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: ةطرشلاو ويكونيب 

. مهلأس ؟ « يتعبق راضحإب  له يل  متحمس ، ول  «
». ةعرسب نكلو  اهذخ ، «

عرسأو ةوقب ، هنانسأ  نيب  ا  كسمأ  اهرامتعا  لدب  نكلو  هتعبق ؛ ةيمدلا  ذخأ 
دقف بعص ، هب  كاسمإلا  نأ  دقتعت  تناك  ةطرشلا  نألو  رحبلا . هاجتاب  ًاضكار 

بالكلا تاقباسم  عيمج  ىلوألا يف  ةبترملا  زرحأ  يذلا  توبلتلا  بلك  هءارو  تقلطأ 
نم عيمجلا  ّلطأ  دقو  عرسأ . ناك  بلكلا  نكلو  ةعرسب  ضكري  ويكونيب  ناك  يرجلل .
نم اونكمتي  مهنكلو مل  بعرملا ، قابسلا  اذه  ةجيتن  ةفرعمل  عراوشلا  ىلإ  اوجرخو  ذفاونلا 

نيعلا ةيؤر  نود  لوحي  ناك  ًافيثك  ًارابغ  اراثأ  بلكلاو  ويكونيب  ّنأ  كلذ  هتيا ؛ ةيؤر 
. نيعلل

. رمات وكلوأ  ةمجرت : يدوّلوك . ولراك   ، ويكونيب

 90. ةحفص رشنلل . يزمر  راد 
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لوألا لصفلا 

فقوتو ةريهظلا ، فراش  دق  تقولا  ناك  ةديرجلا  ىنبم  ىلإ  تلصو  امدنع 
نيب ةأرجب  مستبت  ةئلألتم  رهظت  سمشلا  تأدبو  حابصلا ، ذنم  رمهني  ناك  يذلا  رطملا 
لمحي ناك  يذلا  اغلوت ، تيقتلا  يترايس  نم  لّجرتأ  تنك  امنيبو  ةيدامرلا ، مويغلا 

. يندهاش نيح  فقوت  ىطخلا . عرسيو  ريوصتلا  ةبيقح 
كؤاقنع ال يترايس  – لكيه  سملي  وهو  فدرأ  ناندع  – ديس  ًابحرم  - 

. ةميلس لازت 
قلطأ دقو  نيسمخو ، ةعبرألا  ليدوم  ثواميلبلا  يترايس  بقل  وه  ءاقنعلا ( (

. اهتيؤر لاح  يدلاو  نم  اهتثرو  يتلا  ةرايسلا  ىلع  بقللا  اذه  نافوت  موحرملا 
؟ يه نم  ةرايس  تيسنأ  ةميلس ، نوكتس  عبطلاب  - 

ةديرجلا يف ىلإ  اهكلام  يتأي  ول  لضفألا  نم  نكلو  حيحص . حيحص .. - 
. ركبأ تقو 

، ةديرجلا بابشلا يف  ةلث  نمض  مهبحأ  نم  رثكأ  ناك  دقف  هقيلعتب ، ِلابأ  مل 
دقفأ نأ  لبق  يأ  نيماع ، لبق  هلمع . يف  ًاعراب  ناك  هنأ  الإ  هتالابمال  نم  مغرلابو 

. ماودلا ىلع  يعم  هبحطصأ  تنك  اهتمرب ، ةفاحصلا  يتبغر يف 
ًادكؤم – يسأرب  ئموأ  انأو  اهتلق  دعب  – ةنهملا  هذه  لوصأ  مّلعتت  تنأ مل  - 

. ةريهظلا لولح  لبق  نوتأي  الف  نوسرمتملا  امأ  نيدجتسملاب ، طقف  طونم  ًاركاب  مودقلا 
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هجتي وهو  ًاعدوم  هديب  حّولو  عيدولا ، ههجو  ةحفص  لماك  هتماستبا  تطغ 
. هراظتناب ةنوكرملا  ءاضيبلا  لبوألا  ةرايس  وحن 

هسفن نلعأ  يذلا  يجنيإ  بيكش  سلجي  ناك  لبوألل  يفلخلا  دعقملا  يف 
مالسلا بّنجتيل  هسأر  رادأ  هيلإ ، رظنأ  يندهاش  امدنعو  نييفحصلا . نيققحملا  ريبخ 

لوفأ ذنم  نكلو  ةدحاو ، ةظحلل  ولو  ينقرافي  ىضم ال  اميف  ناك  لجرلا  اذه  ّيلع .
ودبيو ًاضيأ ، ّيلع  مالسلا  بّنجتي  مويلا  وه  اهو  ينع . دعتبي  تاب  ةفاحصلا  يمجن يف 

. يكذ صخش  هنإ  هلوق ؟ عيطتسأ  يذلا  ام  يئا . لكشب  هتقالع يب  عطق  ديري  هنأ 
ديدحلا نم  جيزم  وه  يذلا  ىنبملا  كلذ  ةديرجلا ، ىنبم  وحن  تهجتاو  هل ، يرهظ  تردأ 

تردتسا امدنع  طسوألا . قرشلاو  ناقلبلا  ةينبأ  ربكأ  نم  ربتعي  جاجزلاو ، تنمسإلاو 
رارق دعبف  ةهارشب . امهيتراجيس  نانخدي  امهو  يئالمز ، نم  نينثا  تدجو  بابلا  هاجتاب 
لخاد ةيرحب  نخدن  نأ  انل  حومسملا  نم  دعي  مل  ةماعلا ، نكامألا  يف  نيخدتلا  عنم 
جراخ يئانلا  ناكملا  اذه  ىلإ  ةديرجلا  رقم  لقن  ةجيتن  نبغلاب  رعشن  انك  دقو  ةديرجلا .

نيخدتلا عنم  رارق  ةضهانم  لجأ  نم  نونخدملا ، نحن  عامتجالا ، انررق  اذل  ةنيدملا ،
عرجت ىلع  انمغرأ  ريدملا ، رارصإ  ءازإ  اننكلو  ًاحضاو ، ًاملظ  هانربتعا  يذلا  ىنبملا  لخاد 
. ةطقاستملا جولثلا  وأ  راطمألاب  نيلابم  ريغ  جراخلا  نيتوكينلا يف  تاعرج  نم  انتجاح 

يذلا يجاجزلا  بابلا  نم  برتقأ  انأو  نينخدملا ، ّيليمز  ىلع  ةيحتلا  تيقلأ 
يجاجزلا سونافلا  باب  حتُف  يتاوطخ  عقو  ىلعو  سونافلا . مسا  هيلع  تقلطأ 

نآلا كانهف  تهتنا ، دق  يتاناعم  ّنأ  اونظت  ال  نكلو  ةديرجلا . ىنبم  لخاد  ينيوتحيل 
تيطعأ نأ  دعب  هتربع  اهزايتجا . بعصي  ةعلقك  يمامأ  فقي  يذلا  ينمألا  بابلا 

ًامود لعفأ  امكو  هنم . برقلاب  فقاولا  نمألا  فظومل  يترايس  حيتافمو  لاّقنلا  يفتاه 
يتقاطب تبّرق  نمألا . يفظوم  ىلإ  تارم  ثالث  يسأرب  تأموأ  ةديرجلا ، يلوخد  نيح 
ةباوبلا تلاح  اذه ؟ ام  نكلو  ةقثاو . تاوطخب  ىنبملا  تلخدو  تيقوتلا ، زاهج  نم 

نم ىرخأ  ةرم  ةقاطبلا  تبّرقف  ًاينف ، ًالطع  ةيادبلا  يف  هتننظ  يرورم . نود  ةيديدحلا 
مدع ىلع  ًارصمو  ًاتباث  يديدحلا  زجاحلا  ناك  دقف  لئاط ، نود  نم  نكلو  زاهجلا 
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ينم ذخأف  يلاح ، ىلع  قفشأ  يذلا  نمألا  يفظوم  دحأ  برتقا  روبعلاب . حامسلا يل 
ىلإ فرعتي  زاهجلاف مل  لئاط ، نود  نم  نكلو  زاهجلا  ا  سمالي  نأ  بّرجو  ةقاطبلا 
دقل تركفو ؛ علهلا  ينباتنا  هيدي ، نيب  يتقاطب  بّلقي  فظوملا  ناك  امنيبو  ًاقح . يتقاطب 
ناك هنأل  ّيلإ ، رظنلا  يشاحت  ىلإ  يجنيإ  بيكش  عفد  ام  اذه  ّنأ  دب  تدرُط .ال 

در فرعيل  كلذو  مهعم ، رمألا  شقان  دق  ريدملا  ّنأ  دكؤملا  نمف  تدرُط . يننأب  فرعي 
امبر ضراعم . ٍدحأ  نم  ام  ّنأ  ينعي  اذهف  لعفلاب  يدرط  هنأ مت  املاطو  ًاقبسم . مهلعف 
دق هنأ  ودبي  ينربخأو . لصتال يب  ًاضراعم  فراع  ناك  ولف  نظأ ، يننكلو ال  فراع 

قنحلاب روعشلا  نم  يسفن  عنمأ  كلذ مل  نم  مغرلابو  ينع . عافدلا  تالواحم  نم  بعت 
مامأ ينلعلا  لالذإلا  اذه  ينبّنجي  يفتاه ، لاصتا  ىوس  هفلكي  نأ  رمألل  ناك  امف  هيلع ،

. عيمجلا
، فراع عم  ةلكشم  لاعتفاو  يديدحلا  زجاحلا  قوف  زفقلاب  ترّكف  ةظحلل 
ال مهف  اهلاعتشا . ةعرس  لثمب  تدمخ  هذه  يتبغر  نكلو  نيرخآلا ، داغوألا  ةلثو 

عقو دقل  كلذ . لعفل  ةقاطلا  كلمأ  يننأ ال  كلذ  نم  مهألاو  ءانعلا ، اذه  نوقحتسي 
لمتعت يتلا  بضغلا  ةروس  تسبح  يلابماللا . رهظمب  روهظلا  لضفألا  نمو  روظحملا 

ذخآ انأو  نمألا  فظوم  تركشو  يهجو ، ىلع  ةقثلا  نم  ًاعانق  تعضوو  يلخاد ،
ينيب ةفاسملا  تناك  ةأجف ، تفقوت  بابلا  وحن  هجتأ  تنك  امنيبو  هدي . نم  يتقاطب 

ال، دحأ ؟ يردي  نأ  نود  باهذلا  ّيلع  له  راتمأ . ةتسلا  وأ  ةسمخلا  ىدعتت  هنيبو ال 
ربخب نوملعيس  لاوحألا  عيمج  يفف  برهأ . يننأكو  دعتبأو  ةبيخلا  لايذأ  رجأ  نل  ال ..

ينقمري نآلا  ذنم  أدب  ةثجلا  مخض  باشلا ، فظوملا  اذهف  اوملعي ، ول مل  ىتحو  يدرط .
. عامسلا ءاشي  نم  عماسم  ىلع  ةعتمب  ثادحألا  درس  نع  ىناوتي  نلو  كشلا ، تارظنب 
، فتاهلا ىلع  ثدحتت  نهادحإ  تناك  لابقتسالا ، مسق  يف  تايتفلا  وحن  تهجتا 

ناتنيزحلا اهانيع  تناكف  ةثلاثلا  امأ  تاظحالملا ، رتفد  يف  ام  ًائيش  نّودت  ىرخألاو 
ةساعتلا نكلو  اارظن  نم  غارفلا  ىشالت  ينتأر  نيحو  ةيواخ . تارظنب  ناكملا  ناقمرت 

. ةلوهسب انكرت  ىبأت  يتلا  ءايشألا  نم  يهف  ةيقاب . تلظ 
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مارتحا – ةربن  هبوشت  نكلو  دراب  توصب  تلاق  ناندع  – ديس  لضفت  - 
؟ كمدخأ نأ  فيك يل 

. ًائيش ديرأ  ال  كل ، ًاركش  - 
هنأ مغر  هعضو ، نم  ةيرخسلا  ىلع  ةردقلا  هيدل  صخش  ةقث  كلتمأ  تنك 
ذنم يتقاطب  لبقتي  يذلا مل  يديدحلا  بابلا  وحن  ريشأ  انأو  تفضأ  ةقفشلا . قحتسي 

: تاظحل
. نكعيدوتل تئج  اذل  لمعلا ، كرتأس  يننأ  ودبي  لصح  امل  ًادانتسا  - 

يننأل يسفن  نعلأ  تأدب  ًاددجم ، ةغراف  تارظنب  ينقمرت  ةاتفلا  تداع  نيح 
. وغللا اذه  ةعمعم  يسفن يف  تطّرو 

نل اننأل  نكعيدوت  تدرأو  اهل  – تحضوأ  لمعلا  – نم  تدُرط  دقل  - 
. ةيناث ةرم  يقتلن 

ترعشف اهينيع ، ىلع  مّيخي  ناك  يذلا  غارفلا  لحم  لحي  بارغتسالا  أدب 
. ةحارلا ضعبب 

رابخألا امهل  لقنتل  اهيتقيدص  وحن  تتفتلاو  اهتلاق  ًاريثك  – ةفسآ  هاي ! - 
. ةديرجلا لمعلا يف  كرتيس  ناندع  ذاتسألا  امتعمس ؟ له  ةئيسلا  –

. ينناقمرت اتأدبو  امهلمع  ناتاتفلا  تكرت 
تناك امنيب  فتاهلا  ىلع  ملكتت  تناك  يتلا  ةاتفلا  اهتلاق  قدصأ ،  -ال 

. ااكم ىلإ  ةعامسلا  ديعت 
، نانك ذاتسألا  عم  ًاقبسم  هولعف  ام  ناندع  ذاتسألا  عم  اولعف  دقل  لجأ ، - 

. ةيلآلا ةباوبلا  جراخ  يقبو 
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، نانك ذاتسألاب  سأب  ىرخألا  –ال  تمتمت  نيشم  – رمأ  نم  هل  اي  - 
. ةديرجلا هذه  مئاعد  دحأ  تنك  كنكلو 

تلاز ام  اهديو  فتاهلا ، ةاتف  اهتلاق  نوحلاصلا  – بهذي  ماودلا  ىلع  - 
نيذلا نم  ريبكلا  ددعلا  اذه  لك  دوجو  عم  نكلو  وتلل  – اهتقلغأ  يتلا  ةعامسلا  ىلع 

؟! هلصفل كاوس  اودجي  ملأ  ةديرجلا ، مهئاقب يف  نم  عفن  ال 
. رثكأ ثيدحلا  ةلاطإل  ةبغر  ّيدل  نكت  مل  نكلو  قدصب ، نملكتي  ّنك 

. ترداغو مهنم  ًادحأ  ىسنأ  نأ  نود  ًاضيأ  نمألا  يفظوم  تركشو  نهتعدو ،
ينتثدح يذلا  نانك  ركفأ يف  تنك  ًاجراخ  بابلا  وحن  هجتأ  تنك  امنيبو 
ةيوسلا يوذ  نم  نييفحصلا  لوأ  ناك  يللتيكيإ  ةقطنم  ىلإ  انلاقتنا  دعبف  ةباشلا ، هنع 

هنكلو مل لمعلا ، ىلإ  يلثم  ىتأ  تاحابصلا  دحأ  يفف  مهلصف . متي  نيذلا  ةديجلا ،
ام مهف  نم  نكمتي  نأ  لبق  ةحيضفب  هسفنل  ببست  دقو  لوخدلا ، نم  نكمتي 
، ًاذإ : « ًالئاق مدمد  رداغي  نأ  لبقو  هلزنم ، ىلإ  ةدوعلل  ةياهنلا  رّطضا يف  هنكلو  ثدح ،
هنع ليق  ام  اذه  يللتيكيإ «! لمعلا يف  نم  سانلا  ا  نودرطي  يتلا  ةقيرطلا  يه  هذهف 
نم ريثك  لثم  يننأب  يفخأ  نلو  ةديرجلا ، يف  ًابوبحم  ًايفحص  نانك  نكي  اهنيح .مل 
ناك نم  نكلو  لمعلا ، نم  ا  هدرط  يتلا ّمت  ةنيهملا  ةقيرطلا  هذ  ةيفخ  تررس  يئالمز 

؟ ام ًاموي  ااذ  ةقيرطلاب  درطُأس  يننأب  روصتي 
يلمع ةقيرط  ّنأب  فرتعأ  ًاقلطم ، لمعلا  نم  يدرط  متي  نأ  عقوتأ  ةقيقح مل 

يننأ ءاعدالا  يتعاطتساب  سيلو  ةئيس ، ةروصب  ريست  تناك  نيتريخألا  نيتنسلا  يف 
موقأ تنك  يل ، اهصيصخت  ّمت  يتلا  ةيعوبسألا  ةيوازلا  يفف  ةفاحصلا . سرامأ  تنك 

نييفحصلا نم  ريثك  كانه  ناك  نكلو  هجولا . ءامل  ًاظفح  قفتا  امفيك  لاقم  ةباتكب 
اوّلمو دعب  اميف  اوبعت  مهنكلو  حجان ، لمعب  نوموقي  ىضم  اميف  اوناك  نيذلا  يلاثمأ ،

در نم  عونك  كلذ  مغر  م  ظفتحت  ةفيحصلا  لازت  الو  ةبآكلا ، بهايغ  اوطقسو يف 
كئلوأ نم  ًادحاو  تنك  دقو  دعب . اميف  مهنم  ةدافتسالاب  اهداقتعال  امبر  وأ  ليمجلا ،
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. ماري ام  ريخ  ىلع  يضمت  يتايح  ةريتو  تناكو  ةطيحلا ، ليبس  ىلع  م  ظفتحت  نيذلا 
عفدلاب مقأ  نإف مل  ينبال . ريخألا  طسقلا  ريتاوف  تركذت  يتايح  ركذ  ىلع 

رارق دعب  ةرم  لوأل  ينباتني  قلقلا  أدبو  يتقيلط . ادنوف  مامأ  ًالجخم  يفقوم  نوكيس 
تاماا ّنأ  تنقيأو  ةشيعملا . تابوعص  ىلوألا  ةلهولل  رطخت يل  ملف  لمعلا ، نم  يدرط 
ملستسأ نل  ينكلو  ٍلابم .« ال  صخش  كنإ  غارفلا » نم  ةيتآ  نكت  مل  يل  ادنوف 

عفد ىلع  نوربجم  مهف  كلذلو  لمعلا ، نم  يدرطب  اوماق  دقل  ًاروف . مؤاشتلل 
عفدب اوماق  دقف  لمعلا ، نم  نانك  درط  نيح مت  ثدح  ام  اذهو  ًاضيأ ، تاضيوعتلا 

ّنأ ّدب  الف  تاونس  تس  ذنم  ةديرجلا  هذه  لمعأ يف  يننأ  امبو  رخأت . نود  هتاضيوعت 
ىلع يننيعيس  ىقبت  امو  ينبا  ةسردم  طسق  عفدأس  ًاديج . ًاغلبم  نوكيس  ضيوعتلا 
ةيويحب تزفاقتو  ًاددجم ، يئوده  ّيلإ  داع  ديدج . لمع  ىلع  روثعلا  ىتح  يرومأ  ربدت 

تكردأ ليوط ، تقو  يضم  لبقو  يقيرط ، تضرتعا  يتلا  ةريغصلا  ءاملا  كرب  قوف 
؟ يدوقن ءاهتنا  نيح  هلعفأس  يذلا  امف  ةأجف ، ينتباتنا  يتلا  ةحارلا  هذه  ةفاخس 

. تمدمد لمع ، ىلع  رثعأس 
نأ دّب  الف  ةبوعصلا . ةياغ  يف  ًارمأ  ادب  هنكلو  يسفن  عانقإ  لواحأ  تنك 
ّيأو لوحكلا . ينامدإ  لوح  يفحصلا  انطسو  راشتنالاب يف  نآلا  ذنم  تأدب  ليواقألا 
داجيإ نم  تنكمت  يننأ  انضرتفا  ول  ىتحو  يلثم ؟ صخش  فيظوتب  لبقتس  ةفيحص 

ةيسفنلا هذ  انأو  لمعلاب  فيكف يل  يلاوخلا ، مايألل  ًاريدقت  ءاقدصألا  ةدعاسمب  لمع 
نم لباوب  لمعلا  نم  يندرط  يذلا  ةديرجلا  ريدم  رطمأ  تأدبو  شوشملا ؟ سأرلاو  ةبعتملا 
رهش انك يف  ول  ًاساسأ ؟ لمعلا  نم  يدرطب  ءالؤه  ماق  اذامل  نكلو  بابسلاو . تانعللا 
نم كلذ  ىلإ  امو  ةلمعلا  ضافخناب  نوعرذتيس  مإ  تلقل  لوألا  نوناك  وأ  زومت 

نكلو لمعلا ، نم  نيفظوملا  لصفب  ةديرجلا  موقت  ةداع  رهشألا  هذه  يفف  بابسأ .
ًادحأ اولصف  مهنظأ  يننأ ال  امك  ناسين ! تايادب  نيفظوملا يف  لصف  داتعملا  نم  سيل 

نيفظوملا نم  ٍيأ  عم  رجاشتأ  مل  ريرحتلا ، سيئر  ءانثتساب  ًارخؤم  يننأ  ةقرافملاو  ياوس .
كئلوأ نم  تسل  يننأ  امك  مدختسم . عم  ىتح  الو  ًالثم  ريرحتلا  ريدمك  نأشلا  يوذ 
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نأشلا اذه  نولوانتي  الو  ةيصخشلا  سانلا  ةايح  يف  نولخدتي  نيذلا  نييفحصلا 
؟ لمعلا نم  يلصف  ًاذإ َمل ّمت  ةباتكلل . عوضومك 

رما يذلا  رطملا  تارطق  تناك  ةرايسلا . يغولب  ىتح  ًاريسفت  دجأ  مل 
. نيزح هنكلو  صلخم  قيدصك  ينرظتنت  يتلا  ثواميلبلا  جاجز  ىلع  فجت  تأدب 

ليتكوكلا ةلفح  ةوعد  ةقاطب  ةعساولا  اهتمدقم  ىلع  تيأر  امدنعو  ةرايسلا ، تلخد 
ريرحتلا سيئر  تبتغا  لفحلا  ءانثأف  ببسلا . تكردأ  يفحصلا  داحتالا  اهمظن  يتلا 

يفف لمعلا . نم  يدرط  ببس  ناك  اذه  نأ  دب  الو  زيكنج  مامأ  نامران  يرحب  ديدجلا 
دق وهف  زيكنج . عماسم  ىلع  هدرس  ىوس  كيلع  ام  ربخ ، يأ  رشن  تدرأ  اذإ  انطسو 
ىلع هنم  ًاصرح  ربخلا  مهعامسإ  ّدوي  نم  ىلإ  هسفنب  بهذي  دقو  لب  ءيش ، لك  لعفي 
هذه ىلع  لوبجم  هنأل  لب  ةين  ءوس  نع  كلذ  لعفي  ال  وهو  عاطتسملا . ردق  هرشن 
ىقلت يذلا  ريرحتلا ، سيئر  نع  هتلق  ام  عيمجلا  رابخإب  روفلا  ىلع  ماق  دقف  ةلصخلا .

. يسايق تقو  ربخلا يف  هرودب 
، هرشنو ربخلا  لقنب  موقيس  هنأب  هثدحأ  انأو  ًامامت  ًاكردم  تنك  ةقيقحلا ، يف 
نيتنس يف ةدمل  يثوكم  اهايإ  ينحنم  يتلا  ةقثلا  وأ  لوحكلا ، لوعفم  نوكي  دق  نكلو 

صرحلاو ةبقاعلا  نم  فوخلا  مدعل  ينعفد  ام  وه  درط ، نودو  ًابيرقت  لمع  نود  ةديرجلا 
يرحب ريرحتلا  سيئر  لوح  رودي  ناك  ثيدحلا  ّنأ  يظح  ءوس  نمو  هب . هّوفتأ  ام  ىلع 
ركف امل  لمعلا ، سأر  ىلع  لازي  ال  رهظم  قباسلا  ريرحتلا  سيئر  ناك  ول  نامران .
نكلو عوضوملا . َيسنو  ةرثرثو ، وغل  درجم  هنأب  ًامستبم  قّلعلو  هتبتغا ، يننأل  يدرطب 

مامتهالا نم  هتيصخش  ضرف  ىلع  ًاصرح  رثكأ  وهف  اذهك ، ًافرصت  رفغي  ال  يرحب 
ريدملا ةيصخش  صمقت  نع  ىناوتي  ال  وهف  ةليلق  هسفنب  هتقث  ّنألو  ريرحتلا . ةسائرب 
ثحبت نيذلا  نييفحصلا  زارط  نم  وهف  هقح ، هسخبأ  نأ  بجي  ال  نكلو  يساقلا .

ًاريبخ ناك  هنأ  مهألاو  نيتغل  نقتي  ًائيرج  ًاقذح  ناك  يلاحلا . انتقو  دئارجلا يف  مهنع 
اميفو نيتقباسلا  نيتنسلا  لالخو  ةفاحصلا ، هتربخ يف  ردق  لامعألا  ةرادإو  ةراجتلاب 

دوعصلا يف  حجنو  ريدملا  ىدل  نيلضفملا  نم  وه  حبصأ  ةيواهلا ، وحن  ردحنأ  تنك 
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، همامأ ًاليوط  لازي  قيرطلا ال  نكلو  ًاباش . لازي  وهو ال  ريرحتلا  سيئر  بصنمل  ًالوصو 
ءيش سمي  الأ  ًاصيرح  ناك  اذل  اهيلع . هترطيس  طسب  بجي  نوصحلا  نم  ريثك  كانهو 

نيفظوملا مارتحا  ىلع  ظفاحيس  هنأب  هنم  ًانظ  مالك ، درجم  ناك  ول  ىتح  ءوسب  هتاطلس 
نم لباحلا  فرعي  نأ  لبقو  ةقيرطلا . هذ  ديج  – لكشب  مهفرعي  لاز ال  ام  نيذلا  – 

. يلثم زارطلا  يميدقلا  نييفحصلا  نم  ةنيزد  قزر  عطقب  ببستيس  لبانلا 
لثم صخش  ريكفتلا يف  درجم  نأ  تكردأ  ةرايسلا  كرحم  لّغشأ  تنك  اميفو 
ةرملل ترظن  ةرايسلا  كرحتت  نأ  لبقو  ةراجيس  تلعشأف  بعتلاب . ينرعشي  نامران  يرحب 

. ىلعألا قباطلا  ريرحتلا يف  سيئر  ةذفانب  يتارظن  تقلعتو  ةديرجلا ، ىنبم  ىلإ  ةريخألا 
ناك امبر  قهاشلا ؟ عافترالا  كلذ  نم  هل  ًاريغص  ودبأ  مك  يردي  نم  ينبقاري ؟ وهأ  ىرت 

. هتوق ىدم  ىلع  ًاليلد  اهربتعيو  يترايس ، لقتسأ  انأو  يزجعب ، ةرثعتملا  يتاوطخ  دهاشي 
فرصنيو هلامعأ  لك  ريرحتلا  سيئر  كرتي  نأ  لقعي  الف  ًاريثك ، غلابأ  يننأ  ّدب  ال 

هذه يندوارت  تناك  اميفو  رداغي . امنيب  ركذت  ةيمهأ  يأ  هل  دعت  فظوم مل  ةدهاشمل 
هتبقارم نم  عنام  نأ ال  تركفف  رئاتسلا . فلخ  كرحتي  لظ  دوجو  ّيلإ  لّيُخ  راكفألا 

، يأطخ فشتكأل  ةذفانلا  يف  رظنلا  تنعمأ  اذل  نوسووهم . صاخشأ  ءالؤهف  ّيل ،
يتلا ةرطاملا  بحسلا  لب  يرحب ، نكي  مل  ةذفانلا  ىلع  هتدهاش  يذلا  لظلا  ببسف 

، ءانبلا نول  ريغت  سمشلا  ءافتخا  عمف  ءامسلا . ةحفص  ةيطغم  ةعرسب  لتكتت  تناك 
ىلإ رظنأ  تنك  اميفف  ةبارغلل ، اي  ءامسلا . تطغ  يتلا  ةيدامرلا  مويغلا  نولب  ىستكاو 

، نزحلاب هبشأ  رعاشم  يلخاد  يف  تلمتعا  ههركأ ، يننظأ  تنك  يذلا  ءانبلا  اذه 
ىلع طغضأ  نأ  لبق  يتراجيس  نم  ًاقيمع  ًاسَفَـن  تبحسو  ًاريثك ، ِلابأ  مل  ينكلو 

. فطلب ةساودلا 
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يناثلا لصفلا 

ناك ةيادبلا  عيرسلا .يف  قيرطلا  ىلإ  يلوصو  لاح  ًاددجم  رمهنيل  رطملا  داع 
نم رثكأل  يمامأ  قيرطلا  ةيؤر  نود  هترازغ  تلاح  ليلق  دعب  نكلو  ةفيفخ  تاخز  درجم 
ىلإ لصي  رمألا  نم  يفوخ  نكلو  ريس ، ثداحل  ضرعتلا  ذبحي  دحأ  دحاو .ال  رتم 

لامتحا نم  يسفن  ىلع  طقف  ىشخأ  ال  انأ  سابتلالل ، ًابنجتو  ةيضَرم . دودح 
، توملا وأ  هباش ، ام  وأ  ةقاعإ  ثودحك  هوركم  ينبيصي  نأ  فاخأ  عبطلابف  ثداوحلا ،

ةباثمب نوكيس  اهبيصي  ررض  يأف  يترايس ، ىلع  ىشخأ  كلذ  ىلإ  ةفاضإلاب  يننكلو 
ةبرض يل.

ةفص وه  سجاه  – ةملك  ىلع  دّدشأو  سجاهلا  – اذه  ّنإف  مكتربخأ  امكو 
رقاعي نكي  ةباترو .مل  ًامازتلا  سانلا  رثكأ  نم  موحرملا  ناك  دقف  يدلاو  نم  اهتثرو 

. رخأتم تقو  ىتح  مهعم  رهسلل  جرخي  ىتح  الو  لزنملا ، جراخ  هئاقدصأ  عم  بارشلا 
ثيح لزنملا ، ىلإ  ةرشابم  هجتيو  ءادعصلا  سفنتي  ناك  كنبلا ، هماود يف  يهني  نأ  امف 
وهف ةحارصلا  متئش  نإو  ااذ . ةلواطلا  ىلع  هتلئاع  ةقفرب  ًءاسم  هبارش  سأك  برشي 
هنأ رمألا  ام يف  لك  لباقملاب . ههركي  نكي  هنكلو مل  كنبلا ، هلمعب يف  ًامرغم  نكي  مل 

يناثلا ءيشلا  ةنهم . بحاص  نوكي  نأ  بجي  اذل  دوقنلا ، بسك  ءرملا  ىلع  نأ  دقتعي 
ىلع همامتها  ترسف  ولو  ةيكيرمألا . هترايس  وه  هترسأ  دعب  همامتها  هيلوي  ناك  يذلا 
نيحف هسوه . نأش  نم  للقأو  هقح  هسخبأسف  ةيكيرمألا  تارايسلل  ًايواه  ناك  هنأ 

نع ثدحتي  هنأكو  قرشي  ههجو  ناك  ةيكيرمألا  تارايسلا  نع  ثدحتي  ناك 
ةشعر هتوص  للختتو  هانيع  عمتلتو  ريطاسألا ، اهنع يف  عمسن  يتلا  ةيرحسلا  ةنصحألا 
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رمت يف يتلا  تارايسلا  عون  ددحي  ناك  يدلاو ، نكلو  هيف  ًاغلابم  رمألا  ودبي  دق  لاعفنا .
. ًاضيأ كرحملا  عون  كلذ  ىلإ  ددحيو  اوص ، عامس  درجمب  اهليدومو  اهتكرامو  قيرطلا 

، رمألا لوح  اهيأر  نيمخت  عيطتسأ  انأف ال  يتدالو ، ءانثأ  تيفوت  يتدلاو  ّنألو 
يدلاو فغش  نع  ًائيش  هقفت  ال  ماودلا  ىلع  تلظ  ناميرك  يبأ  ةجوز  نكلو 

ةدام فغشلا  اذه  ذاختا  نع  َناوتت  لب مل  همهف ، ةلواحم  مدعب  ِفتكت  ملو  تارايسلاب .
راهظإ لواحت  تناك  امهجاوز  نم  ىلوألا  ةرتفلا  هرهظ .يف  ءارو  نم  هيلع  ردنتلل 

نم اهنبال  يبأ  ةلماعم  ّنأ  تظحال  نيحو  ةرتف  دعب  اهنكلو  اذه ، هفغشل  مارتحالا 
زارط تريغو  ةيلخاد ، ةسردم  ىلإ  اهنبا  لاسرإب  تماق  ةديج ، نكت  لوألا مل  اهجوز 

. يرذج لكشب  انعم  اهلماعت 
مهفأ ال  ًامامت ، ناميرك  ةلاخلا  لثم  تنك  يننأب  فارتعالا  ّيلع  بجوتيو 

، تارايسلا بحأ  تنك  دقف  لجأ ، هتافو . ىتح  تارايسلاب  هيف  غلابملا  يدلاو  مامتها 
نكأ يننكلو مل  يرمع ، نم  ةرشع  ةثلاثلا  تلز يف  ام  انأو  ةدايقلا  يملعتب  ًاروخف  تنكو 
لطعل هئاضقو  هظاقيتسا ، لاح  هترايس  ةيؤرل  باهذلا  يف  حابص  لك  هتبغر  مهفأ 

اهنكر يف لدب  اهل ، لزنملا  نم  بيرق  صاخ  بأرم  راجئتساو  ا ، متهي  وهو  عوبسألا 
برقأ ناك  لكب  طقف ، ةرايسلل  ىوأم  درجم  بأرملا  كلذ  نكي  ملو  ةيقبلا . لثم  عراشلا 
هلمكأب ًارادج  يطغت  ةمخض  ةبتكم  عضو  دقف  ةيكيرمألا . تارايسلا  سادقأ  سدق  ىلإ 
ةقلعتملا تاعوبطملا  لكب  ةءولمم  تافلم  اهيف  فصترت  تناكو  فقسلا ، ىتح 

ام لك  تاعوبطملا ؟ كلت  يوحت  تناك  اذام  ًاروصو . ًةباتك  ةيكيرمألا ، تارايسلاب 
. كايتنوبلاو دروفلا ، زيلراشتلا ، كاليداكلا ، ثواميلبلاو ، هيلورفيشلا  تارايسب  قلعتي 

ةيوهو ااراوسسكإ ، اهنم ، ىلوألا  تاليدوملا  روص  اهتعانصب ، تماق  يتلا  تاكرشلا 
. لود ءاسؤرو  نييضاير  نينانفو ، نيبرطم  نم  اهيكلام 

ىلإ برقأ  يه  يتلا  هتقد  ينتشهدأ  دقف  ًافيخس ، ًارمأ  ودبي  دق  هنأ  نم  مغرلاب 
يّرسلا هملاع  ىلع  تعلطا  نيحو  قئاثولا . كلت  ةفشرأ  ةيرسلا يف  تارباخملا  لاجر  ةقد 
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تأدبو ةيكيرمألا ، تارايسلل  يدلاو  هّنكي  ناك  يذلا  فغشلا  مهفأ  نأ  تلواح  اذه ،
يسفن تدجو  بابسألا  ةفرعم  نم  ينكمت  لبق  نكلو  هبابسأ ، ةفرعم  يركف يف  لمعأ 

. هتاذ فغشلاب  ريسأ 
جذامن لكشت  يتلا  تارايسلا ، هذه  يهابتنا يف  تفلي  ناك  ام  رثكأ  نكل 

يف ودبت  تناك  يتلاو  لاجرلا ، عيمج  نيب  كرتشملاو  بيرغلا  مامتهالا  كلذل  ةعئار 
فطخت يتلا  ااولأب  ةقالح ، لضفأ  تحت  نم  جرخ  عمال  هجوك  لاح ، نسحأ 
يذلا يرسلا  اهخيرات  وه  ةيقيسوم ؛ تالآك  عملت  ااكرحم  تناك  اميف  راصبألا ،
لكف غلابأ ، ال  اأف  ينوقدص  اهيف . اهتعانص  تمت  يتلا  ةينمزلا  ةرتفلا  عباط  لمحي 

، ةيسايسلا ءاوجألا  ةرتفلا ، كلت  ةيداصتقالا يف  عاضوألا  اهتبقح . عباط  لمحت  ةرايس 
وأ ًادوعص  ينفلا  عادبإلا  تابلقت  يركسعلا ، رتوتلا  ةيلودلا ، ىوقلا  نيب  ةقالعلا  ةعيبط 

، ةرايس لكب  ةصاخ  ةيرس  ًازومر  تناك  اهلك  ةضوملا ، تاروطت  رخآ  ىتحو  لب  ًاطوبه ،
، كرحملاو ولباتلاو ، يجراخلا ، اهلكيه  االجعل ، يندعملا  راطإلا  ىلع  عضومتت 

اهوكلام نكي  ول مل  ىتحو  ةيفخ . فيرعت  زومر  لمحت  اهلك  ةيبناجلا ، ايارملاو  جاجزلاو ،
لغتست تارايسلا ، هذه  تعبط  يتلا  نمزلا  حور  ّنإف  ةينفلا ، ارفيش  ةغل  ىلع  نيعلطم 

، ةقيقحلا ءيشب يف  اهيكلام  ديفت  ةفرعملا ال  هذه  نكلو  ا . نوسحي  مهلعجل  ةصرف  لك 
نع رخفب  اوددري  يتلا  ةقمنملا  تارابعلا  ضعب  مهحنمتس  تالاحلا  لضفأ  يفو 

فغش مسالط  كف  لواحأ  اميفو  ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  رمألا . ام يف  لك  اذه  مارايس ،
تارفيشلا زومر  نيب  تقلعو  ثحبلا ، اذهل  ةيحض  تلوحت  دقف  تارايسلاب ، يدلاو 

. تارايسلا هذه  قاشع  بكومل  تممضناو  ةيرسلا ،
لامجل ًابذجنم  ناك  امبر  ًاقلطم ، يدلاو  لاب  ىلع  رومألا  هذه  رطخت  امبر مل 
ندم يف  ةليوط  تاونسل  ةفيظولا  هتمدخ  امبرو  رثكأ . ال  ةريبكلا  تارايسلا  هذه 
نمع زيمتلا  ةرورضب  ًاروعش  هيدل  تقلخ  دق  لصألا  – يلوبنطسإلا  وهو  لوضانألا  –
ببس ةحصب  مزجلا  عيطتسأ  ينكلو ال  تارايسلا . فغش  وحن  هداق  ام  اذهو  هلوح ،

ول ىتحو  ًايح . ناك  امدنع  عوضوملا  اذه  ىلإ  ًادبأ  قرطتن  مل  فسألل ، نحنف  نيعم .
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كردي نكي  مل  هنأب  نظلا  بلغأو  ةجيتن . ىلإ  لصنس  انك  اننظأ  الف  كلذ  لصح 
له نكلو  هتمرب ، رمألا  نم  صلخت  امبرلف  سووهم  هنأب  ملع  ولو  سوهلا . اذه  ببس 

ملعأ ال  يسفن  انأ  ىتح  يسو ؟ تملع  امدنع  كلذ  تلعف  لهو  لعفيل ؟ ناك 
هملعأ ببسل ال  نكلو  يدج ، لكشب  رمألا  ريكفتلاب يف  تأدب  دقف  لجأ  ةباجإلا .

سوه دودح  ىلإ  لصي  يقلعت ال  ّنإف  كلذ  مغرو  ةجيتن . ىلإ  لصأ  ملو  ًاقلاع  تلز  ام 
. فيشرأ ّيدل  سيل  نآلا  ىتح  انأف  يدلاو ،

اهلعفي امبرو  اذه ، يدلاو  يسوه  ببس  رسفأ  نأ  لاحملا  نمف  لاح  يأ  ىلع 
لب ةيكيرمألا ، تارايسلا  لوح  روحمتي  ال  هفغشف  ال ، نكلو  يتوم . دعب  ينبا 
ةرايس ترمو  ةبلج ، تعمس  ينهذ ، لوجت يف  رطاوخلا  هذه  تناك  اميفو  بيساوحلا .

ام ىسقأب  اهزواجت  وفلوف  ةرايس  تلواح  اميف  ةقئاف ، ةعرسب  ينيمي  نع  ءادوس  سديسرم 
يأب زوجعلا  ثواميلبلا  بيصي  دق  ثداح  عوقو  نم  ةيشخو  ةعرس ، نم  عيطتست 

. ةينونجلا ةدايقلا  سوهل  نانعلا  قلطي  يذلا  عيرسلا  قيرطلا  ةرداغم  يف  تركف  ىذأ 
نأ ةعمج  لك  ءاسم  تدتعا  ثيح  تكرام ، سورغ  ريبكلا  قوستلا  زكرم  يرظن  تفل 
ةملك ركذ  دنع  مكلاب  ىلع  رطخي  نكلو ال  ةدوعلا . قيرط  عوبسألا يف  ةنوؤم  قّوستأ 

درجم اإ  اهعاونأب . موحللاو  تابلعملاو  هكاوفلاو  رضخلا  يوحت  ةينغ  ةمئاق  اأ  قّوستلا 
ٌنبج بارشلا ، سأك  قفارت  ةزام  نوكتل  ريصق ، تقو  اهدادعإ يف  نكمي  ةطيسب  ءايشأ 

يتايرتشم ةحئال  ألمت  داكت  نايحألا ال  مظعم  يفو  ةزهاج ، تالبقم  قجس ، ضيبأ ،
أدب دق  بارشلا  نم  ينوزخم  نألو  ًاددجم ، لمعلل  بهذأ  نل  يننألو  قّوستلا . ةبرع 
ناك يذلا  تارايسلا  بكرب  تقحتلاو  نيميلا  هاجتاب  فطعنم  نم  تبرتقا  دافنلاب ؛

. قوستلا زكرم  وحن  ءطبب  ريسي 
، عساولا رجتملا  بأرم  يف  ةنمآ  ةيواز  نع  ثحبأ  تنك  ةقيقد  نيرشع  دعب 

ليلق ددع  كانهو  ةفيفخ ، ةمحزلا  تناك  دقف  عوبسألا  ةيا  ةلطع  نكن يف  اننألو مل 
ام ناكم  يترايس يف  نكر  أشأ  كلذ مل  نم  مغرلابو  بأرملا ، ةنوكرملا يف  تارايسلا  نم 

. رجتملا نم  رسيألا  بناجلا  ةنمآ يف  ةيواز  تدجو  ًاريخأ  قفتا . امفيك 
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، لبق امع  هترازغ  تدتشا  يذلا  رطملا  نم  يسفن  ةيامح  تعطتسا  داكلاب 
تففج نأ  دعبو  هب ، ةقلاعلا  رطملا  تارطق  يرعش  نع  ضفنأ  انأو  رجتملا  تلخدو 

نيب ةقيضلا  تارمملا  هاجتاب  يمامأ  اهعفدل  قّوستلا  تابرع  ىدحإ  وحن  تهجوت  يدي ،
ًارورم بيساوحلا ، ىتحو  ططقلا  ةيذغأ  نم  تارايخلا  اهيف  عونتت  يتلا  تايرتشملا  فوفر 
رطخي نأ  نكمي  ام  لكو  هايملا ، بَرُـقو  ةيئاوهلا  تاجاردلا  تاداربلا ، ىتحو  ةطايخلا  ربإب 
كلت لك  نع  فرطلا  تضضغ  ينكلو  ةيلحم ، وأ  ةيبنجأ  تاجتنم  نم  لابلا  ىلع 
هذه مامأ  ددرتلا  تامالع  ىندأ  ينيرتعت  نأ  نودو  اهفقس ، ىتح  ةءولمملا  فوفرلا 
يبارش تاجاجز  هيف  دجوت  يذلا  رمملا  وحن  فراعلا  ةقثب  تهجتا  ةعونتملا ، ةليكشتلا 
مكحم يكيتسالب  فالغب  ةفوفلملا  مزرلا  ىلوأ  مامأ  تينحناو  لضفملا . يقيدصو 
ىلع ادعأف  ةمزرلا  لفسأ  يف  يذلا  قزمتلا  تظحال  اهنيحو  يهاجتاب ، اهتبحسو 

تطقس دق  بارشلا  تاجاجز  تناكل  ىرخأ  تاظحلل  ترخأت  ولو  فرلا ، ىلإ  روفلا 
ّيلع هّنأ  تكردأ  ةيكزلا . نوسنايلا  ةحئار  هتمرب  ناكملا  ةرشانو يف  ةمَشَهم  ضرألا  ىلع 

فدصلا تءاش  نكلو  اهلمح ، لبق  مزرلا  لفسأ  صحفأ  تأدبو  رثكأ ، رذحلا  يخوت 
تحتف دق  ااذ  بارشلا  تاجاجز  ّنأ  امإو  ةقزمم  اّمإ  ةيلفسلا  فوفرلا  مزر  عيمج  ّنأ 

انأو ضرألا ، ىلع  يتلا  مزرلا  ثيح  رثكأ  لفسألا  وحن  تينحنا  لبق . نم  اهتيطغأ 
نم ةنيزد  تناك  هنع . ثحبأ  ام  ىلع  لوصحلا  تعطتسا  ًاريخأو  ثحبلا ، لصاوأ 

، رثكأ هرظتنت  يذلا  ام  لوقت  اأكو  ّيلإ  رظنت  كانه ، ةعوضوم  ةميلسلا  تاجاجزلا 
ةبرع اهعضأو يف  ةمزرلا  عفرأ  تنك  اميفو  لزنملا . ىلإ  بهذن  انعدو  انه  نم  ينذخ 

. ةماستبا قدصأ  ههجو  ىلع  تمسترا  دقو  يتلابق . فقي  ناك  هتيأر . تايرتشملا 
؟ بارشلا رقاعت  لازت  تنأف ال  ًاذإ  - 

. لجأ - 
، رعشلا يدامر  ةماقلا ، ليوطلا  لجرلا  اذه  ةيوه  ديدحت  عيطتسأ  انأو ال  اهتلق 

. ام ناكم  نم  هفرعأ  يذلاو  ةماسولا  يدابو 
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. يهجو ريباعت  نم  رمألا  نّمخ  دقو 
؟ ديحولا هيخأ  ىلإ  ءرملا  فرعتي  ّالأ  لقعُيأ  لجر ، اي  كلاب  ام  - 

ّيلإ ديعيل  ًايفاك  ناك  هتوص  ىلجت يف  يذلا  بتعلا  نكلو  ينحزامي  هنأكو  ادب 
. ينع ًامغر  ةملؤملا  هليصافت  لكب  يضاملا 

؟ تنأ اذه  ًاقحأ  ًامتمتم  – اهتلق  ناغود ؟ – - 
. ءود اهلاق  لجأ  – - 

. نكلو - 
؟ ًاتيم يننظت  تنكأ  اذام ؟ نكلو  - 

... نكلو ًاتيم  كنظأ  هللا .مل  رّدق   -ال 
. ام ةبيصم  ًاطروتم يف  يننظت  تنك  كنكلو  - 

، ًابرغتسم ههجو  ىلإ  رظنأ  تأدب  رمألا  هل  حضوأ  نأ  لدبو  هتاملك ، لمكأ 
هينيع لوح  حوضوب  رهظت  ديعاجتلا  تأدبو  دوسألا ، هرعش  بيشلا  ىطغ  دقو 
ةقرلا ضعب  تأدب  دقف  هينيع ؛ يتلا يف  ةرظنلا  كلت  وه  ًاقح  ينأجاف  ام  نكل  هيتفشو .
براحم دانعو  ميمصتب  ناقدحت  ىضم  اميف  اتناك  نيتللا  نيوارضخلا  هينيع  يف  رهظت 

لظ كلذ  مغرو  اهلبقتو  ةميزهلا  ِربخ  لجر  ةرظنل  برقأ  تدب  دقف  توملا ، ةاقالمل  هجتم 
لالظلا كلت  داعبإ  نم  نكمتي  هنكلو مل  ًاحرم ، ودبي  نأ  لواح  هئايربك . ىلع  ًاظفاحم 

يننأب تكردأ  ئطخم ؟ يننأ  مأ  ام ، رمأ  طروتم يف  هنأ  ّدب  ثدحتي .ال  وهو  ههجو  نع 
. انتارظن تقتلا  انهو  ًاقلق . هلوح  تفلتي  وهو  هتاملك  ىأ  نيح  باوص  ىلع 

. ثدحتلا انيلع  بجي  - 
بقرتلاو يف لوضفلا  ليوط  تقو  ذنم  هتيسن  يذلا  هتوصو  هتاملك  تعرز 
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كلذ مغرو  ةحارص . لكب  ًافئاخ  تنك  لب  قلقلاب ، ترعشو  ًابرغتسم ، تنك  يحور ،
ةيلباق كلتمأ  تلز  ام  يننأب  ًائجافتم  تكردأو  يب . ّملأ  يذلا  لوضفلل  تدقنا 

. لاعفنالا
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ثلاثلا لصفلا 

ىدحإ انسلج يف  نيح  ثدحتن « نأ  انيلع  همالك » قيقشلا  ريغ  يخأ  داعأ 
ام ذنم  اهيف  هتيأر  يتلا  ةريخألا  ةرملا  تناك  يراجتلا . زكرملل  يناثلا  قباطلا  تايرتيفاك 
مدع نم  مغرلابف  يركسعلا . ىبيتلام  نجس  كابش  لالخ  نم  ًاماع  نيرشعلا  براقي 
يخأ ةرايز  لجأ  نم  هعم  باهذلل  ديدشلا  يدلاو  رارصإ  تحت  تررطضا  يننكل  يتبغر 
رظن يتلا  هتايح  ىلوألا يف  ةرملا  نوكت  دقو  انتدهاشم ، ىدل  ناغود  ّرس  دقو  كانه .

