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﴾ v u t s r q ﴿

میظعلا قدص هللا 



ةیحاتتفا
، اھعباصأ نیب  ربح  ملقو  اُھقاروأو  ًادیعب ، اھدیب  ھتَعزن  شامق  اھیلع  ةریغص ، ةدضنم  امھنیب 

ًاقلق ةلماك  رئاود  يف  ملقلا  اھعبصإب  فلت  يھو  اھتبیقح ، يف  ناطیرشو  ریغص ، تیساك  زاھجو 
اھسمل لجر ، تافرصت  يف  قدحت  ةأرما  انیع  الإ  ھظحلت  ًافاجترا ال  ًالیلق ، ةفجترم  هدی  دم  .اًرتوتو 

سلاجلا لوصلا  ھبتنا  ةفرغلا  رخآ  يف  بتكملا  ىلع  ..ةأجافملاب  رعشت  تَّدتراو  تفجتراو  ترُعذف 
: ثكلا ھبراشب 

؟ ةذاتسأ ای  ةجاح  ھیف   ـ

: دیدش تابثب  اھل  لاقو  ةالابماللاو ، ةوقلاو  ةقثلاب  اتألتما  هانیع 

ِكتكرح نع  يفَّقوت  يم  ةذاتسأ  ای  ِكوجرأ  طقف ، ينقیاُضت  ةیبصعلا  ةكرحلا  هذھ  ًائیش ، دصقأ  مل   ـ
.ملقلاب

: لوصلا ىلإ  تتفتلاو  ةطاسبب ، ھتقَّدص 

.لوصلا ةرضح  ای  قلقت  ال   ـ

.ةتقؤم ةعیرس  تاكحض  ىلإ  دوعیو  أدھیل  ةلمجلا  هذھ  دیری  ناك  لوصلا  نأك 

...دومحم ای  يل  لقت  مل   ـ

: اھعطاق

ماع ةدمل  ينولأس  ..ةذاتسأ  ای  لاؤسلا  تمئس  دقل  اًحاَّفس !؟ يملح ، دومحم  انأ ، تحبصأ  اذامل   ـ
نویئاصخإلا ةعاذإلا ، جماربو  نویزفلتلاو  ةفاحصلاو  ةباینلاو  سیلوبلا  لاؤسلا ، سفن  لماك 

.ھنع ةباجإلل  يفكی  رتمیتنس  يلخادب  ُدعی  ملو  ينلأس ، لكلا  نویسفنلا ،

تقرخ ةماستبا  تمستباو  اھتراظن  تعفرو  فلخلا ، ىلإ  اھسأرب  تداعو  اھقاروأ ، ململت  يم  تداع 
وھ ناكو  اھلخاد ، يف  ةمحدزملا  ةلئسألا  ءبعو  مَھ  نم  حیرتست  تناك  .امھدودح  نیب  لصافلا  لاجملا 

ذنم ةرم  لوأل  ةماستبالا  هذھ  ىری  ناك  امبرو  نجسلا ، نم  ماع  دعب  انھ  ةماستبا  ىری  ةرم  لوأل 
.ٍناق رمحأ  دساف  مدب  ًابوحصمو  اًخراصو  ًایراع  ھمأ  ھتدلو  ذنم  امبر  ةلیوط ، تاونس 

نكل ٌلتاق ، شیعی  يك  ةایحلا  تارربم  فصن  لثمت  يھف  يلابجلا  يم  ةماستبا  فصن  نأ  انل  زاج  اذإ 
نأ الإ  ھمامأ  نكی  مل  مادعإلاب  ھیلع  موكحملا  يملح  دومحم  نأ  ةصلاخ  ةیعوضوم  ةرظنب  دكؤملا  نم 

، دوجولا يف  نیتفش  نم  تلفت  ةماستبا  لوأ  اھنأك  اھتراكب ، اھتعارب ، ةماستبالا ؛ هذھ  دعب  ھتایح  بلقنت 



..طقفو ..اًمامت  زتھا  ةظحل ! قرب  يف  كینیعل  ةحونمم  اًصیصخ ، كل  ةلصفم  ةماستبا  اھنأك  اھدُّرفت 
نم برتقا  ھنوصح ، لك  تفشكناو  ..لعافتتو  لعفنتو  محدزتو  ھلخاد  مكارتت  ةضماغ  ءایشأ  تأدب 

: ءابنألا تالاكول  يروف  حیرصتب  يلُدی  ھنأك  رثكأ ، تیساكلا 

ةفرتحمو ةعیرس  ةقیرط  ھعبصإب  مسر   ) ِتیقَش ول  ينعی  دلص ، ناوص  رجح  يبلق  انأ  يفَرعِت ؟  ـ
لیللاب اذامل  لیللاب ( دح  تعب  انبر  نإ  سحأ  میظعلا  هللاو  تاعاس  ..ًابلق  يدجت  نلف  انھ  ةخیطب ) ِّقشل 

.ىشمو اھعلخ  ..اھلك  يبلق  لیماوص  كفو  ًادیدحت )؟

: ام باعلب  ًالولبم  اھتوص  ردصف  اھمف  يف  ملقلا  تعضو 

باد ..رجح  هریغ  تبِجو  ھتیمر  يبلق  : » لاق نیھاج  حالص  .دومحم  ای  بلق  الب  دحأ  دجوی  ال   ـ
«. قیقر يبلق  تعجرو  رجحلا 

: ةعطقتم ةكحضب  جوزمم  ٍلاع  توص  قلطنا  ةھالب  ةرمغ  يف 

! يبجع  ـ

يتلا ةدضنملا  كلت  يف  امات  ًانوكس  دجوف  ةرظن  ىقلأ  امل  داع  مث  ھتلفغ ، نم  لوصلا  ماقو  تعزف ،
يشطبنلا ةفرغ  دادعإب  هرمأو  نیموی  ذنم  طباضلا  هاعدتسا  ...مویلا  اذھ  ةحیبص  ذنم  اھب  هالب هللا 

لباقتل عوبسأ  لك  نجسلا  ىلإ  ةیفحص  رضحتس  ذإ  نادعقمو ،) ةدضنمو  ةحورم   ) اھزیھجتو ةمیدقلا 
ةیاكح اھیف  عمسی  يتلا  ىلوألا  ةَّرملا  يھ  هذھ  .شھدنا  .ًاباتك  ھعم  لمعتل  يملح  دومحم  حاَّفسلا 

، نجسلا لخاد  نم  لانروجل  قیقحت  وأ  راوح  لمعل  ةیفحص  وأ  يفحص  يتأی  نیموی  وأ  موی  لك  .بتكلا 
، ةیفحصو  ، باتكو عوبسأ ، لك  ةیاكح  امأ  دیری ، نَم  ھل  رضحنو  نجسلا ، رومأم  بتكم  يف  دعقیو 
يملح دومحم  دلولا  نإ  مث  ناكملا ؟ اذھ  يف  ةملك  يأ  ھل  تناك  ىتم  نكل  .ًالیلق  ةبعصف  يملح ، دومحمو 

يف سراح  يأ  عارذ  مطحی  نأ  يف  ةلكشم  يأ  هدنع  تسیلو  ًابلق ، كلمی  ال  مارح ، نباو  سرشو  بیرغ 
هذھ لك  ھیتأت  نیأ  نمو  ةعاجشلا !؟ هذھ  ھیتأت  فیك  اًضیوعت ! ھینج  ةئام  ھل  عفدی  مث  نجسلا ،

، ةفلتخم ةلماعم  ھلماعی  رومأملا  ىتح  میظعلا  هللاو  ھفاخیو ، هاشخی  لكلاو  ضماغو ، بیرغ  سولفلا !؟
ھنأ مغر  ھنولتقیس  ھنولتقیس ، ایمسر ، مدعُملا  يملح  دومحم  اذھ  مث  رخآ ، نیجس  يأ  عم  اھری  مل 

ثیحو ال ھلاح ، يف  دحاو  لكو  تمصلاو  ءودھلا  ثیح  نجسلا  ءانف  طسو  اًخراص  ةأجف  ھعمسی  ًانایحأ 
: ھئاضعأو ھتالضع  يف  يرست  ةشعرب  ًافجترم  هدحو  فقاو  وھو  خرصی  ھتاكسإ ، ىلع  ردقی  دحأ 

! بالك ای  ينومدعی  نل   ـ

؟ لعفت اذام  نكل  ..ءاج  الو  حار  اًماع ال  هرمع ٢٧  داو  ھیإ ؟ لجر  ..لجرلا  اذھ  عم  ةجاح  ھیف 

! يوق ةلیمج  كترضح   ـ

ھنأك ..ًاعم  ةعرسبو  ةبوعصب   ، دومحم مف  نم  ةبوعصب  جرخت  تدب  يتلا  ةلمجلا  هذھب  يم  تتغوب 
نم ًالیلقو  مزحلا ، ضعب  اھمالك  يطعت  نأ  تلواح  .دصت  ملو  درت  ملو  مستبت  مل  .اھنم  صلختی 

(: تلصاو اھنكل  تلشف   ) ةمارصلا



ىلع سیل  نكل  ًاباتك ، دیرأ  انأ  .اھیلع  ناربجُم  تنأ  الو  انأ  تاسلجلا ال  هذھ  دومحم ، ای  عمسا   ـ
ًالیلق ةایحلل  ةصرف  ةباتكلا ، ىلع  َتقفاوو  نجسلا ، وج  نم  ةحارتسا  دیرت  تنأو  يباصعأ ، باسح 

فرعی نأ  دیرأو  رثكأ ، فرعأ  نأ  دیرأو  كتیصخشب ، ةمتھم  دیكأ  انأ  .ناَّجسلاو  نجسلا  نع  ًادیعب 
عمسن يذلا  ملاعلا  اذھ  فشكن  نأ  عیطتسن  ىتح  كنع ؛ رثكأ  ءاَُّرقلاو  نویئاصخإلاو  ءابطألاو  سانلا 

.ًادبأ ھقامعأ  يف  لخدن  نكل ال  ًانایحأ ، هارنو  ھنع 

: اًملأ مواقی  ھنأك  ھنطب  ىلع  ھیفك  عضو 

! يأ يأ ! يقامعأ ؟ ىلإ  لوخدلا  نیدیرت   ـ

: فعَّضلا ةفاخم  ْتلصاو 

لوصحلل تیناع  فیك  تنأ  فرعت  ..ةلباقم ال  رخآو  لوأ  نوكت  نكمم  مویلا  ةھافت ! ْلََّطب  دومحم ،  ـ
بواجت ام  ىلع  نیعوبسأ  تدعق  تنأ  مث   ، ةیمسرلا تارایزلا  نع  ًادیعبو  ایعوبسأ  كئاقل  حیرصت  ىلع 
..اكیرمأ يف  انسل  يل  اولاق  كلذ ، نم  ينرَّذح  لكلاف  باصعألا ، حییرتو  جیرھتلا  دیرت  تنك  اذإ  قفاوتو ،

...ِكیلع كحضیس  ءيش ، نع  ّدُحی  ِكثِ نلو 

: ةمیدق ةزرغ  نم  رثكأب  طیخم  عَطق  ھیلع  رھظی  يذلا  ریبكلا  ھفنأ  ىلع  ھعبصإ  عضی  وھو  اھعطاق 

كفرعأ انأ  َّيلع ؟ اوضبق  اَمل  َّالو  ..ةیضقلا  مایأ  حص ؟ ِكتیأر ، كلذك ؟ سیلأ  مویلا ، لبق  كتفش  انأ   ـ
.كتفُشو

: اھتأرج ةدیعتسم  ھینیع  يف  ترظنو  اھلخاد ، اھتشھد  تبحس 

؟ رخآلا ىلع  لابھتسا  َّالو  ..ةیوق  ةركاذ   ـ

: ةقونخم ةكحض  كحض 

.ةیوق ةركاذ  ال ،  ـ

تنكو ةلجملا  يف  يتلیمز  َكتقتلا  .كیلع  ضبقلا  نم  نیموی  دعب  لبق ، نم  يَنتیأرو  ُكتیأر  ..حص  »
مدلا ةَغدغدم ، كحمالم  لك  تناك  اھموی  اھعم ، تبھذ  ةقیفر ، ىلإ  ةجاح  يفو  ةفئاخ  تناك  اھعم ؛ انأ 

يف قئاقد  عبس  كعم  اندعق  .كیمدقو  كیدی  يف  لسالسلاو  ًاعطقم ، كفنأو  كھجو ، قوف  فشانلا 
تقولا لاوط  تنك  ًاتماصو ، ضرألا  يف  كتارظن  ًاعضاو  اھیلإ ، الو   ، َّيلإ اًرظن  ھجوت  ملو  ةیریدملا ،
كنأك ةوقب  ھیلإ  ترظنو  كسأر  تعفرف  روصملا  كروص  ام  ةیاغل  ..تكستو  نیتنثا  وأ  ةملك  ملكتت 

زیاع كنإ  وأ  ةروصلا ، نوریس  نیذلا  نییالملا  نیعأ  يف  رظنت  نأ  دیرت  كنأك  كینیعب ، سانلا  بطاخت 
تارظن ةغل ، نم  كیدل  ام  لك  ھیلإ  ھِّجوتو  ةوقب  ھینیع  يف  رظنت  نأ  دیرتو  ھنیعب  دحأ  ىلإ  كرظن  ھِّجوت 

، كلخاد ام  ًائیش  نأو  مھم ، كنأ  ُتررق  اھموی  .ةقرلاو  دیدھتلاو  نزحلاو  مالكلاو  دیعولاو  دعولاب  ةئیلم 
ةینامث لتق  حاَّفس  عم  تسلج  اھنأل  اھسفن ، نم  ةشھدنمو  ةلوھذم  ةنافرق  يھ  يتلیمزو ، انأ  تجرخ 

يسفنلا للخلابو  ةلتقلاب  باجعإلابو  ةیشحولاب  ينتمھتا  .كعم  يفطاعتب  اھل  تُحب  انأو  قدنف ، يف 
.»؟ لوقأ اذام  ..نكل  ..نكل  قالطلا ، نم  جورخلا  فورظبو 



يأ اًرظتنم  اھمامأ  سلاجلا  يملح  دومحمل  اھسفنل ال  ھتلاق  يلابجلا  يم  ھتلاق  يذلا  مالكلا  اذھ  لك 
نأ نكمی  اذام  ..اھسفن  يھ  ھمھفت  نأ  نكمی  يذلا  ام  فرعت  ال  اھلخاد ، ھتنفدو  ھتسفدو  ھتلاق  ..ةباجإ 

! يملح دومحم  ھعمس  ول  كلاب  امف  ..مالكلا  اذھ  نم  ھب  اھنھذ  جرخی 

: ةأجف ءاج  ًایحو  نأك 

! بذك الو  هابتنالا ! بذجل  لایع  تالواحم  الو  اًھفات ! لزغ  الف  لمكن ؟ نأ  دیرت  ..عمسا   ـ

: اھمف نم  مالكلا  ًافطاخ  اھباجأف  برحلا ، هذھ  طورش  يلمت  اھنأك  ةعرسبو ، ةبراوم  الب  تلاق  اذكھ 

؛ يتافرصت ىلع  اًماكحأ  عمسأ  نأ  دیرأ  الو  يتیبرت ، ةداعإ  يلواحت  الو  كنم ، اًطورش  دیرأ  الو   ـ
.ينیفكت ھیزنلا  لداعلا  ءاضقلا  ماكحأف 



١
يف ةھفاتو  ةشھ  راجشأو  باشعأ  ةعضب  ىلع  لطی  يذلا  ِضبقملا ، لیوطلا  رمملا  يف  وطخت 
ردصلا سھدی  سافنألا ، ىلع  قبطی  ھلك ، ناكملا  نع  اًضومغ  لقی  لیقث ال  ءاوھو  ةریغص ، شاوحأ 

يھو يلابجلا  يم  هرظتنت  يذلا  امف  نجسلا ، يف  نحن  ..معن  .ًاقالطإ  نجسلا  اھیلإ  رقتفی  ةوسق ال  يف 
ةلیوطلا ةذفانلا  فلخ  نافقی  نآلا  ةسارحلل ؟ نییدنج  بحصی  طباض  فلخ  رومأملا  ةفرغ  نم  يشمت 

تعضُو ثیح  ةفرغلا ، يف  اقَّدحو  افقو  دقو  نایدنجلا  رھظی  .ةبلص  ةعیفر  نابضقب  فقسلا  ىتح 
يملح دومحم  تاكرحت  ىلإ  نایدنجلا  قدحی  لھ  يم  فرعت  .امھتبقارمل ال  حلاصلا  ناكملا  يف  ةدضنملا 

ىلإ ًانیح  ناقدحی  مأ  برھ ، تالواحم  وأ  ةفطاخ  ةبرض  وأ  ةربدم  ةكرح  وأ  ةضماغ  ةءامیإ  ةفاخم 
ًالیقث ًائیش  يدترتس  ةمداقلا  ةَّرملا   ) صیمقلا تحت  اھردص  ةلامحل  عیفر  طخ  ناب  دقو  اھرھظ 

لفسأ اھیقاس  رھظ  ضایب  يف  رظنلا  نانعُمی  لاجرلا  ضعب  قلح  يف  ھسحت  شطعب  امھنأ  مأ  ًاقماغو ،)
(. رثكأ لوطت  دق  ةمداقلا  ةَّرملاو  ةلیوط ، اھنأ  تدقتعا  يتلا   ) ةبیجلا

كشلاب فوخلا  تاطالتخا  اھلعل  اھردص ؟ يف  ةوھشلا  عالدنا  نم  قیقدلا  طیخلا  اذھ  رم  اذامل 
! يسیسلا نسح  داقتفاب  اھساسحإ  ھلعل  ةبغرلاب ،

اھمامأ لثاملا  حاَّفسلا  لأست  نأ  اھیلع  ناھ  مأ  اھسفن !؟ لأست  مأ  ينلأست  انھ ؟ ىلإ  اھب  ىتأ  يذلا  ام 
، ةجفلا يناسنإلا  فعضلا  ةعدخ  اًمامت ؟ ناعونصم  امھنأ  يف  كش  الو  امھیف ، كش  ءایربكو ال  ةقث  يف 

.سوفنلا يف  سورھملا  فعضلا  اذھ  ىلع  لیاحتیل  ةوقلاب  رھاظتی  نیح 

! نیسح اھیلع  اھنمتئا  يتلا  ةعیدبلا  ةركفلا  لجأ  نم  ًالعف  انھ  يلابجلا  يم 

.يم ای  حاَّفسلا  باشلا  اذھب  ادج  ةبجعم  ِتنأ   ـ

: ةبیھل ران  اھلخاد  يف  تعلدنا 

!؟ نیسح ای  تننُجأ  لوقت !؟ اذام   ـ

: بتكملا حطس  ىلع  ملقلا  نسب  قرطو  ةعرسب  فقوملا  كرادت 

، ھنع نیثدحتت  ِتلز  امو  روھش ، ذنم  ھمادعإب  رارق  ردص  نأ  ذنم  تھتنا  حاَّفسلا  اذھ  ثداوح   ـ
، اًطالتخاو اًراھبنا  رثكأ  نیدوعت  فوسف   ، انأ يتایح  دقُعی  دق  راوحلا  .اًراوح ال ، ھعم  يلمعا  ًانسح ،

.ھلبلا ھلولا  اذھ  قحتسی  قشاع  ىلإ  ِكیدل  ھلوحی  دق  اًساسأ  ھب  نیبجُعت  لجرب  دیحولا  رباعلا  ءاقللا 
ھتایح يف  يثحباو  يققدو  يفرعاو  يبھذا  ًانسح ، ھب ، كمامتھا  رس  امھ  ضومغلاو  ةلاحلا  نأ  فرعأ 
اًھوجو نیضفرت  يتلا  تایكیتنامورلاو  تایلاثملا  ىلع  درمتملا  ملاعلا  ىلإ  نیجرخت  ةصرف  ..هرس  نع 
نم يتلامز ، نم  ِتقھز  لھ  يتدیس ؟ ای  للملاب  نیرعشت  لھ  .موی  لك  اھب  مزتلت  اًصوخشو  اھبحت ،



لتاق يملح ، دومحم  حاَّفسلاب  ..نیحاَّفسلا  يقتلاو  يبھذا  ..صالخ  ةدیدجلا ؟ ِكتقالع  ءارث  نم  كقالط ،
يبھذا ھتیقطنمب ؟ نیملحت  اًرربم ال  ِكل  ّدُقأ  مِ لھ  ..ةعساتلا  ينوكت  نأ  نم  يدنع  عنام  الو  ةینامثلا ،

ًاباتك نوكیسو  رصم ، يف  ةرم  لوأل  ًاباتك  مث  فحصلا ، يف  تاقلح  ًالوأ  ھیرشنا  ًاباتك  ھنع  يلمعاو 
.رصم يف  ةأرما  ھب  َْتبتك  بولسأ  لمجأ  وھ  ِكبولسأ  نإ  .تاعبط  ةدع  عیبیسو  ًاعمال ،

: ھتلأس اذھ  مغرو  ةیلك ، ةقثاو  اًمامت ، كردت  يم ، فرعت 

؟ ةیناوُدعلا هذھ  رس  ام   ، نیسح  ـ

، ھطسو يف  ھیعارذ  عضو  مث  ماق ، مث  ىنمیلا ، ھعارذ  ىلع  لام  مث  سلجو ، ماقو  بتكملا  ىلع  طبخ 
: لاق مث  سلج ، مث 

نوكأ نأ  ىنمتأ  نآلا  يننأل  .ابُح  ِكیف  تومأ  ِكبُحأ ، يننأل  يم !؟ ای  لابھتسالا  نع  يفُكت  نلأ   ـ
.يملح دومحم  حاَّفسلا 

: ةیاعدو ةبعادم  ىلإ  راوحلا  تلَّوحو  تلواح 

! نیسح ای  جوزتم  تنأ  نكل   ـ

: تفدرأ مث 

.ةفاحصلاب جوزتم   ـ

: ھیف ءاج  ھیلع  دیدج  يمسر  لكشب  اھل  لاقف  ةرركم ، ةصق  اھنأ  كردأ 

ای ِكل  اھحنمأسو  يتحیصن ، نیبلطت  نیتأت  فوس  نامألا ، نمو  لاجرلا  نم  ملاعلا  ولخی  امدنع   ـ
.ينیزُعی ام  اذھ  ..يماقتنا  ةظحل  يھ  ةظحللا  سفن  نوكتس  نكل  يم ،

بتكملا ىلإ  سلجی  دیجملا  دبع  لوصلا  صرحلا ـ  يف  ةدایز  لخدو ـ  ةرتف  ذنم  ةدضنملا  اوعضو 
يف نییدنجلا  ىلإ  راشأ  ھناكم ، يف  ءيش  لك  دوجو  ىلع  طباضلا  ممتو  نئمطیو ، بقاری  يك  رواجملا 
نم ةلماك  رھظت  ىتح  ًالیلق  ةدضنملا  ھسفنب  كرحو  دیجملا ، دبع  لوصلا  فتك  ىلع  تبرو  جراخلا ،

: ةنیعم ةفاسم  دنع  ھیلع  ةسلاجلا  دعقملا  طبضت  نأ  اھنم  بلطو  يمل ، مستباو  ةذفانلا ، نابضق  لالخ 

.طبضلاب انھ  .هآ   ـ

: ىرخأ ةرم  داع  مث  بابلا ، ىلإ  ھجتا  مث 

؟ ةیدیدحلا رواسألاب  لولغم  وھو  ِكعم  سلجی  نأ  نیبُحت  لھ   ـ

: ھحارتقاو ھطاشن  ھل  ةركاش  تأموأ 

.ھعم تاسلجلا  يف  دویق  الب  ارُح  نوكی  نأ  طرشب  باتكلا  ىلع  قفاو  ھنأ  نظأ   ـ

: طباضلا خرص  مسح  يف 



، ةرھشلا يف  ةبغر  ھیدل  نأ  كسفنب  نیفرعتس  يملح ، دومحم  قدص  ام  مالكلا ؟ اذھ  ّدُصت  نیقِ لھ   ـ
دعبو ةھُرب  دعب   ) ةلیمج ِكنأ  فرع  نیأ  نم  فرعأ  ...ةدیس ال  ِكنأ  فرع  امل  ھنإ  مث  ةمظع ، نونج 

؟ يتحیصن نیدیرت  لھ  ..اًروف  قفاو  ..ادج  ھنیع ) ترسك  دیجملا  دبع  لوصلل  ةرظن 

: ةنھاو ةماستباب  تلاق  اھنكلو  اھعمست ، َّالأ  يم  نآلا  هدیرت  تناك  ام  رثكأ 

.ًاعبط  ـ

! باتكلا ةركف  نع  نیعجارتت  ِكتیل   ـ

: اھتایح يف  يم  ھكلمت  حالس  رثكأ  يھ  ةعادو  يف 

.َرن انعد   ـ



٢
، ةفجرلا ةشعرلا ، سفنل  دوعن  مث  اھیلع  انررصأو  اھانذختا  تارارق  نم  رتوتن  اذامل  كبترن ؟ اذامل 
ھب رعشت  تناك  يذلا  ضبقُملا  ضباقلا  مكلا  اذھ  ردصلا ؟ لكأی  نطبلا ، رقبی  ًائیش  نأب  ساسحإلا  رتوتلا ،

يف يسیسلا  نسح  ىلإ  ھیف  تبھذ  يذلا  مویلا  قالطلا ، رارق  ةلیل  ىسألا ، تاظحل  يف  يلابجلا  يم 
..لاجعتساو ةلجع  يف  ةرایسلا  ةذفان  جاجز  تعفر  نأ  دعب  عراشلا  تلفسأ  ىلإ  اھمدقب  تلزن  ھلزنم ،

فانصأ نیرباعلا ، هوجو  تایانبلا ، لخادم  عراشلا ، بقرت  يھو  يضفلا  اھحاتفمب  ةرایسلا  باب  تقلغأ 
اھلعل ةرایس  لكش  يف  رظنلا  نعمت  اھامدق ، تضم  ةبرغو  ةبارغ  يف  ..تاحوللا  ماقرأ  ىتح  تارایسلا ،

! فئازلا لحولل  ای  ماقرأ .»...«  ھباشت  دَّرجم  اًمامت ، تسیل  ...هآ  اھماقرأ  ضیبأ ، اھنول  دلاخ ، ةرایس 
نَم عم  مانتو  دیرت ، نَم  عم  يشمت  ءاشت ، نَم  فرعت  لعفت ، ام  لعفت  نآلا ، اھب  ھل  نأش  ال  اھقیلط ، ھنإ 

.»؟ يم ای  كلخد  امو  « ؟ ھلخد ام  بحت ،

لھو ، » دعصملا باب  قلغت  يھو  تمستبا  ِكنع .»؟ لوؤسملاو  ِكلجر  ھنأ  ىلع  نیلماعتت  ِتلز  امأ  »
، ًالیلق لفحلا  جراخ  ىلإ  تضمو  سأك ، نم  تاعرج  تبرش  اھنأ  ھتَربخأ  ًادبأ .»؟ ِكیلع  راغی  دلاخ  ناك 

برتقا اًحومجو ، ةبغر  اھیلع  أیقتی  فوس  ھنأك  ةرمح  ًائلتمم  ھھجو  ناك  ناوصلا ، معنملا  دبع  عفدناف 
ةفرتحم ةكرحبو  اھضفرو ـ ؟ اھضاعتما  يف  ببسلا  ةظاظفلا  تناكأ  ةظاظف ـ  لكب  اًروف  هدی  دمو  اھنم 

ىلإ ھتعفدو  يم  تضفتنا  ..امھرصعی  ھیفك  يف  اھاتملح  تناك  ةأجفو  .اھصیمق  تحت  ام  ىلإ  ھعباصأ  دم 
يأ يف  اھیقتلی  معنملا  دبع  ناك  ببسلا  اذھل  لھ  ..ھحضفت  وأ  ھنعلت  مل  ھمتشت ، ملو  ھبست  مل  ..فلخلا 
يف ةلكشملا  نأك  نكی ، مل  ًائیش  نأك  ھب  اھھجاوی  ام  ةقاطلا  نم  ھیدلو  ةرھس ، ةیسمأ ، ةودن ، لفحم ،

: هرُذعب هرذعف  ھل ، تكحو  دلاخ  ىلإ  تبھذ  روعشلا ؟ يف  ةبغرلا ، يف  ُّطق  نكت  ملو  ریبعتلا 

.يم ای  دِّوزمو  براش  ناك  دیكأ   ـ

مل عوضوملا  نأ  ةحارلاب  ترعش  سكعلا ، لب  ًالثم ، سَْیت »  » ھنأب ھمھتت  مل  ھنم ، بضغت  مل  اھتعاس 
يف يرھست  ال  « ،»؟ ِتنأ اذامل  « ،»؟ ِھتعجش لھ  : » عون نم  ةلئسأ  يف  طروتت  مل  اھنأ  امك   ، رَّوطتی
ةجاح يف  نكت  مل  اھتلوفط  يف  اھنم  تقھط  يتلا  رماوألا  كئاقدصأ !...»! عم  يبرشت  ال  !«، » جراخلا

.رمعلا اذھ  دعب  اھیلإ 

نم اھدھاش  وأ  ةذفانلا ، نم  اھآر  ھنأ  دكؤملا  نم  اھراظتنا ، يف  نسح  ناك  سرجلا ، ىلع  تطغض 
بابلا قلغأ  .ھھجو  يف  ناعملو  ةزُغن ، وأ  ةزامغ  ھیتفش  تحتو  اًمستبم ، بورلاب  ناك  .ةیرحسلا  نیعلا 

ضعب ةكبترم  اضرلا ، ضعب  ةیضار  يھو  اھیدخ  ىلع  اھلَّبق  ىنمیلاب ، اھطاحأو  ىرسیلا  ھفكب 
ىھابتی اًمامت  ٍراع  وھ  اذإف  كفناف  بورلا  مازح  يف  ھعباصأ  تثبع  فلخلا ، ىلإ  ةوطخ  داع  كابترالا ،

.ھتلوحفب

عم ىلوألا  ةرملا  نكت  مل  قدأ ،) ىنعمب  اھقیلط   ) اھجوز ریغ  دحأ  عم  اھل  ىلوألا  ةرملا  نكت  مل 



، ةبرجتلاب ةبجعُم  تناكو  .بحلا  نم  نكمم  ردق  لقأو  ًافارتحاو ، ةربخو ، ةیشحو ، رھظأ  ھنكل  نسح ،
! ةءاذبلا عم  ةیناوھشلا  عم  قرعلا  جازتما  ىنعم  اھیف  فشكت  ةدفاولا  ةربخلابو  تلفنی ، نیح  مرجملاب 

.ًالثم ةطومرش  ةفرتحم ، اھنأ  نسح  كشی  نأ  ٍةظحل  يف  تفاخ  .ماتلا  للحتلاو 

: تلاق ةوشنلا  ىلإ  دوعصلا  فصتنم  يف  مث 

؟ ينعی ھیإو   ـ

: جھنیو مستبی  وھو  نسح  مھفتسا 

؟ يتبیبح ای  ھیإ  يلوقتب  ھیإ ؟  ـ

تاعبقلاو نیحاَّفسلاو  مئارجلا  حیحف  نم  مومحملا  وجلا  اذھ  لھ  اھسفن : تلأسو  اھیقاس  تدم 
يسح بناج  نم  اھیلع  ىلاوتت  تایركذلا  ىلإ  اھعفدی  يذلا  وھ  اھروص ، ىبغأ  يف  ةروكذلاو  ةیركسعلا 

اھسافنأ تمتك  وھ ، ھلعل  ةفرغلا ، جراخ  نم  يتأت  ةلیقث  مادقأ  تناك  بُجت ، ملو  اھسفن  تلأس  طقف ؟
تادقعت ظفلت  اھنأك  تطلتخاو  تكباشتو  تلخادت  ةریثك  رئاود  رئاود ، ملقلا  نِسب  تمسرو  اھقیر  تعلبو 

.اھمایأ ةئر  نم  ةقیقد 



٣
ثلاث ھب  قصتلی  داكیو  ھیعارذ ، نم  نانثا  هداق  .رَحلا  اذھ  حوضو  حضاو  ھفلخ  بابلا  عزر  توص 

ءودھلاو جزللا ، رَحلاو  قناخلا ، وجلا  اذھ  يف  اًمامت  ةعطاس  اھیدتری  يتلا  ءارمحلا  ةلذبلا  .هافق  يف 
اًمغر مستبا  .ةیفحصلا  ةدیسلا  دعوم  ھنكل  مادعإلاب ، مكحلا  ذیفنت  دعوم  سیل  ھنأ  ملعی  ناك  .بیرملا 

ةرملا يھ  هذھ  .ھفتك  ىلع  سراحلا  ةضبق  اھعم  تجلتخا  ةكحض  ىلإ  ةمسبلا  تلَّوحت  امبر  ھنع ،
وأ اھنم  بضغی  مل  لیحرب ، مث  باطخب  ةحیدم  تفتكا  .ةلیوط  روھش  دعب  ةأرما  اھیف  ىری  يتلا  ىلوألا 

، ھتامامتھا ةمدقم  يف  ءاسنلا  نكت  مل  ةریخألا  ھتاونس  يف  .كلذ  دعب  ءاسنلا  نم  ضرألا  تلخو  اھیلع ،
يلایللا يف  نجسلا ، يف  نآلا  .ھغامد  ىلع  ایندلا  بلقنتف  ًانایحأ ، ھیلع  حقنت  تناك  ھتروكذ  نكل 

عزن ىلع  ةردقلا  ھیدل  ءاسنلا ، ركذ  يف  ًادھج  لذبی  ُدعی  مل  ًاقونخمو ، ًالولمو  اًروبصو  اًرظتنم  ةلیوطلا ،
امدنع ھتدعم  محتقی  ناك  نایثغلاو  فرقلاو  ؤیقتلا  نم  ًائیش  نإ  لب  .ءاشی  امتقو  هدسج  نم  هوضع 

شُحف نم  ىرج  ام  عم  ھلمحتی  يذلا ال  نجسلا  شُحف  .ُرُبد  نم  مھؤالمز  مھیتأی  نیذلا  ءانجسلا  ىری 
رذتعی ھنأك  داع  ھنكل  فجتراو ، لفج  يذلا  سراحلا  نم  ةراجیس  بلط  .اھساد  يتلا  ةایحلا  طیرش  يف 

: لاقف

.رئاجس يعم  دجوت  ..دومحم ال  مع  ای  ةذخاؤم  ال   ـ

ةعبس وأ  ةتس  طسو  اًسلاج  كانھ  هدجو  نجسلا ، ءانف  فرط  ىتح  قلطناو  ةراجیسلا ، اھموی  لعشأ 
: اًمستبم ھیلع  لام  ربنعلاو ، ةنازنزلا  ءالمز  نم 

؟ يعیتنلا يركف   ـ

: ةبھرلاب طولخم  هردص  نم  دورطم  ناخدو  ماستبا  يف  يركف  أموأ 

.كب دومحم  ای  رمؤأ   ـ

: ھتمسب ثولی  مل  سمھ  يف  ھیدعاسو  ھفتك  ىلع  دومحم  تبر 

؟ نینس عست  اھنِس  تنب  باصتغا  ةیضق  يف  كیلع  موكحم  تنإ   ـ

: دومحم لمكأ  .تمصف  ةمكھتم ، ةریخألا  ةلمجلا  تناك  اًردغ ؛ يركف  سحأ 

!؟ ةیضق الو  مكح  ریغ ال  نم  تجرخو  اھتلمع  ةرم  مك  اھیف ، كیلع  مكُح  يتلا  ةیضقلا  هذھ   ـ

اوعَّمجتو اوتمص  اھیف ، امم  مھیدیأ  اولخأ  ءانجسلا  نم  نوریثك  ناكملا ، ىلع  رطیسی  تمصلا  ناك 
..طلتخم ناخدو  روثنم  لمر  رابغو  مادقأ  وطخ  بیبد  اولءاستو ، اونعمتو  اولمأتو  اورادتساو  اوبَّقرتو 

: دومحم لأسی  وھو  اًرتوتمو  اًكبترم  يركف  ناكو 



؟ ءيش ىلإ  كب  يدؤی  كقوُش  كب ؟ دومحم  ای  ةجاح  ھیف   ـ

ىرخألا هدی  تناك  ةظحل  يفو  قنحب ، بضغب ، دقحب ، ةوقب ، ةتغابم  ةكرح  يف  ھقنعب  دومحم  كسمأ 
: هددھی وھو  اًرخاسو  اًرفاس  ناك  دومحم  .يركف  يذخف  نیب  سدنت 

.ينلباق َلاعتو   ! يركف ای  كل  ھعطقأ  فوس   ـ

: ًاعیمج مھیف  خرص  ىلعأ ، ىلإ  يركف  ھیدی  يف  عفری  وھو  ًایودم  عفترا  فیفخ  حیحف  توص  يف 

اھیفو ..انأ  يمكحبو  يتفرعمب ، قَّبطتس  ..يدنع  اھلك  باصتغالا  ماكحأ  ..هرابتعا  يف  دخای  ھلك   ـ
.مالك ریغ  نم  مد 

.ىضمو

يف ءاسنلا  قوقح  ىلع  لصحی  يك  نمز  نم  اًعوفدم  ناك  لھ  كلذ ؟ لعفی  نأ  ھتین  يف  ناك  لھ 
ام لك  ًائیش ؟ انسفنأ  نع  انفرع  ىتمو  .فرعی  ال  بصغ ؟ الو  باصتغا  ریغ  نم  ةفیرشلا  ةعجاضملا 
: ىكحو ھمامأ  فقو  لیسغ ، يمارح  نیجس  هءاج  نأ  بقرتلاو  فوخلاو  ةبھرلا  نم  دیزم  دعب  ىرج 

.كب دومحم  ای  لیسغ  يمارح   ـ

.كما حور  ای  يلام  اناو   ـ

.كل فرتعأ  تلق  ..ُدب  ھنم  دب  يذلا ال  نم  سیل  تلق  هدراھنلا ، دیدھتلا  تعمس  ةذخاؤم  لصأ ال   ـ

، ًادالج الإ  لتاقلا  سیلَوأ  هرغص ، ذنم  ھسفنل  اھذختا  يتلا  دَّالجلاو  يضاقلاو  ققحملا  ةبعل  ةولح 
: ھلأس وھ ! الإ  سیل  ٍضاق  مكح  ذفُنی 

؟ لیسغلا ریغ  ةجاحب  فرتعت   ـ

، ةیلخادلا سبالملا  طقف ، میرحلا  سبالم  قرساب  تنك  يلصأ  ةقیقحلا  نكل  ..سب  لیسغلا  َّوھ  ..ال   ـ
قوف علطأ  جنفسإلا ، تافاَّتكلا  ىتح  بوت ، هد  ھیإ  ھمسا  مون ، صیمق  نوزیلبمك ، تولك ، ةذخاؤم  ال 

ةنالف سابل  ةعطق : لك  ىلع  ةقرو  قزلأ  تیبلا  ىلعو  سبللا  بحسأ  ةنوكلب ، يأ  ىلع  وأ  حطسلا 
تیبلا ألمی  فحتم  ھحرطم ، يفو  مظنمو  بترم  ھلك  مون ، صیمق  نایتوس ، ينالفلا ، مویلا  ةینالفلا 

عجرأ  ، يمادق مھتیِّرع  ينأك  سحأو  سبللا ، ىلع  اھدعبو  ناوسنلا  ىلع  جرفتأ  دعقأ  تنكو  ھلك ،
حاتری يریمض  زیاع  ..ھلك  يلخادب  ام  تلق  انأ  كب ، دومحم  ای  ةیافك  ...أو  ةعطقلاب ، جرخأو  فحتملل ،

.كمادق

نم ھسفن  عنمی  مل  لیللا ، ایاقبو  راھنلا  ةلیط  ھعم  تیقب  هردص  يف  تعلدنا  يتلا  كحضلا  ةنر 
ءارغإ يأب  يحوی  ًاعَطق ال  هرظنم  ناك  ھحمالم ، يف  ققدی  ذخأو  نیكسملا ، لجرلا  عم  فطاعتلا 

ةوقلا نم  نكی  مل  ھنأ  امك  ھئالمز ، ناوسنو  ھناریج  نھدیری ؛ يتاللا  ءاسنلا  ةیاوغ  نع  ًالضف  ءاسنلل ،
.ةقیرطلا هذھ  عرتخاف   ، ةدحاو بصتغی  ثیحب  ةلافسلاو  ةأرجلاو 

؟ مویلا ھیلإ  ةمداقلا  ةیفحصلل  ةیلخادلا  سبالملا  يملح  دومحم  ھسفن  وھ  ىأر  ول  اذام  نذإ  های !!



تعلخ لھ  لبق ؟ نم  دحأ  عم  تمان  لھ  ةجوزتم ؟ يھ  لھ  الیتنادو ! ةفیظنو  ةیقار  سبالم  ًاعبط 
نُك راكفألا : هذھ  عفدی  ھسأر  زھ  نایتوسلا ؟ مازحو  الیتنادلا  قزمی  وھو  اھلانو  ھمامأ  اھسبالم 

، يشتنت ىتم  فرعت  تنأ  مث  كمایأ ، ةیقب  كلتقت  ةبغر  دیرت  امك ال  ءالؤھ ، نم  تسل  دومحم ، ای  اًمَرتحم 
ھتفشتكاو كلذ  َتفرعت  ةرم  لوأ  ركذت  الأ  ماوعأ ، ةلومح  غِرُفی  كئاشحأ  نم  لئاھ  فذق  برستی  ةأجف 
نیرخآو مھمئارج ، بقع  نوعجاضی  ةلتق  اًریثك  َتیأر  ركاف ؟ ھب ؟ ةقراغ  كبایث  تدجوف  تدُع  امدنع 

تحت ھعایضو  لیتقلا  للذت  دھشم  نوبحی  ةلتق  ةرتف ، ذنم  مھتائر  فارطأ  ىلإ  لصی  مل  اًمد  نأك  نومانی 
امدنع تنأ  ھب  رعشت  ام  َُّطق  دحأ  ركذی  ملو  ..تعمس  وأ  مھنع  تأرق  مھرت ، ملو  مھتیأر  ةلتق  مھمادقأ ،

ِقّفدتم عفدنم  طیخ  باسنی  اھتعاس  ..صاصرلا  تقلطأ  موی  وأ  مھدحأ ، بلق  يف  ھقشرتو  كنیكس  عفرت 
شاشر عفدم  بوبنأ  ھنأك  كنم ، جرخت  ىرخأ  صاصر  ةقلط  ھنأك  ةوشنلا ، فذق  ةظحل  ھنأك  ِّينملا  نم 

.تحت مأ  تناك  قوف  اھسبالمب  كل  نأش  ..تكساو ال  كبنج  يف  كَّرسو  كعد  ..كمامأ  نمم  مقتنی 



٤
عضت اھیقاس ، ملت  ملو  لفجتو ، يھ  عزفت  ثیحب  ھیمدق  دمف  ماحتقالا ، لھأتسی  اًكابترا  اھیف  رعش 

تاصاصق تجرخأف  اھتبیقح  يف  تثبعو  تَّدتراو  ىرسیلا ، اھقاس  ةناَّمس  فلخ  ىنمیلا  اھقاس  ءاذح 
يملح دومحم  كسمأ  .ھل  ةیفارغوتوف  اًروصو  يبوكوتوف ، اًروصو  فحصو ، تالجم  نم  ًاقاروأو 
ةیدجب اھلأسو  يم  َينیع  ىلإ  قدح  تافتلا ، يأ  اھرُعی  مل  اھیلإ ، رظنی  مل  اھدی  نم  ةروصب  ةعرسب 

: ةئداھ

مدع تابثإ  وأ  اھتحص ، تابثإ  نیدیرت  ءایشأ  كغامد  يف  دیكأ  ھیلإ ؟ لوصولا  نیدیرت  يذلا  ام   ـ
؟ كلذك سیلأ  لانروج ، يف  تاقلح  درجم  نم  دعبأ  ءيش  كنھذ  يف  اھتحص ،

اھرھظب تداع  اھنكل  لئاس ، نم  رثكأل  ةرم  نم  رثكأ  لبق  نم  اھتداعأ  ةزھاج  ةباجإل  ةَّدعتسُم  تدب 
: تلاقو تدھنتو  ..جعزملاو  بِعتملا  يبشخلا  دعقملا  ىلإ 

! فرعأ انأ ال  ..ةقیقحلا   ـ

: اھعمسی مل  ھنأك  ھمالك  لصاو 

ھفورظ مأ  ةیثارولا ، ھتانیج  هایالخ ، مرجملا : عنصی  يذلا  نَم  هدافم : يدیلقت  لاؤس  كانھ   ـ
؟ تَّبر يتلا  مأ  تدلو  يتلا  يھ ؟ نَم  ..مألا  يناثلا : لاؤسلا  ھقیقش  ھبشی  لاؤس  ةیسفنلاو ؟ ةیعامتجالا 

نم سانلا  اھعضو  ةلئسأ  هذھ  لك  ةداعسلا ؟ ام  ةداعسلا ؟ ىنعم  ام  ثلاث : لاؤس  ةلئاعلا  سفن  نِمو 
.ةباجإ دجت  مل  كلذ  عمو  ةیضاف ، سان  رخآ ، ءارو  ًانمز  اھنع  ةباجإلا  ةلواحم  يف  اولظی  يك  نمز 

: امھنیب ىوقلا  برح  يف  مكھتت  نأ  اھل  دب  ناك ال  ذإ  تمَّكھت 

؟ فوسلیفلا حاَّفسلا  عم  نآلا  سلجأ  لھ   ـ

: ىرخأ ةرم  اداج  اھلأسو  نانحب  مكھتلا  ىَّقلت 

؟ ةیلك يأ  ةجیرخ  ِتنأ   ـ

: ءارمح وروبلرام »  » ةبلع نم  ةراجیس  جرخأ  بیجت  نأ  لبق 

؟ ينخدت  ـ

لك اھیلإ  اھنانح  دیزی  اھتبیقح ، يف  ءاضیبلا  وروبلراملا »  » اھتبلع نأ  مغرو  نخُدت ، اھنأ  مغر 
: تباجأ اھنإف  تلخد ، ام  ةعاس  نم  ةظحل 

.نِّخُدأ ..اًركش ال   ـ



: يقیقح مسح  يف  در 

دیجملا دبع  لوصلا  مع  ِكنع : نولوقیس  اذام  وجلا ؛ اذھ  يف  ينخُدت  نأ  ةفوسكم  نكلو  نینخُدت ،  ـ
امبر ةیعامتجا  دویق  نم  تررحت  ةأرما  ِكنأ  فرعأس  انأو  رصم ، ناوسن  نم  ةلاَّطب  ةأرما  ِكاریس 

.نیخدتلا مدع  اھلقأ 

: هادانو دیجملا  دبع  لوصلا  ىلإ  ةتغابم  ةعرسب  تفتلا 

.لوصلا ای َح  ةراجیس  كل  دُخ   ـ

اھب فذقف  اھدیری ، ھنأ  كردأ  دومحم  نكل  اًضفارو ، ًایلابمال ، اھیف  لمعو  دیجملا  دبع  كبترا 
.ًادیعب ھھجوب  رادتساو  اھلعشأو  ةطاسبب  اھفَّقلت  يذلا  دیجملا  دبع  رجح  ىلإ  تلصوف 

: دیعبلا ھلاؤس  لمكأو  ھتراجیس  يملح  دومحم  ثفن 

؟ بادآ مأ  ..قوقح  مأ  ..مالعإ  ةجیرخ   ـ

: ضرم ھسفن  يف  نَم  اھتقیقح  ىلع  اھمھفی  دق ال  ةَّقِر  يف  تباجأ 

! ينع كنع ال  باتكلا  اذھ  ..انأ  لأسأ  نأ  ضورفملا   ـ

.ِتنأو انأ  انع  نوكی  نأ  لضُفأ  يننكل  ..يرورغ  ِتیضرأ   ـ

تنأو ةبتاكو  ةرِواحم  لیمز ال  يننأك  يعم  لماعتتو  ةعرسب ، زجاوحلا  ترسك  كنإ  ةظحالم  انأ   ـ
.ھنجس يف  لتاق 

يسفنب ال اذكھ  انأ  يلضفتا ، صالخ ، لمعلل ، ًاعبط  لمعلل ؟ مأ  رجاشتلاو  قانخلل  انھ  ِتئج  ِتنأ   ـ
ةلاح اذكھ  ينیذخ  ..يرعاشمو  يمالكل  لیمجت  قیحاسم  عضأ  الو  يلخادب ، ًائیش  يفخأ  نأ  ًالعف  لواحأ 

، جرھأ نأ  تررق  دق  تنك  بابلا  اذھ  نم  لخدأ  ام  لبق  .ةلماك  ةقیقحلا  يفرعت  نأ  لجأ  نم  ادج  ةحیرص 
ةحارصب نكل  ِلّثُمأ ، نأ  دیرأ  تنك  ىرج ، امب  ةقالع  ھل  ًائیش  ال  سانلا ، ھفرعی  نأ  دیرأ  ام  لوقأ  نأ 

لوط ..ةحارصلا  ةرخآ  فوشن  ام  بیط  تلق  عوضوملا ـ  اذھب  ِكلامجل  لخد  ال  ِكارأ ـ  نأ  لبق  ىتحو 
، ةضفضفلل ةصرف  يذ  يھ  اھ  ..يرئب  يف  يرسو  موتكمو  موتك   ، يلخاد يف  امم  ًائیش  عیُذأ  يرمع ال 

فكلا عبصإ  يف  ِكمتاخ  كلذك ؟ سیلأ  مادم ، ...مادم  ای  يسنت  مث ال  ھسفن ، فرعی  لقألا  ىلع  دحاولا 
؟ كلذك سیلأ  ..اھعلخ  دعب  اھرثأ  يفخی  وأ  جاوزلا  ةلبد  يفخی  دق  ىرسیلا 

: لیغشتلل تیساكلا  تَّدعأ  دق  تناكو  ھتظحالم  تعلب 

؟ اذام ىسنأ  ال  يسنت ، لوقت ال  تنك   ـ

نأ دعبتسأ  يننأ  حیحص  ..ةظحل  يأ  يف  ينرظتنی  توملا  ..مادعإلاب  َّيلع  موكحم  يننأ  يسنت  ال   ـ
لوقأ نلف  ..ًائیش  اًضیأ  ِتنأ  يشخت  الو  ًائیش ، ىشخأ  الف  ..ًالعف  تومأو  َّيف  اھنولمعی  دق  نكل  تومأ ،

.فرعی ھنأ  طیسب : ببسل  ..يل  ِھتلق  ام  انبرل 



يف روسكملا  ھفنأ  ىلإ  ھعبصإب  راشأو  هارُسیب ، اھكسمأ  ةیفارغوتوفلا ، ھتروص  ىلإ  رظنلا  نعمأ 
: ةروصلا

! مھلاخ تلتق  يننأك  ..بلكلا  دالو  برض  ينوبرض   ـ

: اھمامأ ةصوصرملا  قاروألا  عفد 

.َُّطق لقأ  مل  يننأل  اذامل ؟ ةفراع  ..لقت  مل  ةرم ؟ لوأ  ُتلتق  ىتم  قاروألا  هذھ  ِكل  تلاق  لھ   ـ

(: ھسَّدسم  ) اًسَّدسم وشحی  ھنأك  ىضم 

نكل ةدیعس ، لامتحا  ةحجان ، امبر  ةلیمج ، ةدیس  ًالثم  ِتنأ  ..ءادوس  راكفأ  ناسنإلا  باتنت  ًانایحأ   ـ
ةبعتم نیدوعت  ةجالثلا ، ىتح  نیبھذت  لیللا ، رخآ  يف  ءاملا  برشل  ِكمون  نم  نیموقت  ِتنك  ام  ةظحل  يف 

عم ثدح  ام  وأ  ُھتلتق ؟ ول  اذام  ءادوس : ةركف  ِكل  يتأت  مونلا ، يف  اًسطاغ  اًمئان  ِكجوز  نیدجت  ةكھنم ،
! كلایخ فقس  يف  قلاع  مدلا  دھشمو  نیمانت  مدلا ، يف  قرغی  هوضع ، نیعطقت  نھنع ، تأرق  تادیس 
ِكتدلو امك  ةیراع  يریستو  عراشلا  طسو  اھلك  كسبالم  يعلخت  نأ  نیدیرت  ىرخأ : ءادوس  ةركف  ًانایحأ 

ةظحل يف  كدلاو  يلتقت  نأ  ءادوس  ةركف  درجم  ءادوس ، ةركف  كمون ؟ يف  َُّطق  ملحلا  اذھ  ِتأی  ملأ  كمأ ،
تاباوجلا ةحاتف  نیكس  يعفرت  نأ  ِكیلع  نیاھو  لغشلا  يف  ِكریدم  ىلع  نیلخدت  مراحم ، عم  يمانت  وأ 

.ھقنع يف  ھیسرغتو 

حسمی اًضیفخ  لبط  عرق  ةموتكم ، ةقفخ  ءارو  ةقفخ  اھبلق ، يف  ًاقشر  ھتاملك  ىقلت  ثھلت ، يھ  تناك 
يعانصلا نانسألا  مقطو  اًمكلو ، ًابرض  ھیف  لزان  ةبلحلا ، نكر  يف  ھمصخب  درفنا  اًمكالم  ھبشی  اھینذأ ،

: دیجملا دبع  لوصلا  ىلإ  تفتلا  ھمف ، نم  رطنتی » »

.دیجملا دبع  ای  مادملل  ءام  بوك   ـ

: فاضأ سوفنلا  نطاوبب  ةفراع  ةرمآ  ةجھلب 

نم كانھ  نكل  كرمع ، لوط  ًاثالث  نیترم ، ةرم ، ِكتءاج  ءادوسلا  راكفألا  هذھ  ةلقاع ، ةأرما  ِتنأ   ـ
تارباخملاو داسوملا  نأ  لیختی  يذلا  ضیرملا  لثم  اًمامت  ءادوسلا ، راكفألا  هذھ  ھیلع  رطیست 

يراكفأ يھ  ءادوسلا  يراكفأ  لتاق ، انأ  .اًمامت  ّدصُم  قِ ھنكل  ھیلع ، نیكحضت  ِتنأ  ھنادراطی ، ةیكیرمألا 
تملستساو راكفألا  هذھ  يف  تمكحت  يسفنل ، ًانوناق  تعضو  نمز ، ذنم  يلخاد  ءيش  تلفنا  ضیبلا ،

هدلاو لتقی  نأ  ًانایحأ  لفط  يأ  لثم  تینمت  ذنم  تدلو ، نأ  ذنم  اھمواقأ  تللظ  يننأل  اذامل ؟ نیفرعت  اھل ،
لھ .يردق  اذھ  تربتعاف  ةمواقملا  عطتسأ  مل  مث  ھیلع ، فطعت  اھنأل ال  ھمأ  وأ  ًائیش ، ھمرحی  نیح 

!؟ ًالتاق وأ  اًمرجم  ينوك  نم  ةشھدلا  هذھ  ِكنع  يُضفنت  نأل  تاملكلا  هذھ  حلصت 

رھظی ةفیفخ  ةماستبا  حبشو  دیجملا  دبع  ھعضوو  ًالعف ، ءاج  دق  ءاملا  بوك  ناك  .تقطن  اًریخأ 
ھل سفانملا  نیجسلا  برضی  املثم  اھمظع ، رسكی  ھنإ  يملح ، دومحم  اھب  لعفی  اذام  فرعی  .ھمف  ىلع 

: تلاق ةقلع ، يف  ھلكأ  نأ  دعب  ھمضھی  ھلانیف ، طقسیف  ھلجر ، ةبصق  يف 

؟ ضیرم تنأ  نذإ   ـ



: اھلجخأ مسح  يف  در 

.هآ لامتحا   ـ

: اھكبرأ ءودھ  يف  لصاو  مث 

.أل لامتحاو   ـ

فرعأ نأ  دیرأ  تیداوحلاو ؟ تایاورلاو  تایاكحلا  اھلام  ةفسلفلا ، نم  كعد  مكحأ ، ينكرتا  نذإ   ـ
! كتایح يف  مدلا  راوشم 

: ھلوقت يھو  لاؤسلا  اھمامأ  ءاضیب  قاروأ  ىلع  تبتك 

يف رھظت  وأ  كوحص  يف  اھیعدتست  اھیف ، َتلَتق  يتلا  دھاشملا  كمئارج ؟ ركذتت  لھ  ..ةبسانملاب   ـ
؟ كمانم

: اھمامأ ًانیزح  ودبی  ةرم  لوأل  .دھنت 

.مانأ انأ ال   ـ

؟ ىنعمب  ـ

.مانأ ال   ـ

؟ مادعإلا راظتنا  قلق  نم  مأ  قرألا ، نم  مأ  مدنلا ، نم   ـ

! يكحأ نأ  يتمھم  انأ  ..كتمھم  ِتنأ ، ِكیلع  لیلحتلا  نآلا  نم   ـ

ىتح وحصت  مث  ةعاس  مانت  مأ  ًاقالطإ ، مانت  مأ ال  ينعی ، عطقتم  كمون  مانت : فیك ال  يل  فص  نذإ   ـ
؟ يلاتلا مویلا 

كسمأ مث  اھیلإ ، ھینیعب  قدح  ھیقاس ، زھ  ھیمدق ، كرح  ةذفانلا ، ىلإ  رظن  ھیتفش ، بلق  ھیفك ، كَّبش 
نم رظنی  بولقملاب  اھعضوو  اھب  كسمأ  مث  اھناكم  اھعضو  مث  اھعفر  ةریدتسملا ، ةیُنبلا  اھتراظنب 

: اًمامت سیل  ةبَّدحم ، وأ  ةرَّعقم  ةسدعلا  حطس  ىلع  اھتروص  تناب  اھیلإ ، اھیتسدع  لالخ 

رمتسا ةدحاو  ةرم  نیعوبسأ ، اًعوبسأ ، ایئاھن  مونلا  نع  فكأ  مث  نینثا ، وأ  ًالماك  اًموی  ًانایحأ  مانأ   ـ
.عیباسأ ةثالث  يمون  مدع 

: فافختسا يف  مث  ةَّقِرو ، طُّسبت  يف 

؟ كلذك سیلأ  ةیسایقلا ، ماقرألل  سنیج »  » ةعوسوم لخدأ   ـ

فرح لكب  ھتبقرب  طیحت  يتلا  كشلا  رئاود  يف  أدبت  مأ  ھمالك ، قدصتأ  بیرغ ؛ خزرب  يف  تفقو  انھ 
: تلاق مث  تراتحا  ھلوقی ؟



.زئاج  ـ

: ًالیوط اًسفن  سَّفنت 

.برغأ وھ  امل  نذإ  يدعتسا   ، ّدُصت نیقِ ِتنأ ال  ًانسح ،  ـ

ءاضیبلا وروبلراملا »  » رئاجسلا ةبلع  بذج  ةتسوسلا ، ةحوتفم  ةسرش ، ةفخ  يف  اھتبیقح  بحس 
، ھنولطنب يف  اھأبخ  ھعباصأ ، يف  ةلعتشم  تناك  ةیناث  يف  ةعالولاو  ةراجیس ، ةعرسب  عزتنا  ةافخملا ،

ىلع ةحوتفم  ةبیقحلا  كرتو  ةراجیسلا ، ھب  لعشأ  اًریبك  ًابھل  اھران  تقلطناف  اًمامت ، ذخفلا  دنع 
.ةدضنملا

اھتاملك ُّرجت  اھكرت  امنیب  ًاعیرس ، رشتنا  يذلا  ناخدلا  يف  ّلحمو  ًاقِ اًحاترم  دعقملا  ىلإ  هرھظب  دنتسا 
.ناسنإلا لخادب  ام  ةمتع  ..ةمتعلا  ىلع  حوتفملا  قلحلا  اذھ  يف  ةقطنم  دعبأو  رخآ  نم  اھقلح ، نم 



٥
تَّسحأ وأ  ھعم ، ترجاشت  دق  اًموی  تناك  امبر  رتوتلاو ، قلقلا  نم  ًاثھل  ثفنت  اھترایس ، دوقت  تناك 

اھتراجیس نم  اًریغص  ًاناخد  اھلخاد ، هدوجو  رفحی  أدب  ةدیعبلا  ھتافاسمو  هروغ  يف  ًاقیمع  ًائیش  نأ 
يف قرمت  يھو  بابلا ، ةحوتفم  صابوركیم  ةرایس  اھبناجب  تقلطنا  نیح  اھیعبصإ ، نیب  ةكبتشملا 

دم ءاضفلا ، ىلع  ءاوھلا ، ىلع  ةلطملا  ةبنكلا  ىلع  سلجی  نولطنبو  صیمقب  باش  بكار  دم  ةدح ،
: خراص توصو  ةیلاع  ةعقرط  ةراجیسلاب ، ةكسمملا  اھفك  رھظ  ىلع  برضو  ةعرسبو  ةوقب  ھعارذ 

! يتخا ای  بیع  ..ریاجس  شیبرشت  ام  ..بیع   ـ

اھترایس تنَّضح  نمیألا ، بناجلا  ىلع  تلام  اھل ، عرست  مل  ةرایسلا ، دراطت  مل  تدعتراو ، تفجترا 
.بھتلم جیشن  يف  تحتفنا  مث  ةرتوتم ، دھنتت  تلظ  تفقو ، فیصرلا ، ىلإ 

، اھتالیمزب اذإف  ةیلكلا ، هایم  ةرود  يف  لخدت  تناك  ةداعلاك ، ةسلتخم  ةراجیس  تنخد  ةرم  لوأ  رَّكذتت 
يف نانخدت  ةعبار  عم  ةثلاثو  ھبونج ، بذشتو  اھناتسف  لدعت  ىرخأو  اھھجو ، قیحاسم  حلصت  ةدحاو 

ةعالخ اھیف  ةموتكم  ةریغص  تاكحض  رمھنت  مث  تامامحلا ، باوبأ  نم  جرخی  فیثك  ناخد  نكر ،
اھتلیمز اھم  ھیف  تیسن  يذلا  مویلا  كلذ  الإ  ةراجیسلا  وحن  كرحتت  مل  .داتعملا  نیناوق  نع  جورخلا 

فیصلا ءاسم  نم  ةعباسلا  ةعاسلا  يف  اھتفرغ ، يف  ةأجف  اھتدجو  يم ، ةبیقح  يف  رئاجسلا  ةبلع 
يف ةراجیسلا  تلعشأ  دحأ ، اھاری  ىتح ال  اھروس  تحت  تصفرق  ةفرشلا ، وحن  تضم  رینملاو ، جھبملا 

تنبلا ةرئاد  نم  جورخلا  ةركف  تمعطتساف  تربع  يناوث  نكل  ًاعَطق ، تَّحك  اًسَفن ، تبحس  ءطب ،
بابلا حتفنا  نیح  تزتھاو  ...ةركفلا  اھتبرطأ  ھب ، موقت  ذاشو  يئانثتسا  ام  ءيشب  تسحأ  ةدحوملا ،
...اھردص ىلع  اھفك  تبرضو  تخرص  ةراجیس ، نخدت  اھتنبا  تأر  نیح  تعلھ  يتلا  اھمأ  ماحتقا  ةوقب 

.ةعقاولا هذھ  دعب  اًرھش  اھمأو  يھ  تمصاختو 

: مألا تلاق 

!؟ كدنع ھیإ  يلمعتب  دوسأ ! راھن  ای   ـ

: ةخراص تفاضأف  تلزلزتو 

.ةبحق ای  يموق   ـ

، ةعیرس تاملك  اتلدابت  تكاسلا  ماصخلا  نم  رھش  دعب  .اھمأ  خرش  دھشملاو  اھخرش ، ظفللا 
ملو ةرم  نم  رثكأ  ببسلا  نع  لأس  .اھدلاو  نم  بارغتساو  لیللاو ، حابصلا  يف  ةینیتور  تایحتو 
نیرھش دعبو  اتحلاصت ، رھش  دعب  .يدیلقتلا  ھفعضو  ھتقِرو  ھئودھب  اھبلطی  ملف  ةباجإ ، ىلع  لصحی 

يف اًران  نزحلا  لعتشا  نیتراجیسلا  سافنأ  رخآ  يفو  خبطملا ، يف  ًاعم  اھمأو  يھ  تنخدف  اھدلاو ، تام 



يف اھباحصأ  طسو  ةریبلا  نم  ةفشر  لوأ  تعرجت  موی  ةیاھنلا  اھنأك  ...و  ًابیحنو  ءاكب  امھیردص ،
صقر دیرف ، اھنم  برتقاو  تللھو ، تخرصو  تكحضو  تصقر  دق  تناك  .ةنسلا  سأر  ةلیل  لافتحا 
تجَّرحت اھنكل  اھندب ، يف  اًززقُم  ًائیش  ترعشف  اھدخ ، ھناسلب  سحل  مث  اھردص ، ىلع  طغض  مث  اھعم ،
تیشخ لھ  رمألا ؟ روطت  تفاخ  لھ  ھتأر ؟ لھ  ..اھتذقنأف  اھم  تءاج  مث  رثكأ ، برتقا  ةمواقملا ، نم 

بوكلا يم  تفطخف  اھسفنل ، تبص  ةریب ، ةجاجز  اھم  دی  يف  تناك  اھدی ، نم  اھتبحس  يم ؟ نم  ًافعض 
دلاخ رصأ  ةلخدلا  ةلیل  نكل  اھقاذم ، معطتست  مل  ..اھردصو  اھنقذ  ىلع  تقلدنا  ةفشر  تعرجتو  اھنم 

.تمان مث  ..يناثلاو  لوألا  نیبوكلا  تبرش  ةریب ، ةجاجز  ھعم  يستحت  نأ  ىلع 

.تاعاس تس  دعب  تظقیتسا  ىتح  اھعم  لواح  اھظاقیإ ، لواح  ..اًمامت  تمان 

.ةلیوط عیباسأ  ذنم  كلذ  ىرج  دقف  اھتراكب ؛ ضفو  ھتلوجر  تابثإ  ىلإ  ةجاحب  نكی  مل 

.دلاخ ای  مانأ  نأ  دیرأ   ـ

.رخآلا وھ  مان  مث  ًاعیرس ، اعجاضتو  اھظقیأ ، .رصأ 

ام اًریثك  رئاجسلا ، اھنیخدت  نع  نالعإلا  ةبغر  اھئاعمأ ، ىلع  ضبقت  ةبغر  اھلخاد  موقت  تلاز  ام 
سانأ نیب  مھفرعت ، موق ال  نیب  كلذ  ىشخت  نخدتو ، اھتراجیس  عزنت  اھرئاجس ، ةبلع  جرُخت  نأ  ىشخت 

ةناخ لخدت  .تانخدملا  ریغو  تانخدملا  ءاسنلا  نیب  ملاعلا  میسقتل  ضرعلاو  لوطلا  طوطخ  نوعضی 
اھئاقدصأو اھقافر  نیب  ًانایحأ  اھقزمت  نوریثك ، اھفرتحی  يتلا  ةیقالخألا  تامییقتلا  يف  اًروف  ىرخأ 

نوعمجتی يذلا  ونیزاكلا  ىلإ  بھذتف  قرطلا  اھب  قیضت  امدنع  وأ  عمجتل ، وأ  لفحل  ناكم  مھعمجی  نیح 
ظفحت يأل  اًرابتعا  عضت  الو  ةریب ، وأ  كنوت » ْنِج   » مھنیب برشتو  ةطاسبب ، مھعم  نخدت  ةلیل ، لك  ھیف 

.ھمدق موی  تاذ  اھتمدص  ىتح  اھلخاد ،

يف ھبروج ـ  ریرح  تفرعف  هءاذح  علخ  دقو  اھعضو ـ  مث  ةدضنملا  تحت  ناقیسلا  نیب  ھمدق  تللست 
ًالیلق اھتوص  عفتراو  اھتاكحض ، تعستاو  تمستباو  اھسأر ، لقثو  تبرش ، دق  تناك  اھقاس ، نطب 

ملستست نأ  تررق  اقح ، رْكُّسلا  ھلعل  اھرمغی ، ًاذیذل  ًائیش  نكل  ركست ، مل  اھنأ  ةقث  ىلع  تناك  ًالیلق ،
اذكھ اھدسج  میلست  ًالعف  ررقت  تناك  ةرم  لوأل  .ھمدق  نم  مھأ  وھ  ام  رود  نیحی  نیح  ھل  مث  ...ھمدقل 
لصو ىتح  اھقاس  تدم  .اھدعب  ام  ىرنسو  فعض  ةظحل  رمألا  رابتعا  تررق  .يقالخأ  رابتعا  يأ  نود 

طقست ةعرسلا  هذھب  ھسفن ، ّدُصی  قِ مل  .ةوھشلا  عانطصا  فنعب  مث  ةقِرب ، ھبعادت  تأدب  ھیلإ ، اھؤاذح 
: ھب قحلت  نأ  راظتنا  يف  مایقلل ، ھسفن  دعی  أدب  يلابجلا !؟ يم  لثم  ةأرما 

.ةلیللا لجعتسم  ةعامج ؛ ای  مالس   ـ

ءارمح ةلیل  ..ةیصانلا  ىلع  وأ  ناكملا  وھب  وأ  ھترایس  ةمدقم  مامأ  جارجلا  يف  رظتنی  ..ىضمو 
.ھتوق ھیلع  ظفحیل  ھلایخ  يف  دصتقا  ھنكل  ةیراع ، اھلیختی  نأ  لواح  .يلابجلا  يم  لثم  ةمجن  اھنیزت 

؟ اھنم صقتنیس  نَم  اھیف ؟ صقنیس  اذام  .يقالخألا  لذبتلا  يف  ةبغرلو  ةبِرجتلل  ةملستسم  تضھن 
..تضھن .دلاخ  نم  قالطلا  وأ  ءاقبلا  يف  ةبغرلا  اھیف  اھتعزانت  يتلا  ةیلاتلا  مایألا  يھ  مایألا  كلت  تناك 
وھو ةلقاع ، ةغلاب  يھ  هاشخت ، ءيش  ال  ةبرجتلا ، ىوس  ءيش  مث ال  ةلئاز ، ةعتمو  ٍراع  رخآ  دسج 



ةفلو اھرصخ ، ةءانحناو  اھترُس ، قمعو  اھییدث ، ةرادتسا  انھ  مھل  فصیل  ًادغ  يتأی  نل  جضان ؛
نآلا ودبی  يذلا  اھدسج  سیراضت  هذھ  ...اھتبكر  يف  میدق  حرج  رثأو  اھطبإ ، تحت  ةنسحو  اھترخؤم ،

.تشمو ..جُّیھتلل  يلخاد  دادعتسا  ىلع 

باب حتفنا  .بابلا  قالغإ  نود  لوحت  دیب  تئجوف  لزنتو ، ھقلُغت  يك  دعصملا  رز  تطغض  امدنع 
رخآلا وھ  برش  امبر  اًرارمحا ، ألتما  يذلا  ھھجوو  لحانلا  هدسجب  نیسح  رھظو  ىرخأ  ةرم  دعصملا 

.لوحكلا دسجلا  بَّرشت  ءطبب  مزاللا ، نم  رثكأ 

.لخادلا يف  كرأ  مل  ..نیسح  ًالھأ   ـ

: روثلا لثم  هادی  تكرحتو  نیسح ، مف  حتفناو   ، بابلا قلغنا 

ِتحبصأ لھ  يم !؟ ای  صخشلا  اذھ  عم  يمانت  ةلزان  ةدضنملا ! تحت  ام  تیأرو  ِكتیأر ، انأ  نكل   ـ
!؟ مھل ولحی  امك  لاجرلا  اھطقتلی  تاناحلا  ةأرما 

: ھیف تخرص 

!؟ ةجھللا هذھب  ّلُكت  ينمِ فیك  كلھأ !؟ لام  تنإ  سرخا !  ـ

: نآلا ھمامأ  ُّدھنت  ایندلاو  نیسح 

!؟ دحلا اذھ  ىلإ  ِكنزاوت  ِتدقف  اذكھ  ھعم ، نیمانت  ھیلاشلا ، ھعم  يحورت  ةلزان   ـ

: تلاقف اھعمو  ھعم  ةكرعم  ھجاوت  تناك 

امك ًاعم  مانن  رارحأ ، نحن  كلذك ، وھو  طقف ، ةدحاو  ةلیل  دیرأو  ةجضان  انأ  ينعی ؟ ةلكشملا  ام   ـ
؟ كعم مانأل  تنأ  كرتخأ  مل  يننأل  بضاغ  كنأ  مأ  ..ءاشن 

اتلكب اھیفتك  كسمأ  مث  نمیألا ، اھدخ  ىلع  اھعفص  رونلا ، الإ  ىرت  كنیعو ال  كلذ  تلاق  يھ  طقف 
نأ رثكأ  بیرغلا  ھمواقت ، مل  اھنأ  بیرغلا  ًاثالثو ، نیتنثاو  ةرم  دعصملا ، رادج  يف  اھسأر  برضو  ھیدی 

اھحیتافم طقتلا  اھدعبو  اھترایس ، ىلإ  لصو  جارجلا ، ىلإ  اھعارذ  نم  اھَّرجف  وھبلا  يف  فقوت  دعصملا 
وحن مدقتی  نیسح  تحمل  فرصنت  يھو  حیتافملا ، ترادأ  ةدایقلا ، دعقم  ىلع  اھب  ىقلأو  ةبیقحلا ، نم 

.ھل لاق  اذام  فرعت  ..ًالیوط ال  رظتنا  يذلا  لجرلا 

اھسفن مھتت  نأ  فرعت  ةلیللا ال  هذھ  ركذتت  نیحو  .كلذك  لجرلا  لأست  ملو  نیسح ، لأست  مل  اھدعب 
قیمعلا ناكملا  اذھ  يف  لخادلا ، يف  اھریمض  ةفاظن  نكل  ..رثكأ  تارربمو  ةریثك  اًراذعأ  دجت  ءيشب ،

، ةبلحلا هذھ  يف  نارودلا  رامضملا ، اذھ  يف  يرجلا  نع  عجارتت  اھتلعج  محَّرلا ، نم  بیرقلا  ئفادلا 
نم ریذاحم  وأ  تافوخت  يأ  ءاقلإل  ھب  ىعست  يذلا  نونجلا  اذھ ، نوكی  دق ال  هدیرت  يذلا  درمتلا 

.طبضلاب كلذك  سیل  اھدوجو ،



٦
الو قافن  نع  منی  باحرتب  ةریتركسلا  اھتلبقتسا  نسح ، بتكم  يف  انھ  ریثولا  دعقملا  ىلع  تخرتسا 

بتكمو عافترالا ، قھاش  ىنبملا  كعلبیس ! ھنأ  كیلإ  لَّیخی  ىتح  ادج  عساولا  بتكملا  اذھ  تلخدو  كش ،
.دارم عراش  ىلع  ةلطم  ةیجاجز  ناردج  ھلك  نیرشعلاو ، يناثلا  قباطلا  يف  عقی  ھتكرش  يف  نسح 

، ماعلا نم  تقولا  اذھ  يف  عراشلا  يف  ةحباسلا  ءاضیبلا  رویطلا  لمأتت  يھو  جاجزلا  يف  اھفنأ  تقصلأ 
نأك ىتح  ةماعلا ، تابكرملاو  تارایسلاو  سانلا  سأر  ىلع  اًریزغو  اًجزلو  ًالیقث  ضیبأ  ًالوب  لوبت 

راوسأ تویبلا ، تافرش  عراوشلا ، تلفسأ  ةفصرألا ، نكادلا ، ضیبألاب  اھترضخ  تیلُط  راجشألا 
نیح .يضمتو  اندوجو  ىلع  زربتتل  تیقوتلا  اذھ  يف  تاونس  ذنم  روھظلا  يف  تأدب  رویط  ةنینجلا ،

رویطلا هذھ  حبصت  ربع ، ًاناكرب  نأك  اًعوذج  راجشألا  ودبتو  ةریثكلا ، عراشلا  رجش  ناصغأ  عطقت 
رخآك اھتحنجأ  ةفرفرو  اھتوصب  لطتو  داسجألا ، شھنتو  ثثجلا  لكأت  يتلا  ةمایقلا  موی  دعب  ام  رویط 
نسح روزت  تأدب  ذنم  ْتدوعت  انھ  نم  لوبب ! تھتناو  لوبب  تأدب  يتلا  ةایحلا  كلت  ..ةایحلا  يف  دھشم 
ىتح اًمامت  ةیوازلا  هذھ  يف  فقت  نأ  رامثتسالل » نویع  ةعومجم   » ةرادإ سلجم  سیئرك  ھبتكم  يف 

اھفلخ ةیدیدح  راوسأ  ودبت  اھمامأ ، تاناویحلا  ةنینج  يف  دورقلا  ةیالبجل  ًالماك  دھشملا  اھانیع  تطقتلا 
ام اًمئاد  اھبلق ، ضبقت  ةلوھملا  ةلئاھلا  داسجألا  هذھ  ةقلح ، يف  لایفألا  ةریسم  ىرتو  نالزغلا ،

نم لعجت  يتلا  ةفاسملا  اھنم ، لایفألا  ىرت  يتلا  ةفاسملا  دُعب  مغر  اھینیعب  يلیفلا  دسجلا  اذھ  ىشاحتت 
رثكأ ودبت  دیعب  نم  دورقلا ، ةیالبج  لمأتت  طقف  لایفألا ، هركت  اھنكل  ةیلستلل ، ىُمد  ةیقیقحلا  اھداسجأ 

ةفیفخ ةقیشر  اھداسجأ  كرحتتو  حیصتو ، يرجتو  زفقت  رحانتتو ، رجاشتتو  زفاقتت  يھو  اًحرمو  ًافطل 
بابذ عم  قناختی  ھب  اذإف  ةقدب  ھعباتتل  ًادرق  طقتلت  مث  ةئداھ ، ةریغص  ةكحض  اھعم  قلطت  مدلاو ، حورلا 

تبتك اھتبابسب  اھمامأ ، ةیرئاد  ةروبش  تدبف  جاجزلا ، اھُسافنأ  تطغ  دقو  اھمف  ءلم  كحضت  ھھجو ،
اھردصب طیحی  ھیعارذب ، اھقوطی  اھقنع  يف  ھسافنأو  اًمامت  اھب  قصتلا  ىنعم ، يدؤت  ةقرفتم ال  ًافرحأ 

: سمھی وھو  اھییدث  ًاعفار 

.يتبیبح ای  ينیتشحو   ـ

نم جرختو  هدخ ، ىلع  ةعرسم  ھلِّبُقت  يھو  ةمستبم  ھیلإ  ترادتسا  مث  فلخلا ، نم  اھقنع  لَّبق 
.ھیعارذ راصح 

: ةلھول ھحمالم  ىلع  دجلا  مسترا 

ِتبھذ نجس  يأ  ىلإ  فرعأ  يك  ءاول  نیتسب  ُتلصتا  راھنلا ، اذھ  نوجسلا  يف  اًریثك  ينِتقھرأ   ـ
.ًادیدحت

: اھیمدق ْتصفرقو  ةبنكلا  ىلع  ْتسلج 



.فراع تنا  ام   ـ

نمو دیقع  نم  تاقفاوم  تذخأو  ھعم  راوحلل  بھذأسو  نیجس  تاركذم   » يل ِتلق  ..فرعأ  مل  ال   ـ
ةداج ِكنأ  فرعأ  نكأ  مل  سمأ  ةلیل  ىتح  نالع .» ءاوللاو  نالف  ءاوللا  ّلكو  مِ نسح  ای  لَّخدت  و« دیمع ،»

.عورشملا اذھ  يف  ًالصأ 

ةدومھم ْتسمھ  ةعالولاو ، يھ  يملح  دومحمل  اھتحنم  اھنأ  َتیسن  هآ  ..اھرئاجس  جرُختل  تَّمھ 
: يسیسلا نسحل 

.ةراجیس تاھ   ـ



٧
ةرجنح ال نم  جراخلا  ھتوص  دیدحلاك ، بلص  ةنوشخو ، ةمارص  َھتیاكح ، ٍلطب  رخآ  ھنأك  يكحی  ناك 

.ىسألا ةجرشح  فرعت 

: لاق

، ةزانجلا يف  يب  نوطیحی  نیذلا  بارغألا  نجسلا ، يف  راھن  لكك  ضبقم  راھنلا ، اذھ  ركذأ  تلز  ام   ـ
فاتكأ قوف  شعن  هاوح  دقو  يبأ  اذھ  ةمثاج ، ةدحو  سحأ  ادج ، ًادیعب  دراش  انأ  امنیب  يعارذب  نوكسمی 

يبأ ناكو  يلھأ ، دیحو  تنك  شحوملا ، اھلكشو  انمایأ  ھبشی  دودحم  ددعو  ةریغص  ةزانج  لاجرلا ،
دقع طرفنا  ام  طرف  نم  ةمیرج ، نم  اًرارف  ناكم  نم  ابرھ  امھنأ  تننظ  يننإ  ىتح   ، نیدیحو يمأو 

، ءفد الب  ةلحض  ةیمسر  تارایز  مع ، وأ  لاخ  يتأی  ناك  ىركذلا ، ةبحاش  ةدیعب  تارتف  ىلع  امھیلھأ ،
تافرشو ةبطر ، ناطیحو  ةیلاع ، فقسأ  ةمیدقلا ، ةیرصملا  ققشلا  لاح  ةعساو  ةقشو  ةرارح ، الب 

رطأب ةزوربم  ةشھ  ةیملاع  تاحولو  ةبیئك ، ناولأو  لیلق ، ثاثأو  تیبلا ، حطس  قوف  بابقو  ةرودم ،
ةروص يبأ ؟ ركذأ  لھ  ..ُّطق  ئضی  مل  نادعمشو  زنوربلا ، نم  ةریغص  لیثامتو  َمدقلا ، ةدیدش  ةیبشخ 

، ةطلتخملا ةركاذلاو  تابابضلا  ضعب  مث  نآلا ، ھنم  يتركاذ  يف  دیحولا  تباثلا  يھ  رادجلا  ىلع  ةقَّلعم 
، ِكبأ مل  اھراھنو  طقف ، تاونس  ينامث  ينسو  تام  ةلخادتمو ، ةكباشتم  ةعطقتم  لاكشأو  تایاكح 

نأ ال ررقأ  تنك  ءاكبلا ، اھلكأی  نأ  ىوس  لعفت  ةیلات ال  ةنس  ةرشع  سمخل  يمأ  ىرأ  تنك  امدنعو 
رشع ھتطبخ  ..ھتبرض  ..هآ  ..طئاحلا  يف  يغامد  تبرض  ينیع  نم  ُّرفتس  ةعمد  نأ  ترعش  مویو  يكبأ ،

رعشأ الو  مدلا ، نول  ىوس  ىرأ  دعأ  ملو   ، َّيفتكو يردص  تقرغأ  ءامد  فزن  ىتح  طئاحلا  يف  تارم 
اھمایأ ةبرغو  يمأ  ةدحو  تناك  ءاكبلا ، تیسنو  مدلا ، معط  وھ  رُمو  ضماح  معطو  ةلیقث ، ةجوزلب  الإ 

عفرأ تنك  يننأ  ركذأ  تلز  ام  لزنملا ، جراخ  يب  طیحی  ام  لك  يف  امبر  يطارخنا  رس  انتشیع ، ةبارغو 
ناریجلا ھعمسی  ناك  ًابیرقت  نویزفلتلا ، وأ  ًابخص ، تیبلا  ألمی  ىتح  ةجرد  ىلعأ  ىلإ  ویدارلا  توص  نم 
كرحتت الو  ينرھنت ، الو  ًادبأ ، بضغت  يمأ ال  تناكو  ةرواجم ، ةیفیص  امنیس  توص  ھنأك  نورباعلاو 

.ًالیلق ةایحلاب  يشمی  يذلا  مالكلا  اذھب  الإ  ملكتت  وأ 

: ھتلأسو يملح  دومحمل  ةریخألا  ةلمجلا  دنع  تعطاقتو  يم  تاملك  تلخادت 

؟ كلھأ اھیلع  ناك  يتلا  ةبرغلاو  ةشحولا  هذھ  رس  فرعت  ملأ  تاونسلا  هذھ  لك  دعب  حیحص  نكل   ـ

هذھ تدبو  ھساوح ، تظقیتو  ھبتناف ، ةلخادملا  نم  تغوب  رخآ ، ملاع  نم  يعُدتسا  دق  ھنأك 
: َظف ظعوب  ثَّدحتو  ءارتفاو ، ةماھج  رثكأ  ةمارصلا 

وسرن يننیعطاقتس ؟ ِكنأ  مأ  ةیاھنلا ، يف  نیلأست  مث  ِتنأ  نیتمصتو  انأ  يكحأس  لھ  ًالعف : قفتن  مل   ـ
! َرب ىلع  نآلا  نم 



: اھرودب ْتدتحاو  ةداحلا ، ھتجھل  نم  ْتمھبتسا 

وأ ال ِكحا  عمسا ، كطورشب ؟ ءيش  لك  ریدت  نأ  ىلع  رصت  اذامل  انھ ؟ ينم  ىوقأ  كنأ  رعشت  اذامل   ـ
.ًاقالطإ ِكحت 

اھنإ مث  قطنی ، مل  اًمامت ، وھ  تمص  امنیب  ةبیقحلا ، يف  ھتعضوو  تیساكلا  تقلغأو  اھقاروأ ، تَّمل 
طبخی ھعبصإب  قرطأو  نجسلا  شوح  ىلع  ةلطملا  ةذفانلا  ىلإ  رظن  كلذ ، نم  رثكأ  لعفت  مل  كرحتت ، مل 

تنالو تدھنتو  فلخلا  ىلإ  اھسأرب  يھ  تعجر  امنیب  ةیبشخلا ، ةدضنملا  حطس  ىلع  مظتنم  عرقب 
: تلاقو

ءيش لك  عد  ..ىكاحتن  يكحن  بواجن ، لأسن  لخادتن ، لخدتن  طورش ، يأ  الب  لمكن  انعد  دومحم ،  ـ
.ھیلإ ریسی  نأ  دیری  ام  ىلإ  ْرِسی 

، ھیفك ىلع  ھنقذ  دنسأو  ةدضنملا ، ىلع  ھیقفرمب  أكَّتا  ..ةركاذلا  فلخ  ةیضاملا  قئاقدلاب  ىقلأ  ھنأك 
.وزغلا مامأ  اھتناصح  تدقف  عالق  اھنأك  اھینیع  ىلإ  ًاقدحم  اھوحن  لامو 

ضعب ھیف  عیبی  رتم ، يف  رتم  ریغص  ناكد  بحاص  ناك  ًالاَقب ، ناك  دیعصلا  يف  يدَج  ببسلا ! يدَج   ـ
انِج يواخیو  اًحاورأ  رِّضُحی  ناك  ھنأ  ةلكشملا  ءارقف ، سان  اھبلغأ  ةنارقف  ةیرق  يف  ةلاقبلا  تاجاح 

، ھنوبز ناك  دیعصلا  طُخ  اھلك ، ىرقلاو  ةیرقلا  يف  فورعم  هرجأتسی ، نملو  دیری  نمل  ًالمع  لمعیو 
لجرل لومعملا  لمعلا  كفی  ةیحان ، لك  نم  هروزی  لكلا  ناك  تیرافع ، خیش  ھنإ  يلوق  وأ  رحاس ، ھنإ 

، ءاسنل ةبجحأ  لمعی  ةأرما ، سبلی  ًاتیرفع  جرُخی  باجنإلا ، وأ  ةعجاضملا  ىلع  رداق  ریغ  طوبرم 
ةرسأ .ھناكدو  يدَج  تیبل  نیدصاقلا  فدھ  وھ  هدحو  نكی  مل  ریخلا  نأ  ودبی  نكلو   ، تانبلل ذیواعت 

! ءاینغألا ىنغأ  نم  مھو  نوباَرُمو ، راجتو  راثآ  صوصل  راثآلا ، يف  ةراجتلاب  اھلاجر  رھتشی  يدیبعلا 
دیراطملا نولومیو  ءاقدصأ  لبجلا ، نضح  يف  نوكت  داكت  ةدیعب  ةیرق  يف  نوشیعی  دیعصلا ، نم  دجلا 

ملی ىتح  طباض  ةرسأ  نوددھی  ریبك ، نم  ًاقوقح  ّلخی  نوصِ ةصاخ ، لامعأ  ةطانإو  ةیامحلا  لباقم 
ةئام تعضو   ! كلمت ام  لك  تعاب  ةریقف  ةریغص  ةلئاع  ھتءاج  يدَجل ، سعتلا  ظحلا  ناك  اذكھو  رودلا ،
، ةینغلا ةرسألا  ةیدیبعلا ، ریبك  نم  مقتنی  نأ  ًادحاو : ًائیش  ھنم  بلطت  يدَج ، دی  يف  اًھینج  نیسمخو 

.جوزتیل بھذو  اھب  الخ  مث  نرُج  وأ  لقح  يف  اھتیرذُع  اھدقفأ  مھتنبا ، ضرع  كتھ  نیرشعلا  يف  باش 

يف ركفی  مل  يدَج ، لمتحی  امم  ىوقأ  اًھینج  نوسمخلاو  ةئاملا  تناكو  ..رفاكلا  ىلع  نوبعصی  اوناك 
تناك نینثا ، عوبسأ ، دعب  .يدیبعلا  ةرسأ  مھب  ھلعفت  نأ  نكمی  يذلا  امو  اوربك ، نیذلا  ةثالثلا  ھئانبأ 
ھترَّیع ھتلخد ، ةلیل  يف  لشاف  ھنأ  سحأ  عاض ، يذلا  داولا  نع  ثدحتی  ھلك  دیعصلا  ناك  ...دلبلا ال ،
ھلك عوضوملا  اذھ  ءارو  نأ  اوفرع  اوربدت ، اوربد ، هولأس ، ھلھأل ، ىكحو  تكسو ، دمص  تنبلا ،

رحس كف  ىلع  هوربجأ  مث  هوناھأو ! هوبرض  اًھینج ، نیسمخلاو  ةئاملا  ھنم  اوذخأ  ..ھیلإ  اوؤاج  يدَج !
: نیرمأ نیب  اوناك  ةیعیبطلا ! ھتلاح  ىلإ  دعی  مل  مھنبا  نأ  اوفشتكا  نیموی  دعبو  هوددھو ، مھنبا ، طبر 

دیعصلاو ھیلإ  اوداع  هرمأ ، ةعاظفو  هرس  ةروطخ  اوفرع  مھنأل  هونداھی ؛ نأ  امإو  يدَج ، اولتقی  نأ  امإ 
يف تفقو  ًابیرقت  تارایس  رشع  نكل  ًافرقُمو ، اًظئاقو  اراح  اًراھن  ناك  رظتنیو ، عباتیو  فرعی  ھلك 

، لقألا ىلع  ةیرقلا  فصنو  ةثالثلا  ھئانبأ  روضح  يف  يدَج  ىلإ  اورذتعا  ناكدلاو ، تیبلا  مامأ  عراشلا 
، مھنبا يف  مھمركیو  مھمحری  نأ  ھنم  اوبلطو  اھفعض ، اھقوفو  اًھینج ، نیسمخلاو  ةئاملا  ھیلإ  اوداعأ 



نیناوق لك  ةیدحتم  يدیبعلا  ىلع  ھترَّجأو  ھل  تعفد  يتلا  ةرسألا  يف  ًائیش  اولعفی  نل  مھنأب  هودعوو 
.اوضمو ضعب ، فاتكأ  مھضعب  لَّبقو  اًشیشح ، اونخدو  ًایاش  اوبرش  ةوقلا ،

.باصخإلا ھلإ  وأ  افونازاك »  » ھنأك ..يدیبعلا  نبا  باصتنا  رظتنی  ناك  ھلك  دیعصلاو 

.اًحرف اھلك  ایندلا  تجاھو  ذاتسألا ، بصتناو 

ةرایس تفقو  تیبلا ، ىلإ  دعصیل  ناكدلا  قلُغی  يدَج  ناك  امدنعو  ةعاس ، نیعبرأو  ٍنامث  نم  لقأ  دعب 
اوطغض ةیلآلا ، مھتحلسأب  لاجر  ةثالث  ةرایسلا  ةرخؤم  ىلع  فقو  يفلخلا ، اھءاطغ  تحتف  لقن ، فصن 

يتئام وحن  تناك  ةتتفملا ، محللا  عطِقو  مدلاب  ةجوزمم  ءاوھلا  يف  يدَج  ءاضعأ  ترثتناف  دانزلا ،
، ةلماك ةلیل  هءالشأ  نوعمجی  اولظ  ةیرقلا  لھأ  نأ  يفكی  اًمامت ، عَّطقت  يذلا  هدسج  تمرخ  دق  ةصاصر 

.تویبلا ةینفأ  ىلإ  ذفاونلا  نم  ھمحل  عطِق  تلخد  دقف  تابولكلاو ، زاجلا  حیباصمب  اوناعتسا  ىتح 

.يمامعأ يدیبعلا  ةلئاع  تددھ 

.ةلیوط نینس  مھدراطی  فوخلا  لظو  اوقرفت  ةیفخو ، ارس  يبأ  مھنیبو  مھتثالث  لحر 

هرشنیو رعشلا  بتكی  ناكو  تاظوفحملا ، رادل  ةینوناقلا  نوؤشلا  يف  ةرھاقلا  يف  يدلاو  لمع 
شاعو راعتسملا ، مسالا  سفنب  ةیعاذإ ، تارھسو  تالسلسم  بتكی  ناك  ًانایحأو  ةراعتسم ، ءامسأب 
تاحفصلا نم  اًضعب  ُتأرقو  ھجاردأ ، يف  اھكرت  يتلا  تاساركلا  نأ  مغر  دحأب  طلتخی  نأ  دیری  ھتایح ال 
فوخلا نكل  ..اًعومقمو  ًاتوبكم  تامو  ھلخاد  ءایشألا  فالآب  ًانوحشم  شاع  ھنأ  دكؤت  اھضعب ، يف 

.رمأ لك  يف  ھقیفر  ناك  لاح  يأ  ىلع 

اھتوعد نكل  يبأل ، ًاعطق  تلاق  كسانملا ، يف  تعد  نمل  اھتلیل  اھتلأس  تداع  املو  جحلل ، يمأ  تبھذ 
ةمحر هللا نم  ًالخدت  قحتسی  ىتح  يبأ  لعف  اذام  ھحماسیو ! ھل  رفغی هللا  نأ  تعد  ًالعف ، ةبیرغ  تناك 
لك يمأ  يل  تكح  اھتلیل  ..ةرفغملا  نع  ًالضف  مدنلا ، قحتسی  ام  ىلع  مدقأ  ھنأ  َُّطق  رعشأ  مل  ھترفغمو ؟
ھنأو ..هدعاسی  ناك  ..يدَج  لمع  رارسأ  فرعی  يذلا  دیحولا  نبالا  ناك  يبأ  نأ  تفاضأ  مث  ىضم ، ام 

! عراشلا يف  دجلا  ءالشأب  تھتنا  يتلا  ةثراكلا  لك  ءارو  ناك 



٨
اھمون صیمق  تقولا ، مظعم  ةیراع  اھمون ، ةفرغ  ىلع  لطت  يتلا  ةذفانلا  نم  اھیلع  صصلتأ  تنك   ـ

اھسبالم علخت  تاعاس  تناك  ةحاقوب ، وأ  رخفب  ھینثتو  اھدسج  درفت  اھردصو ، اھیعارذ  نع  فشكی 
، ةیرحلا هذھب  سنجلا  نع  ثیدحلا  يل  حومسملا  نم  لھ  حیحص ، هآ ، ...طقف  نیتعطقب  ىقبت  ًابیرقت ،

مھضعب ءایح ، يأ  لمحی  سنجلا ال  نع  اھیف  مالكلا  لاجر ، عم  اھتیضق  يمایأ  مظعم  نإ  ةیرح ؟ يأب 
راودأ نولثمی  ًالاجر  نجسلا  اذھ  راوسأو  ءاوجأ  يف  نإ  لب  ًانایحأ ، اھتاھوأتب  ھتجوز  نع  يكحی 

قیحاسم ضعب  عضأ  مأ  ةمات ، ةحارصلا  نیدیرت  ِتنك  اذإ  يل  يلوق  بدألا ، مَّلعتأ  ملف  ََّمث  نمو  ءاسنلا ،
؟ كلذك سیلأ  ..حقو  انأ  يمالك ؟ ھجو  ىلع  لیمجتلاو  جایكملا 

يعیبط ءيش  سنجلا  نع  مالكلا  ةجرحم ، تسل  يننإ  : » ھل تلاق  ول  بیجتس ، فیك  يم  فرعت  مل 
میرحتلا اذھ  وھ  سنجلا  يف  ام  أوسأ  نإ  : » ھل تلاق  ول  يتایح .» يف  رثكأ ، لب  ةایحلا ، يف  ادج 

ملاع ةعانصو  لایخلا  نم  دیزمب  اذھ  ھیرغی  دق  ..ةحقو  ةأرما  اھنأ  كلذ  ىنعمف  ھل  تلاق  ول  فئازلا .»
.ءارغإلاو ءاوغإلاو  ةراثإلاو  ةیرعتلا  نم 

ينعت اذام  فرعت  اھنإ  اھقنع ، ىلإ  تلفنت  اھیدھن ، ةمدقم  ىلع  ھتارظن  طقست  ھناحضفت ، ھینیع  نإ 
تناك نامز  ..اھفرعت  ..اھارت  ..ةئیربلا  ةرباعلا  ةرظنلا  نم  رسج  قوف  ةوھش  يأ  اھیلإ ، لجرلا  ةرظن 

نیعلا اھب ، ھلولا  تارظن  مھفت  نكت  مل  ..شبرخت  نأ  الإ  فرعت  ال  ءایمع ، لب  ةضمغم ، ةطق  ءاھلب ،
.اھترصاخ يف  عطمتت  يتلا  كلت  وأ  اھقاسب ، قصتلت  يتلا 

لھ فرحألا ، لك  قوف  ثبعیو  سنجلا  اھیف  حولی  اھئاقدصأو ، اھتاقیدص ، عم  اھثیداحأ  نأ  فرعی  ال 
يف اھآر  امل  اھلاخ  نیع  نم  ىلدتت  ةبطر ، ةوھشب  ةقبشلا ، ةرظنلا  كلت  تأر  ذنم  تكح  ول  هآ ، ملكتت ؟
ةخرش لمحی  حورجملا  خارصلا  اذھ  نع  وأ  ..ردصلا  اتحافتو  سابللا ، طوطخ  تناب  دقو  مون ، صیمق 

خرص ھبلق ، نصغ  ىلع  نانحلا  تاملك  اھعم  فشنت  ةماھجب  ھفعض  يرادی  اھدلاو  نم  ةیمحم  ةبضاغ 
ام اھدلاوو ، اھمأو  اھاوس  لزنملا  يف  دحأ  ال  اھلوح ، تتفتلا  ًائیش ، يدترتو  ًاعیرس  لخدت  نأ  اھیف 
اھقوف يقلی  ھنأك  ھبضغب  ترعش  اھیذخف ؟ قوف  اًریصق  ًافیفش  ًافیفخ  اًصیمق  تدترا  دقو  ھبضغی  يذلا 
اھسفن لوح  ترادو  تراف  اھقنع ، تحت  ًادسج  لمحت  ًاتنب  تراص  ھتنبا  نأ  قیطی  ھنأك ال  راعلا ، تایآ 

، ملكتت ملو  َرت  ملو  عمست  مل  ..ءيش  ..اھئدھت ال  نأ  اھمأ  تلواح  خراص ، ءاكب  يف  تقلطناو  ةمومحم ،
، ةمومحم ةشعترم  فجترت  لكشلاو ، ىنعملا  ةدبلتم  اًمامت  ةیراع  تفقوو  ھمامأ ، اھصیمق  تعلخ  طقف 

ریرسلا يف  اھدعب  تثكمو  ..فَّسأتو  اھنضتحاو  اھدلاو ، نم  ةعمدلا  ترفط   ، ءاھلبلا ّدحت  يِ يف  فقت 
.ملكتت ملو  لكأت  ملو  كرحتت  مل  ةلماك ، ةعاس  نیرشعو  ًاعبرأ 

يف اًروفحم  لظ  طقف  ..ًانئاك  ُدعی  مل  ىضم  ام  لك  نأك  تماق  نیرشعلاو  ةسماخلا  ةعاسلا  يف 
رثكأ لواح  دلاخ ، مامأ  ءاضعألا  ةلماك  َُّطق  َّرعتت  مل  اھنأ  اھجاوز  نم  نینس  رورم  دعب  تفشتكا  اھئاعمأ ،



لكشب تبأ  اھنكل  ةعجاضملا ، ءانثأ  يف  اھبوث  نم  ًائیش  اھنع  عزنی  نأ  يف  ًادھج  لذبی  نأ  ةرم  نم 
.اھتداعل اھكرت  ھتداعك  اًملاسم  دلاخ  دمعت ، يأ  الب  ھنأك  ىتح  ادج  يئاقلت 

وأ ءاضیب  ةطوف  تذخأو  اھدی  تدم  اھصیمق ، قزم  ىتح  رصأ  اھبصتغی ، ھنأك  يسیسلا  نسح  طقف 
اھنأ وأ  ةحماج ، ةوھشب  َُّطق  رعشت  مل  رتتست ، اھنأك  اھنطب ، ىلع  ھتعضوو  ركذتت ، ال  ةدضنم ، شرفم 

يرزملا اھلكشو  دوأتلاو  هوأتلا  اذھ  نكل  ةدماج ، امبر  ةدراب ، امبر  جایھلا ، دح  ىلإ  لجر  ىلإ  جاتحت 
، اھسفن ھب  مھتت  يذلا  دوربلا  اذھب  يحوی  ال  ةعجاضملا ، ءانثأ  يف  اھئاضعأ  للحتو  اھدسج ، كاكفنا  يف 

تومت تناك  يذلا  دلاخ ، لبق  ھتَّبحأ  يذلا  صخشلا  ىتح  اھرغص ، ذنم  اھیدل  مَّرحمو  مَّرجم  سنجلا  نكل 
ءاج يذلا  ةیبرحلا ، بلاط  اھتقیدص ، قیقش  اھردص ، يف  اھنزختل  ھسافنأ  نم  ةرذ  لك  طقتلت  هاوھ ، يف 

تحتف ةعماللا ، ةیوكملا  ھتَّزبو  قیلحلا ، هرعشب  ةزاجإلا  نم  داع  تیبلا ، يف  ھتخأ  رظتنت  يھو  ةرم 
ةنوشخو ةبوطر  اھیف  ةددرتم ، ةكبترم  ةلُبق  ھتلَّبقو ، يردت  نأ  نود  تزفق  اھمامأ ، ھب  اذإف  بابلا 

امبرو اھردص ، دشم  قزم  ةوسقب ، اھبایث  اھنع  عزن   ، ةشئاطلا ةقھارملا  ةلوحف  يف  ھنكل  جاعزناو ،
ناك ول  ایكذ ، ناك  ول  .تضمو  اھءایشأ  تململ  ..ھتھركو  اھسفن  تھرك  .تمصو  دھناف  اھتعاس ، فذق 

بحی ناك  ھنأ  ةبیرغلا  ھیدی ، نم  اھعاضأ  امل  اھتلماعم ، يف  َّقدأو  َّقرأ  ناكل  ءاسنلاب ، اًریبخو  اًھیبن 
، َّيلإ يعجرت  نأل  يعاد  بیط ال  ملسلا : ىلع  اھب  مدطصی  وھو  ةرم  اھل  حاب  اھدراط ، ھنكل  ىرخأ ، ًاتنب 
، ًةقداص ركذتت  ال  ىتمو ؟ فیكو ؟ ْتلعف ؟ اذامل  .هارأل  تومأس  ..ىرخأ  ةرم  كردص  ىرأ  نأ  دیرأ  طقف 

ىلإ نایتوسلا  تعفرو  اھصیمق ، رارزأ  تحتف  ءابغلا  ضعببو  عالطتسا  بحبو  ٍءطبب  اھنأ  ركذتت  طقف 
ضبق ةقراح ، ةیُنبب  ناتبلص  ناتملحو  ةیاغلل ، نیضیبأو  نیریغص  اناك  ھمامأ ، اھایدث  قلدناو  قوف ،

.تَّرفو اھصمیق  تعمجف  ھیذخف ، نیب  ام  ىلع  دلولا 

حرجی ام  ءيش  ...هرس  يف  اھمھتی  امھقالط ، لیبق  ىتحو  امھبح ، ةمق  يف  ىتح  دلاخ ، ناك 
قفشتو لب  هرذعت ، تناك  كشلا ، اذھ  يبص ، فتك  ىلع  میعطتلا  تامالعك  تامالع  عضی  اًمود ، هرعاشم 

هرعاشم سرھی  هرضحتو ، ھمھفتو  هررحت  ءادبإ  يف  غلابی  لب  حوبی ، الو  ملكتی  تماص ال  وھف   ، ھیلع
وأ تامل ، رعاشملا  كلتل  ھسفن  كرت  ول  ھعباصأ ، يف  اًران  علدنت  ىتح  ھتضبق  يف  بضغلاو  ةریغلاب 

، اًمامت ةیراع  كانھ ، اھدجوف  ةشورفملا  ھتقش  يف  ھقیدص  روزیل  حار  يتلا  ىلوألا  ھتبیطخ  ذنم  اھلتق ،
.ھمحل يف  عطقی  ھنأك  ھبلق  دودح  جلی  اھیذخف ، ةحتاف 

.راھنت لزلزتت ، اھلك  هءایربك  نأ  رعش  دلاخ ، كرحتی  مل 

اھرظتنی ةنایخلا ، اًمئاد  عقوتی  ھسفن  تقولا  يف  ھنكل   ، ىثنأ يأب  قثی  ال  حورجم ، وھو  اھموی  نم 
لاز ام  حرجب  اھل  لاق  يسفن ، بیبط  ىلإ  بھذی  نأ  بضغ  ةروف  يف  ھتحصن  اھب ، ذذلتی  راص  ھنأك 

: نینس نم  فزنی 

.تْحُر  ـ

! دلاخ  ـ

اذھ اھنم ، ھسفنب  علخی  ةنایخلا ، لجأ  نم  لیحرلل  اھعفدی  ھنأك  ناك  اھلخاد ، ھمرھ  رسكنا  اھموی  نم 
موی ًاداَّوق ..»  » وأ اًسیت »  » حبصیل يرجی  ناك  ھتاعفارمو ، ھطبخب  مكاحملا  تاعاق  زھی  يذلا  لجرلا 



يف اًصصختُم  ادب  ةلیوط  روھش  ذنم  ھنأ  تفرع  ..دوجولا  يف  دحأ  لمتحی  امم  ىسقأ  ناك  راجفنالا 
.بادآلاو ةراعدلا  ایاضق 

.يم تراھنا 

.اًمامت تقَّزمت 

.ةناخلسلا عراوش  بالك  ىلع  عَّزُوت  ًاعطِق  تعطقت 

؟ كسفنب لعفت  نأ  دیرت  اذام   ـ

! ایاضق يأ  لثم  ایاضق  اھنإ  يم ؟ ای  لاعفنالا  اذھ  اذامل   ـ

! نونجم تنأ   ـ

.نھنع عفادی  نَم  ندجی  نأ  ءاسنلا  ءالؤھ  قح  نم   ـ

..اھقرع نم  ھقرع  ذخأی  ثلاث  وأ  مسقلا ، يف  اھنامض  لباقم  اھعم  مانی  رخآ  وأ  صرع ، ٍماحم  ..هآ   ـ
؟ ةیصخشلا يف  ماصفنا  كدنع  َّالو  ةدقعب ، باصم  تنإ  ھیإ ؟ كیف  كلام ؟ تنإ 

الو ةحراجلا ، اھتاملك  هزفتست  مل  ًابیحر ، اًمیحر ، ًابیط ، اًمیقتسم ، ًابذھم ، ًاقیقر ، ادج ، ایداع  ناك 
نسح اھلالخ  رھظ  اًرھش ، رشع  ينثا  ةلماك ، ةنس  ..ةنس  اھدعب  ھعم  ترمتساو  ةنعاطلا ، اھتاماھتا 

يفو لامعألا ، لاجر  لوح  ةیبرع  ةلجم  اھتدقع  ةودن  يف  ھتقتلا  اھتایح ، رامضم  ٍةَّوقب  وزغی  يسیسلا ،
لحاسلا يف  ھكلمی  ھیلاش  ىلإو  ھعناصم  ىلإ  بھذت  اھسفن  تكرتو  ھعناصم ، ةرایزل  اھاعد  يلاتلا  مویلا 

يدیلقتلا لاؤسلا  ھتلأس  .ًالیبقت  اھلِّبُقیو  ریرسلا ، ىلع  اھیقُلی  وھو  ةرماغ  ةداعسب  ترعش  ..يلامشلا 
: ةیدیلقتلا فورظلا  هذھ  لثم  يف 

؟ ينبحت لھ   ـ

: اًمامت عَّقوتم  وھ  امك  باجأ 

.ِكدبعأ  ـ

: ھل تلاقف  دلاخل  تكح 

.رخآ صخش  كانھ   ـ

: رظتنی ناك  وأ  فرعی ، ناك  ھنأك  ھسأرب  أموأ 

عضو يف  ِتسل  ِتنأ  ھعم ، نیعیَضت  اًھفات  اًریقف  اباش  وأ  اًكولعص ، اًصخش  نوكی  َّالأ  ىنمتأ  طقف   ـ
ِكیدل نوكی  لوقعم ، تیب  وأ  ةلیمج ، ةقش  يف  ينكست  نأ  دب  ال  دیدج ، نم  حافكلاو  بعتلاب  ِكل  حمسی 

.انیرام وأ  ةقدرغلا  يف  ةزاجإل  نیرفاستو  حیرم ، يرھش  لخدو  تارھوجمو ، ةرایس 

: سمھت يھو  اھسأر  تَّزھ 



.رثكأو اذھ  لك  رفویس  ھنأ  دقتعأ   ـ

: اھلأس قراخلا  قراملا  مھسلاك 

؟ ھعم ِتمن  لھ   ـ

: تلاقو تبذك 

.ال  ـ



٩
: لاقو ىكحف  ..هرارمتسا  يف  ھیدل ـ  ةبغرلا ـ  ىلع  ًالیلد  اھتمص  ناك 

عباتأ اھب ، صبرتأو  اھل ، دصرتأ  ينایك ، لكل  اًریثم  اضر ، اھمسا  ةدیسلا ، هذھ  دھشم  ناك   ـ
امأ كنب ، يف  ةفظوم  لمعت  تناك  لیلخ ، ذاتسألا  اھجوز ، يدانی  نیح  اھتوصو  اھتاسمھو ، اھتاكرحت 