ـّم تي يتلا  ةيناثلا  ةرملا  كلت  تناكو  ـة ، باصع هل  نيقيدص  عم  أشنأ  دوب . ّيلإ  اهيف 
اوماق نمو مث  ةماع  ةلفاح  نم  نييراسيلا  بالطلا  دحأ  فاطتخا  ةمهتب  اهيف  هلاقتعا 

. يندعم كلس  ةطساوب  هقنخب 
ةيافك مدعل  مهحارس  قالطإ  نكلو مت  رهشأ  ةثالث  نجس  لوألا  هلاقتعا  يف 

نم مغرلاب  هحارس . قالطإ  دعب  لزنملا  ىلإ  داعف  قيقحتلا ، ةلصاوم  عم  نكلو  ةلدألا ،
. جرخي نمو مث  محتسي  ناك  نيتريخألا ، نيتنسلا  لزنملا يف  ميقي يف  ناك  داكلاب  هنأ 

هتنظ يتلا  هتدلاو  – تداك  لزنملا ، ثوكملا يف  هتبغر يف  ناغود  ىدبأ  امدنع  نكلو 
زارحإ نم  نكمت  يتلاو  كيناكيملا ، ةسدنه  مسق  ةينقتلا  زدلي  ةيلك  هتسارد يف  عباتيس 
ةرطيس ببسب  اهيف  ماودلا  عباتي  نأ  عطتسي  هنأ مل  الإ  كلذ ، نم  ماع  لبق  اهيف  لوبقلا 
هبابش ناك يف  يذلا  يدلاو  ّنأ  مغرو  ًاحرف . ريطت  نأ  اهيلع  – نييراسيلا  بالطلا 

ّمت يذلا  ديحولا  ايكرت  سيئرل  ًاّمج  ًابح  ّنكي  ناكو  يطارقميدلا ، بزحلا  راصنأ  دحأ 
يف يذلاو  همسا ، ّيلع  قلطيل  بحلا  اذه  هعفد  يذلاو  سيردنم ، ناندع  همادعإ ؛

امكو هنأ ، الإ  ةينيميلا ، هتجوز  نبا  لويم  عم  براقت  يأ  هيدل  نكي  هسفن مل  تقولا 
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. لزنملل هتدوعب  اضرلا  رهظأ  اذل  ةيناث . ةصرف  ناغود  حنم  ةركف  ديؤي  ناك  دقتعأ ،
امأ اهنبا ، ىلع  ينجتلا  هنإ مت  لوقلا  ةحاتم  ةصرف  لك  لواحت يف  ناميرك  يتلاخ  تناكو 
دّدري عوضوملا  ىلإ  قرطتلا  ّمت  املكو  ةملكب ، ولو  رمألا  ركذ  ىلع  تأي  ملف  ناغود 
نكلو ةمهتلا .« نم  يتءارب  ررقتس  ةمكحملاف  فوخلل ، ٍعاد  نم  ام  داتعملا » هدوربب 

ريغ دهاش  رهظ  دقف  ًاددجم ، هيلع  ضبقلا  ءاقلإ  تررق  ةءاربلا ، مكح  لدب  ةمكحملا 
ةيناثلا ةرملا  تناك  كلتو  هيقيدصو . ناغود  نم  لك  ىلإ  فرعتلا  نم  نكمتو  عقوتم ،

تيأر يتلا  ةريخألا  ةرملا  تناك  يدلاو ، عم  هتيؤرل  تبهذ  نيحو  هيلع ، اهيف  ضبقُي  يتلا 
. ناغود اهيف 

هئوده ىلع  ًاظفاحم  ّلظ  يذلا  اهنبا  ىلع  قلقلا  ةيداب  ناميرك  ةلاخلا  تناك 
هتاملك قدصي  ملو  ناكملا « اذه  نم  جرخأس  ًابيرقف  يمأ ، اي  يعزجت  دّدري »ال  وهو 

لدبو رهشأ . ةتس  دعب  نجسلا  نم  جرخو  انتاعقوت  لك  دّنف  هنكلو  انأ ، مهيف  نمب  دحأ 
ناكم ال ىراوتيس يف  هنأب  اهربخأو  ناميرك  ةلاخلاب  لصتا  ةرملا ، هذه  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا 

لصتا هنأ  كلانه  ام  لك  انعادول ، ةرورض  دجي  ملو  ًاددجم ، هلاقتعا  نم  ًافوخ  دحأ  هفرعي 
هسفن طّروي  نأ  ىشخأ  دلولا ؟ اذه  بهذ  نيأ  ليللا » لاوط  ددري  يدلاو  ّلظو  هتدلاوب .
رعشي ًامامت  يلثم  هنأ  ًادكأتم  تنك  يننكلو  هيلع ، هقلق  يدبي  وهو  ديدج « قزأم  يف 

. ناغود باهذ  ببسب  ةيلخاد  ةحارب 
رفانتلا ديلو  طقف  نكي  روعشلا مل  اذهو  ناغود ، بحأ  نكأ  يننأب مل  فرتعأ 

ببست يف ةرتفلا ، كلت  يومد يف  عازن  ىلإ  لوحت  يذلاو  ةيسايسلا ، انرظن  تاهجو  يف 
نود مهرظن  تاهجو  مهفلاخي  نم  لك  لتقل  سانلا  عفدب  ةليفك  تناك  نونج  ةجوم 
ههاجت رعشأ  همأ مل  عم  انلزنم  هيف  لخد  يذلا  لوألا  مويلا  ذنمف  نفج . مهل  شمري  نأ 
ناكو هتدلاو ، ىوس  رخآ  دحأ  هل  نكي  ملو  ريس ، ثداح  ةجيتن  هدلاو  يفوت  ّدو . يأب 

ًائيش هل  ينعت  رومألا ال  هذه  ّنأ  ادب  نكلو  بيرغ ، لجر  لزنم  شيعلا يف  نآلا  هيلع 
، ملاعلا ىلإ  هتاذ  داتعملا  دوربلابو  ةالابمالب  رظنلا  نالصاوت  ناوارضخلا  هانيع  تناك  دقف 

ناك لب  لجخلا ، وأ  قلقلا  راثآ  هيلع  رهظت  ملو  تاذلاب ، هقلخ  نم  هنأب  يحوي  هنأكو 
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ءيشلا ذخأيو  ءاشي ، نيحو  ءاشي  يتلا  ةفرغلا  لخدي  ينم ، رثكأ  ةيرحب  لزنملا  لوجتي يف 
وأ ةروصملا ، يتالجم  ةءارقب  ةدحاو  ةرم  ولو  مقي  ملف  ينصخي ، ام  ءانثتساب  هديري  يذلا 

هتعنم يننأل  سيل  يتجارد ، ةدايقب  ةبغر  ِدبي  ملو  ةيقيسوملا ، يتناوطسأ  ىدحإل  عامتسالا 
يننإ ال لوقي يل  ناك  ةقيرطلا  هذو  ينصخي ، امب  همامتها  مدع  يدبيل  لب  كلذ ، نع 

يبأو هتدلاو  تالواحم  لكل  خضري  ملف  ماوعأ ، ةعبرأب  ينرغصي  هنأ  مغرو  هرظن . ءيش يف 
يننأ مل مغرو  ينونج ، ريثت  هذه  هتافرصت  تناكو  ريبكلا . يخأ  يبآ ( ةملك ) لوقيل يل 

ةياهنلا يفو  هبرضل ، مواقي  ًاعفاد ال  دّلوي ّيف  ناك  هنأ  الإ  فنعلا  ىلإ  ًالايم  ًالفط  نكأ 
. هتبرضو رثكأ  ةمواقملا  عطتسأ  مل 

بلط دقو  فيرخلا ، تايادب  انك يف  انلزنم ، رارقتسالل يف  همأ  عم  ءاج  نيح 
يننكلو ّيلع ، ةقاش  ةمهم  تناك  دقو  تايضايرلا ، ةدام  هسيردتب  موقأ  ّنأ  يدلاو  ينم 
رعاشملا دباكي  ًاضيأ  ناغود  ناكو  ةمهملا . لوبقل  تررطضاو  هرماوأ ، ةفلاخم  عطتسأ  مل 

ىلع ًاربجم  ناك  فسألل  هنكلو  قالطإلا ، ىلع  هسّردأ  نأب  بغري  نكي  وهف مل  ااذ ،
لذبأ تنك  يننكل  ةمهملاب  يتبغر  مدع  مغر  يننأ  اننيب  قرفلاو  رابكلا ، رماوأ  ةعاطإ 
يهاجت ةدوهعملا  هتالابمال  ىلع  وه  ىقبيو  ةمولعملا ، هل  حضوأ  يك  يدهج  ىراصق 
ةعجارمب موقن  انك  نيحف  هل . هلوقأ  ام  لك  مهفي  ناك  هنأ  ةقرافملا  نكل  سوردلا ، هاجتو 

لك ّلحب  موقيو  ةلهذم ، ةروصب  قبس  ام  لك  رضحتسي  ناك  ةقباسلا  انتامولعم 
نم أوسألاو  يكذ ، هنأب  ًاهركم  فارتعالا  ّيلع  ناكو  ا . هفّلكأ  يتلا  ةيضايرلا  لئاسملا 
نمو ًاينانأو  ًارورغم  ًالفط  هنم  لعج  ام  اذهو  ةقيقحلا ، هذهل  ًاكردم  ناك  هنأ  كلذ 
لب لاقُي ، نأ  بجي  ام  لك  مهف  هنأب  ئموي  أدب  نيعوبسأ  دعبف  هعم . لصاوتلا  بعصلا 
ىلإ لاقتنالاب  تأدبف  ًاسرد ، هنقلأ  نأ  ّيلع  ناك  اذل  ةرشابم ، ريغ  ةروصب  أزهي يب  أدبو 

مل يننكلو  ىرخأ ، ةرم  سوردلاب  يفخلا  همامتها  داع  اذكهو  ةبوعص  رثكأ  لئاسم 
. يفاكلا مهفلا  ةبتع  غولبب  هل  حمسأ 

، ينم راسفتسالاو  ّيلع  ةلئسألا  حرطب  هل  حمسي  يذلا ال  هئايربك  لظ  يفو 
داز املكو  هيلع ، لقثت  سوردلا  تأدب  انه  نمو  مهفلا ، نع  فقوت  هنأ  حضاولا  نم  ادب 
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هتالابمالل دوعي  أدبف  اهلحب ، موقي  نأ  لاحملا  نم  يتلا  لئاسملا  نم  رثكُأ  تنك  هقيض 
، يدلاو عالطإل  ناح  دق  تقولا  ّنأب  تكردأف  سوردلا ، نع  بيغتلا  نمو مث  ةقباسلا ،
، مهفلا ةبوعص يف  نم  يناعي  هّنأب  يبأ  ربخأل  لزنملا  نع  ناغود  بايغ  صرف  زهتنأ  ّتبو 

مدع مغرف  ًابرغتسا ، رثكألا  يه  ناميرك  ةلاخلا  تناكو  لوسك ، وهف  كلذ  قوفو 
مهف ًةبوعص يف  لبق  نم  ِناعي  هّنأب مل  دّدرتو  اهنبا  نع  عفادت  تلظ  تايضايرلل ، اهمهف 
مامأ ةتماص  ىقبت  تناكو  ًاريثك ، هنوبحي  اوناك  ةسردملا  يف  هيملعم  ّنأو  تايضايرلا 

. بيرملا هتمصب  ينديؤي  ناكف  يدلاو  امأ  ا ، هفلكأ  يتلا  لئاسملا  ّلحي  هنأ ال  ةقيقح 
دلولا اذه  رورغ  نم  ءاتسم  ًاضيأ  وه  هنأب  ينعي  اذهف  يحور ، شعني  اذه  هفرصت  ناكو 
رثكأ يمامأ  هتجوز  نبا  خيبوت  نع  َناوتي  ملو  ملاعلا ، قلخ  نم  هنأكو  ًالاتخم  يشمي  يذلا 
هنكل قنحلا ، ةرمحب  ههجو  غبطصيو  ًابضغ ، نازتهي  ناغود  ابجاح  ناك  اميف  ةرم ، نم 

». رثكأ ةساردلا  لواحأس  لثم » ةروركم  تاملك  انعماسم  ىلع  ددري  ملو  ضرتعي  مل 
، ًائطخم تنك  يننكلو  هتمزه ، يننأ  ىلع  ىرج  ام  ترسف  دقو  تمصب . عمتسي  يقب 

بظاوي أدبف  ةعرسب . هاياون  رهظي  هنكلو مل  ةلوهسب ، ملستسي  ًالفط ال  ناك  ناغودف 
، هيلع بعصي  ام  كرتيو  عيطتسي ، ام  لحب  موقيو  ديدج ، نم  سوردلا  روضح  ىلع 

بقارأ تنكو  هيلع ، لاقثإلا  نع  تفقوت  دقف  برحلا ، تحبر  يننأ  تدقتعا  يننألو 
ىلع ًادامتعاو  ةعتمب . اهعباتي  أدبو  ةصاخلا  هتقطنم  ىلإ  هتديرط  داق  دايص  ةوشنب  هتاكرحت 
تنك يننأ  ًارخأتم  دعب  اميف  كردأس  يننكلو  قلقلل ، ٍعاد  نم  كانه  نكي  ملف  رهاظملا 

. ةيثراك ةروصب  ًائطخم 
ةيلحملا مدقلا  ةرك  قرف  نيب  ةارابم  لوأ  ماقتس  تناك  تبسلا  كلذ  يف 
مدعل يرس  لكشب  ا  ةصاخلا  تابيردتلا  ةسراممل  بهذأ  تنك  يتلاو  ةقباستملا ،

مايأ ذنم  بردتن  انك  اننوك  ةريبك  ةروصب  ًابرطضم  تنكو  رمألا . ىلع  يدلاو  ةقفاوم 
دحأ لزنم  يضايرلا يف  يئاذحو  يتلدب  ةحرابلا  ةليل  ذنم  تكرت  دقو  ةارابملل . ًاريضحت 

نل يننأب  فرعأ  نأ  يل  فيك  نكلو  بعلملا ، ىلإ  هعم  اهذخأيس  يذلا  يئاقدصأ 
أدب ءاشعلا ، ةلواط  ىلع  نحنو  ءاسملا  يف  يلاتلا ؟ مويلا  حابص  بعلملا  كلذ  ىلإ  بهذأ 
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سرادملا نيب  اهؤارجإ  متيس  ةيملع  ةقباسم  نع  حضاو  مارتحاب  يدلاو  ثدحي  ناغود 
، فص لك  نم  بالط  ةثالث  رايتخاب  ةسردملا  ريدم  ماق  دقو  رهش . دعب  ةيدادعإلا 

ةلاخلا انيع  تناك  اميف  يبأ ، هكراب  ةثالثلا . نيحشرملا  دحأ  نمض  نم  هسفن  وه  ناكو 
لضفب ًافرتعم  يركشب  ماق  لب  ءوده ، لكب  هثيدح  ناغود  لصاو  ًاوهز . ناعشت  ناميرك 

هتميزه نم  تنكمت  يننظأ  اميفو  اهايإ . هيطعأ  تنك  يتلا  لزنملا  يف  ةيوقتلا  سورد 
. ًالفاغ تنك  مك  تبثتل يل  قفدتلا  هتاملك  تلصاو  لماك ، لكشب 

ليثمتل مهرايتخا  متيس  نيذلا  ذيمألتلا  مه  نم  دعب  حضتي  مل  نكلو ، - 
، ةراتخملا قرفلا  نيب  دحألا  موي  ماقيس  يذلا  ناحتمالا  دعب  مهديدحت  متيسو  ةسردملا ،

لصاوي وهو  ةءاربب  نيوارضخلا  هينيعب  شمر  ةسردملا  – نولثميس  نيذلا  ةعبرألا  ديدحتل 
. ًابعص رمألا  ودبي  يرايتخا ، متيس  ناك  نإ  فرعأ  الو  هثيدح  –

. ةعجشم هتدلاو  تدكأ  ّينب  – اي  عناملا  امو  كرايتخا ، متيس  عبطلاب  - 
ناك ول  ايلعلا ، فوفصلا  نم  ناحتمالا  نوكراشيس يف  نيذلا  بالطلا  - 

... نكلو ًائيش ، تيشخ  امل  نماثلا  فصلا  يلثم يف  عيمجلا 
ًادغ كسيردتب  كوخأ  موقيس  يدلاو  – لخدت  ينب  – اي  ةلكشملا  امو  - 

. راهنلا لاوط 
. ةبوعصب الإ  اهعالتبا  نم  نّكمتأ  ملو  يقلح ، ةقلاع يف  ةمقللا  تيقب 

. يبأ اي  ًادغ  لمع  ّيدل  نكلو  - 
مسح هناحتما  – لجأ  نم  كيخأ  سيردت  نم  مهأ  وه  ام  دجوي   -ال 
يتلا يتبذكل  عامتسالا  ءانع  هسفن  فلكي  نأ  نود  نم  هتاملكب ، رمألا  يدلاو 
قيرب تيأرو  ليمجلا ، ناغود  هجو  ىلع  يانيع  تعقو  امدنعو  اهقالطإل . تططخ 
ةقلحلا وه  وتلل  لصح  ام  ّنأب  تكردأ  طقف  اهنيح  ءالجب . هينيع  يف  عملي  رصنلا 
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، بردتأ انأو  يندهاش  دق  ناك  مايأ . ذنم  اهل  ططخي  ناك  ةمكحم  ةطخ  ةريخألا يف 
. ّيلإ ةبسنلاب  دغلا  ةارابم  ةيمهأل  ًاكردم  ناك  هنأ  مهألاو  ةارابملا ، كراشأس يف  يننأ  ملِعو 
ىوس يف ةموعزملا  هتقباسم  نع  نلعي  ملو  يباهذ ، ةلقرع  لجأ  نم  موي  رخآل  رظتنا  دقو 
، ةلاحلا هذه  هسيردتب يف  ينفلكيس  يدلاو  نأب  كش  ىندأ  هيدل  نكي  ةارابملا .مل  ةليل 

رمأب روفلا  ىلع  يدلاو  رابخإب  موقيس  تضفر ، ولف  هبلط ، ضفر  نم  نكمتأ  نل  يننأبو 
ةلواطلا ىلع  ًاسلاج  تيقب  هعم . بعللا  نع  ينا  يذلا  مدقلا  ةرك  قيرفل  يمامضنا 

لزنم ىلإ  تبهذو  جورخلل ، ةجح  تقلتخا  ءاشعلا  دعبو  ينلكآتت . ةعيظف  لمأ  ةبيخو 
، نتباكلا ةرئاث  تراث  دغلا . ةارابم  ةكراشملا يف  ىلع  يتردق  مدعب  هربخأل  قيرفلا  نتباك 
» ًاددجم قيرفلا  عم  بعلت  نلف  دغلا ، ةارابم  كراشت يف  نإ مل  خرصيو » دعوتي  ذخأو 
نم هّنأب  فرعي  نأ  نود  ةارابملا ، رضحأو  هديدهتل  عضخأس  يننظي  وهو  ًاددهم ، اهلاق 

ةرطاخملا لظ  ىتحف يف  لصحيس ، ناك  ام  اذهو  يدلاو . عوط  نع  جرخأ  نأ  لاحملا 
عفديس لباقملاب  هنكلو  ناغود ، سّردأ  انأو  ًادغ  لزنملا  ثكمأس يف  قيرفلا ، نم  يدرطب 

. ًايلاغ نمثلا 
ناغودو تسلج  ةرشابم ، روطفلا  نم  ءاهتنالا  دعبو  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

، ةارابملا لجأ  نم  ةيمحتلا  نيرامت  نوسرامي  يئاقدصأ  اميفو  ةساردلاب ، ءدبلا  لجأ  نم 
ناغود اهيف  دجأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناكو  تايضايرلا ، بتك  تاحفص  بلقأ  تنك 

، حضاو سامحب  ا  هفلكأ  يتلا  لئاسملا  لحي  ناك  ّدحلا . اذه  ىلإ  سردلا  يف  ًابغار 
دقف انأ  امأ  ليصافتلا ، قدأب  ةلأسملا  لح  يف  اهدمتعا  يتلا  تالداعملا  يل  حرشيو 

. ةرم لك  امك يف  بجوتي  ام  هل  حرشأو  ةيئاقلت ، ةروصب  اهتمهم  ذفنت  ةلآك  تنك 
، ةظحل يأ  ةفصاع يف  لوصحب  ةددهم  يبلق  عمجتت يف  تناك  بضغلا  مويغ  نكلو 
نم لقأ  اهريثأت  نوكيو  بسانملا  اهتقو  ريغ  ةفصاعلا يف  يتأت  نأ  يفواخم  ربكأ  تناكو 

ناغود ماق  امكف  يبضغ . ةروثب  مكحتلل  ًاميظع  ًادهج  لذبأ  تنكف  وجرملا .
يننأ مل امك  عظفأ . ةروصب  هنم  مقتنأ  نأ  ّيلع  ينم ، ماقتنالل  ةيرس  لكب  طيطختلاب 

انأف رمألا ، لبقتي  ول مل  ىتحو  يلزنم ، رودت يف  ةبعللا  نأل  يرمأ  نم  ةلجع  ىلع  نكأ 
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فيك فرعأسو  ّيلإ ، دوعت  نيجرفتملاو  بعلملا  ةيكلمف  نورت  امكو  ربكألا ، هاخأ  ربتعأ 
. بسانملا تقولا  نيعاص يف  عاصلا  هل  درأ 

قلقلا ادب  قّوستلل ، ناميرك  ةلاخلاو  يدلاو  جرخ  نيحو  ةريهظلا  ءاضقنا  دعب 
نكت يب هنأ مل  مغر  ةظحل ، يأ  هيلع يف  مجهأس  يننأ  عقوتي  ناك  هنأكو  ناغود ، ىلع 

ىلع يصرح  مغر  قورت يل ، تدب  ينم  هفوخل  يتفرعم  نكل  نآلا ، هيلع  موجهلل  ةبغر 
نكل لزنملا . رابكلا  ِةرداغم  لبق  امك  ًامامت  حرشلا  تلصاو  هنع . يرعاشم  ءافخإ 

نع ةئطاخ  ةبوجأ  ينيطعي  أدبو  هزيكرت  ّفخو  قيضلا ، هل  ببسي  أدب  اذه  يبولسأ 
يسفن طبض  ىلع  يتردق  نم  تبرغتسا  انأ  ىتح  ةحارص  هيلع . اهحرطأ  يتلا  ةلئسألا 

، ًابضغ يتوص  ولعي  نأ  نود  هءاطخأ  هل  ححصأ  تنكف  ءود ، هعم  لماعتلا  ةلواحمو 
ةظفاحملا لصاوأ  اميف  هتدح  تدعاصت  يلاتلابو  ًاقيضو ، ًارتوت  داز  يئوده  داز  املكو 

. بضغلا نم  هسفن  كلامتي  دعي  ًاريخأو مل  يئوده ، ىلع 
؟ هلعف يونت  يذلا  ام  - 

. خارصلاب أدب 
. ةءاربلا تعّنصت 

؟ طبضلاب هينعت  يذلا  ام  فيك ؟ - 
. هتلأس

ملعأ فيضيو  – يهجو  هتبابسب يف  حولي  وهو  اهلاق  يعادخ  – لواحت   -ال 
. يمامأ دودولا  ريبكلا  خألا  رود  لّثمت  الف  ينهركت ، مك 

. ناوخأ نحن  هنع ، ثدحتت  يذلا  ام  - 
. هبضغ ةروس  نم  ديزأ  انأو  هتبجأ 
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هانيع تناكو  ًاقنح ، ههجو  نّضغت  دقو  اهلاق  يخأب  – ينيدانت   -ال 
تيقبو حيحصلا ، قيرطلا  ىلع  ريسأ  يننأ  تكردأف  بضغلا ، قيربب  ناضموت  ناوارضخلا 
. ًامدمدم ُتلأس  يخأ ؟ – اي  مالكلا  اذه  لوقت  دودولا – «َِمل  خألا  رود » بعلأ 

ةبتكم  . يخأب ينبطاخت   -ال 
. هتوص ةّدح  تداز  دقو  ررك 

ريكفتلا يف ىلع  أرجتيس  وأ  رثكأ ، وه  ام  لعفي  دق  هّنأب  رطخي يل  نكلو مل 
نكت ةبرضلا مل  ّنأ  ظحلا  نسحلو  ةلفغ ، ىلع  هنم  ةبرض  لوأ  تيقلت  دقف  اذل  يبرض ،

. رسيألا يدخ  هتمكل  تباصأ  دقو  هناكم ، سلاج يف  وهو  يبرض  لواح  هنأل  ةيوق 
ثدحت تناك  يتلا  تانحاشملا  نكلو  راجشلا ، ىلإ  ًالايم  ًادلو  نكأ  يننأ مل  حيحص 
ًاراسي ناغود  حنرت  اميفو  يسفن . نع  عفادأل  ةيفاك  ةربخب  ينتدوز  بعلملا  ضرأ  ىلع 
هتلعج نميألا ، هدخ  ىلع  ةمكحم  ةبرض  هل  تددس  ىدس ، تبهذ  يتلا  هتبرض  عم 
فلخلا وحن  ييسرك  تعفد  يرودب  ًاضرأ . هيلع  سلجي  يذلا  يسركلا  عم  ىواهتي 

عضي وهو  ضوهنلا  ناغود  لواح  يئوده . ىلع  ًاظفاحم  تيقب  يننأ  بيرغلاو  تضو ،
ترهظأ كلذ  عمو  هعباصأ ، ثولي  أدب  يذلا  مدلا  تدهاش  اهنيح  هفنأ ، ىلع  هدي 

. ثارتكالا مدع 
ةيفاك تناك  ةرخاس  ةربنب  اهتلق  ًاريثك ؟ – ملأتت  له  يخأ ؟ اي  رمألا  ام  - 
ىرخأ ةمكلب  هتجلاعم  نم  تنكمت  يننكل  ةلكر ، دّدسيل يل  همدق  كرحف  هقنح ، ةراثإل 

. هفاقيإل ةيفاك  ريغو  ىلوألا ، لثم  ةيوق  نكت  اأ مل  الإ  ينم ، برتقي  نأ  لبق  هكف  ىلع 
، هنم عرسأ  ةروصب  فرصتلا  تعطتساف  ضرألا ، ىلع  نيكباشتم  انجرحدت  اذكهو 

مايأ ةدع  ذنم  اهضوخأ  تنك  يتلا  تابيردتلاف  هردص ، ىلع  سولجلا  نم  تنكمتو 
. ىدس بهذت  ةارابملل مل  ًادادعتسا 

كلذبو ماكحإب ، هيعارذ  اتلكب  كسمأ  انأو  اهتلق  ًائداه ؟ – ّلظت  اذامل ال  - 
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. يتحت هقحسو  هيلع  ةرطيسلا  نم  تنكمت 
تيقبو حجني ، مل  هنكلو  ينم  صلختلل  ًاثبع  ضرألاب  مطتريو  طّبختي  أدب 

ىوس هيدل  َقبي  ملو  طّبختلا  نع  فقوت  هنم . تنكمت  يننأ  كرديل  ًايفاك  ًاتقو  يلاح  ىلع 
. هبطاخأ انأو  ىفتكا  هنأ  تدقتعا  ينقمري . وهو  هينيع  نم  حضني  يذلا  دقحلا 

؟ تمهف له  يفكي ؟ اذهأ  - 
تض نإ  امف  ًائطخم ، تنك  يننكلو  هتوق ، نم  قثاولا  فافختساب  اهتلق 

نم تنكمت  يننأ  الإ  ينزاوت  لتخا  دقو  ًاضرأ ، ينعقويل  ىرسيلا  يمدقب  كسمأ  ىتح 
ىخرأ دقف  ةقفوم ، ةبرضلا  تناك  دقو  ىنميلا . يمدقب  ههجو  ىلإ  ةلكر  ديدستو  تابثلا 
كلامتب ًاضيأ  وه  عرسأ  اميف  هنع ، ًادعتبم  فوقولا  نم  نكمتأل  يمدق ، نع  هيتضبق 

. ضوهنلاو هسفن 
تقولا يف  تعجارت  يننكل  ّيلع ، بوثولا  لواح  ركفي  نأ  نود  نمو 

داعأ فقوت  نودو  ًابضغ . نافجترت  نيتللا  هيعارذب  غارفلا  ىوس  نضتحي  ملو  بسانملا ،
هلشف نأ  ًامامت  فرعأ  تنك  فدهلا . ةباصإ  ًالواحمو  ّيلع  ًامجهتم  ديدج  نم  ةركلا 

ًابرض هعسوأ  نأ  عيطتسأ  تنك  عبطلاب  بعتي . أدب  هنأ  مهألاو  هجازم ، ءوس  نم  ديزي 
هيلإ قدحأ  انأو  ءطبب  باحسنالا  تأدب  لب  رمألا ، ةبغرب يف  رعشأ  يننكلو مل  ًاحربم ،

، ينم نكمتي  نل  هنأب  هكاردإل  امبرو  ةلواحملا ، نع  ّفك  ًابعت ، امبر  ًاريخأو  ميمصتب .
هنأب كردأو  هيدي ، تثول  يتلا  ءامدلا  ىلإ  ًابرغتسم  رظن  اهنيح  هدي ، رهاظب  هفنأ  حسمو 

هتارظن تأدبو  ًابضغ ، ناعمتلت  هانيعو  هنونج  ريثيل  ًايفاك  ءامدلا  رظنم  ناكو  فزني .
تدهاش نيحو  ةثحابلا ، هتارظن  عباتأ  تأدبو  هب ، ينمجاهي  ءيش  نع  ةعرسب  ثحبت 

يلبق ناغود  فرصت  دقف  تاف . دق  تقولا  ناك  هكاوفلا  نحص  يف  يتلا  نيكسلا 
. ضرألا ىلع  عقو  يذلا  يسركلاب  تيمتحاف  يتمجاهمب ، ادبو  نيكسلا ، ذخأو 

نيكسلاو ينم  برتقي  ناك  اميف  يسركلا ، عفرأ  نأ  لبق  ًاليلق  فلخلا  ىلإ  تعجارت 
نع هب  عفادأل  ًابسانم  ًائيش  دجأ  يننكلو مل  ًاراسيو ، ًانيمي  لوجت  ةفئاخلا  يتارظنو  هديب ،
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يرهظ سمال  ًاريخأ ، هغولب . نم  يننّكمي  نل  وهف  ًائيش  تدجو  ول  ىتحو  يسفن ،
. ةليلق ةفاسم  ىوس  هنع  ينلصفت  ملو  عجارتأ ، انأو  ةذفانلا 

؟ اذه اي  توملا  يونتأ  - 
. خارصلاب ذخأ 

هانيع تذخأو  ًايشحو  هرورغ  نم  لعج  ّيلع  بلغتلا  ةيناكمإب  هروعش 
ىقلت نم  وه  هنأ  نم  مغرلابف  ًاغلبم . هنم  غلب  يذلا  بضغلا  ىلإ  ةفاضإلاب  ناعمتلت 
رظتني وهو  ةيوازلا ، يرشح يف  نم  ةياهنلا  نكمت يف  هنأ  الإ  فزني ، هفنأ  ناكو  برضلا 

يننأ امك  ًاعاجش ، ًاصخش  نكأ  ينع .مل  وفعلا  هوجرأ  يكل  هدي ، نيكسلاو يف  نآلا 
نيكس ةبرض  نع  جتنت  دق  يتلا  ةميخولا  بقاوعلا  كردأل  يفاكلا  ردقلاب  ًايعاو  تنك 

. ةينالقعب ريكفتلا  نم  ينعنم  هينيع  يذلا يف  قيربلا  كلذ  نكلو  هذهك .
. لجرب تسلف  لعفت  نإ مل  ههجو  – تخرص يف  ينلتقا  – ايه  - 

وأ ًءابغ  رمألا  نوربتعت  دقو  ينعط ، نع  ىناوتي  نل  هنأ  ًامامت  ملعأ  تنك 
. همامأ يسفن  لذأ  نأ  يونأ  نكأ  يننأ مل  الإ  ًانونج ،

. تعطتسا نإ  ينعطا  هرظتنت ؟ يذلا  ام  ايه  - 
قيرب ىفتخاو  تاوطخ ، عضب  عجارت  هنكل  عاطتسملا . ردق  هزازفتسا  تلواح 

. رظنلا هئطخي  دقحو ال  يديلج ، دورب  هناكم  ّلحو  هينيع ، نم  نونجلا 
: لاقو

. ىرخأ ةرم  ينوؤش  لخدتت يف  ال  كرذحأ ، - 
ىلإ هجوتو  نكي ، ًائيش مل  نأكو  رادتسا  مث  تاظحلل ، تارظنلا  لدابتن  انيقب 
. ًءاسم يراظتنا  تناك يف  ربكألا  ةأجافملا  نكل  ههجو ، لسغي  نأ  لجأ  نم  مامحلا 
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يدل نكي  ملف  يدلاول ، هلوقأس  اميف  ًاقلق  ركفأ  تأدب  راجشلا  ءاهتنا  دعب 
. اهيوري وهو  ثادحألل  بيذاكألا  نم  ريثكلا  فيضيس  ناغود  نأب  ٍكش  ىندأ 

ىلإ ترظن  نإ  نكلو  يسفن ، نع  ا  عفادأ  ةبسانم  تارربم  نع  ثحبأ  تنك 
تمق دقف  هتلعف ، امل  قالطإلا  ىلع  رربم  الف  يدلاو ، رظن  ةهجو  نمو  رومألا 

نم نكمتأ  يننأل مل  كلذ  تلعف  يننأ  أوسألاو  هبرضو ، ريغصلا  يخأ  ىلع  ءادتعالاب 
داع نيحف  ًامامت . هتعقوت  ام  فالخ  ىلع  تعقو  ثادحألا  نكلو  ةارابملا . روضح 

لمحتو عراشلا ، ريسي يف  وهو  طقس  هنأب  امهربخأ  لزنملا ، ىلإ  ناميرك  ةلاخلاو  يدلاو 
ىلع ةارابملا  وأ  راجشلا  ركذ  ىلع  ِتأي  ملو  هابتنالا ، هنم  بلطت  يهو  هل  هتدلاو  خيبوت 
رمألا يف  ريكفتلا  تنعمأ  امدنع  يننكلو  اذه ، هفرصت  تنّمث  ةيادبلا  قالطإلا .يف 

دق رمألا  نكلو  ًائطخم ، تنك  امبر  هتاذ . تقولا  يدحتلاو يف  رورغلا  نم  ًاعون  هتربتعا 
ةوخألا وأ  ةقادصلا  نم  رسج  ءانب  لجأ  نم  انمامأ  قرطلا  لك  تّدسو  لعفلاب ، عقو 
لخدت مدع  لوح  ناغود  نيبو  ينيب  يرس  قاثيمك  مويلا  كلذ  حبصأ  دقو  اننيب .

هاجتا ّدو  يأب  رعشي  اندحأ  نكي  دودحلا .مل  زواجت  مدعو  رخآلا  نوؤش  يف  اندحأ 
دقو رخآ . راجش  انطروت يف  روفنلا  كلذ  ببسي  الأ  ىلع  انصرح  كلذ  مغرو  رخآلا ،

ةسردم يف  هتسارد  لمكيل  ةيوناثلا ، ةلحرملا  ىلإ  هلاقتنا  دنع  لزنملا  ناغود  رداغ 
يراس يقب  اننيب  يرسلا  قافتالا  نكل  لطعلا ، يف  دوعي  ناك  هنأ  مغرو  ةيلخاد .

. لوعفملا
ةجردلا – هذه  ىلإ  ًاموزهمو  ًابعتم  هتيؤرو يل  نينسلا ، هذه  لك  رورم  دعب 

انيضام ركذتسأ  يسفن  –مل  نم  ًاءزج  لب  ييضام  نم  ًاءزج  هيف  دجأ  يننأل  امبرو 
. نينحلا نم  عونب  لب  لجخلا ، نم  روعشب  ىلوألا  انبابش  تاونسو  كرتشملا 

امدنعف يضاملا ، نم  رثكأ  ناغود  ريكفت  لغشي  رضاحلا  ّنأ  حضاولا  نم  ناك 
نعو ةيلوفطلا ، انتافالخ  نع  ثدحتي  نل  هنأ  تكردأ  ثدحتلا « انيلع  يل » لاق 

، قح هعم  ثيدحلا . رشابي  فيك  فرعي  هنأكو ال  ادب  هنكل  هئاطخأو . هملاظمب  يضاملا 
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نم ًاماع ، نيرشعلا  براقي  ام  رورم  دعبف  ااذ . ةريحلا  ينتباتنال  هناكم  تنك  ول 
بلطتل امبر  ام ، ًاموي  ةبيط  هب  كتقالع  نكت  قيقش مل  ريغ  خأ  مامأ  فوقولا  بعصلا 

؟ ًاماع نيرشعلا  هذه  لاوط  تنك  نيأ  هلأسأ » نأ  يهيدبلا  نم  ناك  ةدعاسملا . هنم 
نيح ينم  هعقوتت  يذلا  ام  كتدلاو ؟ ةزانج  روضح  ءانع  كسفن  فلكت  مل  فيكو 

هرظتنأ تيقبو  كلذ . لعفأ  يننكلو مل  ؟ « ثدحتن نأ  ينم  بلطتو  ةأجف  يمامأ  فقت 
. يراظتنا ليطي  نل  هنأ  كردأ  تنكو  هديري ، يذلا  نامزلاو  ناكملا  ثيدحلا يف  أدبيل 
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عبارلا لصفلا 

. ةئطاخ ةروصب  ينمهفت  نأ  كديرأ  ال  ًةيادب ، - 
: عباتي نأ  لبق  ناغود  حضوأ يل 

. كمامأ يندجت  نأ  بيرغلا  نمو  ليوط ، نمز  رم  هنأ  ملعأ  - 
هنأل مل سيل  هردص  لمتعي يف  ام  مهف  ينم  بلطي  وهو  ّيلإ ، رظنلا  لصاو 
ام فصول  ةيفاك  ريغ  تاملكلا  ىأر  هنأل  لب  عضولا ، يل  حرشيل  تاملكلا  دجي 

. ىرج
. ةدوهعملا هتماسوب  ًاظفتحم  لظ  دقف  هحمالم ، ىلع  مسترملا  سؤبلا  لك  مغر 
نحنف ةأجافملا ، كتدوع  حرشلا يف  يعدتسي  ام  كانه  سيلو  كيلع ،  -ال 

. نيوخأ ىقبنس 
نم ةأجافملا  وأ  يفورظ  ينتعنم  امبر  لعفأ . يننكلو مل  هلوق ، ّدوأ  تنك  ام  اذه 
وهو ناغود  يتفش  ىلع  ةقفشم  ةماستبا  حبش  رهظ  يرطاخ . لوجي يف  امع  ريبعتلا 

، ةيدلجلا هترتس  بيج  ىلإ  هدي  ّدم  هديرأ .مث  امع  ريبعتلا  ةبوعص  يناعأ  هلثم  ًاضيأ  يناري 
ةريحلا مويغ  يطغي  نأ  عيطتسي  هتراجيس  ناخد  نأ  دقتعي  هنأكو  رئاجسلا ، ةبلع  جرخيل 

نأ بجي  هنأ  ةقابل  ةظحل  ركذت يف  ةراجيس ، هسفنل  جرخي  نأ  لبقو  انلوح ، تلكشت  يتلا 
. ةدحاو مدقي يل 

؟ نّخدتأ - 
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وه لعشأو  يتفش  نيب  اهتعضو  ةراجيس  تبحس  ااذ ، ةكراملا  نخدن  انك 
. قفدتلاب ًاضيأ  تاملكلا  تأدب  هيتفش  نيب  نم  ثعبنملا  ناخدلا  عمو  انيتراجيس ،

. رطخ رمأ  تطروت يف  دقل  - 
. هتاملك برغتسأ  مل 

؟ كلذك نكت  ىتمو مل  - 
ىلع رغصألا  هاخأ  بتاعي  خأك  ًادودو ، يتوص  جرخ  ينم  دصق  نودو  هتبجأ ،

. هتواقش
. قح كعم  - 

. حضاو راسكناب  فرتعا 
ًاقيمع ًاسفن  بحس  يتلئاع  – ىلعو  مكيلع  ًائبع  ماودلا  ىلع  تنك  دقف  - 

، كلذل ًارطضم  نوكي  نأ  نود  ةرم  نم  رثكأ  يترايزل  كدلاو  ىتأ  دقو  ةراجيسلا  – نم 
ركبم رمع  يف  ةنيكسملا  يتدلاو  توم  نوكي  دقو  ةرم ، نم  رثكأ  دوقنلا  يل  لسرأو 

. مرصنملا ماعلا  الإ  اهربق  ةرايز  نم  نكمتأ  ملو  ّيلع ، ازح  ببسب 
هدي يف  يرجحلا  هصفب  يبهذلا  متاخلا  بعالي  أدبو  هسأر ، ضفخيل  داع 

ةلاخلا هتعضو  يذلا  هتاذ  متاخلا  هنإ  متاخلا ، اذه  فرعأ  يننأب  رطخ يل  اهنيح  ىرسيلا .
هدي هب يف  ًاظفتحم  ناغود  لازي  الو  ةيلخادلا ، ةسردملا  ىلإ  هباهذ  موي  هعبصإ  ناميرك يف 
لقتنا رمعلا  همدقت يف  عمو  هرصنخ  هعضي يف  ناك  ًاباش  ناك  نيحف  طيسب ، ريغت  عم 

هتننظ ةظحللو  همتاخب ، ةقلعتم  هتارظنو  ةريصق  ةهربل  لاحلا  كلت  ىلع  يقب  رصنبلا . ىلإ 
هارأ يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  دقل  هسأر . ضفخي  وهف  اذل  ينع ، هعومد  ءافخإ  لواحي 

متاخلا ءادهإ  موي  يف  ناميرك  ةلاخلا  عدوي  ناك  امدنعف  ًائطخم ، يننظأ  نكلو  يكبي ،
هيلورفيشلا يدلاو  ةرايسل  يفلخلا  دعقملا  سلجي يف  ناك  ةيلخادلا ، ةسردملا  ىلإ  هلاقتناو 
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هنأ الإ  عماد  قيربب  نآلألتت  اهنيح  هينيع  تدهاش  يننأ  دقتعأو  ليدوم 56 ، ةميدقلا 
، هل هتدلاو  خيبوت  ءانثأ  ال  يكبي ، لبق  نم  هتدهاش  دق  نكأ  ملو  روفلا . ىلع  هسأر  رادأ 

فشكلا اهيف  متي  ةرم  لك  يفف  هيلع . يدلاو  اهقبطي  ناك  يتلا  تابوقعلا  ءانثأ  الو 
رمتسيو يديلجلا  هدورب  ىلع  ًاظفاحم  َقبي  هخيبوت ، متي  امهمو  هئاطخأ ، دحأ  نع 

يف رظنلا  ةيضق  نم  مكعد  نآلا  نكلو  هثدحم . هجو  ىلإ  ةتباث  تارظنب  قيدحتلاب 
عفرف هدي  ىلع  ّدوب  تّتبر  بجي . امك  هتلكشم  نع  ريبعتلا  عيطتسي  وهف ال  يهجو ،

. هيلع قفشأ  ينلعج  هتارظن  قيمع يف  نزح  كانه  ناك  نكلو  يكبي ، نكي  هسأر .ال مل 
: تلق

. ءاطخأ بكترن  انلك  كيلع ،  -ال 
ينتيلو ًاقيمع  – ًاسفن  بحس  نأ  دعب  فاضأو  يلثم  – سيل  نكلو  - 
رظتنيو لتاقلا  هضرمل  نعذأ  لجر  سأي  لمحت  ةربنب  ةريخألا  هتلمج  لاق  ةجيتنب  – تدع 

. مالستساب توملا 
ءاطخألا راركت  نم  كعنميس  اذهف  ةقيقحلا ، هذه  تكردأ  كنأ  ديجلا  نم  - 

. ىرخأ ةرم  ااذ 
؟ اهراركت - 

. ًاحضاو يقب  هراسكنا  نكلو  هتوص ، نزحلا يف  ناكم  ةيرخسلا  تلح 
. اهراركتل تقولا  نم  عستم  ّيدل  نوكي  نل  - 

رخآ ًاقيمع  ًاسفن  وه  بحس  اميف  قلقلا ، ينارتعا  دقو  ًارسفتسم  هيلإ  ترظن 
. حضوي نأ  لبق  هتراجيس  نم 
. يرمأ ىهتنا  دقل  - 
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ةوقلا كلتو  سأي ، طقف  امنإ  لمأ ، ىتح  الو  هتوص ، فوخ يف  كانه  نكي  مل 
. هريصم وه  ام  فرع  لجرل  اهحنمي  يتلا 

ماودلا ىلع  كانه  نأب  دقتعت  دقو  اهيف ، تطروت  يتلا  لكاشملا  فرعت  تنأ  - 
. لعفلاب قيرطلا  ةيا  ىلإ  تلصو  دق  ةرملا  هذه  يننكلو  ماقتنالل ، ينبقعتي  نم 

. لعفي هنكلو مل  ديدج ، نم  ًارخاس  مستبيس  هتننظ 
. كيلإ تيتأ  دقل  - 

ا. قطنأ  يتلا مل  تاملكلاب  ةهرب  دعب  قطن  هنكلو  هلاق ، ام  اذه 
دحأ ّيدل  سيل  هنأ  امك  نيوخأ ، لظنس  نيقيقش  نكن  مل  ول  ىتحف  - 

. كاوس
ةربخ هيدل  يفحص  نم  سيل  ناغود ، نم  تاملكلا  هذه  ءازإ  قطنملا  يضتقي 

، ةمكألا هيفخت  امع  هسفن  لأسي  نأ  يداع ، صخش  يأ  نم  لب  يلثم ، ةايحلا  يف 
الو هتاملك  عامسل  ةجاحب  رعشأ  ملو  هثيدحب . ّكشأ  يننأ مل  رمألا  بيرغلا يف  نكلو 
ةربن عامسو  ههجو  ىلإ  رظنلا  ناك  دقف  موزهم . هنأ  دكأتأل  هتبعج  نم  لئالد  جارخإل 

هتلمجو هسأي ، ةّجل  ّيلإ يف  هئوجل  ّنأ  ًارس  مكيفخأ  الو  ءيش . لك  حرشل  نييفاك  هتوص 
تاملك تركذت  دقف  ّيف . ترّثأ  دق  نيوخأ « لظنس  نيقيقش  نكن  مل  ول  ىتحف  «