، ًابیطو اًمئاد  اًریسك  ًالجر  تاونس ، رشع  وحنب  اھربكی  تالصاوملا ، ةئیھ  يف  اًسدنھم  ناكف  اھجوز 
لكو اھرمع ، نم  نیثالثلاو  ةسداسلا  يف  اھنإ  ةیھان ، ةرمآ  ةوسقو ، ةوق  لكب  هدوقت  تناك  اھنأ  ودبیو 

تَمستبا اھیلع ، ينمتسأو  ةذفانلا ، نم  اھبقرأ  انأو  ةرم  ينتطبض  ..قبش  نم  ًاعبش  دیرت  اھدسج  ِّماسم 
لقت ملو  يمأ ، ىلإ  ِكتشت  ملو  رطنتو ، طخشت  ملو  ذفاونلا ، قلغت  ملو  بابلا ، قفصت  مل  تكحضو ،

، ریرسلا ىلع  ًایراع  اھدسجب  تقلأو  اھسبالم ، تعلخ  ينتحمل  ام  اذإ  تناك  يعم ؛ ترمآت  لب  اھجوزل ،
ءاج اھجوز  نأ  تننظ  ىتح  ةأجف  تماق  ةرم  يفو  ..اھمسج  نم  ةیواز  لك  ينتطعأو  تَّفلو  ترادتساو 

ثھلأ ةلِباقملا ، ةرامعلا  ىلإ  ًایرجو  ًاعیرس  ُتلزن  اًروف ، يتآ  نأب  يل  تراشأو  ةذفانلا ، مامأ  تفقو  اھل ،
مصقت ملو  راكفأ ، يندھت  مل  ةوھشلا ، ناروف  اھتعاس  ناك  هدسجب ، قَھرُم  قھارم  اھل ، عوج  يلكو 

، سابرتلاب ھیلع  تمكحأو  بابلا  تقلغأ  اھمون ، صیمق  يدترت  يھو  بابلا  يل  تحتف  ثداوح ، يرھظ 
ةسداسلا يف  قھارمل  ةوشنلا  قرعب  ًالَّلبم  ھیف  يھجوب  ُتسطغ  مھنلا ، ریبكلا  اھردص  يف  ينتذخأ  مث 
تَرخس  ، يلاطنب تحت  قارُملا  ينملا  تَحمل  امدنع  يبلق  دلجت  اھتكحض  تنرو  هرمع ، نم  ةرشع 

.»؟ يوق ناعجو  ایانض  ای  لجعتسم  : » ينتبعادو

تیحأف يدسج ، يف  ءزج  لك  كلدت  تذخأو  يبایث  َتعلخ  ماَّمحلا ، ىلإ  ينتلخدأو  يفتك  ىلع  تتبر 
ةرھاعو ةریمأ  َّيدل  لمعتو  يسفنب ، اًرخف  ينألمتو  ينیوتحتو  ّلعتو  ينمِ ينبِّردت  تناك  .دمھ  يذلا 

ةمرغم ةیسحو ، ةیناوھشو  ةقبشو  ةمھن  نینس ، يف  ھملعتأ  نأ  نكمی  ناك  ام  لك  تَرصتخا  ةیراجو ،
توص ىوس  ھیلع  رشوشی  اًءودھو ال  اًراقو  ةیداعلا  ةایحلا  يف  اھارت  اھتوشن ، ىدل  لمعتو  اھدسجب 

اًمومحمو ًاقومحم  رخآ  ًانئاك  ریصت  شارفلا  ىلع  ..تاجاصلا  عرق  ةنر  تاذ  ةكحضو  ًانایحأ ، ٍلاع 
قشعتت تراص  اھلخاد ، جلی  امب  جومت  يھو  اھسَّبلتی  اینِج  نأك  سنجلا ، يف  بوذت  اًخراصو ، اًریثمو 

ثداحتأ ًایلاعو  اوھزم  يسفنب  ترعشو  يدسج ، يف  رتمیتنس  لك  تخفن  ىتح  يتلوجر ، يف  دبعتتو  َّيف 
نأو هللا اھعبُشی ، ًانیِّنع ال  ناك  اھجوز  نأ  ينتمھفأ  ٍلاعت ، يف  مھیلإ  رظنأو  قوف ، نم  سانلا  عم 
تذخأو فارحنالا ، نم  اھذاقنإل  ھسفنب ـ  كلسرأ  ایلعلا  ھتاذب  نأ هللا  فشتكن  امدنع  يفوش  ينلسرأ ـ 
ىلإ عیرسلا  رفسلا  وأ  ةزاجإلا ، وأ  لمعلا ، تاقوأ  ءانثأ  يف  اھجوز  ةبیغ  يف  يل  حرشت  تاعاسلاب 

سانلا كرحی  يذلا  وھو  ةایحلا ، يف  ءيش  مھأ  وھ  سنجلا  نأ  يل  حرشت  شیتفتلل ، ةرواجم  نادلب 
ًانونجمو اھب ، ًاذوخأم  تنك  .يتلوجرو  يلامج  ھیف  ًالفط  دیرت  انأ ، ينم  بجنت  نأ  دیرت  اھنأو  رشبلاو ،

..لتاق وحن  ىلع  اھتایح  يف  ينتبثتو  ةقلز ، ضرأ  ىلإ  ينبذجت  تناك  اھاضرو ، اھعابشإب  تقولا  لوط 
ينلكأت ةریغ  ةبون  يف  اھنم  تبلطو  اھتایح ، رارسأ  يل  يكحت  تناك  سنجلا ، ةیاوغبو  مایألا ، رورمب 



؟ ىتم وھ ؟ نَم  : » اھقطنتسأ تنكو  هریغ ، وأ  اھجوز  صخش ، عم  اھیف  تمان  ةرم  لك  يل  صقت  نأ 
ءادعألا ءالؤھ  ةرم  لك  يف  لتاقأ  تنكو  ِتیشتنا ،»؟ لھو  ِتدعس ؟ لھو  ِتعبش ؟ لھو  اذاملو ؟ فیكو ؟

تروطت مث  ..اھیدل  مھتایركذ  مواقأو  اھضرأ  ىلع  مھلباقأ  تالایخو ، تایاكح  اھمف  نم  اوطبھ  نیذلا 
ىلإ تبھذ  ..رخآ  ًانیح  اھراج  نمو  ًانیح ، اھجوز  نم  اھیلع  راغأ  تب  ءایشألا ؛ تدعاصتو  رومألا 

عم ةیراع  اًمئاد  يلایخ  يف  تَرھظ  مث  اھبقارأ ، نأ  لجأ  نم  ججحلا  تارشعب  لغُّشلا  ىلع  ددرتأ  اھلمع 
ةضبقك يتایح  لوح  رودت  يھو  يسفن  لأسأ  ترصو  طبضلاب ، يعم  امك  هوأتتو  ثھلتو  حونت  رخآ ،

عم مانت  نأ  نكمی  لھ  : » يمحل شھنی  راص  يذلا  لاؤسلل  دوعأ  مث  انأ ،»؟ ينتراتخا  اذامل  : » يوامشع
.»؟ يریغ رخآ  دحأ 

تملظأو رثكأ  ایندلا  تَّدوسا  مث  ًاعبط ، ةماعلا  ةیوناثلا  تدعأو  ةلماك ، ةنس  لاونملا  اذھ  ىلع  تللظ 
اضر ينتءاج  ..اًمامت  تیبلا  ىلع  ىغطت  ةبآكلا  تناكو  رشعلا ، تاعاسلاب  يكبت  يمأ  تناك  رخآلا ، ىلع 

.اھجوز لتقت  نأ  َكنم  تبلط  نیلوقتس  ًاعبط  اھجوز ، عم  لیحلا  اھتیعأ  دق  تناك  ذإ  يمأ ، عم  يتقش  ىلإ 
اھدحو يھ  حبصت  يك  ھلتق  يف  ةبغرلاب  روعشلا  كشو  ىلع  تنك  يننأ  مغر  قالطإلا ، ىلع  ثدحی  مل 

.يدحو يل  اًكلم 

، تاھوأتلاو تادھنتلا  تعمس  يمأ  نوكت  دق  ًاعم ، انمنو  اھقالغإ  انمكحأو  يتفرغ ، تلخدو  ىنتءاج 
َّالأ ينمَّلع  يذلا  ءاكبلا  اذھ  طقف  وھ   ، باتعلا الو  بضغلا  ال  ًاقالطإ ، اھیلع  ادب  ءيش  الف  نوكت ، دقو ال 

تكحض جوزتنو .»؟ يقَّلطت  نأ  نكمم  لھ  : » اھتلأس شارفلا ، يف  يعم  بلقتت  اضرو  ..ًادبأ  يكبأ 
تألتما يتلا  تاملكلا  نكل  لفط ، يننأ  ةكحضلا  هذھ  ينترعشأ  دقل  اًروف ، اھتكحض  ىلع  تمدنو 

اذھو لوقتس ،»؟ اذام  ایندلاو  سانلا  نكل  ..تیل  ای  : » تلاق يداؤف ، ىلع  تغط  اھدعب  بذكلا  يواغرب 
يف يقیدص  لداع ، رھظی  نأ  نم  رفم  نكی  ملو  .ھعقوت  يف  دھج  يأ  دحأ  يأ  لذبی  نل  يذلا  مالكلا 

، شینروكلا ىلع  انتیشمت  ءانثأ  يف  ھل  تیكح  وھ ، حجن  امنیب  ةماعلا ، ةیوناثلا  دیعأ  تنك  ةسردملا ،
اھیدھت نأ  دیرت  لھ   » .تاعاسلاب اھلزنم  ةفرش  تحتو  نیدایملا ، يفو  يھاقملا  ىلع  نحنو  ھل  تلقو 

«. ایادھ ينعی  ایادھ  لوقأ  سولف ؟ هذھ  لھو  : » يَنعطاق ...نكمیو ،» سولف  يعم  « .»!؟ ةیدھ

ھل مقتنن  تارجاشملا ، يف  ھیمحأ  لداع ، نم  ىوقأ  اًمئاد  تنك  .ھئالمز  نم  ةثالث  ىلإ  لداع  ينداقو 
نأ ضماغ ، ھنأ  رعشأ  ام  ًانایحأ  نكل  اًمامت ، يل  اًصلخم  ناكو  ھیلع ، نوسقی  نیذلا  نیسِّردملا  نم 

، اھتقو ةریثك  مالفأ  يف  رھظت  تناك  ينیزلا ، ةیدان  ةلثمملا  نبا  لداع  وھ  ناك  ًانكاس ، نمكی  ھفلخ  ًائیش 
عفادأ تنكو  ھیلع ، ھئالمز  موجھو  اًمئاد ، اھنبال  داقتنا  راثم  تناكو  اًرینویلم ، مث  اًطباض  تجوزتو 
بھذأ نأ  ينم  بلطو  اھنم ، صلختیو  اھلتقی  نأ  دیری  ھنأ  اھھركی ، ھنأ  يل  دكأ  ةرم  تاذ  ھنكل  ھنع ،

.تبھذو ھتقش ، ىلإ  ھعم 

، نیدھنلا ةفوشكم  نیفتكلا ، ةیراع  طئاوحلا ، لك  نیزت  ھمأ  روصو  مدخلاب ، ةئیلمو  ةعساوو  ةرخاف 
اوناك نیذلا  هءالمز  ترذعو  ھترذع  عیمجلا ، مامأ  ةیراع  اذكھ  كمأ  نوكت  نأ  فسكت  ةجاح  تناك  ًاعبط 

«. هدراھنلا امنیسلا  يف  كمأ  زب  انفُش  : » ھھجو يف  نوخرصی 

نأ ررقف  ..انقھز  ًاثالث ، نیتنثا ، ةعاس ، انسلجو  .مونلا  ةفرغ  يف  اھرظتنن  ًاعم  سلجن  نأ  ينم  بلط 
.انجرخو انبویج  يف  اھانعضو  تاغوصملا ، قودنص  انقرسو  بالودلا  انحتف  مقتنی ،



...ایندلا تبلقنا 

تكردأ يتلا  ھمأ  روصو  تایاكحلا  تارشعب  لاھنت  ةقرسلا ، هذھ  نع  فحصلا  ھبتكت  ام  عباتأ  تنك 
رصتو تفرع  يمأ  : » ةلفغ ىلع  يل  يتأی  لداعب  تئجوف  مث  اھمالفألو ، اھل  ةیاعدلا  نم  دیزی  اذھ  نأ 

، اھلعفتس اھنأ  قدصأ  مل  َّيلعو ، ھیلع  ةثراك  تناك  تارھوجملا .» تدرتساو  ةطرشلا ، غلبت  نأ  ىلع 
حتف ھل ، ةبحم  تذفنو  ينم  بلط  ام ، ةظحل  يف  ًابضغ  تلعتشاو  تبضغ  مأو  ةأرما  نم  دیدھت  درجم 
شعتری اھندب  لكو  تظقیتسا  اھقنع ، ىلع  نیكسلا  تعضوو  اھمون ، ةفرغ  ىتح  تلخدو  ًالیل  تیبلا  يل 

.دوجولا يف  ةیحان  لك  نم  اھیلإ  فحزت  قرعلا  تارطقو  ًابعر ، فجتریو 

«. ِكلتقأ فوسف  ِكنبا  نع  ِتغلبأ  ول  : » اھترَّذح

.ُتبرھو

؟ كلذك سیلأ  لایع ، بعل  ..ُتبرھو  بابلا  يل  حتف 



١٠
نم نورخآ  ةثالث  ھبحصی  ناك  ھعم ، تبھذ  ول  اضرل  ایادھ  ىلع  لصحأس  يننأ  لداع  يل  دَّكأ 

نانسأو عابطلا  يف  ةدِحو  فیثك  رعشو  تبان  نقذ  ایفرح ، ودبی  مھضعب  نكل  لبق ، نم  مھَرأ  مل  بابشلا ،
البو فوخ  الب  ترس  ءالؤھ ؟ عم  ةیدھ  ىلع  ھیف  لصحأ  نأ  عیطتسأ  يذلا  ناكملا  اذھ  ام  ءارفص ،

تویبلاو تالیفلا  يتیس ، ندراج  انلخد  مھدحأ ، اھدوقی  انلك ، انتعمج  ةرایس  انبكر  لداع ، عم  ریكفت 
ةیلاعلا ذفاونلا  رجشلا ، ىلع  ضبارلا  ءاوھلا  ءودھو   ، ةیوتلملا عراوشلاو  ةفیثكلا  راجشألاو  ةبیحرلا 
فرعأ دعأ  مل  ةمیخفلا ، اھعاونأ  لكب  ةنكارلا  تارایسلا  نم  ةمحازتملا  فوفصلاو  ةرئادلا  تانوكلبلاو 
ًاعساو ھجاوملا  ةرامعلا  لخدم  ناك  انطبھو ، ةرایسلا  تفقو  ىتح  عراش ، يأ  يف  طبضلاب ، نحن  نیأ 

، مرھ يبون  باوبو  نیبناجلا ، ىلع  ایارمو  عمال ، ریبك  عَّبرم  طالبو  ةیوق  ةفوفلم  ةدمعأ  ھلخاد  ایرئاد 
، لماكلاب يضرأ  رود  ىلإ  يفلخ ، باب  ىلإ  يدؤی  لیوط  رمم  ىلإ  انفلد  ھبكرن ، مل  يرثأ  میدق  دعصمو 

هارأ يذلا  لجرلا  اذھ  حیمس ، روتكدلا  ھنإ  ھتیب ، يف  يسفن  تدجو  حتفناف ، ةطاسبب  بابلا  لداع  عفد 
ھلعل نویزفلتلا ، يف  ماظتناب  يمأ  ھیلإ  عمتست  يذلا  دیحولا  نویزفلتلا ، يف  ةینیدلا  جماربلا  لك  يف 
ربكأ يف  بیطخو  ينید  ظعاو  تالجملاو ، فحصلا  لك  يف  هروص  هدھاشت ، يذلا  دیحولا  جمانربلا 

تایسكاتلا يف  يندراطی  داكی  ىتح  ناكم ، لك  يف  ھتطرشأ  عَّزوتو  فالآ  هدصقی  ثیح  رصم  دجاسم 
ھجو لجرلا ، ناك  مالسإلا  مجن   ، ةعارببو ةوقب  تیساكلا  يف  بطخی  ةرجألا ، ةرایسو  تاصابوركیملاو 
ریصق يوق ، ٍّكفب  مفو  ةقیض  نیعو  ریبك  فنأ  ةظیلغ ، حمالمو  ةجف  ةیفیر  ھیف  هرمع ، نم  نیتسلا  يف 

ةموعن ھیف  ھفك  نطبو  ةزرابو ، ةنیتم  ماظع  تاذ  ھعباصأ  ةفیفخ ، شرك  ھلو  ئلتمم  ھنكل  ایبسن ،
ةنورمو ةنویلو  تكس ، اذإ  راقوو  ةنازرو  ءودھ  ھیف  ظیلغلا ، هدسج  ماجسنا  عم  قستت  ةبیرغ ال 

هروضحو هدسجبو  ھھجوب  وھ  ناك  بطخ ، اذإ  ةیماح  ةسارشو  ٍّودم  فنعو  ملكت ، اذإ  ةماخفو  ةقابلو 
وأ ھجمارب  عباتی  وأ  ھفرعیو  هاقلی  نَم  لك  دنع  ودبی  ھتلباقم  للج  سفنلا ، يف  عزفلاو  ةبھرلا  ریثی 

، میكحلا ذاتسألاو  ریبكلا ، ملعملاو  ربكألا ، خیشلا  ھنأ  ىلع  تربك  يننكل  اًریغص  تنك  .ھتاودن  رضحی 
تررصأو تكسأ ، مل  ةلئسألاو  تامھمھلا  نع  تمصأ  نأ  لداع  ينزغن  اَّمل  ََّمث  نمو  حلاصلا ، يلولاو 

.طئاحلا ىلع  حیمس  روتكدلل  ةروص  تیأر  امدنع 

.»؟ ھتیب اذھ  لھ  »

نم ةفیفخ  لالظو  ةمتع  ھیف  تیبلا ، ءاوجأ  ألمت  ةنماك  ةبوطرو  يفخ  روخبو  ةرطع  حئاور  تناك 
ھیف ناكملا ، تمص  خرشت  ران  ةقطقطو  ءام  ةقرقر  توصو  ةقلغم ، ھبش  ذفاون  لالخ  برستت  ءوضلا 

دیجاجسلا كسیبارألا ، مقطأ  ءارثلاب ، قطنی  ھلك  ناكملا  نكل  ةیمالسإ ، راثآ  ءاوھو  ينوعرف  دبعم  مِدق 
درو تازاف  جاعلا ، نم  ةأفطم  طئاوحلا ، ىلع  ةیودی  زرطب  ةنولم  ةملكأ  ةیلاغو ، ةیلاع  ضرألا  ىلع 
يف ةكیرأ  ىلع  انسلج  ...سوواطلا  شیرك  اًشوفنم  ةفاثكو  ةوافحب  ىلدتی  فجن  ردانلا ، ينیصلا  نم 

ًافیفخ ضیبأ  ًابابلج  يدتری  حیمس  روتكدلا  جرخ  نیح  يرجی ، اذام  مھفأ  مل  .باوبألا  دحأ  ةھجاوم 



ھحفاصف ًاییحُم  هدی  دم  ةفخ ، هراقو  يف  نكل  روقو  نایلخادلا ، ھتلنافو  ھسابل  ھتیفافش  ءارو  نم  رھظی 
ئموی ىتح  وأ  مھركشی  وأ  اھبحسی  نكی  مل  جزللا ، قارغتسالا  نم  ءيش  يف  ھفك  ًِالّبقم  مھنم  لك 

ىلإ لجرلا  فك  نم  ھترظن  لداع  بحس  ِيّبع ، يف  رأفلا  بعل  ..فعض  يف  مھلمأتی  ناك  مھل ، ھسأرب 
«. خیشلا اندیس  ای  دومحم  يلیمز  اذھ  : » حیمس روتكدلا  ىلإ  ثدحتی  وھو  لالد  يف  مستباو  يھجو ،

.يسأر يف  ھعباصأ  تللست  يسأر ، ىلع  حسمو  ھفك  دم 

«. دومحم خأ  ای  كیف  كراب هللا  »

! ينیع يف  ھعبصإ  لِخُدی  ھنأك 

.»؟ زوزھمو كوبرم  كلام  »

«. كیدیرُم نمو  صلاخ  كبحیب  نكل  ..ماخ  ھلصأ  ..انالوم  ای  كمھی  الو  : » لداع لَّخَدت 

قوف نیتیراع  ھیقاس  رھُظی  نأ  دمعتو  ھتداعك ، ھیقاس  صفرق  انمامأ ، ریثو  ٍلاع  دعقم  ىلع  سلج 
، هدیری ءيش  يأ  راتخیو  ایادھلا ، ةفرغ  لخدی  مكنم  دحاو  لك  : » مھیلإ ھمالك  ھَّجو  مث  اَنلمأت ، .نیتبكرلا 

«. نم هللا ةحنم  روطعو  شامق  باوثأ  ھیف 

«. يسفنب كیُرأس  يعم ، تنأ  لاعت  : » ةنوشخ يف  يدیب  كسمأو  ماق 

، اھئاوجأ ىلع  ترطیس  يتلا  ةمتعلا  كلت  نم  اھحمالم  نیبتأ  مل  ةقیض  ةفرغ  تناك  انلخدو ، ًاباب  حتف 
، برتقا َلاعت  : » يل لاق  ءودھ  يفو  ھیلع ، سلج  دناسم ، البو  عساوو  ٍلاع  دعقم  ناك  فصتنملا  يف 

«. ةكربلا كیلع  لحتل  يبناجب  سلجا 

بناج يف  ًاباعل  ھتلایر ، تیأر  يننأك  َّيف ، هدسجب  قصتلاف  ھبناجب  تسلج  .ھتقفاو  اًكبترمو  ًاذوخأم 
.ھمف

«. يبیبح ای  كل  وعدأ  يرجح  قوف  دعقت  يجیت  ام  »

امھنیب ام  ناب  نیتللا  ھیذخف  ىلع  يسفن  تدجو  اًمئادو  اًمامت  اًزوزھم  ينذأ ! تقَّزم  يبیبح »  » ةملك
ضعب اھیف  عطق  ةفھلب  رارزألا ، ةیقب  مث  رزلا  كف  يصیمق ، ىلإ  ًاعیرس  هدی  دم  اًمیقتسُمو ، ایوق 

فنعب ينلَّبق  ةغومدم  ةبیرغ  ظافلأب  متمتی  وھو  مث  ينطبو ، يردص  رعش  يف  ھعباصأب  ثبع  رارزألا ،
.يرجی امم  ًالھاذ  ّدصُم ، قِ ریغ  ھمامأ  ًالولشم  ُتفقو  يباصتغا ، ةثراك  رعشأ  اًعزف  تمقف  َّيتفش ، يف 

.»!؟ ھیل هدك  لمعتب  !؟  ھیإ ھیف  »

، ھیعارذب ينفلی  نأ  لواح  ينم ، برتقاو  ماق  .فرعأ  ءاقمح ال  ةوشن  وأ  عزفلا  نم  وھ  شعترا 
، رخآ صخش  ىلإ  دتری  ھنأك  ادبف  دعقملا ، ىلع  طقسف  حنرت  نزتم ، ریغ  عجارت  بضغو ، فنعب  ھتعفد 

«. محراو رفغا  ..محراو  رفغا  ..لیكولا  معنو  يبسح هللا  : » متمتیو وعدی  أدبو 

نم لیس  ينباتنا  لعفأس ! اذام  فرعأ  فقاو ال  انأو  ای هللا ،» ای هللا  : » مث ..سووھملاك  اھددری  ذخأ 
ًافزان اًریزغ  اًمد  تطقسأ  ھھجو  يف  ةمكل  ھتبرضو  هوحن  ُتمدقت  سنَّدلاب ، ساسحإلاو  ملألاو  ةیھاركلا 



ةقفشلاب ًالئاھ  اًساسحإو  عجارتی ، يبضغ  تسسحأ  بوعرم ، فئاخ  بھار  وھو  ھیتفشو ، ھمف  نم 
لداع دی  يف  يراظتنا ، يف  اوناك  مھنأك  مھتدجو  لداع ، نع  ثحبأ  ةفرغلا  نم  ًانونجم  ُتجرخ  ھیلع ،

ایھ رظتنت ؟ اذام  : » ةعرسو ةدح  يف  ھقافر  عم  َّيف  طخش  ةیقرولا ، دوقنلا  مزُرب  ءيلم  يكیتسالب  سیك 
«. جرخن انب 

، ال عوبسأ لك  ھعم  مھدعوم  ناك  اذھ  ھلغشی ، ًادیدج  اًھجو  نودیری  اوناكو  ھتقرسل ، نودُعی  اوناك 
نابشلا نم  ضعب  ىلع  اًروصقم  هذوذش  ىلع  اًراصح  ضرف  دقو  ھكلم ، ةقشلا  هذھ  نأ  فرعی  دحأ 
اوررق نورخآو  هزتبیو ، هروصیل  ثحابملا  ةزھجأ  ىدل  لمعی  ناك  مھضعب  اًمامت ، هوفرتحا  نیذلا 

نع وھ  غلبی  نأ  اودحت  دقو  ..هوقرسی  نأب  روصتلا ، ةقئاف  ةینیدلا  ھترھشو  هذوذش  نم  ماقتنالا 
! ةحیضفلا ببسی  اذھ  لثم  اًغالب  نإ  غلبی ؛ نأ  عِطتسی  مل  ھنكل  ھینج ، فلأ  نیسمخ  ةقرسلا ،

! ىسنأ وأ  تكسأ  يك  ھینج  فالآ  ةسمخ  لداع  يناطعأو  غلبملا ، اومساقت  ..اوفرصناو  هوكرت 

.تیسنو ُّتكس  دقو 

هذھ لكو  میقلاو  رییاعملاو  تباوثلا  لك  تطقس  ..ةمیلس  ةدحاو  علض  يدسج  يف  دعی  مل  طقف 
دق يمأ  نإ  مث  اًضیأ ، اتام  دق  نزحلاو  فوخلا  ناكو  ..كتلئسأ  يف  اھب  يسأر  نیعدُصتس  يتلا  ءایشألا 

! كلذك تتام 



١١
.يدنع ةایح  ىلإ  دسج  نم  تلَّوحت  يتلا  اضر  ىوس  يدوجو  يف  ءيش  ال  ًادیحو ، تنك   ـ

اضر تناك  اذھ  لك  نیرخآلا ، ءاوخو  سفنلا ، ءاوخو  ةساردلا ، لشفو  ایندلا ، ةشحوو  تیبلا ، غارف 
.ظاقیتسالل ًاببس  ّدُقتو  مِ يلخاد ، هدراطت 

، ةاتف بحأ  نأ  وأ  ىرخأ ، ةأرما  دایطصا  يف  ركفأ  ملو  اھریغ ، دحأب  يلاب  لغشأ  مل  يلاتلا  مویلا  يف 
.تاباصعلا كرشو  تاردخملا  رئب  يف  لداع ـ  لعف  املثم  يسفن ـ  يقلأ  وأ 

يتلا ةأرملا  هذھل  ةلوجرو  لایخو  ةوق  نم  َّيدل  ام  لك  رفوأ  نأو  ينادجو ، يف  قرغأ  نأ  تلضف 
، يمانم يف  رھظت  تناك  يتلا  اھدحو  اھب ، اًسووھم  تنك  ..ًادیعس  تنكو  يتایح ، لوح  اھیعارذب  تفل 

سوقطلا هذھ  لك  ينذأ ، حربت  تاملك ال  ينھذ ، قرافت  ةروص ال  راھن ، لیل  اھب  ركفأ  يتلا  يھو 
ىوس مھایند  يف  ءيش  يأ  اوفرعی  مل  مھنأ  نوفشتكی  نیذلا  قاشعلا  اھب  رعشی  يتلا  ةسووھملا 

رمتست يك  ایندلا  تالھؤم  لك  يھ  اھردص  فاشكناو  اھنطب  ةبتو  اھاذخفو  اھقرع  ناك  مھتقوشعم ،
يتوھش تخابو  يتبغر  ترخبت  حیمس ، روتكدلا  نم  يباصتغال  ةظفلا  ةلواحملا  كلت  دعب  ىتح   ، يدنع

ةلئسألا نم  لباوب  َّيلع  تطبھو  تشھدناو  تبرغتسا  يتلا  اضرل  تیكح  تقولا ، نم  ةرتف  اًمامت 
تبص ةلیحلا  اھتَزوعأ  املو  ًائطخُم ، تنك  يلعل  تارملا  تارشع  ينتعجار  ّدُصت ، قِ مل  تاماھفتسالاو ،

ىتح لوطأ  تاعاسو  ةلیوط  مایأل  ًادوھجم  تلذب  يتلوجر ، ةداعتسا  لواحت  تذخأ  مث  اھتانعل ، ھیلع 
ةوھش حضنت  اھدسج  ماسم  لك  ةلطب ، اھتعاس  تناكو  يتایح ، يف  فذق  لمجأ  ناكو  يتَّمھ ، تقطنتسا 

! ًاقبشو

نم تمَّدقت  ةبیرغ ، ةحئار  تممش  ىتح  اضر ، ةقش  ىلإ  لخدأو  يفلخلا  ملسلا  تاجرد  دعصأ  تنك 
اھجوز ھلعل  يرجی ؟ اذام  ..معن  مونلا ، ةفرغ  نم  ةمداق  تاھوأت  مث  تادھنت ، بابلا ، تحتف  خبطملا ،

ةقالع ھل  ام  لك  تدقف  يلقع ، تدقف  دق  تنك  اھتعاس  ينتمھفأ ! امك  لیلع  ھنإ  مث  ..رفاسم  ھنكل  اھعم ،
نَّقیتأ ملو  اذھ  لكو  ...و  ُترمھناو  ُترثانتو  ُّتَّتفت  ةدحاو ، ةعفد  طقس  رجح  نم  رادج  يننأك  دوجولاب ،

بیرغ لجر  ةرخؤم  تناكو  ًابراوم ، ةفرغلا  باب  ناك  توصلا ، بوص  تعفدنا  ..يرجی  اذام  فرعأ  ملو 
ةجاتھملا ةؤبللا  حیحف  سفن  وھ  اھحیحف  ناكو  يراعلا ، ضبلا  اھدسج  قوف  طبھتو  دعصت  يریغ 

رََكذب نالفتحتو  رخآ ، نالبقتست  اھاذخف  تناك  ةرماغلا ، اھتبغرب  اھتوشنب  اھقرعب  اھیرُعو  ةعتمتسملا ،
عایضو مَّطحم ، ملحو  ةرجاف ، ةؤبل  ةأرما  يمامأ  تناك  مودقلاو ، لابقإلاو  ةوافحلا  سفنب  يریغ ،

.اھل اًغراف ـ  ولو  ىنعم ـ  يأ  نم  ةایحلل  غارفإو  لماكو ، يئاھن 

لك ًاعماج  اًحماج ، ھلقعم ، نم  قلطنی  يایند  داوس  لكو  ھنمكم ، نم  جرخی  يبلقب  ُترعش  ُتضفتنا ،
، يسفن جراخ  اھتظحل  تجرخ  يننأك  تكباشتو ، تطلتخا  يتلا  سندلاو  ملألاو  ةیھاركلاو  دقحلا  تاقاط 

ھب ًابجعُم  كلذك  اھتظحل  ترصو  ھفرعأ ، رخآ  اًصخش  كرحتت ؛ يھو  ركفت ، يھو  يسفن  عباتأ  تذخأو 



اًحور عباتأو ، ىرأ  تنك  يسفنل ، هانمتأ  ًالجر  ایران ، ایوق  يمالحأ ، ةلوطب  لثمی  اًسراف  هاوھب ، اًمرغم 
خبطملا نیكس  ىلع  اھعباصأ  تمكحأ  يتلا  ةضبقلا  كلت  راكفأ ، يأ  نم  اًمامت  ةملاسو  ةملستسم  ةقلحم 
جرخی بھل  اھنأك  يحور ، تناك  اًماقتناو  ًابضغ  ةرجفتملا  حورلا  كلتو  ًاعطق ، يتضبق  تناك  لیوطلا 

ىلع ضباقلا  اھناسلب  تجرخو  يعولض  ترسك  يتلا  ةقیلطلا  رانلا  هذھ  رجفنی ، زاجاتوب  نیع  نم 
، سرخف تیساك  زاھج  نم  ءابرھكلا  ةشیف  عزن  ًادحأ  نأك  توص ، يأ  عمسأ  دعأ  مل  نیكسلا ، رمج 

ذاخفأو ءادثأ  ةیراع ، ءاضعأ  دولجو ، داسجأ  بابضو  ةمتعلاب ، مومحم  داوس  ىوس  يمامأ  سیلو 
، يركذلا هوضع  ىلع  يوھیل  عفتری  نیكسلا  ناك  عباصأو ، ٌّينَمو  قرعو  حوتفم  مفو  تاروعو 

تقرغأ مد  ةروفان  لثم  فزن  يذلا  ھلُجَر  طوقسك  ًایواخ  طقسو  فقسلا  ىلإ  ةدحاو  ةرم  ھب  تحطأف 
، ةنونجملا ةجنشتملاك  خرصت  اضر  تناك  ھنطب ، يف  نیكسلا  تسرغف  رثكأ  يدقح  ضعتماف  يصیمق ،

يننكل ةیلقعلا ، ضارمألا  ىفشتسم  يف  اھتایح  ةیقب  تضقل  ھتلعف  ام  نود  اھتكرت  ول  يننأ  بسحأ 
، ةرظتنم ریغو  ةرربم ، ریغ  ةنایخ  .ًایتاعو  ًانونجمو  اًرورمم  اھیلع ، بضغ  ةقاط  لمحأ  تنك  اھتعاس 

نیح يرمع  لصفم  ىلع  ةضباق  ةظحل  تناك  ..يبلقل  رسكو  يملاعل ، میطحتو  ءيمق ، رجاف  رُجف 
يسفن يف  هدشنأ  مل  فنعب  مث  مدلا ، يف  نیقراغ  نیقَّلعُم  نیعوطقم  ایلدتف  اھییدث  ىلع  نیكسلاب  تیوھ 
ةوشنلا ةضمغك  اھینیع  ضمغت  تناكو  اًرھن ، مدلا  رمھنا  اھجرف ، يف  نیكسلا  تسرغ  ًاقلطُم  كلذ  دعب 

.اھكلمأ تنك  رعاشم  ةرطق  لك  يلخاد  نم  ذخأتو  تومتو  ًادیعب  لحرت  يھو 

ىلع دھشأ  تلز  ام  يسأر ، ىلإ  ُدعب  ٍلقع  ُةدراش  لخَدت  مل  لازت ، الو  ياوق  تدھناو  يادی  تبعت 
ھنأك فقی  اھجوز ، معن  اھجوزب ، اذإف  نیكسلاب ، اًكسمم  مدلا  يف  ًاقراغ  تفتلا  يحور ، دھاشأو  يسفن 

لیتقتلاو حورلا  عولطو  مدلا  كفس  ىری  دلو ، ذنم  بابلا  ةبتع  ىلع  انھ  ةلیوط ، نینس  ذنم  فقاو 
«. حَّورو كمودھ  ِرّیغو  نیكسلا  ِمرا  : » يل لاق  ةعدو ، ءودھب 

.فُّرصتلاو كُّرحتلا  َّيلع  يِلُمی  ناك 

؟ فرعی ناكأ  ای هللا !

«. َھلَو ای  ِشما  ..ةعرسب  : » َّيف طخش 

.تیضمو نیكسلا  تیقلأ 

.اھلتقف اھتنایخ  فشتكا  ..لتاقلا  ھنأب  فرتعا  ھنأ  تفرع  اھدعب 

.ھل اھتلتقف  اھلتقی  نأ  دیری  ناك 



١٢
، هدجت ملف  ھیلإ  جاتحتو  هانمتت  تناك  ریرحتلا ، ةلاص  لحارلا  راھنلا  اذھ  يف  َتلخد  ةدودھم ، َتدَّھنت 

، نیسح ناكم  سفن  تذختاف  ةحارلا  نم  ءيش  ىلإ  تجاتحا  ةئداھ ، ةلجملاو  ٍلاخ ، نیسح  بتكم 
: ھمامأ رادجلا  ىلع  ھقلعی  شیورد  دومحم  رعش  لمحی  لیمج  طخب  ةبوتكملا  ھتحول  ىلإ  تتفتلا 

انمالحأ ّدُصن  قِ نأ  ّقح  انِ نم  لاز  امأ 

ْنطولا اذھ  ّذُكنو  بِ

، لفط حرم  يف  نیھاج  حالص  مستبی  بتكملا ، جاجز  تحت  نیھاج  حالصل  دوسأو  ضیبأ  ةروص 
ىلإ رظنی  ھسأرو  ًانزح ، رثكأو  انس  ربكأ  نیھاج  حالصل  دوسأو  ضیبأ  ىرخأ  ةروص  اھب  ةقصتلم 

: ةیعابر ىلوألا  ةروصلا  ىلع  بتك  نیسح  طخبو  .ضماغ  دیعب  ام  ءيش 

ىوتغا لاحملا  رمألاب  ّللا  يِ انأ 

اوھلا يف  قوفل  تیطن  رمقلا  تفش 

ينمھی انأ  ھیإ  شوتلط  ام  ھتلط 

ىوترا يبلق  ةوشنلاب  ماد  ام  ھیلو 

: منمنم قیقد  طخبو  ةروصلا  يف  غارف  قوف  اھراسی  ىلإ  بتُك  ةنیزحلا  ةروصلا 

؟ رفس اًمیاد  اَّنیب  ام  يتبیبح  ای  ھیل 

رفتُغی ریبك ال  بنذ  دُعبلا  هد 

؟ روحب اًمیاد  اَّنیب  ام  يتبیبح  ای  ھیل 

رفحتا هریغ  يقالأ  رحب  يدَعأ 

، جاجزلا تحت  ةعوضوم  اھرھظ  ىلع  ةبولقم  ةریغص  ةروص  ةنانزح ، ةسماھ  تایبألاب  تمتمت 
تعفر تاونس ، ذنم  اھطاقتلا  خیرات  اھفلخ  ةروصلا  تشھدنا ، دعقملا ، ةیحان  بتكملا  نیمی  ىصقأ 

تََّوقت يندعملا ، بتكملا  حطس  ىلع  قابطنالا  دح  ىلإ  قصتلم  تلواح ، داحو ، لیقث  جاجزلا ،
؛ ةقربو ةعرسب  ةروصلا  بذج  لواحت  اھتبابس  ةشعترم ، اھدی  تدم   ، ةیفاعلاب ھتعفر  تسَّمحتو ،

تعضوو تماق  اًمتح ، قزمتتس  ىرخأ ، ةرم  تلواح  اھقاصتلا ، ةدش  نم  قزمتلا  نم  اھیلع  تیشخ 
ھتعفر اھھجوب ، ةروصلا  ىرت  ىتح  ًالماك  يجاجزلا  حوللا  بلقت  نأ  تررق  بتكملا ، ةیحان  اھیعارذ 

!؟ ةلوقعم ْنَم ؟ ..رھظی  ةروصل  ھجو  اذ  وھ  اھ  ةرئاد ، فصن  نم  رثكأ  ىلإ  ىلعأ ، ىلإ 



موی لوأ  يف  اھعم  تناك  يتلا  ةیفارغوتوفلا  اھتروص  اھنإ  دوسأو ، ضیبأ  اھتروص  اھتروص ،
!؟ اھیلع لصح  ىتم  ةلجملا ، ھیف  تلخد 

«. ةحیضفلا ىتح  نیسح  ای  ينبحت  »

يذلا لیمجلا  يفیرلا  نیسح  ةدھنتم ، ةلمأتم  رظنت  اھلاح  ىلع  تفقو  اھبلق ، تفتاھ  اھسفن ، َتثداح 
.ىضمو اھیمدق  تحت  ھبلق  كرت  ةرم  لوأل  ةلجملا  يف  اھآر  ذنم 

بحی ملو  ..اھبحأ  ھنكلو  ةجوزتم  تناك  هرعاشم ، مامأ  زجاوح  عنصی  ملو  اًرابتعا ، عضی  مل 
.اھریغ

.اھبحی انھ  وھو  ..رخآب  تطبتراو  تقلُط 

ھنأ يھ  ةدكأتم  نیسح ! ای  فرعت  ول  هآ  ةرم ، ھتَّبحأو  ىرخأ ، ًانایحأ  ھعم  تفطاعتو  ًانایحأ ، ھتفاخ 
اھیذخف حتفت  اھنأ  وأ  دحأ ، مامأ  ىَّرعتت  اھنأ  اًموی  كردأ  ول  ھمامأ  اھلك  ایندلا  طقست  وأ  رحتنی  فوس 

كالملا اھُّنظی  ھنإ  ًانخاسو ، ًایراع  ام  لجر  وضع  ىلع  اھتضبقب  تضبق  اھنأ  ھل  تكح  ول  لجرل ،
.بطر حلبل  لخن  عذج  تحت  يمأ  ينتدلو  برلا ، حور  خفن  نم  ةقولخملا  ةأرملا  سراحلا ،

نم حلصت  ھناكم ، ىلإ  ھتداعإ  لواحت  ةكبترم  اتخترا ، دقو  اھیفك  ىلع  طقسی  ھلقثب  جاجزلا  داك 
رھظ ىلإ  قدحت  يھو  دعقملا  ىلإ  اھرھظب  تداع   ، لوألا امھعضوم  يف  نیھاج  َيتروص  عضو 

.ًابلصتم اھمامأ  ھتدجوف  ةراح  ةدیھنت  عم  اھسأر  تعفر  اھتروص ،

!؟ ةلوقعم نیسح !  ـ

: تكحض مث  تمستبا  اھكلمی ، يتلا  ءارمحلا  مدلا  تارك  فصنب  ًالجخ  ألتما  ھھجو 

.ينِّبحتب كنإ  ةفراع  انأ  ام  نیسح ؟ ای  ھیإ  ھیف   ـ

: لاق ھسفنل  ّذعم  ًابِ وأ  ھسفن  نم  اًرخاس  ٍّضمم ، نزح  فلخ  ھھجو  ىراوتو  ضبقنا 

! ىلیل نونجم  ..كئاقدصأل  ةیلسم  ةیاكح  ُحلصأ   ـ

: ھفخس ةلھاجتم  ھترداب 

؟ نیسح ای  كبُحأ  مل  اذامل  فرعت   ـ

: ثدحتت تَّرمتسا  قرغُم ، طابحإو  موتكم  رتوت  يف  طرخناف  ةرم ، لوأل  اھفرعی  ةمولعم  اھنأك 

تقداصو تببحأو  تبكتراو  تلمعو  تفرعو  تشیاع  امم  اًضعب  كل  تیكح  مث  كتببحأ  ول  يننأل   ـ
! كتریغو كبح  طرف  نم  ينتلتقل 

: اھل ھجاوملا  يسركلا  ىلع  سلج  ةراعتسملا ، ھتوق  دیعتسی 

! يملح دومحم  عیدولا  كحاَّفس  عم  كتاسلج  ِكیف  ترثأ  دقل  ..لتق  ..ًاعبط   ـ



تنأ ..نیسح  ای  ھلمحتت  نل  يملح ، دومحم  ھلعف  ام  ىتح  عمست  نأ  قیطت  نل  كنأ  كتلكشم   ـ
نحبُسی نأ  نیسن  نھنأل  ةرفغملا ، تابلاط  ىلإ هللا  نعرضتی  يتاللا  دحألا  تابھار  ھبشت  ينارھط 

.راطفإلا دعب  هدمحب 

: ھبلق يف  اھتروص  نوخت  اھنأك  اًضعتمم 

! كقیدص عم  رخآلا  ىلع  نیعتمتست  ِكنأ  ودبی   ـ

؟ مھیأ  ـ

؟ ریثك مھ   ـ

.مھنع فرعن  ءيش  نكلو ال  ریثك ، مھ  ..هووأ   ـ

.ذذلتت يھو  دیرت ، يھو  كردت ، يھو  ھنعطت 

.حاسمتلا نیبعادت  ِكنإ  يم  ای  كل  لوقأ  نأ  دیرأ  طقف   ـ

؟ معن  ـ

، كدسج اًضیأو  كراكفأو ، ِكلقع  ةیرحل  ِكمعز  يف  كعقاو ، ىلع  درمتلا  يف  ةدیدشلا  ِكتبغر   ـ
ول ىتح  ةبرجتلا  يف  ةبغرلا  فولأم ، وھ  ام  لكل  يدحتلا  اھحضف ، نیشخت  تاروع  الب  ِكنأك  لماعتلا 

نع نیجراخلاو  ةلتقلاب  دوجوم  ھنكلو  يتحتو ، رَمضُم  ًانایحأ  باجعإلا  نیوریھ ، ةبرجت  تناك 
ىلإ ًانایحأ  كب  يدؤی  اذھ  لك  ..يلاثملاو  يعقاولاو  يداعلاو  عبتملا  نع  نیجراخلا  يعاد ، ال  نوناقلا ،
ھنكل ةبعادملاو ، بعللا  ھلدابی  نیتعمادلا  ھینیعو  ھتمصب  ھنأ  ًالیختم  اًحاسمت  بعادی  يذلا  ھبشی  عضو 

...ةأجف

ھمف حتفی  وھو  ھنقذب  اھردص  سملی  داك  ىتح  ھعذجب  بتكملا  ىلع  لامو  هدعقم ، نم  نیسح  ضھن 
: لمكأو حیحفلا  وأ  ریئزلا  ًادلقم  ًاتوص  اًردصُم  عاستا  ىصقأب 

! كعلبیو كمحل  عطقی  ..كلكأی  ةأجف   ـ

: ھتءاربو ھتلوفط  ةیدحتم  ھھجو  يف  قرغت  يھو  تكحض 

يف اًكالم  ُتسلأ  ..نامألا  رب  ىلع  وسرأو  وجنأس  توحلا ، نطب  يف  سنوی  يبنلا  لثم  نوكأس  نذإ   ـ
؟ كرظن

: ةفھلبو ةعرسب  لاقف  ناعطلا  اھلدابی  نأ  لواح  ًالدتعم ، اھمامأ  فقو 

.اًكالم ناك  سیلبإ  نأ  يسنت  ال   ـ

: يم تدر  بایتراو  ةدح  يف 

؟ تلحر نكت  ملأ  انھ ؟ كداعأ  يذلا  ام   ـ



: فارتعاب يلدی  ھنأك  باجأ  ةبنذم  ةقر  يف 

.تدعص قوف ، ِكنأ  تفرعف  ةلجملا  مامأ  ةفقاو  ِكترایس  ُتیأر   ـ

!؟ كمالكب يندب  مِّمُست  يك   ـ

؟ حاَّفسلا عم  ِكلاوحأ  ام  ..ِكیلع  نئمطأ  يك   ـ

نوحشملا رتوتملاو  میمحلاو  صاخلا  امھمالك  لك  اطقسأ  ةرم ، لك  لثم  امھراوح  ىلإ  اداع 
.رانلا قالطإ  ربإ  ھنم  نیعزان  ةلامزلاو  ةقادصلا  راوح  المكتساو  ةیصوصخ ،

ھنإ نیملعلا ..»  » ماغلأ نم  رثكأ  قیرطلا  يف  اًماغلأ  رِّجفی  عزفم ، ھنإ  نیسح ، ای  ادج  ةكبترم   ـ
رورمب ..يبلق  قشی  اًرداھ  اًساسحإ  ..يردص  ىلع  ..يسبالم  ىلع  مد  ةروفان  ةشطرط  سحأف  يكحی 

نأ نم  ھعنمی  ببس  يأ  مھفأ  ال  ادج ، نكمم  ًافوخ  لامتحا ، ةیھارك  امبر ، ًاتقم  يساسحإ  لوحت  تقولا 
.ينقنخیو يقنع  ىلع  ةظحل  يأ  يف  قبطی 

! ةبیرغ  ـ

؟ ةیادبلا يف  ھب  ةبجعم  تنك  يننأل  اذامل ؟  ـ

مدلا لك  مغر  ھب ، باجعإلا  نم  ِكسفن  نیئربت  نآلا ، ھب  ةبجعم  ِكنأ  نم  صلمتلا  نیلواحت  ِكنألو   ـ
.ھنع ِكل  يكحی  يذلا  لتقلاو 

.لوقی اذام  فرعت  َتنأ ال   ـ

: رطس رخآ  يف  ةطقنلا  ًاعضاو  ھحرف ، ًاقورسم  ماق 

.ىرأ اذام  فرعأ  انأ   ـ

.ًابراھ ىضمو 

: ھیف تخرص  اھناكم ، سفن  يف  تفقو ، تماق ،

.ةنكمم ةرتف  لوطأ  نیسح  ای  اًرامح  لظتس   ـ

: َّلطأو بابلا  نم  ھسأرب  داع 

.ھئاقل نع  يفقوت  ..ىرخأ  ةرم  ھیلإ  يبھذت  ..نذإ ال   ـ

: لطی طقف  ھسأر  ھناكم ، يف  وھ  لظو  اًمامت  تتمص 

؟ قح ىلع  يننأ  ِتفرع   ـ

: ھترداب

.رمقلا نم  متعملا  بناجلا  ھنإ  ..ھعم  ملاعلا  فشكأ  نأ  دیرأ  امبر   ـ



: اھتباجإب اًرتھتسم 

.رمق يللا  ِتنا  اد   ـ

نیب  ، ةعفدنم هوحن  يرجت  ھفلخ  اھدجو  ءوضلا ، ضیفخ  لیوطلا  رمملا  يف  ىضمو  ھسأرب ، ىفتخا 
.فلخلا ىلإ  دتراف  ھفتك  ىلع  اھتضبقب  تبرض  دجلاو  لزھلا 

!؟ لتاقب بجُعأ  يننأ  ةجردل  ةفرحنمو  ةفرخم  ةنونجم  يننأ  نیحاَّفسلا ، بحأ  يننأ  قدصت  نأ  دیرت   ـ

: اھلأسو كحض 

؟ ھیإ يسیسلا  نسح  ریدرایلملا  رابخأ   ـ



١٣
ًانعمم ةیئاسم  ةدیرج  أرقی  سلاجلا  دیجملا  دبع  لوصلا  ىلإ  يملح  دومحم  رظن  ةأرجو  ةدح  يف 
دومحم ىأرف  ھسأر  عفرف  ھنیبج ، قوف  يران  عاعشب  دیجملا  دبع  رعش  ثداوحلا ، ةحفص  يف  رظنلا 

: لاق ةشعرلا  هوزغت  توص  ھیلإ ، ًاقدحم  يملح 

؟ ھیب دومحم  ای  ریخ   ـ

: ھمف عاستاب  دومحم  مستبا 

.ياش تاھ   ـ

: ةقث يف  ھیلإ  تفتلاو 

.رَّكُس ریغ  نم  ًاعبط   ـ

: دیجملا دبع  اًرمآو  ًابطاخم  لاقف  اھسأرب ، تأموأ 

.ناجنف يف  ..ةداس  ةوھق  ھلعجا  ..صالخ   ـ

مث تبأف ، ةراجیس ، ىلإ  اھاعد  ھبیج ، نم  ءاضیبلا  وروبلراملا »  » رئاجس ةبلع  جرخأو  هدی  دم 
وأ ةمواقملا ، ةواخر  وأ  ھل ، اًمالستسا  وأ  ھیدحت  يف  ًاناعمإ  ناسلجی ، ٍةعِدَخ  ةََعدو  تمص  يفو  تقفاو ،

بستكا دقف  ھعم ، ةراجیسلا  هذھ  تنخد  ..ناردجلا  عم  اھتفُلأ  وأ  ناكملل ، اھتیھارك  وأ  ةلباقملا ، رتوت 
ًایكح لاقف  ..ئیُھ  وأ  أیھت  يلابجلا ، يم  دیلاقم  ىلع  ھحور  ةوطس  دجوو  ھسفن  يف  ىلعأ  ةقث  وھ 

: لاق ..اداحو  ًاقراحو  اراح  اھزغن  رعشی  نكل  اھتیوھ ، كردی  ةئدص ال  ربإ  هزغنت  اًرخفو 

مث يتیحل  تقلطأو  ویدیفلا ، ةدھاشمو  لكألا  ىوس  لعفأ  ال  يرمأ ، ّلسم  اًمِ ًالوسك  اًروھش  تیقب   ـ
، نكمم تقو  لوطأ  حیمس  روتكدلا  لاومأب  تعكست  ةطرش ، نیمك  ةرم  ينبوجتسا  امدعب  اھتقلح 

بلجأ ھمشأ ، هركذتأ ، ھسسحتأ ، اھمحل ، يف  ةعطق  لك  نعمتأ  يلایخ ، اھوحمی  اضر ال  ةثونأ  ةروصو 
قوتأو ةیھارك ، اھركذتأو  اًماقتنا ، اھیھتشأ  اھعم ، ينع  ًادبأ  لحرت  ةرارملا ال  نكلو  اھیلع ، يتوھش 

ًایساق ناك  اھتنایخب  يروعش  اھلتق ، ىلع  نیع ، ةضمغ  ةیناث ، ةظحل ، ةلھو ، مدنأ  ملو  ًاتقم ، اھیلإ 
مل ةقنشملا ، لبح  نم  ينذقنأ  يذلا  اھجوز  ىتح  يرھظ ، قوف  اھلك  ایندلا  نزح  ةلومحب  ًالیقثو  ًاعیرمو 

ُھتھرك فیعض  لجر  ..اھعبصإ  يف  اًمتاخ  ناكو  هوركمو ، هركُمو  وھ  فیعض  معن  ھعم ، فطاعتأ 
، فعضألا بحأ  انأ ال  ًادبأ ، ھلثم  نوكأ  َّالأ  ًانیمی  يسفن  ىلع  تعطقو  تفلحو  تینمتو  ھتبیخو ، ھفعضل 

اھیف دعی  مل  اًساسأ  يتایح  يذ  يھ  اھو  يتایح ، يف  لیبس  يرباع  نونوكیس  مھلك   ، بیخألاب طبترأ  الو 
تسسحأ ًادیحو ، ينكرتی  يضمیو  يدسج  نم  جرخی  ًانئاك  نأ  ةظحل  تسسحأ  انأ ، ىتح  حار  لكلا  دحأ ،
يلخاد ةرابج  ةوق  رعشأ  ددرت ، الو  مدن  البو  ةقفش  الو  بلق  الب  يننكل  يردأ ، ملع ال  وأ  ملح  يف  كلذ 



مھعراصتو مھرقفو  مھتلیح  ةلقو  مھناوھو  مھفعض  يلوح ، سانلا  تیأرو  تیشمو  تبرھ  املك  خفتنت 
يننأ تفرع  ةولحلا  ناوسنلاو  ةقھاشلا  ةھرافلا  تارایسلا  ىلإ  ترظن  املك  تاتفلاو ، ھفاوتلا  ىلع 

تزفق ةرم  ةایحلا ، نم  مھتحازإ  مھئامد ، ةقارإ  مھتایح ، ءاھنإ  ىلع  ةردقلا  يدی  يفو  يدیب  ىوقألا ،
تلخد ھناوسن ، ضایبو  ھئاضعأ  ةماخفو  ھسانو  ھئارثو  هانغ  نع  عمسأ  يذلا  ةریزجلا  يدان  ىلإ 

طقف ينم ، لضفأ  مھنأ  سحأ  ملو  ھنع ، نوكحی  يذلا  راھبنالا  كلذب  رعشأ  مل  تیأرو ، ترظنو  تسلجو 
مِّسقأ تسلجو  ادج ، نوریثك  مھنإ  ًاعیمج ؟ مھلتقأف  ىوقألا  يننأ  مھل  تبثأ  نأ  نكمی  لھ  ةلكشملا  تناك 

؟ ًاعیمج مھلتقأ  يك  يفكی  يذلا  ام  يتاعاسو ، يمایأ 

؟ نذإ اًحاَّفس  َترص  دقل   ـ

قبس نع  ولو  كلذ  ىلإ  رطضی  دق  لتقی ، نأ  دیری  لتاقلا ال  نأ  حاَّفسلاو ، لتاقلا  نیب  قرافلا   ـ
وھف حاَّفسلا  امأ  ..مد  الب  مھیدیأ  لظتو  ًادبأ  اولتقی  َّالأ  مھسفن  ناك  ةلتق  تفُش  ينعی  دصرتو ، رارصإ 
لتقی نأ  نم  ًالدبف  ایندلل ، ھتیھارك  نع  ًانالعإو  ھتامزأو  ھتالكشمل  الح  هدجیو  لتقلا  ئرمتسی  يذلا 

.نیرخآلا لتقی  ھسفن ،

نم ًائیش  دعاوقلا ، رسك  يف  اھتبغر  نمو  اھدرمت  نمو  ھتایاكح  نمو  ھنم  تدمتسا  يم ، تََّوقت 
: ھتلأسف ..نآلا  ذذلتلا  قفن  لخدت  امبر  ةوقلا ،

؟ مھیف نَم  تنأو   ـ

.فاطملا رخآل  ..ةیاھنلل  كراظتنا  ىلإ  ةجاح  يف  طقف  انأ  اًحاَّفس ، الو  ًالتاق  تسل  انأ   ـ

.هردص نم  ةنخدأ  ولیك  فصن  جرخأو  ءارولا  ىلإ  ھسأرب  داع 

ناك ام  رثكأ  نإ  يعمسا ، ..ًادیج  كلذ  يركذت  مكُح ، ىلإ  وأ  كمكُح ، ىلإ  ةجاح  يف  تسل  يننإ  مث   ـ
لتقلا قحتسی  نَم  لاؤس : وھ  يلوح ، نم  ھئاسنو  ھلاجرو  ھسانب  ھلك  ملاعلا  لمأتأ  سلاج  انأو  ينلغشی 

؟ ھیإ لمعن  ھُّظح ، لوألا ، نكی  مل  ھنكل  ..قحتسی  ناك  ًالثم  دیع  رھاز  مھیف ؟ لتقلا  قحتسی  نَم  ال : ًالوأ ؟

؟ دیع رھاز  نَم   ـ

نم اوناك  مھضعب  ةنانفلا ، ھمأ  ءاقدصأ  ىلع  لداع  ملتا  ةرم  لداع ، رھظی  نأ  ىلإ  جاتحی  اذھ   ـ
ِةلیل لك  عم  فشتكأ  يذلا  اھردص  نومدختسی  لقألا  ىلع  اھنومدختسی ، اوناك  نورخآو  اھقاشُع ،
شركبو ضیرعو  لیوط  لجر  دیع ، رھاز  ناك  ءالؤھ  دحأ  .ةیادبلا  ذنم  عطقلا  قحتسی  ناك  ھنأ  ٍنجس 
ةلدبلا علخی  ناك  ةلدبلا ، ریغب  َُّطق  هَرأ  مل  ھتلوفط ، نم  ةدقع  اھنأك  تقولا ، لوط  ًَالِدب  سبلیو  ةریبك ،

.ةلدبلا يدتریو  محتسی  سابللاو  ةلنافلاب  وحصی  امدنعو  سابللاو ، ةلنافلاب  مانیو 

وأ ةأجف  ءاینغألا  نع  لوقت  رصم  يف  ایندلا  لك  نكل  تاردخم ، رجات  ھنإ  ھنع  لوقت  تناك  سانلا  لك 
حابرأب يتأت  ةراجت  دلبلا  يف  نأل  ًالوأ  ةعرسب ، كلذ  قدصأ  نكأ  مل  تاردخم ، راجت  مھنإ  جیردتلاب  ىتح 

راجت مھنأل  ءاینغأ  ءاینغألا ، نم  يتایح  يف  مھارأ  نیذلا  لك  ناك  ول  ًایناث  تاردخملا ، نم  رثكأ 
.نییرصم نینطاوم  ةثالث  لكل  تاردخم  رجات  انیدل  نأ  كلذ  ىنعمف  تاردخم ،



ایرث اینغ  نوكی  نأ  ةبعص  كنیبو  ينیب  تارایس ، ضراعم  ةعبرأ  وأ  ةثالث  كلمی  دیع  رھاز  مھملا ،
قدنف يف  ھیلإ  انبھذو  ةرم  يدی  نم  لداع  ينذخأ  ..ةعبرألا  ضراعملا  هذھ  درجم  نم  نییالملاب 

رفسلا تازاوجب  نئابزلا  اھلخدی  بناجألا ، ىلع  ةروصقم  اھنإ  رامقلا ، ةلاص  يف  سیماریمس ،» »
مھنإ ایریبیل ، ةرافس  نم  ةئاملا  يف  ةئام  اًمیلس  رفس  زاوج  دیع  رھاز  ىرتشا  كلذل  طقف ، ةیبنجألا 
ضیبأ ھھجو  نأ  نم  كعد  ایریبیل ، نم  ایقیرفأ  ًانطاوم  دیع  رھاز  حبصأ  ءایشألا ، هذھ  يف  نورجاتی 

رھاز  » كانھ ھترھش  مسا  ناكو  ةلاصلا ، نئابز  رثكأ  نم  ناك  دیع  رھاز  ..يمورلا  محل  ضایب 
تبھذ ..ساَّخن  عباصأو  رقص ، نیع  ھتیأر ، اذكھو  يل ، اوكح  اذكھ  دیرف ، زارط  نم  رماقم  ایریبیل ،»

ىلإ ةیفلخ  ملالس  ىلإ  فرغ  ىلإ  خباطم  ىلإ  زیلاھد  نمو  قدنفلا ، يف  ربش  لك  فرعی  يذلا  لداع  عم 
، ةبارغلا هذھب  نكل  ةماخفلا  هذھب  نكت  مل  ةلأسملا  يناكیرمأ ، ملیف  يف  كنأك   ، نمأ لاجر  ىلإ  حطس 

ناوسنو بناجألا  هوجوو  طئاحلا ، ىلع  ةیملاعلا  تاحوللاو  طیشاوقلاو  شیفلاو  ءارضخلا  دئاوملا 
بدأو سارجأ  دحألا ، موی  ةسینك  يف  اھنأك  بعللا  سرامت  سانلا  بیرغ ، راقو  ھیف  كلذ  عمو  بناجألا ،

سوؤك عرق  تاوصأو  ةمظنم  ةكرح  يتاوخا ! ای  ةسواسقو  خویش  طسو  دعاق  قالخأو ، رخآلا  ىلع 
، ًةرشابم دیع  رھاز  ءارو  لداع  عم  يسفن  تیقل  ةأجف  يمیرح ، تاھوأت  ىلع  طیشاوق  برض  ىلع 

«. ًالاح كل  رضحأسو  ةجاح  اوبرشاو  دومحم  ذخ  : » ھل لاقو  لداع  َْيفتك  ىلع  تبرو  وھ  كحض 

اھیفو ةعساو  راب  ةفرغ  يف  يسفن  تدجوو  يدی ، نم  ينذخأ  داحلا  عیفرلا  ھبراشب  ربك  دقو  لداع 
يفو نامرابلا ، نم  اھعزن  اًسأك  عرجت  ةلیوط ، ةیرئاد  ةریغص  ةدضنم  لوح  انفقو  كانھو ، انھ  سان 

«. ةریبك ةنالغش  يف  كدیری  دیع  رھاز  : » ٍلذن دوربو  دیدش  ءودھ 

.»؟ كمأ ءاقدصأ  قیدص  َتحبصأ  ىتم  ذنم  »

.»؟ دصقت اذام  »

.»؟ اھلغتشتب مأ  اھعم  لغتشت  تنأ  يدصق  »

.»؟ دصقت اذام  »

«. ينعی داَّوق  : » دوربب تلق  بضغب ، اھلاق 

! نابج انأ  ..كقِّطنأ  نأ  دیرأ  يئازج ؟ اذھ  لھ  : » مد ةرطق  يأ  البو  قنح  البو  باصعأ  الب  ھیفتك  عفر 
لمعأ بیِّبحو ، لفغمو  رامحو  نشخ  تنإ  نكل  كیلإ ، جاتحأ  كلذل  انیف ، لجارلا  تنإ  دومحم ، ای  داو  ای 

«. ةطومرشو ةنئاخ  ةأرما  لتق  نم  ًالدب  كرِّوطأ  نأ  دیرأ  ھیإ ؟ كیف 

رھظو يذخف  يف  جلثلاك  دومج  عم  يعباصأ  تلزلزتو  يحور  َتفجتراو  يبلق  زتھاو  يندب  شعترا 
!«. لداع : » يقاس

اضر ال تلتق  يذلا  تنأ  كنأ  لوألا  مویلا  نم  فرعأ  انأ  كیلع ؟ يقبأ  يك  َّيلع  تنأ  َتیقبأ  لھو  »
«. اھلعفت يذلا  دیحولا  تنأو  جْرُخ ، ةباَّرُشو  اًسْرَع  ناك  اھجوز  اھجوز ،

، ةأجافملا ..ينعنم  ام  ًائیش  نكل  ھلتقأ ، نأ  دیرأ  تنكو  ينمجلأ ، ضماغ  ام  ءيش  ..اًمامت  ُتسرخ 
.ھمامأ يدومص  رس  ناكو  يحور  رمغ  راخفلاو  رخفلا  نم  ًالیبس  نكل  ةمدصلا ،



.»؟ ينم دیری  اذام  دیع  رھاز  امام ، حور  ای  بیط  »

ينقَّوطو َّيفتك  ىلع  ھعارذب  طغضو  لداع  نقتحا  اًكحاض ، ءاج  يذلا  دیع  رھاز  ىلإ  لداع  رظن 
.ھطبإ تحت 

«. ةلاجرلاب ًالھأ  »

ھینج فلأ  هذھ  : » لداع مامأ  امھادحإ  عضو  دوقنلا ، نم  نیتمزر  جرخأو  ةلدبلا  بیج  يف  هدی  سد 
«. لطب ای  كل  فالآ  ةثالث  هذھو  : » مستبی وھو  يردص  يف  ةیناثلاب  عفد  مث  لداع .» ای  كل 

.»؟ اذامل : » تلقو رھازل  تدع  مث  لداع  ىلإ  مث  ھیلإ  ترظن 

«. نلشب ةصاصر  ..ةجاح  يأ  الو  دعب ؟ لداع  كربخی  ملأ  »

.»؟ نَم غامد  يف  »

«. لیصافتلا كل  لوقیس  : » لداع ىلإ  ریشی  وھو  هرھظب  ىضمو  ھندب ، شعترا  ىتح  ادج  كحض 

.لحرو رادتسا  مث 
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ةلمث ءاوضألاو  ةرھاقلا ، وسكی  لیللا  لینلا ، تدجو  ترظن  امثیح  لینلا ، ىلع  ةلطم  ةفرغلا  تناك   ـ

تكرتو اھتحزأ  ةریثك  راكفأو  ةلیقث  رئاتس  جاجزلاب ، ًاقصتلم  يفنأ  تعضو  قدانفلاو ، تارامعلا  يف 
ِئّبعی يمامأ ، جاجزلا  يف  ةسكعنم  ھتروص  قاس ، ىلع  ًاقاس  ًاعضاو  هارأ  يوحن ، ھقیرط  قشی  لداع 

.اًرورغ ًاقورع  خفنیو  رخآو  نیح  نیب  مستبیو  رمخلا  نم  تارتل 

يللا تسلا  تناك  اذإو  ةرشع ، لثم  ًالیتق  نإ  مث  كنع ، اشاب  رھازل  تلق  اذھل  داو ، ای  كب  روخف  انأ  »
«. يرتفم ياج  يللا  لجارلاف  ةطومرش  تتاف 

قدنفلا مامأ  نم  ایعارش  ًابكرم  بكرن  رجفلا  يف  انلزن  ىتح  لیللا  لاوط  يل  حرشی  لداع  ذخأ 
يبكارملا فرص  دق  لداع  ناكو  بكرملا ، يف  ةخستملا  دئاسولا  ىلع  اًمئان  تنك  .لینلا  يف  رخمنو 

.قرغلا ىشخی  راَّحب ال  ھنأ  هربخأو  ةیفاضإ  اًھینج  نیرشع  ھحفن  ًادیعب ،

يف ھسفن  حیشرت  مزتعیو  ةبیرق ، ةظفاحمل  يلحملا  سلجملا  سیئر  دیع  رھاز  نأ  ةیاكحلا  لك  »
ىلع شوشت  فوس  تاردخملل  قباس  رجات  ھنأ  ةیاكحو  رُھشأ ، ةعبس  دعب  ينعی  ةمداقلا ، تاباختنالا 

«. ھلبقتسم

.»؟ تاردخم رجات  َّوھ  ينعی  »

.»!؟ لاؤس ىلإ  ةجاح  يف  اذھ  لھ  »

«. ةباجإ ىلإ  ةجاح  يف  «ال ،

ناكم لك  يف  فیظن  ھلجس  رخبت ، حار ، ھلك  ھفلم  نكل  ریبك ، يوق  رجات  ..دیكأتلابو  ًاعبطو  ًاعطق  »
«. ھحیشرت مدعب  ىنطولا  بزحلا  يصوت  فوس  ةیلخادلا  دكؤم  ينعی  تاردخملا ، ةرادإ  ادع  ام 

«. لاح لك  يف  ةیلخادلا  مالك  عمسی  ينطولا ال  بزحلا  نكل  »

«. نئمطا بزحلا  ةیحان  نم  ال ، نكمم ، ًاعبط  »

«. نئمطأ وأ  قلقأ  يك  قالطإلا  ىلع  امتھم  تسل  انأ  »

فوس مث  بزحلل ، ھعفد  بولطملا  رعسلا  عفریس  طقف  اھریرقت  تاردخملا ، ةرادإل  انعوجرم  عجرن  »
«. ةلمحلا يف  رشوشی 

«. تاردخملا ةرادإ  يرتشی  ام  بیط  »

«. لصح »



.»!؟ دلبلا يف  هؤارش  نكمم  ءيش  لك  وھ  ..های  »

.»؟ دلبلا كینعیأ  ةینطولا ؟ هذھ  لك  ام  مث  ..ءيش  لك  سیل  «ال ،

، بكارملاو ةدیعبلا ، لوقحلاو  ةیلاعلا ، تارامعلا  محتقی  رونلا  ىرأو  اھتعاس ، وحصت  رصم  تناك 
نذآمو جربلاو ، نویزفلتلا  ىنبمو  ةبابمإ ، يربوك  قوف  شاَّشقلا  راطقلاو  يرابكلا ، قوف  تاسیبوتألاو 

، لینلا يسارم  ىلع  نكرت  يھو  ةیحایسلا  رخاوبلاو  رورملا ، ركاسعو  امنیسلا ، تانالعإو  عماوجلا ،
تافاتھو ةیلخادلا ، مھسبالمب  نیدنجملا  دونجلاو  ةریغصلا ، ةیلینلا  يداونلاو  ةلطعملا ، ةروفانلاو 

«. رصم ينمھت  ..ال ال  : » ھل تلقو  لداع  ىلإ  ُّتفتلاف  ..رصم  َملَعو  طابضلا ،

ةرادإلا يف  قباس  ءاول  رصمب ، امتھم  لاز  ام  دیع ، رھاز  قیرط  يف  طقف  دحاو  : » لاقو كحض 
يف اوخارت  وأ  اولساكت  ول  ةرادإلا  يف  نیدوجوملا  ددھ  ھلكشو  دیع ، رھازل  لماكلا  فلملا  ھعمو 

«. كلذ ىنعم  فرعت  تنأو  ..ةفاحصلا  ىلإ  أجلیو  وھ  لخدتی  فوس  تاباختنالا ، رھاز  لوخد  ةھجاوم 

.»؟ بولطملاو »

«. ءاوللا اذھ  لتق  »

: دومحم لاق  هدلاو  لاخ  وأ  ھقیدص  وأ  هراج  نع  ثدحتی  ھنأك  مسح  يف 

.لتقأ نل   ـ

.ةیاھنلاب رعشی  ملو  عجارتی  مل  ھنكل  لداع  ئجوف 

ھفتألو ةظحل  يأ  يف  تومی  نأ  نكمملا  نم  ناك  لجر  درجم  ھینج ؟ فالآ  ةرشع  لباقم  ول  ىتح   ـ
ھفرعت صخشل ال  رخآ  مد  درجم  ھنإ  ..كسفنب  ھلتقتف  اضر  تسلا  قیشع  نوكی  ًالثم  نكمم  ناك  ببس ،
رھاز ءارو  نم  اًشیع  لكأت  ةبالغلا  سانلا  كرتیل  دلبلا  لاح  حلصیسو  مھمو ، ریبكو  يوق  ھنأ  يعدی 

، تافصوتسملاو تایفشتسملا  حاتتفاو  لاومألا ، مھیلع  لزنتس  نیذلا  نوبیطلا  نوبخانلا  دیع ،
مھنأك ھل  نوعدی  فوسو  تاباختنالا ، رھاز  لوخدب  نوحرفی  فوس  ادج  نوریثك  ..لمألاو  سبللاو ،

.كل نوعدی 

: ئطاشلا ىلع  بكارملا  ىسرم  ةیحان  ناھجوتی  امھو  لداعل  لاق  حوضوو  ّدحت  ٍ يف 

؟ كلذ نم  رثكأ  لداع  ای  ينم  دیفتستس  اذامو   ـ

.تببحأ ول  نآلا  نم  ناكیرش  نحن   ـ

؟ نمثلا امو   ـ

.دومحم ای  تاھینجلا  فالآ   ـ

ىلإ قدح  ھب ، قیلتل  اًصیصخ  ةقولخم  ةلاذن  يف  دھف ، شُّحوت  ةوقب  ھل ، لصأ  بئذ ال  ةسارش  يف 
: دسأ يَّكف  نیب  محللا  سدی  ھنأك  ھینیع ، يف  دوسألا  ِيّننلا  ىلع  ھتارظن  تَّبثو  لداع ، َينیع 



.كمأ عم  مانأ  ينلعجت  نأ  نمثلا ، دیرأ   ـ

ماقتنالا دیری  ناك  هردص ، ىلع  ةعقر  وأ  ھندب ، يف  مس  ةرظن  وأ  ھكف ، يف  ةمكل  رظتنی  دومحم  ناك 
اھلاقف ھلافغتساو ، ھب  ةراجتلا  عم  ھباسح  يوسی  فشانلا ، ھحرج  أكنی  هراقتحا ، هءاردزا ، لداع ، نم 

لبحلا دشی  ھلبقتسی  يبكارملاو  طبھو  ىسرملا  ىلإ  بكرملا  بحس  ھلمأ ، بَّیخ  لداع  نكل  ..رظتناو 
امھو اًریخأ  سبن  مث  ءودھ ، يف  ةراجیس  لعشی  لداعو  قدنفلا  ةیحان  ًاعم  اراس  .بشخلا  يف  ھطبریو 

: لاق امھدحو ، دعصملا  يف 

دجتسو طقف  اھل  ُلق  ..ًائیش  رظتنت  ..يمأ ال  ..ينیزلا  ةیدان  ةریبكلا  ةنانفلا  عم  مونلا  دیرت  امدنع   ـ
.اھجازم اذھف  اھعم  ًایساق  نُك  ..اھریرس  يف  كسفن 

: متمتی وھو  لداع  جرخ  بابلا ، حتفنا 

.نآلا هارنس  ام  اذھ  ةحرتقملا ، ةقیرطلاو  ھناونعو  لجرلا  روص   ـ
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.ًانیدبو ًاقیلحو  اًمیسو  ًالجر  ناك  ةدحاو ، ةقیقد  اذھ ، نم  رثكأ  ھلك  رمألا  قرغتسی  مل   ـ

ةایحلاف ةیمسر ، ةزاجإ  موی  يف  انكو  دیعبلا ، ئداھلا  يحلا  اذھ  يف  ..اھنطقی  يتلا  ةرامعلا  نم  طبھ 
ةریغصلا ھترایس  ىلإ  میلس  میحرلا  دبع  قباسلا  ءاوللا  ھجتا  اًمامت ، ةتماص  ایندلاو  ةفقوتم ، ھبش 

ةلجع فلخ  سلجو  بابلا  حتف  ةدیعبلا ، ھمالفأ  يف  يدمح  دامع  اھبكری  ناك  يتلا  كلت  نم  ةمیدقلا ،
ًالھمتم رظتناو  ةرایسلا  رادأ  ةیكیسالك ، تالامحب  ایلحك  ًانولطنبو  ضیبأ  اًصیمق  يدتری  ناك  ةدایقلا ،

ةرایسلا باب  ھترایس ، ىلإ  تلصو  ىتح  ءودھ  يف  تیشم  فیصرلا ، قوف  ُتبرتقا  ..نخست  يك 
باب ةیحان  تفتلی  ةدایقلا ، دعقم  ىلع  لئام  هرھظ  نم  ءزج  ةرھاظ ، ھفتكو  حوتفم ، ھل  رواجملا 

َتفتلا ھبتنا ، ھنأك  اننیب ، لصافلا  رتملا  اذھ  تیرجو  صیمقلا  تحت  نم  سدسملا  تجرخأ  ھترامع ،
تارظن ھتَّوق ، مامأ  يتوق  تناك  اًمامت ، ھفنأ  يف  سدسملا  ةھوف  تناكف  يل ، ھینیع  عفر  ھسأرب ، اًجراخ 
ًابلصو ًاتباث  تنكو  ئجافملا ، ةسیرفلا  رعذ  لك  ھیفو  ًاتوھبمو  ًالوھذم  ناك  َّينیع ، تارظن  مامأ  ھینیع 

.رشبلا نم  صالخلا  رارقو  حورلا  قھز  ةھلآلا ، ةوق  نم  ًائیش  عطتقأ  يننأ  رعشأو  يتارظنب ، اداحو 

نیتوص حایصلاو  لیدھلا  ادبو  ..ھینیع  مامأ  حولی  ءاضیبلا  رویطلا  نم  برس  ادب  قلق  وھو 
.ناكملا ءامس  يف  ناحیاصتیو  ناسفانتی 

ةرخآلاو ایندلا  نیب  اًروشحم  ھتعمس  قطنت ، داكت ال  فورحو  جرخی ، داكی ال  توص  ةجرشحب 
.»؟ كلسرأ نَم  : » لوقی

.»؟ تحترا انبر ، : » ةقثاو ةدح  يف  ھل  تلق 

ةیناثلاو مدلاب ، ًاقفدتم  ًاتتفم  يمامأ  اًحنرتم  ریطی  ھسأر  تلعج  يتلا  ىلوألا  ةصاصرلا  تقلطأ  مث 
مث ةقعاز ، ةرایسلا  ریفن  ةرافص  تقلطنا  .لحرأو  يبنج  ىلإ  سدسملاب  دوعأ  امنیب  هردص ، يف  ًاعیرس 

، ةیناث يف  ىرج  ام  احمل  ًابیرقت ، هرمع  نم  ةرشع  ةسداسلا  يف  ھنباو ، ھتجوز  ةرامعلا  باب  نم  تلطأ 
نونجملاك مداق  وھو  يناكم ، يف  ًاتَّبثم  تنكو  ينم ، برتقیو  ةرایسلا  ةیحان  ودعی  نونجلاب ، بیُصأ  ھنبا 

«. لتاقلا اد  ..دمحم  ای  بساح  : » اھقطنأ لیربج  نأك  ھیلع  خرصت  ھمأو  عاتلملا ،

سدسملا تجرخأف  يوحن ، ىرجف  ھسأر ، ىلع  ةثراك  هدلاو  عایضو  ھملأو  ھعور  ناك  اھعمسی ، مل 
ىلع اًحنرتم  طقس  ھمد  يف  اًجرضم  ھنطبو ، ھفتكو  هردص  يف  نكامأ  تباصأ  تاصاصر  ثالث  تقلطأو 

رعشأ معن  .للشلاب  اھئاقل  ةظحل  يف  نآلا  اھارأ  ھمأو  رسكنی ، أدب  ءودھلا  يلوح ، ُّتفتلا  ىرخأ ، ةرایس 
قلُطأ ةعرس  يف  اھوحن  انأ  تیرج  تأر ، ام  لوھ  نم  اھدسج  رمدیو  نآلا  اھقرتخی  وھو  للشلا  ضرم 

اھحمالم تظفح  اًمامت ، اھتلابق  ترصو  يمامأ  تراص  .ةفھلو  اًرتوت  ..ًاقرع  يدسج  يف  ةرذ  لك  نم 
اھینیع يف  ترظن  اھلتاق ، يننأ  ىلع  انبر  مامأ  اھقفاوأ  يكو  ةمایقلا  موی  َّيلع  دھشت  يك  ينتظفحو 



«. يحاترتل ِكلتقأس  : » ُتسمھ اًمامت ، اھتھبج  يف  اھسأر ، ىلإ  سدسملا  تعفرو  نیتراھنملا 

ةحار اًضیأ  يلك  انأو  طسبنتو ، ملستستو  جرفنت  اھحمالمو  اھباتنی ، مالسلاب  لئاھ  ساسحإ  ناك 
ىلع يعبصإ  تعضو  .ىلعأ  ىلإ  اھینیعب  َّيلإ  رظنت  اھیتبكر ، ىلع  يوھت  اھلتقب ، اھلماجأ  تنك  .ءودھو 

.تطغضو ..اًمامت  اھسأر  يف  سدسملاو  دانزلا 



١٦
ام ھتفرع ، ام  ھتعمس ، ام  نأب  اھسفن  عنقت  نأ  تلواح  ةجرد ، تغلب ٤٠  اھترارح  ةمومحم ، تناك 

دومھ فنألا ، حشر  روزلا ، خرش  ماظعلا ، ریسكت  ىمحلا ، هذھ  رس  وھ  اھل ، يملح  دومحم  ھلاق 
ملو اھتراج ، اھتبیبط  اھل  تلاق  امك  ةیویسآلا  ازنولفنألا  نكت  مل  اھسأر ، يف  دباللا  عادصلا  دسجلا ،

، اھاوس دحأ  ال  ةدرفنمو ، ةدرفم  اھضرم  يف  اھیناعت  يتلا  ةیساقلا  ةشحولاو  ةسراقلا  ةدحولا  هذھ  نكت 
َدقتفم نانح  يف  تعضوو  ھجو  ریخ  ىلع  اھتمھم  تدأ   ، ةلاغشلا ترضح  اًمامت ، اھسفن  ىلع  َتقفشأ 

: اھتلأسو اھنیبج  ىلع  ءاملاو  ىظللا  تادامك  امھنیب 

؟ مادم ای  ةجاح  ةجاتحم   ـ

.تضمو

اھنأ فرع  ةرم ، نم  رثكأ  اھب  لصتا  ةمداقلا ، ةعمجلا  دوعیسو  ندنل  ىلإ  رفاس  يسیسلا  نسح 
نم لاقتنالا  تضفر  اھنكل  يداعملا ، ىفشتسم  يف  اھل  زجحو  ةعمجلا  موی  لبق  دوعیس  ھنإ  لاق  ةضیرم ،

قودنص قدصی  الف  ھتءارب ، ىشخت  يھ  اھتدحو ، يف  اھروزی  يك  نیسحب  لصتت  نأ  تبأ  تیبلا ،
نم كلمی  ام  لكب  اھیف  نعطی  اًمود ، اھمھتی  اھحرجی ، فوس  عمتجملا ، نع  نآلا  ھكلمت  يذلا  ةمامقلا 
يھ هذھ  لیل ، تنب  بحی  يذلا  يفیرلا  تالكشم  ةفیرش ، ریغ  اھاری  ھنأ  دكؤم  داقتعا  اھیدل  اھل ، بح 

امدنع اھسفن  هركت  يھف  ھتبھوم ، نم  لئاھلا  مجحلا  اذھ  مرتحتو  هدوتو  ھبحت  امنیبو  ھسیساحأ ،
، ھسأر تحت  نم  تاذلا  ةیھاركو  بنذلاب  رعشتف  اھیف ، صقنلا  قطانم  الإ  ىری  ال  هرواحت ، ھثداحت ،

دق ًادیحو   «! ةدحولا  » اھمسا يتلا  ةثراكلا  هذھل  ای  فطع ، ىلإ  تجاتحاف  ضرملا  يف  اھباصأ  جایتھا 
.ةقشلا يف  كدحوو  دیحو  تنأو  ازنولفنألا  لابقتسا  عیطتست  نكل ال  باسحلا ، موی  لابقتسا  عیطتست 

دعت مل  اھنأ  مغر  اھمھفی  وھو  اھءادن ، ھیقلت  روف  هروضح  يف  قثت  يذلا  دیحولا  ھنإ  دلاخب ، ْتلصتا 
مھفی الف  تاتسومرتلا  طبخلتتو  كالسألا  كباشتتف  ناسنإ  ایند  بلقنت  دق  ام  تیقوت  يف  .لعفی  ام  مھفت 
ىلع سلجو  ءاج  دلاخ ، ناك  اذكھ  ..ةیبرھكلا  ھترئاد  لمعت  فیكو  ھلمع ، ةرود  تحبصأ  فیك  دحأ 

عفرو جلثم ، ءامب  ةللبم  ةطوف  رضحأ  مث  نیفتكلا ، قرع  حسمو  جلثلا ، تادامك  عضو  ..ریرسلا  ةفاح 
قرفم ىلإ  لخد  مث  اھقاس ، ىلع  ءاملا  ةطوف  ررمی  مث  اھیمدق  حسمی  ةقرب ، اھیمحی  اھمون  صیمق 

علخ ًافافج ، رثكأو  ربكأ  ةفشنمب  داعو  ماَّمحلا  ىلإ  بھذ  نیذخفلا ، ففجو  ةطوفلا  ففجف  اھیذخف 
، ءيضملا قرعلا  قیربو  ةرمحلا  ةوقب  نیرضاح  اھایدثو  ًایراع ، اھردص  نابف  مونلا  صیمق  يَعارذ 

لأست تناك  اھیطبإ ، تحت  ھففجو  داع  مث  ھب ، اھردص  حسم  جلثملا  ءاملا  نم  ًابطر  عضو  مث  امھففج ،
نأب ھل  ناحمسی  ؤیھتو  جیھتو  اضر  ىلع  ةیخرتسم  ندبلا ، ةلولحم  ىوقلا ، ةكوكفم  يھو  اھسفن 

؟ يدسج هراثأ  لھ  اھیذخف : نیب  ام  لمعت  ءاھتشالا  تاضابقناو  اھسفن  تلأس  دارأ ، ول  ًاثالث  اھعجاضی 
كسامتم ھھجو  نكل  ًابصتنُم ، ھتأرف  ةیسنجلا ، ھتلآ  خافتنا  بقرت  تلظ  ةوھشلاب ؟ دلاخ  كَّرحت  لھ 



.اھلیحرب يھ  ھتذختا  وأ  هذختا  اًرارق  مرتحیو  بلصو 

: ھتلأسو تكسامتو  تكلامت 

؟ ھقدصأ لھ  يقیقح ؟ يملح  دومحم  يل  ھیكحی  يذلا  بعرلا  لھ   ـ

: اھل ّدقیو  ھمِ نومیللاب  ياشلا  بوك  ةقعلمب  بلقی  وھو  دلاخ  سلج 

؟ ةباینلا مامأ  لبق  نم  كلذب  فرتعی  ملأ   ـ

.فرتعی مل  معن ،  ـ

: مستباو يقرو  لیدنمب  ھیفك  حسمو  ءارولا ، ىلإ  ھسأرب  داع 

؟ ةدكأتم ِتنأ  لھ   ـ

: نھاو مسح  يف 

.ًاعبط  ـ

: لاقو ھیقاس  درف  ریرسلا ، ةفاح  ىلإ  ھیمدق  َّدم 

ھتیقتلا صخش  نم  رثكأ  نم  ةرتف ، نم  هذھ  حیمس  روتكدلا  خیشلا  ةیاكح  عمسأ  انأ  مومعلا  ىلع   ـ
.ةریخألا ایاضقلا  يف 

: تلاق ھبیذعت ، تبذعتسا  وأ  ھَتبَّنأ 

؟ ةراعدلا  ـ

: لمكأو اًمامتھا  اھرُِعی  مل 

...مھتایاورب اًریثك  قثأ  مل  نكل  ةیاكح ، يكحی  دحاو  لكو  حیمس ، روتكدلا  ذوذش  ةیاكحب  اوحَّمل   ـ
ٍماحم رھشأو  ذاش  ھنأب  طسولا  لك  يف  ًافورعم  ًالیمز ، ًایماحم  طقف ، عوبسأ  نم  نكمی  ةرم ، ُتلأس 

لاقو ءادوس  وأ  ءارضخ  وأ  ءارمح  وأ  ءارفص  ةماستبا  يف  كحض  ذاش ؟ حیمس  روتكدلا  لھ  ذاوشلل :
يننإ ھل  لاق  نَم  نكل  .ًایفاك  ادر  اذھ  تربتعاو   «، ْمُكْؤَُست ْمَُكل  َدُْبت  ِْنإ  َءَایْشأ  ْنَع  اُولأَست  َال  : » يل

!؟ اقح ذاش  حیمس  نأ  ةجیتنلا  تناك  ول  ءوس  يأب  رعشأس 

: ھتلأسو ْتضعتما 

يفو ددشتلابو  بصعتلابو  نیدلاب  راھن  لیل  انغامد  توخیو  ھقفو ، نید  لجر  ھنإ  رعشت ؟ اذاملو ال   ـ
.رانلاب قرحلا  اًعرش  ھمكح  ينعی  ذاش ! علطی  رخآلا 

: ءودھ يف  ثدحت  مث  ًالیلق  ھسفن  لھمتسا 

ىلإ سانلا  وعدی  وأ  نویزفلتلا ، يف  ھسبالم  علخی  ماد ال  ام  ھنأو  ةیصخشلا ، ھتیرح  اھنأ  نظأ   ـ



مث ھب ، انل  لخد  ایصخش ال  اًرمأ  لظیف  ًالالح ، ذوذشلا  لعجل  ةینید  وأ  ةینآرق  اًماكحأ  قلتخی  وأ   ، ذوذشلا
ملو مھنایتإو ، ناملغلاب  مارغ  اھل  ناك  تایصخشو  زومرب  ءيلم  يمالسإلا  انخیرات  مظعم  نأ  يسنت  ال 

ةصیقنب رخآلا  امھدحأ  مھتی  نأ  نود  رجافلاو  مِلاعلا  ھلعفی  ناك  لب  ھبحاص ، ردق  نم  صقتنی  اًرمأ  نكی 
.طاوللا

: ھیف تخرصو  تدھنتو  ترمذتو  َتبصعت 

! اھوتأی يك  بابشلل  عفدت  سموم  نع  عفادت  كنإ  دلاخ ،  ـ

؟ يسنج ءاقل  لباقم  اًرجأ  عفدی  ھنأ  وأ  يطول ، ھنأ  نم  ِكبضغی  يذلا  ام   ـ

: اھردص ىتح  ھشَرفو  ءاطغلا  لمح  اًمستبم ، اھوحن  لام 

عوضوم يف  يلایللاب  انتشقانم  ِتیسنأ  شاقنلا ، ىلع  ةردق  ِكل  دعت  مل  يوق ، برطضم  كبلق  های ،  ـ
؟ ةظحل حاترن  نأ  نود  كلذ  نم  ھفتأ 

: تلاق ضیرم  ءودھ  يف 

!؟ كل لصح  اذام  دلاخ ،  ـ

: ةحضاو ةَّدحو  ٍلاع  توصب  قطنو  ةرم  لوأل  لعفنا 

؟ اًزغل يننیلعجت  اذامل   ـ

: ھئودھ ىلإ  داع  ام  ناعرس 

؟ باتكلا لامكتساو  ھل  ةدوعلا  نیمزتعت  لھ   ، مھملا  ـ

؟ تنأ كیأر  ام   ـ

يف ةیاغ  رومأ  ِھتیكح  ام  مومعلا  ىلع  باتكلا ، لامكتسا  نیدیرت  تنأف  يیأر  ينِتلأس  ِتمد  ام   ـ
تناك ةیقیقح  عئاقو  يل  ِھتركذ  ام  لك  نأ  اًصوصخ  اھرشن ، ىلع  ةردقلا  مدع  اًساسأ  ىشخأ  ةروطخلا 

! يملح دومحم  حاَّفسلا  اذھ  ھنإ  انل  يلوقتل  ِتئجف  ِرّبدملاو ، يناجلا  نع  ثحبت 

؟ میلس میحرلا  دبع  ءاوللا  ةثداح  ركذت  لھ   ـ

.ًاعطق  ـ

يھو اھطاخم ، حسمتو  لعست  تذخأ  اھندب ، يف  ةیتاع  ىمح  ةشعر  لبقتست  يھو  اھینیع  تَضمغأ 
: تلاقف تأدھ  ىمحلا ، هذھ  نم  ھب  دجنتست  اھنأك  دلاخ  فكب  ةوقب  كسمت 

، ةعاشبلاو ةطاسبلا  ىھتنم  يف  ھنباو  ھتجوز  لتق  لب  طقف ، لجرلا  لتقی  مل  ًاعشب ، اًصخش  ناك   ـ
بھأتت اھنأك  يمامأ ، كرحتت  يتلا  ھتضبقو  ھیفك  قرُغی  مدلا  نإ  ًادبأ ، كلذب  يشت  ھحمالم ال  نأ  مھملا 

.ةصقلا لامكتسا  مدع  بیھتتو  يلتقل 



: اھب كش  الو  اًمرغم  اھسافنأ  نم  برتقاو  ریرسلا ، ةفاح  ىلع  ھتسلجل  داع 

.ھتافرصتل كضفرو  كفرقب  ھیھجاوت  مل  ..َُّطق  ھینیدت  مل  ِكنأ  ةلكشملا   ـ

ھكرتأ نأ  يتحلصم  نم  نإ  مث  يئاھن ، مكح  ىلإ  لصأ  ىتح  ِكَحی  ھعد  بیجی ، نلو  يدوی  نل  اذھ   ـ
لھ : » لأسی لكلا  ضومغلا ، يف  ةقرغملا  لیصافتلاو  زاغلألا  لك  ىلع  يتأی  ىتح  ھتَّوقو  ھتمظعب  رعشی 

نمأ ثحابم  يف  مدخ  دق  اًموی  نكی  مل  ھنكلو  میلس ؟ میحرلا  دبع  ءاوللا  اولتق  نیذلا  مھ  نویباھرإلا 
ھنأ مأ  ةمیدق ، تاباسح  ةیفصت  مأ  رأث ، ةثداح  اھنأ  مأ  دعاقتلا ، ىلإ  ھتلاحإ  دعب  ھنم  اومقتنی  يك  ةلودلا 

! دیع رھاز  باسحل  يملح  دومحم  ھنأ  فرعی  دحأ  نكی  مل  ...سووھم .»؟ لتاق 

: ةأجف ھب  تكسمأف  مایقلاب  َّمھو  ھیذخف  ىلع  دلاخ  طبخ 

؟ نیأ ىلإ   ـ

.تیبلا ىلإ  دوعأس   ـ

: ھفك ىلع  اھعباصأ  ْتقبطأ 

! ينلتقتس ةدحولا  ..دلاخ  ای  ةلیللا  يعم  َْمن  كوجرأ   ـ

: لاقو كحض 

؟ لوقیس اذام  انھ ، يندجوو  اًحابص  يسیسلا  نسح  ءاج  ول  بیط ،  ـ

: دُّدرت البو  ةعرسب  اھتلاق 

! قرحتی  ـ

: اھتداسو ىلع  اھسأر  بناجب  سلجیل  برتقی  وھو  ھسأر  زھ 

؟ لحنلا ةكلم  ای  انم  نیدیرت  اذام   ـ

يم ىری  وھو  ھینفج  بعادی  مونلاو  ریرسلا  ةفاح  ىلع  ھیقاس  دمی  ریثو  دعقم  ىلع  ًایخرتسم  ناك 
نم زفقف  قیفی  نأ  لواح  تمستباو ، ھیلإ  ترظنف  تقافأ  سعنتل ، دوعت  مث  قئاقد  دعب  ظقیتست  مث  سعنت 

: ھھجو كرفی  وھو  نیمدق  ىلع  ًافقاو  دعقملا 

!؟ اًضیأ ةضماغ  فورظ  يف  تام  دیع  رھاز  نأ  نیفرعت  لھ   ـ



١٧
مد ةراضن  ةشاشبب ، اًرضاح  اًمستبم  داع  نیِّزتعملاو ، نیِّرتغملا  خومش  ةرملا  هذھ  ھتعلطل  ناك 

دعبأ نم  نامألاب  اًساسحإ  تَّرج  اھفنأ ، ىلإ  ةدنتسم  ھترظن  كرتو  اھیلإ  رظن  ھیتنجو ، تحت  يرجت 
.امھتسلج عذج  ىلع  ومنی  سلمأ  اًسوھ  نالمحت  ھینیع ، ھب  ُّدصت  اھبلق ، يف  ةرجح 

: ةَّقِر يف  اھلأس 

؟ ةضیرم ِتنكأ  ریغتم ، كلكش   ـ

: ماغلأ لقح  طسو  ھمدق  عفری  نَم  رذحبو  نھوب 

.اوحارو ..درب  ةیوش   ـ

: اھنم برقتلاو  اھیلع  قلقلا  ىوس  رخآ  لامتحا  يأ  نم  ھلاؤس  يملح  دومحم  ضفن 

!؟ كلذك كفنأو  ناترمحم ، ِكینیع  نكل   ـ

اًعور تضفتناف  اھیتفش ، نیب  اھتسد  ةراجیس  رئاجسلا  ةبلع  نم  تعزن  ةبیقحلا ، ىلإ  اھدی  تَّدم 
.ةظحلل ةرقتسم  اھنقذ  تحت  ةضیفخلا  اھترارح  كرتتو  ةراجیسلا  لعشت  ھتعالو  ةلعش  تدجو  امدنع 

..ةعالولا أفطأف  اھسأرب  اھتَّدر  ىلع  ظقیت  .ھتارظنو  ..ھتعالو  ران  نم  قرحتلا  ةیشخ  اھسأر  تداعأ 
: ةحیبذ مد  فزن  قُّفدت  ةقفدتم  تاملكب  اًمحتقم  مث   ، اًمستبم هردص  ىلع  ارقتستل  ھیدی  مَّلس 

؟ انھ ىلإ  تئج  ذنم  َمنأ  مل  يننأ  نیفرعت   ـ

: ُمقی مل  ھنأك  سلاجلا  لوصلا  ىلإ  اھانیع  ونرت  تمَّلكت  فافختساب 

؟ ...مدع مأ  مدن  مأ  قرأ  مأ  قلق   ـ

: لوقی وھو  ھتاملك  تنشوشخا 

.مویلا ِكلأسأ  تلق  اًریسفت ، دجأ  ال   ـ

: تلاق

! اًضیأ دیع  رھاز  تام  دقل  ..ةیضاملا  ةرملا  اًصقان  ھتیكح  امل  اًریسفت  دجأ  اًضیأ ال  انأ   ـ

نم تلجخ  ىتح  تذُِخأ  ًابیئكو ، ًایباكو  ًالیقث  ادب  يذلا  اھرھد  نم  ةرغ  نیح  ىلع  اًكحاض  ھقھق 
نحطت سورض  نم  نیفص  تحت  ھفورح  ًاتتفم  ملكتی  وھو  اًكحاض  رمتسی  نأ  اھعار  .انھ  اھنوك 

: اھمایأ



؟ ًالیلق اًركبم  اذھ  سیلأ  لوقأ ، ام  نیعجارتو  نیمتھتو  نیلأست  ِتأدب   ـ

ىلوتسا اھحور ، ناقلستی  قلقلاو  ةأجافملاب  ترعش  رفصأ ، ًافرظ  ھصیمق  تحت  نم  ًاعیرس  عزن 
ةصوصقم تاحفصو  يوطم ، قرو  تالجم  تاصاصقب  اذإف  رفصألا  فرظلا  حتف  امدنع  اًمامت  اھیلع 

! يھ ...و 

قوف اھتروصو  ةنولم  ةیئاسن  ةیبرع  ةلجم  يف  امھترشن  ىرخأو  ةلاقم  مث  اھتالاقم ، يھ ،
يھو ةلجملا  اھتدقع  ةودنل  ةروص  مث  ةیرصملا ، اھتلجم  يف  ةروشنم  تاراوحو  تالاقم  مث  نیتلاقملا ،

!؟ اذھ ام  ..ةودنلا  فیض  ناك  اًریزو  رواحی  نیررحملا  نم  عمج  نمض  ةدضنملا  ىلع  سلجت 

اھتروص يلابجلا ، يم  يھ ، اھب  اذإف  ةیوطم  ةاَّوقم  ةقرو  ةفرتحمو  ةظقی  ةعیرس  ةكرحب  درف  مث 
.اھحمالم لین  نم  نكمت  داكلاب  ةیئادبلا  دیدش  ایرطف  اًمسر  صاصر ، ملقب  تمسُر  دقو 

: ةصنم قوف  نم  حیرصتب  يلدی  نمك  لاقو  يملح  دومحم  مستبا 

( ةموسرملا ةحوللا  عفر   ) هذھو سارحلا ، دحأ  نم  اھتبلط  ةمیدق  تالجم  نم  تالاقملا  هذھ  ُتعمج   ـ
؟ ةباتكلا الو  ةءارقلا  دیجی  نیجس ال  ھنأ  نیفرعت  لھ  ِكل ، ةیدھ  هذھ  مسرلا ، فرعی  نیجس  نم  اھتبلط 
مث  ) ...يك ناولأ  بلع  ھل  يرتشأ  نأب  ةروصلا  ِكتبجعأ  اذإ  ھتدعو  دقو  مسری ، كلذ  عمو  ..ينعی  يمأ 

.ناولألاب ِكمسری  يك  ددرتب )

: ةحضاوو ةددحم  ةدحاو  ةملك  تقطن 

؟ كلام ..دومحم   ـ

ایمدعو افختسمو  اداحو  اداج  امھنیب ، ىلوألا  ةظحللا  يف  ھیلع  ناك  ام  ىلإ  ةدحاو  ةیناث  يف  داع 
: لمكتساو رتوتب  ھتوتف  داعتسا  مث  تكسف ، ضبقناف  سحأ  اذكھ  ةیاھنلا ، ىتح 

.طباضلا توم  نم  ةتالت  نیرھش  دعب  نكمی  حیحص  تام  ..دیع  رھاز  نع  ينیتلأس   ـ

: تلاقف لتاق ،» تنأ   » ھل لوقت  نأ  دیرت 

؟ طباضلا لتق  دعب  دصقت   ـ

: حاصو ححصف  يدحتلا  ِلَبق  وھو 

.دیع رھاز  تلتق  امك  ًالعف  ھتلتق   ـ

نیسح تركذت  .يوریو  ىرخأ  ةرم  مدلا  يف  سطغیس  ھنأل  يكحیو ، اھنع  دعبی  ھنأل  ةحار  تدھنت 
يذلا حاسمتلا  يكف  نیب  نكرت  ةذوخأم  ةبولسم  اھدی  ترعش  حاسمتلا ، بعادت  اھنأ  اًھبنم  اھرھن  يذلا 
ھعم تشمف  ھتایاكح  داجس  درفی  يملح  دومحم  تدجو  اداجو ، ادج  رذحیو  ةباعد  ضعی  نمك  اھسمال 

: ھقوف

اھلك رصم  ةبولقم ، لازت  ایندلا ال  تناك  ةبولقم ، ایندلا  تناك  طباضلا  ةثداح  نم  نیعوبسأ  دعب   ـ



؟ اھءارو نَم  اًریثك  اوراتحاو  ھعم ، طباضلا  ةرسأ  لتقب  تزتھا 

ينَری مل  ادج ، ئداھ  ناكم  يف  تناك  ةثداحلا  ينفرعیس ، ًادحأ  نأ  يف  كشلا  نم  ردق  يأ  ىلع  نكأ  مل 
نكمملا دیحولا  ءيشلا  ھترسأ ، وأ  لیتقلاب  قالطإلا  ىلع  يل  ةقالع  ال  بسانملا ، تقولا  يف  تبرھ  دحأ ،

؟ حالسلا نیأ  مث  امھدحأ ، ينری  مل  اغلبأ ، ول  ىتح  يابحاص ، لداع ؛ وأ  دیع  رھاز  ينع  ّلبی  غِ نأ  وھ 
يف نابھذیس  امھسفنأ  امھ  مث  تذَّفن ؟ يننأ  كلذ  ىنعم  لھف  ..تقفتا  يننأ  ضرفبو  دوھشلا ؟ نیأو 
ةدیدجلا رصم  عراوش  يف  يلاح  يف  ًایشامو  ةداعلاك ، ًادیحو  تنك  مایألا  هذھ  يف  .تبھذ  ول  يعم  ةیھاد 

حرابما نبا  لیع  يننأ  ةظحل  كشی  يناری ال  دحاو  يأ  ةرشابم ، رھازب  وأ  لداعب  لاصتالا  ًالھاجتم 
ةطحم ةكد  ىلع  سلجت  تناك  ..ينتسكاع  يتلا  يھ  ًاتنب  نأ  ةأجافملا  اھسكاعی ، تنب  ىلع  رَّودیب 

ًاعیرس اھیلإ  تدع  َتفقوف ، ُتفقو  يفلخ ، تَشمف  ُتیشم  تماقف ، ورتملا  طیرش  ربعأ  ينتدھاش  ورتملا ،
.يتضبقب اھعارذو  اھفتك  ىلع  ضبقأ  دھفلاك  تفتلأ  انأو  كرحتت ، مل  يرھظب 

.»؟ تب ای  ھیإ  ھیف  »

.»؟ كَّتبت امل  تب  »

.»؟ ةدیدجلا رصم  عوتب  نم  لَوخ  يناركاف  كمأ ؟ حور  ای  معن  »

«. لجار «أل ،

قربك نیتیراع  اھاقاس  تفشكنا  يھ ، نئت  ملو  كرحتأ  مل  اھرھظ ، ىلع  تطقسف  اھتعفد  فنع  يف 
يھو رتست  ام  يرعت  اھب  اذإف  عماللا ، ضیبألا  امھقیربو  اھیذخف  ةنویل  ىلإ  يانیع  تعفدناف  لیللا ، يف 

.»؟ ...يجیت : » اھباعلب اھناسل  جرُخت 

«. سولفب شم  ةبحمب  : » تفاضأ مث  ضرألا ، ناوسن  لك  جنغ  ھیف  اًسمھ  اھتلاق 

.»؟ َتتِج يمر  وھ  : » تامكللاك تاملكب  اھتلجاع 

.حابم ریغ  اًضماغ  ًائیش  اھیف  نإ  قرطلا ، ةوسن  الو  لیللا  تانب  ھبشت  اھنإ ال  تماق ،

«. ةلیللا كتشرف  يف  كدحول  َْمن  رح ، تنإ  : » تلاق ةَّفِختسم 

تنك ءاسنلا ، قوذتأ  مل  تحار  اضر  ام  موی  نم  يننإ  مث  كدحول ،»  » ةملكب يبلق  يف  ًالمد  تعقف 
يف كل  دعی  مل  صالخ  تنك  ول  الإ  لوقت أل ؟ كذخف ، ىلع  اھسفن  تمر  ةدحاو  يھأ  نكل  نھنع ، ًافوزَع 

.میرحلا

ِحوت مل  صلاخ  ةیداع  يھو  تلخد  ام  لوأ  نم  تیبلا ، ىلإ  ًاعم  انْرِس  اَوَھو  اھعارذ ، نم  اھتكسمأ 
..اذھ نم  ًائیش  لعفت  مل  ال  للدتت ، الو  ثھلت  الو  علخت  لخدتس ال  اھنأب  عراشلا  يف  اھرُجفو  اھتأرج 

اھرھظب ُتقصتلا  مث  ةنابضغلا ، رود  تصمقتو  تصمقتاو ، تَصلمت  فوھلملا ، جاتھملا  انأ  تنك 
مث ينولطنب ، لخاد  ةشھدم  ةعرسب  ھتوھش  تضف  يوضع ، تكسمأو  قھزب  وأ  وھزب  رعشت  تتفتلاف 

تلخدو يللب  تیراد  اھمھی ، ھلك ال  عوضوملا  نأك  ةكیرأ  ىلع  ةحاترم  تسلجو  ةقشلا  يف  تشمت 
.ةقشلا يف  لاجر  ةینامث  تدجو  ..اھدجأ  ملف  تجرخ  ..ماَّمحلا 



، يقورع َتدمجتو  يھجو ، رفصاو  ةریثك ، ةمئاغ  ٌتابابض  يتیؤر  تسكو  يانیع ، تشعترا 
ًانیكس عفرأ  نأ  دیرأ  تنكو  بابلا ، نم  اراف  جرخأو  مھدحأ  عفدأ  يرجأ  نأ  دوأ  تنك  يامدق ، َتبلصتو 
لعفأ مل  يننكل  ًالعف ، ناك  دق  ناك  ام  نوكی  َّالأ  دوأ  تنكو  ةفرشلا ، نم  ھفذقأ  مث  ھب  مھدحأ  ھجو  قزمأل 

.تددو وأ  تدرأ  امم  ًائیش 

رارتغاو ةیمھأ  ملاعم  اھیلع  ودبت  اًھوجو  تناك  لب  نیداَّوق ، وأ  صوصل  هوجو  تسیل  مھھوجو 
؟ نمألا لاجر  نم  كنوكل  يعیبطلا  راخفلا  اذھ  نم  ىوس  اھوُّدَمتسا  نیأ  نم  ةوقو ، سفنلاب ،

مھ ..معن  ..اًطابض  مھنوك  نوبحی  نیذلا  طابضلا  ..طابضلا  نمألا  لاجر  هوجو  ھبشت  مھھوجو  معن ،
.ھلحم ىلإ  ءيش  لك  نودیعیو  ةقرب  ناكملا  تایوتحم  يف  نوبلقی  اوناك 

اوأدب عیمجلا ، يفكت  باوكأ  اھیلع  ياش  ةینیص  لمحی  خبطملا  نم  جرخی  وھو  مھدحأب  تئجوف 
، يل اھمدقو  ينم  ةینیصلاب  مدقت  لجرلا  نأ  بیرغلا  ..مھتیب  تیبلا  نأك  مھتحار ، ىلع  ياشلا  نولوانتی 

.ًاقرع فجأو  فشرأ  ةكیرألا  فرط  ىلع  تسلجو  ًابوك  تذخأف 

دنتساو مامألل ، هرھظ  اًسوكعم ؛ ھعضو  دعقم  ىلع  يتلابق  سلجو  يوحن  مدقت  ذإ  مھریبك ، ھنأ  ادب 
.»؟ ةنس ماك  كَّنس  تنإ  : » لاقف ينرغصتسا  ھلعل  يھجو ، ىلإ  قدحو  ھیعارذب  ھیلع 

: يفقوم نامأب  يساسحإو  يتیب  يف  يبضغ  ترفنتسا 

.»؟ نیم متنإ  »