رثؤي ءيش  الف  كرعاشم ، رومضلا  باصأ  دقل  ءيش ، تنأ ال  خرصت » يهو  يتقيلط 
دحأ ةبحم  ىلع  كتردق  تدقف  ةطاسب  لكبو  تنأ  حرفلا ، كل  ببسي  ءيش  الو  كيف ،

نأ دعب  اهنكلو  تاذلاب ، اننبا  مامأ  تاماالا  هذه  لكب  يهجو  خرصت يف  تناك  ام «
، باوص ىلع  تناك  دقو  ةرم . لك  امك يف  ةبخاص  ءاكب  ةبون  تسلج يف  تهتنا ،

ريثي ام  ةايحلا  دعي يف  ملو  يرعاشم ، وزغي  أدب  فافجلا  ّنأب  سحأ  تأدب  ًاضيأ  انأف 
تنعذأ اذل  رمألا . رييغتل  ةيفاكلا  ةوقلا  يسفن  يف  دجأ  مل  يننأ  أوسألاو  يمامتها ،

ميدس يف  ًاقلاع  راظتنا  نودو  لمأ ، نود  ةايحلا  لصاوأ  تأدبو  يرجي ، ام  ةقيقحل 
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كلذ نم  مهألاو  يلخاد ، عمتلي  لوضفلاو ، دولا  هبشي  قيرب  أدب  دقف  نآلا  امأ  مدعلا .
. ااذ رعاشملا  ينكراشي  ًاضيأ  يخأ  ّنأ  ةفرعم 

ًايرس ًاطبار  قلخيو  انبرقي  ام  وه  ةميزهلا  عارتجاو  ةبيخلل  ضرعتلا  اذه  ناك  امبر 
يذلا هبشلا  كردنل  تقولا  اذه  لك  راظتنالا  انيلع  ناكو  ةكرتشملا . سيساحألا  نم 
غيرفتب هانبكترا  يذلا  أطخلا  كاردإ  انعطتسا  طقف  نآلا  امبرو  ةلوفطلا . ذنم  انعمجي  ناك 

. ركبم رمع  يتدلاول يف  ينادقفو  هدلاول  هنادقف  ةجيتن  رخآلا ؛ انم يف  لك  ملأ  تانحش 
املاط َِملو ال ، بابشلا ، نس  نحنو يف  اهانعضأ  يتلا  ةقادصلا  كرادت  نآلا  عيطتسن  دقو 

دق ةنسحلا  َياياون  نكلو  بأو ؟ مأ  وأ  دحاو  لزنم  كراشت  ىلع  نيربجم  انسل  انّنأ 
. ناغود تاملك  عم  تددبت 

يفحص كنأل  لب  يخأ ، كنوكل  طقف  كيلإ  أجلأ  يننأب مل  فارتعالا  ّيلع  - 
. هتاذ تقولا  يف 

روفلا ىلع  تجرخو  ًابناج  فطاوعلا  تكرت  يتنهمب ، ناغود  ينركذ  امدنع 
يراكفأ داعبإ  نم  تنكمت  يننأ  الإ  ىسألا  مويغب  دّبلملا  ينهذ  مغرو  ةيفحصلا ، يلويم 

نأ ا  ضرتفي  يتلاو  ةبعتملا ، كوكشلاو  تالؤاستلا  ضعب  اهلحم  لحتل  ًابناج ، ةئيربلا 
نأ لامتحا  نكل  هتلكشم ، ليصافتب  دعب  فرعأ  يننأ مل  مغرو  ةلاحلا . هذه  ينباتنت يف 

ًارخؤم ةلودلا  تأدب  يتلاو  ةموكحلا  عم  ةطروتملا  تاباصعلا  ىدحإ  ًاوضع يف  نوكي 
. هنع فرطلا  ّضغ  نكمي  ال  ًالامتحا  ناك  اهطويخ ، ةكبش  فشكتو  اهقحالت 

هرفس نمو مث  ًائطاخ ، ناك  هقحب  ردص  يذلا  مكحلا  ّنأ  ةجحب  نجسلا  نم  هجورخف 
يذلا تقولا  يف  ءيش ، تاطلسلا يف  هجعزت  نأ  نود  ءاشي  نيح  هتدوعو  جراخلا  ىلإ 

هطروت يف ىلإ  ريشت  تايطعم  اهلك  تسيلأ  مادعإلاب . ًامكح  لاني  نأ  هب  ضرتفي  ناك 
يمامأ لوثملل  هعفد  يذلا  ام  نكلو  كلذك ، هنظأ  تاباصعلا ؟ هذه  نم  ةباصع 
نكميأ هدعاسي ؟ نأ  يلثم  رادحنالاب  هتريسم  تأدب  يفحصل  فيكف  سأرلا ، ئطأطم 

اميفو عماللاو ؟ طشنلا  يفحصلا  كلذ  يننظي  لاز  امو  يعضو  ىلع  ًاعلطم  نوكي  الأ 
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. يحمالم ىلع  مسترت  تأدب  يتلا  قلقلا  تارامأ  ناغود  ظحال  راكفألا  هذه  ينيرتعت 
جعزنأ نل  يننكل  ينهركت ، تلز  ام  امبر  كلذك ؟ سيلأ  ّيف  كشت  امبر  - 

نأ كنم  هبلطأ  ام  لك  ينحماست . نأ  ىتح  وأ  ينمهفتت  نأ  كنم  بلطأ  نلو  كنم ،
ةجاحب تنك  دقو  نآلا ، هيلإ  جاتحن  ام  رثكأ  وه  قدصلاف  لجأ  ًاعم . نيحيرص  نوكن 

. كيلإ تئج  اذهل  ًائيش ، ىشخأ  نأ  نود  ثادحألا  هل  يورأ  ٍدحأ  ىلإ 
بابش دحأ  رّمست  لمعلا ، نع  ًالطاع  تحبصأ  يننأب  هحراصأ  نأ  لبقو 
ةوهق يناجنف  انم  لك  بلط  ىتح  انقرافي  ملو  انيسأر ، قوف  ةلولملا  هتنحسب  ةمدخلا 

. ةداس
نإ ام  ثيدحلل  ناغود  داع  ام  – ةلكشم  كطيروتل يف  ةين  ّيدل  سيل  - 

بّبستت يف يتلا  ثادحألاف  عوضوملا ، كديفي  دقف  ًامامت  سكعلا  ىلع  باشلا  – دعتبا 
. كمجن غوزب  مهست يف  دق  ّيلع ، ءاضقلا 

. ًادج بعص  اذه  - 
. ههجو ىلع  مسترا  يذلا  قلقلا  ّفخ  ىلوألا  ةرملل 

 -َِمل؟
. ينلأس

. ليلق لبق  لمعلا  نم  تلصُف  يننأل  - 
دق ناك  نأ  دعب  قلق  يأ  ِدبي  لب مل  رمألا ، هئجافي  يتاعقوت مل  سكع  ىلعو 

. ّيلع لامآلا  قّلع 
؟ كتلاقإ تمت  اذامل  لأسي  – نأ  لبق  ءوده  لكب  اهلاق  كلذل  – فسآ  - 

كوكشلا تأدبو  يحيرصت . ءازإ  لمأ  ةبيخب  هروعش  مدعو  هءوده  تبرغتسا 
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ناكم نم  بيرقلا  رجتملا  يمامأ يف  بيرملاو  ئجافملا  هروهظ  هينعي  يذلا  امف  ينباتنت ،
. رسفتسأ نأ  تررق  اذل  عاطقنالا ؟ نم  نينسلا  هذه  لك  دعب  يلمع ،

تدرُط نأ  ىلإ  ماري ، ام  ىلع  ريست  رومألا  تناك  دقف  ًامامت . ملعأ   -ال 
. بابلا مامأ  نم  مويلا 

. ةرتف رخآ  كلمع  تلمهأ  كّنأ  تعمس  دقل  - 
ضحم نكي  انه مل  انءاقل  ّنأ  ينعي  اذهف  اهرظتنأ ، يتلا  ةلمجلا  هذه  تناك 

. ةفدص
؟ ينبّقعتت تنأو  ىتم  ذنم  - 

. ةحارص لكب  هتلأس 
. ةياهنلا ثدحت يف  نأ  ىلإ  يتارظن ، نم  برهتلا  لواحف  يلاؤس ، هأجاف  دقل 

؟ هنع ثدحتت  يذلا  ام  بّقعت ؟ يأ  - 
؟ هلعف لواحت  يذلا  ام  ًاديج ، كفرعأ  انأ  تلق  – ناغود  – اي  ايه  - 

. ةمات ةيدجب  ّيلإ  رظني  وهو  تاظحلل  تمص 
ذنم كبقارأ  انأ  ةقيقحلا  هتارظن  –يف  مالستسالا يف  ادبو  اهلاق  ًانسح  – - 
ىلإ بهذي  نبا  كيدلو  كتجوز ، تقلط  تجوزت مث  كنأ  تملع  دقو  عيباسأ ، ةعضب 

. ةجرح ةلحرمب  ّرمت  ةينهملا  كتريسم  ّنأ  تملع  يننأ  امك  ةعماجلا .
. ديزملا لمتحأ  مل 

. ينبقارت نأ  كقح  نم  سيل  - 
. ةدحب اهتلق 

٤٠ مكـتبة



. قح كعم  رذتعأ . - 
. ًائيش عضولا  نم  ريغي  كلذف ال  قحم ، يننأ  مغر  - 

. ةئيس اياون  يأ  ّيدل  تسيل  ينقدص  - 
؟ ةسخ لكب  ينبقعتت  تنك  ببسلا  اذهلأ  - 

. ًاماع نيرشع  ءاضقنا  دعب  كمامأ  روهظلل  ةيفاكلا  ةأرجلا  كلمأ   -مل 
أزهي يب. هنأ  حضاولا  نمف  يسفن ، ىلع  ةرطيسلا  دقفأ  تأدب 

ةبوتكم قمحأ « ةملك » ىرتأ  خارصلاب  – تأدب  اذه  – اي  ًاديج  ّيلإ  رظنا  - 
؟ ينيبج ىلع 

ةمدخلا نابش  نكلو  ايرتيفاكلا ، اناوس يف  دجي  ملف  قلقب ، هلوح  ناغود  تّفلت 
. لوضفب انيلإ  اوتفتلا 

عاطتسملا ردق  ربصلاب  يلحتلا  لواح  رثكأ  – ءود  ملكت  تحمس  ول  - 
. ىرخأ ةقيرط  يمامأ  نكت  ينقدص مل  فدري  – وهو 

، ةدحب اهتلق  نكي  – مل  وأ  ىرخأ  ةقيرط  كيدل  ناك  نإ  يلابأ   -ال 
. هكرتأو ضأس  يننظ  هنأل  برطضاف 

. كلضف نم  - 
نع فقوت  ثيح  انيلع ، ةمدخلا  نابش  تاصنإب  يلابي  دعي  ملو  ينوجري  أدب 

. ًاسمه ثدحتلا 
. كاوس يتدعاسم  دحأ  عيطتسي  نلو  جرح ، عضو  انأ يف  ينقدص  - 

. ًامغ اتقاض  نيتللا  هينيع  ىلإ  قدحأ  انأو  هتبجأ 
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. ثبخ لكب  يننوبقاري  نيذلا  صاخشألا  دعاسأ  نل  - 
. ّيدل امب  كربخأ  ينعد  نكلو  كلذ ، أشت  نإ مل  يندعاست  ال  ًانسح ، - 

ةقيرط نم  ءاتسم  تنك  ةهج  نمف  هلعف ، ّيلع  ام  فرعأ  مل  ةقيقحلا  يف 
مغر هتدعاسم  بوجوب  يلخاد  ددرتي  ام  توص  أدب  ىرخأ  ةهج  نمو  ةركاملا ، هفرصت 

. هيلع يمكح  رظتني  وه  ناك  اميف  هفرصت ، ءوس 
قلعت نكلو ال  ًاددجم  – ةلواطلا  ىلع  ئكتأ  انأو  قيضب  اهتلق  ًانسح  – - 

. بسحو كعمسأس  ّيلع ، لامآلا 
تررق ول  ىتحو  لعفلاب ، فيطل  صخش  تنأ  فاضأ  – كل  –مث  ًاركش  - 

امل كناكم ، تنك يف  ول  امبر  كنم . جعزنأس  تنك  ام  عامتسالا يل ، مدعو  باهذلا 
. بلقلا بيط  صخش  تنأ  كل  تلق  امك  ًاقلطم . كعمسأ  نأ  تيضر 

. اذه هحيدمب  يعادخ  ديري  ناك 
. قيضب اهتلق  عوضوملا  – بلص  لخدا يف  ًانسح . ًانسح  - 

كلاثمأو لعفلاب ، بلقلا  بيط  تنأف  كعادخ ، ةيغب  مالكلا  اذه  لقأ   -مل 
مأ يف امك  نيرخآ ، نييفحص  فرعأ  انأف  كيلإ ، تيتأ  ببسلا  اذهلو  ًادج ، نوليلق 

يكل يسفنب ، يتقث  هب  قثأ  صخشل  ةجاحب  انأف  م . قثأ  يننكلو ال  ةقومرم ، عقاوم 
. ّيدل ام  ىلع  هعلطأ 

: ًافافختسا يسأرب  ئموأ  انأو  تمتمت 
. ًاعبط ًاعبط ، - 

. ينقّدصت ول مل  ىتح  ةقيقحلا  يه  هذه  - 
. اتقاض نيتللا  هينيع  ىلإ  ًالوطم  تقّدح 
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يتاقالمل رجتملا  اذه  ترتخا  َِمل  حيحص ، كمالك  ّنأ  ضرتفنل  ًانسح ، - 
؟ يلمع ناكم  وأ  يلزنم  ىلإ  ءيا  لدب 

. كيلع ًاظافح  - 
. ددرت نود  نم  اهلاق 

؟ اذام - 
. نآلا ينبّقعتي  دحأ  الف  قلقت ،  -ال 

. ًاليلق أدهأ  تأدب  نأ  دعب  ّيلع  رطيسيل  بضغلا  داع 
؟ هيف يطيروت  ديرت  يذلا  ام  فرعتأ  ةدحب  – اهتلق  راس  – ربخ  نم  هل  اي  - 
نع ًاديعب  يسفنب  ءاوزنالا  ديرأ  يننأل  يتنهم  ةراسخب  ىتح  ترطاخ  دق  يننأ  ىرت  الأ 

؟ لكاشملا ّمضخ  ينمحقتو يف  تنأ  يتأتف  نيرخآلا ، عم  طّروتلا 
. هسأر عفري  مل 

امك لّلذتم  – توصب  اهلاق  ةلكشم  – يأ  كطيروت يف  يونأ  ًاقح ال  - 
. ليصافتلا ةفرعم  بغرت يف  نإ مل  يعامسل ، ًارطضم  تسل  كنأ 

. هبيجأ امب  يردأ  ًاتماص ال  تيقب 
هثيدح – درس  لصاوو  ًائيش  – ىشختل  ٍعاد  نم  امف  ةطيحب  انفرصت  ول  - 

. ةروطخلا ضعب  ىلع  يوطني  رمألا ال  نإ  لوقلاب  كعدخأ  نل  كلذ  عمو 
ىتح هعم  ًاسلاج  لازأ  ال  َِمل  هنم ، سيلو  يسفن  نم  بارغتسالاب  تأدب 

َِمل ءوده ؟ لكب  بارشلا  نم  سأك  لوانتل  يتيب  وحن  هّجتأو  يضارغأ  لمحأ  َِمل ال  نآلا ؟
ىسنأو ةنمآلا  يلزنم  ناردج  نيب  بارش  سأكب  ينباتنا  يذلا  لوضفلا  أمظ  ئفطأ  ال 

دهاج فيتاتور  لقألا ، ىلع  ةرم  عوبسألا  اهددري يف  ناك  ةلمج  تركذت  هتمرب ؟ رمألا 
٤٣ مكـتبة



نم حبصي  ةفاحصلا ، صخشلا  ءامد  بّرشتت  نيح  . « ىمادقلا ةديرجلا  ءاردم  دحأ 
، نولثمملا ةصروبلا ، لاجر  اهددري  يتلا  ةفيخسلا  ةلمجلا  هذهأ  اهنم « صّلختلا  بعصلا 
ريغ خألا  اذه  عم  يئاقب  ببسلا يف  تناك  لابجلا . وقلستم  ىتحو  كمسلا ، ودايص 
انأ ىتح  ينوقدص  ملظملا ؟ لبقتسملاو  ضماغلا  رضاحلاو  هوبشملا  يضاملا  يذ  قيقشلا ،

يننكلو ةدوع ، نود  يجورخل  ًارربم  تناك  ببسلا  يتفرعم  مدع  امبر  فرعأ . نكأ  مل 
ًاتوص نكلو  هيلإ . عامتسالا  ةلصاومل  ينعفد  ام  وه  تاذلاب  ببسلا  اذه  نظأ  لباقملاب 

عامتسالاب أدبت  نيحو  كقنع ، ىتح  ةراذقلا  قراغ يف  تنأ  ددري يل» . لظ  يلخاد  يف 
». كسفنب ةاجنلا  نم  نكمتت  نلف  هيلإ ،

نيلوتقم يف هتقيشعو  ناتياك  ريكب  ىلع  روثعلا  ربخب  تعمس  كنأ  ّدب   -ال 
. هتصق ناغود  أدب  اذكه  هلزنم  –

ةينغلا ةلئاعلا  هذه  ولغوأ ؛ يجنيب  ةلئاع  طروت  نع  عيشُأ  يتلا  ةميرجلا  ينعتأ  - 
؟ ريدصتلاو داريتسالل  ةريبك  ةكرش  كلمت  يتلا 

. قنحب هسأر  زه 
. امهلتقمب ةلئاعلا  هذهل  ةقالع   -ال 

هذه نبا  فطخب  اوماق  هلاجرو  ناتياك  ريكب  ّنأ  تركذ  فحصلا  نكلو  - 
امك هتبيبح ، عم  هلتقب  ةلئاعلا  تماق  اذل  ةيدفب . مهوبلاطو  رهش  ذنم  رغصألا  ةلئاعلا 

. ةطرشلا لاجر  دحأ  فطخب  اوماق 
وأ امهلتقمب  اهل  ةقالع  ال  ولغوأ  يجنيب  ةلئاعف  حيحص ، ريغ  اذه  - 

. تعفر فاطتخاب 
؟ تعفر وه  نمو  - 

. ةطرشلا لجر  - 
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؟ اذه لك  فرعت  نأ  كل  فيكو  - 
. رمألا طروتم يف  يننأل  - 

: ًابرغتسم هتلأس 
؟ ةلتقلا عم  لمعت  تنكأ  هينعت ؟ يذلا  ام  - 

ةفدصلا ضحمبو  مهلتق ، متيس  نيذلا  ةمئاق  ىلع  تنك  يننكلو   -ال ،
. ًاضيأ انأ  تلتُقل  داتعملا ، تقولا  تدع يف  ولف  مويلا . كاذ  ًارخأتم يف  تدع 

مهتبغر يف ببسو  ةلتقلا ، ءالؤه  ةيوه  نع  ينهذ  قشارتت يف  ةلئسألا  تناك 
. ةصقلا درسب  أدب  ًاتقو  ينلهمي  نأ  نودو  هلتق ،

يف تعفر ، ديقعلاو  انأ ، ريكب ، ةثالثلا ، نحن  نوكن  نأ  ضرتفملا  نم  ناك  - 
مويلا كلذ  يفو  لا ، هتبيبح  عم  هيف  ميقيو  لزنملا ، رجأتسا  نم  ريكب  ناك  لزنملا .

، انعم لا  نوكت  نأ  انيأترا  دقو  ًامهم ، ًائيش  مهملسنل  ام  صخش  راظتناب  اوناك 
BMW لا ـ يترايس  تلطعت  هلزنم ، ىلإ  هجوتأ  تنك  اميفو  هابتنالا ، تفل  مدعل 
، ةعرسب هحالصإ  متي  نل  لطعلا  نأ  تكردأ  امدنعو  تقولا ، ضعب  رخأتلل  تررطضاو 
ّنأل ينذقنأ ، نم  يه  ةرايسلا  تناكو  هلزنم ، ىلإ  تهجوتو  ةرجأ ، ةرايس  تللقتسا 

دعوملا نع  ترخأت  يننأ  تكردأ  تلصو  امدنعو  ءادوسلا ، يترايس  راظتناب  اوناك  ةلتقلا 
ءادوسلا بيجلا  ةرايس  تظحال  ًاقلق ، يدعقم  تفلتأ يف  تنك  امنيبو  ةعاس ، ثلث 

سلجي رخآ  ًادحأ  ّنكلو  تعفر ، ديقعلا  ةرايس  تناك  عراشلا ، ةيصان  دنع  ةنوكرملا 
ام ينتلأس  نإو  م . ءاقللا  ضرتفملا  نم  نيذلا  صاخشألا  دحأ  ناك  اهلخادب ،
سو ملعأ  نكأ  ول مل  رمألاب  متهأل  تنك  ام  يننأب  كربخأسف  عوضوملا ، بيرغلا يف 

. دحأل بيجلا  ةدايق  ملسي  نأ  لاحملا  نمف  هترايسب ، ضرملا  دودح  لصي  يذلا  تعفر 
ناك امبر  هترايس ؟ يف  صخشلا  اذه  سلجي  َمِلف  كلذ ، لعف  هنأ  انضرتفا  ول  ىتحو 

يفتاه ىلع  لصتي يب  امل مل  نكلو  لزنملا ، انل يف  ًانيمك  اوبصن  مأب  ينرذحيل  ينرظتني 
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تبلطو هلعفأس ، اميف  ًارئاح  تاظحلل  تيقب  عراشلا ؟ يف  ينرظتني  يقبو  لاقنلا ،
ّدرف ةرايسلا ، هتيأر يف  يذلا  لجرلاب  تلصتاو  هقيرط . لمكي  نأ  قئاسلا  نم  اهدعب 

. ءوده لكب  ّيلع 
. ينباجأ لزنملا  يف  ناك  نإ  هتلأس  امدنعو  كراظتناب « نحن  ًانسح ، «

. ةملاكملا تيأو  ليلق ، دعب  لصأس  يننأ  هتربخأف  انه « عيمجلاف  عبطلاب ، «
. ًانامأ رثكأ  ناكم  يف  ةرايسلا  نم  تلجرتو  ةقطنملا ، كلت  نع  تدعتبا 
، تانر ثالث  فتاهلا  ّنر  ةيمومعلا . فتاوهلا  دحأ  نم  لاقنلا  تعفر  فتا  تلصتاو 
. ًاضيأ لاقنلا  ريكب  فتاه  عم  ااذ  ةلاحلا  ترركتو  لوغشملا ، ةلاح  ىلإ  لقتنا  نمو مث 
، نمآ ناكم  ةليللا يف  كلت  تيضمأ  يئاقدصأب ، تمّلأ  ام  ةبيصم  ّنأ  تكردأ  اهنيح 
نم تبرغتساو  عيمجلا ، امك  دئارجلا  تاحفص  ىلع  ربخلا  تأرق  دغلا  حابص  يفو 

، عوضوملا يف  ريكفتلا  نعمأ  تأدب  اهنيح  ولغوأ . يجنيب  ةلئاعب  ةمهتلا  قاصلإ 
نم نيمداق  انؤاكرش  ناك  ةروصلا . حضتتل  اهنكامأ  ذخأت  ةيجحألا  عطق  تذخأو 

ظحال امبر  يراظتنا . نود  ةيلمعلاب  ءدبلل  مهعفد  نيذلا  ببسلا  ملعأ  الو  انلتق ، لجأ 
ا، يل  ملع  ال  ىرخأ  ًابابسأ  كانه  ّنأ  وأ  لخدتلا ، لواحو  رمألا ، انلاجر  دحأ 
، تعفر فاطتخاو  لاو  ريكب  لتقب  اوماق  اذكهو  ةعرسب . ةمهملا  ذيفنتل  مهتعفد 

ةلكشم ببسب  مهعم  فالخ  ىلع  انك  نيذلا  ولغوأ ، يجنيب  ةلئاعب  ةمهتلا  اوقصلأو 
. لمعلا يف 

نيصخش توم  نع  ينثدحي  ناك  نعمتب . هبقارأ  تنك  ثدحتي  وه  اميفو 
كلذ مغرو  هتاذ ، ريصملاب  ددهم  ًاضيأ  وه  هنأ  أوسألاو  ثلاثلا ، فطخو  هئاقدصأ ، نم 

تارماغملا نع  يئامنيس  مليف  نع  ثدحتي  هنأ  ول  امك  ءود  ثادحألا  يوري يل  ناك 
. ةلصب هيلإ  ّتمي  ال 

يمرأ انأو  هتلأس  كلذ ؟ – دعب  ديقعلا  نع  رابخأ  يأ  تيقلت  له  - 
. ناغود ينع  اهيفخي  يتلا  ليصافتلا  ةفرعمو  ةصقلا ، تايثيح  نم  ديزم  فاشتكال 
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ةمهتلا نوقصليو  هنولتقيس  مأ  دقتعأ  ًائيش . هنع  فرعأس  يننظأ  الو   -ال ،
ةلئاعلا يف هذه  طروت  تبثي  ًاليلد  دجت  ةطرشلا مل  نكلو  ولغوأ . يجنيب  ةلئاعب  ًاددجم 

. رمألاب مهل  ةقالع  ّنأل ال  كلذ  لعفت ، نلو  ةميرجلا ،
ةبيرغلا رومألا  نابسحلا  انذخأ يف  اذإ  نكلو  قيدصتلل ، ةلباق  ريغ  هتصق  تدب 

رمأ ثودح  داعبتسا  يننكمي  الف  ةمرصنملا ، ةليلقلا  ماوعألا  دلبلا يف  اذه  ثدحت يف  يتلا 
ىلإ برقأ  ةريحب  يخأ  ىلإ  قدحأ  تيقب  هلعف ، ّيلع  ام  دعب  ررقأ  مل  يننألو  اذهك .

. ةهالبلا
مهفلو ءيشلا ، ضعب  دقعم  رمألا  هثيدح  – ناغود  لصاو  ملعأ  – - 
ةيادبلا كيلع يف  نكلو  ًاليصفت ، رثكأ  لكشب  ثدحتلا  انيلع  لضفأ  لكشب  عئاقولا 

. كرارق ذختت  نأ 
ناك لعفلاب  هنأ  مأ  ليصافتلا ؟ ةيقب  درس  لجأ  نم  يلوضف  ةراثإ  ديري  ناكأ 

؟ بقاوعلا لوهجم  رمأ  يطيروت يف  لبق  ينرذحي 
؟ مهفرعت له  مكنم ؟ صّلختلا  نولواحي  نيذلا  ءالؤه  نم  - 

. هتلأس
صخشلا فرعأ  ينكلو ال  ةفرعملا ، قح  نينثالا  نيذه  فرعأ  انأ  لجأ  - 

امبرو هعم ، لصاوتلا  ةيلمع  ىلوتي  ناك  نينثالا  ءالؤه  دحأف  هتمرب ، رمألا  معزتي  يذلا 
ناكو طباضلا ، بقل  هيلع  نوقلطي  اوناك  دقف  ميعزلا . اذه  ةيوه  فرعي  وه ال  ىتح 
يكل ًاعيمج  انلتق  هيف  اولواح  يذلا  موعزملا  عامتجالا  ًاضيأ  وه  رضحي  نأ  ضرتفملا  نم 

. هنم ًالدب  ةيسمألا  كلت  ليئارزع يف  ىلإ  انوفرعي  نأ  نوديري  اوناك  مهنكلو  هيلإ ، فرعتن 
؟ امهفرعت ناذللا  ناذه  نم  نكلو  - 
. ًاقفشم ّيلإ  رظن  ينبيجي ، نأ  لدبو 
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رّكف يف تئش  نإ  يننكمي . ام  لكب  كل  تحب  دقل  ناندع ، اي  ينعمسا  - 
. ينم اهتعمس  يتلا  تامولعملا  قدص  نم  ققحتت  نأ  عيطتست  تئش  نإو  ًايلم ، عوضوملا 

اهنيح يب . لصتاف  يتدعاسم  يف  ًابغار  تنك  نإو  لاقنلا ، يفتاه  مقر  كيطعأس 
، طروتلا ًابغار يف  نكت  نإ مل  نكلو  ليصافتلا ، لك  ىلع  كعلطأل  ًاددجم ، يقتلنس 

. اهايإ كتيطعأ  يتلا  تامولعملا  نم  ردقلا  اذ  يفتكاف 
تناكو ءاهتنالا ، كشو  ىلع  تناك  انتثداحم  نأكو  هفتاه ، مقر  نّودي  أدبو 

؟ هيأر رييغت  يوني  ناكأ  لمألا . ةبيخل  ينديعتل  ةليفك  ا ، فرصتي  يتلا  ةقثلا  هذه 
بتك يتلا  قرولا  ةصاصق  ينلوان  لامتحالا ؟ اذه  ءازإ  ينباتنت  ةيشخلا  تأدب  امل  نكلو 

. ةروتافلا بلطل  تفتلاو  همقر ، اهيلع 
؟ ينم اهبلطت  يتلا  ةدعاسملا  عون  وه  امف  تقفاو ، لاح   -يف 

ةيدجلا حمالملا  تاذ  ههجو  ىلع  تمستراو  ةروتافلا  رمأ  يسن  روفلا  ىلعو 
. رجتملا هب يف  تيقتلا  نيح  اهتيأر  يتلا 

. ةمهم قئاثو  ّيدل  - 
حضوأ يل.

؟ قئاثو يأ  - 
. ةريبك ةعبوز  ريثتس  ةريثك  قئاقح  فشكتس  نلعلا  ىلإ  ترهظ  نإ  قئاثو  - 

كربخأس ام  لك  دكؤت  يتلا  قئاثولا  كلت  كيطعأسو  يعم ، ًاجاتروبير  يرجت  نأ  كديرأ 
. كنم هبلطأ  ام  لك  اذه  جاتروبيرلا . اذه  هب يف 

؟ طقف جاتروبير  - 
يأرلا مامأ  قئاثولا  هذه  رشنت  نأ  كيلع  بجي  امك  جاتروبير ، طقف  لجأ  - 
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. رمألا ام يف  لك  اذه  ماعلا .
تدّكأ ول  ىتح  زيزعلا ، يخأ  اي  كلثم  صخشب  قثأ  نأ  فيك يل  نكلو  - 

در ةفرعم  تلواح  رخآ ؟ – يفحصب  كتعمج  ول  اذام  رمألا ؟ ام يف  لك  اذه  ّنأ  يل 
. هب قثأ  صخش  هلعف  –

. ددرت نود  هسأر  نم  ةكرحب  ىفن 
. ليق ام  لك  َسنتلف  امإو  تنأ  امإ  كاوس ، دحأب  قثأ  انأف ال  رمألا ، سنا  - 

هديب ريشي  وهو  ةمدخلا  بابش  دحأ  وحن  هجتاو  لعفلاب ، ةرداغملا  ديري  ناك 
هتلأس اميف  دوقنلا ، ةلآ  وحن  ًامستبم  هجتاو  ةرملا ، هذه  باشلا  هآر  دقو  ةروتافلا ، رضحيل 

. هلوصو لبق  ةلاجع  ىلع 
، قئاثولاو جاتروبيرلا  رشنب  تمقو  كتدعاسم ، ىلع  تقفاو  يننأ  ضرتفنل  - 

؟ رطخلا نم  وجنتس  كنأ  ينعي  اذهأ 
تفشك نإ  يننكلو  يلتق ، نم  رفم  الو  ًادبأ ، ةاجنلا  نم  نكمتأ  نل  انأ  - 

. انلتق عيمجلا َِمل ّمت  فرعيسو  مهتبساحم ، نم  نكمتأسف  رمألا ،
هلّبقت ىلإ  حوضوب  ريشت  ينثدحي ، وهو  هتاكرحو  هتوص  ةربنو  هتارظن ، تناك 

امل ريصملا  اذه  نم  هصالخ  ًايجار  لمألا ، ضعبب  ثدحت  ول  امبر  عقاو . رمأك  هلتق  ةركف 
ناك هيلع  رطيس  يذلا  دايصلل  ةديرطلا  مالستسا  نكلو  ّدحلا ، اذه  ىلإ  هيلع  تقفشأ 

: هتلأس يرعاشم  ةقيقح  هل  رهظأ  ىتحو ال  يبلق . نزحلا يف  فاغش  سمالي 
؟ ءيشلا ضعب  غلابت  الأ  - 
: ةماتق هينيع  رارضخا  دادزا 

نمؤم صخش  انأف  كلذل ، ةيمهأ  نكلو ال  فاضأو  – ال  – ةرملا  هذه  - 
٤٩ مكـتبة



. هللا ةدارإ  ىلع  ضرتعأ  الو  ردقلاب ،
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سماخلا لصفلا 

نم ًاعون  هحنمي  ناك  هللااب  هناميإف  رادقألا ، هل  هئبخي  امل  ًانعذم  ناغود  ناك 
امل هنم  ليلقلا  يدل  دِجو  ولو  ناميإلا ، اذه  كلمأ  نكأ  مل  فسألل  نكلو  ةحارلا .
يف امهعرزي  نيتللا  ةنينأمطلاو  ةقثلاب  تدّوزتلو  غارفلا ، تاهاتم  يف  اذكه  تعض 

يبرن يتجوز  عم  ةديعس  ةايح  ءاضقو  يمويلا  يلمعب  لاغشنالل  تفرصنالو  سوفنلا ،
تالبعزخب ًاحّجبتم  ةيدوجو ، ةلئسأ  حرطب  تأدب  كلذ ، لدب  يننكلو  اننبا . اهيف 

عبطلاب يلمع . ةعيبط  نع  يندوارت  يتلا  ةبيرغلا  ةلئسألا  كلت  كلذ  نم  أوسألاو  ةيفسلف ،
ىلع دانعب  ًارصم  تيقب  كلذ  عم  يننكلو  ةجمسلا ، يتلئسأ  نع  ةعنقم  ةبوجأ  دجأ  مل 

. هتيا ىتح  قيرطلا  ريسلا يف 
رثإ ّيلع  ضبقلا  ءاقلإ  امدنع مت  يتعماج ، نم  ىلوألا  ةنسلا  يفو  يننأ  مغر 

ةلاطإ انببست يف  نم  جعزنا  يذلا  يطرشلا  ينأفاك  نأ  دعبو  هانذّفن ، يذلا  بارضإلا 
ءاطعإ ىلإ  هليمل  وأ  ةفأر يب ، امبر  ًابناج  ىحنت يب  نيتربتعم ، نيتعفصب  ةيئاسملا ، هتبون 
روسج بلق  اذ  ًاباش  ودبت  تنأ  ينب ، اي  ينعمسا  لوقي يل» : وهو  ظعاوملاو ، حئاصنلا 

امإ كريصم  نوكيسف  دانعلا ، اذ  ريسلا  تلصاو  نإ  كنكلو  ئدابم ، بحاصو 
ا. ينتعن  يتلا  ةراسجلا  عوضوم  يف  ًائطخم  ناك  هنكلو  ربقلا .« امإو  نجسلا 

ةيفاك تناك  تاعاس ، ثالث  نم  رثكأ  اهيف  َقبأ  يتلا مل  ةراظنلا  ةحئارو  ناتعفصلا ،
يننكلو يراكفأ ، ريغتت  عبطلاب مل  ىرخأ . ةرم  تاجاجتحالا  كلتل  مضنأ  ملف  يتميزهل ،
يذلا لقثلا  كلذ  يه  ةراسجلا  نألو  ىرخأ . ةرم  ةكلهتلا  يسفن يف  جز  بغرأ يف  مل 
يتايح نيزاوم  لك  تلتخا  دقف  اانزاوت ، لالتخاو  ةايحلا  تابلقت  حنرتلا يف  نم  يمحي 
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امك نجسلا  وأ  ربقلا  ىلإ  سيل  لالتخالا  اذه  ينداق  دقو  لقثلا . كلذ  تعضأ  امدنع 
، ةعنقم تاباجإ  نود  ةقلعملا  ةلئسألا  هذهف  ةناحلا . ىلإ  لب  يطرشلا ، يل  عقوت 
، ااكم ىلإ  اهديعت  نأ  نود  ونيمودلا  قاروأك  يتايح  تباوث  طقسُت  يتلا  ثادحألاو 

. يلمع ءاهتنا  دعب  ةرشابم  بارشلا  ةجاجز  ىلإ  يدوتل يب  ةيفاك  تناك 
لك بحي  بارشلاف  ًافصنم  نوكألو  بحلا ، انلدابت  ةريصق  ةرتف  لالخو 
نم فيفختلاب  ِفتكي  وهف مل  ةيسايق . ةرتف  نونجب يف  همارغ  تعقو يف  يننكلو  هيبراش ،
للملا كلذو  ةشطعتملا ، يحور  تابغرو  يلقع ، فقوتت يف  يتلا ال  ةلئسألا  تانايذه 
كئلوأ نع  يداعتباب  ًاليفك  ناك  لب  موي ، لك  يلخاد  يف  ربكي  يذلا  ءاوخلاو 

ايديموكلا ةبقارم  ةصرف  يل  تحيتأ  اذكهو  ًاضيأ . مهيوهتسأ  ال  نيذلا  صاخشألا 
مهديدرتب ّيلع  اولقثأ  دقف  ينأشو ، سانلا  ينعدي  كلذ مل  مغرو  ديعب . نم  ةيناسنإلا 

وأ ةيسردملا ، هطاسقأو  ينباب  يننوركذي  مهو  ، » بارشلا اذه  نم  كعد  ااذ » ةلوقملا 
كلتل مامضنالل  ديدج  نم  يننوعدي  اوناك  كلذبو  ديدج ، بوساح  يف  هتبغرب 
مهيلإ فيضأ  دق  اهو  نورركي . امك  ضورفملا  يعقوم  ذخألو  ةلصاوتملا  ةيليثمتلا 
ةريحلا يناعأ  دوجولا ، لوح  ةقلطم  ةعانقل  لصأ  امكف مل  علاطلا  ءوسلو  نآلا ، ناغود 
لهاجم وحن  يندوقي  لب  بسحف ، يتحار  قلقي  عضولا  اذه  نكي  ملو  ناغود ، هاجت  ااذ 

نأ ردجي  ناكف  هيف ، ركفيل  ريثكلا  دجي  نل  يقطنملا  ناسنإلا  نأ  مغر  قيمعلا . ريكفتلا 
ةرايسلا قودنص  اهعضأو يف  بارشلا  تاجاجز  ةمزر  لمحأو  ناغود ، تاهرت  ىسنأ 

هلاق يل. اميف  ركفأ  تيقب  ينرداغ  نأ  دعب  ىتحو  لعفأ ، يننكلو مل  يتيب . وحن  قلطنأو 
بجي ام  دعب  تررق  دق  نكأ  مل  ًاددجم ، عيرسلا  قيرطلا  ىلإ  تدع  امدنع 
رفخب يفتختو  رهظت  تناك  يتلا  سمشلاو  رورملا . ةمزأ  تفخو  رطملا  فقوت  هلعف . ّيلع 

رهظتل ةيفاكلا  ةأرجلا  نآلا  تكلتما  ةديرجلا ، ىلإ  ًاهجتم  تنك  نيح  ًارهظ ، مويغلا  نيب 
نم تدرط  يننأ  تركذت  اهنيح  مرك . لكب  اهئفد  نم  ًاضعب  انحنمتو  اهتأ  لكب 
دق نكي  ليوط مل  نمز  ذنم  ثدح  هنأكو  ىءارت يل  يذلا  ثدحلا  اذه  نكلو  لمعلا ،

تاحيضوتلا ترّكفو يف  يتارخّدم ، تهتنا  دقو  ينتليخت  نيتعاس . ىوس  هيلع  ىضم 
٥٢ مكـتبة



نورهظيس نيذلا  لمعلا  نم  يئالمز  تالاصتاو  يتجوز ، ىلإ  اهميدقتل  رطضأس  يتلا 
يطغت تناك  يتلا  ةمتاقلا  مويغلا  لالظك  ينهذ  لوجي يف  أدب  كلذ  لك  يباصمل . مزح 

نمز ذنمف  ناغود ، وه  ينهذ  لغشي  ناك  ام  رثكأ  نكلو  يتلفسإلا . قيرطلا  نم  ًاعقب 
اهردصت يتلا  تاوصألا  ىتحو  نآلا . امك  ام  رمأ  يف  ريكفتلا  ينقرغتسي  مل  ليوط 

تلفسإلاب اهكاكتحا  ةجيتن  زوجعلا ، ثواميلبلا  اهيلع  ريست  يتلا  ةديدجلا  تالجعلا 
يه روفنلا ، ببست يل  يتلا  ةيتايحلا  فقاوملا  رثكأ  تناك  دقل  يمامتها . رثت  مل  للبملا ،

. ًادرط دادزت  يتيهارك  تناك  ةيمهأ  دادزي  رارقلا  ناك  املكو  ام ، رارق  ذاختال  يرارطضا 
. ديدج نم  ناغود  هركأل  تدع  يتلوفط  مايأ  امك يف  اذ  انأ  اهو 

اهتنوك يتلا  يتايح  تدب  ول  ىتحف  ةعمعملا ، هذه  طارخنالا يف  ّيلع  سيل  ال ،
ةايحلا هذهل  ًانمثو  يننأ  ةقرافملاو  ينمئالت ، تناك  اهنكل  نيريثكلا ، ىلإ  ةبسنلاب  ةسئاب 

مغرو ينباب . ةئيس  يتقالع  تناكو  يتنهم ، ترسخو  يتجوز ، نع  تقرتفا  ارتخا ، يتلا 
. صاخلا يملاع  رمّدي يل  نأ  ناغود  لثم  دحاج  خأل  ةصاخبو  دحأل ، حمسأ  نل  كلذ 

ريثأت تحتو  ةقثلاو ، ةحارلاب  ينتألم  ئجافم  لكشب  اهيلإ  تلصوت  يتلا  ةجيتنلا  هذه 
. يجولونوم أدب  روعشلا  اذه 

عيبو ةرذق ، تاباصع  عم  طروتلاو  سانلا ، لتقب  موقت  نأ  كل  فيك  «
يننأ امك  يعادخ ، عيطتست  نل  ينم ؟ ةدعاسملا  بلطل  يتأت  ةياهنلا  يفو  تاردخملا ،
لجأ نم  ةطخ  اهلك  تناك  امبرف  هتيور يل ، ام  ةقيقح  نم  نآلا  ىتح  ًاقثاو  تسل 

كئاقدصأ نم  ةدعاسملا  بلطت  ال  َِمل  يدنفأ ؟ ناغود  اي  كلذ  لقعي  الأ  يطيروت ،
يف وهو  اهنبا  وجرت  ةنيكسملا ، ناميرك  ةلاخلا  تناك  نيحو  ؟ .« ىمادقلا نييموقلا 
اي عيطتسأ  اهبيجي :ال  ناك  لزنملا ، ىلإ  ينبا  اي  فيصلا  اذه  ْدُع  ةيلخادلا : ةسردملا 

. يفيص ركسعم  يدلف  يمأ ،
ركسعمب هبشأ  لب  ةفاشكلل ، ًاصصخم  هنع ، ثدحتي  يذلا  ركسعملا  نكي  ملو 

اي ركسعملا  اذه  ام  ةرم : تاذ  يدلاو  هلأس  دقو  سودناموكلا . قرفل  يقيقح  بيردت 

٥٣ مكـتبة



؟ دونج متنأ  له  ناغود ؟
: لوقلاب حّجبت  لب  هثيدح ، لمكي  لجرلا  عدي  هنكلو مل 

، ًائيش ىضاقتن  نأ  نود  نكلو  دونج  ًاضيأ  نحن  رومألا ؟ هذ  كاردأ  امو  «
تاركسعم نم  ًاطابضنا  رثكأ  انركسعم  ّنأ  امك  ًاعوطت ، دلبلا  اذه  يمحن  نحنف 

. عسوأ ًاميلعت  ىقلتنو  دونجلا ،
لك برض  ةيفيك  مهملعي  عساولا ، ميلعتلا  وذ  طبضنملا  ركسعملا  اذه  ناك 
لب مهنعط  ةيفيكو  ةضافضفلا ، ةيعويشلا  ةم  م  نوقصلي  نيذلا  صاخشألا 
مه ًءادعأ ، مهونلعأ  نيذلا  نيموعزملا  نييعويشلا  ءالؤه  مظعم  ناكو  مهلتقو .

ًاضيأ انأ  تنك  عبطلابو  ًابيرقت ، رمعلا  يف  مهولثاميو  ةسردملاو  يحلا  نم  مهؤاقدصأ 
يعفارو نيينطابلا ، نيعّدملا ، كئاقدصأ  ىلإ  أجلت  اذامل ال  ءادوسلا . ةمئاقلا  هذه  نمض 

تنك دقف  يلثم ؟ يلاح  يلوحكو  قباس  يراسي  ىلإ  أجلت  اذاملو  ةبيرملا ؟ اياضقلا  تايار 
بلط نآلا  لجخت  الأ  وكسوم .« ىلإ  ًاعيمج  مكيفننس  : « ةنانطلا كتاراعش  ديدرت  ىو 

نم انلسارت  تنك  جراخلاب ، ءامتحالل  َتررطضا  نيحو  وكسوم ؟ ييفنم  نم  ةدعاسملا 
كقافر ىلإ  دوعت  يقافر .«َِمل ال  نيب  انه  يننأ  ركشلاو هللا  دمحلا  : « لوقت تنأو  كانه 

ةقان يلثم ال  لجر  ىلإ  أجلتو  ةدعاسملا ، بلطل  مهنيب  كدوجول  هللا  دمحت  تنك  نيذلا 
؟ بردلا اذه  لمج يف  الو  هل 

يننأ ةظحل  رخآ  تهبتناو يف  يوق ، قوب  توص  ىلع  يدورش  نم  تظقيتسا 
ةهجلا ىلإ  ةدوعلا  تلواح  روفلا  ىلعو  قيرطلا . نم  ةسكاعملا  ةهجلا  وحن  تفرحنا 

دقف ةعرسم ، يبناجب  ترم  يتلا  نيدبلا  وفلوفلا  قئاس  امأ  مزحب ، دوقملاب  ًاكسمم  ىرخألا 
ىلعو ّيلع  تلاا  يتلا  مئاتشلا  حضوي يل  نأ  خارصلاو  ةئيذبلا  تاراشإلا  لكب  لواح 

. يردأ نمب ال  ءاهتناو  يتدلاو  ةموحرملاب  ًارورم  يتلالس 
ثواميلبلا دسج  لخاد  ةفيثكلا  ناخدلا  ةميغ  تلاجف  ةراجيس  تلعشأ 

٥٤ مكـتبة



موزهملا هتوص  ددرتو  يمامأ ، مستري  ةرسكنملا  هترظنب  نيزحلا  ناغود  هجو  داعو  زوجعلا ،
هتارظن ةروص  حسم  اهلالخ  تلواح  يسفن ، ىلع  قنح  ةبون  ينتباتناف  يعماسم . ىلع 

ينعي يل نكي  مل  وهف  هب ؟ متهأ  اذامل  يتركاذ . نم  هب  قلعتي  ام  لكو  هتوص  تاربنو 
ئيس ًادساف  ًاصخش  ناك  هنأ  امك  ةيقيقح . مد  ةطبار  هب  ينعمجت  هنأ ال  ىتحو  ًائيش ،
ةقالح ةقيرط  سبالملل ، انتارايتخا  كرتشم : مامتها  وأ  ةفص  يأ  انطبرت  الو  قالخألا ،

، اهنخدن يتلا  رئاجسلا  عون  بحن ، يتلا  ةمعطألا  انلاعفأ ، دودرو  انريكفت  ةقيرط  انرعش ،
. اهنيب طبار  الو  ةفلتخم  اهلك 

رمألا رصتقي  ملو  ااذ ، رئاجسلا  نخدن  انك  اننظأ  برشن ؟ يتلا  رئاجسلا 
. ةركبم نس  نحنو يف  انالك  هنم  ىناع  يذلا  متيلا  كلذ ، نم  مهألاف  رئاجسلا ، ىلع 
اهنيح ناك  يموقلا ، نيميلا  ىلإ  ناغود  اهيف  مضنا  يتلا  ةرتفلا  ّيلإ  تداع 
نلعن مل  اهيلإ ، مامضنالا  ىلع  يدلاوو  انأ  هانربجأ  يتلا  ةيلخادلا  ةسردملا  سردي يف 
كلمي هنأ ال  هل  حضويل  ةنكمم  ةصرف  لك  زهتنا  انيلك  نكلو  ةحارص ، كلت  انتبغر  نع 
برقأ كرت  ىلع  مغرُأ  رمعلا ، نم  ةرشع  ةسداسلا  غلبي  نأ  لبقو  انلزنم . يف  ًاناكم 
هنكي يذلا  دقحلا  ناك  امبر  لزنملا . رداغ  نيح  اهكرتل  رطضا  يتلا  هتدلاو  هيلإ ؛ سانلا 
قلعي هنأ مل  مغر  نيجتحملا ، عومج  ىلإ  مامضنالل  هاعفد  ام  امه  ةدحولاو  زجعلا  وأ  انل ،
مهم ريغ  هلك  رضاحلا  ددري » ناك  نيح  ىتحو  ةقيرطلا ، هذ  ثادحألا  ىلع  ًاقلطم 

اهتبكترا يتلا  ءاطخألا  بابسأ  نإ  : « ًالئاق لصح  ام  رربي  ةميق «مل  يأ  لمحي  الو 
ملو ةيلوؤسملا .« نم  ًاءزج  نالمحتت  كدلاوو  تنأ  كنإو  يتلوفط ، ىلإ  اهروذج  دوعت 

. ىرج ام  ىلع  ًادحأ  بنؤي 
ثادحألا زكرم  نم  ًامامت  يلثم  ةايحلا  هتجرخأ  دقف  ًاليلق ، هيلع  روجأ  يننظأ 

، هتمرب ملاعلا  رييغت  يوني  ناك  يذلا  باشلا  كاذ  نم  َقبي  ملف  يسنم . نكر  ىلإ  انليحتل 
هتدعاسم ّيلع  له  لمأ . تابيخو  ضاقنأ ، ىوس  لايتخالاو ، رورغلا  هقرافي  نكي  ملو 

نم ناميرك  ةلاخلا  ينتجرلو  هل ، يتدعاسم  ىلع  قفاول  ًايح  يدلاو  ناك  ولف  لعفلاب ؟

٥٥ مكـتبة



. نيلي أدب  يبلق  نأ  تكردأ  اهنيح  اهنبا . ةيامح  لجأ 
دق ناميرك  ةلاخلا  ّنأ  ةظحلل  ولو  رّكفأ  يننكل مل  يمأ ، فرعأ  يننأ مل  مغرو 
ءانثأ ةايحلا  تقراف  دقف  يتدلاو ، نع  ىركذ  يأ  كلمأ  انأ ال  ةقيقحلا  يفو  اهلحم . تّلح 
نكي ملف  اهتحئار . نع  يدل  ةركف  الو  اههجو ، َرأ  ملو  اوص ، عمسأ  ملف  يتدالو .