.»؟ فرعت كَّمھی  »

«. يتیب يف  مكدیرأ  ..انھ ال  نم  اوشمت  تیر  ای  نكل  ..ينمھی  ..ال ال  : » تلق ٍلاعتو  فافختسا  يف 

اوبرضو ينطب ، اولكر  ينم ، اوبرتقاف  ھینیعب  مھرمأف  اًرمأ  نورظتنی  مھریبك  ىلإ  تارظن  اولدابت 
نم ًالوھذم  تنك  يعارذ ! نومطحی  اوداكو  َّيذخف ، يف  مھعباصأ  اوسرغو  يقنع ، اوولو  يردص ،

ةحار ىلإ  ةأجفو  ةعرسب  يب  طوبھلا  مث  ملألا  ةمق  ىلإ  يلاصیإ  نودمعتی  ..تاظحلل  يعولا  ًاقرافم  ملألا 
.ًابعر يبلق  طاین  قزمتت  ىتح ال  رمألا  نودواعی  مث  ةفوطخم ،

ةرھاظ تسیل  نكامأ  يف  اًرثأ ! كرتی  الو  عجوی  امیف  نوبرضی  نولعفی ، اذام  نوفرعی  نوبَّردم  مھنإ 
كنإ لوقت  نأ  عیطتست  داكت  ىتح ال  طیسبلاو  يمویلاو  ءيطبلا  بیذعتلا  يف  ءاربخ  مھنإ  مث  ةلتاق ، نكل 

.تبذعت

سحأ ناكملا ، شرفت  ةمتعلا  ىرخأ ، ةعاسب  وأ  ةعاسب  امبر  اھدعب  تقفأ  مث  يعولا ، ُتدقف 
، اًَغدغدم ضوھنلا  لواحأ  .سوملم  ریغ  نكل  دكؤم  مھدوجو  ةدوجوم ، ریغ  مھداسجأ  نكل  مھسافنأ ،

ةفیفخ ءاوضأ  تناك  طیحملاو ! قدحملا  نونجلاو  عزفلاو  ىرخأ  ةرم  بعرلا  يندعاست ، دیب  اذإف 
ءيضأ يفتك ، ىلع  ةبردملا  ةیوقلا  اھعباصأ  تمكحأ  يتلا  دیلا  كلت  ام  كردأ  دعأ  مل   ، عراشلا نم  ةمداق 

، مھنم نالجر  يراسیو  ينیمی  نع  مث  ھتسلج  سفن  يف  ھسفن  مھریبك  رھظف  يردأ ، ثیح ال  نم  رونلا 
يف اعقو  ول  تددو  ءيش ، يأ  ىلع  نْیَرداق  امھنوكب  قیمع  ساسحإو  تالضع  ةوقو  ةلوجرو  ةوتف 



تغط يلخاد  ناك  يذلا  مالستسالا  يباذع ، نم  يلتقب  اھیف  محُرأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  نوكتس  اًموی ، يدی 
لاق ةطاسبو  ةقث  يف  ..ًالجاع  رفطی  داكی  يردص  يف  دقحلا  نم  ناكرب  ممحو  ةیودم  ةیھارك  ھیلع 

.»؟ میلس ءاوللا  تلتق  تنإ  : » مھریبك

نم مأ  لداع  نم  مأ  رھاز  نم  تءاجأ  برقعلا ؟ ھتغدل  نیأ  نم  ًالعف ، تءاج  دق  ةیاشولا  يھ  ..هآ 
.ةدیكمو ةدیصم  رمألا  امبر  تكسامت ، .امھیلع  ًالماك  فرتعأس  نذإ  ينم ؟ صالخلل  امھیلك 

.يھجو ىلع  سمھلا  راثآ  تدب  ىتح  برتقاو  هدعقم  نم  ماق 

«. فرتعت نأ  دیرن  نحنو ال  كفارتعا ، ىوس  كیلع  لیلد  ھنأ ال  فرعن  »

.كشلا لطأ  ىتح  ھیلإ  يترظن  تلطأ 

نآلا لاجرلاو  انأ  يرعاشمل  يسفن  تكرت  ولو  لاصف ، اھیف  سیل  ..يملح  ای  دومحم  ای  لتاقلا  تنأ  »
«. تضفر ول  ةمداقلا  مایألا  يف  اذھك  ریصمب  كدعأ  امبرو  بالكلل ، اھتیمرو  ةعطق  ةعطق  كمحل  تعطقل 

رسع نم  رجفنی  داك  يذلا  يسأر  يف  مداصتت  وأ  مدطصت  راكفألا  لك  َتعفدناف  ينذأ  يف  ةملكلا  تنر 
ىلست ًالیلق ، تأدھف  يسأر  لتحی  اًغراف  ناخدلا  نم  ضیبأ  ًاعبرم  يمامأ  ىرأ  ترص  ىتح  مھفلا ،

.اھب ىَّرستو  يراكفأب  ناخدلا 

.عجارت ھنكل  ينعفصی  نأ  دیری  ةرم  لوأل  ًالعفنم  ھَّفك  عفری  وھو  لجرلا  ينمحتقا 

«. نیصلاخ حبصنو  ..دیع  رھاز  لتقا  میلس  تلتق  امك  »

.»؟ متنأ نم  : » مھتلأس ..ةدیدج  ةقفص  يأ  اًصحفتم  مھیلإ  ترظن 

.»؟ تفرع ول  حاترتس  لھ  »

«. ًاعبط ..هآ  »

نم رثكأ  لیصافت  كیطعأ  نل  ةطرش ، نحن  : » لجرلا لاق  يل  ًاعماق  ًاباھرإ  تدب  نإو  ةراسج  يف 
«. كلذ

.اًرمأ ينم  بلطتو  لب  ينضوافت ، ةطرشلا  يلخاد ، ةوقب  نآلا  ترعش 

«. ذفنأو عمسأ  يك  ىرخأ  لیصافت  دیرأ  انأو  »

.ضفتنا

!«. كنع ًابصغ  ذفنتو  عمستس  »

نوحورت فوسف  صخش  يأ  ىلإ  ھب  ُتبھذ  اذإو  كلذ ، فرعت  تنأو  ينوناق ، ریغ  مالكلا  اذھ  »
«. اھیف

ىلإ ينوذخ  : » تلق يترجنح  يف  يتوص  لبح  رخآ  نمو  يدخ ، َيَمد  ىتح  ثلاثو  رخآو  وھ  ينعفص 



مكعم ةمیرجلا ؟ ھب  تذَّفن  يذلا  سدسملا  مكعم  ..ءيش  ىلع  اولصحت  نلو  قطنأ  نل  ..نمألا  ةیریدم 
يأ عون ؟ يأ  نم  ةفرعم  يأ  میلس  طباضلا  نیبو  ينیب  لھ  مكل ؟ تفرتعا  لھ  ينآر ؟ دحاو  دھاش 

ىلإ يب  اوبھذت  نأ  امإ  مكوجرأ ! بیبطلا !؟ نیأ  نونجم ؟ لتخم  مأ  ٍعاو  لقاع  دشار  انأ  لھ  ةموصخ ؟
«. اًروف اولحرت  نأ  امإو  ةیریدملا 

يف رئاطلا  يفخلا  حمللا  اذھ  تحمل  دقف  ةرورضلاب ، ًالتاق  ناك  يقنع ، ىلع  ھتضبق  مھریبك  مكحأ 
يف ًانعمم  عوضوملا ، يف  ىرخأ  ةوالح  يل  ھیدحت  ىطعأو  ةسرشلا ، تارظنلا  قمع  انلدابت  ھینیع ،

نیتعساولا ھینیعو  نیتظیلغلا  ھیتفشو  ریبكلا  ھفنأب  ًاتوحنم  ھھجو  ودبی  ھھجو ، يف  اًسرفتم  ھحمالم ،
َُّطق َرت  مل  ةیوق  نانسأو  بجاحلا ، قوف  ةبدنل  حضاولا  رثألا  كلذو  فیفخلا ، يُنبلا  ھبجاحو  نیتقیمعلا 
كلكش كلذ ، دیرت  كنأل  ھیلع ، قفتن  ام  ذفنتس  : » ًالئاق ينرھن  ةقیقحلا ، ةحئار  ھل  ھحیحف  نانسأ ، بیبط 

كمحرأس ...دشار  انأ  لھ  ةموصخ ، يأ  عون ، يأ  نم  ةفرعم  بلطأ  انأو ال  ..َةَلُتق  لاَّتق  تنأ  ھفرعأ ،
عازتنا بعصلا  نم  نأ  لیختت  .انعم ال  رمألا  تیوس  كربتعأس  میلس ، مدل  كنم  صتقأ  نأ  نود  ككرتأو 

انھ كلتقن  نأ  ادج  نكمملا  نم  نحن  لب  ادج ، ریتك  كدض ، دوھش  قلخو  حور ! يخأ  ای  ..كنم  فارتعا 
كنأب عیمجلا  ربخنو  جرخنسو  مواق ، لوقنو  كلتقن  لخدنو  كیلع ، ضبقلاب  ًالثم  رمأ  انعم  كتیب ، يفو 

!«. ةرخآلا يف  كمأ  حور  ای  اھذخ  دیرت ؟ ام  ةءاربلا  هذھ  تسیلأ  ةلدأ ، كیلع  سیلو  ءيرب 

لك اندصر  نحن  : » فاضأ ..ھقطنمی  ام  لعفی  يك  ةوقلا  ھیدل  كلذ  نع  ًالضف  ناكو  ایوق ، ھقطنم  ناك 
هوجولاو دیدج ، ھجو  ىلإ  جاتحی  ناك  ھنكل  نوریثك ، هدنع  ءارُجألا  ..ایریبیل  رھاز  تاقالعو  تاكرحت 

ىلع لیلد  يأ  دجوی  ..كانبقار ال  ..نابجو  عرخ  ..لداع  فرعن  نحن  ..كبحاص  لداعو  تنأ  اھلباق  يتلا 
«. انھ الإ  لتاق ، كنأ 

ىلع ٍقاب  .دیع  رھاز  لتقت  نأ  كدیرأ  ََّمث  نمو  میلس ، لتاق  تنأ  : » فاضأ مث  ھبلق ، ىلإ  ھعبصإب  راشأ 
فوس ھنأ  كلذ  نمثو  لخد ، ول  حجنی  فوسو  لخدی ، فوس  رھازو  نارھش ، تاباختنالا  يف  حشرتلا 

، ًاعیمج انم  صلختی  نأ  نكمی  اھتعاس  بزحلابو ، ةلودلاب  تاقالعو  ةناصحو  ذوفن  بحاص  حبصی 
، دعاقتلا ىلإ  ةلاحإلا  قیرط  نع  ھب  حیطی  فوس  انم  ددع  ھنوفرعی ، نیذلاو  مھفرعی  نیذلا  لاجرلا 

رھاز كدنع ، دخ  مث  ةیبیدأتلا ، تامكاحملاو  تفرلا  ًادیعب  سیلو  دیعصلل ، لقنلا  قیرط  نع  نورخآو 
يف بعشلا  سلجم  ةلاسر  يف  هارأ  الو  يرمع  عفدأ  ناملرب ، بئانو  عمتجم  مجن  نوكیس  بلكلا  دیع 

يذلا لجرلا  اذھ  ةبالغلا ، سانلاو  ةقیقحلاو  ةیطارقمیدلا  نع  ًاعفادم  بطخیب  ةتس  ةرشن  دعب  نویزفلتلا 
..ھیمسن انك  امك  طیبعلا » رجاتلا  ، » تاردخملا ودب  عم  ءانیس  يف  ھتطبض  امدنع  هافق  ىلع  ھتبرض 

ًافرش رصم  ھتفرع  لجر  مظعأ  ھعم  لتقی  يذلا  دحلا  ىلإ  لسفلا  اذھ  يرتفی  مث  ةلایر ..» وبأ  رھاز  »
«. لعفتس اذام  كل  حرشأل  ..دلو  ای  مق  يل ال ؟ لوقتل  تنأ  يتأتو  ..ةیلخاد  ای  ِكیف  ًالبنو  ةھازنو 
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يف ةدحولاب  ًاقلطُم  يتایح  يف  رعشأ  مل  اھیف ، ءاوجألا  ةبوطرو  اھوھزو  اھرحسب  ةیردنكسإلا 

يف دلبلا  طسو  وأ  ریرحتلا  نادیم  يف  يشملا  نع  اًمامت  فلتخی  لمرلا  ةطحم  يف  يشملا  ةیردنكسإلا ،
نانح لثم  دیری  ام  كیف  لعفی  كینثیو ، كدرفیو  كیوطیو  كیوتحی  دیرف  عون  نم  ءفد  كانھ  ..ةرھاقلا 

تاعفصلا كلت  مستبت ، يھو  نیدخلا  ىلع  ةفیفخ  تاعفصب  اھلفط  كلدت  وأ  اھعیضر ، دسج  ّلُقت  بِ ُمأ  فك 
دومحم ةیردنكسإلا  لاق  ام  درجمب  لفطلا ! اھنم  نئی  ةوقب  هرھظ  ىلع  ِقبطتو  ھنضتحت  نأب  يھتنت  يتلا 

يف ىرتت  روصلا  تعراستو  ًانونحو ، ةئیفد  يم  نھذ  يف  ةیردنكسإلا  روصو  عومدلا  ترمھنا  يملح 
يملح دومحم  اھلجاع  امدنع  اھنادجو  يف  لمرلا  ةطحم  ةروطسأ  اھسفنل  تَكَح  اذكھو  روصلا ، لویذ 

: لاق دیع ، رھاز  ثیح  ھتلحر ، لامكتساب 

اھیف تعضو  لایناد ،» يبنلا   » عراشب ةقش  يف  ةشورفم  ةفرغ  ترَّجأو  ..ةیردنكسإلا  ىلإ  تبھذ   ـ
ةیردنكسإلا عراوش  يف  ترِس   ، ةاوطم الب  ىتح  يدی ، يف  حالس  يأ  الب  تلزنو  يئایشأو ، يمودھ 

، لمرلا ةطحم  يف  رئاصع  تبرشو  ریھشلا ، اھلحم  يف  ةیمعطو  ًالوف  تلكأ  ةیدیلقتلا ، سوقطلا  ًاقبطم 
ةعاب نم  ةیئاسملا  فحصلا  تیرتشا  مث  ورتملا ، ةطحم  بلق  يف  میرك  سیآلا  تالحم  ىلإ  تلم  مث 

يف رحبلا  ًالمأتم  لولغز  دعس  لاثمت  تحت  ةنینجلا  يف  تسلج  ةیاھنلا  يفو  لارتنسلا ، راوجب  دئارجلا 
نیب تانحاطتو  ةریغص  تارجاشم  ةنینجلا ، يف  نیسلاجلا  سانلا  َّينیعب  عباتأو  ةملظم ، ةماھج 
زئاجعو ةیلاغ ، ىولحل  ًابلط  لفط  حاحلإو  ةیْبِص ، خارصو  لافطأ  ءارو  ًایرجو  جاوزأو ، تاجوز 

، نعفادتی تاریغص  تابجحم  تانبو  میدقلا ، نمزلا  روصع  مدقأ  نم  نیینانویو  تقولا ، رورم  نورظتنی 
مارت توصو  اھدنسی ، اھبیطخ  دیب  ةكِسمُم  دعصت  ةاتفو  فقوتی ، اًسیبوتأو  عورشملا ، تارایس  نبكری 

.هدعب ھلوح ، تیُنب  ةیردنكسإلا  نأك  لسیس »  » قدنف كانھو  رمیو ، زئی  لمرلا 

طنیو طبضلاب ، انھ  فقوتت  يسكات  ةرایس  ينیتأتس  ذإ  ًادیدحت ، لیللا  فصتنم  مودق  رظتنأ  تنك 
انھ اھحتفیف ، ةرایسلا  ةبیقح  ىلإ  دوعیو  اھقلغی  مث  ًالطع ، حلصی  ھنأك  ةرایسلا  ةمدقم  حتفیل  اھقئاس 
دعقم ىلإ  دوعیو  ةرایسلا ، ةبیقح  وھ  قلغیف  ةبنكلا ، فصتنم  يف  يفلخلا  دعقملا  يف  سلجأو  انأ  ھجوتأ 

.ناك ام  اذھو  ..ةدحاو  ةملكب  قطنی  نأ  نود  دوقیو  ةدایقلا 

.»؟ باید ورمعل  ةینغأ  انل  لغشت  نكمم  : » تلقو تقطن  يننكل 

ًالعف ..توفغ  دق  تنك  تارتمولیكلا  هذھ  لك  دعب  انیرام ،»  » يف انھ  دیع  رھاز  ھیلاش  ىلإ  انلصو 
ھنأب ال روعشلا  اذھ  ةطحم ، لك  يف  ھنمكم  نم  قلطنی  يذلا  نماكلا  روعشلاو  ًانایحأ  ةحارلا  ينقرست 

لأسأو ينیتأی  دعی  مل  يذلا  مونلا  اذھ  ًابیرقت ، مونلا  ىلإ  ينعفدی  رطخ ، ءيش  ھنإ ال  مث  مھم ، ءيش 
توحص .دحلا  اذھ  ىلإ  قِلأ  قرأ  يدسج  يف  ىرسف  ىرج ، يذلا  امو  تریغت  فیكو  رَّیغت  اذام  اًمئاد 

ىلع ةرشابم  ةلطم  َّالیف  دنع  رسآ ، يفیص  جیجض  اھیفو  ةئیضمو ، ةریبك  ةیرق  تناك  يتوفغ ، نم 



.رحبلا

بابلا تحتفو  تقفتسا  ىتح  ةھرب  رظتناو  َّالیفلا ، عضوم  ىلإ  هدیب  راشأ  مث  ..قئاسلا  فقو 
، مھیدیأ يف  طفنلا  لود  نم  نودئاعلا  اھكسمی  يتلا  بئاقحلا  ھبشت  ةریغص  ةبیقحب  َّيلإ  ىقلأ  .تطبھو 

ةثالث اھل  بخص ، وأ  ةجض  الب  اھنكل  ةرینمو ، ةبیرق  َّالیفلا  تناك  ..اًعرسم  ةرایسلاب  وھ  قلطناو 
ءيش ثدح  اذإ  فقوملا  مھ  اوذقُنی  مث  ھلتقأ  ىتح  اًرذح  نوكأ  نأ  قافتالا  ناك  .حطسلل  ملسو  باوبأ 

تاقافتا ھیف  دقعی  يذلا  ناكملا  يھف  هدرفمب ، َّالیفلا  يف  وھو  ھلتقأو  ھیلإ  لصأ  نأ  طقف  ..رخآ 
يمامألا نیبابلا  دنع  نارخآلاو  ھعم ، مھدحأ  طقف ، سارح  ةثالث  كانھ  .هءاسن  ھیف  لبقتسیو  تارماؤمو 

لخاد نم  حطسلا  ىلإ  يدؤملا  بابلا  نوقلغی  مھنأل  امبر  سراح ، الب  حطسلا  ملس  َّالیفلل ، يفلخلاو 
ھتملظو ھتمتع  يف  رحبلا  دھشم  انھ  نم  حطسلا ، ىلإ  تدعص  .ًایلاخ  حطسلا  كرت  نم  فوخ  الف  َّالیفلا 

ءانغ تاوصأو  لیللا ، ةأدھ  يف  ةیبصو  ءاسنو  ًالاجر  نورثاكتی  جالبلا »  » ىلع سانلاو  عستمو ، لماك 
مئاسنو ةیئاسن ، تاكحض  نع  جنغ  يف  نلعی  يوق  كُّتھتو  ةكحاض ، تاوصأو  ةیرقلا ، لخاد  نم  ةمداق 

ةنینجلا يف  ًاعم  نورھظی  ةثالثلا  سارحلاب  اذإف  روسلا  فلخ  نم  اًرظان  ُتسلج  .راح  فیص  يف  رحب 
ءابرھكلاب ةشیشب  سارحلا  دحأ  ءاج  ةظحل  دعب  .ھمونل  بھذ  دق  دیع  رھاز  ناك  امنیب  ءاشعلا  لوانتل 

، حطسلا باب  ىلإ  تلصو  َّيمدق  فارطأ  ىلع  ةشیشلا ، نولدابتی  مھتثالث  ذخأو  رجحلا  اھیف  سد 
تردأ اھایإ ، قئاسلا  يناطعأ  يتلا  ةبیقحلا  نم  اھتجرخأ  كفملا ، ھبشت  ةقیقدو  ةریغص  ةلآ  تجرخأ 
اًعرسم ملالسلا  ُتطبھ  حتفناف ، يفتكب  بابلا  تعفد  حتفنا ، مث  لفقلا  صرق  رادف  لفقلا  يف  ةلآلا  هذھ 

، خبطملا ءارو  ریغص  رَونم  يف  ًادیدحت  َّالیفلل ، يناثلا  قباطلا  يف  يسفن  تدجو  سرف ، رفاوح  ىلع 
ىلإو ماَّمح ، ىلإ  دوقی  ارمم  خبطملا  مامأ  نأ  نآلا  ضورفملا  تفقو ، هدنعو  ةفخب ، خبطملا  ىلإ  تفلد 

ةلطم ةیبرع  ةسلج  اھیف  ةقلغم ، ةیجاجز  ةفرُشب  يھتنت  ةعساو  ةلاص  ىلإ  يدؤی  بشخ  الب  ًاباب  راسیلا 
مث ضرألا ، ىلعو  طئاحلا  ىلع  دیجاجسو  ویدیفو  نویزفلتلاو  ةرفسو  ًابنك  ةلاصلا  يفو  رحبلا ، ىلع 

يتلا يھ  نیمیلا  ىلإ  ةفرغلا  ةرواجتم ، مون  فرغ  ثالث  ىلع  ةحوتفم  ةھدر  ىلإ  يدؤی  اًریغص  ًاباب 
ىلع ًاقصال  ًاعضاو  ََّيتبكرب ، هردص  قوف  ًابكار  هریرس ، ىلع  يب  ئجوف  يذلا  دیع ، رھاز  اھیف  مانی 
ھلمحتی دق  امم  ربكأ  بعر  .ھینیعل  نیَّیلفسلا  نینفجلا  ةوقب  ناسمالت  دقاح  فنعب  ياعبصإو  ظیلغلا ، ھمف 

يتضبقب ھتعفد  .ةیبلق  ةتكسب  هدنع  تام  ھنأ  ھعم  تننظ  يذلا  دحلا  ىلإ  ھیف  ھسفن  دجو  دیع ، رھاز 
.يقاس لوح  بارج  يف  ھتعضو  دقو  نآلا  رھظی  نیكس  ناك  .ًالاح  ھتلتق  الإو  قطنی  نأ  نم  ھترذحو 

ىلإ ریرسلا  نم  عیرملا ، ھعزفو  رخافلا  حوتفملا  ھبابلجو  ةمخضلا  ھشركو  لیقثلا  هدسجب  ھترجرج 
ھتقانأ ردھأ  يقیرط ، يف  ام  لك  بیترت  دیعأ  تنكو  ھناینب ، ةماخضل  ةاعارم  نود  اًعرسم  ضرألا ،

لك لَّلب  دق  ھقرَع  ناك  حطسلا ، ملس  ىلإ  خبطملا  نم  تدعص  يعم ، دیع  رھاز  ترجرج  ھبیترتو ،
.هدسج يف  رتمیتنس 

ھماظع تكفناو  ھلصافم  تللحت  اًمامت ، باس  دق  ناك  ھندب ، يف  ةمدمدم  ىمحو  ةفجر  تَرَسو 
اھیف ھتفقو  يتلا  ةظحللا  يف  قافأ  ھنكل   ، يعولا نع  باغو  ھیلع  يمغأ  ًاعم ، هدسجو  ھحور  تفخو 

َّيفكب ھسأر  تكسمأ  اًمایأ  اھیلع  تبَّردت  ةكرح  يف  مث  لفسألاب ، ھسارح  ىری  روسلا  ىلإ  ًادنتسم 
باب تدعأو  يئایشأ  تململ  دق  تنك  .يدی  يف  امب  ھتقنخ  مث  فارتحاو ، ةفرح  يف  فنعب  ھتردأو 

ھبابلج يف  دیع  رھاز  ىلإ  تدع  مث  ةریغصلا ، ةبیقحلا  يف  يتاجاح  لك  تعضوو  ھعضوم  ىلإ  حطسلا 
تامدك ةریغص ، حورجو  ةنیللا ، ةئلتمملا  ةبربرملا  ھتثج  تنابو  عَّطقتو  نآلا  قَّزمت  يذلا  عساولا 



لكب ھتعفر  مث  روسلا  ىلع  ھتلدعو  ھیمدق  نم  ھتعفر  ..طبخلاو  فحزلا  رثأ  نم  ھندب  يف  تاجحسو 
ضرأ يف  تحت  سارتلا  طالب  ىلإ  حطسلا  نم  ىمتراف  يفكب  ھتعفد  مث  زفقلل ، ادعتسم  ھتفقوأو  يتوق 
قافتسا راطملا ! ضرأب  ةمشھم  ةرئاط  ماطترا  ضرألاب  ھماطتراو  لیف ، طوقس  ھطوقس  ناك  َّالیفلا ،
ةثالث نیرتم  تیرج  تطبھو ، حطسلا  ملس  ىلإ  انأ  تعرسأ  امنیب  هوحن ، اورجو  اوتھبو  سارحلا 

ةرایسلا تضمو  ..اًزفق  تبكرف  يفلخلا  بابلا  تحتف  لب  فقت  مل  يوحن ، ةمداق  اھسفن  ةرایسلا  تحملف 
.نمزلا دراطت 

يئانجلا ثحبلا  لماعَم  نأ  تكردأو  رحتنا ، دق  دیع  رھاز  نأ  اًروشنم ، ربخلا  ناك  يلاتلا  مویلا  يف 
.رھظی نل  ریراقتلا  هذھ  نم  ًائیش  نأ  اًضیأ  تكردأ  نكل  ..راحتنالا  اذھ  يف  تككشت  دق  يعرشلا  بطلاو 
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طباضلا اھمامأ  فقو  نیح  اھنایرش  يف  ةبھرلا  نم  تمس  يرسی  اھدوجو ، يرتعی  ضماغ  قلق 

نع اھؤالمز  باغ  اھبتكم ، فلخ  دعقم  ىلع  ةلجملا ، يف  يھ  نآلا  نجسلا ، يف  اھلبقتسا  يذلا  ھسفن 
ھتھبجو ثكلا  ھبراشو  يندملا  ھیزب  طباضلا  فوقو  ناك  ََّمث  نمو  اذھك ، رخأتم  تقو  يف  ناكملا 

دعب اھتلابق  دعقم  ىلع  ةدحاو  ةرم  سلج  يذلا  دیدملا ، ھلوطو  ءارولا  ىلإ  عجارلا  هرعشو  ةعساولا 
ىلع ةقصتلم  ةماستبالاو  ءودھب  ملكتی  ذخأف  وھ  نظو  نظت ، تكبترا  ةبجاولا ، ةیدیلقتلا  ایاحتلا  ضعب 

: ھیتفش

اًروف بھذأل  تلقف  مھمو ، لجاع  رمألا  نأ  تیأر  ةقیقحلا  يف  نكل  دعومب ، ِتآ  مل  يننأ  فسآ  انأ   ـ
.ةدوجوم كترضح  نأ  شتیوسلا  نم  تفرع  نأ  درجمب 

: ملكتف يعاسلا  جرخ  تكسف ، ياشلا  ءاج 

.ءانبأ ةثالث  يلو  جوزتم  ةقیقحلا  يف  انأ  نكل  ئطاخ ، وحن  ىلع  ھلوقأ  ام  يمھفت  نأ  ىشخأ   ـ

ةیفارغوتوف ةروص  جرخأ  ھعبصإ ، سد  ھتظفاح ، جرخأ  ضومغلا  نم  دیزمبو  رخفلا  نم  ءيشب 
لیلقب ملألا ، ضعبب  رذحلاب ، بوشملا  بقرتلا  تمزتلاف  يرجی ، ام  يعت  دعت  مل  يتلا  يمل  اھمَّدق  ةریغص 

: اھتماستبا ةقیقد  ةعانص  يف  تعستاف  ةروصلا  تأر  لؤافتلا  نم  ادج 

.يلخی انبر   ـ

: لاق غلاب  نامیإ  يف 

«. يم  » اھیمُسأس ةلفط  نآلا  ينقزر هللا  ول  ّدص  ىنیقِ  ـ

صقنیأ بح ، اذكھ ، ةیاكحلا   ) شوشت اھبلقو  اًمسبت  عستی  اھمفو  اھردص ، يف  تھَّوأت  ...هآ 
.)؟ يم ای  كبح  يف  نوبذعملا 

: لاق ةقرس ، ھلاق   ، ةقرلاو ةدحلاو  ةقدلا  دیدش  اًرطش  فاضأ  ھنكلو 

.يم ةذاتسأ  ای  ِكبحأ  يننكل ال   ـ

تنكسف تتكسف  تلطعتف ، اھلقع ، قرط  لك  يف  اھراكفأ  تمداصتو  اھبارطضاو  اھقلق  لعشأ 
: لاق تتصنأو ، تتمصو 

، انأ الو  ماظتناب ، ھلعفی  دحأ  بجاولا ال  اذھ  ءانجسلا ، نیزانز  ىلع  شیتفتلا  يمویلا  يبجاو  نم   ـ
اھتداق ةیشیتفت  ةرود  يف  يننأ  يم  ةذاتسأ  ای  لصاحلا  .مادعإلاب  مھیلع  موكحملا  فرغ  اًصوصخ 



يف ِتنأ  ِھترز  عوبسأ  ثلاث  وأ  يناث  اذھ  ناك  يملح ، دومحم  ةنازنز  ىلإ  تبھذ  ةتحبلا ، ةفدصلا 
ةلاقم اھنإ  ةنازنزلاب ، نكر  يف  ةقوزلم  ةلجم  نم  ةعوطقم  ةریغص  قرو  ةعطقب  تئجوف  نجسلا ،

ِكنأ نع  ًالضف  ةمیسج ، ةفلاخم  دعی  رمألا ال  اذھ  نكل  قلقلاب ، ترعش  .كتروص  اھیلعو  كترضحل 
دعب مھملا  ًائیش ، ھیف  ِترثأ  امبر  ءاسن ، الب  نوجسو  نیزانز  يف  نیجاسم  دوجو  ةلكشم  نیفرعت 
كانھ ..ھترزو  ..ةنازنزلا  يف  هروزأ  نأ  ھترایز  دعب  نجسلا  نم  ِكجورخ  ةظحل  يف  تررق  عوبسأ 

دحاو رتمیتنس  دجوی  ، ال  كتالاقمو كتروص  لمحت  تالجم  نم  قروب  ةئیلم  ةنازنزلا  ناردج  لك  تناك 
...تیأر يننأ  كلذ  لك  نم  رثكأ  ينأجاف  يذلا  ..ِكب  ألتما  ھلك  غراف ، طئاحلا  يف 

، ةبرطضمو ةقلق  تناك  يم  نكل  ..ھیف  وھ  طرفأ  دح  ىلإ  لوجخ  نكل  نوجس  طباض  ..اًملأتم  كبترا 
: ھتلأس موزھمو  نھاوو  حوحبمو  عطقتُم  توصب  ..ىری  نأ  نكمی  اذام  ىأر ، اذام  فرعت 

؟ طباضلا ةرضح  ای  تیأر  اذام   ـ

: اھھجو ىلإ  ضرألا  نم  ھترظنب  ھسأر  عفر 

(. عافدناو ةعرسب   ) .ًاعبط ةیئاسن  ةیلخاد ، سبالم  عطِق   ـ

ھل اھارتشا  ةیلخاد  سبالم  ةعطق  يأ  وأ  يتالاقم  روص  هدنع  ءاوس  اذھ ، يف  ينصخی  يذلا  امو  ـ 
!؟ صخش يأ 

: طبضنُم حوضوو  ّدحت  ٍ يف  لاق 

ىلإ لب  ةبتاك ، وأ  ةیفحص  ىلإ  ةرظن  دعت  مل  ِكیلإ  ھترظن  نأ  ىلع  لیلد  اذھف  هدنع  كروص  نوك   ـ
ةیلخاد سبالم  هدنع  نوكت  نأو  نیدیرت ، ام  يراتخا  .ھمھت  وأ  ..اھدیری  وأ  هریُثت  وأ  اھبُحی  ةأرما 

لجر اذھ  امھُم ، سیل  انلقو  ایعیبط ، نوكی  دق  ءيش  اذھف  نآلا ) ھتجھل  يف  ًالیلق  اًحقو  ادب   ) يمیرح
نیدشم نع  ةرابع  يھو  سبالملا ، هذھ  نأ  مناھ  ای  ةلكشملا  نكل  ھنجس ، يف  ةتوبكملا  ھتوھش  ریثتسی 

! يم مادم  ای  كسبالم  سبالملا  هذھ  مون ، صیمقو  نیتولكو  ردصلل 

اھعباتی وھو  دعقملا  نم  تماق  اًرافنتسا ، اًراكنتسا ، ًاقلق ، ًةمدص ، ًةأجافم ، اًعایترا ، اًعَزف ، تماق 
: وھ ملكتف  ملكتت  مل  ھینیعب ،

ذاش ضرمب  ًاباصُم  ناك  لابِحلاو ، حطسألا  لیسغ  صوصل  نم  ءالزنلا  دحأ  نجسلا  يف  انیدل  ناك   ـ
راثم ناك  بیجع  فیشرأ  يف  اھب  ظفتحی  ناكو   ، ًادیدحت ةیلخادلا  ةیئاسنلا  سبالملا  ةقرس  وھ  ًالیلق 

بَّرقت رخآل  وأ  ببسلو  نجسلا ، يف  يملح  دومحم  ھیلإ  فَّرعت  ..ءالزنو  اًطابض  عیمجلا ، مامتھا 
دعب لیسغلا  يمارح  هراز  دقو  ریخأ ، جارفإ  يف  ةدملا  َيثلثب  ةبوقعلا  ذیفنت  دعب  جرخ  دقو  ھنم ، نیجسلا 
ِكیلع فوخلاو  ریكفتلا  قلق  نم  مونلا  عطتسأ  ملو  ينھذ ، يف  رومألا  تدَّقعت  دقو  سمأ ، مایأب ، ھجورخ 

نیجسلا اذھ  ھعبتی  يذلا  مسقلا  ىلإ  تبھذ  .دیری  ام  ذیفنت  يف  ركفی  فیكو  يملح ، دومحم  هدیری  امم 
ًالعف ءاجو  ..ھباھرإل  ةوق  يف  ھیعدتسی  نأ  مسقلا  يف  يل  قیدص  طباض  نم  تبلط  لیسغلا ، يمارح 

كابش ىلع  وأ  رونملا  يف  لیسغلا  لبح  نم  ًالعف  قرس  كتیب ، ىلإ  لیسغلا  يمارح  لصو  دقل  ..فرتعاو 
.طقف ..ةیلخادلا  ِكسبالم  قرس  ..ماَّمحلا 



وأ تماصلا  نانحلا  نم  ًائیش  نكل  هریمض ، ىضرأو  هرود  ىدأ  دقو  هدعقم  نم  طباضلا  ضھن 
جاوزلا ةلبد  ھعبصإب  رادأو  ھسأر  ضفخف  يم  شوشتو  كابترا  ظحال  ھنقذ ، تحت  فقی  موتكملا 

: لاقو هارسی  ةبابس  يف  ةیضفلا 

، ھیفرعت نأ  ةیاغلل  ایرورض  ًائیش  اذھ  ناك  نكل  يم ، مادم  ای  قلقلا  ِكیف  ثبأ  نأ  دصقأ  مل  انأ   ـ
.ىھتنا عوضوملا  يربتعا  ..ھمادعإ  ىلع  تیقب  ةلیلق  عیباسأ  نإ  مث  نآلا ، دعب  ھئاقل  مدعب  ِكحصنأو 

.ىضمو

: ھتلأسو ةظحل  ھتلھمأ  ھتقبأ ، اھنكل 

.كمسا رَّكذتأ  نأ  دیرأ  طباضلا ، ةرضح  ای  ةذخاؤم  ال   ـ

.يناجرسلا دماح  ..دماح   ـ

: اھتلماجم يف  سبل  ةماستبا ال  يف 

.طباضلا ةرضح  ای  اًركش   ـ

اھبلق بخص  تحارف ، ةیسُمأ ، وأ  ةودن  يف  نییفحصلا ، ةباقن  يف  نیسح  نأ  فرعت  يم  تناك 
بغشت يتلا  ةسدنملا  ةوسنلا  هذھو  ضماغلا ، عجوملا  اھملأ  ىحرو ، ةنوحاط  رئادلا  اھلقع  يِّودملا ،

نوكت نأ  ىلع  نیثالثلاو  ةعباسلا  لخدت  يذ  يھ  اھو  اھتردق  نم  تماھو  اھیلإ ، ھلوصو  تفاخ  اھحور ،
اذھ نم  بنذلاب  ترعش  نھعم ، ًایتاع  ءاسنلاب  اًریبخ  اًضیأ  ناك  دقف  اًحاَّفس ، ناك  ول  ىتح  لجرل ، اًملح 

تایقالخأاللا عم  اھبرح  ضوخت  نأ  ىلع  ةرداق  تلظو  ساسحإلا ، بنذلا ال  تدرط  اھنكل  ساسحإلا ،
تولكلا ھلعل  ةیلخادلا ، اھسبالم  ضعب  ءافتخا  تفشتكا  مایأ  ذنم  اھنإ  مث  اھلخاد ، ةموتخملاو  ةدمتعملا 

.تیم لجر  مارغ  نآلا  امھ  .رمحألا  نایتوسلاو  رمحألا 

ةنینج يف  يَصق  ناكم  ىلإ  ھب  توزنا  امدعب  نیسح  عم  ثدحتت  نآلا  يھ   ) رمألا يف  شھدملا   ـ
ةیرولكلف ٍناغأب  ةینیطسلف  ةقرف  ءانغ  جراخلا  ىلإ  عفدت  توصلا  تاربكم  ثیح  ٍلاع  امھتوصو  ةباقنلا 
ىلع ةردق  ھیدل  لازت  الو  توملا  نم  راتمأ  دُعب  ىلع  ًالجر  نأ  نیسح  ای  شھدملا  ةیجشو ) ةصقار 

وأ ققحتی  اًملح ال  ھسفن  ىلإ  فیضی  نأ  ھصقنی  لھ  مث  ایندلا ! هذھ  ةبیرغ  ةأرما ! يف  ریكفتلاو  ةبغرلا 
!؟ يھتنی نل  اًطابحإ 

: ةمساح تلاقف  ھتسحأ  شوھدمو ، هودشم  نیسح 

وأ يعم  مونلا  ...عمط  ينعی  عمط  ..نورخآلا  اھیف  عمطی  نأ  ىلع  عِّجُشت  ةأرما  انأ  لھ  نیسح ،  ـ
وأ لحن  ةكلم  دلاخ ، روصتی  وأ  ًالعف  كلذ  رَّوصتت  امك  انأ ، لھ  مھتبحص !؟ يف  ةرباع  ةوزن  وأ  يتبحم 

؟ يناری نَم  ىلإ  كلذب  يحُوأ  ةلحنم  ةللحتم 

: اًموزھمو ًانجشو  ًانیزح  نكل  ًائداھو  اًمساح  نیسح 

نیعجُشت ِكنأ  ةلكشملا  نكل  نآلا ، ةمرتحم  ةأرما  عم  ثدحتأ  انأ  ةلحنم ، وأ  ةللحتم  ِتسل  ال ،  ـ



ةیعامتجالا كحورو  لماعتلا  يف  كتطاسب  ًالوأ  كمامأو ، كلوح  ءارمحلا  طوطخلا  زواجت  ىلع  نیرخآلا 
يتلا ةیدسجلا  كتسمالم  اھتءارب ، مغر  ةكتھتملا  كتكحض  مث  زجاوح ، يأ  مطحت  ام  ناعرس  يتلا 

وأ مالكلا  يف  كجرحت  مدع  مث  ةبھأتم ، تابغر  وأ  ةیسنج  حماطم  الب  اننأ  ىلع  ةایحلا  عم  لماعتت 
نكل ةیناسنإو ، ةیملع  تاقلطنم  نم  امبر  لجخ ، الب  ھصصقو  ھلیصافتو  ھلكاشمو  سنجلل  عامتسالا 

.اًمامت ھیف  كوكشملا  يلاعلا  حماستلا  اذھ  يم  ای  اًریخأو  .يل  اذھ ال  نیرخآلل  يحرشا 

!؟ حماست يأ   ـ

، كنع اًمغرو  ةونع  كلِّبُقی  ھنیضفرت ، نكل ال  نیضفرت  ِتنأف  كعم ، ئطخی  نأ  ام  رَكذ  لواح  ول   ـ
كلخاد يف  نیدقتعت  ِكنأ ال  دقتعأ  انأ ـ  مث  ھنأ ـ  ةجردل  ھنیحماست  ِتنأ  ھنیضفرت ، الو  ھنیبقاعت  كنكل ال 

ىدص يدجت  نأ  كقح  ھنأ  وأ  كتقفاومو ، كحامس  نود  ایسنج  ِكیف  ركفی  نأ  ھقح  اذھ  امبر  بنذأ ، ھنأ 
.ةفاك قلخ هللا  دنع  كتثونأل 

: ھقنع ىلع  ٍماح  نیكسب  يم  ھترداب 

؟ ةَّرم مك  لبق ؟ نم  يعم  مانت  نأ  تملح  لھ  ةَّرم ؟ مك  لبق ؟ نم  نیسح  ای  ةیراع  َّيف  تركف  لھ   ـ

: لاقف ةجفلا  اھتحارصو  ةحقولا  اھتأرج  ةراعتسا  نم  ارفم  نیسح  دجی  مل 

.اًریثك  ـ

: تلاق ةءارب  يف 

؟ ُكتعَّجش لھو   ـ

: لاق ةرظانم  وأ  ةودن  يف  ثدحتی  ھنأك 

يھ يمالحأو ، يمالآو  ينادجوو  يسیساحأو  يرعاشم  هذھف  ِكیف  ركفأ  نأ  يم ، ای  قرف  كانھ   ـ
انك لھ  ًالثم ؟ كردص  كسمأ  نأ  انأ  ُتلواح  لھ  نآلا : لاؤسلا  .ھنع  لوؤسمو  ھیف  رح  انأ  ءيش  يأ  لعف 

كتحارصو كقالطناو  كتیرح  تمھف  يننأل  ثدحی ، مل  ام  اذھ  كتلَّبق ؟ وأ  ِكب  تقصتلاو  دعصم  يف  ًاعم 
ًاقفرِم ِكنوك  وأ  ًاللحت  وأ  ةطمرش  كلذ  نم  مھفأ  ملو  نمآلا ، يدیلقتلا  َملاعلا  قطنم  ىلع  درمتلل  ًةلواحم 

.لَّضفتی ھتلوبم  يف  ھلوب  عضی  نأ  دیری  نَم  لك  اماع 

: يصع دیعب  امھعمد  نینیعب  ھیلإ  رظنت  يھو  يم  تلاق  نزحو  ةقر  يف 

.نیسح ای  كلثم  ھلك  َملاعلا  دیرأ  انأ  نذإ   ـ

: باجأ ةعرسب 

.كجعزی الو  ِكانمتی   ـ

: ًالئاسو ًابِّنؤمو  اًسماھ  ..ھسفن  ّدحی  ثِ نمك  ھتثداحو  تقرطأو  اھسأر  يم  تَّزھ 

نم يقتلأ  ناكم  لك  يف  لمعلاو ، ایندلا  ترجھل  يب  شُّرحتلا  لواح  نَم  لك  مصاخأ  نأ  تررق  ول   ـ



اذإف مھبحأو ، لامُج  سان  مھ  يباحصأ ، نیب  رھسأ  ىتح  ةفیاضملاب ، يھتنیو  ةباعدلاو  ةرظنلاب  أدبی 
درجمل مھتایح  رجھأو  مھسوؤر  عطقأ  نل  انأف  فعض ، ةظحلب  رم  وأ  برش ، يف  غلاب  وأ  دحاو  أطخأ 

امك ةدیحو ، ةداح  ةیساق  يندیرت  تنأ  نیسح ؟ ای  ةمحرلا  ھیمسن  نأ  نكمی  ام  اذھ  سیلأ  اوأطخأ ، مھنأ 
! كیدل تطقس  اھنأ  ودبیف  ةلیللا  هذھ  رَّكذتأ  نأ  دیرأ  .ينتیذآ ال  نیح  دعصملا  يف  اھموی  َتلعف 

.ةصیخر ِكدیرأ  انأ ال   ـ

: يھ قطنت  نأ  لبق  فاضأو  ..اھلاق  ایناودعو  ًاعفدنمو  اًمساح 

تایاكحو تاعئاش  كانھ  كرھظ ، يف  ِكنع  لوقی  اذام  ًائیرب  اًھجو  ِكل  مدقی  نَم  لك  نیفرعت  ِتنأ ال   ـ
يناودعلا مھراوح  يف  نیرخآلا  ىرأ  يننكل  ةمحر ، هذھ  نأ  نیكردت  يتلا  ةدیحولا  ِتنأ  تاسلجو ،

ءالؤھ ..مھتمحرف  ِكعم  اولواح  نیذلا  صاخشألا  ىتح  اھیف ، نیسلجت  يتلا  نكامألا  ىتح  يناوھشلاو ،
...ةأرما ِكنأ  مھیأر 

؟ سموم ةأرما   ـ

.اًمامت ةقحسنم  ةتكاس  يھو 

: ةلئاھ ةعرسب  ىفن 

ھیدل مھنم  لكو  ِكنع ، ةصق  مھنم  لكل  يم ، ای  ةحاتم  ِتنأ  نكل  كلذ ، دحأ  ُلقی  مل  ًاقالطإ ، ال ، ًادبأ ،  ـ
ًانالف نأ  وأ  ةرایز ، ةلحر  ءانثأ  يف  ةرم  نالف  عم  كمونلو  نسحل ، كتقفرو  دلاخ ، نع  كلاصفنال  ریسفت 

رْكُّسلاو رمخلا  نم  ِتطقس  ىتح  ِتبرش  موی  نع  ةصق  وأ  قصتلاو ، لَّبقو  لواحو  ةنوكلب  يف  ِكعم  ناك 
! ھنع ثدحتأ  يذلا  صخرلا  وھ  اذھ  مھترایس )...(  يف  ِكلزنم  ىلإ  ِكولمحو 

؟ نیسح ای  يسفن  نم  لجخأ  نأ  دیرت  تنأ   ـ

ِكدیرأو ِكیلع  راغأو  ِكاوھ  يف  بوذأ  يننأو  ملاعلا ، يف  ةأرما  لمجأ  ِكنأ  يفرعت  نأ  دیرأ  انأ   ـ
! كتجھبل يدوع  طقف  ..قشاع  ضارمأ  بحم ، تاھافت  مالحأ ، ثاغضأ  مالكلا  اذھ  لكو  يدحو ، يسفنل 

ام لك  يردُقتل  ِكبُحأ  يننأ  يفرعت  نأ  يفكی  ..ریغتیس  دحأ  يأ  الو  انأ  الو  ِتنأ  الف  ِتنأ ، امك  كلایخلو !
.كلَین نع  زجعلاو  ةریغلا  نم  قلطنی  ًأطخ  ناك  وأ  ةَّبحملا ، نم  قلطنی  اًحیحص  ناك  ءاوس  ھتلق 

: اًران اھلخاد  مرطضا  امب  يم  تحاب  سمھو  ءودھ  يف 

يف رخآ  رادج  طقسی  ىتح  اًحیحص  نوكی  نأ  الإ  ينصقنی  الف  ..اًحیحص  ھتلق  ام  نوكی  نأ  ىشخأ   ـ
.يتایح

: لاقف ھمالك ؟ ةاسأم  ةلماح  اھتیب  ىلإ  بھذت  َمِلف  اقحم ؛ نوكی  دق ال  ھنأ  نیسح  رعش 

! حیحص ریغ  ھیربتعا   ـ

: تلاقو اھتبیقح  تلمحو  اھیفكب  اھیذخف  تبرضو  دھنتو  ملأ  ةضافتنا  يف  تضھن 



يف ھلاق  ام  نكل  يملح ، دومحم  ىلإ  نئمطم  ریغ  وھ  املثم  اًمامت  طباضلا  ىلإ  نئمطم  ریغ  يبلق   ـ
ھبلطأ ام  ..نمث  يأب  ھتاءاقل  نع  ىلختأ  نلو  ةروطخلا  نم  ةجرد  ربكأ  ىلع  مالك  نیسح  ای  ةطرشألا 

.ثدحیس اذام  ملعی  دحأ  ..تیبلا ال  يف  كدنع  ةطرشألا  هذھ  نم  ةخسن  ذخأت  نأ  كنم 

ةریصق ةریغص ، ةباش  ھتدان  يجراخلا ، بابلا  ىلإ  رمملا  ةیاھن  يف  ًاعم  اراس  اھعم ، نیسح  ماق 
: ةیاغلل ةلیمجو  ةیعماج  ةبلاط  بایث  يدترت  ةقینأ  ةراظن  تاذ  ءاضیب 

.نیسح  ـ

: هوحن عفدنملا  جھبملا  ةباشلا  لابقإ  ىری  وھو  نیسح  كبترا  يم ، تمستباو  مستباف  تفتلا 

؟ ھیإ َّالو  يشام  تنإ  نیسح ،  ـ

: كابتراب لاقو  ًایفان  نیسح  أموأ 

.مكیلإ دئاعو  يم  لصوأس  ًادبأ ، ال   ـ

تكحض نیسح ، بلق  قفخ  يم  تظحال  تفرصناو ، تأموأو  تمستباو  يم  وحن  ةباشلا  ترظن 
: ھفتك ىلع  ھطبخت  يھو 

َّيلإ ترظن  اھلامو  رمقلا ، يز  تنب  نكل  دیدج !؟ بح  يف  قراغ  تنإو  َّيف  تومتبو  ينبحتب  لماعو   ـ
.نیم انأ  ينبا  ای  اھمھف  يوق ، ةبیاخ  ةملك !؟ الو  تضمو  اذكھ 

: لاقو نیسح ، فقو  نیح  اًمامت  عراشلا  طسو  يف  اناك 

ام اذھ  يبلق ، يف  رخآ  دحأل  دوجو  ال  ریسألاو ، رسآلا  يبح  ِتنإ  دوجولا ، يف  دوجوم  مھأ  ِتنإ   ـ
.ثدح امھم  ھب  يقثت  نأ  بجی 

؟ اذامل  ـ

.ةقیقحلا ھنأل   ـ

؟ ةفیخسلا ةلیمجلا  تنبلا  هذھو   ـ

..كلانأ نأ  عیطتسأ  الو  ..اھبُحأ  الو  ِكبُحأ  يننأ  دیحولا  قرفلا  اھیف ، دوجوم  ِكیف  هدیرأ  ام  لك   ـ
! اھلانأ امبرو 

، يفلخلا دعقملا  ىلإ  اھدی  تدم  اھنكل  اھتدایق ، دعقم  ىلع  سلجت  نأ  تمھ  اھترایس ، باب  تحتف 
: نیسحل اھتمَّدق  ةدنجأو  تیساكلا  ةطرشأ  اھیف  ةیكیتسالب  ةبیقح  تعفر 

.ةنامألا  ـ

: اھفتكب كسمأف  بابلا  ىلإ  تداع 

مامأ امھنم  لك  فقو  مكحلا  موی  مادعإلاب ، امھیلع  موكحم  نانثا  ةصقلا ؟ هذھ  نیفرعت  لھ   ـ



يسفن : » لاق ھیإ .»؟ يف  كسفن  : » لوألا اولأس  ..ھیإ  يف  ھسفن  دحاو  لك  اولأسو  طابضلاو ، يوامشع 
لاق ھیإ .»؟ يف  كسفن  : » اًضیأ هولأسو  يناثلا  ىلإ  اورظن  تومأ .» ام  لبق  اھنضحأو  يتارم  فوشأ 

«. تومی ام  لبق  اھنضحی  الو  ھتارم  فوشی  هزیاع  شم  : » مھل

: تلاقو تكحض 

؟ ةصقلا هذھ  نم  ةدافتسملا  سوردلا  امو   ـ

: اداجو ًاقثاو  در 

ىتح لبق  هركن  وأ  راغن  لظن  دق  اًضیأ  اننإ  مث  انیف ! رشلا  يھنی  توملا  راظتنا  نأ  اًطرش  سیل  ھنأ   ـ
تومی نأ  لبق  ىتح  ِكنضحیو  دحأ  ِكاری  نأ  دیرأ  يننأ ال  وھف  ثلاثلا  سردلا  امأ  قئاقدب ، تومن  نأ 

! ةقیقدب



٢٠
قلقلا ریدھ  فقوت  يك  اھمف  يف  ھتعضو  اًملق  اھنانسأب  تكسمأ  دقو  ھمودق  رظتنت  ةعزج  ةعزف 

لك ھیف  تعدوأ  .ةبیط  فیطو  ةمسن  فیطب  ًائداھ  ناك  .سلجو  لخد  .اھمایأ  اًحستكم  نآلا  يرجی  يذلا 
اًرذحم ةفرغلا  كابش  ىلإ  قدحی  وأ  دیجملا ، دبع  لوصلا  بعادی  ىتح  رظتنت  مل  اھكوكشو ، اھتریح 

.ةسراحلا مھتفقو  يف  رارمتسالا  نم  نیبقارملا  دونجلا 

؟ كدنع ةیلخادلا  يسبالم  نأو  يلزنم  ىلإ  اصل  تلسرأ  كنأ  حیحص  لھ   ـ

يف اًمامت  سرضلا  ىلع  سرضلا  طغضو  لاقف  اًرثأ  ھھجو  ىلع  لاؤسلا  رھُظی  يك ال  اًریثك  مواق 
: ھكف دنع  هدخ 

؟ كریضی اذامو   ـ

؟ لصح ينعی   ـ

: ةعادوب

وحصأ نأ  دیرأ  الو  مانأ  نأ  فرعأ  ال  ضبقنمو ، َّيلع  ضوبقم  انھ  انأ  كبُحأ ، يننأ ال  فرعأ  انأ   ـ
يف ةلیمج  ةأرما  ىنعم  ّدُقت  نیرِ ِتنأ ال  ينیجسكأ ، ِتنأ  نیجسكأ ، يأ  تحت  دجوی  ال  رحب ، يف  ناسطغ 

، ًاقیرح لعشأ  نأ  ءاوھلل  بنذ  ال  ثدح ، ام  اذھ  .تیم  لجرل  تیم  بلق  يف  ةجھوتم  ةأرماو  حیبق ، ناكم 
نكی ملو  فرعی  مَلعلا  نكی  مل  فرفرف ، ءاوھلا  ىتأ  ةسردم ، يف  ةیراس  ىلع  ةقلعم  ةشامق  ةتح  مَلعلا 

.يفاخت الف  ..ِكیذؤی  نوكلا  يف  ًادحأ  عدأ  نل  لب  ِكیذؤأ ، يننإ ال  مث  .دصقی  ءاوھلا 

: ةلحرلا يف  ةحارلا  تدشنأف  ھمالك ، اھقیر  َّلب 
! لتاقلا حاَّفسلا  تنأ  كنأ  ودبی  ًانایحأ ال  ..دومحم  ای  بیرغ  تنأ   ـ

: قلطناو هردص  يف  ممكملا  ھبضغ  لحفتساف  قرع ، ھل  قط 

، نیسِّردُم نیماحم ، ءابطأ ، جَّرختی  ضعبلا   ، ةمھملا هذھل  ينراتخا  انبر  اًحاَّفس ، ًالتاق  تسل  انأ   ـ
، بألا ریغ  ًابأو  مألا  ریغ  اُمأ  ينلدبأ  ناكل  كلذ  دیری  ناك ال  ول  اًضرف ، .كلذك  نوكأ  نأ  ھتدارإب  دارأ  وھ 

صم يذلا  وھ  ًائیش ، رتخأ  مل  قیرطلا ، اذھل  انبر  ينرَّیس  رَّیسُم ، انأ  رخآ ، ًابلق  يبلق  يف  عضو  ناك  وأ 
يذلا وھ  ًادحأ ، بھرأ  الو  توملا  فاخأ  ًانشخ ال  اداح  ينلعج  يذلا  وھ  يبعرو ، يفوخو  يمد  ينم 

.اًسانأ قھزیو  حاورأ  نم  صلختی  يك  ھتلیسو  انبر ، عاتب  يوامشع  انأ  ينِرّیخی ، ملو  ينراتخا 

: ةیرخس ةربن  يف  نكل  ادَج ، هراوح  ذخأت  ملف  حطسُمو  ھفات  ھنأ  فرعت 



كتدایس راتخی  نأ  دب  الأ  اھترُسأ ؟ دنعو  اھتَّرسأ  يف  حاورألا  ضبقی  امدنع  انبر  دحأ  لأَسیس  لھو   ـ
! ءامد ىلإ  ًابلاغ  ةجاح  يف  سیل  توملا  اًمد ؟ قیرت  يك 

: سلج مث  ماق 

الو ةفیرش ، ةرضخ  دجوت  ال  ةفیرشلا ، ةرضخلا  ِكنأ  ىلع  كسفن  يمدُقت  نأ  يلواحت  ال  يعمسا ،  ـ
، ھناسل ىلع  نوثدحتی  نیذلا  ىتح  ..ھنوفرعت  متنأو ال  انبر  نع  نوملكتت  مكلك  ءایقتألا ، ءایقنألا  دجوی 

نیظفاح مھنإ  قرفلا  .لتقنب  انلك  انبر ؟ عوتب  مھسفن  نع  اولوقیب  يللا  نیبو  ينیب  قرفلا  ينعی  ھیإ 
: ينلأسیس ةرخآلا  يف  وھ  حاَّفس ، لتاق  ينعَّلطی  ھنإ  قفاوم  انأ  انأ أل ، انبر ، ىلع  نورتفیو  نیتملك 
رفغیح شم  ةینازلل  رفغ  يبنلاو ، ةعساو  ھتمحر  انبر  كسفن .» لأسا  : » ھل لوقأ  ھیل .»؟ هدك  تلمع  »

؟ حالص َّالو  انأ  يل ،

ناك ھنأ  وأ  اًریثك ، ھسفنل  ھعمسأ  ھنأك  ودبی  يذلا  طبختملا  ھمالك  دنع  تفقوت  ةبضغلا ، اھتفقوتسا 
اًریبك مسالا  تبتك  رثكأ ، ھتیحان  تیساكلا  تدمو  َتنَر  حالص  مسا  دنع  نونجلل ، ؤیھتلا  ىتح  ًابھتلُم 

: لاجرلا ةراكب  ضفت  ةثونأ  يف  تسمھو  ضیبألا ، اھقرو  ىلع  ایرئاد 

؟ دومحم ای  اذھ  حالص  نَم   ـ

.ىیحی نیدلا  حالص   ـ

: ًالعف وھ  ھنإ  مسالا ، اھفطخ 

؟ ةیمالسإلا ةعامجلا  ریمأ  ىیحی  نیدلا  حالص   ـ

؟ ھنیفرعتأ  ـ

اًسمھ ھنم  تبرتقا  مث  اھیتفش ، ىلع  ةریغص  ةقیقر  ءاضیب  اھعباصأ  تعضوو  ةشھد ، اھمف  تحتف 
.فجتراف ھفك  رھظ  ىلع  اھعباصأ  تعضوو  ًالعف ، ھتسمل  مث 

؟ َّيلع كحضت  تنأ ال  دومحم ،  ـ

: لاق اھبكرم  ىلع  فدجی  رعاشم  يف  ًاقراغو  اًمامت ، ًانیمأو  اھب  ًانمؤم 

.اھلعفأ نلو  ُّطق  بذكأ  مل  ..ًادبأ   ـ

: نصحلا رایھنا  ىلع  نئمطت  عفدم  ةقلطك  ةیناث  ھفك  ىلع  تتبر 

؟ لوقت ام  ةروطخ  فرعت  لھ   ـ

: كحض مث  مستبا 

؟ ًالعف رطخ  ھلوقأ  ام  لھ   ـ

! ًاعَطق  ـ



؟ سانلا ھفرعی  ملأ   ـ

.ال  ـ

ھب بعلت  عباصأ  ضومغ ، هءارو  نوكی  الو  كلذ  لك  ثدحی  نأ  نكمی  لھو  ءایبغأ ، مھ  نذإ   ـ
؟ ھبعالتو

! ىیحی نیدلا  حالص  تلتق  تنأ  نذإ   ـ

.طبضلاب اذكھ  أدبی  مل  عوضوملا  نكل   ـ

؟ ھلتقل تنأ  تعَّوطت  لھ  ھیإ ؟  ـ

.دیسلا ءاج  ىتح  ھفرعأ  نكأ  مل   ـ

؟ دیس يأ   ـ

ينلغشی ءيش ، يأ  يف  ریكفت  يأ  الب  ةایحلا  يف  ثبعأ  تنك  اھتقو  ةقشلا ، يف  نوفلتلا  سرج  َّنر   ـ
نم نوفلتلا  ينءاج  ًائیش ، باھأ  الو  دحأ  ينمھی  يوق ال  يننأب  ًادیعس  تنك  يننإ  مث  تقولا ، ءاضق  طقف 

: َّيلع دیدج  نشخ  توص 

.»؟ تنأ نَم  »

«. بلاط يللا  تنإ  نیم ؟ تنإ  »

«. دیسلا انأ  »

.»؟ دیسلا يس  ای  ھیإ  زیاعو  مالس ! ای  »

«. كراظتنا يف  اًرھظ  ةثالث  ةعاسلا  دلبلا  طسوب  ةلفلف »  » معطم يف  ًادغ  »

«. رضحأ نل  »

طسو ماع  لحم  يف  نوكتس  فئاخ ؟ تنأ  لھ  مث  ناونعلا ، فرعن  نحن  ..كل  انئج  الإو  رضحتس  »
«. انأ كفرعأس  َلاعت  ..سانلا 

اودارأ نیذلا  سفن  مھ  لھو  نودیری ؟ اذامو  مُھ ، نَم  تارملا ، تارشع  يسأر  يف  عوضوملا  تبَّلق 
ناكملا حسمأ  دلبلا  طسو  يف  تنك  حابصلا  يفو  ركفأ ، لیللا  تیضق  نیمك ؟ وھ  لھ  دیع ؟ رھاز  لتق 
ھتدئام ءارو  فقی  نَم  تدجو  ةثلاثلا ، يف  تلق  يل ، يداع  ریغ  ًائیش  حملأ  مل  بقارأو ، بقرأ  ھلك ،

: َّيلإ ریشیو 

«. دومحم ذاتسأ  »

، ءارولل بوحسم  رعشو  ناتعساو  نانیعو  موسرم  براش  ھل  اًمیسو ، اًضیرع  ًالیوط  اًصخش  ناك 
ةمستبم ةیوق  نانسأو  ةشكرزم ، قنع  ةطبارو  ءاقرز  ةلماك  ةلدبو  ةضف ، نم  ةلبد  ىرسیلا  هدی  يفو 



غرافلا مالكلا  اذھو  ھیإ ،»؟ برشت  ، » ةفیخس ةلیقث  قئاقد  ترم  ينسلجأو ، ھتحفاص  تقولا ، لوط 
مستبا مث  ..تفقوتو  فقوت  مث  رھاز  ةیاكح  ىلع  ًاعیرس  فطعنا  مث  ھفاتلا ، قافنلاو  حیدملا  ضعبو 

: ُھتلأس ھتماستبا ، ينتقیاضف 

.»؟ ثحابم تنأ  لھ  »

«. نحن نَمب  كسفن  لغشت  «ال 

تزتھاف ةدضنملا  ىلع  تطبخ  يدرفمب ، سفنتأ  نأ  نع  ينعنمت  ةماود  تسسحأو  ھب  يردص  قاض 
.ًائداھ نوكی  نأ  وھ  لواحو  تابورشملا ،

.»؟ ةرملا هذھ  نودیرت  اذام  »

«. يوارلا ءانھ  »

.»؟ ایوخا ای  معن  »

«. رماوألا ذفنو  بلكلا  لثم  مالكلا  عمساو  كسفن  مرتحا  »

.»؟ ةأرما لتقأ  نأ  يندیرت  لھ  »

.ينذأ ةبنرأ  ناسمالت  هاتفش  تداك  ىتح  برتقا 

فنعلا ةرھاظ  يف  صصختم  ثوحب  زكرم  يف  ةثحاب  اھنإ  يبغ !؟ ای  لتقلا  ةریسب  ءاج  نَمو  »
«. رصم يف  باھرإلاو 

.دعقملا نطب  ىلإ  هرھظ  دنسأو  ءارولا  ىلإ  ھسأرب  داع 

نیدماجلا ةیباھرإلا  تاعامجلا  نم  داو  ىیحی ، نیدلا  حالص  عم  ًانیتم  ًافراعت  َتفراعت  ةرتف  ذنم  »
، تاحیرصت لوقی  نیثحابلاو ، فحصلاو  ءابنألا  تالاكوو  تایعمجلاو  زكارملاب  لاصتالا  هرود  يوق ،

ةجاح ھیف  نإ  يوارلا  ءانھ  نوفلت  ةبقارم  نم  انظحال  هذھ ، لثم  تاجاحو  ةیبنجأ ، جمارب  يف  ملكتی 
انمھی اذھ ال  نكل  نیدكأتم ، انسل  اًسنج ، نوكی  نأ  لامتحا  ىیحی ، نیدلا  حالص  نیبو  اھنیب  ةضماغ 
اھنم بلطن  نیتنثاو  ةرم  اھیعدتسن  نكمم  ًاعبط  ةطرشأو ، ًاقاروأ  اھیدل  كرت  ھنأ  انمھی  ام  نآلا ،

يف نامألا  حالصلو  اھل  يطعی  نل  اذھ  نكل  انتقیرطب ، اھبِّرجنو  انتقیرطب ، اھبدؤن  ناكمإلا  يف  نواعتلا ،
فزاجت يھو  میظنتلا ، جراخ  ةیناملع  ةدحاو  ىلع  دامتعالاب  اًریثك  فزاجی  وھ  جامدنالاو ، بارتقالا 

«. ةمدص حبصتس  تفشكنا  ول  امھتقالع  نأل  ادج 

ام امأ  .ًادیدحت  يل  ھلاق  ام  اذھ  لھ  ركذتأ  نكل ال  َّيلع ، اھدرسی  ذخأ  يتلا  ةیاكحلا  نم  تُھت  دق  تنك 
، اكیرمأ يف  میقم  يكیرمأ  صخشب  ةجوزتم  ءانھ  نأ  حضوأ ، لامتكاو  رثكأ  حوضوب  كلذ  دعب  ھتمھف 

، نیسدنھملاب ةقش  يف  نكست  اھنأو  ةنسلا ، يف  رخآ  اًرھش  اھل  يتأی  وھو  اًرھش  ھل  رفاست  يھ 
.ةقشلا هذھ  قرسأ  نأ  ينم  بولطملاو 

اًزفق نآلا  زفقی  نأ  ةفاخم  اھبلق  اھفكب  دنست  اھبلق  باب  ىلع  اھباصعأ  تفقو  دقو  نآلا  يم  تلخدت 



دنع تالفح  يفو  تاودن  يف  اًریثك  اھتقتلا  ًادیج ، يوارلا  ءانھ  فرعت  ضرألا ؛ ىلع  اھردص  نم  اًعزف 
، يكیرمألا اھجوز  عم  ةلفح  يف  ةرم  اھتدھاشو  رمخ ، وأ  ةریب  ءاستحا  اھتكراش  نیكرتشم ، ءاقدصأ 

ةفیحن ءارمس  ءانھ ، فرعت  اھعم ، لماعتی  وأ  ةیكیرمأ  تارباخم  ھنأ  لیبق  نم  اًمالك  ریُثی  ضعبلا  ناك 
هاروتكدلا ةلاسر  دعب  ةمھم ، بتك  ةدع  اھل  ناسنإلا ، قوقح  تاودن  يف  ةمجن  ادج ، ةیرصم  ةقیقر ،

ةیرح ىلع  اھدسحت  تناك  ریخألا ، يكیرمألا  تجَّوزتو  الصفنا ، مث  ينیطسلف  لجرب  لَْبق  نم  تجَّوزت 
، ٍراع ءابرھك  كلس  اھعسلی  نآلا  اھنكل  لاجملا ، اذھ  يف  اھب  عتمتت  يتلا  ةیملاعلاو  جاوزألا  يف  لیدبتلا 
، ةیفحص ةلباقم  ءارجإل  ھعم  دعوم  ىلع  يم  تناك  ریھشلا ، يسفنلا  بیبطلا  دنع  اھتقتلا  ةلیل  تركذت 

: يم ءانھ  تلأسو  اھتلَّبقو  اھتحفاص  مث  ةظحل ، تكبترا  فشكلا ، ةفرغ  نم  جرخت  اھتدجو  كانھو 

؟ يفحص راوحل  ِتئج  لھ   ـ

: اھروضحل ًاعیرس  اًرِّربم  تدجو  دقو  ءانھ  تمستباف  باجیإلاب ، اھتباجأ 

.زاتمم روتكدلا  ..يتلاسرب  صاخ  ثحب  لجأ  نم  انھ  انأ   ـ

دنع َجلاعت  ءانھ  لھ  ةسایسلا ، يف  اھثحب  نإ  يسفنلا ؟ بطلا  ھلاجم  اھتلاسرب  صاخ  ثحب  يأ 
تضفن اھتلوطب ؟ لتحیل  يملح  دومحم  يتأی  نأ  برجت  نأ  ىلإ  اھعفد  يذلا  ام  مث  ًالعف ؟ بیبطلا 

ىلع رطیسی  تماص  ءودھو  يملح ، دومحم  تلأسو  اھنھذ ، نع  ةرئاحلا  اھتلئسأو  ةریغصلا  اھتاباذع 
: ناكملا

اوفلكی نأ  ىدجأ  ناك  كانھ ؟ ىلإ  كنولسری  اذامل  دومحم ! ای  ققش  يمارح  وأ  اًماَّجھ  تسل  كنكل   ـ
؟ كلذك سیلأ  مھعم ، نولماعتی  نمم  يمارح  يأ 

: ةقِر يف  سمھو  دومحم  دھنت 

؟ يوارلا ءانھ  نیفرعت  لھ   ـ

: تلدتعاو تكبترا 

؟ لاؤسلا اذھ  لأست  اذامل   ـ

ةصقلا نم  يعاد  مأ ال  يكحأو ، رمتسأ  لھ  يمامأ ، ھلك  كدسج  معی  كابتراو  ناترئاح ، ِكانیع   ـ
؟ اھلك

: مسحو مزح  يف 

؟ ًالعف تنأ  اذامل  نكل  .لوقت  نأ  دیرت  تنك  امم  ًافرح  فذحت  ال  ةحارص ، لكب  ِكحا  ..ًاقالطإ   ـ

، حالص اھعم  امبرو  اھتقش ، يف  كانھ  ءانھ ، دجأ  نأ  نوعقوتی  اوناك  لتاق ، انأ  اصل ، ُتسل  يننأل   ـ
لمعیس حالص  لقألا  ىلع  نامواقی ، فوسف  ةقشلاب  اصل  ادجو  اذإ  حالصو  ءانھ  نأ  نودقتعی  اوناك 

ةعیط اھلعجتو  ءانھ  نیع  رسكت  ةحیضفو  حالص  يلتق  نودیری ، ام  ققحتیف  ھلتقأ ، انھو  اھمامأ ، ًالجر 
.مھیدیأ يف 



ةطیرخب ناونعلا  ھیف  ةرامعلا ، دیرب  قودنص  يف  ًافورظم  يل  اوعضو  ةلباقملل  يلاتلا  مویلا  يف 
روص تاودن ، نم  روص  يوارلا : ءانھل  ةریثك  روص  ھیلإ ، نمآلا  لوخدلا  ةقیرطو  ھعقوم  تیبلل ،
عم اھل  اًمامت  ةحضاو  ریغ  ةیفارغوتوف  ةروصو  دئارجو ، تالجم  نم  ةعوزنم  روص  ةیصخش ،

اًحضاو بلطلا  ناك  ..ةمحدزم  تارمتؤمو  تاودنو  تارھاظم  يف  حالصل  ةروص  مث  نیدلا ، حالص 
دیلا طخب  هارأ  ام  لكو  ءانھ ، بتكم  تایوتحم  قرسأ  اھنمضو  ةنیمث ، ءایشأ  تیبلا  نم  قرسأ   : ًادَّدحم
تنأ ءيش ، كنم  ًابولطم  سیل  ھنأ  كردت  داكت  ىتح  ةیاغلل  ًاعساو  بلطلا  ناك  .تیبلاب  ةصاخ  نكامأ  يف 

.تبھذو ةبعللا  ينتذخأ  .ھتاذب  فدھ  وأ  اھنیعب ، ةیضق  ىلإ  لوصولل  ءيش  يف  ًاعمط  بھذت 

يف يھ  لھ  ةدوجوم ، نكت  ملو  اًحابص  ةدحاولا  يف  انك  ةنكاسلا ، ةتماصلا  ءانھ  ةقش  لخاد  تنك 
يف ةیلمعلا  مامتإ  تیون  تنك  اھتقش ؟ جراخ  تیبت  فوس  اھنأ  مأ  لھأ ، وأ  ءاقدصأ  دنع  جراخلاب  ةرھس 

يداقتعا مغر  عوضوملا  اذھ  نع  دعبأو  بجاولاب ، تمق  يننأك  يادی ، ھلوطت  ام  رثكأب  تقو  عرسأ 
َّيلإ مھجایتحا  وأ  يفقوم ، يف  اھسحأ  يتلا  ةوقلاو  رورغلا  عقوم  نم  نكل  يلاح ، يف  ينوكرتی  نل  مھنأ 

يف تنك  .دیرأ  امو  ھنع  ىضرأ  ام  الإ  لعفأ  يننأو ال  كیرشلاو ، دنلا  عقوم  نم  ضوافتن  اننأ  رعشأ  تنك 
ھل ساسحإب  مونلا !؟ ةفرغ  ىلإ  تلخد  تلخد  ام  لوأ  اذامل  .اھتایوتحم  ةیراطب  فاشكب  ءيضأ  ةقشلا 

يف ام  رثكأ  اھروص  تناك  ةیرسلا ، ةیبشخلا  بویجلا  وأ  ةافخملا  جاردألا  نع  ًاثحب  بلقأ  تنك  هرربی  ام 
.ةعالخ الب  ةمزتلم  اًروص  تناك  اھنكل  ةرورغم ، وأ  اھتاذ  بحت  اھنأ  كردت  نأ  ًابعص  سیل  نكسملا ،

ًىنغ لیلد  ةریثكو ، ةیلاغو  ةنیمث  اھسبالم  تناك  بالودلا ، ُتحتف  .ناردجلا  ىلع  اھجوزل  روص  كلذكو 
مث ةغراف ، ةبیرغ  بلعو  ةمیدق  تاراوسسكإ  دجوت  تناك  بالودلا ، فوفر  قوف  بلع  ھیف  كش ، الو 

ءاضعأ  ، ةیسنج تاودأ  ھب  تناك  يكسامت ، ددُبی  داك  ىتح  رمألا  ينعزفأف  اًریبك ، ایبشخ  ًاقودنص  تحتف 
ةصاخ اھنأ  كش  ویدیف ال  ةطرشأو  سایكأ ، يف  ةفوفلم  بیذعتلاو  دییقتلا  تاودأو  ةیعانص  ةروكذ 

غرفت اھنأ  مأ  اھعم ؟ الإ  اھجوز  اھیلإ  جاتحی  لھو  اھجوزل ؟ اھنأ  مأ  ءایشألا  هذھ  اھصخت  لھ  سنجلاب ،
ناك ةأرملا ؟ هذھ  نَم  ھل ، يناث  دحاو ال  هاجتا  يف  ثحبأل  قودنصلا  ينقرس  اھسفنل ؟ اھسفنب  اھتوھش 
يف تبلق  .قئاقد  يف  يھتنت  ةغراف  ةمھم  لامكتسا  يف  ریكفتلا  نم  ءارغإ  رثكأ  ةدیسل  يرسلا  بناجلا 

ةطرشأ عضأو  اھفقوأو  ویدیف  ةطرشأ  ریدأ  تذخأو   ، ةیراعلا تَّالجملا  تدجوف  تالجمب ، تئج  تیبلا ،
تودعو تضفتنا  اھتعاس  بابلا ، مامأ  ًادحأ  نأ  ةقشلا ، جراخ  ًادحأ  نأ  ةظحلل  تھبتنا  يننكل  ...ىرخأ 
ریغ تنك  اھنم ، ًاقئاض  نكأ  مل  ھیلإ ، تبھذ  يذلا  دیحولا  ناكملا  وھ  خبطملا  ناك  ءابتخالل ، ةوقب 

ھتیحلب ھسفن  ىیحی  نیدلا  حالص  اھفلخو  ةقشلا ، تلخد  اھنأ  تئجوف  ةقیقحلا ، يف  اھمودق  يف  بغار 
ترظن .ھنیمی  يف  ةعاسلا  سبلی  زنیجلا ، نم  ًانولطنبو  ضیبأ  اًصیمق  ًایدترم  ھتوتفو ، ھضرعو  ھلوطو 

ةعرسب مث  يھ ! تفتخا  امنیب  اھءاضأ ، دقو  ةلاصلا  فرط  يف  اًرظتنم  ًافقاو  هارأل  براوملا  بابلا  نم 
«. حالص : » ھیدانی اھتوص  تعمس 

.اھیلإ ..مونلا  ةفرغ  ىلإ  اًروف  لخدف 

، قیرلا نایرس  تفَّقو  ةصغ  تكبترا ، يننكل  اًمامت ، ھفرعی  ينلسرأ  نَم  ناك  امبر  ًاعقوتم ، ًائیش  ناك 
اناك مونلا ، ةفرغ  يف  امھیلع  يانیع  تَّلطأ  ىتح  َّيمدق  ىلع  ُتبحست  يدسج ، يف  مدلا  نایرج  تلطع 

ةئیذبلا ةیبانلا  ظافلألا  امھنیب  لعتشتو  عجوتتو  هوأتت  تناكو  مومحم ، سنج  يف  نیجمدنمو  نییراع 
بكُر ىلع  فوقوو  طَحو  لیش  ةفینع ، ةجمدنم  ةمومحم  تاكرحت  ءاقللا ، ىمح  ىلع  عجشت  اھنأك 



اھلتقأ نأ  ينلسرأ  نمل  ًاقفو  ينم  بولطملا  نأ  تفرع  ریرس ، ةقطقطو  عجوو  تارخؤمل  ریدصتو 
.تفرصنا نأ  الإ  ينم  ناك  امف  نآلا ،

هذھ يف  ركفأ  تللظ  ةریثك  روھشل  قیدصل ، ةرایز  يف  تنك  يننأك  تجرخو  بابلا  تحتف  ..يلَّیخت 
؟ كلذ نع  ينعنمو  كلذ  ىلإ  ينعفد  يذلا  ام  ذفنأ ؟ مل  اذامل  ةلیللا ،

..عنتمأل اھتلیل  ىرج  يذلا  امبر  يرارق ؟ رارقلا  نوكی  نأب  كسمت  مأ  ددرت ، مأ  ئجافم ، فطع  لھ 
؟ يم ةذاتسأ  ای  ةركف  ِكدنع  لھ 



٢١
نكی ملأ  ةصاخ ؟ ةقالع  ءانھل  نوكت  نأ  يف  اھمدصی  يذلا  ام  ةمدصلاب ؟ ةأجافملاب ؟ رعشت  لھ  ..يم 

كلمت اھنأل  لھ  ًادحأ ؟ يم  تمكاح  ىتمو  ةرح ، يھ  قیشعو ؟ جوز  وأ  قیشع  مث  جوز  ءانھل ، ام  اھل 
ءيش وھف  امھصقتنی  رمألا ال  فنعأ ، جایتحالاب  اھروعش  وأ  فینع  اھجازم  امبر  سنج ؟ تاودأ 

؟ مھلامو اھلام  نودھاشی ، وأ ال  ةعیلخ  اًمالفأ  اھؤاقدصأ  دھاشی  ءاوسو  يمیمحو ، يصوصخ  يصخش 
اذھ ىلإ  ةماع  نوكت  نأ  نكمی  ةصاخلا  ةایحلا  نأ  مأ  اھرمأو ، ءانھ  حاضتفا  لھ  نآلا ؟ اھبذعی  يذلا  ام 

يف حیطی  يذلا  ھسفن  وھ  اھلجرو  ءانھ  قیشع  نوكی  نأ  اھملآ  مأ  ةصیخرو ؟ ةفورعمو  ةعئاذ  دحلا ،
وذ حالص  نأ  حیحص  مالسإلا ؟ نع  جورخلاو  كرشلاو  ةدرلاب  تاماھتاو  اًریفكت  ءانھ  ءالمز  لك 
ةبغرو ریغلاب ، مادطصالا  نم  ھعنمت  ةقابلو  فالخلا ، باعیتسا  ىلع  ةردقو  ءودھ  ةزیمتم ؛ ةیصخش 
ناك ھناوخإو ، ھقافر  نع  ًافلتخم  ناك  سرش ، بأدو  مج ، بدأو  ھتیضقل ، نیرخآلا  دینجت  ةمراع ،

ایرصان مث  ًاقباس  ایسكرام  ناك  ..ىقیسوملاو  نفلا  يف  ثدحتیو  تابجحملا  ریغ  ّلُكیو  مِ ءاسنلا ، حفاصی 
، عبس تاونسب  ءانھ  رغصی  ھنكل  مھمالعإ ، ریزوو  مھمجن  راصف  ةیمالسإلا  تاعامجلا  ىلإ  ىمتنا  مث 
؟ سنجلا لجأل  مأ  بحلا ، لجأل  اذھ  لك  لعفتف  ..ةطرشلاو  نمألا  نم  دَراطمو  اھراكفأ ، ضیقن  ىلعو 

...اھجاوز ىلع  اًرارصإ  اھل ، ًءاضرإ  ھمالسإ  رھشو  ھتَّبحأ  اًجوز  نوخت  اھنأ  نم  كعد 

؟ ءانھ ای  رمألا  يف  اذام 

؟ دحلا اذھ  ىلإ  اًصیخر  كمد  ناك  لھ 

: لمكأو هدعقم  يف  دومحم  صاغ 

اھباب حتفنا  قیرطلا ، يف  ةیصان  لوأ  دنع  ةفقاو  ءاضیب  وجیب »  » ةرایس تدجوف  ةقشلا  نم  ُتلزن   ـ
نكی مل  بضغلاو ، لغلاب  ةئیلم  ةمطل  ينمطل  ةمھملاب ، ينفَّلك  يذلا  لجرلا  سفن  اھنم  طبھو  يمامألا ،

يئاذح نِسب  تعرسأ  مث  ھسفن ، مامز  تراطأ  ةمكلب  ھنطب  يف  ھتبرضو  هوحن  تعفدنا  نأ  ىوس  ينم 
، اًملأتم فجتریو  شعتری  وھو  اًسدسم  جرخأف  ملألا ، نم  خرص  ..ماقتناو  ةوقب  ھلجر  ةبصق  يفو 

دق ناكو  اندعص  يتقش ، ىلإ  انھجوتو  ةرایسلا  ينلخدأ  هدی ، ةضبقب  يقنعب  كسمأو  ينطب  يف  ھسرغ 
وھ لصتا  يواھقو ، تایاش  برشن  نیظقی  اًحابص  ةسماخلا  ىتح  انیقب  ..ھیلإ  هدشر  داعو  ھسفن  كلامت 

ةرایسلا انبكر  عراشلا ، ىلإ  ًاعم  طبھن  نأ  ينم  بلط  ةسداسلا  يفو  ةینوفلتلا ، تاملاكملا  تارشع 
ةدعوتمو ةدَھجم  نیعب  َّيلإ  تفتلا  ئداھ ، ٍوزنم  ناكم  دنع  فقو  سمش ، نیع  ىلإ  انلصو  ىتح  اھسفن 

ّدھمو .ةدِ

يف نوكتس  قیرطلا ، يف  اًریغص  ًانادیم  ربعی  فوس  ةعیرس ، تافیلكت  ةرایز  يف  انھ  حالص  »
ىلإ كلصوتس  يھو  بكرتو  اھباب  حتُفیس  سیسمر »  » ةرایس رمتس  ةرشابم  اھدعب  ...هراظتنا 



«. فرصتت كانھ  نمو  يسكور ،

«. لزنا لضفتا  : » ِرفاس حوضو  يفو  يل ، رواجملا  بابلا  حتف  يوحن ، ھلك  هدسجب  لام 

هدھشم ناك  ھلتقأس ، ةعصان ، يتین  تناك  يسَّدسم ، سَّسحتأ  ًائداھ  اًریس  اُھتذخأ  قئاقد  ...تلضفتو 
عزنی ةوھشلا ، ءاضق  ىلع  ةفھللا  رثعتو ، كابترا  يف  ھصیمق  علخی  يوارلا  ءانھ  عم  غمَّرمتی  وھو 
تنك ..َّيدل  ھتمق  ىلإ  لصو  ٍراع  ٍكابتشا  يف  اًمامت  قبشلا  ىَّرعتی ، ىتح  يھ  هدعاست  اھبایث ، اھنع 

ةفرطتملا تاعامجلا  نم  باشو  ةرفاس ، ةجوزتم  ةررحتم  ةأرما  ةبیرغلا ؛ ةقرافملا  نم  كحضأ 
يذلا كلذ  ضرملا ، مأ  بحلا ، مأ  سنجلا ، وھأ  دحاو ! ریرس  ىلع  كلذ  عمو  لتاقو ، تمزتمو  بصعتم 

ضرملا اھلعج  اوباجتسال ، اھیذخف  نیب  رصم  لاجر  فصن  تبلط  ول  يوارلا  ءانھ  لثم  ةدیس  لعج 
لازت ایندلا ال  هذھ  ةیتاذلا ؟ ةعیرسلا  ةعتملل  ةدروتسم  تاودأو  ةیعانص  ءاضعأب  نیعتست  يناوھشلا 

! سانلا شاھدإ  ىلع  ةرداق 

لوفلا ُّلاحمو  حتفنت ، ةقلغملا  باوبألا  ةیحابصلا ، ةكرحلا  تأدبو  نآلا ، ریغصلا  نادیملا  يف  تنك 
نوشری ةیبصو  لیحرلل ، اًضعب  مھضعب  رظتنی  لاَّمعو  مھسرادم ، ىلإ  نوبھاذ  لافطأو  اًماحز ، دھشت 

ىلإ لصوت  ةراح  ىلع  ةلطملا  تویبلا  دحأ  باب  نم  اًمداق  حالص  رھظو  ةظحل  ...نیكاكدلا  مامأ  ءاملا 
تحمل قیرطلا  لوأ  يف  كانھ  ةنطع ، ةلكآتم  اھروخص  ةتیم  ةروفان  ھطَّسوتت  يذلا  ریغصلا ، نادیملا 

تجرخأ اًمامت ، يل  ًافوشكم  تاب  ىتح  حالص  برتقاو  بُّقرت ، يف  ةرظتنم  سیسمرلا »  » ةرایسلا
اًشھدنم َّيلإ  رظن  سدسملا ، اھیف  تعفر  يتلا  ةظحللا  يف  ينحمل  يصیمق ، تحت  نم  ءودھب  سدسملا 

ھناوخإ نع  ًاثحب  تفلتی  ناكأ  ةثاغتسا ؟ مأ  حالس ، مأ  سدسم ، نع  ثحبی  ناكأ  اًمودصم ، ًاتوھبم 
تھجو نیح  هدسج  ءاضعأ  لك  كرحی  ّدصُم ، قِ ریغ  اًكبترم  ناك  ھب ؟ نوقحلیو  ھنع  نوعفادیو  ھنوبقری 
تمص ھیلع  انرو  ھلك ، يحلا  تَعزفأ  ةیلاتتم  تاصاصر  تس  ھیلع  تقلطأو  ھبلق ، ىلإ  يسدسم  ةھوف 
ردصأ يذلا  دیحولا  ءيشلا  يھ  سیسمرلا »  » ةرایسلا تناك   ، دوجولا باصأ  اًسرخ  نأك  قلطم  قبطُم 
باب حتفناو  ھمد ، يف  موعی  ضرألا  ىلع  ىقلملا  حالص ، راوجب  تَربع  نیح  ةظحللا ، هذھ  يف  ًاتوص 

نع ًادیعب  سانلا  ءاحتنا  ناكملا ، جرھ  ةحمل  يف  حملأل  تسلج  نیح  ُّتفتلاو  اھلخاد ، تزفقف  ةرایسلا 
نورفی مھنأك  ًاعیرس  مھداعتبا  مث  لوتقملا ، حالص  ةیحان  ةعفادتملا  ءاضیبلا  بیبالجلا  ضعب  مث  ةثجلا ،
تفلتو ةرایسلا  نم  تطبھ  نیح  ًابھأتُم  لازی  حبصلا ال  ناك  يسكور  نادیم  يف  .فاشكنالا  ةفاخم  ھنم 
سلجأ نادیملاب ، ایریتفاك  يف  ًایاش  برشأ  نأ  تررق  اھتعاس  نییداع ، سانأ  طسو  ایداع  تنك  ..يلوح 
ىوقأ يننأ  رعشأ  طقف  ينقحتسی ؟ اًَملاع  اھموی  يل  ادب  لھ  ..ياشلا  ناجنف  ءارو  نم  ملاعلا  اذھ  لمأتأ 

.اولواح امھم  ءافعض  مھلك ـ  مھنأو ـ  مھنم ،



٢٢
لیطیف ًءاھتشا  لیطی  يك  ھعسو  يف  ام  لك  نسح  لذب  اًمامت ، ترَّسكت  دق  تناك  دھجلاو ، دبھلا  اھدھ 

عم مراص  بجاوب  اھءاضرإ  لواح  اھتعاط ، ةوق  هدسج  يف  رثن  ىلوألا ، ةظحللا  نم  ھتظحال  ًءاشتنا ،
يف هءاضعأو  ھباصعأ  عضوف  اھجایھ ، ناروف  قطانم  اھدسج ، لاعتشا  نكامأ  ظفح  دق  ناك  ھسفن ،

كرتشملا مساقلا  ةینانألا  ھئاضرإ ، ىلع  رخآلا  ربجی  نَم  اًعارص ؛ ةقباسلا  امھتاءاقل  لك  تناك  اھتمدخ ،
لقأ ةلیل  يف  رخآلاب  ریصقتلا  ةمھت  قاصلإ  نع  عَّروتی  امھنم  دحأ  نكی  ملو  شارفلا ، يف  امھنیب 

ةزجعم ىلإ  جاتحت  اھنأ  ادب  يتلا  امھتقالع  رسج  زیمی  امم  ةقافصلا  كلت  تناكو  ًءاضرإ ، ىندأو  اًعابشإ 
اھكرتو نسح  ماق  ..رارمتسالا  نامضل  ھیذخف  حتف  نع  ًالوؤسم  امھیأ  ھیف  نوكی  ال  ابح ، لوحتت  ىتح 

ىلعو ھیطبإ  تحت  ةرثعبملا  قرعلا  طاقنو  ةزرابلا  ھماظعو  رمسألا  هرھظ  تلمأت  ةدَھجم ، ةدماھ 
يھف كلذ  ادع  امیف  طقف ، ھیف  افراعت  امھنیب ، مومحملاو  میمحلا  ءيشلا  وھ  سنجلا  نأ  تكردأو  ھیفتك ،

ةحوضفمو ةحضاف  اھرعاشم  ةراعد  تسحأو  ..لجرلا  اذھ  دلج  تحت  ًاقیمع  ًائیش  دجت  يك  ًادھج  لذبت 
كلتبو قبشلا ، ماظتنالا  اذھب  مونلا  ىلإ  اھعفدی  نأ  طابحإلاو  طُّبختلاو  رتوتلا  اذھل  نكمملا  نِمأ  اھمامأ ،

؟»؟ ھنیبحت لھ  : » عون نم  ًالاؤس  اًموی  اھسفن  ىلع  حرطت  نأ  يونت  نكت  مل  لجر  عم  ةحِلملا ، ةجاحلا 

، دوعی نأ  نآلا  هدیرت  تناك  اھنأ  بیرغلا  اھفتك ، ىلع  اھسأرب  تمان  مث  ةداسولا  تحت  اھعارذ  تَّسد 
اھبضغو اھرتوت  ىلع  قئاقدل ـ  ولو  يضقی ـ  يكل  اھفوج ، يف  خارصلا  اذھ  متكت  ىتح  اھیف  ھسرغی  نأ 

.اھراكفأ لك  كابرإ  يف  حجن  دق  يملح  دومحم  ناك  موتكملا ،

امم اھخم ، زكارم  نم  اًزكرم  اولتحا  دق  ھفلخ  نوفقی  نیذلا  نوضماغلا  .ةضماغلا  ھمئارج  تناكو 
محدزی رتوتلا  ناك  موی  رم  املكو  اھنم ، كاكف  ال  يفصنلا ، عادصلا  املثم  نآلا  اھباتنت  ةخود  لعج 
ةیراع يوارلا  ءانھ  ةروص  تناك  رثكأ ، اھلقع  ریدیو  اھخودی  ضومغلاو  اھردص ، يف  مكارتیو 

امك تلو ، امنیأ  اھمامأ  موسرملا  لیقثلا  اھھافش  رمحأو  ةفیحنلا  اھعباصأو  ةلیوطلا  اھتماقو  اھترمُسب 
تقَّدص ام  راقو ، يف  ةمستبم  ةسرامملل  اھوعدتو  ایعانص  اًوضع  كسمت  يھو  اھمانم  يف  اھل  ترھظ 

، ھنع ھسبالم  لك  لزعت  يھو  ھنضح  يف  تمان  اًروف ، ھیلإ  تأجتلا  ىتح  داع  يسیسلا  نسح  نأ 
يف ام  ران  ءافطإل  ھمدختست  اھكرتیو  ءادن  يبلی  نأ  اًمامت ؛ ھمھف  ام  وھ  لعفو  تدَّوأتو ، تھَّوأتو 

درفت ةزرابلا ، ھماظعب  رمسألا  هرھظ  ىلإ  رظنت  يھو  ماقو  ..اھراكفأ  ةنوحاط  ریدھ  فقو  وأ  اھردص ،
ضرملا ىتح  ةقبش  ةأرما  عست  ةیسنجلا  ھتقاط  دعت  ملو  ربك ، لجرلا  نكل  رثكأ ، ھیلإ  جاتحتو  اھیقاس 
هدجتف تفتلت  يھو  اھسفنل  تسمھ  يم ،»؟ ای  كلذك  ِتسلأ  ، » ىرخأ ًانایحأ  ةدماجو  ةدراب  ًانایحأ ،

اھنم برتقا  .ةمرحملا  ریغ  اھقطانم  يف  ھعباصأ  ررمیو  اًمستبُم ، اھلمأتی  ریرسلا  ةفاح  ىلع  اًسلاج 
ىلإ رظنو  طقست ، اھكرت  ھیتفش  نیب  ةملح  ..اھردص  مث  اھقنع  مث  اھنذأ  ًابعادم  ھیلإ  اھدیعتسی  وھو 

: ةظحللا هذھ  يف  عَّقوتم  لاؤس  رخآ  ًالئاس  يم 

؟ ھنیلباقت يذلا  حاَّفسلا  دلولا  رابخأ  ام   ـ



! معن  ـ

تمل ةعرسبو  تباغو ، تباخو  اھتوھش  تأفطناف  جلث  لبج  اھیلع  ىقلأ  دقو  ةشوھدم  تسمھ 
: ةشھدنم يھو  اھییدث  تسدو  مونلا ، صیمق  فرط  تحت  اھردص 

؟ ةجاح ھیف  ریخ   ـ

.ھیلباقت يك  تطَّسوت  يذلا  يننأ  يسنت  .نئمطأل ال  لأسأ  ًادبأ ،  ـ

: تلاق ..اھنطب  دنع  اھمون  صیمق  ریرح  ىلع  ھعباصأ  ررمی  وھ  امنیب  اھتسلج  يف  تلدتعا 

؟ نسح ای  كءارو  اذام   ـ

ةیجراخلا ریزو  ملُعأس  لھ  نیعقوتت ؟ اذام  نیموی ، ذنم  ندنل  نم  تعجر  انأ  ؟  ةدحاو ةرم  يئارو ؟  ـ
درجمب ِكلئاسأ  نأ  طرتشی  كانھ  اھتدقع  يتلا  ةقفصلا  يف  ًادنب  نأ  مأ  يملح ؟ دومحم  نع  يناطیربلا 

؟ يملح دومحم  رابخأ  ام  يتدوع 

: نیتیفاحلا اھیمدقب  ضرألا  برضت  ةعفدنم ، ریرسلا  نم  َتلزن 

.ًائیش ِئّبخت  امدنع  نسح  ای  كفرعأ  انأ   ـ

: ةریرش ةیئاقلتب  نسح  كحض 

! دحلا اذھ  ىلإ  ينقیتت  ىتح  ..بذكأ  ىتمو  ُقدصأ  ىتم  يفرعتل  يقحلت  مل  ..يم  ای  يننیفرعت  ِتنأ ال   ـ

، يمدیو حرجی  ءيش  مالكلا  اذھ  يف  ناك  اھبلق ، نم  ةضماغ  ةقطنم  يف  اھحرج  مالكلا ، اھذخأ 
.مھتیو

مدع نم  ًاقالطإ  عنمی  امھنیب ال  سنجلا  نأ  ودبی  ةرم ، لك  يف  اًمامت  كلذ  برغتست  يھو  ھیلإ  تتفتلا 
ةنعمم ھینیع  تلمأتو  ھنم  تبرتقا  ركُذت ، نأ  نم  لقأ  قئاقدب  اھدعب  بضغلا  نمو  رتوتلا  نمو  مھافتلا 

ھحمالمب يسیسلا  نسح  ..ماَّمحلا  ةیحان  تشمو  اھرھظ ، ھتطعأ  مث  اھرھظب ، تداع  مث  ةصحاف 
ةلتبم ماَّمحلا  سنربب  يم  ھیلع  تلخد  امدنع  ةقرو  يف  أرقیو  ةراظن  يدتری  ناك  ةنئمطملا  ةقثاولا 

اھرھظ ىلع  ةمئان  تدنتساو  تداع  مث  ریرسلا ، ىلع  تسلج  مث  ھیلإ ، ةرظن  تفطخ  فارطألاو ، رعشلا 
اھقحالت دعصت  يھو  ناخدلا  رئاود  ءودھ  يف  تعباتو  اھتلعشأ  ةراجیس  تجرخأو  ریرسلا  دنسم  ىلإ 

.يم انیع 

: ةلاحم ًائیش ال  دارأ  دقو  نسح 

؟ دغ دعب  يملح  دومحم  عم  مداقلا  كدعوم   ـ

: ھیلع ترَّمنتو  ھیف  تسرفتو  ْتشُھد 

؟ كل لاق  نَم   ـ



! ثدحی نل  ھنإ  لاق  يذلا  طباضلا   ـ

: اھقبعو اھناخدو  اھدسجب  ھیف  تلخدو  ریرسلا  نم  تلزن 

! معن  ـ

: ءودھ يف  نسح 

، اننیب ةلیمج  ةظحل  يفو  لحارم  ىلعو  ءودھ  يف  ربخلا  كل  لوقأ  نأ  تببحأ  انأ  ِكیلع ، معنی  هللا   ـ
.كدیدھت يف  حلفأ  ينلعجی  مل  يذلا  دحلا  ىلإ  ةرتوتم  كنأ  حضاو  نكل 

: تلاق ةدتحم 

؟ ھیإ دصقت   ـ

: اًمستبم ًالوق  قریو  ًاقھز  خفنی 

! كعابشإ لجأ  نم  مویلا  يبَعت  ةمزال  ھل  نكی  مل  ينعی   ـ

! لَّمحتأ نلو  اًریثك  مویلا  حرجت  تنأ  نسح ،  ـ

كلذ ریغ  نكی  مل  ھنأ  رعشت  ًاقشاعو  ناك ، ایوُبأ  اھب ، ًائفدتسم  ھیعارذ  نیب  اھیوتحی  وھو  ماق 
: ًاقلطم

ذَّفنیس يملح  دومحم  مومعلا ، ىلع  كرتوت ، نم  ترتوت  يذلا  انأ  امبر  نكل  يتبیبح ، ای  فسآ  انأ   ـ
ءاقل ءارجإ  لجأ  نم  طَّسوت  يذلا  طباضلا  ھعم ، ِكدعوم  يغُلأ  اذھل  نیموی ، دعب  مادعإلا  مكح  ھیف 

.يغُلأ دعوملا  نأ  ينربخأ  يذلا  وھ  يملح  دومحمب 

اھنم صنتقت  ةأجافملاو  اھتشھدب  رعشی  وھو  ةوقب  ھیعارذ  نیب  اھاوتحاو  رثكأ ، اھیلع  طغض  مث 
: ةعدلا نم  اًریثكو  ةقثلا ، نم  ًائیش 

نم نكمی  لب  ةرم ، يلشفت  نأ  امھم  سیل  حاجنلا ، اھبصی  مل  ىرخأ  ةیفحص  ةبرجت  اھیربتعا   ـ
.ًانایحأ لشفن  نأ  مھملا 

ةمحدزم ام ، وحن  ىلع  اًعاتلمو  اًمومحم  اھھجو  ناب  دقو  ةیومدو  فنعب  هردص  يف  ھتعفد 
: ةمھبم ةبلاكتم  رعاشمو  سیساحأب 

ةریثك تاقلح  َّيدل  دومحم ، عم  تزجنأ  دقل  مھم !؟ لشفلاو  تلشف  ھیإ  ينعی  نسح ؟ ای  ھیإ  ھیف   ـ
.ةلھذم تایاكحو 

: لفسأ نم  اھیلإ  رظنو  دعقملا  ىلع  نسح  سلج 

بحأ ..يداعلا  روھمجلا  لبق  اھأرقأ  تیر  ای  نكل  ..رثكأ  ةریثم  حبصت  نكمی  ..يتبیبح  ای  ةرح  ِتنأ   ـ
.ًاباتك يباسح  ىلع  انأ  اھرشنأ  نأ  اًضیأ  نكممو  كدنع ، اًزیمم  نوكأ  نأ 



، ریرسلا ةفاح  ىلع  تسلج  ًاناھوتو ، ًاقیضو  ًابضغ  ھتعلخ  اًمامت ، ةیراع  ترھظف  سنُربلا  تعلخ 
ىلع اھرھظب  تقلأو  اھھجو ، ىلع  اھیفك  تعضو  ةرارملاب ، جوزمم  بیرغ  ءاكب  يف  تقلطناو 

، اھیلع َتبر  ریرسلا ، ىلإ  ضرألا  نع  اھیقاس  عفرف  ماق  اِھیرُعو ، اھفعض  يف  نسح  اھلمأت  ..ریرسلا 
فورح يف  سمھو  اھینذأ  ىلإ  لصو  ىتح  ةفطاخ  ةعیرس  ةفیفخ  تالُبق  ھلِّبُقیو  اھدسج  كلدی  أدب  مث 

: ةعطقتم

! حاَّفسلا اذھ  ِتببحأ  ينوكت  ةیھاد ال   ـ

نع اھاتفش  تجرفنا  مث  تَّرمحاو ، تخفتنا  يتلا  اھھجو  حمالم  تنابف  اھیَّفك  تعفر  مث  تتمص 
: نسح دخ  ًافیفخ  ًاعفص  اھفكب  تعفص  مث  ةمسب ،

.سرخا  ـ

: ةرسآ ةعاط  يف 

.طقف مھفأ  نأ  لواحأ  نكل  ھلامو ؟ سرخن ،  ـ

؟ مھفت نأ  دیرت  اذام   ـ

؟ ًادغ ِكیقتلی  نأ  ءاوللا  اذھ  دیری  اذامل   ـ

: ةعوزفم تماق 

؟ لوقت اذام   ـ

.دغ حابص  ةعساتلا  ةعاسلا  ِكءاقل  دیری  ةیلخادلا  ریزو  دعاسم  نإ  لوقأ   ـ



٢٣
، ندللا ھھجوو  بطرلا  هدسجب  زتھاو  كرحتملا ، عفترملا  يدلجلا  هدعقم  ىلإ  دنتسا  اًظیلغ ، اظف  ناك 

: ضغلا ھمالك  يف  امس  سدیو  ھنانسأ  سودی  وھو  لاقو 

! عراوشلا ةوسنو  يھالملا  تاصقارو  تویبلا  تامداخ  َّنخُدی  نھتیأر  نَم  لك  تانِّخدُملا ، هركأ   ـ

: ھكف میطحتل  بھأتت  يھو  اھتراجیس  ناخد  نانع  تقلطأ  مث  ةلھول ، تفجتراف  نخدت ، يم  تناك 

! تاطقاسلا ىوس  فرعت  مل  كنأ  ءاوللا  ةدایس  ای  حضاو   ـ

ءام حسمف  سحأ  اذكھ  لیسغلا ، قیحاسم  ایاقبو  نوباصلا  يواغرب  ئلتمم  ءامب  ًالوسغم  ضفتنا 
: عجارتو هردص  ىلع  ایمھو 

.يبتكم يف  نیخدتلا  عنمأ  اذامل  حرشأ  طقف  انأ  يم ، ةذاتسأ  ای  ةناھإ  يأ  دصقأ  مل   ـ

: ةضفنملا يف  اھتنفد  ةیبصعب ، اھتراجیس  تأفطأ 

ىلإ ِتآ  مل  انأ  مث  نینِّخدُملا ، نع  تانِّخدُملا ال  نع  َتمَّلكت  مث  انھ ، نیخدتلا  عونمم  يل  لقت  مل  تنأ   ـ
! ةنِّخدُملا ةأرملا  عم  ةیسفنلا  كلكاشم  ةفرعمب  فَّرشتأ  يك  انھ 

نم صوصمم  ٍّفاج  لكشب  اھبطاخو  ةطرشلا ، ءاول  عانق  ىدتراف  جازملا ، ةركع  اھنأ  اًروف  كردأ 
: دولا

.ھیف عجارت  ِكل ال  ھلوقأ  ام  نأ  يمھفتت  نأ  وجرأو  يبلط ، ىلع  ءانب  انھ  ِترضح  دقل  ًالعف ،  ـ

ءاوللا اذھ  لثم  شقلا  صاخشأو  شھلا  رخافتلا  نكل  ًابتكم ، نیرشع  عسیل  ىتح  ًاعستُم  بتكملا  ناك 
ىلع لدی  كلذ  لكو  ةنیزلا  عطِق  رایتخاو  ثاثألا  قوذ  ناك  بیھرتلاو ، ذوفنلل  اًحالس  اھبتاكم  نم  عنصت 

: ھمالك اھعطاق  ىتح  ةعطاقتملا  راكفألا  هذھب  يلغت  يم  تناك  ..ھصخش 

.يملح دومحم   ـ

؟ ىنعمشإ  ـ

: ملكتی ءادعلا  ءاضم  ىضمو  ةملكلا  علتبا  ..امھنیب  يرجی  مومحم  رتوت  نم  تداز  ةیوفعب  اھتلاق 

.ھل ِكتلباقم  تھتناو  يملح ، دومحم  ءاقلب  حیرصتلا  ىھتنا   ـ

: تلاق قراح  ءودھ  يف 



.تفرع  ـ

: لمكأ سرش  مسحبو 

.بتكلا يف  الو  فحصلا ، يف  ال  ِكل ، ھلاق  امم  فرح  يأ  رشنب  حومسم  ریغو   ـ

: تمدتحاف اھبضغ ، فرط  َّسم 
.تدرأ ول  ناكم  يأ  يف  اھرشنأسو  يعم  ةطرشألا  ينعنمی ؟ يذلا  ْنَمو   ـ

ولو رشنلا ، مدعب  عیمجلل  تامیلعت  كانھ  اھریغ ، وأ  كتلجم  اھرشنب ، ناكم  يأ  ِكل  حمسی  نل  ًالوأ   ـ
! باتك يأ  يف  مالكلا  اذھ  يرشنا  ةعدج  ولو  رشنلا ، رظحب  ماعلا  بئانلا  نم  رارق  ردصی  تمكح 

تحابو اھقنع  ىلع  ةنشخلا  دیلا  ةضبق  تمواق  قونخم ، اھتوص  ..ترصوحو  تكبترا  يم 
: اھیدحتب

.طئاح ةلجم  يف  هرشنأس   ـ

..لخدو ھحتف   ، صاخ ماَّمح  باب  دنع  فقو  مث  ھبتكم ، لوح  ةلیقث  تاوطخب  ىشمو  هدعقم ، نم  ماق 
ماَّمحلا نم  وھ  جرخف  تددرتف ، جرخت  نأ  تركف  تماقف ، موقت  نأ  تركف  مالك ، الب  اھكرتو  بابلا  قلغأ 

: ھتبتع ىلع  فقی  وھو  لاقو 

؟ ھیل يتُمق  يتلضفتا  .ركُّسلا  يدنع  لصأ  ..ةذخاؤم  ال   ـ

اًرطخ نأو  ةیلخادلا ، ةرازو  يف  انھ  ةیانجب  موقتس  اھنأ  ترعشو  يلغت ، يھو  ىرخأ  ةرم  ْتسلج 
.اھماھتلال بھأتی  قفألا  يف  ًالئاھ  اًمھاد 

نیذلا متنأ  مث  يملح ؟ دومحم  مالك  يف  مكجعزأ  يذلا  ام  ءاوللا ؟ ةدایس  ای  طبضلاب  رودی  يذلا  ام   ـ
ثدح يذلا  ام  متلبقو ، لوبقلا ، وأ  ضفرلا  يف  دیزی  وأ  اًرھش  متذخأو  ھب ، يئاقل  ىلع  ةیادبلا  يف  متقفاو 

!؟ تاءاقللا هذھ  لك  دعب  نآلا 

: اھل لاقو  ةبیِّطلاو  ةوُبألا  حاشوب  حشتا 

تقفاو يذلا  انأ  نكأ  مل  مث  رابكلا ، ةرئاد  جراخ  نم  دحأ  اھلخدی  نأ  نم  ربكأ  ءایشأ  كانھ  يتنبا ، ای   ـ
فرعی مھنم  دحأ  نكی  مل  راغص  طابض  لب  ةبتر ، ينم  ىندأ  وھ  نم  ىتح  الو  يملح  دومحمب  كئاقل  ىلع 