، اهنع ينثدحي  ناك  يتلا  ةليلقلا  تارملا  يدلاو يف  نكلو  ينلغشي ، رمألا  اذه  ريكفتلا يف 
. ًادج ةيوق  ةقالع  اهاركذب  ينطبرت  كلذ مل  مغرو  ةعئار . ةأرما  تناك  اإ  لوقي  ناك 

يبأ يقب  يتدلاو  ةافو  دعبف  انلزنم ، ىلإ  ءفدلا  تداعأ  نم  ناميرك  ةلاخلا  تناك  دقو 
يتلوفط تاونس  يف  يب  ةيانعلا  رمأ  يدلاول  يتدج  تلوتو  ةليوط ، تاونسل  ًالمرتم 

امبر جاوزلاب . يدلاو  رّكف  اافو  دعب  نكلو  عابطلا . ةداح  ةأرما  تناك  دقو  ىلوألا ،
، ًائطاخ ناك  ناميرك  ةلاخلل  هرايتخا  نإ  لوقلا  عيطتسأ  الو  ًاليلق ، ربكأ  ىتح  ينرظتنا 

اأ حيحص  فوطعو . ةدعاسملا ، بحت  ةطشن ، تناك  ًائيس ، ًاصخش  نكت  ملف 
ردق يعابط ، ةدورب  ىلإ  دوعي  ال  كلذ  ببس  نكلو  يمسر ، لكشب  ينلماعت  تناك 

فيشرأ ينع  يفخت  نأل  اهعفد  ام  اذه  نوكي  دقو  ناغود . نيبو  ينيب  ءادعلا  ىلإ  هتدوع 
ىتح يننأ ، أوسألاو  يتبقاعم . اهتقيرط يف  كلت  تناك  دقف  تارايسلا ، نع  ينغلا  يدلاو 

تعاب اأ  ربكألا  لامتحالاو  فيشرألا . اذه  ىلع  روثعلا  نم  نكمتأ  مل  اافو ، دعب 
تأتسا يننأ  ركذأو  ًاضيأ . هيمرب  تماق  امبرو  نيلاوجلا ، ةدرخلا  ةعاب  دحأل  فيشرألا 

هنكلو هب ، متهي  ال  نمل  ًائيش  ينعي  فيشرألا ال  كلذف  ًاريثك . رمألا  ىلع  ترسحتو 
. ةيقيقحلا هتميق  فرعي  نمل  نمثب  ردقُي  ًازنك ال  لكشي 

نع ةبيطلا  تايركذلا  ينرضحت  نآلاو  ليوط ، نمز  ذنم  اذه  لك  لصح  دقل 
دقف ادقف ، يتلا  مألا  لثمت يل  اأ مل  مغرف  ةجعزملا . كلت  نم  رثكأ  ناميرك  ةلاخلا 
يتلاو ةساعتلا ، نم  ةحسم  اايح  غبصت  يتلا  ةنيكسملا  ةأرملا  كلت  ماودلا  ىلع  تناك 

رضحتسأ ىلوألا  ةرمللو  مويلا  يننأ  بيرغلاو  ةجاحلا . دنع  يتدعاسم  نع  ىناوتت  نكت  مل 
هذه ىلع  هتعلطأ  ول  ناغود  هيف  ركفيس  يذلا  ام  ىربك . تخأك  ةبحمب  اهاركذ 

راوحلا نم  صّلمتيس  هنظأ  بجي « امم  رثكأ  ًايفطاع  تنك  رغصلا  ذنم  تنأ  « رعاشملا ؟
٥٦ مكـتبة



. ةيرذج ةروصب  ًافلتخم  ادب  دقف  ًائطخم ، تنك  امبر  ةقيرطلا . هذ 
كلذب ِفتكي  هنأكو مل  هقنع . ىتح  زاربلا  هسفن يف  قرغأ  نأ  دعب  ريغت  دقل 

. هتاذ رذقلا  عقنتسملا  ىلإ  ينرجيل  ّيلإ  ءاج  لب 
يتمهمف ةريبكلا . ةجردلا  هذه  ىلإ  ريطخ  عضولا  ّنأ  دقتعأ  ال  ينكلو 

ام يف جرخيو  تاماالا ، ليكيو  فرتعيس ، نم  وهو  جاتروبيرلا ، ءارجإ  ىلع  رصتقتس 
نود يه  امك  عئاقولا  حرطأو  ةيدايح ، لكب  فرصتأسف  انأ  امأ  ةلدأ . نم  هتبعج 

. لخدت
، مهنع ءاطغلا  فشكب  موقأس  نيذلا  صاخشألا  ءالؤهف  ال ؟ َِملو  عبطلاب 
لب مهسبحو ، ماورثل ، مادقف  يف  رمألا  ببستي  دقو  مهيلإ ، تاماالا  هيجوتو 
تنك دقف  نامزوس ، ناندع  ًاركش  نولوقيس يل » دالبلا ، جراخ  بورهلل  مهرارطضاو 
يتلا ةيلاديملا  قحتستو  هيزنلا ، يفحصلل  ًالاثمو  انعم ، كلماعت  يف  ًامامت  ًايدايح 
رثكأ نم  يه  دلبلا  اذهف  اذه ؟ اي  شيعت  كسفن  نظت  نيأ  يهلإ  اي  اهايإ .« كدلقنس 
ىلعو انهف  روفلا . ىلع  كيعن  رشن  متيسو  نييفحصلا ، لتق  اهيف  متي  يتلا  نادلبلا 

نود مهداسجأ  صاصرلا  بقثيو  مهفطخ ، متي  ةطرشلا  لاجر  ىتح  عيمجلا ، نم  ىأرم 
ريغ كيخأ  عم  ريغص  ثيدح  درجمف  لجر ! اي  كدشر  ىلإ  ْدُع  بيسح . وأ  بيقر 

، يقيقح رطخل  كضرعت  مدعب  هتاءاعدا  قدصتو  كرذح ، لك  دقفت  كلعج  قيقشلا 
نيطروتملا يف ةيوهف  كنع ؟ اهافخأ  يتلا  تارماؤملاو  سئاسدلا  يه  ام  يردي  نم  نكلو 
يف قباس  ديقعو  ةذفنتملا ، لئاوعلا  ىدحإ  ميعز  ةبيرلل : وعدت  ااذ  دحب  ةيضقلا 

لقت اإ ال  مهم . تارباخم  لجر  ريخألا  نأ  نظلا  بلغأو  قباس ، فرطتمو  ةطرشلا ،
ام ًاريطخ ؟ ًالمع  سيل  هنأ  دقتعت  نأ  كل  فيكف  كولروسوس .1 ةثداح  نع  ًاديقعت 
. ةبعللا هذه  جراخ  ىقبأس  يننكلو  يخأ ، اي  ينرذعا  كلذك ؟ حبصيل  هصقني  يذلا 

كلذ نكلو  ةئطاخ ، ةقيرطب  هعم  تفرصتو  ىضم ، ام  هيلع يف  ترُج  امبر  يننأب  فرتعأ 
نمث عفدأ  نأ  ّيلع  اذامل  ةهوبشم . تاباصع  عم  طروتي  وأ  ًالتاق  لوحتيل  ًارربم  سيل 

٥٧ مكـتبة



يقح نم  سيلو  ينبا ، كانهو  ةقباسلا ، يتجوز  كانه  ءيش  لك  مغرف  هئاطخأ ؟
دقف ًامامت ، ًاسكاعم  رمألا  ناك  دقف  ناغود  ىلإ  ةبسنلاب  امأو  امهلبقتسمب . بعالتلا 
ثهلأ يننأكو  ينهملا ، دا  ةورذ  ىلإ  ينعفرتس  ةيفحص  ةطبخ  اأ  ددري  تقولا  لاوط  لظ 

. عونلا اذه  نم  ةصرف  فلخ 
. ةايحلا هذ  ديعس  انأف  لجر ، اي  ديرأ  ال 

، ًاديج ًاسرد  يرحب  ريرحتلا  سيئر  ّيعدلا  كلذ  نيقلت  ديجلا  نم  هنأ  مغر 
نوكتسو ضرألا ، هجو  ىلع  يفحص  لضفأ  هسفن  نظي  يذلا  بيكش  ىلإ  ةفاضإلاب 

. نكلو ةيقيقحلا ، ةيفحصلا  ةداملا  نوكت  فيك  ملعتيل  ةصرف 
فيكف نيمرا . ءالؤه  عم  طّروتلا  يونأ  انأف ال  ميحجلا ، ىلإ  عيمجلا  بهذيل 

، ةنيعل ةيواز  رصُح يف  دق  هنأ  حضاولا  نم  ةقيقحلا ؟ يوري  ناغود  ّنأ  دكأتأ  نأ  يل 
. هسفنب ةاجنلل  نوكلا  بيذاكأ  لك  ددريو  ليحتسملا ، لعفيسو 

يعماسم ىلع  تددرتو  ليلذ ، موزهم  وهو  يرظان  مامأ  ىءارت  ديدج  نم 
غوزب مهست يف  دق  ّيلع  ءاضقلا  بّبستت يف  يتلا  ثادحألا  لوقي يل» : وهو  هتاملك 

». كمجن
سيلو ةقيقحلا ؟ لوقي  ناك  ول  اذام  تمتمت » ؟ « ًابذاك نكي  ول مل  اذامو  «
حولي أدب  يذلا  لمألا  قيرب  ؟ « ًاعينص يدسي يل  نأ  ديري  ًاقح  هنأو  ةئيس ؟ اياون  هيدل 
قرحي هبيهلب  تسسحأ  يذلا  قلقلا  ةنسلأب  ينعسليل  ًايفاك  ناك  راكفألا ، مويغ  نيب  يل 

حيحص يتلاح . نع  ٍضار  انأف  عفترم . توصب  دّدرأ  تأدب  ديرأ « ال  » .ال ال ، يفارطأ
اذل بيرق . امع  ديدج  لمع  ةصرف  مدعأ  نل  يننكلو  نآلا ، لمعلا  نع  ًالطاع  ّتب  ينأ 

تارماؤمو ناغود  لكاشمو  يل  امف  عاطتسملا . ردق  لكاشملا  نع  داعتبالا  ّيلع 
ةكبش ىلإ  لوحت  يذلا  ملاعلا  اذهو  دلبلا  اذه  ذاقنإل  حطنتأ  ىتح  انأ  نمو  هتباصع .

ركذ ّرم  نإ  امو  يجازم . ريكعت  نود  يبارش ، عرجت  لصاوأس  ىضوفلا ؟ نم  ةرذق 

٥٨ مكـتبة



اذه ناكو  يفوج ، شعنيل  باسني  عذاللا  همعطب  تسسحأ  ىتح  ينهذب ، بارشلا 
ةليضف نم  سيلف  هيلع ، تنك  ام  اذه  ةحارلا . نم  ًاضعب  ديعيل يل  ًايفاك  ساسحإلا 

، نابج لجر  يننأب  فرتعأ  انأو  هتقيقحل . ناسنإلا  ةفرعم  ردق  ملاعلا ، يف  نسحأ 
لكب ةقيقحلا  اإ  هب . ةقاط يل  امل ال  حطنتلل  يعاد  اذل ال  ًاضيأ . ءيشلا  ضعب  لوسكو 

. اهيرع
، قارتحالا كشو  ىلع  تناك  يتلا  يتراجيس  نم  سفن  رخآ  تبحس 

اهنيحو يترايس ، ةدايق  ىلع  ديدج  نم  زيكرتلا  ىلإ  تدعو  ةضفنملا ، اهبقع يف  تأفطأو 
ةباترب يمامأ  يتلفسإلا  طيرشلا  دتمي  اميف  ًاددجم ، تفتخا  دق  سمشلا  ّنأ  تظحال 

، يراكفأ تيتشت  لمأ  ىلع  ويدارلا  تلّغش  ًاددجم . رطمتس  اأ  ًاحضاو  ادبو  ةرجضم ،
كسيبارألا .2مل يناغأ  ىدحإ  ينغت  يهو  يروهجلا  اوصب  تانانفلا  ىدحإ  ينتعلاطف 

ينءاجف ةطحملا ، تريغ  لعفلاب . ًائيدر  ناك  اوص  نكلو  ىقيسوملا ، عونب  ًاريثك  متهأ 
تاملك تناك  بوبلا ، ينغي  وهو  لجرل ، مأ  ةأرمال  ناك  نإ  هزييمت  عيطتسأ  توص مل 

. ملاعلا فلؤم يف  أوسأ  لابب  ىتح  رطخت  نل  اأ  ثيحب  ةءادرلا ، نم  اهددري  يتلا  ةينغألا 
حمسي جازم  نكأ يف  ملو  رابخأ . ةرشن  عيذت  ةطحم  ينعلاطتل  روفلا ، ىلع  ةطحملا  تريغف 
تنلعأو يلبق ، تفرصت  درابلا  يندعملا  اوصب  ةعيذملا  نكلو  رابخأ ، يأ  عامسب  يل 

. ةنيدملا زكرم  نم  برقلاب  ةمامقلا  تايواح  ىدحإ  تعفر يف  ديقعلا  ةثج  ىلع  روثعلا 
. ربخلا ليصافت  عامس  ىلع  هلك  يهابتنا  زكرتف 

مايأ ةثالث  ذنم  هترسأ  نع  هرابخأ  تعطقنا  يذلا  ولغوأ  شاب  تعفر  ديقعلاف 
. ًاحابص ةحرابلا  تايواحلا  ىدحإ  هتثج يف  ىلع  روثعلا  دق ّمت  هلمع  – نم  ملاو 

ُ
لاق – 

هذه ّنأ  ةطرشلا  دقتعتو  فلخلا . نم  هقنع  ىلع  امهقالطإ  ّمت  نيتصاصرب  لتق  دقو 
دعبو ةزيجو . ةدم  ذنم  تمت  يتلاو  هتقيشع ، عم  ناتياك  ريكب  لتق  ةميرجب  طبترت  ةميرجلا 

. رخآ ربخ  ىلإ  تلقتنا  نأشلا ، اذ  عسوم  قيقحت  حتف  دق ًمت  هنأ  ةعيذملا  تحضو  نأ 
يوني ناك  ول  اذامو  يل . ناغود  هلاق  ام  قدص  لامتحا  يف  ركفأ  تأدب  انهو 

؟ يعادخ
٥٩ مكـتبة



يرمأ يف مسحأ  نلو  رارقلا . ذاختا  عرستلا يف  ّيلع  سيل  اذل  دراو ، اذهف  لجأ 
ررقأ ملأ  تاهّرتلا ؟ هذه  لكو  يلام  نكلو  ةيضقلا . ليصافت  لك  ةفرعم  لبق  هاجتا  يأ 

، حضاو باوجلا  نآلا ؟ ىتح  هيف  ركفأ  لازأ  َِمل ال  هلك ؟ رمألا  نع  ًاديعب  ىقبأس  يننأب 
، ناندع اي  كسفن  عادخ  نم  كعد  نكلو  يتدعاسم . ًابلاط  ّيلإ  أجل  دق  ناغود  يخأف 

تايركذلا كيلإ  تداعو  كنم ، ةدعاسم  بلط  هنأل  تررس  كنأ  حيحصف  ًانسح ،
ببسلا وه  اذه  سيل  نكلو  رمألل ، تجهتباو  اايسن ، كشو  ىلع  تنك  يتلا 

مرضخم يفحص  تنأ  قمعلا . اذه  لكب  ةيضقلا ، هذ  ريكفتلل  كعفدي  يذلا  يقيقحلا 
ناغود أدب  نإ  امو  ةديعب . تارتموليك  نم  ريثملا  ربخلا  ةحئار  مش  عيطتستو  لجر ، اي 

. ةيمهألا نم  ريبك  بناج  ىلع  ةيضق  مامأ  كنأب  تكردأ  ىتح  ثادحألا ، درسب 
كيلع ام  لكو  بهذ . نم  قبط  ىلع  ةيقيقح  ةصرف  كل  مدقي  قيقشلا  ريغ  كوخأف 
ميدقتو تناك ، ًايأ  عئاقولا  حرطو  ةيضقلا ، ليصافت  ةيقب  عامسو  سولجلا  وه  هلعف 
ببسلا وه  اذهف  اهنع . تطقس  يتلا  ةمقلا  وحن  ةريبك  ةعرسبو  ًاددجم  دوعصلاو  ةلدألا ،
كباعل لعجي  هتاذ  تقولا  يذلاو يف  ةيضقلا ، ريكفتلا يف  ةقشم  دبكتل  كعفدي  يذلا 
كسدح لتق  نم  ارقاع  يتلا  بارشلا  تايمك  لك  نكمتت  نأ  نود  نم  ليسي ،

كنكر ىلإ  ثادحألا  حرسم  نم  تبحسنا  كنإ  لوقلاب  كحجبت  مغرو  يفحصلا .
تلاز ام  يتلا  ةيوقلا ، ةينانألا  ةبغرلا  كلت  كانهف  سانلاب ، ًامرب  تحبصأ  كنأو  يصقلا ،

كتاءاعداو عيمجلا ، عم  كتاقالع  نم  ةدافتسالاو  ةصرف ، يأ  لالغتسال  كدوقت 
. تاهرت درجم  اهلك  ناغود . ىلع  ادب  يذلا  راسكنالا  وأ  ناميرك ، ةلاخلل  كتبحمب 

ئبتخت كنكل  مههركت . نيذلا  سانلا  ةيقب  نع  فلتخت  ال  كنأ  فارتعالا  كيلعو 
الو ًايعّدم . ًاصخش  تسل  انأ  بذك . ةنانرلا . تاراعشلاو  ةريبكلا ، تاملكلا  فلخ 

ةملك قدصتأ  ًاقح ؟ ّيلإ . ةبسنلاب  ئدابملا  عيمج  تتام  دقف  ةريبكلا ، تالوقملا  ينم 
كراغصتسا يفضي  الأ  ءاعدالاو ؟ ربكتلا  نم  ًاعون  سانلا  نع  داعتبالا  سيلأ  هلوقت ؟ امم 

نلف ًاريثك ، كسفن  ىلع  روجت  نأل  يعاد  نكلو ال  كتايح ؟ ىلع  ةميقلا  نم  ًاعون  مهل 
زعأب ةيحضتلا  نع  ةلثامم ، ةصرف  مهل  حنست  نيح  ةظحلل  ولو  كئالمز  مظعم  ىناوتي 
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لامتحا مهنيعأ  بصن  نوعضي  دق  مأ  ىتح  ا ، كسمتلا  لجأ  نم  مهئاقدصأ ،
. مهتياغ ىلإ  لوصولل  ةميرج  باكترا 

يتلا تاوصألا  تكسأ  ينّلع  خرصأ  تأدب  ةرثرثلا « نع  ّفك  يفكي ، «
قالغإب تمق  اذل ، تكست . نل  اأ  ًانقيتم  تنك  يننكلو  ينهذ . عراصتت يف  تناك 

ىلع تطغضو  ةديدج ، ةراجيس  تلعشأو  رابخألا ، ةرشن  يهتنت  نأ  لبق  ويدارلا 
ةلكشملا لحنتس  ناكملا  اذه  نع  داعتبالاب  تعرسأ  نإ  يننأكو  ًاقناح ، نيزنبلا  ةساود 

. اهسفن ءاقلت  نم 
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سداسلا لصفلا 

اهدعب تقلطناو  ميسقت ، بأرم  يف  نمآ  ناكم  يف  ثواميلبلا  تنكر 
اهغبسي يتلا  ةحارلا  اهنيح  تكردأو  ولغوأ ، هيب  وحن  ًاهجتم  عومجلا  طسو  طارخنالل 

يلابت الو  هفرعت  ال  ةعومجم  طسو  درفلا  عايضف  عومجلا . نم  ءزج  كنأب  كساسحإ 
ريهاشملا كئلوأ  رطخ يل  اهنيح  ةحارلاب . نراقُي  ًاروعش ال  قلخي  هراكفأ ، وأ  هتهجوب 

نل مهنظأو  ةسئاب . ةايحب  نوموكحم  مه  مك  تكردأف  ماوطخ ، عيمجلا  بقعتي  نيذلا 
امأ دشاحلا . طيلخلا  اذه  طسو  نييداع  سانأك  ريسلا  لباقم  نمث  يأ  عفد  نع  اوناوتي 

، نامألاو ةحارلا  هذه  نم  ينمرحت  كلاهم  ةهجاوم  يسفن يف  طيروت  ديرأف  قمحألا  انأ 
هتاذ تقولا  تنكو يف  صّبرتملا يب . رطخلا  ىرأ  نأ  نود  نم  ددرتلا ، رمج  ىلع  بلقتأو 

يراذعأ تناك  ءاوس  نكلو  بينأتلاو ، موللاب  يلهاك  لاقثإ  نم  ىودج  نأ ال  ًاكردم 
نم نكمتأ  ملف  ناغود ، ةدعاسم  ةبغر يف  وأ  ينهملا  حومطلا  وأ  لوضفلا  هاجتاب  وحنت 

. رمألا ريكفتلا يف  نع  فقوتلا 
ةحوللا ةقيقحلا يف  رادقم  ةفرعمل  تامولعملا  وه  ينصقني  ناك  ام  ةقيقحلا ، يف 

يذلا يدانلا  وحن  هّجوتلا  يفكي  بعصلا ، رمألاب  نكي  اذهو مل  ناغود . اهمسر  يتلا 
نأ ّدب  الف  ديقعلا ، ةثج  ىلع  روثعلا  ربخ  ىلإ  قرطتأ  ول مل  ىتحف  ةداع . يئالمز  هداتري 
دعب الإ  يتأت  نل  انتعامجو  ًاركاب ، لازي  تقولا ال  نكلو  هيأرب . يلديو  مهدحأ  حّطنتي 

بهذُيسف برشلا ، تأدبو  نآلا  ذنم  باهذلا  تررق  نإو  ٍفاك . تقوب  ماودلا  ءاهتنا 
ام عامس  كلذ  نم  لقأو  ةلئسألا  حرط  ىلع  ةردقلا  يدل  نوكت  نلو  يلقعب ، بارشلا 

ًاريثك تمتها  دق  اهيف  لمعي  يتلا  ةديرجلاف  لورإ ، ةيؤرل  بهذأ  ينتيل  يلوح . نم  لاقي 
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عنصلا تنسحأ  دق  يننظأ  ال . ةريثك .ال ، تامولعم  كلتمي  هنأ  ّدب  الو  ربخلا ، اذ 
ّنأ نظأ  نكلو ال  ًاريثك . ينبحي  ال  مِجلِفك  ترصن  ريرحتلا  سيئرف  باهذلا ، مدعب 

، يلوخد ةظحل  ذنم  هيفخأ  ام  ظحليس  لورإ  ّنأ  ىهدألاو  ينبحي ، ريرحت  سيئر  يأ  كانه 
لوح يتلئسأ  ةءاربب  عنتقي  نأ  هل  فيك  ةفاحصلل ، يلامهإ  نم  تاونسلا  هذه  لك  دعبف 
ديرأ ال  هلعفأس ، ام  لوح  رارقلا  يذاختا  مدع  لظ  يفف  ريكب ؟ لثم  ةريشع  ميعز  لتقم 

. ةيضقلا هذ  يمامتها  فرعي  نأ  دحأل 
لجأ نم  ةريحلا  هذه  لك  َِملو  ريكفتلا ؟ اذه  لك  ًاذإ َِمل  دعب ؟ ررقأ  ًاقحأ مل 
موقأس يننأ  حضاولا  نم  يسفن ، عم  ًاحيرص  نكألف  تامولعم ؟ ردصم  ىلع  لوصحلا 
ناغود اهيف  تيأر  يتلا  ةظحللا  ذنم  رارقلا  اذه  ىلإ  تلصوت  دقو  لمعلا . اذ 

دعب ررقأ  انأف مل  حيحص ، ريغ  اذه  ةيقيقح . ةيفحص  ةطبخ  مامأ  فقأ  يننأ  تسدحو 
بلط لضفألا  نم  نوكي  دقو  ركفأ ، لازأ  ال  يننأ  رمألا  يف  ام  لك  هلعفأس . ام 

عيطتسأ يذلا  وه  نم  نكلو  قزأملا . اذه  يسفن يف  طّروأ  نأ  لبق  مهدحأ  نم  ةروشملا 
مهف مهنم ، دحأ  رابخإ  نكمي  الف  ةمئاقلا ، نم  نييفحصلا  دعبُأس  اذهك ؟ رمأب  هرابخإ 

يننكلو كلذ ، نم  يدل  عنام  الو  بهذلا . قيرب  اوحمل  ةنصارقك  ربخلا  ىلع  نولوتسيس 
دق رمألا  ّنأ  امك  يدعوب . فلخأ  نأ  بيعملا  نمو  متكتلاب ، ناغود  تدعو  دق 
الو هيلع . نوضقيس  دئارجلا  ىلإ  ربخلا  لوصو  لبقف  هتايح . سمت  ةروطخ  ىلع  يوطني 

. يفحصلا انطسو  نيدوجوملا يف  سيساوجلا  ددع  نع  لفاغتلا  نكمي 
امك اهريغ ، ءابرقأ  كلمأ  يننكلو ال  انلصفنا ، اننأ  حيحص  ادنوف ؟ ربخُأ  له 

صرحتسف رمألا  اذه  نم  ينبيصت  دق  ةروطخ  دوجوب  تسحأ  اذإو  ةيكذ ، ةأرما  اأ 
يلثم يف ةددرتم  تسيل  اأ  امك  ةبئاص ، ةركف  هذهف  لجأ .. لجأ ، هنع . يداعبإ  ىلع 
وأ بجي ، امب  ّيلع  ريشت  ىتح  رمألا  تايرجم  ىلع  اهعلطأ  نإ  امف  تارارقلا . ذاختا 

. هلعف بجي  امب ال  ىرحألاب 
نئابزلا يف ةمدخ  ةلوؤسم  لمعت  يهو  يجنزاك ، عراش  يف  ينم ، ةبيرق  ادنوف 
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نوكت دقف  ًايفتاه ؛ ا  لاصتالا  ّيلع  اهيلإ  باهذلا  لبق  نكل  ةريبك . تانالعإ  ةكرش 
نم لاقنلا  فتاهلا  تجرخأ  ئجافملا . يباهذب  اهجرحأ  نأ  ديرأ  الو  نآلا ، ةلوغشم 

ينربخيل فيطل ، ةأرما  توص  ّيلع  ّدر  اوص ، لدبو  رارزألا ، طغضب  تأدبو  يبيج 
تبهذ يف وأ  ام ؟ عامتجا  نوكت يف  دق  ةيطغتلا . قاطن  جراخ  وأ  قلغم  فتاهلا  نأب 
، ةرشابم ةكرشلا  فتا  لصتأو  يظح  برجأ  نأ  رطخ يل  ةنيدملا . جراخ  لمع  ةلحر 

تذخأ دقو  ماري ، ام  ىلع  نكت  ادنوف مل  ةديسلا  ّنأ  ينربختل  ةريتركسلا  ّيلع  تدرف 
. لزنملا ىلإ  دوعتل  ةزاجإ 

؟ يدج ءيش  نم  كانه  له  - 
. قلقب اهتلأس 

دربلل ال تضرعت  امبر  عادص ، نم  يناعت  اّأ  ينتربخأ  دقف  كلذ ، نظأ   -ال 
. رثكأ

ُتلقتنا انلاصفنا  دنعو  ريغناهيج ، ةقطنم  ميدقلا يف  انلزنم  وأ  ادنوف ؛ لزنم 
وهو لزنملا ، اذه  اننبا يف  عم  يه  تيقب  اميف  شاتكيشيب ، ةقطنم  ةريغص يف  ةقش  ىلإ 

. ام ءيش  ىلإ  ةجاحب  نوكت  دقف  اهيلإ  بهذأ  َمِلف ال  انه ، نم  نيتوطخ  دعب  ىلع 
ادعاسمل يدوجو  لوحتي  نأ  ديرأ  الو  قلغم . لاقنلا  اهفتاهف  ةمئان ، نوكت  دق  نكلو 

عم امإو  ةعماجلا ، فصقم  امإ يف  نآلا ! توموأ  وه  نيأ  هللا  الإ  ملعي  الو  جاعزإ . ىلإ 
نع ةخسن  كلمأ  تلز  ام  ةرتف . لك  نهبحاصي  يتاوللا  تايتفلا  نم  ةديدج  ةاتف 

ال ًابيعم ؟ بابلا  قرط  نود  لزنملا  يلوخد  ربتعي  الأ  نكلو  ريغناهيج ، لزنم  حاتفم 
قرط نم  لضفأ  لاوحألا  لكب  اذهو  ًاماع . نيرشع  ةدمل  ًاعم  انيقب  دقف  كلذ ، دقتعأ 

، يلاوخلا مايألا  يف  امك  ةذيذل  ةبروش  اهل  رضحأس  ةضيرم . يهو  اهظاقيإو  بابلا 
ةكعوب تبِصُأ  امدنع  يضاملا  ماعلا  ظقيتست .يف  امدنع  اهل  ةراس  ةأجافم  نوكتل 

نكلو اهليمج ، درل  تءاج  دق  ةصرفلا  يه  اهو  تيفُش . ىتح  ادنوف  ينقرافت  مل  ةيحص ،
جاتحأ ام  ءارشل  رجتملا  ىلع  ّرمأس  لزنملا ؟ اهيدل يف  ةدوجوم  ةبروشلا  تامزلتسم  له 
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ةعلوم األ  ةبيرقلا ، ةيوازلا  يذلا يف  درولا  عئاب  ىلإ  بهذألف  كلذ  لبق  نكلو  هيلإ ،
. سجرنلا راهزأب 

اهتيرتشا يتلا  ءايشألا  ةيقبو  سجرن  تاقاب  عبرأ  عم  ةعاس ، فصن  دعب 
لك اهدعصأو  حابص  لك  اهطبهأ  نينس  رشع  ةدملو  تيقب  يتلا  ملالسلا  دعصأ  تنك 

، يتنهم نم  يروفن  لماوع  دحأ  تناك  ملالسلا  هذه  ّنأب  تحرص  ولو  ءاسم .
يتلا ةلمجلا  يعماسم  ىلع  نورركيسو  نيرخآلا . مامأ  ةيرخس  ةاعدم  ديكأتلاب  حبصأس 
نقيتم يننكلو  ًاضيأ .« كتركاذ  بارشلا  مّمس  دقل  . « اهعامس ةرثكل  ينايثغ  ريثت  تتاب 
ينرعشي ناك  يذلا  وه  يبشخلا ، نيزباردلا  اذه  لب  ةيبشخلا ، ملالسلا  هذهف  رمألا ، نم 

ّنأ نم  نقيتم  يننأ  مغر  ةعزفم ، ةباتر  درجم  يتايح  نأو  ةغرفم ، ةقلح  رودأ يف  يننأب 
نهملا رثكأ  نم  يه  ةفاحصلا  ةنهمف  ناهذألا ؛ ةلبلبلا يف  ريثتس  ةباترلاب  يتنهم  تعن 
كانه ّنأ  نوملعي  لكلاف  كلذ ، نم  رثكأو  ةباترلا ، نع  دعبلا  لك  ةديعبو  ةيويح ،

اوبيصأو لصاوتملا ، طغضلا  اذه  لمحت  نم  مهتينب  مهفعست  مل  ةنهملا ، نيريثك يف  ءالمز 
تنك تاونس  ثالث  لبق  ىتحو  نيتسلا . غولب  لبق  ربقلا  ىلإ  م  تدوأ  ةيبلق  تابونب 

ام موي  اهيف  لثامي  ال  ةعتمم  ةنهم  اأب  نيعنتقملا  كئلوأ  ةيار  تحت  يوضنأ  ًاضيأ  انأ 
اهيلإ فرعتن  ةعونتم  تايصخشو  ةديدج ، ثادحأ  ماودلا  ىلع  كانهف  هقبس ،

ّنأ حيحص  ةلثامتم . انمايأ  ّنأ  مك  تكردأ  دعب  اميف  يننكلو  ءارقلا ، ىلإ  اهمدقنو 
اهيف تباثلا  نكلو  ةرم ، لك  يف  فلتخت  نكامألاو  ثادحألاو  نوفلتخي  صاخشألا 

ثادحألا نكت  امهمف  ًاقلطم . ريغتتل  نكت  يتلاو مل  ثدحلل ، ااذ  ةروركملا  انتدراطم 
بهذن انعضو . رييغت يف  نم  كانه  نكي  ملف  ةيديجارت ، وأ  ةيديموك  ةبيرغ ، وأ  ةقوشم 
طقتلنو جاتروبيرلا ، يرجنو  ةصقلا  فارطأب  وأ  دوهشلاب  يقتلنو  ثدحلا ، ناكم  ىلإ 

ةهجو نع  ىرحتنو  عوضوملاب ، نيصتخملا  ضعب  لباقن  ةرورضلا  تضتقا  نإو  روصلا ،
حابص هرشنل  ًازهاج  نوكيل  ءاسملا ، لبق  هنم  ءاهتنالا  انيلعف  ربخلا ، نكي  ًايأو  مهرظن .
ًارارم داعت  سوقطلا  هذه  تناكو  هتاذ . مويلا  رشني يف  نايحألا  ضعب  يفو  يلاتلا ، مويلا 

. ًاراركتو ًارارم  ًاراركتو .. ًارارم  ًاراركتو ..
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هتمحر – عساوب  هللا  هدمغت  نيماع  – لبق  يفوت  يذلا  نافوت  يقيدص  ناك 
رابخألا لمعي يف  ناك  نإو  ةديرجلا ، ةيضايرلا يف  ةيوازلا  نع  ًالوؤسم  دبكلا ، فيلتب 

لب ةفاحصلا . تالاجم  ةيقب  ًاريبخ يف  نكي  هنأ مل  لاح  يأب  ينعي  اذهف ال  ةيضايرلا 
كلذ ىلإ  ناكو  ةفاقثو ، ًاملعو  ءاكذ  مهيلإ  تفرعت  نم  رثكأ  ناك  سكعلا  ىلع 

، نيسردملا ظعاوم  هبشي  ام  ىلإ  لوحتي  هعم  ثيدحلا  ناك  ًانايحأ  ةبحص . مهعتمأ 
ةفسلفلا ةدامل  ًاسردم  ةيادبلا  ناك يف  ًاقيش . ًارمأ  ماودلا  ىلع  ىقبت  هترماسم  نكلو 

ببس اذه  ناك  امبرو  ةلسلا . ةرك  قيرفل  ًابردم  لمعو  دعب ، اميف  سيردتلا  كرت  هنكلو 
ةلسلا ةرك  بناج  ىلإ  اهلضفي  ىرخأ  ةضاير  كانه  تناكو  سانلاب . ةقيمعلا  هتفرعم 

لوصولا لواحي  ناكم ، يأ  ام يف  قابس  دعومب  عمسي  نإ  امو  تارايسلا . قابس  يهو 
نمث عفدي  لئاسولا  هتيعأ  نإو  ًاناكم ، هل  زجحيل  ةليسو ، يأب  قابسلا  ىلع  فرشملل 
ىلإ رفاس  تارملا  ىدحإ  هنإ يف  ىتح  روضحلا . نيب  نوكيل  صاخلا  هبيج  نم  ةركذتلا 

، ماعطلا ةعاق  يلاتلا يف  مويلا  انيقتلا يف  دقو  تارايسلل . قابس  روضح  لجأ  نم  ايلاطيإ 
، ثداح ةجيتن  قابسلا  ءانثأ  هتايح  دقف  نيروهشملا  ناملألا  نيقباستملا  دحأ  ّنأ  انربخأو 
نم عونلا  اذه  نإ  ًالئاق  هتاساوم  تلواح  نيحو  هل . لصح  امب  ًادج  ًارثأتم  ادب  دقو 
ّنأ ًاحضوم  هسأر ، نم  ةكرحب  رمألا  ىفن  تاقابسلا ، هذه  لوصحلا يف  دراو  ثداوحلا 
نمو ةدايقلا ، يف  ىهاضُت  ال  ةربخ  اذ  ناك  قباستملاف  هيلع ، ودبي  امك  سيل  رمألا 
ّنأ ىري  ناكو  تيمملا . ثداحلا  اذه  ىلإ  هب  يدوي  ئدتبم  أطخ  بكتري  نأ  دعبتسملا 
هنأ حضوأف يل  هتلأس ، ؟ « ثداحلا نع  َّصقتت  اذامل مل  ًاذإ  . « ةبيرلا ريثي  ام  رمألا  يف 
هتاذ تقولا  وه يف  يذلا  هلامعأ  ريدم  ءاقلل  بهذ  ثداحلا  دعبف  رمألا ، نع  ىّصقت 

: هل لاقف  هئاقدصأ ، برقأ 
. راحتنا وه  لب  ًاثداح  سيل  اذه  - 

نكلو َِمل؟ - 
. ًاحضوتسم نافوت  هلأس 
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. ةنهملا هذه  نم  ّلم  هنأل  - 
. هنيعي ام  كردي  نافوت مل  نكل 

ةرطاخمو ةرياغم ؟ ةعتمو  ديدج  فغش  وه  قابس  لكف  ّلمي ؟ نأ  هل  فيك  - 
؟ ةفلتخم

. هلأسي ناك 
ىوس نيرخآلل  لكشت  يتلا ال  هتنهمف  للملا . هل  ببس  ام  طبضلاب  اذهو  - 
ةباترب اهسفن  ديعت  ةغراف  ةقلح  ىلإ  تلوحت  دق  ةراثإلاو ، ةرماغملاو  فغشلا  نم  تاظحل 

دقف يف هنكلو  تاجردملا ، هذه  ىلع  زئاوجلا  نم  ريثكب  زاف  هنأ  مغرو  اهيف . ديدج  ال 
ةداعتساب هنم  ًانظ  امبرو  اهفغشو . ةايحلا  ىنعم  يتلفسإلا  طيرشلا  اذه  نم  ام  ةطقن 

. تاذلاب يتلفسإلا  طيرشلا  اذه  ىلع  هتايح  نع  يلختلا  ررق  ىنعملا  كلذ 
؟ ىوتسملا اذه  ىلإ  للملا  هب  لصو  ماد  ام  ىرخأ ، ةنهم  ىلإ  هجوتي  اذامل مل  - 

؟ اذهك رارق  نم  هانج  يذلا  ام  ًاضرتعم  – نافوت  لخدت  – 
: ةمساح ةجيتنب  ةشقانملا  يهني  وهو  ةريحب  هيلإ  رظن  ريدملا  نكل 

ءازإ ا  رعشيسف  تارايسلا ، قابسك  ةنهم  نم  رجضلاب  صخش  رعش  اذإ  - 
. ىرخأ ةنهم  لك 

. نكلو ّرثأ ّيف  هثيدح  ّنأ  ركنأ  ال 
. تارايسلا يقئاس  عيمج  نع  هتاذ  ءيشلا  لوق  عيطتسن   -ال 

. ًاضرتعم ةثداحلا  ىلع  تقّلع 
رعق ىلإ  لصو  دق  رحتنملا  انقيدص  نأ  ودبي  فاضأو  – قح  – كعم  - 

. ةيواهلا
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يذلا نم  ركذأ  بجي .ال  امم  قمعأ  ىلإ  لوزنلاب  ةرطاخملا  مدع  انيلع  ًاذإ 
ىركذ ةصالخ  يه  لب  انم ، دحأ  مأ ال  وه ، مأ  انأ  اهلاقو ، ةجيتنلا  هذه  ىلإ  لصوت 
كلت ةديلو  نكت  ملو  انالك ، ا  قطني  نأ  نود  يتركاذ  لابح  ىلع  ةقلعم  تيقب 
مهملا نكل  ام . ةبسانم  بوكنملا يف  قئاسلا  رضحتسا  اميف  ترطخ يل  لب  ةسلجلا ،
يننكلو اهنيح . ةجيتنلا  هذ  ًاعنتقم  تنك  دقو  بجي ، امم  قمعأ  ىلإ  لوزنلا  مدع  وه 

اهل ضرعت  يتلا  ةثداحلا  اهعم  تيسنو  لب  ةيلمعلا ، ةمكحلا  هذه  تيسن  تقولا  عم 
هتماقو دعجألا  هرعشب  يمألحأ ، دحأ  يف  هسفن  وه  ينراز  نأ  ىلإ  ًاضيأ ، قباستملا 

وهو رمي يب  هرأ  يننأ مل  رمألا  بيرغلاو يف  حمالملا . يلوفطلا  باشلا  ههجوو  ةريصقلا ،
يذلا ىنبملا  يبشخلا يف  ملالسلا  نيزبارد  يطتمي  هتدجو  لب  ضرتفُي ، امك  هترايس  يف 

لفسألا وحن  ردحني  ناك  يقش . لفطك  لفسألا  وحن  هيلع  قالزنالا  لواحيو  هنطقأ ،
ًاكرات ديدج  نم  ةركلا  دواعيو  دعصي  ىتح  يضرألا  قباطلا  لصي  نإ  امو  ةعرسب ،

. لفسألا وحن  قلزني  هسفن 
؟ هلعفت يذلا  ام  - 

. هتلأس
. قباستأ - 

. يلع ّدر 
؟ اذه قابسلا  نم  عون  يأ  - 

. لاؤسلل تدع 
ًابوساح جرخأو  اهيدتري  يتلا  قابسلا  ةلدب  بويج  ىدحإ  يف  هدي  لخدأ 

مهو يف ملاعلا ، ةلود يف  نيعبسل  نومتني  ًاقباستم ، نيعبس  كانه  ّنأ  حضوأو يل  ًاريغص .
هذه لالخ  نم  مهئادأ  مييقت  متي  ثيح  هتاذ ، قابسلا  نوسرامي  ةظحللا  هذه 
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. لوألا بصنملاب  زئافلا  ديدحت  متيس  ةقيرطلا  هذو  بيساوحلا .
؟ ةقباسملا هذه  تأدب  ىتمو  - 

. ةريح تلءاست يف 
ةيمهألا – ةياغ  ىلع  ًارمأ  حرشي  نمك  ةيدج  ةربنب  اهلاق  ظحلت ؟ – ملأ  - 

. لزنملا باب  نم  تجرخ  نيح 
؟ يهتنتس ىتمو  - 

. لزنملا ىلإ  دوعت  امدنع  - 
تأدب يعماسم » ددرتي يف  لازي  هتاملك ال  ىدص  ناك  تظقيتسا  امدنع 

». لزنملا ىلإ  كتدوع  دنع  يهتنتسو  بابلا . نم  كجورخ  ذنم 
نكلو ةديرجلا ، ىلإ  ةددحم  ةعاس  يف  ًاحابص  جرخأ  تنك  ةرتفلا  كلت  يف 
يهتني دقف  هيلع ، لمعأ  يذلا  ربخلا  ةعيبطب  ةطبترم  لب  ةددحم ، نكت  يتدوع مل  ةعاس 

دجوأ يف تنك  حابص  لك  يننكلو يف  ليللا . نم  ةرخأتم  تاعاس  ىلإ  دتمي  وأ  ًاركاب ،
كلذل يتيؤر  ةحيبص  لزنملا  نم  جرخأ  اميفو  ًاحابص . ةرشاعلا  ةعاسلا  لبق  ةديرجلا 
دهاشم يتليخم  ىلإ  تداعو  يبشخلا . نيزباردلاب  نيتقلعم  يانيع  تلظ  بيرغلا  ملحلا 
تحاطأ ثيح  كلاهتملا ، نيزباردلا  اذه  ىلع  لفسألا  وحن  قلزني  وهو  ريهشلا  قباستملا 
حطسلا رهظو  ةيديدحلا ، هئازجأ  ىلع  ءالطلا  نم  ةريبك  تاحاسمب  نمزلا  لماوع 
هطوبهو هدوعص  ناك  له  ركللا . اهنع  رشقت  يتلا  نكامألا  يف  نشخلا  يبشخلا 

يتاليلحتب أزهيل  يلقع ، لخدت  روفلا  ىلع  نكلو  يل ؟ ةزغلم  ةلاسر  ةباثمب  نارركملا 
هذه تعزن  اذل  رباع . ملح  درجم  نم  ةطبارتم  ريغ  جئاتنل  يصالختساو  ةفيخسلا ،

. يعواللا اهجتني  ةيقطنم  تايعادت ال  ىوس  تسيل  يهف  سأر . نم  ةبيرغلا  راكفألا 
يطوبه ةلحر  يف  يبشخلا  نيزباردلا  سملتأ  انأو  يسفن ، نيبو  ينيب  كحضأ  تأدبو 
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يفو راهنلا . لاوط  يراكفأ  نع  قباستملا  داعبإ  عطتسأ  كلذ مل  مغر  يننكلو  ةداتعملا .
ىلإ تهجتا  طبختلا ، اذه  نم  ديزم  لمحت  ىلع  رداق  ريغ  تحبصأ  امدنع  ةياهنلا ،

. مالكلا تيأ  ىتح  تمصب  عمتساف يل  يملحب ، هل  حوبأ  انأو  نافوت 
يلوفط هجوو  دعجأ  رعش  اذ  نكي  قباستملاف مل  ًاحضوم  – اهلاق   -ال  –

ةداح ههجو  حمالمو  ريصق ، هرعش  ةثجلا ، مخض  ًالجر  ناك  لب  كل ، ىءارت  امك 
كلقع ّنأ  مأ  ملحلا ، يف  كتراز  نم  يه  هحور  تناك  نإ  ًانقيتم  تسلو  طوطخلا .

ًاقح هنم  نقيتم  انأ  ام  نكلو  ملحلا ، اذه  ةروص  كراكفأ يف  كل  غاص  نم  وه  نطابلا 
نود اننأ  ىلإ  ريشت  يهو  ًاعيمج ، انيلإ  ةهّجوم  ةنّطبم ، ةلاسر  يوحي  اذه  كملح  ّنأ  وه 
ًاضيأ نحنف  ةقيقحلا  تئش  نإو  فده . نود  نم  ةغرفم  ةقلح  يف  رودن  ءانثتسا 

هانيقلت يف يذلا  ميلعتلا  عم  هب  انيلتبا  دقو  اننيعأ ، ىلع  يفخ  طابرب  ةريصبلا  وبولسم 
، هكابش يف  عقن  يذلا  بحلاو  اهينجن ، يتلا  دوقنلاو  ةنهم ، ىلع  انلوصحو  انتلوفط ،

ىصُحي امو ال  انحارفأو ، اننازحأ  انتابيخو ، انتاحاجن  يف  نيرخآلا ، عم  فيكتلا  انتالواحمو 
ضوخ ىلإ  رطضنو  انحاورأ ، نم  ًاءزج  مضقتو  انضرتعت  يتلا  ةيفخلا  تابقعلا  نم 

. فقوت نود  اهعم  يمويلا  انحافك 
انب دتما  املك  ةيؤرلا  انع  بجحتل  مكارتتو ، انتلوفط  ذنم  أدبت  ةلحر  اإ 
نود اهيف  رودن  يتلاو  ةايحلا  اهلكشت  يتلا  ةغرفملا  ةقلحلا  ةقيقح  يفختو  رثكأ . رمعلا 

كلذكو هاوس ، امل  رياغم  ديدج  موي  لك  ّنأ  فوجألا  داقتعالاب  أدبن  كلذبو  عاطقنا ،
تسيل فسألل  انتغمدأ  نكلو  هل ، ضرعتن  فقوم  لكو  هيلإ ، فرعتن  صخش  لك 

، نيفلتخم سانلاو  ةدقعم ، تاقالعلا  نكت  امهمف  ناريث . ةغمدأ  نم  ًاروطت  رثكأ 
مك حوضوب  كردن  ام  ةلحرم  اننأ يف  الإ  ثودحلا ، ةعيرسو  ةبلقتم  ةعونتم ، فقاوملاو 

. ةدوهعملا اهتقلح  انب يف  نارودلا  لصاوت  يتلا  ةايحلا  ىلإ  ةبسنلاب  داصح  ناريث  درجم  اننأ 
ىقمحلا نم  ريثكلا  كانهف  ااذ ، ةقيقحلا  ىلإ  نولصي  عيمجلا  ّنأ  عبطلاب  يعّدأ  ال 
ةقيقحلا كاردإب  نوموكحم  فسآلل  انلاثمأ  نكل  ةداعسب ، نارودلا  نولصاوي  نيذلا 
ملقأتلاو ةقيقحلا  نع  يضاغتلا  لواحن  كاردإلا  ةلحرم  ىلإ  لصن  نيحو  مهحاورأ . ةريصبب 
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غلاب رمأ  رييغتلا  نكلو  عقاولا ، رييغت  ةلواحمب  ءدبلاو  قلقلا ، خف  عوقولا يف  وأ  اهعم ،
ىسقأ ةلواحملا  نمثو  فوجألا . مارودب  ءادعسلا  ىقمحلا  ءالؤه  لك  طسو  ةبوعصلا 

. فاطملا ةيا  هحور يف  نع  يلختلا  ىلإ  ءرملاب  رمألا  يهتني  دقف  هعقوتن . امم 
ىلع مسترا  يذلا  قيضلا  لالخ  نمو  نافوت ، تاملكب  ًاعنتقم  نكأ  مل 

. هيف ركفأ  ام  فشتسا  يحمالم 
سيلأ للملاب ، يثيدح  كباصأو  ثيدحلا ، ىزغم  تعضأ  يننأ  ّدب   -ال 

؟ كلذك
. لاق

. رثكأ ثيدحلا ال  بذاجتن  نحنف  يقيدص ، اي   -ال 
. همالك ىلع  تبقع 

ةنهم كرتأ  مل  ينتيل  هسأر  – نم  ةز  هضفر  دكؤي  وهو  اهلاق  ال  –  -ال ،
. ينيوهتست يتلا  رومألا  رثكأ  نم  ةيميلعتلا  ةربنلا  هذ  راكفألا  حرطو  حرشلاف  سيردتلا ،

ىلع يضارتعا  ردق  راكفألل ، هحرط  ةقيرط  ىلع  نكي  يضارتعا مل  ّنأ  مغر 
ةايحلا ّنأ  حيحص  ةماتقلا . ةياغ يف  ةحول  مسر يل  دقف  ااذ . راكفألا  هذه  نومضم 

، اهللختت يتلا  تاساعتلا  هذه  لكو  ةريثم ، تناك  هتاذ  تقولا  اهنكلو يف  ةلمم ، تناك 
ةيواز نم  ًاقالطنا  اهمييقت  نسحتسملا  ريغ  نمو  ةيهانتمال . تاداعس  اهلباقت  تناك 

. ةبراوم نود  هذه  يراكفأب  هل  تحب  دقو  طقف . سأيلا 
دقفت كنأ مل  ينعي  اذه  فاضأ  – ةقيرطلا  –مث  هذ  ركفت  كنأل  ديعس  - 

قثاو يننكلو  ماودلا ، ىلع  ساسحإلا  اذ  ظفتحت  نأ  ىنمتأ  تنكو  نآلا ، ىتح  لمألا 
. موي تاذ  لاوز  ىلإ  هنأ  نم 
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اهنيحف يقيقح ، قابس  مضخ  يننأ يف  ول  امك  ٍّدحتب ، اهُتلق  ىرنس  – - 
امك لمعلا  ىلع  بظاوأ  تيقبو  ينع . هب  أبنت  ام  ىلإ  لوحتأ  نل  يننأ  نم  ًاقثاو  تنك 
عبتت يئالمز  عم  لصاوأو  ةديرجلا ، ىلإ  ًاهجوتم  ظقيتسأ  حابص  لك  يفف  قباسلا ، يف 

رضحتسأ تنك  ةقدلا ، هجو  ىلع  هفرعأ  ببسلو ال  يننكلو  مومحم . طاشنب  رابخألا 
نم كجورخ  ذنم  تأدب  . « ًاحابص يلزنم  باب  نم  تجرخ  املك  قباستملا  تاملك 

». لزنملا ىلإ  كتدوع  دنع  يهتنتسو  بابلا ،
اميف روطت  رمألا  نكلو  لزنملا ، يترداغم  دنع  هتوص  عمسأ  تنك  ةيادبلا  يف 

، بابلا نم  كجورخ  ذنم  تأدب  . « ًاضيأ ءاسم  يتدوع  دنع  هعمسأ  ّتبو  دعب ،
تنك يذلا  امو  ةيمهأ ، رمألا  ِطعأ  مل  يننكلو  لزنملا .« ىلإ  كتدوع  دنع  يهتنتسو 

تاعاس يسفنل يف  يقاهرإب  رمألا  للعتس  ادنوف ، تربخأ  ولف  تلعف ، ول  هعيطتسأ 
ةلطع ءاضقل  باهذلاو  لمعلا ، نم  ةزاجإ  ذخأ  روفلا  ىلع  حرتقتسو  ةلصاوتملا ، لمعلا 

ملو ماري ، ام  ريخ  ىلع  تنك  يننأ  مغر  يسفن . بيبط  ىلإ  ينلسرتس  وأ  مايأ . ةعضبل 
ًادكأتم تنك  يذلاو  روركملا . قباستملا  توص  عامس  ىوس  لكاشم  يأ  هجاوأ  نكأ 

نيح هعمسأ  ّتب  سكعلا  ىلع  لب  لزي ، هنكلو مل  بيرق . امع  لاح  يأ  ىلع  هلاوز  نم 
، لمعلا تاعامتجا  ءانثأ  ىتحو  لب  هنم ، يجورخو  دعصملا  يلوخدو  ةديرجلا ، يلوصو 
، يسفن نيبو  ينيب  نافوتل  بابسلا  ليكأ  تأدب  انهو  راهنلا ، ءانثأ  يماهم  ةيقب  ةلوازمو 

تلصتا اذل  كلت ؟ ةفيخسلا  قباستملا  ةصقب  ينربخأ  امل  هيلع  انأ  امل  ينلصوأ  يذلا  وهف 
انئالمز ةيقب  هيف  رهسي  يذلا  يدانلا  حرتقاف  يقتلن ، نأ  تبلطو  مايألا ، دحأ  ءاسم  هب 

. برشلا فرسأ يف  هنأ  حضاولا  نم  ناك  هئاقلل ، ءاسم  تبهذ  نيح  تقفاوو . ةداع ،
هنأ مل مغرو  هيعو ، داعتسا  هنأكو  تاظحلل  ادب  لصحي يل ، ام  هيلع  درسأ  تأدب  نيحو 

فشتسي هب  ترعش  لب  ًائجافتُم ، ُدبي  مل  ةدم ؛ ذنم  ّيلع  هالت  يذلا  مالكلاب  فرتعي 
. يراكفأ لك  أرقيل  يحور 

؟ كلذك سيلأ  ينمهتت  تنأو  - 
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لاق يل.
. ًاباوج رحأ  مل 

ةحازإ ببسلا يف  نوكأ  دق  يننكل  ّيلع ، موللا  ءاقلإ  باوصلا  نم  سيل  - 
. يناملألا قباستملا  ةصق  كتكراشم  تبغر يف  يننأ  هتلعف  ام  لكف  كينيع ، نع  ةلالغلا 

ِقلت رومألا .ال  هيلإ  لوؤتس  ام  اهنيح  تفرع  يننأ  ول  كلذ ، تلعف  ام  ينقدصو 
، ماودلا ىلع  ًادوجوم  ناك  دقل  للملا . كحور  قلخ يف  نم  تسلف  ّيلع ، ةمئاللاب 
امو كيعو . ىلإ  ساسحإلا  اذه  هنم  بّرست  يذلا  بابلا  ناك  قباستملا  نع  كملحو 
دق امبر  تيقملا . للملا  اذه  ريسأ  حبصتس  كنأ  يأ  ريصملا ، ينلثامتس يف  كنأ  هاشخأ 

. يسفن بيبط  ةعجارم  وأ  ةريغص ، ةلحر  كديفت 
اهَتبسن يتلا  تارايخلاف  ةاشتم ، تناك  انريكفت  ةقيرط  نأ  تكردأ  عزجبو 

ديزملا ةراثإ  نم  ىوس  هتاملك  نكمتت  ملو  يمامأ . وه  اهحرطي  ناك  يتجوزل ، يراكفأ 
سوؤك تددجتو  ءاقدصألا  ضعب  انيلإ  مضناو  شاقنلا ، تيأف  يسفن ، قنحلا يف  نم 

ىلإ ةديرجلا ، يف  ةلوادتملا  تاعاشإلا  ةرئاد  نم  لقتنت  ثيداحألا  تذخأو  بارشلا .
رداصم ةمزأ  ىتح  ةموكحلا ، اهنم  يناعت  يتلا  تاعدصتلا  ىلإ  يداصتقالا ، دلبلا  عضو 

ولعت اداعك  ولغأ  هيب  تناك  ىهقملا  نم  تجرخ  نيح  ملاعلا . اهنم  يناعي  يتلا  ةقاطلا 
يه امم  لمجأ  ودبت يل  تناكو  اهنع . عطقنت  يتلا ال  ةبخاصلا  دوشحلا  عقو  ىلع  طبو 

ّجضت يتلا  اهرهاظم  لكو  معاطملاو  رشبلا  مخز  نم  ةثعبنملا  حئاورلا  جيزم  مغر  هيلع 
. ةايحلاب

ةثجلا مخض  ًالجر  تفداص  ريلفيسارس ، عراش  هاجتاب  ريدتسأ  تنك  نيح 
ةئمب ّيلع  فطعت  يديس ، كوجرأ  . « ءادجتسالاو ديدهتلا  نيب  ةجهلب  يوحن  ًاهجتم 

لفطك قدصم ، ريغ  هدي  دمف  ةريل ، ةئملا  ةئف  نم  ةقرو  هتيطعأ  ددرت  يأ  نودو  ةريل .«
، تيبلل تلصو  فيك  ركذأ  دشحلا .ال  نيب  ىفتخا  روفلا  ىلعو  ةريبك ، ةيده  ىقلت 
. يظاقيإ لجأ  نم  ينز  ادنوف  تناكو  يريرس ، ينتدجو يف  ينيع  تحتف  نيح  يننكلو 
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ضوهنلا تلواح  لعفلاب ، ةديرجلا  ىلع  رخأتأس  لجأ  ةديرجلا .« ىلع  رخأتتس  ايه ، «
تدع يسأر . مشهي  نأ  داكي  عيظف  عادص  نم  يناعأ  تنك  يننكلو  يبارطضاب ، ًارثعتم 

يننأ مهرابخإو  ةديرجلاب  لاصتالا  ادنوف  نم  تبلطو  ًاددجم ، يريرس  يف  ددمتلل 
عادصلا نكي  تظقيتسا مل  نيحو  نيتفاضإ ، نيتعاسل  تمن  ءيشلا . ضعب  رخأتأس 

، ًاعيرس ًامامح  تذخأ  ملألا . لمحتو  ضوهنلا  ىلع  ًاربجم  تنك  يننأ  الإ  ينلياز ، دق 
نم تنكمت  ًاريخأو  ةعذال ، ةوهق  ترّضحو  نكسم ، ةبحو  ةجالثلا ، نم  ًائيش  تلوانتو 

، لزنملا نم  لجع  ىلع  تجرخو  يبايث ، تيدتراو  ينقذ ، تقلح  يسفن . كلامت 
توص عمسأ  يننأ مل  تهبتنا  يترايس  وحن  هجتأ  تنك  اميفو  ًاعرسم ، ملالسلا  تطبهو 
ًءاسم ةحرابلا  ال  لجأ ، ًالذج » عومسم  توصب  ركفأ  تذخأو  يتداعك . قباستملا 
». نيعللا توصلا  كاذ  تعمس  بابلا ، نم  يجورخ  نيح  مويلا  الو  يدوعص ، نيح 

. ماري ام  ريخ  ىلع  تناك  يتايونعم  ّنكلو  ينليازي ، عادصلا مل  ّنأ  حيحص 
يتلاح ىلإ  تدع  يننأل  ديعس  انأو  ةديرجلا ، وحن  ًاعرسم  تهجتاو  ةرايسلا ، تبكر 

يسولج ةظحل  يفف  ةديرجلل ، يلوصو  نيح  يأطخ  كردأس  تنك  يننكلو  ةيعيبطلا .
ههجوب يسأر  قوف  ريرحتلا  سيئر  رّمست  يبوساح ، لغشأ  تنك  امنيبو  يبتكم ، ىلإ 

عامتجالا نع  يفلخت  ببس  نع  يلاؤس  ءانع  هسفن  فلكي  نأ  نودو  حلاكلا ،
نكي مويلا .مل  اهبقعت  ّيلع  بجي  يتلا  رابخألا  يعماسم  ىلع  درسي  أدب  يحابصلا ،

، اهؤارجإ ّيلع  يتلا  تالاصتالا  نم  ةحئال  كانهف  هعييضتل ، تقولا  نم  ديزم  يدل 
ريرحتلا سيئر  جرخ  نإ  امو  تاجاتروبيرلاو . تالباقملا ، ءارجإ  لجأ  نم  ديعاوم  ذخأو 

هبيج نم  ةيمقرلا  ةعاسلا  جرخأ  قبطم . تمص  قباستملا يف  لخد  ىتح  بتكملا ، نم 
ذنم تأدب  . « ااذ ةربنلاب  ةروركملا  هتلمج  داعأو  ةلواطلا ، ىلع  يمامأ  اهعضوو 

». لزنملا ىلإ  كتدوع  دنع  يهتنتسو  بابلا ، نم  كجورخ 
م، لاصتالا  بجي  نم  لكب  تلصتاو  هب ، ةياكن  يلمع  تلصاو  يننكلو 

يذلاو ّيلع ، بترتملا  ربخلا  دادعإ  نم  تيهتناو  م ، ءاقللا  ّيلع  نيذلا  لكب  تيقتلاو 
لظو يلمع ، لصاوأ  انأو  يعم ، قباستملا  دوجوب  سحأ  تيقب  دغلا . ددع  رشنُيس يف 
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، لمعلا نم  يئاهتنا  ىتح  ةلاحلا  هذه  ترمتسا  دقو  يعماسم . ىلع  ددرتي  هتوص 
ملاعلا داعو  قباستملا ، ىفتخا  ةيناثلا  سأكلا  عمو  ىرخأ . ةرم  يدانلا  ىلإ  يئوجلو 

. هيف ءاقبلا  لامتحا  يننكمي  ًاناكم  حبصيل 
سيئر َناوتي  ملو  يلاتلا ، مويلا  حابص  لمعلا  نع  ترخأت  دقف  عقوتم  وه  امكو 
مويلا يفف  ًاعفن ، ِدجي  كلذ مل  ّنكلو  ةرملا ، هذه  حضاو  لكشب  يعيرقت  نع  ريرحتلا 
كلت تناكو  ةديرجلا . باب  ىلإ  تلصو  نيح  ةريهظلا  زواجت  دق  تقولا  ناك  هيلي  يذلا 

، هتمرب لمعلا  ةراسخ  اهتلت  يتلا  ةينهملا  يتعمسل  يتراسخ  قيرط  ىلع  ىلوألا  يتاوطخ 
قباستملا داعبإ  نم  تنكمت  لباقملا  يننكلو يف  ينبا ، نع  يداعتباو  يتجوز ، نم  يقالطو 

وأ اهطبهأو ، ملالسلا  هذه  دعصأ  تنك  نيح  ينعلاطي  هحبش  دعي  ملو  يتايح . نع 
اهدلوي يتلا  ةحارلا  نيمخت  اوعيطتست  نلو  هتوص . عامسل  دعأ  ملو  نيزباردلا ، سملأ 

. ةبارغلا هذ  ئبع  نم  صلختلا 
ريثي نأ  هل  نكمي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  ناك  ملالسلا  دعصأ  اميف  نآلاو 

؟ ريخب انأ  له  ةجمسلا ، ةلئسألا  لباوب  ينرطميو  ناريجلا ، دحأ  يناري  نأ  وه  يقلق ،
تلواح اذل  ديدج ؟ نم  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  تررق  لهو  لمعلا ؟ رومأ  يه  فيكو 

امو ةرثاع . ةفدص  ينبنجت  ةعيرس  تازفق  يفو  ةنكمم ، ةجض  لقأب  ناكمإلا  ردق  دوعصلا 
نم حاتفملا  تجرخأو  ًاضرأ ، سايكألا  تعضو  ىتح  ميدقلا ، يلزنم  باب  تغلب  نإ 

بابلا حتُفو  روفلا  ىلع  راد  دقف  ينفرعي ، هنأ  ادبو  ةعرسب ، لفقلا  تردأو  يبيج 
ينتبسكأ ةنقتم  ةكرحبو  ةبتعلا ، ىلع  اهتعضو  يتلا  ضارغألا  لمح  ىلإ  تدع  ةيئاقلتب .

كلت يفنأ  تمهاد  روفلا  ىلعو  يمدقب ، بابلا  تقلغأ  ةليوط ، نينس  ةربخ  اهايإ 
نم بحرت يب  اأكو  تيبلا ، اذه  ةليوط يف  تاونسل  يتنضتحا  يتلا  ةفولأملا  ةحئارلا 

تايضرألا فظنم  حابص ، لك  يتجوز  هعضت  يذلا  نيمسايلا  رطع  نم  جيزم  ديدج .
لك اهدعت  يتلا  ةمعطألا  حئاور  راهزألا ، حئاورب  شعنملا  وجلا  رطعم  يلاطيإلا ، ةيبشخلا 
نيب اهرضحت  يتلا  راهزألا  ةفيظنلا ، تاءالملا  ةحئار  اهيستحن ، يتلا  تابورشملا  موي ،

، انتداعس تاظحل  انتاراجش ، انلكاشم ، ةحئار  ايادهلا ، بلع  بتكلا ، ىرخألاو ، ةنيفلا 
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وحن تهجتاو  ةحئارلا ، هذ  ةمختلا  ىتح  ياتئر  تئلم  انلامآ . اننازحأ ، بحلا ، انتسرامم 
. خبطملا

رخآ ةدوجوملا يف  مونلا  ةفرغ  ىلإ  رظنأ  انأو  يعباصأ ، سوؤر  ىلع  ريسأ  تنك 
ناك ريرص  عاقيإ  ةفرعملا ، مامت  هفرعأ  ًاتوص  ناك  توصلا . تعمس  اهنيح  قيضلا . رمملا 

ال ىتح  هنم ، صلختلا  ًاريثك  تلواح  يذلا  هتاذ  ريرصلا  هنإ  ببحم ، رتاوتب  دادزي 
ىلع يتارظن  ترمست  لئاط . نود  نكلو  انريرس ، ىلع  بحلا  سرامن  نحنو  اننبا  انعمسي 

. ةمحر نود  يبلق  قزمي  يديدح  بلخمب  اهنيح  ترعشو  رمملا . ةيا  عباقلا يف  بابلا 
بلقتت تناك  امبرف  ًائطخم ، نوكأ  نأ  وجرأ  انأو  يسفن  كلامت  تلواح  ةظحل ، نكلو 
هتضبق ىخرأ  دق  يديدحلا  بلخملا  نأ  ةلهول  ادبو  ام . سوباك  ةجيتن  ريرسلا  ىلع 

دقف وجرأ ، تنك  امك  ًائطخم  نكأ  مل  يننكلو  عمسلا . خيصأل  تدعو  ًاليلق .
بلخملا أدبو  ًاضيأ . ريرصلا  ةقوج  ىلإ  ةعطقتملا  ةقبشلا  ةفيفخلا  اادهنت  تمضنا 

دراب قرع  أدبو  قانتخالاب ، تسسحأ  ةرملا . هذه  نيكسملا  يبلق  ىلع  هتوق  لكب  قبطي 
سايكألا تطقسو  يعباصأ ، تخارت  يعأ ، نأ  نودو  يمسج . تاماسم  لك  نم  ّزني 
ةيجاجزلا ريراوقلا  مش  توص  ىودو  ةيبشخلا ، ةيضرألا  ىلع  اهلمحأ  تناك  يتلا 

لكب مطحت  ىتح  هتيرتشا ، يذلا  ام  ركذأ  دعأ  يننكلو مل  لزنملا . ءاجرأ  لك  ًاقعاص يف 
. ًاعم ريرسلا  ريرصو  ادنوف  تادهنت  تاكسإل  ةيفاك  تناك  يتلا  ةبلجلا  هذه 

دّدرت يف ةقباسلا  يتجوز  تذخأ  لزنملا  – ام يف  دحأ  كانه  ْلهمت . ْلهمت ، - 
. ليوط نوثارام  نم  تداع  اأكو  ًاثهال ، اوص  ادبو  عزج ،

لمكي وهو  اهلثم  سافنألا  عطقتم  يلوجر  توص  لءاست  اذام ؟ – اذام . - 
. ًائيش عمسأ  يننكلو مل  – 

. اهليبقت لجأ  نم  اهقوف  ءانحنالل  داع  هتلّيختو 
لمكت – يهو  هيعارذ  نيب  نم  تصّلمت  اأ  تنّمخو  ةدكأتم  – انأف   -ال ،
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. جراخلا ام يف  دحأ  كانه 
ادنوف ّنأو  دب  ال  قباسلا ، هعاقيإ  دقف  هنكلو  ًاددجم ، ريرصلا  توص  داع 

نم ًاقلطم  كرحتت  يهف ال  يلزنملا ، ّفخلا  لاعتناب  أدبتس  نآلاو  ريرسلا . نع  ضهنت 
يدي ىدحإ  لمحأ يف  خبطملا ، بابب  ًافقاو  ينارتل  بابلا . حتفتس  اهدعبو  هلاعتنا ، نود 
اهنيحو اهتيرتشا . يتلا  تايجاحلا  ءابغب  تتلفأ  دقف  ىرخألا  ديلا  امأ  راهزألا ، ةقاب 
ًاقوحسم يسفن  تروصت  امبر .مث  ةبضاغلاو  لب  ةشهدنملاو ، ةلجخلا  اارظن  تليخت 

يننكمي ال  ةقحالتملا .ال ، لمألا  تابيخو  لشفلا  يلهاك  لقثأ  دقو  ملألا ، ةأطو  تحت 
ىلع تردتسا  وتلل ، اهتيقلت  يتلا  ةمدصلا  دعب  يسفن  نم  اهعقوتأ  ةفخبو مل  اهتهجاوم ،
اّأكو جراخلا ، ىلإ  يسفن  يمرأ  انأو  ًاعيرس ، هتربع  يذلا  بابلا  وحن  تهجتاو  يبقع ،

ملالسلا يف لوزن  تأدب  هتفرتقا . يذلا  ريبكلا  يبنذب  ينهجاوتو  ينكسمتل ، قحلتس يب 
ةقابب ًاكسمم  تلز  ام  يننأ  تظحال  ءانبلا ، باب  نم  يجورخ  لبقو  ةيلاتتم ، تازفق 

. ديكأت لكب  راهزألا  عم  ينارتس  ةذفانلا  نم  تلطأ  ولو  اهل ، اهتيرتشا  يتلا  سجرنلا 
ةقابب ًاكسمم  ءانبلا  باب  ىلع  فقي  وهو  قمحألاك  ادب  يذلا  ميدقلا  اهجوز  ىرتس 

تيتفتب تأدبو  رمألا ، لبقت  تيبأف  هءارو . هتبيخ  رجي  وهو  ليلذلا  هباحسناو  راهزأ ،
. تجرخو ةيواحلا ، اهتيمرو يف  ًارارطضا  – نكلو  ا  ًاهرك  سيل  راهزألا  –

٧٧ مكـتبة



عباسلا لصفلا 

هنإ ةبذاك . ةلوقم  درجم  الإ  وه  ام  لمجأ ، ةايحلا  لعجي  هنأب  لاقُي  يذلا  لمألا 
كلت لجأ  رربماللا . نزحلا  نم  ديزمل  الإ  دوقي  يذلا ال  ةبيخلل ، رخآ  قيرط  ىوس  سيل 

. ّجفلا اهيرع  لماكب  ةقيقحلا  يه 
نل ةقيقح  هذهو  ينتكرت ، يتلا  يه  لب  انقرتفا ؟ ادنوفو . انأ  انقرتفا  اننأ  حيحص 
اهيلإ ةدوعلاب  لامآلا  يذغأ  تنك  ةهالب  – لكبو  يننأ  – مغر  اهئافخإ . نم  نكمتأ 

، تمدُص رخآ ، لجر  ةقفرب  ةقباسلا  يتجوز  ّنأ  تملع  نيح  ببسلا  اذهلو  ًاددجم .
نيرخآلا لاقثإ  ذبحأ  يبلق .ال  قمع  تنعُط يف  يننأ  تسسحأو  ةريغ ، ةبون  ينتباتناو 

نم ةقلطم ، ةقيقح  ىلإ  لصوت  نَم  ةقثب  لوقلا  عيطتسأ  يننكلو  ةجمسلا ، ظعاوملاب 
نم ةدرا  ةقيقحلا  ةقيقحلا . وه  هيلإ  جاتحن  ام  لك  : « ةيصخشلا هتبرجت  هلالخ 

. مكبولق فاغش  سمالت  يتلا  تارظنلا  كلتب  اوعدخنت  ال  رحسلاو ، لايخلاو  مالحألا ،
، ةفيطللا تاملكلا  مكنّرغت  ال  لافطألا ، تارظن  اهيف  امب  ةئيرب ، ةرظن  نم  كانه  سيلف 

يناغألل اوغصت  ام .ال  ناكم  بذكلا يف  ةنسلأ  اهتعسل  دق  ًاقدص ، تاملكلا  رثكأف 
نوكي .ال نأ  هيلع  بجي  ام  لب  عقاولا ، يورت  يهف ال  تاياورلاو . مالفألاو  راعشألاو ،
حبست يف يتلا  ةينطقلا  مويغلاو  يرعاشلا ، بورغلا  رظنمو  ةيكزلا ، دورولا  ةحئار  اوعدت 

ضرألا فلغت  يتلا  راجشألاو  روبحب ، ةصقارتملا  رحبلا  جاومأو  لهمتب ، ءامسلا  ةحفص 
مكبولق عبطي  كلذ  لك  اوعدت  حاورألاو ...ال  راظنألا  شعنتو  ءارضخ  ةلالغب 
لزالزلاو نيكاربلا  عئاجف  ىلع  يطغت  ةعداخ ، رهاظم  ىوس  يه  امف  ةفاهرلاب .

، مكحاورأ يف  ةبآكلا  عرزت  يتاملك  نأل  فسآ  بورحلاو . فصاوعلاو  ريصاعألاو 
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. عقاولا وه  اذه  فسألل ، نكلو 
يتيب نم  دتمملا  قيرطلا  لاوط  ملؤم  راركت  فصعت يب يف  راكفألا  هذه  تناك 

ةجاجزل تملستسا  نأ  دعب  ىتح  سأيلا ، ىلإ  ينليحتو  ديدجلا ، يتيب  ىتح  ميدقلا ،
يذلا سرجلا  توص  ىلع  يلاتلا  مويلا  حابص  تظقيتسا  تيبلا . ةريبكلا يف  بارشلا 

ّنأ تكردأ  تاظحل  دعب  نكلو  فتاهلا ، سرج  هتننظ  ةيادبلا  حاحلإب .يف  نري  ناك 
يتلا ةكيرألا  نع  ضوهنلا  تعطتسا  ًاريخأو ، ينونج . رارصإب  بابلا  سرج  نري  مهدحأ 

بابلا طبخي  أدب  دق  سرجلا ، هفعسي  يذلا مل  ئراطلا  يفيض  ناك  ًءاسم ، اهيلع  تمن 
بابلا حتف  ترثآ  يننكلو  قراطلاب ، ًاريثك  يلابأل  نكأ  هدي .مل  نم  ةينونج  تابرضب 

ضوهنلا تلواح  روفلا  ىلعو  يولعلا ، قباطلا  نازوريف يف  ةديسلا  يتراج  جعزأ  ىتح ال 
يننأ كلذ  يشملا ، تبرج  نيح  لقنلف  وأ  يشملاب ، تذخأ  نيح  بابلا . وحن  تهجتاو 

نم ضرألا  حّجري  مهدحأ  نأكو  ريغص ، لازلزب  سحأ  اهوطخأ ، تنك  ةوطخ  لك  عم 
دق يننأ  تركف  ةفخب ، لامشلا  تاذو  نيميلا  تاذ  زت  اأكو  تدب  ثيح  يتحت ،

تأدب نيح  ا  – سأب  ال  ةدم  ذنمو  يننأ  مغر  ةحرابلا ، ةليل  برشلا  يف  تفرسأ 
غولب نم  تنكمت  ًاريخأ ، ءافوجلا . ةمزاللا  هذه  راركت  نع  تيلخت  دق  فارسإلاب  –

، ادنوف تناك  بابلا . تحتف  قراطلا  ةيوه  ةفرعمل  لوضفلا  ينباتني  نأ  نودو  يفده ،
، قنحلاب ىتح  وأ  ةريغلاب ، رعشأ  مل  يمامأ ، فقت  ادهاش  نيح  يننأ  رمألا  بيرغلاو يف 

. عيظف كاإو  رجض ، قيمع ، قاهرإ  وه  هب  ترعش  ام  لك 
. يعيرقتب تأدب  ةيحتلا  ءاقلإ  ءانع  اهسفن  فّلكت  نأ  نودو 

قلقلا أدبو  ليوط ، تقو  ذنم  بابلا  قدأ  انأف  هللااب ؟ ًابح  تنك  نيأ  - 
. ةدشب ينباتني 

دعن مل  اننأب  ددرت  يهو  اهعامس  وأ  اهنم ، راذتعالل  ةبغر  ّيدل  نكت  مل 
ةراثإ ًابغار يف  نكأ  رمألا .مل  لبقت  يبجاو  نمو  ءاشت ، نم  قفارت  نأ  اهل  ّقحيو  نيجوزتم 

عيطتسأ يف نكأ  مل  يننكلو  اهيلإ . رظنلا  درجم  ىتح  وأ  اههرك ، وأ  ّيلع ، اهتقفش 
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. لوخدلل لاا  اهل  ًاحسفم  ًابناج ، تيحنت  اذل  اههجو ، بابلا يف  قالغإ  لباقملا 
. ًاقلغم ناك  لاّقنلا  كفتاه  نكلو  تارملا ، تارشع  ةحرابلا  كب  تلصتا  - 

ىلإ دعت  كنأ مل  تننظف  يلآلا . بيا  ّيلع  ّدر  يضرألا ، فتاهلا  ىلع  تلصتا  نيحو 
تأدب ديدج ، نم  بيا  يلع  درو  ةريهظلا ، دعب  ًاضيأ  مويلا  تلصتا  نيحو  لزنملا ،

. تيتأ دقف  اذل  قلقلاب . رعشا 
قالغإ نم  نكمتأ  نأ  لبق  ىتح  تاملكلا  هذ  ينقشرت  تأدب  دق  تناك 

. بابلا
الأ دورب  – لكب  درلا  ىلع  يتردق  برغتسأ  انأو  اهتلق  قلقلل  – يعاد   -ال 

؟ يلاتلا مويلا  ًارخأتم يف  ظقيتسأو  رجفلا ، ىتح  برشأ  يننأ  نيملعت 
. هب ينتهجاو  ام  وه  بينأتلا  ناك 

؟ ًاقح ةايحلا  هذه  كقورتأ  رمألاب ؟ رخافت  كنأكو  تفاضأ  – ميظع  – - 
اذل ًايفاش ، ًاباوج  لباقملاب  عقوتت  اأ مل  ودبيو  درلا ، ءانع  يسفن  فلكأ  مل 
اهدي عضت  يهو  اهحمالم  تمهجت  ةوطخ ، لوأ  عم  نكلو  ةريغصلا ، ةهدرلا  تلخد 

. اهفنأ ىلع 
. ةدحب حوفت  بارشلا  ةحئار  فوووأ . - 

ًابيرغ – ًاصخش  بطاخأ  يننأكو  ةفاج ، ةربنب  اهتبجأ  يدل  – ةلكشم   -ال 
يننأل ال فسآ ، انأف  ااذ  – ةربنلاب  تفضأ  نيعقوتملا  – ريغ  فويضلا  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 

. مهلجأ نم  يتاداع  رييغت  عيطتسأ 
ةريصق تاظحلل  نكلو  حضاو . دانعب  ّيلإ  قدحت  يهو  ةدحب ، ترادتسا 

نكت مل  اهنكلو  ةيحبش ، ايؤر  يف  ادنوف  تماغو  يرصب ، ىشغت  ةلالغب  تسسحأ 
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لصاوتل تداعو  ةيدايتعالا . اهتئيه  ذختتل  اهدعب  تداع  ةرباع ، تاظحل  ىوس 
: اهثيدح

اميف ثدحتت  تناكو  ةدودو ، بينأت  ةربنب  اهتلاق  ريغص  – لفط  كنأكو  - 
. كسفنب ةيانعلا  ةيفيك  فرعت  نآلا ال  ىتحف  يلآلا  – بيا  لغشت  يه 

ام راظتنا  ءانع  اهسفن  فلكت  نأ  نودو  اهلئاسر ، عامس  نم  تهتنا  نيحو 
لبقو ةكيمسلا ، رئاتسلا  ةحازإب  تأدبو  ةذفانلا ، وحن  ةقثاو  تاوطخب  تهجتا  هلوقأس ،

: خارصلاب تأدب  اهتحت ، ةفافشلا  ةلالغلا  ةحازإب  م  نأ 
. اهيعد - 

يتلا ةقثلا  كلت  تفتخا  روفلا  ىلعو  اهدودح ، اهمزلُأ  يكل  تقولا  ناح  دقل 
. اههجو ىلع  ملألاو  لب  ةشهدلا ، تمستراو  ا ، كرحتت  تناك 

. ةفرغلا ةئو  يونأ  تنك  - 
. ديرأ  -ال 

. لمكتل ةصرفلا  اهل  حيتأ  نأ  نود  اهتبجأ 
. ةئو نود  نم  رثكأ  ناكملا  قوري يل  - 

قوري يل. أدب  رمألا  نكل  بجي ، امم  رثكأ  يتوص  عافترا  تظحال  يننأ  مغرو 
. اهءوده تداعتساو  اهيلع ، رطيس  يذلا  لوهذلا  نم  صلختلا  يه  تعاطتسا  امنيب 

؟ ةجردلا هذه  ىلإ  بضاغ  تنأ   -َِمل 
تدتعا ام  ريغي  نأ  دحأل  ديرأ  يننأ ال  رمألا  ام يف  لك  ًابضاغ ، تسل  - 

. هيلع
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. يتلابق فقتل  تءاج  لب  يرهظ ، اهل  تردأ  يننأل  ًاريثك  مت  ملو 
 -ال.

. نيتغوبصملا اهيتفش  نيب  ةفيفخ  ةماستبا  تدعاب  دقو  اهتلاق 
. كقح نم  سيل  اذهو  ّيلع ، قناح  تنأ  - 

وأ رعاشملل  رثأ  يأ  نم  ٍلاخ  دراب  توصب  اهتبجأ  ًاقناح  – تسل  - 
. نيئاشت نم  عم  سنجلا  ةسرامم  نيعيطتست  لاعفنالا  –

دق تاملكلا  نكلو  ةريخألا ، ةلمجلل  يلوقب  ًأطخ  تبكترا  يننأ  ملعأ  تنك 
. ّيلإ قدحت  يهو  مدمدت  تأدبو  بضغت ، اأ مل  ةقرافملاو  تجرخ ،

؟ كلذك سيلأ  رمألا ، ام يف  لك  اذه  - 
دق هيف ؟ ينشقانت  يذلا  عوضوملا  ةفاخس  ظحالت  الأ  لوقت يل : تناك  اأكو 

، هب داقتعالا  تأدب  ام  اذهو  ةبيرلا ، ريثي  ام  اايط  لمحت يف  الو  ةئيرب ، ااملك  نوكت 
نكي يف ظفلا .مل  اهيرعب  ةقيقحلا  تّدبت  ثيح  اههجو ، ىلع  يتارظن  رقتست  نأ  لبق 

كردي نيح  ءرملا  بيصي  يذلا  رورغلا  كلذ  لب  ةيشخلا ، وأ  قلقلا  ىلإ  ريشي  ام  اههجو 
عفر يذلا  ءايربكلاو  ءاليخ ، يف  امهتّمز  ناتللا  اهاتفش  هفلخ . يذلا  رثألا  مجح 

. اهينيع عمتلا يف  يذلا  قيربلا  ددمتلاو ، ضابقنالاب  اتأدب  ناتللا  اهفنأ  اتحتف  اهنقذ ،
نكلو تعتمتساو ، ام  لجر  عم  سنجلا  تسرام  دقف  هب . رعشت  ام  ىلع  ينتلد  اهلك 
ىصقأ لوألا  لان  اميفف  رخآ . لجر  ةساعت  ًاببس يف  ناك  رمألا  ّنأ  كلذ  نم  مهألا 

دقف يه  امأ  ةريغلاو . ءاقشلا  لاحوأ  غرمتي يف  رخآلا  ناك  ةسرامملا ، هذه  نم  ةداعسلا 
تناك دقل  هتاذ . تقولا  ّيلع يف  ةقفشلاب  رعشت  تناك  اهنكلو  هب ، تماق  امب  تذذلت 

لب بسحف  – ةأرملا  سيل  ةأرملل  – ةبسنلابو  نآلا ، نيساسحإلا  نيذه  ربتخت  اهحور 
. ضقانتلا اذه  نم  تاذلل  ءاضرإ  رثكأ  روعش  نم  ام  رشبلا ، عيمجل 

٨٢ مكـتبة



تلواح ىتح  وأ  يبرض ، تلواحو  ينتمتش  ول  لب  ينم ، تءاتسا  اأ  ول 
اهتنضتحاو ًاليلق ، تغلاب  تنك  امبرو  روفلا ، ىلع  اهعم  تحلاصت  تنكل  راذتعالا ،

فلخ ةنماكلا  ةينانألا  تربس  فسألل  يننكلو  يندعاست . نأ  اهنم  بلطأو  يكبأ  انأو 
اذه لكل  ةكردم  نكت  مل  اهنكلو  يبضغ . راثأ  ام  اذهو  حماستملا ، دودولا  اهعانق 
ينرجت نأ  لواحتو  اهتينانأو ، اهرورغ  عابشإل  ىعست  تناك  يعاواللا ؛ قافنلاو  ضقانتلا 

غرمتأ يف تأدبو  يحور ، تمّش  فيك  فرعت  نأ  دوت  تناك  للذتلا ؛ ةيواه  ىلإ 
لذلا نم  اهرعاشم  رورغ  عبشت  نأ  دعبو  امبر  ا . تسسحأ  يتلا  ةناهملاو  يبضغ ،

اهلمانأب يعومد  حسمب  مّركتت  دقو  يننضتحتو ، ّيلع  ّنحتس  هب ، ُتسسحأ  يذلا  ملألاو 
. اهنيح ًاضيأ  يعم  سنجلا  سرامت  دقو  ةبيبحك ، يرعش  دّسمتو  موؤر ، مأك 

. يدي ناضتحال  اهدي  دمت  يهو  اهتلاق  هنع ؟ – ثدحتت  يذلا  ام  - 
. ينيعد - 

. ًابضاغ اهنع  تدعتباو 
. يعابطنا ةحص  نم  اهنيح  تدكأتف  بضغت ، اهنكلو مل 

تقرط ةرم  رخآ  ذنم  روهش  ترم  دقل  اهتبطاخ  – كب ؟ – ىتأ  يذلا  ام  - 
؟ نآلا كب  ءاج  يذلا  ام  يباب ، اهيف 

؟ تضفرو ينتوعد ، له  ااذ  – حماستلا  ةربنب  اهتلاق  كافك  – - 
يتلا يديب  حولأ  انأو  تفضأو  انه  – كنكلو  ًاضيأ ، نآلا  كُعدأ  ملو  - 

. اذه لكل  ةيمهأ  ةقيقحلا ال  اهايإ  –يف  اهحنمأ  نأ  تضفر 
: لوقت يهو  اهتفش  ىلع  رهظتل  دولا  ةماستبا  تداع 

اهتلق يتلا  يتاملك  قدصت  اأ مل  حضاولا  نم  ناكو  هينعت  – يذلا  ام  - 
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؟ كتايح نع  يندعبت  نأ  ديرتأ  وتلل  –
تّريغ هتاذ ، قافنلا  عانق  هجاوأس  يننأب  ينيقيل  نكلو  اهيلإ ، رظنأ  نأ  تدرأ 

. ييأر
نم ينتجرخأ  دق  ِتنأف  يتارظنب  – حيشأ  انأو  اهتلق  ترخأت  – دقل  لب  - 

. ديعب نمز  ذنم  كتايح 
ناك اهنيع  قيرب  نكلو  بضغلا ، ةعنصتم  اهتلاق  تاقامحلا  – نع  ّفك  - 

. ّيلإ ةبسنلاب  قيدص  برقأ  ىقبتس  تنأ  سكعلا  – لوقي 
. ةدحب اهتلق  يدل  – ءاقدصأ  انأ ال  - 

يهو اهتلاق  كتايح  – نم  يجارخإ  عيطتست  نل  تيبأ ، مأ  تئش  ءاوس  - 
. ينبا دلاو  لظتس  تنأف  اهردص  – ىلع  اهيعارذ  كبشت 

سنجلا سرامت  ةأرما  ةقيدص  نوكأ  نل  انأف  ينبا ، ةدلاو  ِتنك  نإ  ينمهي   -ال 
. اههجو ًاخراص يف  اهتلق  قيرطلا –  هفداصت يف  لجر  لك  عم 

ةناهإ هيجوتب  تمق  دقف  اهتقلت . يتلا  ةبرضلا  لقث  تحت  حنرتت  اأكو  تدب 
كلتل رثأ  َقبي  ملو  اهحور . تلمتعا يف  يتلا  وهزلا  ةروثو  اهرعاشمو ، اابغر  اهزئارغل ،

درجم ااكم  ّلح  لب  ةيوثنألا ، اهتطلس  ززعت  تناكو  اهتيمهأب ، اَرعشأ  يتلا  ءاليخلا 
. بضغلاب روعش 

سرامت ةأرما  تسل  انأف  ّيلع  – تدر  بدألا  – دودح  زواجتت  تنأ  - 
. اهليبس ضرتعي  نم  لك  عم  سنجلا 

نمف نآلا . رمألا  نم  ًاقثاو  تسل  يننكلو  ًاقباس ، هدقتعأ  تنك  ام  اذه  - 
! انقالط لبق  ام  ىلإ  دتمت  لجرلا  اذ  كتقالع  نوكت  امبر  ملعي ؟
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ًابضغ اهانيع  تظحج  دقو  اهتلاق  ةقيرطلا ؟ – هذ  ركفت  نأ  كل  فيك  - 
. كمالكل هبتنا  ناندع ، – 

ارشبو اههجو ، يف  ةفيفخلا  ديعاجتلاو  غوبصملا ، اهرعش  تظحال  اهنيح 
نكلو لبق ، نم  يهابتنا  تتفل  ليصافتلا  هذه  نوكت  دق  نمزلا . تانّضغت  اهتلاط  يتلا 

، ةعيرس ىطخب  ةخوخيشلا  وحن  ريست  تناك  ةقباسلا  يتجوز  ّنأ  حوضوب  تدكأت  نآلا 
نم داز  اهنم ، يفشتلا  ىلع  ساسحإلا  اذه  يندعاسي  نأ  لدبو  ديدج . موي  لك  عم 

. اهيلع يتوسق  نم  فعاضو  يبضغ ، ةدح 
تأدب كنأ  نيظحالت  الأ  ًالعفنم  – تخرص  هبتني  – نأ  بجي  نم  تنأ  - 
ةديسك يفرصتت  نأ  لدبو  كهجو ، ىلع  رهظت  يتلا  ديعاجتلا  نيدهاشت  الأ  لهرتلاب ،

لجر لوأ  عم  سنجلا  ةسراممب  تارهاعلا  امك  نيموقت  اهنبا ؛ ةعمس  ىلع  فاخت  ةمرتحم ،
. هنيفداصت

، حوضوب حنرتت  تأدب  اأ  ىتح  اهيلع ، ةقعاصلا  عقو  يتاملكل  ناك 
بارشلا يترقاعم  ّنأ  فارتعالا  نم  ّدب يل  الو  قفتا . امفيك  ةكيرألا  ىلع  تطقسو 

تناكو لوحنلا ، ينباصأو  يتوق ، نم  ًاريثك  يندقفأ  دق  ةريخألا ، تاونسلا  لالخ  ةرثكب ،
ةيفاك اهطخس ، لك  اهايإ  ةلمحم  ضهنت ؛ يهو  ادنوف  يل  اهتهجو  يتلا  ةمطللا 

. ًاضرأ ةحاطإلل يب 
اهيتفشو نيتلّلبملا ، نيتنوزحملا  اهينيع  تيأر  ًاددجم ، يسأر  تعفر  امدنع 

. نيتشعترملا
. نيكسم ريّكس  ىوس  تسل  - 

تدازف هتلعف ، امدعب  رداغتس  اهتننظو  تاوطخ ، عضب  وطخت  يهو  تفتلا 
يه ِتنأ  . « اههجو يف  خرصأ  نأ  يونأ  تنكو  رثكأ ، يب  فصعت  يتلا  ةدحلا 