كب نسح  ةناكمل  الإ  ِتأت  مل  يھو  ةقفاوملا ، هذھ  ىلع  ةوسقب  اوبقوُع  مھلك  ةبسانملابو  لعف ، ام  ةبغم 
.ادج كزعی  ھنأ  حضاو  ِكل ، ةطاسولاب  ھلخدتو  يسیسلا 

يف اًروفحم  فعض  عضوم  سسحتت  يھو  يم  اھتعلبف  ھیف  ءافخ  زازتبا ال  يف  ةریخألا  ةلمجلا  لاق 
: اھیف يف  تاملكلا  تعمتلاف  اھنھذ  يف  تالؤاستو  سجاوھو  ءارآو  راكفأ  تلمتعا  اھتایح ،

، نیرخآ ریبدتب  تناك  ھمئارج  نأ  نع  فشكی  ھنأ  فرعتو  يل ، يملح  دومحم  ھلاق  ام  فرعت  تنأ   ـ
.مھنم دحاو  كتدایس  َّلعل  نیمھُمو  رابك 



حسمی وھو  أدھ  ..ةخفتنمو  ةیقیقح  ھقورع  ترھظو  هاَّدخ ، رمحاو  اًكحض  ھفوج  ألتما  ىتح  كحض 
: ھمف ذاذر  يقرو  لیدنمب 

ثدح دقل  ..دحأل  ربص  الو  ..اھنیرشنتس  يتلا  زاغلألا  ىلع  انل  ربص  ..ينیتكحض ال  كلقع  برخی   ـ
فقون ةقرلا  ىھتنمبو  تاكُس  نمو  نآلا  ریطخ ، مرجمو  لتاق  حاَّفس  عم  يم  ةذاتسأ  ای  ِتیقتلاو  أطخ 

، ظابو يفحص  عوضوم  اھلك  ةیاكحلا  صالخو ، ..ًاقلطم  ةملك  الو  رشن  عونمم  ھنأب  ِكربُخنو  ھب  كءاقل 
؟ نیحاَّفسلا مارغ  يف  ِتعقو  ِتمد  ام  ھنیقتلت  رخآ  اًحاَّفس  كل  ددُحأ  نأ  نیبحت  لھ 

: اًران تعلدناو  تضفتنا 

يف كدنع  ةمھتم  تسل  انأ  ..ھلمتحأ  دعأ  مل  نكل  اًریثك ، كمالك  ىلع  تكس  انأ  ءاوللا  ةدایس  ای   ـ
! كل حمسأ  نل  انأو  اذكھ ، ينلماعت  يك  مسقلا 

(: ًاعم  ) بیطو دراب  ءودھ  يف  ًاعطاقم  هدیب  اھیلإ  راشأ 

نأ نیدیرت ؟ اذام  قلغم ، بتكم  يف  ًاعم  نحن  ریبكلا ، مالكلا  اذھل  يعاد  ..يئدھا ال  ..يئدھا   ـ
ينیمتشاو ينعلاو  يبس  يتنبا ، ای  كتحارب  ؟  ةموكحلا يفو  نمألا  يفو  ةیلخادلا  يف  ينعلتو  يخرصت 

، فُّلكت ریغب  يعیبط  لكشب  ِكعم  ملكتأ  انأ  ..ةیبصعلا  هذھل  يعاد  ال  ةنابضغ ، ِكنأ  حضاو  ِتدرأ ، اذإ 
بجعُم يننأل  ِكارأ  نأ  تببحأ  نكل  صلخنو ، نیتملكلا  ِكل  لوقی  رخآ  اًطباض  ِكیلإ  ثعبأ  نأ  نكمی  ناك 

فرعأ كلثم  رمقلاك  ةباش  ىلإ  فرعتأ  نأ  نم  عنام  الو  بیاشو ، ریبك  لجار  انأ  تلقو  كتعاجشبو ، ِكب 
.دیدجلا لیجلا  ركفی  فیك  اھنم 

: ھل لوقت  يھو  تأدھف  ..اًطیبع  اًمالكو  ھلبأ  ًالزغ  ناك 

! يرمع نم  نیعبرألا  يف  حبصأو  نیتنس  انأ  ءاوللا ؟ ةدایس  ای  ھیإ  بابش   ـ

؟ نیعبرألا يف  الإ  ىلحت  تاتسلا  َّيھو  مالس ! ای   ـ

: لاقو وھ  مستباف  اھنع ، اًمغر  تكحض ،

؟ ةجاح اھنم  دخاو  دح  يكحضا ، ةخیش ، ای  هدك  هویأ   ـ

ھنأو ال ادج ، ةكباشتمو  ةدقعم  ایندلا  نأ  ةربخ  تدخأ  ..ةجاح  اھنم  تدخأ  انأ  ..ءاوللا  ةدایس  ای  انأ   ـ
مھل رشبلا  لك  اھسیلاوك ، اھل  حراسملا  لك  اھروذج ، اھل  رومألا  لك  حطسلا ، ىلع  ةقیقح  دجوت 

لوح رفح  يملح  دومحمو  طقف ، رجشلا  عورف  ىرن  ..ءاوللا  ةدایس  ای  رذجلا  ىرن  نحن ال  ..مھایافخ 
.روذجلا يل  مدقو  ةرجش 

نل اندنع  اًرذج  نأ  يملعاو  هذھ  ِكتربخ  نم  يملعت  نذإ  حیحص ، ھنیلوقت  ام  لك  ..يتنبا  ای  حص   ـ
ىتح ال ِكتدعم  يف  ِكماعط  يمضھاو  ..ِتفرع  ِكنأب  طقف  يفتكا  ..هوفرعیو  هودھاشی  نأب  سانلل  حمسی 

.ةظحل يأ  يف  ھب  يئیقتت 

.دحأ اھفرعی  نأب  حومسم  ریغف  تدجُو  اذإو  ةقیقح ، كانھ  دعت  مل  ..ءاوللا  ةدایس  ای  معن   ـ



قلحلا َيتدرف  اھتبیقح ، حیتافملا ، ةیلادیم  اًملق ، ةعالولا ، رئاجسلا ، ةبلع  اھءایشأ : ملت  يھو  تماق 
يقُلت نأ  ىتح  نود  ھحفاصت ، نأ  نود  ةفرصنم  يشمت  تماقو  ..تسلج  ام  لوأ  امھتعلخ  يبھذلا ـ 
بعك الب  عماللا  دوسألا  قیقرلا  ریغصلا  اھئاذح  يف  اھیمدق  رجت  ةموزھمو ، ةدودھم  مالسلا ، ھیلع 

نم جورخلا  لبق  اھادان  .نآلا  اھیلعن  تحت  ھتَّرجف  اھردص ، يف  قیضلاب  ترعش  املك  ھكفت  طابربو ،
: بابلا

.ينذإب لب  كتبغرب  نیجرخت  ..ةیلخادلا ال  ریزو  دعاسم  بتكم  يف  ِتنأ   ـ

امل مستباو  اھتیحان  ھجتاو  ھبتكم  نم  ماق  دق  ناك  ..مداق  راوح  ةنوشخب  ةفختسُم  يھو  ھیلإ  تتفتلا 
: لاقو اھنم  برتقا 

.انمالك لمكن  مل  نحن   ـ

؟ اًضیأ اذام   ـ

ىلإ اھترجنح  نم  اًرھد  اتربعف  امھتقطن  نیتملكلا ، تلاق  قبطنا ، ردصو  تقاض  حوربو  قھزب 
: ةبجاو ةیمسر  يف  اھباجأف  اھیتفش ،

.ةطرشألا دیرن   ـ

لوصو رظتنی  ھنأك  قطنی  وھو ال  ىنعم ، الب  ةتبثم  ةیثبع  ةظحل  تفقو  ..اًمامت  تمجلأو  تشُھد 
.ًابیئكو ًایباك  ًاتمص  الدابتو  تمص  اھنم ، بلط  ام  لوھ  نم  اھدسج  يف  فشانلا  اھمد  نایرس  ماظتنا 

!؟ ءاوللا ةدایس  ای  لوقت  اذام   ـ

: اھرظتنی ناك  دقل  ..باجأ  ًاعبط  وھو  تلاق ، يتلا  ًاعبط  يھ 

.اھدیرن نحنو  ..ِكدنع  ةدئاف  اھل  ةطرشألا  دعت  مل   ـ

اًعراش اھب  ربعیو  اھدی  نم  اھذخأی  ھنأك  اھل  لاقف  تمصلل ، تداعف  بیجت ، َمب  فرعت  ملو  تخاد 
: ةعرسملا تارایسلاب  اًمحدزم 

دحأ اھعمسی  نلو  ةطرشألا ، هذھ  يرشنت  نل  ِتنأ  تایلكشلا : لك  لمكتسن  ىتح  لح  ىلع  ِكل  لوقأ   ـ
ىتح نكل  اھیلإ ، ةجاح  يف  تسل  يننإف  ََّمث  نمو  يم ، ةذاتسأ  ای  يسیسلا  كب  نسح  ىتح  ِكئاقدصأ  نم 

ِكنإ انل  يلوقت  نل  ًاعبط  ةخسنلا ، هذھب  يظفتحتو  ةخسن  اھنم  يلمعت  نكمم  رھقلابو ، ملظلاب  يرعشت  ال 
نم ةدوجوملا  ةدیحولا  ةخسنلا  اھنإ  لوقنو  كقدصنس  نحنو  ةیلصألا  ةخسنلا  انیطعت  مث  كلذ ، ِتلعف 

ِكل لسرأس  مث  ..ةخسن  يعبطت  يك  دغلل  ةصرف  ِكل  كرتأس  ..ھیلع  يننیركشت  الح  اذھ  نظأ  .ةطرشألا 
.ةطرشألا ملستل  ةلجملا  ىلإ  اًطباض 

.تجرخو ..ترادتسا 



٢٤
نزحلا عباصأ  نم  تلفت  ىتح  تمواقو ، تبعتو ، تیقشو ، ترج ، اًریخأ ، اھنم  تنَّكمت  نزحلا  ةضبق 

جوز الب  ةرحو  ةدیحو  نوكت  نأ  تررق  ذنم  ًانمز ، تتلفأ  رثكأ ، اھبلق  تبقثو  اًریثك  اھینیع  تقزخ  يتلا 
اھنیب ىرج  دق  رحبلا  قش  نأ  ترعش  موی  طباوضو ، تاددحم  الو  طوغض  الو  طباور  الو  دویق  الو 

اھكلم اذھ  لك  اھفادجمو ، اھتلصوبو  اھعارشو  اھبشخ  اھدحو ، اھبكرم  يف  تربع  مویو  دلاخ ، نیبو 
ئداھ جوملا  اھنادجو ، تكلامتو  اھتایح  مامز  تكلمت  اًریخأ  اھنأ  رعشت  تناك  يھ ، اھبكرم  اھعارتخاو ،

اھبكرم بشخ  نأ  تكردأ  ءاوللا  اذھ  بتكم  نم  جرخت  يھو  مویلا  دعب ، نإو  حضاو  ربلا  جاھ ، نإو 
ناك دقف  كلذ  عمو  ءاسم ، ةسماخلا  ةعاسلا  تناك  .ًالعف  ءاج  دق  ءاتشلا  نأو  رحب ، اھرھن  نأو  رخن ،
رذنت ًالوبط  طقاستملا  رطملا  نم  ذاذرو  ةلوتقم ، راھنلا  ءاوضأو  ةركبملا ، ءاتشلا  ةمتع  ًالعف ، ءاسم 
ًافطخ اھمدب ، ىذغتت  فیر  لیل  يف  سومانلاك  ةبآك  اقح ، ةدیحو  تناكو  اھدحو  تشم  .برح  لاعتشاب 
راتوأو ةتتشم  تاملكو  ةموزھم  راكفأ  ًانزح ، يذھت  تناك  اھداؤف ، نم  فوشكم  وھ  ام  لك  يفو  ًافنعو 

نكرت اھترایس  نأ  تیسن  اھناطلس ، ىضوفلا  ترثنو  تمطحت  ةفوفصملا  اھحور  قرامنو  ةعوطقم ،
برست ربدملا ، ھتوكسو  قیمعلا  ھغارفب  ناحیر  خیشلا  عراش  ..تشمو  يلغوظال ، نادیم  راوجب 

اھعم فطختو  رصبلا  ربعت  قرمت  تارایسو  كانھو ، انھ  ایاوز  ةیكیرمألا ، ةعماجلا  تاباوب  نم  ةبلطلا 
، اھسفن ىلع  اھتمقن  اھسفن  يھ  اھنطو  ىلع  اھتمقن  يشمت ، تناك  توح ، فوج  لخدت  اھنأك  ربصلا ،

نیعألا رطقت  يم  ای  ِتنأ  ةدیحو  دئاوم ، ىلع  لوكأم  بلق  تیفاتفو  مد  عقبب  ناطولخم  راسكناو  ةرسح 
ىلإ بھذت  نل  نسح ، دیرت  نكت  مل  اھنكل  ًادحأ  دیرت  تناك  ةشحوتم ، ةشحو  بلقلا  رقبتو  عمد ، رطق 
تبھذو ایسكات  تبكرف  يوھت ، تداكف  اھیمدق  ءاذح  غازو  اھرصب  تتشت  ىتح  تشم  يسیسلا ، نسح 

! دلاخ ىلإ 

هوجوو تارامعلا  لكشو  عراوشلا  تافاطعناو  اھتیناوحو  اھعراش  مسر  يتلا  ةمیدقلا  اھتقش 
، طقف اًرھش  نورشع  اھلعل  ترم ؟ ةنس  مك  اھبلق ، يف  ًایودمو  ًالھذم  ًانجش  كلذ  لك  مسر  ناكملا ،
دوعتلاو ةرشِعلاو  ةفُلألاو  ىركذلا  نأ  نآلا  تكردأ  مث  ناكملا ، نمو  دلاخ  نم  ةبراھ  ترف  اھنأ  تكردأ 
لزنم ىلإ  دوعت  اھنأك  تناك  لب  هوركم ، نطوم  ىلإ  ةدوعلا  نایثغ  اھبصی  مل  بضغ ، يأ  نم  ىوقأ 

.دعصملا ىلإ  تلخد  .تربكو  ھیف  تَّبرت  يذلا  ةلئاعلا 

محرتیس تتام  اذإ  نَم  كانھ  لاز  ام  هآ ، اھسم ، ام  اًرمأ  نأك  ناریجلاو ، نیباوبلا  هوجو  سفن 
اًماستبا ھلدابتو  ھفرعت  ھجو  ةایحلا  يف  لازی  ال  اھتزانج ، يف  راس  قوشلا  ھب  دتشا  ول  وأ  اھیلع ،

؛ اھترماؤم ةآرملا  هذھ  تناك  موی  لك  دعصملا ، ةآرم  يف  اھسفن  ىلإ  ترظن  ..اھفلخ  ءایر  ةیحتو ال 
دق تناك  ول  امك  اھمودھ  مدنھت  دلاخ ، عم  ةقانخ  يف  تعمدو  تبضغ  دق  تناك  اذإ  اھجایكم  نم  لدعت 

اذإ اھھجو  ىلع  مَھلا  عانق  مسرت  وأ  اھرس ، ِئّبخت  وأ  اھنزح ، يرادت  اھتقانأ ، يف  تثبعف  دلاخب  تجض 
اذإ اھلكشو  اھحمالم  ىلع  ةآرملا  يف  نئمطت  اھئاقدصأ ، عم  ةرھس  وأ  ةھزن  نم  ةدیعس  تداع  دق  تناك 



لفح يف  لیل  ةلیط  اھفوج  يف  ھتسبح  يذلا  رمخلا  ةعرج  ةرثك  نم  ةرومخم  اھنأ  اھنم  ودبی  ناك 
.ةقیدص وأ  قیدص 

ھتَّجم دق  اھنكل  ًاقشع ، اھدبعی  ھلعل  اھبحی ؟ ھنأ  نم  نیقی  ىلع  تناك  يذلا  دلاخ  قح  يف  تأطخأ  لھ 
اھراز موی  ءفدلا ، نم  رثكأ  دجت  دعت  مل  اھنكل  ھھاجت ، اھیرتعی  صاخ  ءفد  لزی  مل  اھسفن ، ھتفاعو 
جاتھتو اھدیریو  اھبغری  لازی  الأ  فرعت  نأ  دیرت  تناك  قزنلا ، ىتح  ةرورغم  تناك  اھضرم  ءانثأ  يف 

دعبو لبق  ھئافخإ ، يف  ًادھج  لذبی  يذلا  باصتنالاو  ةشعرلاو  ةعمللا  نم  كلذ  تمھفو  اھیلع ، ھتزیرغ 
.روتوملا رورغلا  نم  رثكأ  كلذ ال 

ىلإ تءاج  دقل  ھعم ، ةحضاو  نوكتس  لازی ؟ ابح ال  نأو  لاز  ًائیش  نأ  نآلا  اھترایز  نم  مھفیس  لھ 
ًائیش نأ  نسح ، نم  اھل  برقأ  دلاخ  نأ  نآلا  رعشت  يذ  يھ  اھ  نكل  ..رخآ  ءيش  يأ  ىلإ  ھتقادص ال 
عورفو تارایلملا ، بحاص  ریدرایلملا  يسیسلا ؛ نسحب  اھتقالع  حطس  تحت  اًضماغ  ًادوجوو  اًرومطم 

، ةدیدجلا ندملا  يف  عناصملاو   ، رخآ البو  لوأ  الب  يتلا  تالیكوتلاو  تاراقلا ، ةرباع  تاكرشلا 
نبا اھلك ، ةلودلا  ةزھجأو  ةیلخادلا  عم  سرشلا  ذوفنلا  بحاص  يلامشلا ، لحاسلا  يف  تارامعلاو 

وكسومو نطنشاو  عم  ترجاتو  ةدرلاو  ةروثلاو  ةورثلا  ترھاص  يتلا  بسنلا  ةقیرع  ةیرثلا  ةلئاعلا 
.تحت يھف  ..يھ  امأ  قوف ، نم  اًمئاد  ةایحلا  ىلإ  رظنی  ناك  يسیسلا  نسح  دحاو ، سفن  يف 

.سرجلا تبرض 

، انھ دلاخ  نأ  ضیفخ  توصو  فیفخ  ءوض  نم  بابلا ، حمالم  نم  فرعت  ..دحأ  دری  ملو  رم  تقو 
ةسدع تملظأ  مث  ىرخأو  ةظحل  ترم  ویدیفلا ، مامأ  مون  ةوفغ  ذخأی  وأ  نآلا ، ماَّمحلا  يف  ھلعل  ترظتنا 

.ھل ةماستبا  تعزتناف  اھیلإ ، اھفلخ  نم  رظنی  ھنأ  تفرعف  ةیرحسلا  نیعلا 

ىلع اًصیمق  دربلا ، نم  ھفوخ  بسانی  ًافیفخ ال  اًصیمق  ًایدترم  دلاخ  رھظو  ..ةعرسب  بابلا  حتفنا 
ًاللھم اھب  بحر  ًائیش ، كانھ  نأ  تفرع  ھسافنأ  نم  ھیف ، ةتسوسلا  قالغإ  مكُحی  مل  ًانولطنبو  محللا ،

.اًھئات

اھنكل ..ًادیدحت  فرعت  ال  ةقالعلا ؟ ام  ..اھوطخ  يف  ام  دُّدرتو  تلخد  ایوُخأ ، اعیرس  ًانضح  اھنضح 
.يسكاتلا تبكر  اھنأو  يلغوظال  يف  اھترایس  تیسن  دق  اھنأ  نآلا  تركف 

: هردص يف  لاؤسلا  تسرغ 

؟ دلاخ ای  كلام   ـ

: دلاخ لاق  ..اھلاؤس  وأ  اھروضح  ًابرغتسُم 

.ًادبأ  ـ

، ةقشلا عاستا  ھقدص ، تدعبتسا  اھنكلو  يوثنألا ، اھسح  تظقیأ  بیرغ ، سفن  ةقشلا  يف  ناك 
كلذك بتكملا  ةفرغ  قلغملا ، مونلا  ةفرغ  باب  ةھدرلا ، عرز  ةلاصلا ، نكر  ةرفسلا ، ةفرغ  ھیرتنألا ،

: ھشأجو ھنولطنب  طابر  مكحأ  دقو  اھمامأ  دلاخ  ةقلغم ،



؟ ًائیش نیبرشت  لھ   ـ

.كعم ثدحتأ  نأ  دیرأ  ..دلاخ  ای  دعقا   ـ

.اًریخ  ـ

اوبحس ةیناث ، يملح  دومحمب  يئاقل  اوعنم  يغامد ، ىلع  تبلقنا  ایندلا  ..ةنیدملا  هذھ  يف  ریخ  ال   ـ
اوبلط لب  اھلاق ، ةملك  يأ  رشن  اوعنمو  ھعم ، تاراوح  لیجستو  نجسلا  يف  ھیلإ  باھذلا  ىلع  مھتقفاوم 

.اھلك تالیجستلاو  ةطرشألا  ينم 

: ھینیع ىلإ  دعص  ىتح  دلاخ  حمالم  ىقترا  ةشھدلاب  ساسحإ 

!؟ ھلك اذھ  ام   ـ

: يم تلاق  .ًابیھل  خفن  ةراح  ةدیھنتب 

.يملح دومحم  ھلاق  ام  رس  دحأ  ىشفأ  امبر   ـ

؟ نَم  ـ

.امبر ..تقولا  لاوط  انعم  ثكمی  ناك  يذلا  نجسلا  سراح  امبر   ـ

: لمكت يھو  تمثعلتو  اًمامت  تمجلأو  تدَّمجت  اھحمالم  سرخلا ، اھباصأ  مث 

.نیسح امبر   ـ

؟ لیق امو  ىرج  ام  ھفرع  يذلا  امو  ةلجملا ؟ يف  كقیدص  نیسح !  ـ

.ةطرشألا ھتیطعأ  دقل   ـ

: ًابضاغ دلاخ  ضفتنا 

.يم ای  كبحیو  كقیدص  نیسح   ، ِكیلإ سانلا  برقأ  اًصوصخ  رشبلا ، يف  كشلل  يعاد  ال   ـ

: اھبارغتسا نع  اًماثل  عفرت  يھو  تعزف 

!؟ ينبحی معن !  ـ

: فارتعالل هرھظ  عفدی  ام  اًطغض  نكل  كبترم ، وھو  هدعقم  ىلع  سلج 

يف دھج  يأ  لذبأ  ملو  انھ ، ءاشعلا  ىلع  تاوعد  يفو  ةلجملا ، يف  ِكعم  ةرم  نم  رثكأ  ھتیأر   ـ
.كبحی ھنأ  ةفرعم 

: ةسماھ

؟ ملكتت مل  اذاملو   ـ



: اھل ھسأر  عفری  وھو  مستبا 

؟ ِتملكت ىتمو   ـ

: تفاضأو لوقی  امب  ةنمؤم  اھسأر  تَّزھ 

.اھیف امب  اوفرع  مھنأ  سحأ  يننأل  ةطرشألا  ھیدل  تعضو  دقل  مث  رھاطو ، يقن  نیسح   ! لیحتسم  ـ

ملكتی فوس  يملح  دومحم  نأ  نوروصتی  اونوكی  مل  امبر  وأ  ةقفاوملاب ، اوأطخأ  مھنأ  دَّكؤم   ـ
.ایندلا بلقیو  فرتعیو 

اتحتفنا ناتللا  اھانیع  عفترا ، يذلا  اھبجاح  اھحمالم ، ىلإ  شاھدنالاو  بارغتسالا  دوعی  ىرخأ  ةرم 
: تملكتف تكرحت  يتلا  ىلفسلا  اھتفش  يف  ةفجر  اھدخ ، يف  ةقیقد  ةنھاو  ةشعر  حرج ، قتفك 

؟ ایندلا بلقی  رطخ  ءيش  اھب  ةطرشألا  نأ  كاردأ  يذلا  امو   ـ

: ًائداھ اھیف  نعمأ 

! يرذحا ..يم  ای  اھلك  ِككَكس  يف  ھلك  ِككش  ِترثن  دقل  ..هآ   ـ

ةحیرستو ًاقینأ ، اطیسب  ًابوث  يدترت  مونلا ، ةفرغ  نم  ةحیدم  تجرخ  امھتایح ، يف  ةلبنق  تود  ةأجف 
، ناتظیلغلا اھاتفشو  يبصلا ، اھدوع  ةجراخ ، يھ  الو  جراخلا ، نم  ةمداق  يھ  ال  تیب ، يف  ةأرما 

فیض نم  اًجعزنم  ھتیب  تاھدر  يف  يشمی  نمك  تجرخ  ھیف ، كش  اًكتھت ال  لمحت  يتلا  اھحمالمو 
مھتالجعب سوسكھلا  ھلك ، نوكلا  يف  ىضوفلا  ریثی  ىرتت ، وزغ  رعاشم  يم  تحستكا  ..لیقث 

.رانلا عالدنا  نم  اھسافنأ  طبضت  نأ  تلواح  ھیطاو ، ھیلاع  اوبلقو  هولتحاف  اھبلق  اولخد  ةیركسعلا 

درجم مأ  ًانونج ، مأ  اھرورغ  يف  ًانعط  مأ  ًادسح  مأ  ًادقح  مأ  ةریغ  تناكأ  اھسفن  لأستس  دعب  امیف 
اًریخأ نكل  اًمامت ، ةیفاش  ةباجإ  ىلع  لصحت  نل  دعب  امیفو  ..دلاخ  لوح  اھتاعقوت  رایھنا  نم  شاھدنا 

، هارسی اھلوانف  هدیب  ةحیدم  تكسمأ  .اًردھ  باسنملا  ةشھدلا  ءام  مامأ  ةبوط  عضوو  دلاخ ، لَّخدت 
: رثكأ معنت  يك  دھج  اھیف  لوذبم  ةموعنب  اھبطاختو  يمل  مستبت  يھو  هذخف  ىلع  اًروف  تسلجف 

.ِكب ًالھأ  ..يم  مادم   ـ

: ءين كمس  يف  اًكوش  علبت  يھو  يم  تأموأ 

.ًالھسو ًالھأ   ـ

: لاق دلاخ 

.اًرخؤم انطبترا  ..ةحیدم   ـ

: لاق ھبلق  بوبنأ  يف  ثودحلا  ةردان  ةیئایمیك  ةلداعم  لعافت  ھنأ  ادب  تمص  دعبو 

.انجوزتو  ـ



: اھدعب دلاخ  ةرثرثو  ثدحلا  اھقرغتسا  يتلا  يم  يھ  هذھ  كلبمزب ، اھسأر  تزھ 

، ةریثك ءایشأ  ریغتت  فوس  ًادغو  يفكی ، دق  ِكدنع  ام  مث  دومحمب ، كئاقل  عنم  ةیاكح  نم  يسأیت  ال   ـ
.نكممو زئاج  ھلك  لدبتت ، ایندلا  ریغتی ، ریزو  ..دكؤم 

: ًافوھلم دلاخ  توص  قلطناف  مایقلا ، تررقو  اھتبیقحو  اھحیتافمب  تكسمأ 

؟ كلصوأ  ـ

: ةفیزم ةماستبا  يف  يم 

.ةرایسلا يعم   ـ

.ةرامعلا باب  ىتح  كلصوأ   ـ

تجرخ ةأرما ، راوغأ  يف  يوثنأ  ثحبب  اھُضوَرت  ةحیدمو  ةیمسر ، ةروصب  ةحیدم  ىلع  تملس 
: ةأجف يھ  تقطن  مث  نَْیتماص ، هابكر  نَْیتماص ، دعصملا  ىلإ  الصو  دلاخ ، اھفلخو 

.يلغوظال يف  ةیبرعلا  تیسن  انأ  ًالعف ،  ـ

: هردق اًركاش  ھسأر  دلاخ  َّزھ 

؟ كلام يم ، ..يترایسب  اھیلإ  كلصوأس  نذإ   ـ

.مراعلا اھبضغ  اھعم  ىشخی  تاظحل  ذنم  هردص  يف  اھلاق 

: تقطن يم 

؟ ةریغلا يھ  كحضت ) يھو   ) امبر مأ  ًالثم ، كجاوز  ةأجافم  يھ  لھ  ..ًادبأ   ـ

دقو ةدایقلا  ةلجعب  كسمی  وھو  ھیدخ  طبخت  ةبیرغ  عومد  تأدب  نیح  اھدوقی  وھو  ةرایسلا  يف  اناك 
: لوقیو ھعباصأ  تبعتو  ھھجو  رفصا 

، ًاعم نیقناختم  انك  نینس ، سمخ  نم  نكمی  ةنسلا  سأر  ةرھس  ..ملاس  روتكدلا  دنع  ةرھس  يف   ـ
، ِكفقوأ نأ  فرعأ  ال  قَّزمتأف ، نیبرشت  تنأو  كقحالأ  تنك  اًریثك ، يم  ای  ِتبرش  اھتلیل  ةلفحلا ، انحرو 

، برقع ھتعسل  نمك  ِتنك  ِكنم  تبرتقا  امدنعو  نیحنرتتو ، نیخودت  ِتأدب  كفقوی ، اذام  كردأ  الو 
نیصقرت ِتنك  كراسم ، ناعباتت  يانیعو  غراف ، مالكو  كحضو  نیرخآ  عم  تایاكح  يف  ِتلخد  ِتدعتبا ،

، فرعأ ال  ةملستسم ، مأ  ِتنأ  ةرومخم  كقنع ، ىلع  كدخ ، ىلع  ةلُبق  عضی  ُھتیأر !  ، ينغریملا دایز  عم 
رخآلا بابلا  ىتح  تبَّحست  تیبلا ، ةنینج  ىلع  لطت  ةنوكلب  ىلإ  امتجرخو  رخآلا  دیب  امكالك  كسمأ  ةأجف 

ِتنأو ِكلِّبُقی  ھیعارذ  نیب  ِكتدجو  امكیلع ، تصصلت  تلخدو ، تحتفو  ةرواجم ، ةفرغ  ةیحان  نم 
..كناتسف تحت  هدی  سدی  وھو  ھب  نیقصتلتو  ھنیلِّبُقت  يم  ای  ِتنك  جئاھ  ناصحك  ةأجف  مث  ةملستسم ،

حبصتس تناك  ھعم  ترجاشتو  دایز  تبرضو  ِكتبرضو  ِكتعفصف  تعفدنا  تنك  ول  ..كرحتأ  مل  اھتعاس 
قفتاو يدوجو  امكتملعأ  ءودھبو  امكیلإ  تلصو  تنك  ول  ..ناسل  لك  ىلع  تناكلو  ةثراكو ، ةحیضف 



دق تنك  ول  ..يمسر  داَّوق  يننأب  ھنمو  ًالجر ، ُتسل  يننأب  ِكنم  مَھُتأس  تنك  ةحیضفلا  مدع  ىلع  انتثالث 
ای اھتلیل  ..اًضیرم  ابح  كبحأ  انأو  كدقتفأس ، تنك  ةثالث ، وأ  نیمویب  اھدعب  وأ  اھموی  ِكقلطأ  نأ  تررق 

، هدحو ھسفنب  وھ  داع  ةدمب  اھدعبو  ةلاصلا ، ىلإ  تدع  امدنع  يندوقت ، ةكرحتم  ًالامر  نأ  ترعش  يم 
ضرأ يف  يسفن  تدجو  اھتعاس  ماَّمحلا ، ىلإ  نیقلطنتو  كمادنھ  نم  نیحلصت  ِتنك  ةرتف  دعب  ِتنأ  مث 

مث سیت ، داَّوق ، يننأ  ًالعف  سحأ  تنك  ةضماغ ، ةبیرغ  رعاشم  يف  سطغأ  كرحتم ، لمر  ىلع  ةقلز 
، راسكنا الو  ةمیزھ  الو  رانش ، الو  راعب  رعشأ  مل  ساسحإلا ، اذھل  اًحیرتسم  بجعلل ـ  ایو  ترص ـ 

تكلتما معن ، يحور ، فشكف  ىرج  امل  اًحاترم  يسفن ، عم  ًاقستُم  تنك  اذھ ، ىلإ  تلصو  يننأ  تحرف 
نم حرجیف  ِكعم  مانی  وأ  ِكیرغی ، ًالجر  نأ  وأ  ِكلوطی ، ًادحأ  نأ  َُّطق  رعشأ  مل  ةداَّوقلا ، يسفن  اھموی  نم 

نكلو ءطبب  ریغتأ  تنك  اھدعب  ..يقوقح  ىلع  يدتعیو  يرھظ  نعطیو  يدوجو  مطحیو  يئایربك 
نأ روصتأ  نأ  تضفر  يننأل  يسفنلا ، يجالع  لشف  امدعب  اًصوصخ  ةوقب ، يسفن  تدعاسو  ماظتناب ،

اھلعجأف يحور  هركأ  يننأك  ِكنمو  يسفن  نم  ماقتنا  ىلإ  لوحتی  ًادیور  ًادیور  رمألا  ناكو  ضرم ، اذھ 
، لعفأ امم  نیشھدنت  ِتنك  ھتمُرب ، رمألا  اھریضی  ةرھاع ال  ِكعنصأف  ِكل ، يبح  باذع  هركأو  داَّوق ، حور 

يم ای  انلصفناو  كلتق ، تدجوو  يراحتنا  تدجو  يننأب  ًادیعس  انأ  تنكو  بادآلاو ، تارھاعلا  ایاضق 
.ةحیدم تجَّوزت  يننأ  نیفرعت  ِتنأو ال 

لب يلغوظال ، ىلإ  ھترایس  دلاخ  دقی  مل  ةرخص ، ىلع  نْیَسلاج  مطقملا  ةفاح  ىلع  امھدحو  نآلا  اناك 
، ةبخاصلا ةمحدزملا  ةرھاقلا  راونأ  ىلع  نیعألا  تلطأ  ثیح  مطقملا ، لبج  يف  ناكم  ىلعأ  ىلإ 

رباقملا كلتو  لیسغلا ! قیحاسمو  ةیزاغلا  هایملا  تانالعإ  نول  ةرمح  عم  بابقلاو  نذآملا  نول  ةرضخو 
، بحلاب احراصت  موی  ةلیوط  تاونس  ذنم  ھیف  اسلج  يذلا  ھسفن  وھ  ناكمو  ةدیلتلا ، ةعلقلاو  ةدیعبلا ،
يم تناك  ةظحللا  كلت  يف  نآلاو  ..تاونسلا  هذھ  دعب  .امھمادقأ  تحت  حبصت  ایندلا  تداك  ىتح  اقناعتو 

: ھلأست

؟ ةرھاع ةحیدم  تناك  لھ   ـ

: ًاقفاوم ھسأرب  أموأ 

اھنیب ةلجسملا  ةینوفلتلا  تاملاكملا  نأ  ُّتبثأو  بادآ ، ةیضق  يف  اھنع  عفادأ  تنكو  تناك ، معن ،  ـ
.ةءارب تعلطو  ةینوناق ، ریغ  بادآلا  ةكبش  ةمیعز  نیبو 

يھو  ، اھترایس ةیحان  ھجتتل  ةرایسلا  نم  تطبھ  نیحو  يلغوظال ، نادیم  ىلإ  دلاخ  اھلصوأ  نیحو 
ىلع رطملا  تابح  عرقو  ثباع ، نونج  سمھ  دلاخ  اھل  سمھ  اھلخاد ، ىرخأو  اھجراخ  ًاقاس  عضت 

: ءاتشلا لیل  يف  ًاقتر  عستت  ءاملا  كَِرب  عقُرو  ةرایسلا ، حطس 

ةحیدم نجسلا ، يف  ةلیوط  ةرتف  هروزت  تناك  ول  امك  يملح  دومحم  فرعت  تناك  ةحیدم  ..يم   ـ
نم امھریغو ، ىیحی  نیدلا  حالصو  دیع  رھاز  لتق  ھنم  اوبلط  نیذلا  ىلإ  ھتَّرج  يتلا  تنبلا  تناك 

! اھنع ِكل  ىكح  ھنأ  دكؤملا 



٢٥
درب امك  درابو  ةلحانلا ، ھئاوضأب  ضبقم  روبقلا ، تمص  تماص  ةشحولا ، دیدش  ئداھ ، تیبلا 

نكت مل  ضاھجإ  ةیلمع  نم  تجرخ  نمك  ةنیزح  رعاشملا ، ةرماض  تناك  ..ثثجلا  ظفح  تاجالث 
طوطخو رعاشملا  تدعجت  ..تربكو  ترمضو  تلحن  مایألا ، هذھ  يم  توھ  تناك ، ول  امك  اھدیرت ،

تتف اھبلق ، ىلع  ةرزجم  يف  ةرسكم  ىلع  رازج  تاطبخك  ةقحالتملا  تابرضلا  اھتصتما  ھجولا ،
، فصتنملا ىتح  اھوطخ  تطخ  امدعب  روسج  تدھنا  اھقوف ، يشمتل  اھتعمج  يتلا  اھمایأ  تاوصح 

اھؤاضعأ تمَّوكتو  نمألل ، اھتطرشأ  اًحابص  يلابجلا  يم  تملس  ربعملاو ، رباعلاو ، رسجلا ، طقاستف 
ةشھ ةنافعض  ةنجألا ، عضو  يف  ترَّوكت  ةلاصلا ، نكر  يف  ریثولا  عساولا  دعقملا  اذھ  لخاد  اًمامت  نآلا 
يف سطغت  ةیواھلاك ، اھعلتباو  عستا  تیبلا  نأك  ةحنرتم ، ةمودصم  ةبرطضم  ةیسنم  ةنیزح  ةدیحو 
ةجاجز تعضو  سیبوتألا ، لخاد  ةأرما  ةرخؤم  يف  يلفسلا  ھفصن  سدی  ظف  لجر  امك  ةمحدزم  رعاشم 

اًحرسم ناكملا  ادب  ىتح  رئاجس  تنخد   ، اھفصن تعرجتو  دعقملا  راوجب  ةریغص  ةدضنم  ىلع  ذیبنلا 
اھمودھ تعلخ  نَُجت ، وأ  خرصت ، نأ  تلسك  مث  ًالیس  اترمھناو  اھانیع  تعمد  ٍناوث ، ذنم  ئفطنم  قیرحل 

، انج تباصأ  ةثول  تبشن  ةظحل  يف  اًمامت ، ةیراع  نآلا  تراصو  ةسووھم ، وأ  ةرومخم  ةعطق ، ةعطق 
تسمل اھنكل  تكبو ، تخرصف ، اھتقرحأف  اھتبكُر  فرط  اھتراجیس  فرطب  تسم  نوكلا ، بلقی  نأ  ررقف 

اھفتاھی ملو  ًادحأ  اھیف  عمست  مل  ةعاس  نیرشعو  ًاعبرأ  تلظ  ..ةعالولا  ةلعش  اھعبصإ  ىلعأب  ًادمع 
مل نیسح ، نم  ةملاكم  تقلت  دقف  تراھنا ، دق  تناك  نیرشعلا  ةعاسلا  يف   ، اًمامتھا دحأ  اھرعی  ملو  دحأ ،

: رمألا ىلوتی  نیشام » رسنآلا   » تكرت ھیلع ، درت 

.ةرافصلا توص  عامس  دعب  كنوفلت  مقرو  كمسا  كرتا  لزنملا ، يف  دحأ  ال   ـ

: نیسح ملكتف  ةرافصلا  توص  ىودو 

ةعاسلا يتبطخ  ًادغ  يرضحتل  ِكوعدأ  يك  ِكب  لصتاب  انأ  ةقیقحلا  ِتنأ ؟ نیأ  ..يم  ای  هویأ   ـ
، ةباقنلا يف  يعم  اِھتیأر  يتلا  تنبلا  ..يتس  ای  هآ  ةیسابعلا ، يف  ایارسلا ! يف ٢٣ ش  ةسداسلا 

.ًادغ كرظتنم 

: ھتوصب ىرخأ  ةرم  داع  مث  تكس  مث  ًالیوط ، ًانینأ  ةرافصلا  تَّودو  ةعامسلا  عضو 

كل يكحأ  ّلك  ينیمِ ..تقرُس  ةطرشألا  نأ  سمأ  تئجوف  ادج ، ةمھم  ةجاح  كلوقأ  تیسن  هآ ،  ـ
.لیصافتلا

ھلمح يمریف  لزنملا  يف  يم  نوكت  َّالأ  ىنمتی  نیسح  نأك  ةرتوتم ، ةعیرس  ةبضتقم  ةلاسر  تناك 
يم تعمس  .ملألا  الإ  اھنم  لئاط  ةھجاوم ال  ءبع  ھبلق  نع  عفریو  نیشام » رسنآلا   » زاھج ىلع 

ءاج لازلز  ىرخأ ، ةرم  ةایحلا  يف  هزئاكر  رایھنا  ربخ  نَم  الإ  اھملعی  دق ال  بابسأل  تراھناف  ةملاكملا 



..رركتت نأ  بعص  ةیھارك  ھھركت  يھو  تافارتعالا  هذھب  قباسلا  اھجوز  دلاخ  اھل  فرتعا  ذنم  حاطأف ؛
ھلعلو ال اھاری ـ  ناك  دلاخ  نأبو  رُّھعتلاب ، اھساسحإ  ..اھسفن  يف  اھھَّرك  ھنأ  ىلع  ةزكرم  اھتمقن  لك 

تحت ھتلوجرو  هاوق  رایھناو  اھمامأ  ھفعضو  اھب  ھنونجو  ھطابتراو  ھبحو  هاوھ  نأبو  ةرھاع ، لازی ـ 
اھنأ ملعی  ناك  ھنأ  تكردأ  اَّمل  رُّھعتلا  زواجتی  رُّھعتب  تسحأ  اھنإ  لب  كلذك ، كلذ  لك  نكی  مل  اھیمدق ،

، اھییدث ىلع  ضبقو  اھیذخف ، نیب  ھسد  ًادحأ  نأ  هریغ ، عم  تمان  اھنأو  سنجلاب  وأ  سحلاب  ھتناخ 
ةئیذب اًظافلأ  ھعم  تلدابتو  هردص ، يف  اھناسلب  تبعلو  ھنذأ ، يف  تھوأتو  ھیعارذب ، اھطاحأو  اھاَّرعو ،

، اًصیخر ناك  ..بضغی  نكی  ملو  لعفت ، اھنأ  فرعی  ناك  ..ھتجاجفو  سنجلا  ةءاذبو  ةیشحو  اھضرفت 
ریصعك اھتعاس  نم  اھبلق  يف  راد  ةیمیھبلاو  ةمھبملا  سیساحألا  نم  طیلخ  ..اًصخرت  رثكأ  اھلعج  ھنكل 

اھكرت يتلا  ةظحللا  ذنم  تفرع  ؛  ةیلك اھنع  باغ  نسح  نأ  اًصوصخ  لكآتت ، تناكف  طالخ ، يف  زوم 
اًحضاو ناك  لجرلا  ھتاقالع ، ىلعو  ھیلع  رطخ  اھنأ  سحأ  نسح  نأ  ءاقل ، رخآ  يف  بابلا  ىلع  اھیف 

اھردص ةرارق  يف  تناك  اھنأ  حیحص  يسنج ، سوھ  امھنیب  ام  ةحضاو ، تناك  كلذك  يھ  لوألا ، نم 
اذھ عضت  مل  اھنكل  ةبیجتسمو ، ةباجتسمو  ةھفرمو  ةعتممو  ةدغر  ةایح  ھجوزتت ؛ نأ  ىنمتت  قیمعلا 

يھ اھنأ  تسحأ  نایحأ  يفو  اھبحیس ، ھنأ  وأ  اھدَّوعتیس ، ھنأ  ىلع  نھارت  تناك  اھفادھأ ، تایولوأ  يف 
هذھ لك  ھجایھ ، ةوق  روتف  وأ  اھقبش  باحسناو  اھترارمب  اھرورمو  مایألا  فافج  نكل  ھبحت ، يتلا 

.اھنادجو نم  خلستو  لكأت  تناك  رھنلا ، حرط  تناك  بابسألا 

ضرأ ىلع  بد  نكاس  رخآك  اھل  ةیتوصلا  ھتلاسرو  نیسح  ةملاكم  تناك  بابسألا ، هذھل  امبر 
ةوفغلا َّلعل  تلفغ  لجخلا ، اھنم  نَّكمت  ىتح  اھرمخ  يف  يم  تقرغ  .ةرامعلا  طوقس  لبق  حطسلا 

عضت اھبنجب ، فقت  لماح ، معن ، لماح ، خفتنم ، اھنطب  نكل  ةیراع ، نآلا  يھ  امك  اھسفن  تأرف  ..اھذقُنت 
اذإف تفتلت  ھلك ، دھشملا  قحست  عزف  حمالم  ةروص ، طاقتلال  دعتسی  نمك  لماحلا  اھنطب  ىلع  اھفك 

نم ةلكرب  دوعی  خرصتو ، هوأتت  اھیذخف ، نیب  ةوقب  اھبرضیو  ھقاس  عفری  يناسرخ  رادجك  مخض  لجرب 
ضرألا ىلع  طقستو  خرصت  اھنطب ، يف  رربم  ریغ  لغو  ماقتناب  اھبرضیو  ببدملا  ریبكلا  ھئاذحب  ھمدق 

عم زفقی  اھنطب ، يف  ھتاذ  فنعلاب  اھبرضیف  ةیواھتم  فقت  ھیفكب ، اھعفری  اھیلع ، ایشغم  اھیتبكُر  ىلع 
ناكأ يعولا ، نع  بیغتو  ..ھجو  الب  نیعارذ ، الب  ًالفط  زفقی  فوصقملا ، اھنینأو  بیئكلا  اھخارص 

ناوفنع رعشت  ضفتنت ، ةلھول ، قیفت  اھنكل  دعقملا ؟ ىلع  اھتسلج  يف  مأ  يسوباكلا ، ملحلا  يف  بایغلا 
عرجتت اھیرُع ، اھفكب  طبخت  اھسأر ، زھت  قیفتست ، نأ  لواحت  اھردص ، تحت  ھسأر  ةَّزھ  يف  نزحلا 

نیب ام  ىلع  اھفك  عضت  ةیمھو ، ماغنأ  ىلع  صقرتل  موقتو  ةراجیس  لعشت  ذیبنلا ، نم  ىرخأ  اًسأك 
ضرألا ىلع  طقست  يوھت ، لشفت ، يتاذ ، سنجل  اھتوذج  لعشت  اھتوبخ ، رفنتست  نأ  لواحت  ھیذخف 

ُلقث  ، لصحی ام  لصحی  صالخو ، انھ  مانت  نأ  تررقف  اھتایح ، مایأ  دوسأ  ًاعبط  اذھ  ..ثھلت  يھو 
يف اھسفنل  يھ  ترھظ  ءيش ، رمی  مل  وأ  ةقیقد  وأ  ةیناث  ترم  رضحف ، روضحلل  مونلا  تعدف  اھسأر 

، قباسلا بابلا  لكش  سفن  ھل  بابو  ةعبرأ  طئاوح  نم  الإ  ةغراف  ةفرغلا  ىرتف  ةفرغ ، باب  حتفت  ملحلا 
بابلاو قیضت  يتلا  ةعبرألا  طئاوحلا  كلتو  ةغرافلا  ةیلاخلا  ةفرغلا  سفنب  اذإف  ھحتفتف ، هوحن  كرحتت 

، ھیف اًحاتفم  ىرت  ةرملا ، هذھ  ًاقلغم  هدجت  ھباب ، صرق  ریدت  ھھاجت  ةعفدنم  بھذت  لطی ، يذلا  ھتاذ 
ىلع حوتفم  باب  نم  طقست  ءاوھلا  يف  يھ  ءيش ، اھتحت  سیل  طقست ، لخدت ، بابلا ، حتفنی  هریدتف ،

ىرت ءاوھلا ، يف  طقست  ءامسلا ، فقس  سملت  اھنأك  ةیلاع  ةرامع  نم  نیرشعلا  قباطلا  يف  ءاوھلا 
، اھمف اھفنأ ، ىرخأ ، ءارو  اًعارذ  اھاعارذ ، راط ، ام  لوأ  اھایدث  ءاضفلا ، يف  ءالشأ  رثانتت  ءاضعأ 



.اھجرف اھالجر ،

تحنرتو تماق ، نآلا  دیعب ؟ ناكم  نم  يتأی  رماض  رخآ  توص  مأ  ةعزفلا ، ةخراصلا  اھتقھش  كلتأ 
اھتلیل داوسب  عشبلا ، اھملأب  حضافلاو ، حوضفملا  اھیُرعب  مانت  نأ  تلواحو  ریرسلا ، وحن  ریست  يھو 

اًمامت ھتحت  يھو  نابضق  ىلع  رمی  راطق  تحت  ةمئان  اھدوجو  وھ  تأر  ام  رخآ  لعل  متاقلا ، يناقلا 
ةموزھم ةثعشم  ءارفص  تومتف ، ةیدیدحلا  تالجعلا  اھسملت  نأ  ةفاخم  نیبیضقلا ؛ نیب  شمكنت 

مك فرعت  ال  تحص ، ..فرعت  الو  مھفت  ..ةشوورم ال  ةشوكنم  ةسووھم  ةنونجم  ةلولحم  ةطوبرم 
، ماَّمحلا يف  ًانخاس  قفدتملا  ءاملا  تحت  اھدسج  تمل  ةیراع ، ةبیئك  ةنیزح  ةدھجم  تماق  ةعاسلا ،

لك دعب  يھ ـ  اذإف  ةعاسلا  ىلإ  ترظن  اھادی ، اھتلاط  بایثب  ترثدت  لولبملا ، اھدلجو  اھءاضعأ  تففج 
تعضو يومدلا ، سرشلا  نزحلا  دھج  دعب  ھیلع  ونحت  اھنأك  اھدسج  تعضو  اًحابص ، ةدحاولا  اذھ ـ 

ـ  ًالعف تَرَج  ينعی  تَرَج  تَرَجف ـ  تضفتنا  مث  ایفوص ، ًالاش  اھدسج  ىلع  تمرو  ةبنكلا  ىلع  اھدسج 
ملیفلا ھنإ  تخرتساو ، ھترادأ  ویدیفلا ، زاھج  يف  يرمع » نم  موی   » ملیف تعضو  ویدیفلا ، ةطرشأ  وحن 

يذلا ھسفن  مویلا  وھ  ناك  ةیفحص ، نوكت  نأ  تراتخا  موی  اھسفن  اھتایح  وھ  لب  اھتایح ، يف  مھألا 
میلحلا دبع  تبحأو  بلق ، رھظ  نع  اھتظفح  ھثادحأ ، ةریسأ  يھو  اھموی  نمو  ملیفلا ، اذھ  ھیف  تدھاش 
نم موی   » ةینغأ عامس  دنع  تلاز ـ  امو  اًریثك ـ  يكبت  تناكو  سوھلا ، ىتح  تورث  ةدیبزو  ظفاح 

يھو اھاری  ملالسلا  دنع  تحتو  قدنفلا ، يف  تورث  ةدیبز  ىلع  ظفاح  میلحلا  دبع  ملُسی  امدنع  يرمع »
، يرئادلا يجاجزلا  بابلا  دنع  اھتیِّبرمو  اھتداد  اھفقتلت  امنیب  ةنانزح ، ةقشاع  ةفوھلم  ھیلإ  رظنت 

..ھیف تینھتا  يللا  مویلا  َّوھ  يرمع  نم  موی  : » ينغی ًادیحو  میلحلا  دبع  ىقبیو  لخدتو ، اھذخأتو 
وأ لمعلا ، نم  ةایحلا  تابضغو  ملألا ، تاعول  يف  تناكو  ...موی ..» ..هآ  ..ھیلعو  ھنم ، تیساق  يللاو 

وفغتو ملیفلا ، ریدت  دلاخ ، ءانثأ  يف  وأ  دلاخ ، دعب  قاشعلا  نم  وأ  دلاخ ، لبق  ةبحألا  نم  وأ  دلاخ ، نم 
ھحمالم تربك  امدعبو  تاینیعبسلا ، سبالم  يف  نكل  میلحلا ، دبع  اھیتأیف  بحلا ،» رمأب   » ةینغأ عم 

مامأ اقح  تفغ  نآلا  ..َُّطق  انوكی  مل  ناذللا  اھمع  وأ  اھلاخ  ھنأك  اھملح ، يف  اھفلأت  ةروص  .ھلیح  دھناو 
ىلع ادب  يذلا  اھسفنل  اھراقتحاو  اھتامزأو  اھمئازھ  تیسن  اھنأك  اًریخأ ، اھنامأ  تدجو  اھنأك  ملیفلا 

نم عزفلاو  فوخلا  يلایل  يف  اھطوحت  اھمأ  فتك  ىلإ  دنتست  اھنأك  اًَملأو ، ًاقنح  نوكی  ام  أوسأ 
اھردص ىلع  اھریرس ، يف  مانتل  يھ  اھكرتتو  اھنضح  يف  مانتل  اھمأ  ةفرغ  ىلإ  يرجتف  تیرافعلا ،

«. يتبیبح ای  ينضح  يف  يمان  : » اھل لوقت 

ًایلاعتم يسلبانلا  مالسلا  دبع  اھءاج  اھطابضنا ، يف  مالحألا  تداتعا  ام  ریغ  ىلعو  ةرملا ، هذھ 
ھتقیرطب اھل  لوقی  وھو  كحضلا  نم  ھمامأ  ةتیم  يھو  يرمع ،» نم  موی   » يف ھسبالم  سفنب  ھتداعك 

يف ةزجعم  ِكنم  لمعأس  انأ  ھیإ ، كمسا  ای  ِتنإ  : » يروطاربمإلا ھئادأو  دیرفلا ، ھعفرتو  ةصاخلا ،
«. ةفاحصلا

يجیلملا دومحم  ةلوق  ھل  لوقت  اھتوص  ھعم  ُحب  يذلا  كحضلا  يف  ةناقرغ  ةمستبم  ھعطاقت  يھو 
«. ةفاحص لطبأ  انأ  ای  ریوصت ، لطبت  تنإ  ای  : » لبقتسملا يف  هریخی  ملیفلا ، نم  دھشم  يف 

.ملحلا نم  يسلبانلا  مالسلا  دبع  جرخ 

.اھسأر نم  ملحلا  جرخ 



.اھدسج نم  مونلا  جرخ 

.ھتءافغإ نم  اھدسج  جرخ 

.نری ..نآلا  ..بابلا  سرج  تعمس  دقل 



٢٦
.ھتدجو ..هدجت  نأ  تعقوت  نَم  رخآ 

ةشعرلا تقلزناو  يرقفلا ، اھدومعب  ةشعر  تفصعو  تبَّلصتف  ةیرحسلا ، نیعلا  يف  اھنیع  تقصلأ 
عَّطمت يذلا  يغاطلا  لوھذلا  كلذ  مأ  فقو ، يذلا  اھضبن  وھأ  اھاتبكُر ، تباس  ىتح  لفسأ  ىلإ  اھسفن 

نثارب نم  اھذقنی  يك  ھتنمت  ًالایخ  مأ  سیباوكلا ، معطو  رمخلا  قاذم  نم  ًالایخ  ناكأ  اھلقع ؟ لخاد 
يف اھھجوب  قصتلت  يھو  ىرخأ  ةرم  نرو  سرجلا  ىلع  ةقرب  ھعبصإ  عضو  ةلیللا ؟ كلت  يف  ثورلا 

؟ نآلا ھلعفتس  ام  الإ  لعفت  اذام  شوقنملا ، بابلا  بشخ  رثأ  نم  اھھجو  ىلع  طوطخ  ترھظ  ىتح  بابلا 
.تحتفو بابلا  حاتفم  ترادأو  ترادتسا 