. ينهجاوتل ءود  ةظحللا  كلت  تتفتلا يف  اهنكلو  ةنيكسملا .«
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، قفشت اأ ال  ةقثلا ، مامت  ًاقثاو  تنك  دقو  تلاق يل ، كيلع  – قفشأ  انأ  - 
. يسفن كلامت  لواحأ  اميف  رثكأ ، ينم  برتقت  تذخأو  توملا ، ىتح  ينهركت  لب 

. ةأجف تفقوت  اهنكلو 
اهعاضأ يتلا  تاملكلا  نع  ثحبت  يهو  مثلعتت  تذخأ  تنأ  – تنأ .. - 

. رذق صخش  ىوس  تسل  تنأ  تنأ .. اهمالك  – مامتإ  نم  تنكمت  ًاريخأو  بضغلا ،
يلابب – ترطخ  ةلمج  لوأب  تقطنو  ضأ ، انأو  اهتلق  ةرذقلا  – تنأ  لب  - 

كنبا ليج  نم  هعم ، شحفلا  نيسرامت  يذلا  دغولا  اذه  نكي  مل  نإ  ميلعلا ، هللاو 
. توموأ

، ةبخاص تارجاشم  اننيب  تثدحو  ادنوفو ، انأ  ةريثك  تانحاشم  انضخ  دقل 
يذلا ببسلا  وه  ام  يردأ  الو  مويلا . تلعف  امك  اهملكأ  مل  اهنم  ٍّيأ  ينّنكلو يف 

، نهادحإ عم  سنجلا  ةسرامم  ةبغرب  ترعش  ول  يننأ  ركنأ  الف  اهل . هتلق  ام  لوقل  ينعفد 
ريرغتلا ىوس  عيطتست  اأب ال  اهل ، تبثأل  طقف  امبر  اهنم . ًابابش  رثكأ  ةدحاو  راتخأس 
اهتغلب يتلا  ةخوخيشلا  رادقم  سكعت  ةآرم  تناك  األ  امبرو  اهنبا ، رمع  نم  بابشب 

. تليق دق  تاملكلا  نكلو  طبضلاب ، ببسلا  وه  ام  ملعأ  امبرو .ال  انأ ،
هبشي ام  ىلإ  لوحتيو  ةدح ، دادزي  اهينيع  يف  ججأتي  يذلا  بضغلا  ناك 

: لوقت يهو  ةراذق  ءايشألا  رثكأ  قمرت  اأكو  ينقمرت  تناكو  زازئمشالا ،
اهنكلو ةبضاغ ، يوحن  مدقتت  يهو  اهتلاق  اذ ؟ – هوفتت  نأ  كل  فيك  - 

دقو ينقمرت ، تذخأو  لعفت . نأ  بجي  ام  اهرمأ يف  مسحت  نأ  نود  تفقوت  ام  ةظحل  يف 
هتنهوأ توص  تلمكأو يف  ًادج  – رذق  لجر  تنأ  اههجو  – ىلع  ةميزهلا  راثآ  تّلجت 

. كرمأ ىهتنا  دقل  ةبيخلا  –
اهدخ ىلع  تطقس  يتلا  ةعمدلا  تظحالو  اهينيع ، ىلإ  ترظن  طقف  اهنيح 

. نميألا
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. كحالصإ نم  لمأ   -ال 
غوص ةبوعص يف  هجاوت  لازت  تناكو ال  شعترم ، توصب  اهعيرقت  تلصاو 

. فدرت نأ  لبق  تلّهمتف  اهلخاد ، لمتعملا  بضغلا 
. كيلع ةنعللا  كيلع .. ةنعللا  - 

. ًابضغ حّنرتت  اأ  حضاولا  نم  ادبو  بابلا ، وحن  هجتت  يهو  اانعل  تررك 
ملو ًاعم . رورغلاو  مدنلا  نم  جيزمب  رعشأ  اهئاكب ، ببستلا يف  ىلع  يتردق  ينتلعج  دقو 

. مدنلا روعش  ىلع  راصتنالا  رورغلا يف  رخأتي 
نع هب  نيعفادت  ام  نيدجت  امدنعف ال  خارصلاب  – تذخأ  ايه  – يبرها .. - 

. ديكأت لكب  نيبرهتس  كسفن ،
نم نكلو  ّيلإ ، رظنلاو  تافتلالا  ىتح  وأ  درلا ، ءانع  اهسفن  فلكت  مل 

. لبق يذ  نم  رثكأ  ةدحب  شعترت  تناك  اأ  حضاولا 
اهلع خارصلل  تدع  ًاددجم  – يب  لاصتالا  يلواحت  الو  ايه .. يجرخا .. - 
طبخ عامس  تعقوتو  بابلا  توص  تعمس  لعفت . اهنكلو مل  ّيلع ، درت  ىتح  وأ  دوعت ،

، تعقوت يذلا  توصلا  عمسأ  مل  لجأ  لئاط . نود  ترظتنا  يننأ  الإ  ةدشب ، بابلا 
لمألاو بضغلا  نم  طيلخو  ًاعفدنم  بابلا  وحن  تهجتاف  دعب ؟ رداغت  مل  اأ  لقعيأ 

. ثيدحلا تلصاوو  يردص . لمتعي يف  ردكلاو 
تخرص دغولا ؟ – كلذ  عم  كدهاشو  لزنملا ، ىلإ  توموأ  داع  ول  اذامو  - 

دحأ هدهاش  ول  اذام  لجخلاب ؟ نيرعشت  الأ  هل ؟ رمألا  نيرربتس  تنك  فيك  اهءارو  –
؟ ناريجلا نم 

اهدجأ مل  ةريغصلا  ةهدرلا  ىلإ  تلصو  نيحو  اهنم ، ًادر  عمسأ  مل  يننكلو 
يذ اهئاذح  عقو  هتعمس  ام  لك  هنم . تبرتقاو  تيبلا ، بابب  ةفقاو  اهتعقوتف  كانه ،
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ًافقاو تيقبو  ةدشب ، بابلا  تقلغأ  لفسألا . وحن  ملالسلا  قرطي  وهو  يلاعلا ، بعكلا 
ام يلخاد ، ددري  ام  توص  ذخأو  هلعف . ّيلع  بجي  ام  يردأ  نأ  نود  نم  يناكم  يف 

توصلا كلذ  تبجأ  يننكلو  ةعيظف . ةوسقب  اهرعاشم  تحرج  دقل  هتلعف ؟ يذلا 
قحتست تناك  ًاقحأ  ليوط .« نمز  ذنم  كلذ  قحتست  تناك  لب  . « ةدحب نهاولا 

عم تناك  األ  طقف  رهعلاب  اهمهتت  نأ  كل  قحي  الو  كتجوز ، دعت  اهنكلو مل  كلذ ؟
نم يهو  يئاقدصأ ، برقأ  يهف  انلصفنا ، ول  ىتحف  كلذ ، قحي يل  لب  رخآ . لجر 
نأ اهيلع  ناك  ام  ينبا . ةدلاو  اأ  امك  قيدص يل .« برقأ  ىقبتس  تنأ  تلاق يل» :

لجأ نم  تءاج  امبر  رمألاب . ينربخت  نأ  بجي  ناك  ةقالعلا ، كلت  مغر  ًارمأ  ينع  يفخت 
امك ديرت . تناك  امل  رياغم  وحن  ىلع  انب  تراس  ثادحألا  نكلو  اهتقالعب ، فارتعالا 

تدجول يرابخإ ، تءاش  ولف  ةهفاتلا . تارربملا  هذه  عالتبال  ًارطضم  تسل  يننأ 
، ةقيقحلا يه  هذه  ينربخت . الأ  تدّمعت  اهنكلو  هديرت ، ام  لوقتل يل  بسانملا  تقولا 
نم يعم  اهلماعت  رذحلا يف  ىّخوتت  ىتح  ةقيرطلا ، هذ  اهتهجاو  دق  يننأ  ديجلا  نمو 
دق نوكأس  لعفتلف . ىرخأ ؟ ةرم  يعم  ثدحتلا  دواعت  نل  امبرو  ًادعاصف . نآلا 

قاروأك ناشعترت ، اتناك  ناتللا  ّيدي  تظحال  اهنيح  ةقيرطلا . هذ  اهنم  تصلخت 
ةديفم نوكتس  بارشلا  نم  ةفعاضم  ًاسأك  ّنأ  تركفو  حايرلا . ا  فصعت  ةسباي 
بارش يدل  له  نكلو  لضفأ ؟ بارشلا  امبر  ةيادبلا ؟ ًائيش يف  لوانتأ  نلأ  نكلو  يل .
تلصو نإ  امو  تاجاجزلا . نم  ةمزر  تيرتشا  نيموي  لبقف  نوكي ، نأ  بجي  داربلا ؟ يف 

، ادنوف ّنأ  تركذت  اهنيح  ًءاسم ؟ ةحرابلا  هتوص  ِغلأ  ملأ  نينرلاب . فتاهلا  أدب  خبطملل 
دقف ءاشت ، ام  قفو  يعم  فرصتلا  قحلا يف  اهيدل  دجت  تناك  هتلعف ، ام  لك  دعبو 

ةبغرلا ّيدل  نكت  مل  نكلو  لزنملا . اهماحتقا  لاح  فتاهلا  سرج  ليغشت  تداعأ 
. ءاش نإ  يلآلا  بيا  ىلع  ةيتوص  ةلاسر  كرتيلف  ناك ، ًايأ  لصتملا  عم  ثدحتلل 

يننأ لصتملا  ربخيل  يلآلا  بيا  لخدت  فتاهلا ، نم  ةيلاتتم  تانر  دعبو 
. ةيتوص ةلاسر  كرت  هيلعو  لزنملا ، تسل يف 

: ةلاسرلا تعمس  ةجاجزلا  نم  ةريبك  ةفشر  فشرأ  تنك  اميفو 
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كلت تناكو  رخآلا ، فرطلا  نم  توصلا  لاق  ناغود  – انأ  ًابحرم ، - 
لاقنلا كفتاه  هيلع  – رطيسي  يذلا  بارطضالا  كردأل  ةيفاك ، ثالثلا  تاملكلا 
تثدح دقل  يداعلا . فتاهلا  ىلع  اهيف  لصتأ  يتلا  ةسماخلا  ةرملا  هذهو  قلغم ،

. ديكأت لكب  يقتلن  نأ  انيلعو  ةمهم ، تاروطت 
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نماثلا لصفلا 

، يلآلا بيا  ىلع  هتوص  تعمس  نيحو  ًامامت ، يلاب  نع  ناغود  باغ  دقل 
بسانملا تقولا  تدجو  دقف  نآلا ، كاوس  ينصقني  نكي  رطخ يل» :مل  ام  لوأ  ناك 

تفشر ىتح  أدهأ  ملو  ؟ « ًاضيأ تنأ  كب  يلتبا  ىتح  ادنوف ، يفكت  الأ  لاصتالل يب ،
نكلو مل هل . هوركم  عوقو  لامتحا  ركفأ يف  انأو  بارشلا ، ةجاجز  نم  ةريبك  ةعرج 

اذه ثدحي يف  نأ  نكمي  يذلا  امف  ةعاس ، نيرشعو  عبرأ  نم  رثكأ  انئاقل  ىلع  ِضمي 
تلحر نإ  امف  ام ؟ رمأ  يف  يطيروت  لواحي  عيضولا  اذه  ناك  امبر  ريصقلا ؟ تقولا 
نكلو هب ؟ قوثولا  يننكمي  ةايحلا  هذه  ًادحأ يف  فداصأ  نلأ  ناغود . ءاج  ىتح  ادنوف ،

، ميحجلا ىلإ  بهذيلف  ًادج . ًابرطضم  هتوص  ادب  دقف  بذكي ، ناك  هنأ  دقتعأ  ال 
نل ناغود ؟ عم  ةديدج  بئاصم  يف  طروتأ  ىتح  يفكت ، ال  يبئاصم  ةحئال  نأكو 

ديقعلا مث  نمو  لا ، هتقيشعو  ريكب  اولتقي  ملأ  اولعفي ؟ نل  ًاقحأ  ًاضيأ . وه  هولتقي 
؟ تعفر

، فتاهلا بناجب  ةكيرألا  ىلع  سلجأ  انأو  بارشلا ، ةجاجز  تنضتحا 
، ةلواطلا ىلع  ةعوضوملاو  ةباش ، تناك  نيح  اهتطقتلا  يتلا  ةروصلا  ادنوف يف  تناكو 

اردأو بضغب ، ةرطؤملا  ةروصلا  تلمح  روفلا  ىلعو  جنغ . مستبت يف  يهو  ّيلإ  رظنت 
ءاستحا دعبو  ًاددجم . اهيف  ريكفتلا  ديرأ  اههجو .ال  ىرأ  ىتح ال  رخآلا ، فرطلا  وحن 

تناك بيا . ىلع  ينتلصو  يتلا  لئاسرلا  عامس  تدعأ  ةجاجزلا  نم  ىرخأ  ةفشر 
عامتسالا ءانع  يسفن  فلكأ  نأ  نود  ازواجت  يننكلو  ادنوف ، نم  ىلوألا  ةلاسرلا 

. فراع نم  تناك  دقف  ةيناثلا  ةلاسرلا  امأ  اهيلإ .

٩٠ مكـتبة



اذه لزنملا  – كلوصو  لاح  ْلصتا يب  لمعلا ، نم  كتلاقإ  ربخب  تعمس  - 
. اهاوحف ناك 

نكت كنأكو مل  ةغوارملا ، نع  ّفك  هتلاسر  – ىلع  تبّقع  نيعل  – قمحأ  - 
؟ يننوليقيس مأ  ملعت 

. ناغود ةلاسر  يه  اه  ًاريخأو  ادنوف ، نم  ناتيفاضإ  ناتلاسر  كانه  تناك 
. مهم رمألا  نكمي ، ام  عرسأب  يقتلن  نأ  انيلع  ناندع ، - 

يشي ينربخأ ، امك  بيا  ىلع  اهكرت  يتلا  سمخلا  لئاسرلا  هتوص يف  ناك 
هذه تناكو  بيا  – نم  اهلك  لئاسرلا  حسمأ  انأو  ترّكف  بارطضالاو . قلقلاب 

عيطتسأ يذلا  ام  نكلو  ةريبك . ةلكشم  عقاو يف  ًاقح  هنأ  ّدب  يدل  –ال  ةميدق  ةداع 
فيكف يسفن ، ةدعاسم  نع  زجاع  يننإ  تلاق  نيح  ةقحم  ادنوف  تناك  هلعف ؟

. هب ينتعنت  يذلا  زجعلا  كلذب  تسلف  ةأرما ، تاهرت  درجم  اهنكلو  نيرخآلا ؟ ةدعاسمب 
يننأ ىتح  جازملا ، قئار  تنك  ادنوف ، ةرايزل  بهذأ  نأ  لبقو  ةحرابلا ، يننأ  حيحص 
تنكو اهلزنم ، ىلإ  بهذأ  نأ  لبق  ناك  كلذ  نكلو  ناغود ، ضرع  لوبق  تركف يف 

نم انطابترا  ةيناكمإ  ىلإ  نونظلا  تبهذو يب  ينبحت ، تلاز  ام  ةقباسلا  يتجوز  نأ  دقتعأ 
ىلع يدل  رربم  الف  نآلا  امأ  يترادج . اهل  تتبثأو  ًايفحص ، ًاحاجن  تققح  ول  ديدج ،
دقو ياوس ، ًاحجان  ًالجر  اهسفنل  تدجو  دقل  هذهك . ةرطاخم  طروتلل يف  قالطإلا 

؟ ةحرابلا اهتبحصب  يذلا  صخشلا  كلذ  ناك  نم  نكلو  بيرق . امع  هنم  جوزتت 
انفراعم دحأ  ناك  امبرف  كلذ ، لقت  نكلو ال  نآلا . رمألل  ةيمهأ  الف  نوكي ، نم  نكيل 

. يئاقدصأ نم  ًادحأ  يوهتست  نكت  يهف مل  كلذ . نظأ  ال  ال ، ىمادقلا ؟ انئاقدصأ  وأ 
هددريس ام  لوأ  عونلا . اذه  نم  يزخب  ءالتبالا  ديرأ  الف  يظح ، نسح  نم  اذهو 

ريكفتلا يف درجم  ىتح  هئاقدصأ « دحأ  عم  ةقالع  ىلع  ةقباسلا ، ناندع  ةجوز  . « سانلا
اهيف يقتلي  يتلا  نكامألا  ىلع  دّدرتلا  نم  نكمتأ  نلف  اذو  ًاعيرم . ناك  رمألا 
ةسرامم يف  ةيرحلا  قلطم  كلمت  يهو  نالصفنم . نحنف  عناملا ؟ ام  نكلو  ءاقدصألا .

٩١ مكـتبة



ةقيرطلا هذ  ركفأ  اذامل مل  نكلو  ءيش . ينينعي يف  رمأ ال  اذه  ءاشت ، نم  عم  سنجلا 
ناغودف ميحجلا . عاق  ىلإ  هتمرب  جاوزلاو  يه  بهذتلف  راجشلا ؟ اهعم  تلعتفا  نيح 

كانه ةحزم ، سيل  رمألاف  ريبك . قزأم  هنأ يف  حضاولا  نم  هيف ، ركفأ  نأ  بجي  ام  وه 
. هسفن ناغود  ةثج  ةعبارلا  نوكت  نأ  دعبتسملا  نم  سيلو  نآلا . ىتح  ثثج  ثالث 
، ادنوف ةيؤرل  باهذلاب  ةنيعللا  ةركفلا  تلاح  دقل  ًاقداص . ناك  ول  اميف  اذه  ًاعبط 
ام ناغود . اهيلع  ينعلطأ  يتلا  تامولعملا  ةحص  نم  دكأتلاو  يدانلا  ىلإ  يباهذ  نود 

وهف فراعب ، تلصتا  ول  اذام  ًالهم ، ًالهم  نكلو  ميحجلا ؟ قحب  اهضرمو  ادنوفب  ينأش 
تطغض عوضوملا . اذه  لوح  ًائيش  عمس  هنأ  دكؤملا  نمو  رابخألا ، طاقتلا  يف  ريبخ 

» ولألا كلت » رجضب  دري  نأ  لبق  تارم ، ثالثل  فتاهلا  سرج  ّنر  رارزألا ، ةحول  ىلع 
؛ ةدودو ةربنب  لمكي  هلعج  يذلا  ام  ديدحتلا  هجو  ىلع  فرعأ  نأ  نود  نمو  ةدوهعملا .

: يتلاقإ تمت  امدعب  ةفأر يب  مأ  يتوص ، عامس  وهأ 
؟ كب اذه  لعف  اوعاطتسا  فيك  - 

رمألا ناك  نإو  ةبراوم  – نود  هل  تلق  فراع  – اي  ةغوارملا  نم  كعد  - 
يرابخإ ءانع  كسفن  تفلك  ول  كنأ  مغر  كنم ، ًابضاغ  تسل  انأف  ًاقح ، كينعي 

. يضق دق  رمألا  نكلو  ةديرجلا ، باب  مامأ  نيشملا  فقوملا  كلذل  تضرعت  امل  رمألاب ،
. فرعأ نكأ  يننإ مل  كل  مسقأ  - 

. راكنإلا لواح 
، راكنإلا نع  ّفك  ةملك  – لك  ىلع  ددشأ  انأو  تلمكأو  فراع  – - 
. ينمهي ام  اذهو  يتلاقإ ، نع  ٍضار  ريغ  كنأ  ملعأ  يننكلو  ةفرعملا ، قح  كفرعأ  انأف 

؟ كلاح فيك  ينربخأو  نآلا ، ثيدحلا  اذه  نم  كعد 
لمكي  –ال نأ  لبق  ىسأب  دّهنتو  اهلاق  نوكأ  – نأ  يل  نكمي  فيك  - 

تعمس نإ  برغتست  الو  نامران . يرحب  ديدجلا ؛ ريرحتلا  سيئر  عم  مهافتلا  عيطتسأ 
٩٢ مكـتبة



. بيرق امع  ًاضيأ  يتلاقإب 
مل يننكلو  ةديرجلا ، يف  يرحب  لاجر  برقأ  نم  حبصأ  دقف  بذكي ، ناك 

. هبيذكت بغرأ يف 
دحأ لتق  ةميرجب  قلعتم  رمألا  ّنأ  تعمس  دقل  تعفر ؟ ديقعلا  لتقم  ةصق  ام  - 

. ةبيرق ةدم  ذنم  تعقو  يتلاو  هتقيشع ، عم  رئاشعلا  ءامعز 
وأ ةلدأ  نم  ام  نكلو  مئارجلا ، هذه  ءارو  ولغوأ  يجنيب  ةلئاع  ّنإ  لاقي  - 

؟ لأست اذامل  مهدحأ . طروت  تبثي  حالس 
نم ةفاحصلل  دوعأ  نأ  حجرملا  نمو  لمع ، نود  يئاقب  تمئس  دقل   -

. ديدج
. كحضي وهو  هتعمس 

. كقدصأ نأ  لاحملا  نم  لجر ، اي  اذه  نع  ّفك  - 
. فدرأ همالك ، ىلع  بّقعأ  يننأ مل  ظحال  نيحو 

؟ هلوقت ام  ًاقحأ  - 
هيأر – عامس  بغرأ يف  انأو  اهتلق  دعب  – ررقأ  انأف مل  قدصلا ، تئش  نإ  - 

ةرشن نم  تعفر  ديقعلا  لتقمب  تعمس  يتايح . طمن  نم  رجضلاب  رعشأ  تأدب  يننكلو 
. ربخلا اذه  ىلع  لمعلا  ةيناكمإب  تركفو  يهابتنا . رمألا  ىعرتسا  دقو  رابخألا ،

ملعت امك  نكلو  عناملا ؟ امو  فاضأ  – مث  ًاليلق ، تمص  ةلوقعم  – ةركف  - 
نأ لبق  تاظحلل  تمصلل  داع  رذحلا  – يخوت  كيلعو  نورطخ ، صاخشألا  ءالؤهف 

؟ كلذك سيلأ  أز يب ، تنأ ال  لمكي  –
يئاقدصأ برقأ  ّنأ  ىتح  سانلا ، ىدل  هتكرت  يذلا  عابطنالا  ترّكف يف  اهنيح 

٩٣ مكـتبة



! ةايحلا يرثآم يف  مظعأ  اإ  ًاقح  قثي يب . دعي  مل 
ةعباتم يتبغر يف  نم  نآلا  ىتح  ًادكأتم  تسل  يننكلو  أزهأ ، ال  عبطلاب  - 

. ررقأ نأ  لبق  تامولعملا  نم  ريثك  ىلإ  ةجاحب  انأف  ةيضقلا ،
هنأب يشت  هتوص  ةربن  تناك  لمعلل  – ةدوعلا  كتبغرل يف  ًاقح  ديعس  انأ  - 
نم رثكأ  الو  ةينلا ، مهملا  ةيضقلا ، هذ  ءدبلل  ًارطضم  تسل  كنكلو  هلوقي  – ام  ينعي 

. كلجأ نم  دئارجلا  يقاب  عم  ثدحتلا  عيطتسأ  تئش  نإو  دلبلا . اذه  رابخألا يف 
، ةيوق ةيفحص  ةدام  ىلع  لوصحلا  ديرأ  ةيادبلا  كلسر .يف  ىلع  ال ..  -ال ،

. نيديلا رفص  باهذلا  ديرأ  الف 
ىلإ تجتحا  ولو  كلذ . عامس  ينرس  دقل  ينقدص  كمالك ، ًايدج يف  ودبت  - 

. يدهج ىراصق  لذبأس  يننأ  ملعأف  ةدعاسم ، يأ 
. تعفر ديقعلا  لتقم  نع  ترشُن  يتلا  رابخألل  جاتحأ  يننإ  كلذ . ملعأ  - 

عم رمألا  شقانت  نأ  لضفألا  نم  نكلو  ءاشت ، ام  كل  لسرأس  عبطلاب ، - 
. ةيضقلا ةعباتمب  فلكملا  وهف  يجنيإ ، بيكش 

. اذه بيكش  قيرط  نع  تامولعم  يأ  ديرأ  الف  نوفأملا ، كلذ  نم  كعد  - 
فرعي هنظأ  الو  ينقيطي . داكي  وهف ال  ةيضقلاب ، يمامتها  نع  هثدحت  كيلع ال  هللااب 

. اهايإ ينرطاشي  نأ  لاحملا  نمف  ةنيعم ، تامولعم  هيدل  تناك  نإ  ىتحو  ًامهم ، ًائيش 
. عاطتسملا ردق  يتلقرع  نع  ىناوتي  نلف  ربخلا  اذ  يمامتهاب  فرع  ول  هنأ  مزجأو 

نكلو لمكي  – وهو  ييأر  ىلع  قفاو  دقتعن  – امم  ًاثبخ  رثكأ  وهف  لجأ ، - 
بيكش هرشن  ام  اهنمض  نمو  عوضوملاب ، ةقلعتملا  رابخألا  كيلإ  لسرأس  كيلع ، ال 

. ريدقت دعبأ  ىلع  دغلا  كلصتسو يف  ًاضيأ ،

٩٤ مكـتبة



هوجرأ ام  نكلو  رمألاب ، كغلبأس  تاروطت  يأ  تثدح  نإو  ًاليزج ، ًاركش  - 
الو لوصحملا . نع  ثدحتنل  دعب  لوفلا  تبني  ملف  اننيب . ثيدحلا  اذه  لظي  نأ  كنم 

ةيضق ىلع  لمعأ  يننأ  ةيرخسب  نوددري  مهو  نيرخآلا ، تاقيلعتل  ةدام  حبصأ  نأ  ديرأ 
؟ كلذك سيلأ  ينتمهف  ةمهم ،

ًالصفم ثدحتنل  نكمم ، تقو  برقأ  يف  كتيؤر  لواحأسو  قلقت ،  -ال 
. رمألا لوح 

. فتاهلا ةعامس  تقلغأو  ءاقللا  – ىلإ  ًانسح  - 
، يوق دنس  نود  مهدرفمب  نولمعي  صاخشألا ال  ءالؤهف  ًاقحم ، فراع  ناك 

ردق ربكأ  ةفرعمو  ليصافتلا  لك  ىلع  لوصحلا  لبق  ناغودب ، لاصتالا  ّيلع  سيلو 
، هب لاصتالا  وأ  ىلوألا ، ةظحللا  ذنم  ضفرلا  ّيلع  ناك  امبرو  تامولعملا . نم  نكمم 
، ةروطخلا هذ  رمأل  يدصتلا  نم  نكمتأ  نل  انأف  هعم ، لمعلا  لوبق  نع  راذتعالل 

كاذ يننظيو  يأرلا ، ينفلاخي  ناك  ناغود  نكلو  رخآ . دحأ  نع  ثحبلا  هنم  بلطأسو 
عمج هنأ  حضاولا  نمف  كلذ ، دقتعأ  ال  هفرعي .ال ، ناك  يذلا  سمحتملا  يفحصلا 
يفو هيلإ . تردحنا  يذلا  كردلا  ًاديج  ملعيو  ّيلإ . أجلي  نأ  لبق  ينع  ةيفاك  تامولعم 

ًارطضم تسل  يننكلو  ّيلإ ، ءوجلل  ًارطضم  ناكف  ياوس ، ًادحأ  دجي  مل  امبر  لباقملا 
. اهيف هسفن  طّرو  يتلا  ةراذقلا  نم  هلاشتناو  هتدعاسمل 

تسسحأ روفلا  ىلعو  ًامِرَب ، بارشلا  ةجاجز  نم  تافشر  ءاستحال  تدع 
مل ءاسم  ةحرابلا  ذنمف  ةغراف . ةدعم  ىلع  برشلا  ةجيتن  هذهو  يتدعم ، يف  ةقرحب 

ينكرتت نل  يتدعم  نكلو  ءيش ، لوانت  ةبغرب يف  رعشأ  الو  ةدحاو ، ماعط  ةمقل  لوانتأ 
ام نكلو  داربلا . يف  لكألل  حلاص  ءيش  دجوي  الف  هركذأ ، ام  بسحبو  ينأشو .

يدسجل ٍّدحت  يفو  ضرغلاب ، يفتس  نوتيز  تابح  عضبو  زبخ  ةعطقف  ةلكشملا ،
عضب تلكأ  خبطملا . وحن  هجتأ  انأو  ةجاجزلا  نم  ىرخأ  ةفشر  تيستحا  كوهنملا ،

تعطتقا يذلا  نبجلا  ضعب  ىلع  لب  نوتيزلا ، ىلع  رثعأ  يننكلو مل  زبخلا ، نم  تاميقل 
٩٥ مكـتبة



نم ىقبت  ام  تغرفأو  ينايثغ ، ىلع  رطيسأ  داكلاب  انأو  هتلوانتو ، ًاريغص ، ًاءزج  هنم 
ول امبر  يسفن . كلامتل  لوطأ  تقول  جاتحأ  يننأب  سحأ  انأو  يفوج ، يف  ةجاجزلا 

؟ ناغود نع  اذام  نكلو  ييعو . ةداعتسا  ىلع  يندعاسيس  رتافلا  ءاملاف  ًامامح ، تذخأ 
لجرلاف ةركفلا ، نع  تلدع  يننأ  الإ  مامحلا ؟ لوخد  لبق  هب  لاصتالا  ردجي يب  الأ 

كلذ ةلصاومل  ةليسو  مدعي  نل  ينود ، نم  ةنس  نيرشع  لالخ  هرمأ  ربدت  عاطتسا  يذلا 
. ةيفاضإ تاعاس  عضبل 

وه هتلعف  ام  لوأ  ناك  ةميدق  – ةداعل  ةباجتساو  مامحلا  – يلوخد  لاح 
عم قمعأف  قمعأ  اهطوطخ  حبصت  يتلا  ديعاجتلا  ينتعارف  ةآرملا ، يهجو يف  ةعلاطم 

تنك هريسفت . نع  تزجع  انأ  ىتح  ضماغ ، ريبعت  يهجو  ىلع  ادبو  ديدج ، موي  لك 
نايشت ءادوس ، تالاه  ام  تطاحأ  ناتللا  يانيع  تناكو  ًءاتسمو . ًاقلق  ًابعتم ،

نيحو ةحضاو ، ةروصب  ًارمحم  رسيألا  يدخ  ادبو  يحور . يف  لمتعي  يذلا  ددرتلاب 
يتلا يهو  اذه يب ، لعف  تعاطتسا  فيك  هداقتا . ىدم  ترعشتسا  يعباصأ ، هتسمال 
قورع تناب  يذلاو  ةآرملا ، يذلا يف  لجرلا  نكلو  تقولا ، لاوط  فطللا  ىهتنم  يعدت 

: لوقي وهو  ّيلإ  رظن  ةرفان ، هينيع  مدلا يف 
. كلذ نم  رثكأ  قحتست  تنأف  كيلع ، ًاليلق  كلذ  ناك  دقل  لب  - 

. هتاملك نم  يضاعتما  ردق  ةآرملا ، نم  ينثدحي  هنأ  برغتسأ  مل 
. هتلأس كلذ ؟ – َِملو  - 

فارتعالا نع  زجاع  كنأ  أوسألاو  ًائطخم ، تنك  كنأل  ىوس  نوكيس  َِملو  - 
تنأ لب  كسفن ، ريمدتب  ِفتكت  ملو  ظفو . هيفسو ، مارتحالا ، ليلقو  ئطخم ، كنأب 

. كتراذق هغرمتو يف  ةقباسلا  كتايح  نم  ليمج  رثأ  لك  رمدت 
. ديزملا لّمحت  ىلع  ًارداق  دعأ  مل 

٩٦ مكـتبة



انأو ةآرملا ، لجر  تارظنب  يتارظن  تطلتخا  دقو  ًاخراص ، اهتلق  ىفك  – - 
. سرخا ىفك .. خارصلا  – لصاوأ 

انأو يعباصأ  ةشعر  تظحالو  يسبالم ، عزنل  تردتسا  اميف  تمصلاب ، ذال 
. صيمقلا رارزأ  كف  لواحأ 

ينايك لك  تزه  ءاطمشلا  كلتف  عومسم  – توصب  اهتلق  رتوتلا  – هنإ  - 
. اهمومسب

ههايم ترما  يذلا  شودلا ، تحت  تفقوو  يبايث ، نم  صلختلا  نم  تنّكمت 
ةرتافلا ةجردلا  ىلع  اهطبض  نم  تنكمت  ًاريخأو  ةنخاسلا ، هايملا  اهتبقعأو  ةيادب ، ةدرابلا 
تناك يسأر ، سمالت  ءام  ةرطق  لك  ّنأكو  ةحارلا ، ينترمغ  روفلا  ىلعو  بغرأ . يتلا 

. ملعأ ثيح ال  ىلإ  ًاديعب ، يقلقو  يفواخمو  يراكفأ  نم  ًاءزج  اهعم  ذخأت 
كلت لكو  ناغودو ، ادنوف  تيسن  دقو  رتافلا ، ءاملا  ةذلل  يسفن  تكرت 

هتقرغتسا يف يذلا  تقولا  مك  يردأ  يقارغإ .ال  لواحت  تناك  يتلا  ىرخألا  لكاشملا 
دقف ديدج ، نم  تقلخ  يننأب  رعشأ  مل  يننأ  مغرو  تجرخ ، نيح  يننكلو  مامحلا ،

صلختلا نم  تنكمتو  ّيمدق . عباصأ  ىتحو  يسأر  نم  ينرمغت ، ةقيمع  ةحارب  ترعش 
. عناملا امو  ًاددجم ، مونلا  ىلإ  ةدوعلا  ترطخو يل  ذيذل ، ساعن  ينباتناو  يمومه . لك  نم 

ريرسلا ةفاح  ىلع  سلاج  انأ  اميفو  مونلا ، ةفرغ  ىلإ  دهج  يأ  نود  يامدق  ينتداق 
. قيمع مون  تقرغ يف  يرعش ، فّفجأ 

، يمف يف  يندعم  معطب  ترعشو  ءاشعلا ، ناذآ  توص  ىلع  تظقيتسا 
تررج لولحلاب . تأدب  دق  ةملظلا  ناك  ةذفانلا  نم  ترظن  نيحو  فيفخ ، عادصبو 

رارمحالا ناك  درابلا . ءاملا  نم  تاقشرب  يهجو  تلسغو  ًاددجم ، مامحلا  هاجتاب  ّيمدق 
رهظم ّيلع  يفضت  تناك  نيموي ، ذنم  اهتقلطأ  يتلا  يتيحل  نكلو  يدخ ، لياز  دق 
اهنيحو كلذل ، يعاد  ال  هنأ  ركفأ  انأو  ةقالحلا ، نع  تلساكت  سئاب . زوجع 
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وأ ام ، ءيش  لوانت  لجأ  نم  جورخلل  ةبغر  نكت يب  نكلو مل  ديدش . عوجب  تسسحأ 
، ريكفتلا نم  ًاديزم  بلطتي  رمألا ال  نأ  تكردأو  ةبجو ، ريضحتو  خبطملا  ىلإ  لوخدلا 
نم يجورخ  دعبو  ام . ةبجو  لاسرإ  هنم  بلطأو  بيرقلا ، ةتفكلا  معطمب  لصتأس 

. ةيرابخإلا تاطحملا  ىدحإ  ينتعلاطف  زافلتلا ، تلّغش  معطملاب ، لاصتالا  لبقو  مامحلا ،
قلقلل يعاد  هّنأ ال  حضوي  ناك  يذلاو  داصتقالا ، ريزو  عم  ًءاقل  يرجت  ةعيذملا  تناك 

ةموكحلا اهتعضو  يتلا  ةيداصتقالا  ةطخلا  نأو  ةصروبلا ، بيصت  يتلا  تابذبذتلا  نم 
. ىرخأ ةرم  ضافخنالل  تداع  دق  ةصروبلا  مهسأ  ّنأ  تكردأف  ماري . ام  ريخ  ىلع  ريست 
، ةجمسلا ريزولا  ةنحس  لدب  ترهظو  دهشملا ، ّريغت  فتاهلا ، وحن  هجتأ  تنك  امنيبو 

. نلعت يهو  تاليمجلا  تاعيذملا  ىدحإ 
ليلق لبق  هلقنب  انمق  يذلا  ربخلا  ليصافت  نآلا  انتلصو  نيدهاشملا ، يئازعأ  - 

BMW ةرايس قارتحا  ربخ  مكل  انلقن  قباسلا  ربخلا  يفف  عئاقولا  – لقنب  تأدب  – 
مكل ثبنسو  ةثداحلا . ليصافت  انتلصو  دقو  قئاسلا . اهلخادبو  ايرولف ، دارتسوتوأ  ىلع 

. هب ةلصتملا  تايثيحلا  درس  لصاون  اميف  ثداحلا  ناكم  نم  ةرشابم  ًاروص  نآلا 
دقو بهللا  ةنسلأ  طسو  قرتحت  ةرايسل  ةرشابم  روص  ةشاشلا  ىلع  ترهظ 

، ةرايسلا نم  رثكأ  بارتقالل  ذفنم  نع  ثحبي  روصملا  ناكو  ريغص ، دشح  ا  طاحأ 
دعبو ةثداحلا . ناكم  نوقوطي  نيذلا  ةطرشلا  لاجر  لَبِق  نم  هتالواحم  ّدص  مت  نكل 

لصاوت ةعيذملا  تناك  اميف  ةمئالم ، ةيواز  يف  فوقولا  عاطتسا  هنم ، ةدع  تالواحم 
. ةثداحلا ليصافت  درس 

تأدب ايرولف ، قيرط  ىلعو  مويلا ، ءاسم  نم  ةسماخلا  ةعاسلا  ىلاوح   -يف 
دوهشلا دكأ  دقو  قارتحالاب . 347689 yk  مقرلا لمحت  يتلاو  BMW  ةرايس

نيح ةرايسلا  لخاد  ناك  قئاسلا  ّنأ  ثداحلا ، ناكم  نم  نيبيرق  اوناك  نيذلا 
نكمتي مل  بهللا ، ةنسلأ  عافتراو  ئجافم  لكشب  قيرحلا  بوشن  ببسبو  اهقارتحا .

لاجر نكمت  نيحو  ةرايسلا . لخاد  هيلع  يمغأ  دق  ناك  يذلا  قئاسلا  ذاقنإ  نم  دحأ 
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ناك قئاسلا  نأ  اوفشتكا  قيرحلا ، دامخإ  ّنأ مت  دعب  ةرايسلا ، نم  بارتقالا  نم  ةطرشلا 
سيلو لتق  ةميرج  رمألا  رابتعال  كوكشلا  ززعي  ام  اذهو  دوقملا . ىلإ  هيدي  نم  ًاديقم 
يذلا قئاسلا  ةيوه  ةفرعمل  فثكم  ثحبب  نمألا  ىوق  تأدب  دقو  يضرع . ثداح  درجم 

. لماك لكشب  قرتحا 
تركفو ، BMW ةرايس هيدل  ًاضيأ  وهف  ناغود ، رطخ يل  روفلا  ىلعو 

، اهعون نم  ىلوألا  ةثداحلا  تسيل  هذهف  هلعف ؟ ديرأ  يذلا  ام  نكلو  هب . لاصتالاب 
ةماود نم  جورخلا  نم  يهتنأ  نلف  ناغودب ، عقت  ةميرج  لك  طبر  تلواح  ول  يننأ  امك 

ىلإ لجرلا  يدي  دييقتب  اوماق  داغوألاف  ةيداع ، ةميرج  ودبت  ال  يهو  تالامتحالا .
ةقيرطلاب ًاضيأ  ةصروبلا  لاجر  دحأ  لتق  هنأ مت  ركذأ  ةرايسلا . رانلا يف  مارضإ  لبق  دوقملا 

مأ نظلا  بلغأو  اذهك ، لمع  ءارو  فقت  تاباصعلا  ىدحإ  ّنأ  حضاولا  نمو  ااذ ،
نيكسملا نإف  الإو  كلذ ، اولعف  ول  ىنمتأ  هقارحإ . لبق  هسأر  ىلع  رانلا  قالطإب  اوماق 

نكلو هتاذ . ريصملل  ضرعتأ  نأ  ديرأ  الو  ةايحلا ، قراف  ىتح  ىهاضُي  ًاباذع ال  دباك 
نكمي يذلا  لجرلاب  سيل  ناغودف  ديعب  لامتحا  هنإ  ناغود . نوكي  الأ  مهملا  وه ؟ نم 
بلقأ تنك  اميفو  بيرق . امع  ةقيقحلا  رهظتس  لاح  يأ  ىلع  ةطاسبلا ، هذ  عقي  نأ 

تكرادت يننكلو  ماعطلا ، هنأ  تننظف  بابلا  ىلع  ًاقرط  تعمس  ينهذ ، تالامتحالا يف 
، ةحارلا نم  ةجوم  ينتباتنا  ادنوف ؟ نوكت  له  دعب . م  لصتأ  مل  يننأب  روفلا  ىلع 

سبالملاب ناصخش  ينهجاو  هتحتف  نيح  بابلا . حتفل  هجتأ  انأو  اهئافخإ  ىلع  تصرح 
وهو يكوكش  دّنف  مخضلا  لجرلا  نكلو  ناونعلا ، نائطخم يف  امأ  تننظف  ةيمسرلا ،

: لوقي
؟ نمزوس ناندع  تنأ  له  - 

؟ رمألا ام  انأ ، - 
. هتلأس
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. يديس اي  انعم  بهذت  نأ  كيلع  - 
: تلأس ناعمإب  نيلجرلا  تصّحفت  نأ  دعبو 

؟ امتنأ نمو  - 
: ةباجإلاب مخضلا  لجرلا  رداب 

. روغنوغ يدعاسم  اذهو  جافلاي ، قّقحملا  انأ  يلخادلا ، نمألا  ىوق  - 
قاصلإلا ّدح  امهاّبرقو  نيتينمألا ، امهيتقاطب  نانثالا  جرخأ  ااذ  ةظحللا  يفو 

. يهجوب
؟ ينم هناديرت  يذلا  ام  مهفأ ..  -مل 

. مخضلا لجرلا  دعاسم  روغنوغ  اهلاق  كوخأ  – - 
ًاقحم يف ناك  هنأو  ناغود ، ناك  هنأ  تكردأ  تاحيضوتلا  نم  ديزم  نودو 

انيلع مّيخ  يذلا  تمصلا  رسكلو  ةعرسم ، ينهذ  رمت يف  راكفألا  هذه  تناك  هفواخم .
: تلق

؟ ناغود ينعت  له  يخأ ؟ - 
ةجاحب تنك  امبر  يننكلو  ناغود ، نع  ناثدحتي  امأ  نم  ًانقيتم  تنك 

. لصحي ام  باعيتسا  لجأ  نم  تقولا  ضعبل 
دقف فسألل ، جافلاي  – ققحملا  يل  حضوأ  نمزوس  – ناغود  لجأ ، - 

. هترايس تقرتحا 
زافلتلا ةشاش  ىلع  ليلق  ذنم  ادهاش  يتلا  رانلا  ةنسلأ  تداع  روفلا  ىلعو 

دنسأ يذلاو  محفتملا  سأرلا  ةنراقم  ًاثبع ، لواحي  ينهذ  ناك  اميف  ةبوكنملا . يتليخم  ىلإ 
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لك مغرو  امهنيب . ًاهبش  دجأ  مل  يننكلو  ناغود . سأر  عم  قرتحملا ، دوقملا  ىلإ 
: هتلأس اذل  نيقيلا ، نم  ديزمل  ةجاحب  تنك  تاحيضوتلا 

ةرشن يف  ليلق  لبق  ترهظ  يتلا  ةقرتحملا ، BMW  ةرايس نادصقتأ  - 
؟ رابخألا

. ًابرغتسم جافلاي  ققحملا  ادب 
دّدحأ ملو  هدعاسم ، ىلإ  رظني  وهو  مدمد  نييفحصلا  – ءالؤه  ةعرسل  اي  - 

. لمعلا مهتعرسب يف  ًابجعم  مأ  نييفحصلا ، نم  ًابضاغ  ناك  نإ  طبضلاب 
امتنأ له  يبارطضا  – ىلع  رطيسأ  نأ  لواحأ  انأو  اهتلق  ًانسح  – - 

؟ يخأ وه  ةرايسلا  يذلا يف  لجرلا  ّنأ  نادكأتم 
يتلا ةريشكتلا  نم  ًاحضاو  ادبو  جافلاي ، حضوأ  لماكلاب  – قرتحا  دقل  - 

مودقلا كيلع  اذل  هتيصخش ، تابثإ  ةبوعص يف  هجاون  ةثجلا  – ىأر  هنأ  ههجو  تلتعا 
. انعم
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عساتلا لصفلا 

لمعأ تنك  نيحف  ةحرشملا ، ىلإ  اهيف  بهذأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  نكت  مل 
. درابلاو رفنملا  ناكملا  اذه  ىلع  ًاريثك  دّدرتأ  تنك  ثداوحلا ، مسقل  ًايفحص  ًالسارم 
، دعب ةفاحصلا  تنهتما  دق  نكأ  نيح مل  دعبأ ، تاونس  ىلإ  دوعت  ىلوألا  يترايز  نكلو 

راجفنا ةجيتن  يفص ، بالط  دحأ  وهو  دنلوب ؛ تام  دقف  ةسردملا . مايأ  ىلإ  يأ 
دحأ ناك  هنكلو  يئاقدصأ ، برقأ  نكي  ةسردملا .مل  ةحاب  اهعضو يف  يتلا ّمت  ةلبنقلا 
هتدلاوو ًايفوتم ، هدلاو  ناك  ريمزإ . نم  ناكو  ةسردملا ، مهعم يف  عكستأ  نيذلا  بالطلا 
همسج ناك  دقف  ًافيخم . ًارظنم  ناك  ةثجلا ، ىلع  فرعتلل  ةطرشلا  ينتذخأ  دقو  ةضيرم .
تنكمت اذل  ريبك ، لكشب  ًاررضتم  نكي  ههجو مل  ّنأ  بيرغلا  نكلو  لماكلاب ، ًاهوشم 

. ةلوهسب هيلع  فرعتلا  نم 
نم نّكمتأ  ناغود .مل  دسج  نع  هتاذ  مالكلا  لوق  بعصلا  نم  نكلو 

ةحئارب قبعت  ةعساولا  ةحرشملا  ةلاص  تناك  دقف  ينتباتنا ، يتلا  نايثغلا  ةجومب  مّكحتلا 
ىلإ ريشت  ءاضيب ، ةءالمب  ةاطغملاو  ةقرتحملا ، محللا  ةلتك  نكت  ملو  قرتحملا . يرشبلا  محللا 
ةقرتحم هبايث  تناك  دقف  ناغودل . دوعت  ةمحفتملا  ةثجلا  ّنأ  ىلع  ًاليلد ، هرابتعا  نكمي  ام 
ًادقاف محفتملا ، سأرلا  ادبو  هندبب . ةقصتلملا  ةقرتحملا  شامقلا  عطق  تناكو  لماكلاب ،

تجرخُأو بارتلا  تحت  ةليوط  ةرتفل  تلظ  ةشمكنم  ةخيطبك  يرشب ، حملم  لكل 
، نيغراف نيرجحم  ىوس  اماكم  كرتي  ملو  ام ، قيرحلا  ىدوأ  ناتللا  هانيع  طقف  وتلل .

ناك ةثجلا ، رظنلا يف  نعمأ  اميفو  ةيرشب . ةمجمج  اأ  ناريشي  اناك  حوتفملا ، مفلاو 
ال اهحمالم ، تدقف  يتلا  ةهوشملا  ةلتكلا  هذه  ّنأب  ينربخي ، يلخاد  ساسحإ  كانه 
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ركذتأ اميف  نكلو  ماوقلا . قوشمملا  دسجلا  يذ  ميسولا ، ناغودل  نوكت  نأ  نكمي 
، هترايس ةثجلا يف  تدجو  دقف  يساسحإ . ةطلاغم  تحجر  يل ، اهكرت  يتلا  لئاسرلا 
، نيرطخ صاخشأ  لبق  نم  قحالم  هنأ  كشلل ، ًالاجم  كرتي  امب ال  حضوأ يل  هّنأ  امك 

دكؤت لئالد  تناك  اهلك  هبارطضاو ، هفوخ  مجحب  يشت  يتلاو  اهكرت  يتلا  لئاسرلاو 
ةبيخ نم  هب  ناهتسُي  ال  ًاديصر  كلمأ  يننأ  امك  اهراكنإ . لواحأ  يتلا  ةقيقحلا 
مغرو ةبيخلا ؟ هذه  ىلع  ليلد  ربكأ  وه  ادنوف  عم  لصح يل  ام  نكي  ملأ  سيساحألا .
تناك يسيساحأ  ّنإف  ةطرشلا ، همعزت  ام  ةحص  وحن  حوضوب  يندوقي  ناك  قطنملا  ّنأ 

ىلع ادب  يذلا  بارطضالا  ببس  اذه  نوكي  دقو  ًامامت . سكاعملا  هاجتالا  ىلإ  ريشت 
: لوقلاب رداب  هيناعأ  ام  ققحملا  ظحال  نيحو  نزحلا . حمالم  نم  رثكأ  يهجو 

. جافلاي ينلأس  كاخأ ؟ – نوكي  الأب  لامتحا  كانهأ  - 
ةمحفتملا ةثجلا  ىلع  ةتبثم  يتارظن  اميف  تمثعلت ، ناغود  – هبشي  ال  هنإ  - 
؟ لماكلاب هوشت  دق  دسجلا  ّنأ  ىرت  الأ  وه ، سيل  هنأب  دكؤي  اذه ال  نكلو  – 

؟ هتيوهل ريشي  دق  ءيش  وأ  متاخ ، وأ  ةلسلس  هيدل  نكي  ملأ  - 
ماظعلا اياقب  يف  ةقلاعلا  ةيندعملا  ةقلحلا  ىلإ  ريشي  وهو  روغنوغ  ينلأس 

، متاخك ودبي  اذه  لجأ  رصنخلا . عبصإ  لكشت  ىضم  اميف  تناك  يتلاو  ةمحفتملا ،
نكل دكأتأل . تبرتقاف  هرصنخ ، يف  هعضي  ناك  يذلا  متاخلا  تركذت  روفلا  ىلعو 
متاخلا هنأ  دكأتلا  نم  نكمتأ  اذل مل  نآلا . هارأ  ام ال  وهو  ضيبأ ، رجح  هل  ناك  متاخلا 
. قرتحم متاخ  اياقب  لالخ  نم  طقف  ناغودل ، دوعت  ةثجلا  ّنأب  مزجلا  ديرأ  الو  هتاذ ،

متاخلا كلذ  نكلو  رسيألا  هرصنخ  ًايبهذ يف  ًامتاخ  عضي  ناك  ًاضيأ  وه  - 
. ضيبأ رجح  هطسوتي  ناك 

. مامتهاب ينعمسي  جافلاي  ناك 
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يذلا هتاذ  متاخلا  نوكي  نأ  دراولا  نمو  هلكش ، ريغتو  رهصنا ، متاخلا  اذه  - 
. هنع ثدحتت 

. تبجأ امبر – ! - 
رثكأ رصقأ ؟ مأ  لوطأ  كوخأ  ناكأ  همجحو ؟ دسجلا  لوط  نع  اذامو  - 

؟ ًالثم ًةنادب 
. روغنوغ ىلإ  ترظنو  ةثجلا  نع  ينيع  تعفر  ةرم  لوألو 

اذه نم  ةنراقم  دقع  يل  فيك  لماكلاب  هوشت  دق  دسجلا  ّنأ  ىرت  الأ  - 
؟ عونلا

راظتنا لمأب  ينناقمري  ّالظ  امأ  الإ  يمألك ، قحم يف  يننأب  امهكاردإ  مغرو 
. زغللا اذه  امهل  حضوت  ةرداب 

ثدح ءاقل  رخآ  ىلإ  رظنلاب  اماعقوت  – بيخأ  ىتح ال  اهتلق  نكلو  – - 
. ناغودل ًادئاع  دسجلا  اذه  نوكي  نأ  دعبتسأ  ال  اننيب ،

. نيتبعتملا روغنوغ  ينيع  مامتهالا يف  نم  قيرب  ادب 
؟ ءاقل رخآ  - 

. هب يئاقل  ةركفب  ةطرشلا  يمامتها  نم  ينباتنا  يذلا  قلقلا  ءافخإ  تلواح 
. ةحرابلا انيقتلا  ةحرابلا ، - 

؟ نيأ - 
. اهيف لمعأ  يتلا  ةديرجلا  نم  بيرق  رجتم   -يف 

؟ رجتم - 
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. بيرغ لكشب  ينناقمري  نانثالا  ذخأو 
. امهل حيضوتلا  ةرورضب  ترعش  رجتملل  – ةعباتلا  ايرتيفاكلا   -يف 

ةرمللو جافلاي ، ينلأس  وه ؟ – مأ  ءاقللا ، ةركف  بحاص  تنأ  تنك  لهو  - 
. ههجو ىلع  ادب  يذلا  مامتهالا  اذه  لك  تحمل  انئاقل ، ذنم  ىلوألا 

. ةفدص درجم  تناك  لب  ءاقللا ، حرتقا  نم  ًانم  يأ  نكي   -مل 
هيتفش ىلع  تمسترا  دقو  ًابرغتسم ، روغنوغ  ينلأس  ًاقح ؟ – ةفدص  - 

؟ يتاملك هقيدصت  مدعل  حوضوب  ريشت  ةميئل ، ةماستبا  نيتقيقرلا 
وهو جافلاي  اهلاق  ةطرشلا  – مسق  رمألا يف  ثدحتن يف  نأ  لضفألا  نم  - 

. ءاضيبلا ةءالملاب  ىرخأ  ةرم  ةثجلا  يطغي 
كلت ةرداغمل  ةحارلا  نم  رثكأ  قلقلا  ّيلع  رطيس  رمملا ، ىلإ  انجرخ  نيح 
يئاقلب امهمامأ  فارتعالل  ينعفد  يذلا  يئابغ  ىلع  يسفن  مولأ  تأدبو  ةدرابلا . ةفرغلا 

ناك ول  اذام  نكلو  حضاو . لكشب  امهكوكش  يتاملك  تراثأ  دقف  ناغود . عم 
الإو َِملو ال ؟ اذه ؟ لقعُيأ  هعم ؟ يئاقلب  ًاقبسم  نوملعي  اوناك  ول  اذام  ًابقارم ؟ ناغود 

تماق نم  يه  ةطرشلا  نوكت  نأ  لقعُيأ  ةظحل ! نكلو  هيلع ؟ روثعلا  نم  اونكمت  فيكف 
لبق نم  ماق  يطرش  ةطرشلا ؛ لاجر  نم  رخآ  دحأ  امبر  نانثالا ، ناذه  سيل  امبر  هلتقب ؟
امك لزنملا  ىلإ  لوخدلا  ةلوهسب  عاطتسا  صخش  كانه  تعفر . ديقعلاو  ريكب  لتقب 
ناك امبر  ةمهم . ةناكم  وذ  هنأ  ّدب  الف  صخشلا ، اذه  ناك  ًايأو  ناغود . حضوأ يل 

ريمدتل صخشلا  اذه  دمعيس  َِمل  نكلو  هتاذ . تقولا  يف  ةباصعلل  نيمعزتملا  دحأ 
اذهف مامدخل . ةجاحب  دعي  مل  وهف  حضاو ، ببسلا  هسفنب ؟ اهلكش  يتلا  ةباصعلا 
يهتنت نإ  امو  ةرذقلا ، لامعألا  ذيفنت  در  اهليكشت  متي  تاباصعلا  نم  عونلا 
ًاقحالم ناغود  لثم  ًاصخش  ناك  اذإ  ةصاخبو  مهنم ، صلختلاب  اوأدبي  ىتح  مامهم ،

اي ألملا . مامأ  خسولا  مهليسغ  روهظ  رطخ  اوكرادتي  يكل  كلذو  ةدع . تاهج  نم 
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ةدوجوم ةموعزملا  ةباصعلا  هذه  تناك  له  نكلو  اهُتفلأ ، يتلا  ملا 
ُ

ةمَكح ةصقلل 
قوثولا نكمي  دح  يأ  ىلإ  نكلو  رمألا ؟ ناغود يل  حرشي  ملأ  لاؤسلا ؟ اذه  ام  لعفلاب ؟

نكلو ةرذقلا ؟ هبيعالأ  دحأ  ينطّرو يف  دق  قيقشلا  ريغ  يخأ  ناك  ول  اذامو  هتاملكب ؟
، كردلا اذه  ىلإ  نونظلا  بهذت يب  نأ  بيعم  رمأ  هنإ  راكفألا ؟ تلصو يب  نيأ  ًالهم ،
لك كلمأ  يننإف  كلذ  مغر  ينم . راتمأ  ةسمخ  دعب  ىلع  دقار  نيكسملا  دسجو 
نم نكي  نإ مل  لماكلاب ، دسجلا  قرتحا  اذاملف  لامتحالا . اذ  ريكفتلل  تاغوسملا 

ءالؤه مقي  اذامل مل  رخآ ، لاؤس  ىلإ  دوقي  اذهو  ديج ، ةيقيقحلا ؟ هتيوه  ءافخإ  لجأ 
اومدقأ نيح  ااذ  ةقيرطلاب  تعفر  ديقعلاو  هتقيدصو  ريكب  دسج  هيوشتب  صاخشألا 
يأرلا مامأ  مهلتقم  ربخ  راشتنا  ىلع  نيصيرح  اوناك  سكعلا ، ىلع  لب  مهلتق ؟ ىلع 

ام اذه  ولغوأ . يجنيب  ةلئاع  وحن  تاهبشلا  لك  هيجوتب  اوماق  اهنيح  مأ  الإ  ماعلا .
ةقشم اودباكي  يذلا مل  ةلتقلا  ءالؤهف  ةقيقحلا . ةفرعم  بعصلا  نم  نكلو  هب ، ينربخأ 
ةجيتن اهنكلو  ناغود . ةيوه  ءافخإ  ىلع  نيصيرح  اوناك  اياحضلا ، ةيقب  ةيوه  ءافخإ 
تنكمت ببسلا  اذهلو  اهكلام . ةيوه  ىلإ  حوضوب  ريشت  BMW  ةرايسف ةعنقم ، ريغ 

دقو ًاقحالم ، ناك  ناغودف  ةظحل ، ةظحل .. نكلو  ةلوهسب . ّيلع  روثعلا  نم  ةطرشلا 
نم نكمت  فيك  ًاذإ  نجسلا . عدويس  ناك  هب  كاسمإلا  لاحو  هقحب ، ةبوقع  تردص 
فيك كلذ ، نم  ىهدألاو  ةقاوسلا ؟ ةصخر  جارختساو  ايكرت ، همساب يف  ةرايس  كالتما 
مضنم هنأ  ينعي  اذه  قئاقحلا ؟ هذه  لكب  ةديكألا  اهتفرعم  مغر  ةطرشلا  هيلع  ضبقت  مل 

متئش نإو  تازايتمالا . هذه  لكب  يظح  امل  الإو  تاباصعلا ، هذه  ىدحإل  لعفلاب 
ناققحملا ناذهف  يلاتلابو  ًاقلطم . بارغتسالا  ىلع  ًاثعاب  نكي  عضولا مل  اذهف  قدصلا ،

لب ناغود ، ةيصخش  نم  دكأتلل  امهعم  ينابحطصي  مل  امبرف  ام . ًارمأ  ينع  نايفخي 
ىلع ريسي  يذلا  جافلاي  ققحملا  وحن  ًايئاقلت  يتارظن  تهجتاو  م . هبتشملا  دحأ  يننأل 

. ينيمي
تاوطخب ناريست  ناتللا  هامدق  تناكو  هب ، سأب  ال  ردقب  ينم  لوطأ  ناك 

. كانهو انه  ةيدامر  عقبب  نولت  دق  هرعش  ناكو  هيدل ، يذلا  ّبدلا  دسج  لمحت  ةلباقتم 
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نيتينبلا هينيع  نول  ناكو  حوضوب . نيرئاغ  هينيع  ارجحمو  نيتزراب ، هيدخ  اتمظع  تناكو 
دلوت يتلا  ةوسقلا  ردقب  ءاكذلاب  نايشي  ال  نيذللا  هيرجحم  ةماتق  نم  ديزي  نيتقماغلا 
يداب ناك  دقف  يراسي ، ىلع  يذلا  روغنوغ  ققحملا  امأ  امهيلإ . رظنلا  ىدل  عزفلا 
ههجو ناكو  لوتفم ، يضاير  مسج  اذ  ةماقلا ، طسوتم  ناك  هسيئر . نع  فالتخالا 

. حضاو كشب  عيمجلا  ناقمرت  ناتيلسعلا  هانيع  اميف  ةضيرع ، ةهبجب  ًاجوتم  ئلتمملا 
اميفو ةّكاشلا . تارظنلا  هذه  دلوي  يذلا  نهذلا  ىلإ  فرعتلا  نم  دعب  نكمتأ  يننكلو مل 
عّنصت لواحي  يداع  يطرش  درجم  هنأ  مأ  ًايكذ ، ًاققحم  روغنوغ  ناك  نإ  فرعأس  دعب 

طقف ةياغلا  تناك  امبر  حيضوت ، يأ  مدقي يل  مل  نآلا ، ىتح  امهالكف  ةنطفلاو . ءاكذلا 
يأ ىلع  هلتقب  ماق  نم  يننأب  ناركفي  امهنظأ  الف  ناغود ، ةيصخش  نم  دكأتلا  يه 
مزجلا ركبملا  نمف  ةظحل ، نكلو  دحلا . اذه  كوكشلا  ام  لصت  نأ  نكمي  لاح .ال 
يئاقل ىلع  نيعلّطم  اتاب  امهف  يدض ، ةهجوم  امهكوكش  نكت  نإ مل  ىتحو  ءيشب ،

يفو ّيلإ ، ا  ىضفأ  يتلا  تامولعملا  ىلع  ناعلطم  امأ  ينعي  اذه ال  نكلو  ناغودب ،
اأ دكؤملا  نمف  اننيب ، راد  يذلا  ثيدحلا  ىوحف  نع  ةركف  امهيدل  تناك  لاح 

ءالؤهف يخأ . هل  ضرعت  يذلا  هتاذ  ريصملا  ىقلأ  ىتح  رثكأ ، ال  تقو  ةلأسم 
فيظنتلا ةيلمع  أدبت  نيح  ااذ : رظنلا  ةهجو  تويبلا  تابر  نوكراشي  صاخشألا 

درجم ةبيرق . تتاب  دق  يتيا  نأ  ينعي  اذهو  كفلخ ، ةراذقلل  رثأ  يأ  كرتت  الأ  كيلع 
فوخلا يف ةريرعشق  يرستلو  بعرلا ، ثبيل ّيف  ًايفاك  ناك  لامتحالا  اذه  ريكفتلا يف 

امهنع رمألا  ءافخإلو  ّيمدق . تحاتجا  يتلا  ةفجرلاب  رعشأ  تأدبو  هلك ، يدسج 
. نيققحملا تاوطخ  عم  يتاوطخ  قفاوأ  نأ  تلواح 

ىلإ ًاددجم  ترظن  ةطرشلا ، ةرايس  لقتسن  نأ  لبقو  بابلا ، نم  انجرخ  نيح 
ام دجأ  يننكلو مل  ركم . ةماستبا  وأ  ؤطاوت ، ةرظن  وأ  ةراشإ ، يأ  نع  ًاثحب  نيققحملا 

نود نم  ااذ  ةمهجتملا  ةنحسلا  ىلع  امهالك  ظفاح  دقف  اهيفني ، وأ  يكوكش  معدي 
تدب ةحرشملا  هنأ يف  حيحص  ةداعلا . يضتقت  امك  امهلمع  ناسرامي  اناكو  رييغت ، ىندأ 

طيخ فرطب  اكسمأ  امأكو  ناغودب ، يئاقل  رمأب  املع  نيح  مامتهالا  رداوب  امهيلع 
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ةمهم ءادأب  ناموقي  نييطرش  يأك  يلاوقأ  ذخأل  زكرملا  ىلإ  ينناداتقي  نآلا  امهنكلو  ام ،
ّيلع متحت  اميف  جافلاي ، هبناج  ىلإو  دوقملا ، ءارو  روغنوغ  سلج  رثكأ . ال  ةينيتور 
نم ليلقتلاو  نانئمطالل ، ًاثعاب  ناك  عضولا  اذه  نكلو  يفلخلا . دعقملا  يف  سولجلا 

هدحول يف ًاسلاج  م  هبتشملا  دحأ  كرت  ةطرشلا  ةداع  نم  سيلف  ءيشلا ، ضعب  يفواخم 
امأ ينعي  اذهو  هبوره ، نود  ةلوليحلل  هبناج  ىلإ  قفارم  وأ  دويق ، نود  يفلخلا  دعقملا 
يننأب ناعنتقم  امهنكلو  يهاجتا ، كوكشلا  امدوار  امبر  م . هبتشملا  دحأ  ينناربتعي  ال 

يف عبقت  يهو  حبذلل ، ةداتقملا  ةاشلا  نم  ررض  الف  ًالثم . امهئاذيإ  ىلع  مدقأ  نل 
، يسأر نم  ةموؤشملا  راكفألا  هذه  درط  ّيلع  موؤشملا .ال ، اهريصمب  اهلهج  ةنيكس 

نوكي الأ  لقعيأ  ةهوبشملا . تاباصعلا  هذه  عم  نيطّروتم  ةطرشلا  لاجر  لك  سيلف 
هذه دارفأ  ىلع  ضبقلا  ءاقلإب  نوموقي  نم  ّنأ  امك  نوحلاص ؟ صاخشأ  مهنيب 

نيرطضم اوناك  امبر  ًاضيأ ؟ دلبلا  اذه  ةطرشلاو يف  نمألا  لاجر  نم  اوسيلأ  تاباصعلا ،
. بجي امم  رثكأ  مئاشتم  يننأ  ودبي  ال .. ال ،  . مهرمأ حاضتفا  نم  ًافوخ  كلذ  لعفل 

. ناغودب يئاقل  لوح  لاؤس  يأ  هيجوتب  امهنم  يأ  مقي  نآلا مل  ىتحف 
ام اذهو  زكرملا ، انلوصو  ىتح  ناغود  عوضوم  حتفل  ادوعي  مل  ةقيقحلا  يف 
. لئاط الب  ناك  ّيلع  رطيس  يذلا  قلقلاو  يفواخمف  نانئمطالا . نم  ربكأ  ًاردق  ينحنم 
ةيجهنمبو ال ام ، بطخ  اهيف  عقي  ةرم  لك  يفف  ّيدل ، ةلصأتم  ةداع  هذه  تناكو 

اهركتبا يتلا  ةلوقملل  ًامامت  داقنم  انأف  ينفدهتست ، ةرماؤم  هنأ  ىلع  رمألا  رسفأ  ةيروعش 
لك لثم  ًامامت  ةهج ، لك  نم  نييجراخلاو  نييلخادلا  ءادعألاب  نوطاحم  اننأب  اندادجأ ،
يلاثم جذومن  ىلإ  تلوحت  دقف  يتنهم ، نم  اهتبستكا  يتلا  ايازملا  لضفبو  يكرت . نطاوم 
يفواخم حبك  ىلع  ًارداق  تنك  بارشلا ، يترقاعم  لبقف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  يباهُرلل .
ًارداق دعأ  ملو  كلذ ، دعب  ًاءوس  دادزا  رمألا  نكلو  ينحستكت . نأ  لبق  اهيلع  ةرطيسلاو 
يدي ءافخإب  تمق  بارشلا ، يل  رطخ  نيحو  يسواسو . نم  يأ  حبك  ىلع 
نأكو يفخ ، فرط  نم  روغنوغ  ققحملا  بقارأ  انأو  روفلا ، ىلع  يبيج  نيتشعترملا يف 

تكردأ روفلا  ىلع  يننكل  ةيمهألا . نم  ريبك  بناج  ىلع  ًارمأ  لكشت  يترقاعمب  هتفرعم 
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تسل يننأ  اكرديل  نيتشعترملا ، يدي  ةيؤر  ام  ردجألا  ناك  امبر  اذه . يفرصت  ةقامح 
. ةبيهرلا لامعألا  كلت  يف  ضوخلل  ًاؤفك  تسلو  رثكأ ، ال  سئاب  يلوحك  ىوس 
، يبيج نم  ّيدي  تجرخأ  اهتقباس ، نم  ءابغ  رثكأ  ةركف  اأ  نم  ًانقيتم  تنك  يننألو 
انأو هفنأ ، ةبنرأ  ىتح  امهتعفر  حوضوب ، نيتشعترملا  ّيدي  ةيؤر  نم  قّقحملا  نّكمتيل 

ةراجيس ينلواني  وهو  ةبلعلا  جرخأو  اذه ، يبلط  ققحملا  برغتسي  ةراجيس .مل  هنم  بلطأ 
. ناميدق ناقيدص  اننأكو  اهنم 

لاق يل:
. ناشعترت كادي  - 

ةصرف هتاذ  تقولا  يف  ينحنمو  امهظحال ، هنأ  ينعي  اذهف  هلاؤس ، ينّرس 
. حيضوتلل

نيب ةدعابملل  رطضا  امنيح  ددرت  – نود  نم  اهتلق  بارشلا  – نم  - 
. ةشعرلا اماتنت  تاعرجلا 

ينقمري وهو  يوحن  تفتلا  طقف  يمألك ، ىلع  جافلاي  ققحملا  بقعي  مل 
بحسو ةراجيسلا ، لاعشإب  تأدب  اذل  طبضلاب ، هديرأ  تنك  ام  اذهو  ًابرغتسم ،

ةحادف تكردأ  نيح  ًاليوط ، مدت  مل  ةحار  اهنكلو  ةمات . ةحارب  اهنم  ةقيمع  سافنأ 
يضفي ًاباب  نوكي  دق  بارشلا ، ىلع  ينامدإب  يفارتعاف  وتلل ، هتبكترا  يذلا  أطخلا 
اوصلخت يتلا  ااذ  ةقيرطلابو  ركذُي ، ءانع  نود  ينم  صلختلل  ةطرشلا  دنع  ةقيرط  داجيإل 

، لزنملا يف  رانلا  مارضإب  نوموقيس  ًالثم ، يقنخب  اوموقي  نأ  دعبف  ناغود . نم  ا 
قارتحا دعب  نمدملا  يفحصلا  توم  ىلإ  يلاتلا  مويلا  يف  فحصلا  نيوانع  ريشتسو 

نل ًاقحأ  كلذ ، نولعفي  مهنظأ  بجي .ال  امك  أفطُي  مل  ةراجيس  بقع  رثإ  هلزنم 
لكب تاهبشلا  ريثي  رمأ  ااذ  ةقيرطلاب  ةوخإلا  نم  نينثا  لتق  نأ  كلذ  لجأ ، هولعفي ؟

، دعقملا ىلع  ءاخرتسالا  تلواح  ّيلإ . ةبسنلاب  ًاعنقم  ريسفتلا  اذه  ناك  دقل  ديكأت .
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: ينلأسي وهو  يوحن  جافلاي  رادتسا  نيح 
؟ يئا لكشب  ةفاحصلا  تكرت  له  - 

ام اذه  مأ ال ، يحلاص  رمألا يف  ناك  له  نكلو  يفحص ، يننأ  ناملعي  امإ 
. همالك لصاو  اميف  هديدحت ، عطتسأ  مل 

ال ّتب  ًارخؤم  كنكلو  فحصلا ، يف  رارمتساب  كمسا  أرقن  انك  ًاقباس  - 
. نظأ ام  ىلع  رابخألا  رشن  ىلع  لمعت 

ىلع ًارداق  دعأ  يننإ مل  لوقلا  ّيلع  ناك  نيح  يف  ةيئاقلتب ، اهتلق  لعفأ .  -ال 
امك ينبساني  دعي  ضومغلاو مل  تارماؤملاو  مئارجلا  ةحئارب  نوحشملا  وجلا  اذهف  رشنلا ،
هلعفأ امب  لغشنم  يننأ  كلذ  رومألا ، هذ  لاغشنالا  نع  تفقوت  دقل  قباسلا . يف 

ىلإ فرعأ  نيتللا ال  ّيتئرب  ةمومحم ، ةريتوب  يمامأ  هدهمأ  يذلا  توملا  قيرطبو  يسفنب ،
لصاوأ يذلا  يدبكو  امهايانث ، نيب  ةفاثكب  هثفنأ  يذلا  نيتوكينلا  نالمحتتس  ىتم 
تمدمد لب  اذه ، نم  ًايأ  لقأ  مل  يننكلو  لوحكلا . نم  يهتنت  ال  تاعرجب  هيقس 

امك يف رابخألا  نم  ريثكلا  رشنأ  يننأ ال  حيحص  تلصاوو : لعفأ  – ًارركم  –ال 
.. ةفاحصلا كرتأ  يننكلو مل  قباسلا ،

ةفاحصلا هّبشأ  انأف  جافلاي  – بّقع  اهكرت  – ىلع  ًارداق  كنظأ  الو  - 
عبطلاب اهنع . يلختلا  ىلع  ًارداق  نوكت  نل  تنأف  يه ، كنع  َّلختت  امو مل  قيقحتلاب ،

. هلّيخت كنكمي  امم  لقأ  مأ  مغر  مهلمع ، نيديجلا يف  نيققحملاو  نييفحصلا  ينعأ  انأ 
، هدوجو يفني  اذهو ال  ديج ، يطرش  ىلإ  نآلا  ىتح  فرعتأ  مل  ةقيقحلا ، يف 

جافلاي ثيدح  ادب  اذل  رمألا . نم  سأيلا  ىلإ  ينتعفد  دق  هب  يئاقل  مدع  ةصرف  نكلو 
ردق ههجو  ىلإ  رظنلا  تنعمأ  ءيشلا . ضعب  ًابيرغ  ينع  تاذلابو  نييفحصلا ، نع 
ةليسو يه  مأ  مالكلا ، اذ  ًاعنتقم  ًاقح  ناك  نإ  هتياغ ، نم  ققحتأ  ينلع  عاطتسملا ،
هنكلو تامولعملا . نم  ردق  ربكأ  ىلع  لوصحلاو  عاقيإلا يب ، لجأ  نم  ينم  برقتلل 

١١٠ مكـتبة



يذلا نيخثلا  هقنع  ىلع  ةقلعم  يتلئسأ  لك  ًاكرات  هتاملك  ىأ  نأ  دعب  رادتسا 
. ينهجاوي

؟ يتاباتك عباتت  تنك  له  - 
. هلأسأ انأو  شاقنلا  ةلصاوم  تلواح 

دجأ نيح  كلذ  لعفأ  تنك  يوحن  – تفتلي  نأ  نود  اهلاق  عبطلاب  – - 
ناك دقف  قدصلا ، تئش  نإو  يوحن  – رادتسا  نمو مث  تاظحلل ، تمص  تقولا  –

. رارمتساب كعباتي  نم  وه  فوؤر  ققحملا  لمعلا ، يسيئر يف 
. يعماسم ىلع  ًابيرغ  مسالا  عقو  نكي  مل  فوؤر ، ققحملا 

ذنم كيلإ  فرعت  يراكفأ  – ًارقي  هنأكو  لصاوو  ةفرعملا  – قح  كفرعي  هنإ  - 
. ةيئانجلا رابخألل  ًالسارم  تنك  نيح  ةنس ، ةرشع  سمخ 

ىسأب كقمرت  تارظنو  ةريغص ، رفح  هيطغت  هجوب  ًانيدب  ناك  هترّكذت ؛ اهنيح 
عابطنالا ناكو  جافلاي ، نم  ةماخض  لقأ  نكي  علصألا .مل  فوؤر  ققحملا  هنإ  حضاو .

، رثكأ هيلإ  فرعتلا  نكلو  ةبهرلا ، وه  ىلوألا  ةرملل  هتيؤر  ىدل  نيرخآلا  هدلوي يف  يذلا 
، نييفحصلا عم  هتقالع  تناكو  هلكش . يحوي  امك  ًائيس  ًاصخش  نكي  هنأ مل  حشري 

ىتح ثداحلا  ناكم  نم  بارتقالاب  انل  حمسي  نكي  ملف  ةوسقلا ، نم  ءيش  ىلع 
ضقاني يذلا  لحانلا  هتوصب  ددري  ناكو  يئا . لكشب  ةيناديملا  تاقيقحتلا  ءاهتنا 

نكمي ال  ةميرجلا ، ناكم  صحف  لبقف  ًايئا ، كلذب  حمسأ  نل  : « مخضلا هدسج 
نأ نآلا ، هربق  نم  ماق  نإ  يذلا  ، 3 يجكيبيإ يدبع  موحرملا  كلذ  يف  نمب  دحأل ؛

نكي وهف مل  ةصاخ ، ةدوم  وأ  ةلماعمب  ينصخي  ناك  هنظأ  الو  ناكملا .« نم  برتقي 
تاملك عامس  ناك  تقولا ، اذه  لك  رورم  دعبو  نآلاو  رخآو ، يفحص  نيب  قرفي 

. هعامس عّقوتأ  تنك  ام  رخآ  يتالاقمب  ققحملا  مامتها  نع  ينثدحي  وهو  جافلاي 
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؟ ًاذإ يتالاقم  عباتي  ناك  فوؤر  ققحملا  - 
. ًابرغتسم تمدمد 

اهّصقي ةنيعم  تالاقم  كانه  تناكو  رارمتساب ، اهعباتي  ناك  لجأ ، - 
ا. ظفتحيو 

يتالاقمب – فوؤر  لثم  صخش  مامتهاف  يتريح ، نم  ديزت  هتاملك  تناك 
ناك اهضعبب ، هظافتحاو  لب  ةيمهألا  – نم  ريبك  ردق  ىلع  ًاققحم  نكمي  ول مل  ىتح 

. يتشهدل ةاعدم  ًاقح 
؟ هلمع سأر  ىلع  لاز  امأ  نآلا ؟ هلعفي  يذلا  امو  - 

ققحملل هتبحم  ىدم  حضوي  يقيقح ، ٍّمغب  اهلاق  تام  – دقف  فسألل  - 
. لمعلا نع  هدعاقت  نم  نيتنس  دعب  ةيبلق  ةبون  رثإ  يفوت  فوؤر  –

. هلمع ءانثأ  هدي ، قرافت  نكت  يتلا مل  ةراجيسلا  اهنيح  تركذت 
. ًابيط ًاصخش  ناك  هتمحرب ، هللا  هدمغتيلف  كلذ ، عامس  يننزحأ  دقل  - 

انتيل هتملك  – ىلع  دكؤي  وهو  اهلاق  لعفلاب  – ًابيط  ًالجر  ناك  دقل  - 
. هلثم نوكن  نأ  عيطتسن 

مأ ديج ؟ ةرسأ  بر  ينعيأ  ىرت ؟ اي  هلثم  نوكن  انتيل  هلوقب ، هينعي  يذلا  ام 
فوؤر ناك  ركذأ  ام  بسحبف  ًاقداص ؟ ًاحصان  مأ  ًاديج ؟ ًاقيدص  مأ  ًاحلاص ؟ ًايطرش 
ناغود ةيضق  نع  ةلوؤسم  ةهجلا  هذه  تناك  لهف  نمألا ، ظفح  ىوق  لمعي يف  اهنيح 
نمألا صاصتخا  نم  نوكت  نأ  دب  ال  ةيمهألا ، هذ  ةيضقف  كلذ ، نظأ  ال  اهنيح ؟

؟ رمألا نم  دكأتأس  فيك  نكلو  نظأ . ام  ىلع  يسايسلا 
تلواحو كلذك ؟ سيلأ  نمألا  ظفح  ةبعش  لمعي يف  فوؤر  ققحملا  ناك  - 
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جافلاي ققحملا  يل  مدقي  نأ  لبقو  ااذ . ةيدايحلا  يتوص  ةربن  ىلع  ةظفاحملا  ًادهاج 
نم ةيقيقحلا  يتياغ  ةفرعم  دوي  نم  عابطنا  ههجو  ىلع  مسترا  دقو  ّيلإ  رظن  ًاحيضوت ،

: باجأ هنكلو  ديكأتلا ، عطتسأ  مل  ليخ يل ؟ ام  اذه  ّنأ  مأ  لاؤسلا ، اذه 
. ةفلتخم ماسقأ  لمع يف  - 

، هقح يف  ًائطخم  تنك  يننأ  تكردأ  اهنيحو  طقف ، تاملكلا  هذ  ىفتكا 
ثيدحلا ةلصاوم  لواحأ  ودبي .مل  ام  ىلع  دقوتم  نهذ  هسأرتي  مخضلا ، دسجلا  اذهف 

نسح نم  ناك  دقف  هتاذ . صخشلل  ةكرتشملا  انتفرعمل  تررس  يننكلو  هرييغت ، وأ 
، ةدوملا نونكي يل  نيذلا  صاخشألا  نم  ناك  لمعلا ، جافلاي يف  سيئر  ّنأ  يظح ،

مويغلا ّنأ  نظأ  قئاقحلا . هذ  حرص يل  نم  وه  جافلاي  ّنأ  مهألاو  ريدقتلا ، يلمعلو 
رمتسي يلؤافت مل  ّنكلو  تتشتلاب ، تأدب  يحور  ىلع  ةمتاقلا  اهلالظب  يمرت  تناك  يتلا 

بسحبف رورملا . ةراشإ  ريغت  ىتح  ةرايسلا  فقوت  هاضتقا  يذلا  تقولا  نم  رثكأ 
نم ريثك  بحس  عقوتي  هنأ  ينعي  اذهف  ةنسح ، ةلماعم  ام  ققحم  كلماعي  نيح  يتربخ ،

ةوطخلا امأ  كنم ، برقتلا  ققحملا  ةلواحم  يه  قيقحتلا  تاوطخ  ىلوأو  كنم . تامولعملا 
. مهعم تنأ  كلصاوت  ةقيرطو  اهيطعتس ، يتلا  ةبوجألاب  ةقلعتمف  ةريخألا ،

١١٣ مكـتبة



رشاعلا لصفلا 

اظفاح دقف  يعم ، نيققحملا  يطاعت  ةقيرط  ريغتت  مل  زكرملا ، ىلإ  انلصو  نيح 
ًاسايقو ةيادبلا ، ذنم  هب  ينالباق  يذلا  مارتحالا ، نم  ءيشب  مستملا  دوربلا  كلذ  ىلع 

نم ةرانإو  ًاعاستا ، رثكأ  ةفرغ  ىلإ  ينابحطصا  دقف  زكرملا  ةدوجوملا يف  بتاكملا  ةيقبب 
مسق ريدم  نواعم  ةفرغ  اأ  ساسحإ  ينباتنا  اذامل  يردأ  ال  اهتلخد ، نيحو  ةيقبلا .
رسف هنكل  يرابخإ ؟ أشي  هنكلو مل  جافلاي  ةفيظو  هذه  نوكتأ  زكرملا . تاقيقحتلا يف 

: ينلأسي وهو  رياغم  لكشب  يهجو  تلع  يتلا  ماهفتسالا  تامالع 
؟ ماعطلا تلوانت  له  - 

ىلإ ولخأ  نأب  بغرأ  تنك  لب  ينطب ، ريكفتلا يف  ينلوخت  ةلاح  نكأ يف  مل 
. يلوح يرجي  ام  لك  ريكفتلا يف  لجأ  نم  نكمم ، تقو  عرسأب  يسفن 

... نكلو لوانتأ   -مل 
. يقابلا عامس  ءانع  هسفن  فلكي  مل 

. ةيوس هلوانتنل  ًائيش  بلطأس  ديج ، - 
. اننيب دئاسلا  دوربلا  رسك  هتبغرب يف  يشي  هتوص  ناكو 

. ماعطلا نمث  عفدب  حمست يل  ام مل  قفاوأ  نل  - 
. هيلع تضرع 
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: ةمزاج ةربنب  جافلاي  لاق 
. نآلا انتفايض  تنأ يف  ليحتسم ، - 

معطملا نم  ةمحللاب  نيجعلا  رئاطف  بلطب  اوماقف  مهل ، ماعطلا  رايتخا  تكرت 
روغنوغ ناك  اميفو  يل . الوك  ةبلعو  امهل ، نبل  يتبلع  عم  عراشلا ، ةيواز  يف  يذلا 

ءارو سلجي  ناك  ًاددجم . رئاجسلا  ةبلع  جافلاي  ّدم يل  ماعطلا ، بلطل  فتاهلاب  لصتي 
تضهنف نيميلا . ةهج  ىلع  ةلواطلا  مامأ  يذلا  يدلجلا  دعقملا  ترتخا  اميف  هتلواط ،

هئاهتنا دعبو  اهلعشأ يل . يسولج  لبقو  ةبلعلا ، نم  ةراجيس  بحسل  يدي  تددمو 
ءاتسم ُدبي  نكلو مل  نخدي ، هنأ ال  حضوأ  يتلابق ، روغنوغ  سلج  ماعطلا  بلط  نم 

. ًاضيأ ناخدلا  نم 
ةربنب ةأجف  ينلأس  ماري  – ام  ريخ  ىلع  نكت  كيخأب مل  كتقالع  ّنأ  ودبي  - 

يف تلملمت  ام  ببسلو  يننكلو  ةيدايتعا ، رومألا  رثكأ  نع  ينلأسي  هنأكو  ةيدايح ،
. نيققحملا يرظان  نع  ةكرحلا  هذه  بغت  ملو  يدعقم ،

؟ داقتعالا اذه  ىلإ  كداق  يذلا  ام  - 
. رخآ لاؤسب  هلاؤس  ىلع  تبجأ 

ريصمل يخأ  ضرعت  ول  هللا  حمس  الف  روغنوغ  – در  ًانيزح  – ودبت  كنأل ال  - 
. هفصول ليبس  نزح ال  ينباتنيس  اذهك ، عورم 

. لعفلاب ناغود  وه  ىفوتملا  صخشلا  ّنأ  دعب  دكأتن  اننأل مل  - 
. ًاضيأ سكعلا  نم  دكأتن  اننكلو مل  - 

ميدقت ةرورضب  تسسحأ  مث  نمو  تاظحلل ، تتمص  قح  – كعم  - 
راتخا دقف  ناغود ، عم  يل  ءاقل  رخآ  لبق  ةليوط  نونس  ترم  دقل  ام  – حيضوت 
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. ًاضيأ هتدلاو  ةرايزل  ِتأي  هنأ مل  ىتح  هتلئاع ، نع  ًاديعب  شيعلا 
؟ ًاضيأ تنأ  كتدلاو  تسيلأ  ًابرغتسم  – روغنوغ  ينلأس  هتدلاو ؟ – - 

يف ام  لك  هب ، ينطبرت  ىبرق  ةلص  الو  قيقشلا ، ريغ  يخأ  ناغودف   -ال ،
. يبأ نم  تجوزت  هتدلاو  ّنأ  رمألا 

؟ كقيقش سيل  هنأ  يأ  جافلاي  – اهلاق  ئيس  – اذه  - 
. رمألا نع  رسفتسأ  ينكلو مل  يخأ ، ناغود  نوكي  الأ  ئيسلا يف  ام  مهفأ  مل 

. هتبجأ كلذك  – انسل   -ال ،
سيلأ ةيقيقح ، ىبرق  ةلص  هب  هطبرت  ام  صخش  دوجو  نم  دب  نكلو ال  - 

. روغنوغ ىلإ  نمو مث  يلإ  رظني  وهو  اهلاق  ؟ – كلذك
. يسأر نم  ةكرحب  تيفن 

. ةايحلا ديق  ىلع  بيرق  يأ  هيدل  سيل  يملع ، بسحب  - 
؟ خأ نبا  ةلاخ ، لاخ ، مع ، دكأتم ؟ - 

هيدل نكي  ًاضيأ مل  يقيقحلا  هدلاوو  ءابرقأ ، اهل  نكي  ناميرك مل  ةلاخلاف   -ال ،
نورثعت دق  هدلاو  فرط  نم  هئابرقأ  نع  متيصقتسا  ولف  ًادكأتم ، تسل  يننكلو  ءابرقأ ،

. ام دحأ  ىلع 
ةنيعلاف هسفن  – نم  قثاولا  ةربنب  روغنوغ  اهلاق  يديس  – كلذل  يعاد   -ال 

. ضرغلاب يفتس  هتدلاو  ربق  نم  اهذخأنس  يتلا 
؟ ةنيع - 

. ًامدمدم تلأس 
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ةقيرط لضفأ  هذهف  روغنوغ  – حضوأ يل  DNA – لا ـ ليلحت  لجأ  نم  - 
مأ ال. ناغودل  دوعت  ةثجلا  ّنأ  نم  دكأتلل 

. ًابرغتسم هتلأس  ناميرك ؟ – ةلاخلا  ربق  نوحتفتس  - 
نم ءاتسم  وه  ىتح  ادبو يل  روغنوغ ، اهلاق  رخآ ؟ – لح  نم  كانه  لهو  - 

. ةركفلا
. ناغود لكاشم  نم  ملست  نل  اهربق  ىتح يف  تمهمه  – ةنيكسملل  – اي  - 

. قيقحتلا روغنوغ  لصاو  هبحت ؟ – ًاضيأ  هتدلاو  نكت  ملأ  - 
. باضتقاب اهتلق  هبحت  – تناك  عبطلاب  - 

؟ كدلاو نع  اذامو  - 
، حجنن مل  اننكلو  مالس ، يف  هعم  شيعن  نأب  بغرن  انك  يدلاوو  انأ  - 

تجوزت األ  كلذ ، نلعي  نأ  نود  هتدلاو  مولي  ناك  هنظأو  انبحي . نكي  ناغودف مل 
. يبأب

نم ناكو  روغنوغ ، قّلع  هتدلاو ؟ – جوز  عم  شيعلا  يف  بغري  نمو  - 
ىلع ةصرفلا  هذه  هحنم  يونأ  نكأ  يننكلو مل  مالكلا ، ىلع  يضيرحت  ديري  هنأ  حضاولا 

. قالطإلا
ةجوز وأ  هتدلاو ، جوز  عم  شيعلا  بغري يف  لفط  نم  امف  قح ، كعم  - 

شيعلل يف رطضا  دقف  ةبوعص ، رثكأ  ناك  ناغود  ىلإ  ةبسنلاب  عضولا  ّنأ  امك  هيبأ ،
.. جوزلا اذه  لزنم 

هيأر ّريغ  هنأ  ادب  دقو  روغنوغ ، اهلاق  كدلاو  – فقوم  نّمثأ  انأف  كلذ  عمو  - 
. ااذ ةينكلا  نالمحت  امكالكف  ناغودل ، هتينك  حنم  نم  عنامي  ملف  ناغود  – دييأت  يف 
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ًاصخش يدلاو  ناكو  ناغود ، ةدلاو  يأ  كلذب ، ناميرك  ةلاخلا  دعو  دقل  - 
. هدوعوب مزتلي 

تقولا – اذه  لك  ًاتماص  يقب  يذلا  جافلاي  لخدت  لاح  – يأ  ىلع  - 
؟ ناغودب ريخألا  كئاقل  نع  انثدحت  نأ  كل  له  نكلو  ةيلئاع ، لئاسم  اإ 

، امهعم رثكأ  رذحلا  يخوت  ةرورض  ركفأ يف  انأو  اهتلق  ًءاقل  – نكي   -مل 
دعبف رثكأ ، ةفداصم ال  درجم  ناك  ةفداصم  – لب  ءاقل ، ناك  هنأ  مهل  لقأ  مل  انأف 
ضعب ءارشل  عيرسلا  قيرطلا  ىلع  سورغ  رجتم  ىلإ  تهجتا  لمعلا ، نم  جورخلا 

. انيقتلا اذكهو  هتاذ ، ناكملا  نم  قّوستي  ًاضيأ  وه  ناكو  تايجاحلا ،
مامأ هنأ  هتوص  ةربن  نم  ادبو  جافلاي ، ينلأس  هِقتلت ؟ – مل  ىتم  ذنمو  - 

. ةيمهألا نم  ريبك  ردق  ىلع  ةلضعم 
نع فقوت  بولطم  هنأ  ناغود  ملع  نيح  ًاماع . نيرشعلا  براقي  ام  - 

. هرابخأ انع  تعطقنا  جراخلا ، ىلإ  رفاس  نيحو  تيبلا ، ىلإ  ءيا 
نكمملا نم  لهف  ببسلا ؟ فرعي  ال  هنأب  لقعيأ  ًابولطم ؟ – ناك  َِملو  - 
تلّجأ يننكلو  هلتق ؟ نمع  نوثحبي  يذلا  صخشلا  يضام  ةفرعم  نود  قيقحتب  ءدبلا 

دحأ لتقب  هئاقدصأ  نم  نينثا  عم  ماق  هل  – حضوأ  انأو  يتلئسأ ، ةباجإ  نع  ثحبلا 
. نييراسيلا ةبلطلا 

؟ اذه ثدح  فيكو  هتارظنب  – ينقمري  وهو  اهلاق  ًاقحأ  – - 
. هوقنخ نمو مث  ةماع ، ةلفاح  نم  باشلا  فطخب  اوماق  - 

ثيدحلل مضنا  يذلا  روغنوغ  اهلاق  هقنخب  – اوماق  مأب  لوقت  تنأف  ًاذإ  - 
؟ دكأتم تنأ  له  ًازغلم  – هتوص  ادبو  ديدج ، نم 
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. اهنيح ةمكحملا  هترقأ  ام  اذه  - 
. نيدبلا ههجو  ىلع  رخاس  ريبعت  مستراو 

ءابرقأ ّنأ  كلذ  نم  مهألاو  ةئطاخلا ، ءايشألا  نم  ًاريثك  ررقت  مكاحملا  - 
رارقلا تقلطأ  دق  ةمكحملا  ّنأب  ماودلا  ىلع  نوعّدي  مهتمكاحم ، متت  نيذلا  صاخشألا 

. ئطاخلا
وه ناغود  ّنأ  هعم ، اناك  ناذللا  ناباشلا  دكأ  دقو  دوهش ، كانه  ناك  - 

. ةميرجلل ططخ  نم 
: روغنوغ فاضأ  تمصلا ، نم  تاظحل  دعبو 

امتنك نيح  ينعأ  ينلأس  – ةيسايسلا ؟ – امكئارآ  نيقفتم يف  امتنك  لهو  - 
. بابشلا نس  يف 

ًاينيمي وه  ناك  ةقثلا  – نم  ةعرج  ينتطعأ  ديكأت ، ةربنب  اهتلق  ال  – - 
. ًايراسي انأ  تنك  اميف  ًاظفاحم ،

روغنوغ اهلاق  قيقشلا  – ريغ  كيخأل  كبح  مدع  رربي  رخآ  ببس  هنإ  - 
. ًامستبم

لاؤسلا اذه  ىلع  ةباجإلا  بعصلا  نم  ةقيقحلا  يف  هبحأ ، نكأ  مل  ًاقحأ 
: نكلو نآلا .