.لخدو

! يملح دومحم  ناك 

ةعاس ذنم  ھنم  اھارتشا  يذلا  لحملا  يف  اھادترا  ھنأ  فشتكت  اھلكش  نم  ةقینأ ، ةعساو  ةلدب  يدتری 
يف لیق  ام  ھیف  لاقی  عمال  ءاذح  بیجلا ، يف  يریرح  لیدنم  اھناولأ ، ةشكرزم  قنع  ةطبار  اھعلخی ، ملو 

ةطسبنملا ھحمالم  تامسقو  ھھجو  حصفی  مل  .قیقدو  قیقر  يندعم  راطإ  تاذ  ةراظن  ةلدبلا ،
حمالملا كلت  حصفت  ام  ردقب  مویب ، ھمادعإ  لبق  نجس  يف  مادعإلا  ةفرغ  نم  براھ  ھنأب  ةبرطضملا 

ررقف اھاقلی ، ةدیعب ال  ةاتف  هاجت  ھفطاوع  تمحدزاو  هرعاشم ، تبرطضا  بحُم ، ھنأب  ھجولا  كلذ  ىلع 
.ناریجلا تیب  دصقی  ناك  ھنأ  اھدلاو ـ  حتف  ول  اھدلاو ـ  مامأ  يعدیو  اھتیب ، يف  اھیلإ  بھذی  نأ 

دیرت اھمف  حتفت  ةتوھبم ، ًابیرقت ، ءاسرخ  نیتنثا ، وأ  ةوطخب  ھمامأ  يھو  ًاتماص  ًافقاو  لظو  لخد ،
قطنلا داعو  ةیلمعلا  تحجن  لھ  فرعن  نأ  دیرنو   ، يئامنیس ملیف  ةیاھن  يف  اننأك  ملكتت ، الف  ملكتت  نأ 

يھ علتبت  ىتح  راظتنالاب  حمست  ماستبالا  نم  ام  ةجرد  دنع  اًمستبم ، دومحم  ناكو  ءاسرخلا ! ةلطبلل 
.اھتشھد

؟ يم مادم  ای  كلاح  فیك   ـ

 )...(: نیحاَّفسلا لجخ  لمحی  ضیفخ  توص  يف  مث 

!(. باقلأ نود  اذكھ  يم   ) يم ای  ينیتشحو   ـ

: ةعاس ذنم  ھعم  تناك  اھنأك  ھتلأسف  اھیعو  تدرتسا 

؟ تبرھ  ـ

در ..ًالبق  ھلایخ  يف  اھمسر  نَم  قوشو  ..لوضفو  عالطتسا  يف  ةقشلا  ىلإ  رظنی  لخدی  وھو 



: ةلجعتُم ةطاسبب 

.هآ  ـ

ءارمح ةیفلخو  ةیلاقترب  ناولأب  ةیراع  ةأرمال  مْسَر  طئاحلا ، ىلع  بكارمل  ةنَّولم  ةحول  دنع  فقو 
ةدرو نم  ةقرو  فطقو  ةینیص ، ةزاف  ةقر  يف  ھعباصأب  سمل  نیمسو ، رمحم  اھدسج  ضایبو  ةیناق 

، سولجلا بَّرج  ةكیرأ ، ىلع  سلج  ةئیضم ، فصن  ةفجن  ىلإ  ھسأر  عفر  ھمف ، يف  اھعضو  ةلباذ ،
بر ھنأك  اھسأر  ىلع  سلج  ةرفُّسلا ، ةفرغ  ىلإ  لصو  ىتح  ىشم  ةیناث ، ةرم  ماقو  اھتناتم ، بَّرجو 

اھقرغتساو رئاجسلا ، ةبلعل  اھرتوت  تمَّلس  يتلا  يم  َْينیع  عم  ةفوصقم  ةفطاخ  ةرظن  لدابتو  تیب ،
ةكحاض رظنت  يھو  ریبك ، يضف  راطإ  لخاد  اھل  ةیفارغوتوف  ةروصب  كسمأ  ..يرانلا  كبترملا  نیخدتلا 
كرح مث  يضفلا ، راطإلا  شوقن  ىلع  ھعبصإب  راد  اھحمالمو ، اھھجو  لمأت  اھروصی ، ام  صخش  ىلإ 

دوعص عم  دعصی  اھیتفشو ، اھفنأ  َيتحتفو  اھیبجاح ، ةمسرو  اھرعش  تاءوتن  ىلع  اھسفن  ھعبصإ 
ىلإ بھذ  ..ةقیقح  اھب  كسمی  ھنأك  اھنقذ  لوح  ھعبصإب  فل  مث  نمآلا ، اھلوزن  عم  طبھیو  ةفشلا 

اھفلخ اھمدق  عضت  ةقلق ، ةبرغتسُم  بابلاب  يھ  تفقو  ياشلا ، نم  نیبوك  دعی  أدب  ھفرعی ، ھنأك  خبطملا 
: اًمستبم اھیلإ  تفتلا  ھتاكرح ، بقرتو  رادجلا  ىلع 

! ةبرطضم ِتلز  امأ   ـ

: ةعرسب تلاق 

.ًاعبط ..هآ   ـ

: بوكلا عاق  يف  ياشلا  تابح  ىلع  نخاسلا  ءاملا  بصی 

.ءوسب دحأ  ِكسمی  نل  ..ينئمطا   ـ

! يملح ای  دومحم  ای  ءوسلا  تنأ   ـ

: اًصحاف اھحمالم  يف  نعمأو  ةباجإلا  نم  شھدنا 

! مھفأ ال   ـ

: ةددرتمو ةبنذم  اھسأرب  تقرطأ 

! انأ الو   ـ

، اھتفقو ىلع  تلاز  ام  يھو  اًعرسم  داع  مث  ةھدرلا ، يف  ىشم  جراخلا ، ىلإ  اھقبسو  ًابوك  اھاطعأ 
مث اھیلع ، ھینیعب  راد  ریرسلاو ، ةحیرستلاو  بالودلا  لخد ، حوتفملا ، مونلا  ةفرغ  باب  ىلإ  لصوو 

درفو ةروجابألا ، تحت  رواجملا  ونیدوموكلا  ىلع  ياشلا  عضوو  ھترخؤمب ، هزھو  ریرسلا  ىلع  سلج 
ھلك ریرسلا  زھت  يتلا  ةجرھملا  ھیقاس  ةكرحب  ةیطغألاو  تاءالملا  شمركی  وھو  ةبترملا  ىلع  ھمسج 
ىلع مئان  فصن  وھو  اھل  لاق  .دیعب  نم  تفقوو  ةفرغلا ، باب  ىلإ  تلصو  دق  تناك  ..حَِرف  دیعس  وھو 

: يلاعلا ریرسلا  دنسم  ىلإ  هرھظ  دنسی  ریرسلا ،



يھأ نامزلا ؟ اذھ  يف  نامألا  اذھ  ىری  نَمو  روعشلا ، اذھ  دجی  نَم  نكل  نامألاب ! روعشلا  لمجأ  ام   ـ
هؤالزن عدُوی  يذلا  شحوملا  ةایحلا  غارف  وھ  مأ  ةداعسلا ، ىنعم  اھفاتكأب  مدصت  يتلا  ةایحلا  ةمحز 

؟ نونجلا فرغ 

: ًاللھم خرص  اھتیاھن  يف  مث  ةظوفحم ، ةعطق  يقُلی  نمك  اھلاق 

! فرح يأ  يف  ئطخأ  مل  ..ھیھ  ..هآ   ـ

: ھلوقب اھلجاع  ..تاملكلا  هذھ  ىلع  تفَّرعتو  فقوملا  اھیلع  ضمغأ  ةعجارتمو ، ةشھدنم  يھ 

ًاعطقم يعمست  نأ  نیدیرت  لھ  ھلك ، ھتظفح  ةیئاسنلا  سرون »  » ةلجم يف  ِكل  لاقم  ةمدقم  هذھ   ـ
...ِكل لوقأ  ادج ؟ ينبجعی  لاقم  نم  رخآ 

: اھتاملك ّدری  دِ أدبو 

، اھدنع تفقوتف  ملیف  يف  اھتعمس  ةلمج  ھنوفرعی .» ھنوقتلی ال  نیحو  ملح ، ءارو  سانلا  ضكری  « ـ
نیح اھیلع  اوفرعتت  مل  يتلا  مكمالحأ  ام  : » دعقتو ایندلا  مھلجأ  نم  موقت  نیذلا  موجنلا  ءالؤھ  تلأسو 

.»!؟ اھومتیقتلا

، اھنزح دراطو  اھتدحو ، دَّدب  معن  برحلا ، كلت  لمتحت  دعت  مل  تجرخو ، ةفرغلا ، باب  نم  تشم 
: وطخلا عرسم  نآلا  اھءارو  ناك  ةللضمو ، ةقیمع  ىرخأ  رئب  ىلإ  اھذخأ  ھنكل  ةلیللا ، اھنونج  دراطو 

! كدعُسی ءيش  ِكتالاقم  يظفح  نأ  ُتدقتعا  ِتجعزنا ؟ لھ   ـ

: اًمامت ھتھجاو  ةھدرلا  يف 

؟ ينم دیرت  اذام  كءارو ؟ نَمو  تنأ ؟ نَمو  انأ ؟ اذاملو  تبرھ ؟ فیك  دومحم ؟ ای  دیرت  اذام   ـ

: ران عولو  ھیف  ًاعلدنمو  ًاعلوم  ًاعلو  اھلاق 

! ِكدیرأ  ـ

نئتو نحت  ھعم  تداك  برطضملا ، اھدسجو  میقسلا ، اھنزحو  اھتلیخد ، فعضو  ھئادأ ، ةقیرط 
تبرطضاف اھتراعد ، ةصخر  ىلع  رسنلا  متاخ  عضت  كلذب  اھنأ  تسحأ  ةلھو  يف  ...ھل  اھسفن  ّدُقتو  مِ

ضكرت يھ  تضمو  نكسو ، قرطأ  .بعادی  الو  يذؤی  ًاعفص ال  هدخ  ىلع  ھتبرض  رخآ ، الب  جوم  قوف 
: اداج اھتلابق  فقوو  اھءاجو  تاظحل  .ھیرتنألا  يف  اھدعقم  ىلإ 

نَم كانھ  لب  برھأ ، نأ  نكمملا  نم  ناك  نجسلا ، يف  يل  لوألا  مویلا  ذنم  ..تاعاس  ذنم  ُتبرھ   ـ
«، لق دومحم  ای  بورھلا  رِّرُقت  ىتم  : » يل لاقو  نجسلا ، يف  يدوجو  موی  ثلاث  بابلا  يل  حتف 

نكأ مل  ُّتكسو ، اھتقو ، بولطم  امبرو  نكمم ، ھنأ  تفرع  نكل  رَّكذتأ ، اًطباض ال  وأ  ایدنج  ناك  .ىضمو 
تبلقنا ولو  مدُعأ  نلو  ينیذؤی ، نل  ًائیش  نأو  جورخلاب ، ينودعو  دقل  بورھلا ، يف  اھتعاس  بغرأ 

تنك مادعإلا  مكح  مغر  ينوناخ ، مھنأ  تفرع  ينع  ِكوعنم  ذنمو  لوألا  سمأ  برھأ ؟ اذاملف  ایندلا ،
لوأ مادعإلل ، ينوكرتف  ِكعم  تمَّلكت  نیح  طورشلاب  انأ  تللخأ  امبر  نكل  ٍراس ، اننیب  قافتالا  نأ  رعشأ 



اھتَمساقت بورھلا ، اذھ  ينفَّلك  ھینج  فلأ  نورشع  اھئبخم ، نم  يلاومأ  تبحس  تفرعو  تكردأ  ام 
تاوطخ عرق  عم  تجرخ  ءاسملا ، يف  ھتیدترا  يركسعلا ، لورفألا  ينءاج  تالوصلاو ، ركاسعلا  يدیأ 

مھلك لیللا ، يف  لَّدبتت  يتلا  ركاسعلا  ةیدرو  نمض  تنك  دلصلا ، تلفسألاو  نجسلا  طالب  ىلع  ركسعلا 
، لھاجتی ناكو  فرعی ، ناك  لكلا   ، ةباوبلا ىلإ  انلصو  ةرایسلا ، انبكر  اوتكس ، مھلكو  يننوفرعی ، اوناك 

ءاوضألا ةكرات  نجسلا ، جراخ  تلفسألا  قوف  اھتالجع  ةرایسلا  تبحس  ىتح  ىضاغت ، وأ  ىضاقت  لكلا 
لاعسو ةسارحلا ، تایرودو  مامتلا ، ریباوطو  ةبقارملا ، جاربأو  حیباصملاو ، تافاشكلاو ، ةتبثملا ،

نم موثلك  مأ  يناغأو  طابضلا ، بتاكم  يف  نویزفلتلا  توصو  ةیدارفنالا ، نیزانزلا  روبقو  ءانجسلا ،
! ِكارأ يكو  تومأ ، يك ال  تبرھ  ةدیعبلا ، ویدارلا  ةزھجأ 

ذنم يحور  تلحأ  يتلا  ةدیحولا  ِتنأ  ِتنكو  مانأ ، نكأ  مل  ةعلاطلا  تاراھنلا  رجفو  نجسلا  يلایل  يف 
تَحتفت ِكانیع  تَرھظ  املف  ىتوملا ، سافنأو  سفنلا  قیضو  اھللمو  اھتیشحوو  مایألا  رفق  ناك  ِترھظ ،
يف كمسرأ  تنكو  كروص ، كتاباتك ، كتایح ، قحالأ  تنك  هركذتأو ، هركذأ  لیمج  ءيش  ىلع  يانیع 

.ھلك طئاحلا  ىلع  ناولألاب  كتروص  مسرو  يتنازنز  ماَّسرلا  نیجسلا  تلخدأ  ةبسانملاب ، موی ، لك  يبلق 

اھنم برتقا  بوسحملا ، ریغ  قشعلا  دح  ىلإ  اًمرغُمو  ًابیطو  ًاعیدو  ناك  ھنكل  ھتكرح ، يم  تبَّسحت 
امھیبروج امھنع  علخ  اھیمدقب ، كسمأو  ةیذحألا ، ِّلاحم  لامعك  اًصفرقم  اھتلابق  ضرألا  ىلع  سلجو 

يف ھھجو  غَّرمو  نظأ ،) كلذ ، دیرت  تناك  امبر   ) ةیبلسو ةبولسم  ةروھبم  يھو  نییفوصلا ، نیریغصلا 
مان اھیمدق ، نطب  يف  ھنقذو  ھیتفشو  ھفنأ  عضو  ًاعبصإ ، ًاعبصإ  ھھافش  ةسملب  اھعباصأ  لَّبق  اھیمدق ،
ھیف تثبعو  هرعش ، اھعباصأب  يم  تسمل  ھینیع ، نم  ةعوللاو  قوشلا  عومد  ترفط  امھیلع ، هدخب 

: تلاق بذع  باذع  يفو  ًالفط ، للُدی  نمك 

! دومحم ای  كتیاكح  لمُكنو  ھیف  سلجن  ناكم  نع  ثحبن  انب  ایھ   ـ

: ًالئاق مستبی  وھو  اھیلإ  اًرظان  ھسأرب  عجارت  دقو  تضھن 

؟ يننیفاخت لھ   ـ

: ةھدرلا وحن  ریستو  مستبت  يھو 

.ىسنت نأ  كایإ  ..لتاقو  حاَّفس  تنأ  ..ًاعبط   ـ

: ولعی ھتوصو  اًَرفنتسُم  لاق 

! تاسدسم نود  لتقی  نَم  كانھ  طقف ، ءامسلا  ىلإ  علطتو  عطقنت  اًحور  سیل  لتقلا   ـ

: اًحضاو ًایلاع  اھتوص  ءاج  مونلا  ةفرغ  نم 

.هریغبو سدسملاب  ًاعم ، نیرمألاب  لتاق  تنأ  نكل  ..حص   ـ

.جورخلا سبالم  يف  نآلا  ھمامأ  ترھظ  مث 

؟ كنع نوثحبیو  كنودراطیس  ىتم   ـ



: باجأ ةمارص  يفو  تلأس ، ةیدج  يف 

.ایندلا بلقنتس  اھدعبو  ناتعاس ، انمامأ   ـ



٢٧
ءاتشلا ولخ  ةیلاخ  قرطلا  تناكو  ةنكمألاو ، عراوشلاو  ةَّقزألا  يف  اًرئاس  ًالئاس  رطملا  ذاذر  ناك 
تلفسألا ألمت  ةفصرألا  تحتو  بناوجلا  يف  ةرھمجتملا  ةریغصلا  ءاملا  تاریحبو  ءفدلا ، ةحئار  نم 

وأ عراوشلا  يف  يشمی  يذلا  اذ  نمف  اًحابص ، ةیناثلا  تبراق  ةعاسلا  ءامب ، طولخم  ءوضب  عماللا 
ةمحز اھددبت  ةشحوب  ةفجترملا  بولقلاو  نینوزحملاو ، ىنازحلا  ىوس  نآلا ، يھاقملا  نكسی 

ھباب دومحم  قلغأ  اھباب ، قلغت  تناك  امنیبو  ةرایسلا ، نم  يم  تطبھ  ةایحلا ؟ سافنأب  عراوشلا 
رھسی ىھقم  ينیعلا ؛ رصق  عراش  لخاد  ةیواز  يف  ریغص  ىھقم  لخدم  دنع  اھرظتنی  فقوو  ًاعیرس ،
نم عساو  ىھقملا  نئابزلا ، تابلط  ءارو  ضكرلا  نم  ةعاس  نیرشعو  ًاعبرأ  ًالصتُم  حابصلا  ىلإ 

.كیلاعصلا بناجألا  حمالم  نم  ةلیلقلا  هوجولا  مظعمو  ھلخدم ، يحوی  ام  سكع  لخادلا ،

نیب ردصت  يتلا  يكلساللا  ةزھجأب  نوكسمی  ةطرش  ءانمأ  دوجول  دومحم  جعزنی  ملو  تفتلی  مل 
، بیلحلاب ًایاش  نوبرشی  نونمآ  نوخرتسم  ءانمألا   ، ًالجعتُم اًغالب  وأ  اًرمآ ، ًاتوص  رخآلاو  نیحلا 

وھو دومحم  ھجتا  فیفخ ، ضیفخ  هؤوض  تماص ، دیعب  نكر  ىلإ  .ونیمودلا  يف  ًالمأتم  اًرود  نوبعلیو 
تجرخأو قاس ، ىلع  ًاقاس  تسلجف  لیوطلا ، اھناتسف  رایتخا  تنسحأ  دقو  تسلج  يتلا  يم  ىلإ  ریشی 

ةظحللا نم  امھعباتی  نوسرجلا  ناك  ..ھتیحان  ھتَّدم  يذلا  ریغصلا  زاھجلا  يف  ھتعضوو  تیساكلا  طیرش 
ًایاش ْتبلط  ھھجو ، لتحت  مونلا  حمالمو  ًابلط  رظتنی  امھمامأ  فقی  ناك  امھسولج ، درجمبو  ىلوألا ،

ًاتماص لظ  ھنكل  دومحم  ثدحتی  نأ  ترظتناو  ھبلطم ـ  اھقارف  نئابزلا  يدیأ  يف  يم  ھتأر  بیلحلاب  ـ
تسلاج يذلا  ناكملا  نامأ  مغرو  ًافجاو ، ًالجو  لازی  اھبلق ال  ناك  ةوفغ ، افغ  نَمك  اھینیع  يف  ًالمأتم 

: ھتلأس اھردص ، لخادب  ةقلق  رفاظأب  يرجی  ًاقیمع  اًشبن  نإف  يملح  دومحم  ھیف 

؟ نآلا ملكتت  نأ  دیرتأ   ـ

: لاق رخآ ، قیرط  يف  رخآ ، ریكفت  يف  ًابوحسم  ًاقرطُم 

.معن  ـ

: ةأجف مَھبُم  رجض  اھباصأ  ةعفدنم  ةرمآ  ةجھل  يفو  ًاعم ، لُّجعتو  ءودھب 

.برھا قَحلا  وأ  ..ِكْحا  نذإ   ـ

: ىكحف ىضمو  هرعش  ىلع  ءام  درطی  نمك  ھسأر  زھ 

حابص يف  انك  ةثالث ، وأ  نابكار  اھیف  ًابیرقت  ةغراف ، ةبرع  يف  ةدیدجلا  رصم  ورتم  بكرأ  تنك   ـ
ذخآ اًریثك ، اھلعفأ  تنك  ينم ، نَّكََمت  دق  قھزلا  ناك  اھموی  امبر  نكل  يجورخ ، ةداع  ریغ  ىلع  ركاب 

لخاد رصقتو  لوطت  تاوفغ  يف  الإ  اھلوطب  مایألا  مانأ  نُكأ  مل  ًانایحأو  هرخآ ، ىلإ  ھلوأ  نم  طخلا 



تفتخاو ترھظ  دق  ةحیدم  تناك  اھمایأ  ءيش ، ىلإ ال  قلمحأ  اًسلاج  تنك  ةدیدجلا ، رصم  ورتم  تابرع 
قرطت اھب  اذإف  دعوم ، الب  ًانایحأ  اھرظتنأ  تنكو  بایإلاو ، باھذلا  نم  ةبیرغلا  اھتالاح  يف  ىرخأ  ةرم 
سنجلا ..بحأ  َّالأ  تمَّلعت  يننأل  لغشنأ ؛ َّالأ  ُتدَّوعتو  اًروھش ، دوعت  الو  جرخت  مث  اًمایأ  يعم  مانتو  يباب 
يعم ةحیدم  تراصو  تناك  اذكھ  ..هدعب  مایصلا  ضعبل  اًریثك  يفكی  ناكو  اًریرشو ، ایومد  ناك  اننیب 
ةبرع يف  ءيش  ينلغشی  نكی  مل  مھملا  ينجس ، نم  نیرھش  دعب  لیوطلا  اھبایغ  ىتحو  اھتفرع  ذنم 

يف ورتملا ، طخ  ةاذاحمب  ریست  ةعرسم  ةرایس  ىلإ  يرظن  باكرلا  دحأ  تفل  امنیح  ةدیدجلا  رصم  ورتم 
، ورتملا ةاذاحم  ىلإ  دوعت  مث  يفتختف  يرابكلا  دعصتو  ورتملا  تاءانحنا  عم  ينحنتو  لیوطلا ، عراشلا 

عباتأ ةذفانلا  نم  رظنأ  تفقوو  تشھدنا  انأ ، َّيلإ  ریشی  ناك  معن ، هدیب ، يل  حولی  باشلا  اھقئاس  ناك 
ةراشإلا يف  ةرایسلا  نم  باشلا  سأر  َّلطأ  ھب ، قحلتف  عرستو  ورتملا  اھقبسیف  ًانیح  ئطبت  ةرایسلا 

دومحم ای  : » اًروف ھتنیبت  ٍلاع  توصب  ينادانو  اًھقھقم  اًكحاض  ناك  تارایسلا ، رمتل  ورتملا  فقو  نیح 
«! يملح ای 

ةرایسلا نم  طبھ  ةئجافم ، ةرایس  ةلوجرلا ، حمالم  ضعب  ةقانألا ، ضعب  طقف  لداع ، ھسفن  وھ  ناك 
.فیصلا میسن  ءاوھ  يف  فرفری  لیدنمب  اًكسممو  اًكحاض  َّيلإ  ریشی  ..بابلا  راوجب  فقوو 

«. ھلای لزنا  »

قانخو رورملا ، لُّطعتو  لداع ، ةفقو  ينیعب  تعبات  ةأجف ، عمل  رضخأ  ءوضب  ورتملا  قلطنا 
نكل اھدھشم ، لءاضتی  كانھ  ةرایسلا  ودبتو  دعتبی ، ورتملا  ناك  ھعم ، ةفقاولا  مھتارایس  يف  نیقئاسلا 

يعم بكارو  وندتو ، برتقت ، اًعرسم ، ةرایسلا  دوقیو  ًاعطق  نیرخآلا  بسی  وھو  بكر  دق  ناك  لداع 
ثادحأ ىلع  قیلعتلاب  اولغشناف  شاعملا  ىلع  اوجرخ  نیذلا  لاجرلا  كئلوأ  نم  ورتملا ، ةبرع  سفن  يف 

«. ةمداقلا ةطحملا  ھل  لزنا  نونجم ، كبحاص  : » ھتمكحب يلدی  وھو  مستبا  نوكلا ،

يف ينتوتحا  ءاضیب  ةلدب  هراظتنا ، يف  ًافقاو  تنك  ورتملا  ةطحم  ىلإ  لداع  ةرایس  تلصو  نیح 
ينردابو ةرایسلا ، ھعم  ُتبكر  ھضومغو ، ھتنوعر  نم  ًائیش  ِفخی  مل  ھسفن  لداع  ناك  دقل  اھنطب ،

.»؟ ةرایسلا هذھ  يف  كیأر  ام  : » لاؤسلاب

.»؟ اھتقرس نیأ  نم  : » اداحو اًحضاو  ھیلع  تددر 

«. قح صیلخت  اھتذخأ  ..اھقرسأ  مل  : » يعیبط لاؤسلا  نأك  يعیبط  لكشبو 

.»؟ اھبرجت بحت  : » اًسِّمحتُم َتفتلا 

.»؟ ءارحصلا علطن  : » ھحارتقاب ينلجاعف  ھسامحل ، سَّمحتأ  ملو  بُجأ ، مل 

سیل ھلك  رمألا  نأ  اًروف  اھتعاس  تفرعو  ملاس ، حالص  عراش  ىلإ  ھجتاو  نادیم ، لوأ  يف  رادتساو 
، بذكی ةءامیإ  يأ  يف  كردأل  ھھجو  تاجلخ  صَّحفتأ  انأو  تمص  هدعب ، ام  ھل  يوارحصلا  نأو  ةفدص ،

!«. امام رابخأ  نع  ينلأست  مل  ينعی  : » ةوقب يذخف  طبخ  .قدصی  ةءامیإ  يأ  يف  ةقدب  وأ 

، حیحص : » اھدراطأ يننأك  ةعرسم  ينیع  مامأ  حابصلا  اذھ  يف  يضمت  يتلا  عراوشلا  يف  ترظن 
.»؟ اھرابخأ ام 



يھ اھنإ  ًادبأ  تلق  امل  نآلا  اھتیأر  ول  تدھنا ، دقو  اھموی  نمو  ..يدثلا  ناطرس  ةیلمع  تلمع  »
«. يلجأ نم  اھسأر  يف  كسدسم  تعضوو  اھل  تحر  ام  موی  ًاقلطُم  َسنت  مل  اھنإ  نینس ، ذنم  اھسفن 

يأ اھیف  سیل  رطاخ  ةیوفع  ةجھل  يفو  يوارحصلا ، قیرطلا  ىلإ  اَنلصوأ  .كحض  يف  رجفناو 
«. حورطم ىسرم  اھلعجا  كل ، لوقأ  ..ةیردنكسإ  يعم  َلاعت  : » رطاخ ةیوفع 

نأك ناك  ناكم  لك  يف  رثكأ ، تاحارتسا  يف  اًریثك  لداع  فقوت  حورطم  ىسرم  ىلإ  قیرطلا  يف 
َّيلإ ریشی  ھحملأ  امدنعو  اھیف ، فقوتن  ةطحم  لك  يف  ةریثك  ةینوفلت  تاملاكم  ىرجأ  ھفرعی ، عیمجلا 

هَرأ ملو  ةلیل ، يف  ةرامخ  نئابز  يفكت  ھفوج  يف  يدنارب  تاجاجز  غرفأ  ةرایسلا  يف  اًمستبم ، ھعارذب 
رھاز ةیاكح  انتقَّرف  فیكو  يل ، ھبح  نع  ریبعتلاو  تقولا  ماھتلاو  كحضلا  لواحی  ناك  اًرومخم ،

ةیاكح ةولح  نكل  : » لاقو كحض  ..ھیلع  تناك  نیعلا  نأل  يتایح  نم  ًالیلق  يفتخی  نأ  رثآ  ھنأو  ایریبیل ،
«. اھیلإ بھذن  نینتا  َّالو  موی  ..هذھ  حورطم  ىسرم  نانج 

ئطاشلا ىلعو  قدنف  يف  انمقأ  .انرابخأ  لك  يف  ملكتن  ملو  انباصعأ ، ئدھن  مل  حورطم  ىسرم  يف 
لثمی ملو  ةكراشملا ، ھیلع  ضرعأ  ملو  قافنإلا  ىلوتی  لداع  ناك  ةرشابم ، رحبلا  ىلع  لطت  ةفرغ  يف 

تانوسرجلا كحاضیو  لوحكلا ، عاونأ  نم  ایأ  وأ  ةریبلا  برشی  ناك  تقولا  لوط  قلق ، يأ  رمألا  ھل 
نم ةریغصلا  بتكلا  تائم  اھب  ناك  اھحتفی ، ةیفلخلا  ھترایس  ةبیقح  ىلإ  بھذیو  تایتفلا ، سكاعیو 

لسالسلا هذھ  لكو  لیحتسملا ،» لجر  و« ـ١٣ ،» لا نیطایشلا  و« ةسمخلا ،» نورماغملا   » زاغلأ
ھیف تسدكت  ًاعساو  ًانزخم  ھترایس  ةبیقح  تناك  ةیبِّصلا ، ىلإ  ةھجوملا  تارماغملا  صصقب  ةصاخلا 

نیتعاس يف  ةءارق  اھیلع  يضقیو  زاغلألا  هذھ  نم  ًاثالث  وأ  نیتخسن  ذخأی  هزنك ، اھنأك  بتكلا  هذھ 
دھاشأ نیرمأ : نیب  انأ  تنكو  ةثالثو ، نینثاو  اًموی  متی  عضولا  اذھ  ناك  اھریغی ، وأ  اھدیعی  ةتالت ،

رثكأ ةمث  نكی  مل  لوألا  مویلا  يف  ..بورغلا  ىتح  قورشلا  نم  رحبلا  ىلع  سلجأو  نویزفلتلا ، تاطحم 
ةیقب ينلغشت  نأ  يف  عنامأ  مل  جئاھ ، فیصل  ةمداق  ةباش  ينتلزاغ  يناثلا  مویلا  يف  تقولا ، رورم  نم 

ةفع ماود  ىلع  اھیف  صرحت  يتلا  ةلجعتملا  تاكابتشالاو  ةیسنجلا  تاشوانملا  نیب  نیرخآ  نیموی 
دقو ةیسمشلا ، تحت  يراوج  دعقم  ىلع  سلجو  ةأجف ، لداع  ءاج  ریخأ ، موی  حابص  يف  ..ةفئاز 

متأ ھلعل  ةدحاو ، ةرم  هزاغلأ  نم  نیباتكب  كسمی  ناك  ًابیرقت ، انبكُر  تطغ  ىتح  جوملا  هایم  تلصو 
: ورتملا يف  َّيلإ  راشأ  ذنم  ھلوقی  نأ  دیری  ناك  ام  لاقو  َّيلإ  تفتلاف  امھدحأ ، نم  ةریخألا  ةحفصلا 

«. كنودیری ةعامجلا  »

.»؟ ةعامج يأ  »

ھیف امب  يمأ  نع  ينلأست  مل  كنأ  كتلكشم  : » هزغل أرقیل  دوعیل  ھنم  ضفنی  اًرمأ  ذفنی  ھنأك  ءودھ  يف 
اھمویو ةیلمعلا ، ءارجإ  موی  ذنم  ةرتف ، ذنم  ةمومحملاو  اًساسأ  ةرتوتملا  انتقالع  تدطوت  دقل   ، ةیافكلا
ةقالع ىلع  تناك  ًانایحأ ، ةفرقُملا  ةددعتملا  تاقالعلا  تاذ  ةیباصتملا  ةمیدقلا  ةلثمملا  يمأ  نأ  تفرع 
ءاج نیعوبسأ  ذنم  ھنأ  مھملا  امھم ، سیل  ةلیمعك ، ةقیدصك ، ًانایحأ  اھباسحل  لمعت  ةمھم ، ةھجب 

تلءاست يندیری ؟ لجرلا  ھعم : سلجأل  ينتَعدو  يھ  تماق  مث  ًالیلق ، اھعم  سلج  يمأل ، فیض 
، مایألا هذھ  ھتلعف  ام  كعم  لعفأ  نأو  كارأ  نأ  ينم  بلط  ةدیدش  ةثامدب  ھنكل  تبرغتساو ، تشھدناو 

«. مھم رمأل  كنودیری  مھئاقلل ، كوعدأ  نأو 



زغللا اذھ  يھُنأس  عنام ، الف  مویلا  رصمل  دوعن  بحت  ول  : » لوقی وھو  هرھظ  يناطعأو  لداع  ماق 
«. ةرشابم هدعب  رفاسنو 



٢٨
، مرجلا ضیرعلا ، لیوطلا ، مساحلا  لجرلا  اذھ  َّيلإ  ھھجوی  لاؤس  لوأ  ناك  لداع ..»؟ بحت  لھ  « ـ

يذلا ضماغلا  بیھملا  ىنبملا  اذھ  يف  عساولا  ھبتكم  يف  فیفخ ، رفصأ  رعشو  نیوارضخلا ، ھینیعب 
تاءارجإ ..لداع  يل  ھمَّدق  يذلا  مسالا  اذھ  تبلطو  تلخد  ذنم  ھناردجو  ھبتاكمو  ھتاھدر  ينتشوان 

ةلبدلا تحمل  تضفرف ، ةراجیس  يل  مَّدقو  ًایاش  يل  بلطو  ھمامأ  تسلج  ىتح  ةلممو ، ةریسع  ةریثك 
يف تیساك  زاھجو  طئاحلا ، ىلع  ةیمسر  ةروصو  بتكملا ، ىلع  ةحبسمو  ىرسیلا ، هدی  يف  ةیضفلا 
يف ةقوقدم  ریماسم  يف  ةطوبرم  ءاضیب  ةعیفر  لابح  ىلع  ةقلستم  ةرضخ  نم  ةبیعكت  تحت  نكرلا 

ضف ةیندعم ، هایم  ةجاجز  اھنم  جرخأ  ةریغص  ةجالث  وحن  اًھجتم  يندعاسی  وھو  مَّدقت  ..طئاحلا 
.»؟ لداع بحت  لھ  : » ىرخأ ةرم  لاؤسلا  داعأو  اھءاطغ 

.»؟ مھم لاؤس  اذھ  لھ  : » تبجأ

.»؟ مأ ال مھم  وھ  لھ  كیأر ؟ ام  تنأ  : » ينلأس

«. ةمھملا يھ  ةباجإلا  ..امھم  لاؤسلا  سیل  امبر  : » ينیع يف  هرظن  نعمأو  داع  مث 

يف ھتقثب  يمتحی  ناك  ھبتكم ، ةوق  لخاد  اھیف  ادب  يتلا  ةظحللا  نمو  ةفشاكو ، ةرمآ  ھتجھل  تناك 
نأ دیری  نَم  ماغرإ  يف  ةیفاك  اھاری  تامولعم  هدی  يف  كلمی  ناكو  مزاللا ،) نم  رثكأ  ةیلاع   ) ھسفن
سیل ھفرعی  ام  نأك  تلماعت  دقف  كلذل  ينعو ، ينم  ىضم  ام  لك  فرعی  ناك  ھنأ  دكؤملا  نم  مِغُری ،

.»؟ لداع بحت  لھ  ..ھھ  : » لأسی وھو  قرطأ  ..ينمھی  لقألا ال  ىلع  وأ  امھم 

«. ھھركأ انأ ال  : » نارود وأ  فل  البو  لماك  حوضو  يف  تبجأ 

«. ھبحأ يننأ ال  امك  : » ھینیع نم  حاحلإو  تمص  دعب  مث 

لك فرعن  اننأ  فرعت  تنأ  ًاعبط  : » ھفقوی نل  ًادحأ  نأ  فرعی  نَم  قُّفدت  يفو  اھرظتنی ، ناك  نمك 
«. ةجاح

«. دیكأ »

قدنف يف  میقی  يبنجأ  صخش  ةعیرسو ، ةلجاع  ةمھم  يف  كدیرن  نحن  تقولا ، رصتخن  نذإ  »
«. رصم رداغی  َّالأ  هدیرن  سیماریمس ،» »

.»!؟ اذامل »

.اھداتعا امبر  ةكرح  يف  ھتضبق  روكی  وھو  لجرلا  مستبا 



«. كلغش سیل  ھنأ  مغر  لاؤسلا ، ولح  »

، عوطتم انأ  ..مدنف  ای  ةیرابجإ  تسیل  ةمھملا  هذھ  : » ھیف اھتظحال  يتلا  ةیوارفصلا  سفنب  تمستبا 
«. فلأ مكیدل  دحاولا  لدبف  الإو  ضفرأ ، وأ  قفاوأ  نأ  يقح  نمو 

«. يملح ای  دومحم  ای  اذھل  قولخم  تنأ  ..كلثم  نوریثك  دجوی  ..ال ال  : » ةعرسب لاقو  كحض 

ھعمتجم نبا  مرجملا  نأ  نوری  نیذلا  سفنلا  ءاملع  مالكلا  اذھ  نم  بضغیس  : » دعقملا دنسم  ُتطبخ 
«. ھمارجإب ًادولوم  سیلو  ھتئیبو 

ةثراكلا نأ  نوری  نیرخآ  ءاملع  نأ  نظأو  : » لاقو اًمامت  يتلابق  فقوو  ھبتكم  ةفاح  ىلإ  وھ  دنتسا 
«. ھعمتجمو ھتئیب  هدعاست  مث  ھمارجإب ، ًادولوم  صخشلا  نوكی  نیح 

«. فرعأ نأ  دیرأ  يننأ  مھملا  ..مدنف  ای  سرادم  هذھ  : » تلق ةقثو  دورب  يف 

.»؟ ھیلإ بھذت  فوس  يذلا  لجرلا  نَم ؟ »

«. معن »

برتقن نأ  عیطتسن  الو  ةمھم ، اھارن  تامولعم  ىلع  لصحو  انیلع ، سَّسجتی  يكیرمأ ، طباض  »
يھتنت دقف  ةراشإ  يف  ھفقو  رورم  يركسع  ول  ةیسامولبدو ، ةیمسر  ةلجاع  ةرایز  يف  انھ  ھنأل  ھنم ،

«. ةیسایس ةمزأب 

.»؟ بولطملاو »

«. ًادغ رفاسم  وھ  »

.»؟ مدنف ای  بولطملاو  »

يف ھتفرغ  نم  لزنیس  وھ  اًرصع ، ةثلاثلا  يف  علقتس  يكیرمألا  ةرئاط  ةیاغلل ، ةطیسب  ةجاح  ..ًادبأ  »
يسكات بلطیو  ھبئاقح  مزحیل  دعصیس  مث  ةداتعملا ، ھتوھق  برشیو  هراطفإ  لوانتیل  قدنفلا 

..راطملا ىلإ  يضمیو  بكریس  اھلبق ، ًادحأ  لبقتسی  نل  راطملا ، ىلإ  ھلقی  قدنفلا  نم  نیزومیل » »
«. ةمالسلا عم  ..صالخ 

.»؟ راطملا يف  »

«. قدنفلا يف  «ال ،

قلطتو كسدسم  جرُختس  مث  ناكملا ، سفن  يف  ھعم  رطفتس  : » وھ لصاو  امنیب  اًشھدنم  يمف  تحتف 
، ایسفن لتخم  كنأ  تبثیسو  كعم ، ققحیسو  قدنفلا ، نمأ  كیلع  ضبقیسو  تومیس ، .ھیلع  صاصرلا 

يف يفتختس  رفاستس ، ةرایسلاب  اھیلإ  قیرطلا  يفو  ةیلقعلا ، ضارمألا  ىفشتسم  ىلإ  بھذتسو 
«. ىرخأ ةیصخش 

.»؟ برھأ اذامل ال  قدنفلا ؟ نمأ  َّيلع  ضبقی  اذامل  نكل  : » ھتلقف يردص  ألمی  لاؤسب  ترعش 



تادراطم الو  اًحاحلإ  الو  اًجارحإ  دیرن  الو  ًالویذ ، دیرن  اننأل ال  : » ةزھاجلا ةَّجُحلا  ةوق  يف 
دیرأ ام  مث  .صلخنو  زھاجلا  ریربتلاو  ةطرشلاو ، لوتقملاو  لتاقلا  اھیف  لتق  ةمیرج  يھ  يھ  ..ةیفحص 

، ًانونجم َتسلو  فلختُم  ریغ  كنأ  نوفرعیس  ناكیرمألا  مھیف  نمب  ایندلا  لك  نأ  ھیلع ، كنئمطأ  نأ 
«. يزیزع ای  ةبعللا  طورش  اھنكلو 

: سمھ ..ًاعم  ةرمآلا  ةلثاملا  ھتفقو  يف  لازی  وھو ال  يمامأ  لئاھ  غارف  ىلإ  تقدحو  اًمامت ، تمص 
«. عوضوملا كبجعأ  دقل  »

«. ادج : » روخف حرف  يف 

«. اًحابص دغلا  نع  ثدحتن  اننأ  ظحال  : » ھئودھ ىلإ  داع  مث  اًشھدنم  ّفكب  ھِ بتكملا  برض 

«. نُكیل »

«. فرعی ھسفن ال  لداع  ..دومحم  ای  فرعی  دحأ  «ال 

«. ...الإو ھمازتلاب ، دحأ  لخی  َّالأ  طقف  هدیرأ  ام  : » اًریخأ دعقملا  نع  موقأ  انأو 

«. ًادبأ رسخت  نلو  ربصا  ایبغ ، نكت  ال  : » ٍهان رِمآ  مسحب  مث 

عمو ينطبو ، يمازح  نیب  سدسملا  ناك  ھسفن ، قدنفلا  ىلإ  يقیرط  يف  يلاتلا  حابصلا  يف  تنك 
جاوفأ ركبملا ، ھحابص  يف  ایداع  قدنفلا  ناك   ، ةیندعملا تالآلا  نع  ةفشاكلا  ةباوبلا  تربع  كلذ 

َملاع ، » ةیدیلقتلا مھئایزأ  يف  قدنفلا  لامع  ٍخرتسم ، نمأ  يحایسلا ، اھموی  ةیادبل  دعتست  ةیحایس 
، اًمامت ةروصلا  تظفح  اھتلیل  ھیلإ ، تبھذف  يناكم  تفرع  ةقیار ..» َملاعو  ةجیار ، َملاعو  ةحیار ،
، اھیلإ سولجلا  ينم  اوبلط  يتلا  ةدضنملا  ىلإ  تسلج  اًضیأ ، نوبقاری  مھنأ  نم  نیقی  ىلع  تنكو 

نأ يف  لجر  طروتی  لھو  نذإ ، ةداتعملا  ھتدئام  اھنإ  اًمامت ، يمامأ  سلجیل  يتأی  ھب  اذإف  اًراطفإ ، تبلطو 
ةعقرقو ةجرجر  يف  قفدتی  مدو  يلوح  ترظن  ..ءافشتسالا  وأ  ءاخرتسالا  ھلعل  ًاناكمو !؟ ةداع  داتعی 

ينملا ناك  سنجلا ، حور  وأ  قبشلا  حایص  نم  ةلاحو  روفیو ، مد  يلغی  ناك  يسأر ، ىلإ  لئاھ  يودو 
وأ ىوقألا  يننأ  سحأ  ينرصتعت ، ةوقو  ينحاتجت  ةوق  تناك  وضعلا ، ىلإ  ةیلك  نیتیصخلا  نم  لَّحری 

عیمجلا رقتحأ  ھیف ، ىفشتأو  ينع  لحری  ھلك  دوجولا  داوس  تدعصو ، تقلح  دقو  يب  رعشأ  ىلعألا ،
اھ يرصبب ، لوجأ  مث  ةدضنملا  تحت  نم  ھجرُخت  سدسملا ، ىلإ  دتمت  يدی  ھلأتأو ، مظاعتأو  ىلاعتأو 

نالجر نورثرثیو ، ةوھقلاو  ياشلا  نوستحی  نوسلجی  ناكملا  يف  صاخشأ  ةعبس  وأ  ةتس  ءالوأ  مھ 
لجرو نسلاو ، ةماقلا  اطسوتم  نارخآو  هرھظ ، نم  ھبابش  حضتی  باش  امھدحأ  ةدضنملا  هذھ  ىلع 

نم يمایق  ناك  ةیبوروأ ، وأ  ةیرصم  وأ  ةیبرع  مھضعب  تانحسو  حبُّصلا ، ىلع  ةأرما  رصخب  طیحی 
تقلدناف ةدضنملا  حطس  قوف  نم  شرفملا  تعزن  ءامسلا ، ىلإ  حیسملا  حور  لثم  دعصی  نمك  يدعقم 

تقزم صاصر  تاقلط  ثالث  اًروف  تقلطأف  اًھبتنم ، ھسأر  يكیرمألا  طباضلا  عفرف  باوكألاو ، نوحصلا 
ًایناق ًابھل  ھمد  رثانت  يذلا  قنعلا  يف  ناتنثاو  ةصاصر ، ھتقرتخا  ذإ  ھسأر ، تقزمو  شرفملا  شامق 

يردص ىلع  ْتقبطأو  يتوق ، ينم  َتنكمت  لب  اھسحأ ، مل  يلوح  نَم  عزف  تاخرص  ..هردص  ىلع 
صاصرلا قلُطأو  يتوشن ، بیبالتب  كسمت  يھو  الإ  يحور  دجأ  ملف  ةیھلإلا ، ةیغاطلا  ةوقلا  سیساحأ 



روھزو باوكأو  دئاومو  رودصو  ناقیسو  عرذأب  تحاطأ  سدسملا  نم  ةقفدتم  تاعفد  عیمجلا ، ىلع 
، ىضوفو تاھوأتو  تاخرصو  ثثجلا  ُتفاھتو  توملاب  ناكملا  لعتشا  ةأجفو  ...طئاوحو  ذفاون  جاجزو 

ةیبناجلا فرغلاو  تاقرطلاو  تاھدرلا  نم  ناكملا  ةیحان  نورجی  مھو  قدنفلا  نمأ  لاجر  حملأ  تنكو 
بُعلك ودبتو  مھیدیأ  يف  حولت  تاسدسملا  كلتو  فجترملا ، مھبعرو  عزفلا ، مھفوخو  كحضملا ، مھیزب 

دحاو دھشم  ينلغش  امنیب  مھردقل ، مالستساو  فعضو  ناوھ  يفو  لجو  ىلع  نوتأی  اوناك  ..لافطأ 
ضرألا ىلع  ةاقلملا  لداع  ةثجل  دھشملا  ناك  يتمَظَعو ، يتذلو  يتوشن  نم  َّصتقاو  يرصب ، فطخ 

.ثثجلا نیب  مدلا  يف  ًةقراغ 

.ةلوھسب ِتنأ  ھیفرعت  نأ  نكمی  ةصقلا  نم  ىقبت  ام 

ضھنیو ًابناج  ةشیشلا  مسبم  عضی  مث  ھمف ، نم  ناخدلاب  يقُلی  وھو  ةلمجلا  هذھ  دومحم  اھل  لاق 
ةشھدلا تناك  سفنتی ، جراخلا  يف  راھنلا  تأر  دقو  ةسلاج  يم  تلظ  ..ھجو  ریخ  ىلع  هرود  ىدأ  نمك 
ھیكحی ام  ناك  ةیوق ، ودبت  يك  اھردص  يف  يم  اھترھن  يتلا  سیساحألا  كلت  يھ  تاھاتملاب  ةریحلاب 

ةشھدو اھبلق ، عجو  نأك  ھلیصافت ، ةفرعم  يف  حلت  تناك  .نامتكلاب  ھیلع  اًموكحم  ًائیش  يملح  دومحم 
ًالعف يملح  دومحم  ىشم  ..ةمألا  نع  طقسیف  ھب  يھ  موقت  ةیافك  ضرف  اھتلیح ، زجعو  اھلقع ،

ةرایسلا ىلإ  تھجتا  دیدجلا ، راھنلا  امھلبقتسا  ثیح  ھفلخ ، وطخلا  يھ  تعرسأو  نوسرجلا ، بساحو 
ىظللا تابحو  رطملا  لویس  نم  تاعافدنا  ..امھرظتنی  ناك  رطملا  نأك  رمھنملا ، رطملا  اھاطغ  يتلا 

.ىرخألا ةیحانلا  نم  بابلا  تحتفو  تاحاسملا ، تلمعأو  ةرایسلا ، يف  اھسفنب  يم  تمر  ةریغصلا ،

.فجی يك  ةصرف  عدی  مل  ءامب  لتبا  دقو  بكرف  بكری ، نأ  دومحم  تدان 

ةیناث انھ  فقوتت  نأ  اھاجر  ةدحاو ، ةیناث  اھلھمأ  ھنكل  اھتھجو ، فرعت  ةتماص ال  ةرایسلا  تداق 
دئارج ھعمو  اًعرسم  داع  مث  قاقز  يف  ىفتخاو  ھینیع ، نع  رطملا  زجحیل  هدی  عضی  وھو  طبھ  ةدحاو ،

قلغتسا يم  ..ھتلدب  تیكاج  تحت  اھیرادی  نأ  لواحی  وھو  للبلا ، اھقرغأ  دقو  ًابیرقت ، اھلك  حابصلا 
نآلا مواقت  ئفاد ، ریرس  يف  اھسفن  يمرت  نأ  تررقو  اھساسحإ ، تدرطف  دقعتو ، ضُمغو  رمألا  اھیلع 
ام ةفرعمو  تفرع  ام  ةبارغو  اھتیلوؤسم ، ءابعأو  اھراكفأ ، ءایعإو  مونلا ، يف  اھتبغرو  اھرتوت ،

دقو دھنتو  ًالولبمو ، ةلولبم  ھیذخف  ىلع  فحصلا  عضوو  يملح ، دومحم  اھراوجب  سلج  ..تبرغتسا 
ةقیقدل تلفغ  اھنأ  ًالعف  تفشتكا  اھتیب ، دنع  ةرایسلاب  تفقو  ىتح  دعقملا ، يف  سطغ  نَم  ةحار  سحأ 

يوتش حابص  يف  ٍلاخو  لیوط  قیرطلا  اھیلع ، تربع  اًرھد  ةقیقد  تمان ، ةرایسلا ، دوقت  يھو  ًابیرقت 
تمانف اھایعأ ، ءبعلاو  اھدھ ، بعتلاو  ءارمح ، وأ  ءارضخ  تاراشإ  الب  رمت  ةایحلاو  اذھ ، لثم 

، ْھَّنستی مل  ھنأ  دكأتت  يك  اھماعطو  اھبارش  ىلإ  رظنت  نأب  ةَبلاطم   ، ماع ةئام  تمان  اھنأك  تحصو 
ىلع ھیدی  عضوو  لولبملا ، جاجزلا  ىلإ  ھتارظن  ةماقتساب  ھتدجوف  يملح  دومحم  ىلإ  ترظنف 

ةلجعتم باوبألا  تقلغأ  اھعم ، وھ  لزنو  ةرایسلا  نم  تلزن  ..ھینیع  عمل  يف  ةیدابلا  ھتظقیو  فحصلا ،
يتلا زوجعلا  ةراجلاو  باوبلا  ةوحصو  نبللا  ةعابو  اھترامعل  اھتیؤر  رمھنملا ، رطملا  نم  اھبورھ 

، عراشلا ىلإ  تارظن  سلتخت  رطملا ، بقارت  شیشلا ، فلخ  ةنوكلبلا  يف  تسلجف  اًركبم ، تظقیتسا 
، بعرلا ىلإ  ھلك  كلذ  اھعفد  ...ةسردملاب  قحلیل  لفط  لوزن  رظتنت  ةمداقلا  سرادملا  ىدحإ  ةرایسو 

ىلع هالتق  مدب  ترعشو  ھمئارج ، اھسافنأب  تقصتلا  يذلا  حاَّفسلا  لتاقلا  نم  ةبوعرم  اھنأب  ترعش 
ىلع اھتفھلو  اھلوضف  نیب  ھنم ، بعرلاو  ھھاجت  فعضلا  نیب  ةوارضب  اًمئاق  عازنلا  ناك  اھردص ،



، تقولا مظعم  اھیرعی  نأ  ىلع  ھتردق  نم  ھئُّرجت ، نم  هرعاشم ، نم  اھفوخو  درمتلا ، مث  ةفرعملا 
دنع لازی  ًافقاو ال   ، ھیلإ تتفتلا  مث  ةرامعلا ، لخدم  دنع  تفقو  ..ًانایحأ  ةبغر  اھبعر  نم  لعجیو 

، ھیفتكو ھسأر  ىلع  اًرھن  ءاملا  ىقلتی  فقاو  هدئارجو  ھتلدبب  وھ  امنیب  رطملا  لیس  نم  تجن  اھترایس ،
: ھیف تقعزف  اھلاؤس  نونج  راثأ  يئانثتسا ، تمصو  بیرغ ، بلصتو  ببضم ، راھن  يف  ھفوقو 

!؟ كلام  ـ

.سرخ نَمك  قطنی  مل 

: ھتلأسو رطملا  تحت  ھیلإ  دوعت  داتعملا  اھعافدنا  ءابغب  اھسفن  تدجوف 

.كفاخأ انأ ال  ينفیخت ؟ نأ  دیرت  لھ  كلام !؟  ـ

: دومحم قطن 

.نیفاخت ِكتیل  ای   ـ

للبلاو دومحم  لمكأو  ..ةعِزف  نایحص  ةبون  يف  اھرتوت  لك  ظقیأف  اھسأر  مأ  ىلع  قلقلا  اھطبخ 
: ًانایحأ ھفورح  لطعیو  ھیتفش  رصعی 

نم ِكعفدأ  مث  َّيعارذ ، نیب  ِكنضحأ  مث  لخدأف ، دوعأو  ِكتقش ، ىتح  ِكلصوأ  نأ  نآلا  ضورفملا   ـ
.ِترحتنا ِكنإ  اولوقیو  ..يتومتو  يطقستل  عباسلا  رودلا  يف  ِكتقش  ةنوكلب 

ةیملاع ةیبط  ةزجعم  ثدُحیل  اھبلق ، دَّمجتو  اھادی ، تراخو  ًادسجو ، اًحور  تباغ  اًمامت ، يم  تددبت 
وھو فاضأ  ..ةدوجوم  نكت  مل  يھف  ةبوعرم ، نكت  مل   ، ضبنلا نع  لَّطعت  فقوت ، ھبلقو  يمدآ  ایحی  نأ 

ناونع اھتحتو  ةروشنم  ھتروصب  اذإف  ةیوطملاو ، ةیرطلا  ةللبملا  ةدیرجلا  نم  ىلوألا  ةحفصلا  حتفی 
: نیرطس نم  ضیرع 

مادعإلا ذیفنت 

يملح دومحم  يف 

: ربخلا يف  رطس  لوأ  أرق  مث 

...يذلا يملح ، دومحم  روھشملا  حاَّفسلا  يف  مادعإلا  مكح  ذیفنت  سمأ  رجف  ىرج 

: ھمالك لصاوو  ةءارقلا ، نع  فقوت  مث 

يننأ ال ةلكشملا  .دبألا  ىلإ  يفلم  قلغأل  ِكلتقأ  نأو  برھأ ، ينوكرتی  نأ  قافتالا ؛ وھ  اذھ  ناك   ـ
...مھنیبو ينیب  رانلا  قالطإ  فقو  قافتا  قرخأ  اًمئاد  مزتلأ ،

! ينم ِتْفِخ  ِكتیل  ای 