. تلق هبحأ  – نكأ  انأف مل  كقح ، كعم  - 
ريثي ام  كانه  ثيدحلا  – جافلاي  يلع  عطق  انعوضوم  – ىلإ  ةدوعلاب  - 

، ريهشاتأ ةقطنم  ةقش يف  نكسي يف  ناك  ناغودف  هب ، كئاقل  ةلأسم  لوح  يتريح 
يفو ًارتم . وليك  نيثالث  ىلاوح  هيف  كفداص  يذلا  رجتملا  نيبو  هلزنم  نيب  ام  ةفاسملاو 
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كلت لك  عطق  ءانع  هسفن  فلكيس  َِمل  هنم ، ةبيرقلا  رجاتملا  نم  ريثك  دوجو  لظ 
؟ قّوستلا لجأ  نم  ةفاسملا 

؟ ةالابماللا تعّنصت  يننكلو  ًاديج ، ًالاؤس  ناك 
رورملل ًارطضم  ناك  امبر  ةريحلا  – ةلالد  يدي  عفرأ  انأو  اهتلق  فرعأ  –  -ال 
اهنيحو ءايشأ  – ةعضب  ءارش  هل  رطخو  ام ، رمأل  رجتملا  اهيف  عقي  يتلا  ةقطنملا  يف 

كلت يفو  راطمألا  – ببسب  ًادج  ًامحدزم  ناك  ةحرابلا  عيرسلا  قيرطلا  ّنأ  تركذت 
، عيرسلا قيرطلا  ىلع  ةدع  تارايس  مداصتل  تدأ  ةرازغب ، رمهني  رطملا  ناك  ءانثألا 

. قيرطلا حتف  راظتناب  رجتملا  ىلإ  ءوجللا  راتخا  هنظأو 
؟ هب كربخأ  ام  اذهأ  - 

. هتاذ ببسلل  رجتملا  تلخد  يننكلو   -ال ،
ظفلت ةضفنملا  ىلع  اهكرتي  نأ  لبق  هتراجيس  نم  ًاقيمع  ًاسفن  جافلاي  بحس 

. قيض ناخدلا يف  خفنيو  رظنلا ّيف ، ققدي  وهو  لاقو  ةريخألا ، اهسافنأ 
عقي يف رجتم  ناغودل يف  فداصملا  كئاقل  لوح  انل  هلوقت  ام  ةقيقحلا   -يف 

. قالطإلا ىلع  ًاعنقم  سيل  يليتيكيإ  ةقطنم 
؟ مكيلع بذكأ  يننأ  ينعتأ  ًاضرتعم  – اهتلق  ينعت ؟ – اذام  - 

. بذكت كنإ  لوقأ  انأف ال  بضغت ، نأل  يعاد   -ال 
لالخ نم  لواحي  هنأو  دب  الف  هب ، مستي  يذلا  ءودهلا  يهابتنا  تفل  اهنيح 

. تامولعملا نم  ردق  ربكأ  ىلع  لوصحلا  يبضغ ، ةراثإ 
درجم هنأ  ىلع  رجتملا  يف  كب  هئاقل  راهظإ  لواحو  كبقاري ، ناك  امبر  - 

. ةفداصم
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ةدح نم  تدازو  ةعرسلا ، هذ  ةقيقحلا  فاشكتسا  ىلع  هتردق  ينتأجاف 
يتلاو ةراجيسلا ، بقعب  كسمت  يتلا  يدي  وحن  يتارظن  تهجتاو  يلخاد . لمتعملا  قلقلا 
ّيتبكر ىلع  ّيدي  تعضوو  ةضفنملا ، يف  بقعلا  تقحسف  اهشاعترا ، نم  يقلق  داز 

: لوقأ انأو  ًاليلق ، نآد  امهلع 
؟ اذهك ًارمأ  لعفيس  اذامل  نكلو  امبر ، - 

. ةزهاج ةباجإلا  تناك 
. هب كربخي  ام  هيدل  ناك  - 

، يلزنم ىلإ  ءيا  هل  لهسلا  نم  ناك  دقف  ثاريملا ، ةلأسم  ينعت  تنك  نإ  - 
؟ كلذك سيلأ  لاصتالا يب ، وأ 

. ديدج نم  روغنوغ  لخدت  ينعت ؟ – ثاريم  يأ  - 
يف يذلا  يبشخلا  تيبلا  ةيكلم  تلوحت  ناميرك ، ةلاخلا  توم  دعب  - 

. هيلإو ّيلإ  كوجوزوك 
لاؤس نع  ثحبلا  نالواحي  امأ  ادبو  نوحشم ، تمص  داس  تاظحلل 

. نّعمتب ينقمري  وهو  ًاريخأ ، حيضوتلل  رداب  جافلاي  نكلو  بسانم ،
ًاطروتم يف ناغود  ناك  دقل  ةمات ، ةحارصب  كعم  ثدحتلا  ديرأ  ينعمسا ، - 

ملاع نع  قئاثوو  ةريثك  تامولعم  كلمي  ناك  هنأ  نظلا  بلغأو  ةينوناق ، ريغ  لامعأ 
هذه رشن  هتبغر يف  ببسب  تاونسلا ، كلت  لك  دعب  ءاقللا  ناك  امبرو  داسفلاو ، ةميرجلا 

، لعفلاب ناغود  وه  لوتقملا  صخشلا  ّنأ  تبث  ولو  كقيرط . نع  نلعلا  مامأ  تامولعملا 
نأ لواح  هلتق ، لامتحاب  ةقبسملا  هتفرعمل  امبرو  ببسلا ، اذهل  لِتُق  هنأ  حجرملا  نمف 

. تامولعملا هذه  كملسي 
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حوبلا ةبغر يف  ينتمهاد  تاظحللو  تمصب ، ناغودل  مئاتشلا  ليكأ  تأدب 
سيلف روفلا . ىلع  ييأر  تّريغ  يننكلو  ةعمعملا ، هذه  لك  نم  صلختلاو  ءيش ، لكب 
اهنيحو ًائيش ، ينمّلسي  هّنأب مل  اقّدصي  نلو  يتاملك ، ةحص  تبثي  يذلا  ليلدلا  ّيدل 
فرعأ يننأ ال  امك  اهنم . كاكف  يتلا ال  ةهاتملا  هذه  يسفن يف  تعقوأ  دق  نوكأس 

. ام ةقثلا  يننكمي  اذل ال  ًائيش ، امهنع 
، يلاوخلا مايألا  نع  انثدحت  دقف  ليبقلا ، اذه  نم  ءيش  نع  ينثدحي   -مل 

. هراذتعاو ديدشلا  هفسأ  ىدبأ  دقو  هتدلاو ، ةزانج  رضحي  هنأل مل  ةدشب  هتبتاعو 
؟ ًالثم هلمع  نع  ًايلاح ، هلعفي  امع  هلأست  ملأ  - 

. بيذاكألا درس  رارمتسالا يف  ىوس  لح  نم  يمامأ  نكي  مل 
ةلوقعم – ةبذكلا  ودبتل  ليصافتلا  نم  ًاديزم  تفضأو  تلق ، هلأسأ  –  -مل 

اننأب ينربخأ  هنكل  يبشخلا ، لزنملا  نع  هتثدح  دقف  ديج ، يدام  عضو  ادب يف  هنكلو 
. هعيب ّيلع  حرتقال  دوقنلل  ةجاحب  ناك  ولو  دعب ، اميف  رمألا  شقاننس 

ناك اّمع  لوضفلا  باب  نم  هلأست  ملأ  تنأو ، هيضام ؟ نع  كثدحي  ملأ  - 
؟ تاونسلا هذه  لك  هلعفي 

وه ردابي  ملف  ةقث  – لكب  ةباجإلا  تلواح  ًاقلطم  – رمألا  ىلإ  قرطتن   -مل 
ليصافت ىلع  ًاعلطم  نكأ  نإو مل  يننأل  هلاؤسل ، ةبغر  نكت يب  يرودبو مل  حيضوتلاب ،

طّروت يتلا  لامعألابو  هب ، قلعتت  ءايشأ  رارمتساب  رشنت  فحصلا  تناك  دقف  هلمع ،
. اهيف

وهو ليبقلا  اذه  نم  ءيشب  هتفرعم  مدع  ًايعدم  جافلاي  اهلاق  ًاقح  – - 
؟ فحصلا هرشنت  تناك  يذلا  امو  هباوجتسا  – لمكي 

ىلع علطم  كنأو  ّدب  ٍّدحتب  –ال  هيلإ  رظنأ  انأو  اهتلق  اذه  – نع  فك  - 
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. ينم رثكأ  رمألا 
: لوقي وهو  حوضوب  مستبا 

اهنكلو ةرتفلا ، كلت  يف  ناغود  تاطاشنب  قلعتم  فلم  انيدل  ًانسح ، - 
. هنع هفرعت  ام  لك  انتكراش  نإ  اندعسيسو  ةيفاك ، ريغ  تامولعم 

يردصم لكشت  يتلا  فحصلا ، ةروشنم يف  اهلك  ّيدل  يتلا  تامولعملا  - 
متو ايناملأ ، مهدحأ يف  ىلع  ءادتعالاب  ما  دقف  رمألا ، كل  زجوأس  يننكلو  ديحولا ،

ةسينكلا ىلع  ةرجفتم  داوم  ءاقلإو  تاردخملا ، ةمهتب  ادنلوه  هيلع يف  ضبقلا  ءاقلإ 
يننكلو ةاشملا . مهتلا  نم  ريثك  كانهو  اسنرف . حلسم يف  عازن  طروتلاو يف  ةينمرألا ،

. ايكرت ىلإ  هتدوع  تبقعأ  يتلا  ةرتفلا  نع  تامولعم  يأ  كلمأ  مكلثم ال 
ًامربتم – هدعقم  حنحنتي يف  وهو  جافلاي  اهلاق  مهألا  – ةرتفلا  يه  كلت  - 

؟ ةرتفلا كلت  نع  كثدحي  ملأ 
. ينثدحي مل   -ال ،

. ريصق تمص  داس 
. جافلاي ينلأس  ًاضيأ ؟ – نالصأ  اضر  نع  كثدحي  ملأ  ًانسح ، - 

. هيلإ يمري  ام  ًاحضوتسم  هتلأس  اضر ؟ – - 
. جافلاي ررك  نالصأ  – اضر  - 

؟ لجرلا اذه  نوكي  نم  همساب ، عمسأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اإ  - 
ءاقدصأ زعأ  نم  ناك  يناتسدركلا ، لامعلا  بزح  دض  نيربخملا  دحأ  - 

. هتاذ تيبلا  ًاعم يف  نانكسيو  ناغود ،
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؟ لجرلا اذه  وه  نيأو  - 
انلأس نيحو  كانه ، هدجن  ملو  ناغود  لزنم  ىلإ  انبهذ  ةأجف ، ىفتخا  دقل  - 
دقف هنع ، كلأسن  نأ  اندرأ  اذهل  ةدع . مايأ  ذنم  هب  اوقتلي  مأب مل  انوربخأ  هنع ، هتلئاع 

. هدجن نأ  نكمي  نيأ  فرعت 
ًائيش هلأسأ  مل  ًاضيأ  انأو  ءيشب ، ينربخي  مل  وهف  فرعأ ؟ نأ  يل  فيكو  - 

. مهعم لمعي  نيذلا  صاخشألا  وأ  هلمع  ةعيبطب  قلعتي 
ريغ كنأ  ضرتفنل  جافلاي  – اهلاق  اهمهفأ  – ال  يتلا  ءايشألا  نم  اذهو  - 

ةبوجأ كلمي  ًاصخش  لباقتو  يفحص ، كنكلو  هبحت ، كنأل ال  كوخأ ، هلعفي  امب  متهم 
يأ حرط  نم  كسفن  عنم  عيطتست  فيكف  عيمجلا ، لوضف  ريثت  يتلا  ةلئسألا  لك 

؟ ًالثم ةمولعم  يأ  نع  يصقتلل  ةينهملا  كعفاود  كيلع  بلغتت  ملأ  هيلع ؟ لاؤس 
يننأل ةقيرطلا  هذ  صلمتلا  لواحأ  نكأ  ملو  ٍلاع ، توصب  كحضلا  تأدب 
ينبقار اميف  كحضلا . يف  ةيقيقح  ةبغر  ينتباتنا  لب  فارتعالا ، ةيواز  يف  ترشُح 

، امهنم ترذتعاو  ًاليلق ، يسفن  ةململ  تلواح  ةريحلاو ، لوهذلا  تارظن  طسو  ناققحملا 
. امهيلإ ةبسنلاب  ًايفاك  نكي  اذه مل  ّنأ  ودبي  نكلو 

؟ رمألا ام  انل  حرشت  نلأ  جافلاي  – لاق  لجأ  – - 
ينباتنت تلظ  يتلا  كحضلا  جاومأ  حبك  لواحأ  انأو  اهتلق  امكربخأس  – - 

وأ ةبغر  يأ  يدل  كرحتت  ةقيقحلا مل  يناقدصت .يف  الأ  ىشخأ  ينكلو  يدسج  – زو 
. ناغود يتيؤر  نيح  ةينهم  عفاود 

قيدحتلا روغنوغ  لصاو  اميف  هقنع ، كحي  وهو  ًامربتم ، ينبقاري  روغنوغ  ناك 
. هلوقأ ام  لك  ا  لباقي  يتلا  ةككشتملا  هتارظنب 

دقل ًاقح . كحضم  ءيشب  امكل  فرتعأس  اذل  ينناقدصت  امكنأ ال  ملعأ  - 
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اهيف لمعأ  تنك  يتلا  ةديرجلاف  ناغودب ، يئاقل  نم  ةعاس  عبر  لبق  لمعلا  نم  تدرُط 
يل، حيضوت  يأ  ميدقت  ءانع  اهسفن  فلكت  نأ  نود  ةدرط  ّرش  ينتدرط  نينس  ذنم 

؟ ببسلا ام  نوفرعتو 
، هقنع ّكح  نع  جافلاي  ّفك  دقف  ءيشلا ، ضعب  امههابتنا  تفل  تعطتسا 

. روغنوغ ينيع  ضموي يف  يذلا  قيربلا  كلذ  ىفتخا  اميف  مامتهاب ، ينقمري  أدبو 
، يفحصك يعفاودل  ينادقفب  نيعنتقم  اوتاب  لمعلا  يئاسؤر يف  ّنأل  كلذ  - 
، يدرط دعب  ةدشب  مهيلع  ًاقناح  تنك  دقف  عبطلابو  يلمعب . مامتهالا  زفاوح  بايغو 

نكمي الف  مهيأر . نوقحم يف  مأب  تنقيأ  امكتلئسأ  ىلع  بيجأ  اميفو  نآلا  يننكلو 
يذلاو ناغود ؛ ءاقل  ىدل  هيف  رعشأ  مل  يذلا  تقولا  يف  ًايقيقح ، ًايفحص  يرابتعا 

لوصحلا ةبغر يف  ىندأب  تامولعملا ، رداصم  مهأ  نم  يفحص  يأ  ىلإ  ةبسنلاب  ربتعي 
. يلبق ةقيقحلا  هذه  اوكردأ  دق  يئاسؤر  ّنأ  ودبيو  هنم . ةمولعم  يأ  ىلع 

. جافلاي لخدت  نكلو  – - 
نل ام  اذهو  ىضم ، ام  ًاعمال يف  ًايفحص  تنك  يننأ  ينربختس  كنأب  ملعأ  - 

ةفاحصلا سيل  مأسلا . ىوس  ببست يل  ةفاحصلا ال  تحبصأو  تبعت . يننكلو  هركنأ ،
درجم رومألا  هذه  لكو  للملا . ببسي يل  تاب  ملاعلا  اذه  ءيش يف  لك  لب  بسحف ،
نع رذتعأو  يفخلا ، ةميرجلا  ملاع  الو  ناغود ، الف  رثكأ . ال  ّيلإ  ةبسنلاب  تاهرت 

. يمامتها ريثي  ءيش  امتنأ ..ال  ىتح  الو  يتحارص ،
، نيقيلاو كشلا  نيب  ًارئاح  جافلاي  ناك  نينثالا ، ىلإ  قدحأ  انأو  تتكس 

. هنم صلختلل  ليبس  كشب ال  ينقمري  هتداعك  روغنوغ  لظ  اميف 
نم يتلاقإ  نم  دكأتلاو  ةديرجلاب ، لاصتالا  ناعيطتست  ققحتلا  امتئش  نإو  - 

ءاقلإ ناعيطتست  ةليح ، ديلاب  امف  كلذ ، مغر  نيقدصم  ريغ  امتيقب  نإو  لمعلا .
. مالسلاو ّيلع  ضبقلا 
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. ًامهفتم جافلاي  ادب 
فطاعتلا ناكو  كيلع ؟ – ضبقلا  يقلن  اذاملو  ناندع ، ذاتسأ  اي  وفعلا  - 

، انفيض انه  تنأف  ةلوجلا  – هذه  بسك  نم  تنكمت  يننأ  ىلإ  ريشي  هتوص  يذلا يف 
نحنف ال انمهف ، ءيست  الأ  وجرأو  ديكأت . لكب  باهذلا  عيطتست  كلاوقأ  ذخأ  دعبو 

نحنو ةفاثكب ، اننيب  نولغلغتم  نيدسافلا  ءالؤه  نأ  امك  انلمعب . مايقلا  ىوس  لواحن 
، ًاعيمج انفده  وه  اذه  ةيموكحلا ، انتاسسؤم  ىلإ  ةبيهلا  ةداعإو  مهنم ، صلختلا  لواحن 

؟ كلذك سيلأ 
. ةقلطملا يتالابمال  راهظإل  ةيتاوم  ةظحللا  تناك 

ىلع ّيدل  فادهأ  الف  انأ  امأ  امكاياون ، ةقيقح  ملعأ  ال  ةقيقحلا   -يف 
ةرداغم ديرأ  يننأل  لضفأ يل . كلذ  ناك  ةعرسب ، يلاوقأ  ذخأ  امتيأ  املكو  قالطإلا .

. بارشلا نم  سأك  ءاستحاو  يلزنم ، ىلإ  ةدوعلاو  نكمي  ام  عرسأب  ناكملا  اذه 
مل ةقاطب ، ينيطعي  وهو  جافلاي  اهلاق  بهذت  – كعدنس  ًانسح .. ًانسح ، - 

لاح يفو  ةقاطبلا ، هذه  لّضفت  لاقن  – فتاه  مقر  طقف  ناونع ، وأ  مسا  اهيلع  نكي 
انب لاصتالا  وجرن  ءيش ، يأ  تركذت  وأ  كاخأ ، صخت  ةمولعم  يأ  ىلع  كلوصح 

. ًارا مأ  ًاليل  كلذ  ناك  نإ  مهي  الو  مقرلا . اذه  ىلع 
. يبيج اهتعضوو يف  ةقاطبلا  تلوانت 

. ضوهنلل دادعتسالا  تأدبو  نآلا ؟ – باهذلا  يننكمي  له  - 
. ةلوهسلا هذ  انه  نم  جورخلا  كنكمي  الف  كلسر ، ىلع  - 

تيأرو ًابرطضم ، هوحن  تفتلاف  تاملكلا ، هذه  لاق  نم  وه  روغنوغ  ناك 
ًاضيأ جافلاي  ىلع  ةريحلا  تدب  دقو  ههجو . ىلع  قيضلاب  ةمسّتملا  ةيدجلا  نم  ًاريبعت 

يتلا ةماستبالا  ّلظ  تحت  روفلا  ىلع  تفتخا  هتيدج  نكلو  ًامهفتسم . هليمز  قمري  وهو 
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: لوقي وهو  ا  ينلباق 
برشلا ملعت ، امكف  انعم ، ماعطلا  لوانت  نود  انه  نم  جرخت  كعدن  نل  - 

. ًاذّبحم سيل  ةيواخ  ةدعم  ىلع 
أزهي يب. ناك  دقل 
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رشع يداحلا  لصفلا 

دق ةعاسلا  تناك  روغنوغو ، جافلاي  نم  صّلمتلا  نم  ًاريخأ  تنكمت  نيح 
ةرايس تللقتسا  ىتح  نمألا ، ىنبم  نم  تجرخ  نإ  امو  ًاليل . ةرشع  ةيداحلا  تزواجت 

. ةرجأ
ًاعباق يف تنك  امدنعف  ةريحلا . تّملأ يب  يتهجو ، نع  قئاسلا  ينلأس  نيحو 

صلختلاو تقو ، عرسأب  لزنملا  ىلإ  ةدوعلا  يه  ةديحولا  يتبغر  تناك  قيقحتلا ، ةفرغ 
نمو مث بارشلا ، سوؤكب  اهدامخإو  يسأرب ، فصعت  تناك  يتلا  راكفألا  ءاضوض  نم 

ءاقبلا ديرأ  يننأ ال  تكردأ  ىتح  تجرخ  نإ  ام  يننكلو  ٍورتو ، ءود  ريكفتلا  ةلواحم 
. قالطإلا ىلع  يدرفمب 

. ميسقت وحن  هجتا  - 
ىلإ بهذأ  له  هيلإ . بهذأس  يذلا  ناكملا  نع  ةديكأ  ةركف  ّيدل  نكت  مل 

؟ ةلكشملا ام  نكلو  اهنم ، راذتعالا  ديرأ  يننظتس  اننيب  لصح  ام  لك  دعبف  ادنوف ؟
نم كانه  ناك  نإو  اهنم . راذتعالا  ديرأ  انأف ال  حلاصتن .ال ، يكل  ةصرف  نوكتس 

قباسلا اهجوز  تناخ  األ  اذامل ؟ نكلو  انأ . سيلو  يه ، نوكيس  رذتعي  نأ  بجي 
تسل يف ًانسح ، ًاذإ ؟ رمألا  يف  ديقعتلا  هجو  ام  ةطاسبلا . هذ  سيل  رمألا  ًالثم ؟

يدانلا ىلإ  باهذلا  وه  لضفألا  لكاشملا . نم  ديزم  يف  ريكفتلا  يل  حمست  لاح 
رخآ ىلع  لوصحلا  نمو  مهتيؤر ، نم  نكمتأل  ةداع ، ءاقدصألا  هيف  رهسي  يذلا 

تامولعملاب ينافعسي  روغنوغو مل  جافلاي  ّنأ  كلذ  مويلا . ةثداح  صخت  يتلا  تامولعملا 
تام دقف  قرفلا ؟ امف  رمألا ، نع  تامولعم  ىلع  تلصح  ول  ىتح  نكلو  ةمزاللا .
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. اهتمرب ةلكشملا  نم  تصلخت  دقف  نيتلاحلا  اتلك  يفو  هنونظي ، ام  اذه  ّنأ  وأ  ناغود ،
هنأ نع  رظنلا  ضغبف  ةقيرطلا . هذ  ركفأ  يننأل  يزخلاب  قيمع  روعش  ينباتنا  اهنيح 

يف هب  تيقتلا  دقف  ماري ، ام  ريخ  ىلع  نكت  مل  انتقالع  ّنأو  قيقشلا ، ريغ  يخأ 
نم مكعدو  كلذ  – نم  ىهدألاو  تضفر . يننكلو  ةدعاسملا ، ينم  بلطو  سمألا ،
لب ةحارلاب  رعشأ  تأدب  دقف  هب  – رعشأ  يذلاو ال  هيلع ، نزحلا  نم  ليلقب  ساسحإلا 

. هنم تصلخت  يننأل  ةداعسلا 
فاحجإلا اذه  َِمل  نكلو  يتيناسنإ ؟ دقفأ  تأدب  له  ثدحي يل ؟ يذلا  ام 

، مئارجلا باكتراو  نيرخآلا ، ءاذيإب  ماق  يذلا  دحأ . ءاذيإب  مقأ  انأف مل  يسفن ، قحب 
، ناغود وه  ةيمارجإلا  تاباصعلا  ليكشتو  سانلا ، ىلع  ءادتعالاو  نييوريهلا ، عيبو 

انرجاشت دقف  ركذأ  ام  ىلعو  كلذ . لك  لعف  ىلع  هربجأ  نم  انأ  نكأ  ديكأتلابو مل 
ةياهنلا يفو  قيرطلا . اذه  يضملا يف  راتخا  هنكلو  هذه ، هتافرصت  ببسب  ةرم  نم  رثكأ 
يوكني دادحلا  رواج  نمف  لاقُي  امكو  اهبكترا . يتلا  تاراذقلا  هسأر يف  ةمق  ىتح  قرغ 

يتلا ةيواهلا  نم  هصلخأس  فيكف  يسفن ، ةدعاسم  ىلع  رداق  ريغ  تنك  نإو  هرانب .
نم ًانقيتم  ناك  دقف  هصيلختل ، ةدعاسملا  ينم  بلطي  هنأ مل  امك  اهيف ؟ هسفن  ىمر 

اونكمتي ىتح ال  مهلامعأ  ءاشفإو  ةلتقلا  حضف  وه  ينم  هدارأ  ام  لكو  موتحملا ، هريصم 
ام يف لك  اذه  ناك  ًاقحأ  ينم . هبلط  ام  لك  اذه  هتوم . دعب  مهتلعفب  ةاجنلا  نم 
؛ يتمالس ىلع  ًافوخ  اهئافخإب  ماق  دقل  ينع ؟ اهافخأ  يتلا  تامولعملا  نع  اذامو  رمألا ؟

كتيطعأ يتلا  تامولعملا  نم  ردقلا  اذ  ِفتكاف  طروتلا ، ًابغار يف  نكت  نإ مل  نكلو  «
مغرو ًائيش . ملعأ  ّتب ال  ةنعللا .. ملعأ ، ال  اذامل ؟ نكلو  هلاق يل . ام  اذه  اهايإ .«

ىتح ةطرشلا  مسق  يف  يئاقبو  لكاشملا ، هذه  لك  ًنأ  هنم ، دكأتم  انأ  امف  كلذ 
، يئاقلل ِتأي  مل  ولف  ناغود . وهو  دحاو  صخش  ببسب  اهلك  ليللا ، فصتنم 
، نظأ ال  يننكلو  لصح . ام  لك  يف  تطروت  امل  يعم ، ثدحتلا  يف  هتبغر  يدبيو 
هنأ ال كلذ  ةطرشلا . مسق  ىلإ  مويلا  يننوبحطصيس  اوناك  ةحرابلا ، هلباقأ  ول مل  ىتحف 

. ياوس ءابرقأ  كلمي 
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سئب هكيرش ؟ وه  نالصأ  اضر  وعدملا  اذه  نأ  ققحملا  ينربخي  ملأ  نكلو 
نوكيل بسانملا  صخشلا  يخأ  دجو  دقف  برغتسم ، انأ  َِمل  نكلو  اذه ، كيرشلا 

. دالوأو ةجوز  ىتح  وأ  ةقيشع  نورخآ ، ءابرقأ  هل  امبرو  هكيرش .
ولف ديعب ، لامتحا  هنأ  الإ  ًاماع . نيرشع  ذنم  ًائيش  هنع  ملعأ  انأو ال  َِمل ال ،
نيحو كلذ ، اولعف  امبر  ةثجلا . ىلإ  فرعتلل  هتجوز  نوبحطصيس  اوناك  ًاجوزتم ، ناك 

ينوبحطصا امبرو  ةقيقحلل . نولصي  مهلع  ّيلإ  ءوجللاب  اوماق  هيلإ ، فرعتلا  نع  تزجع 
ىلع لوصحلا  لجأ  نم  كلذو  هب ، ريخألا  يئاقلب  قبسم  ملع  ىلع  مأل  ًادمع ،
ىلع مهعلطأ  نم  انأف  ديدج . نم  باهرلا  رداوب  تداع  دق  اه  تامولعملا ، ضعب 

فتاهلا مقر  تركذت  اهنيح  ناغود ؟ ةثج  كلت  تناك  ًاقحأ  نكلو  ةحرابلا . انئاقل 
تأدبو راهنلا . لاوط  ًاقلغم  يقب  يذلا  لاقنلا  يفتاه  تجرخأو  هايإ . يناطعأ  يذلا 

. ةيطغتلا قاطن  جراخ  مقرلاف  ةبيخم ، تناك  ةجيتنلا  نكلو  ناغود ، مقر  ىلع  طغضلاب 
مّحفتملا دسجلا  كلذ  ةروص  ّيلإ  تداعو  ااذ . ةجيتنلا  تناكف  ةلواحملل  تدع 

؟ ناغود دسج  كلذ  ناك  ًاقحأ  ةحرشملا ، ىّجسملا يف 
. تمدمد ناغود  – دسج  سيل  اذهف  لاحم ، - 

. قئاسلا ينبطاخ  تلق ؟ – اذام  ًاوفع ، - 
. عومسم توصب  ريكفتلا  تأدب  يننأ  ودبي 

. هل تحضوأ  كثدحأ  – نكأ   -مل 
امع تلءاست  اهنيح  ةيمامألا . هتآرم  نم  ةبارغب  ينقمري  لظ  قئاسلا  نكلو 

، قئاسلا تارظن  بنجت  تلواح  اذل  هجوتأ . نيأ  ىلإو  انأ ، نيأ  تيسن  دقف  لصحي يل ،
ىتح رارقلا  اذ  ًاكسمتم  تيقبو  عاطتسملا ، ردق  ةرثعبملا  يراكفأ  ةململ  تررقو 

. يلوصو
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ءارمحلا ءاوضألا  تحتف  هتداعك ؛ نويفحصلا  هيف  رهسي  يذلا  يدانلا  ناك 
يئالمز ناك  فيثكلا ، رئاجسلا  ناخد  نم  يفخ  بابض  اهحستكا  يتلا  ةيناقلا ،

امهنم يف لك  لمعي  ميدنو ، لورإ  نم  ًالك  تدهاش  ليللا . تاعاس  ريرمت  نولصاوي 
ةموكحلا ةقحالم  عوضوم  يف  ةربخ  نييفحصلا  رثكأ  نم  امهنكلو  ةرياغم ، ةفيحص 

، ةريخألا تايرا  ىلع  ناعلّطم  امهف  ديكأتلابو  ازهجأ . لخاد  ةلغلغتملا  تاباصعلل 
برقأ ناسلجي يف  امأ  مهألاو  ينديفت . نأ  نكمي  يتلا  ةريثك  تامولعم  ناكلمي  يلاتلابو 

مهدحأ كسمأ  امهوحن ، ريسأ  تنك  اميفو  بارشلا . ىلع  لوصحلا  اهنم  نكمي  ةطقن 
. هجول ًاهجو  فراعب  يقتلأل  تفتلا  يعارذب ،

. ءاسملا ذنم  كب  لاصتالا  لواحأ  انأف  لجر ؟ اي  تنأ  نيأ  - 
. مامتهالا اذه  ببس  مهفأ  مل 

؟ لصح يذلا  ام  اذامل ؟ - 
. هتلأس

. ينقمري وهو  هيلإ  ةريحلا  تلقتنا 
يهجو حفلت  لوحكلا  ةحئارب  قبعت  يتلا  هسافنأ  تناك  عمست ؟ – ملأ  - 

. كوخأ لتُق  دقل  هثيدح  – لصاوي  اميف 
نإ دعب  دكؤملا  نم  سيل  نكلو  يسأرب  – ئموأ  انأو  تعمس  – تعمس ، - 

. لعفلاب يخأ  ناك 
نأ لبق  ًالامشو  ًانيمي  فراع  تفتلا  دقف  بجي ، امم  ىلعأ  ناك  يتوص  نأكو 

. لوقي
. ثيدحلا لصاون  كانهو  ئداه ، نكر  سلجنلف يف  - 
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. ًاسماه اهلاق 
ًادحأ ظحلأ  مل  ينكلو  ىشخي ، ناك  ّمم  ىرأل  يدانلا  يف  يرظانب  تلج 

ةءانحناب تبجأف  ةيحتلا . ءاقلإل  امهيدي  اعفر  نيذللا  ميدنو  لورإ  ىوس  اندوجوب  ًامتهم 
. فراع وحن  تفتلاو  يسأر ، نم 

؟ ًاسماه ثدحتت  اذامل  - 
نأ لقعيأ  نيترمحملا  – هينيعب  ّيلإ  قدحي  وهو  اذه ؟ – اي  نونجم  تنأ  له   -

؟ عيمجلا هعمسي  عفترم  توصب  اذهك  ًاعوضوم  شقانن 
قيقحتلا ىلع  لمعي  فراع  ناك  ثيح  نيماع ، لبق  تعقو  ةثداح  تركذت 

ةديرج هرشنو يف  ربخلا  هئاقدصأ  – برقأ  مياس  – قرس  نيح  مهم ، يفحص  ربخ  يف 
اهلقانتي ةيرخسلل  ةدام  ىلإ  لوحت  لب  ربخلل ، هتراسخ  ىلع  هتبيصم  رصتقت  ملو  ةسفانم .

ترذع تنكل  ةثداحلا ، هذه  لوح  ةمهم  تامولعم  كلمأ  ًاقح  يننأ  ولو  عيمجلا .
، نيمرصنملا نيمويلا  لالخ  هتشع  يذلا  مومحملا  ثادحألا  رتاوت  مغرو  يننكل ، هصرح ،

. هتيمهأ ىلع  ليوعتلا  نكمي  ءيش  يأ  يتبعج  كلمأ يف  ال 
. ًاليلق غلابت  كنظأ  - 

. هل تلق 
. غلابأ  -ال 

ينم تالفإلا  نم  نكمتت  نلف  ةزغلم  – ةماستبا  مستبيو  ّيلإ  رظني  وهو  اهلاق 
. يدانلا يصق يف  نكر  ىلإ  يندوقي  وهو  يديب  كسمأو  ناندع  – اي  ةرملا  هذه 

. فوخ نود  نم  ثدحتلا  نم  نكمتن  ىتح  انه ، سلجنلف 
ةقيدح ىلع  ةلطملا  تالواطلا  ىدحإ  وحن  هفلخ  ريسأ  انأو  ًامغرم ، هتعواط 
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يننأب ترعش  ةمستبم ، ّيلإ  رظنت  ءارقش  ةأرما  سلجت  تناك  ةلواطلا  ىلع  يدانلا ،
. ركذتلا تلواحو  ام ، ناكم  ادهاش يف 

. يجنيإ - 
ىدحإ اأ  تركذت  اهنيح  ةركاذلا . ةنايخ  نم  ينذقني  وهو  فراع  اهلاق 

دقف ةملكلا ، ىنعم  لكب  ةباش  نكت  عبطلابو مل  ةينف . ةلجم  نلمعي يف  يتاوللا  تاباشلا 
مظعم مارتحاب  ىظحت  نكت  ملو  اهرمع . نم  نيثالثلاو  ةسماخلا  ىلاوح  يف  تناك 

. ةديج ةأرما  تناك  دقف  اهمرتحأ ، تنك  يننكلو  لاجرلاب ، فورعملا  اهفغشل  ءالمزلا ،
. ينهذ رطاوخلا يف  هذه  رمت  اميفو 

ىلع هتشقانم  دون  عوضوم  كانهف  تقولا ، ضعبب  انل  نيحمست  له  - 
. دارفنا

. فراع اهبطاخ 
. ةحفاصم اهدي  دمت  يهو  هتاملك  عامس  مدع  تعّنصت  اهنكلو 

. لمعلا نم  كولاقأ  مأب  تعمس  كلاح ، فيك  ناندع ، ًابحرم  - 
. ًامستبم اهتحفاص 

؟ كلاح فيك  ينيربخأو  رمألا ، نم  كعد  يتزيزع ، اي  لصح  ام  اذه  - 
وهو اهمامأ  رمست  همالكب ، يجنيإ  ةالابمال  ظحال  يذلا  فراع  نكلو 

. رركي
. ًاليلق انل  نيحمست  له   -

. رخآ ناكم  ثدحتلل يف  بهذا  - 
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. ةاتفلا هتباجأ 
ةظاظف نم  ًاضيأ  تأتسا  دق  يننأب  ركنأ  نلو  روفلا ، ىلع  ههجو  رّدكت 

صرحت توصبو مل  حضاو ، بضغب  اهبلق  تانونكم  حرط  تلصاو  اهنكلو  يجنيإ ،
. هضفخ ىلع  ًاقلطم 

ةليللا ءاضقل  ًادهاج ، ينقّلمتت  تنك  ليلق  ذنمف  عيضو ، نم  كل  اي  - 
. كب ىوس  قيلي  راقتحاب ال  ينلماعت  تأدب  ىتح  ناندع ، تيأر  نإ  ام  نكلو  كعم ،

. يجنيإ اي  نكلو  - 
. فراع مثعلت 

تنك نيح  يعم ، سولجلا  كنم  بلط  نم  تسل  ةغوارملا . نع  فك  - 
ةقافص لكب  لواحت  نآلاو  ينقّلمتت ، تأدبو  تيتأ  نم  تنأف  يسأك ، يستحأ 

؟ ًاضيأ يتلواط  ىلع  ءاليتسالا 
رمألا ام يف  لك  ليبقلا ، اذه  نم  ًائيش  دصقأ  مل  يجنيإ ، اي  كلسر  ىلع  - 

. رثكأ ًافورعم ال  كنم  تبلط  يننأ 
كنكلو نهعادخ ، عيطتست  يتاوللا  ءاسنلا  كئلوأ  نم  ينبسحت  كنأ  ودبي  - 

. فورعم وأ  ةمدخ ، يأ  كل  يدسأ  نل  يننأ  امك  ئطخم ،
. حوضوب قيضلا  هيلع  ادبو  ههجو  فراع  رّشك 

ال ةريغص  ةمدخ  كنم  تبلط  يننأ  كلانه  ام  لك  رمألا ، نيلّو  تنأ  - 
. نيرتس اهدنعو  ينم  ةمدخ  هيف  نيجاتحتو  موي  يتأيس  نكلو  رثكأ ،

. ةطاسبب همالك  ريرمت  يونت  نكت  ةاتفلا مل  نكلو  باحسنالاب ، فراع  أدبو 
. كلاثمأ نم  ةمدخ  جاتحأ  نلف  ميحجلا ، ىلإ  بهذتلف  - 
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. ينبطاخت يهو  اههجو  ىلع  ةفيطل  ةماستبا  تمسر  مث 
عيطتست هتلق . امم  ءيش  يأب  ًاينعم  تسلف  ناندع ، اي  لصح  امع  رذتعأ  - 

. تئش نإ  سولجلا 
. ًاقحال كارأ  امبر  ًاركش ، - 

يئايتسا مدع  ًاحضوم  يهجو  ىلع  ااذ  ةفيطللا  ةماستبالا  مسرأ  انأو  اهتلق 
. اهنم

. هتياغ دجو  دق  ناكملا ، هتارظن يف  لوجت  يذلا  فراع  ناك  ءانثألا  هذه  يف 
. يقيدص اي  كانه  سلجنل  َلاعت  - 

. يجنيإ نع  ًادعتبم  ةرغاش ، ةلواط  وحن  يعارذ  نم  ينبحس 
تلزانت يننأل  قمحأ  يننكلو  مدمدي  – ذخأ  ةرهاعلا  – كلت  ةنعللا  اهيلع  - 

. اهلثم ةهيفس  تسلاجو 
نأ دعب  لواحت  فكيف  ءاردزاب ، اهتلماع  دقل  اهبضغ ؛ يف  ةقحم  اهنظأ  - 

. جف فرصت  هنإ  اهتلواط ؟ نع  اهدرط  اهعم ، تسلج 
تاقسافلا نم  عون  يأ  نوملعي  لكلاف  اهلاثمأ ، نع  عافدلا  نم  كعد  - 

. ااضحأ نيب  بّلقتي  ملو  يفحصلا ، طسولا  دحأ يف  قبي  يه .مل 
ناكو ثالثلا ، هتاجوز  قلطو  تارم  ثالث  جوزت  دقف  ًاقسف ، لقأ  ناك  هنأكو 
ةحص نم  ًاقثاو  تسل  يفحصلا . طسولا  يف  عرسألا  قسافلا  بقل  هيلع  قلطي 

ةيمارغلا هتارماغم  رخآ  نع  ثيدحلاب  أدبي  ىتح  همف ، حتفي  نإ  ام  هنكلو  تاءاعدالا ،
تنك دقف  رمألا ، اذه  لوح  هعم  لداجتلا  يف  ًابغار  نكأ  مل  يننكلو  ءاسنلا . عم 

نع ةثحاب  لوجت  يتارظن  تأدب  ىتح  انسلج  نإ  امو  بارشلا ، نم  سأكل  ةسام  ةجاحب 
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أدب دقف  يتابغر ، عقوت  نع  نوكي  ام  دعبأ  ناك  فراع  نكلو  ةمدخلا . نابش  دحأ 
. انسولج روف  مالكلا 

نلف كدحو ، رمألا  اذه  ضوخلا يف  تلواح  نإ  ناندع ، اي  ًاديج  ينعمسا  - 
ول نكلو  ريثكب ، كتاردق  نم  ربكأ  اهيف  طروتلا  يونت  يتلا  ةيضقلا  ّنأ  كلذ  عيطتست ؛

نوكي فيك  عيمجلا  كرديس  اهنيحو  يفحص . قبس  ربكأ  ريجفتب  موقنس  انعم ، انواعت 
. اهلوصأ ىلع  ةيفحصلا  ةداملا  ميدقت  نفو  يقيقحلا ، يرابخإلا  يفحصلا 

. تاهرتلا هذه  درس  لصاويسف  هتكرت ، ول 
يذلا ام  حضوت يل  نأ  كل  له  نف ؟ يأو  ريجفت ، يأ  ةظحل .. ةظحل ، - 

؟ هنع ثدحتت 
درجم مت  مل  نيتنس  ذنمف  كفرعي . نم  ريخ  انأف  ةغوارملا ، نع  فك  - 
لتقُي مث  تعفر ، ديقعلا  لتقم  نع  ينلأستل  لصتت يب  نآلاو  يفحص ، ربخ  يأب  مامتها 

قدصأ نأ  كلذ  لك  دعب  ينم  عقوتتو  هل ، جيورتلا  ام مت  اذه  نأ  وأ  ناغود ، كوخأ 
؟ رثكأ تافداصم ال  دّرجم  ثادحألا  هذه  نأب 

تسلو رومألا . هذ  ًامتهم  دعأ  يننأب مل  ليلق  ذنم  ةطرشلا  تربخأ  دقل  - 
مأ ال. دحأ  ينقدص  نإ  ًامتهم 

. ةمدخلا نابش  دحأ  نع  ثحبلا  لصاوأ  تنك  ثدحتأ  تنك  امنيبو 
نم رمألاب  هتفرعم  تداز  دقو  اهلاق  ًاذإ ؟ – ةطرشلا  مسق  تنك يف  دقل  - 
اذل روفلا ، ىلع  ةقيقحلا  اوكردأ  دقل  كلذ ، متحي  قطنملاف  عبطلاب ، هتوص  – يف  ةقثلا 

. كعم قيقحتلل  كذخأب  اوماق 
يدي تعفرو  مكل  – ولحي  امك  تاهّرتلاب  نّهكتلا  ةطرشلاو  تنأ  عيطتست  - 
يتأي يكل  ةرواا ، ةلواطلا  ىلع  بارشلا  نم  نيسأك  عضي  ناك  يذلا  يقحل  ريشأل 
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. بارشلا نم  سأك  وه  نآلا  هجاتحأ  ام  لكف  ّيلإ  –
قيمع لسوت  كانه  ناك  هوحن  تفتلا  نيحو  اهلاق ، يب  – اذه  لعفت   -ال 

! يعادخ لواحت  نكلو ال  ةطرشلا ، ىلع  بذكلا  عيطتست  ههجو  – تامسق  ىلع 
، رمألا يتكراشم يف  يونت  كنأو ال  كدرفمب ، ربخلا  ىلع  لمعلا  يونت  كنأب  ينحراص 

. يلافغتسا وأ  بعالتلا يب  لواحت  نكلو ال 
. قيضب تدّهنت 

تامولعم يأ  يدل  سيل  لجر ؟ اي  كل  هلوقأ  ام  باعيتسا  لواحت  اذامل ال  - 
. ةيضقلا نع 

؟ ةطرشلا كتذخأ  ًاذإ َِمل  - 
؟ كلذ ىوس  نوكيس  اذامو  ةثجلا ، نم  ققحتلل  - 

. هنم راذتعالا  يونأ  نكأ  مل  يننكلو  بجي ، امم  ًاعافترا  رثكأ  يتوص  ناك 
ِلابأ ملف  هتارظن ، ًاعذال يف  ًابتع  تظحال  هينيع ، يتلا يف  ءادجتسالا  تارظن  لدبو 

: يبناجب فقو  يذلا  يقح  وحن  ُتفتلاو  رمألاب .
. ةداعلاك - 

. هل تلق 
ام – ًارمأ  ركذت  هنأكو  داع  ًاريثك ، دعتبي  نأ  لبقو  ناندع  – ذاتسأ  ًانسح  - 

؟ ًاتوكسب دوتأ 
. صّمحلا ضعب  طقف  - 

. ًامستبم اهتلق  - 
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. دفان ربصب  باشلا  عم  يثيدح  ءاهتنا  رظتني  فراع  ناك  اميف 
مغر كنم . ءاتسي  نأ  بجي  نم  انأف  ةثيبخلا ، ةقيرطلا  هذ  ّيلإ  رظنت   -ال 
ىلإ تلوحت  دقل  يرابخإ . ءانع  كسفن  فلكت  مل  ةديرجلا ، نم  يدرط  ريخب  كتفرعم 

. بابلا مامأ  ةكوحضأ 
. ًاديعب رظن 

. كل مسقأ  - 
. يعادخ لواحي  ناك 

كنكلو مل ملعت ، تنك  كنأب  ةمات  ةقث  ىلع  انأف  رمألا ؛ راكنإ  لواحت   -ال 
. طيسب لاصتا  ةّقشم  كنم  قحتسأ  يننأب  رعشت 

. عوضوملا مهف  تأسأ  دقل  - 
. هتلعف ريربت  لواحي  ناك 

، ببسلا اذهل  كنم  ءاتسم  يننظت  الو  فراع . اي  ءيش  يأ  مهف  ئسأ   -مل 
هذه نع  تامولعم  يأ  يدل  تسيل  كل ، هلوقأ  ام  يعت  نأ  كنم  بلطأ  ينكلو 

. اهيف طّروتلا  ديرأ  يننأ ال  مهألاو  ةيضقلا ،
عافدلا تالواحم  نع  ّفك  دقف  هعانقإل ، ةيفاك  تناك  يتاملك  ّنأ  دب  ال 

. ثيدحلا ّريغي  وهو  هيتفش ، ىلع  مسترت  فارتعا  ةماستبا  تذخأو  هسفن ، نع 
كتبغر مدع  يعدت  تنأو  تامولعملا ، عمج  ينم  تبلطو  تلصتا يب ، اذامل  - 

؟ رمألا طّروتلا يف 
. ناغودب يئاقل  نع  هرابخإ  ديرأ  نكأ  مل 
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. يخأ وهف  نيقيقش ، طروتب  تملع  امدنع  - 
. فيضي نأ  لبق  تاظحلل  ةقدصم  ريغ  تارظنب  ينقمر 

ولو كيخأ  ىلع  ينثت  كعمسأ  تاونسلا مل  هذه  لاوطو  ًاديج . كفرعأ  انأ  - 
، نيقباسلا نييشافلا  دحأ  لجأ  نم  قلقلا  هبيصي  يذلا  لجرلاب  تسلو  ةدحاو . ةملكب 

برهتت تنك  كنأ  امك  ببس . نود  نم  هرابخأ  نع  ثحبلا  ءانع  كسفن  فلكتو 
، مامتهالل كعفدي  رخآ  ببس  دوجو  نم  ّدب  ال  ةعيرذ ، يأ  تحت  ةفاحصلا  ةسرامم  نم 

. ةقثلا لك  هنم  قثاو  انأ  ام  اذهو 
. ةرملا هذه  ماستبالل  يرود  ءاج 

دقل ميدقلا ، نمزوس  ناندع  تسلف  ًاحيحص ، كمالك  ناك  ول  ىتح  - 
يذلا نمف  ةرماغملا ، هذه  ضوخ  تلواح  ول  ىتحو  ةقباسلا ، يتاقالع  لك  تدقف 

؟ يعم نواعتلاب  ىضريو  ينقدصيس ،
كتاقالع لك  ترسخ  كنأ  حيحص  كل . هحاضيإ  ديرأ  ام  اذهو  - 

انل لضفألا  نمو  نوقثي يب ، مإف  دحأ ، كب  قثي  نإو مل  لعفأ . يننكلو مل  كفراعمو ،
. نواعتن نأ 

. حضاو نيقيب  ينقمري  وهو  تاظحلل ، تكس 
كلذ دوعتل  كتصرف  لمعلا . ىلإ  ةدوعلل  كتصرف  هذهف  ناندع ، اي  داج  انأ  - 
ئطخي ال  يفحص ، زنك  ىلع  سلجت  تنأف  هءارو ، نورخآلا  ىعسي  يذلا  يفحصلا 

. هتحئار يفنأ 
. ءاوخب هيلإ  ترظن 

، ديج كعضو  ّنأ  هفرعأ  ام  بسحف  رمألا ؟ اذه  نم  هينجتس  يذلا  امو  - 
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، كلثم ريدق  يفحصو  ماري . ام  ريخ  ىلع  ريرحتلا  ريدمو  ريرحتلا  سيئر  عم  كتقالعو 
. نينسلا هذه  لك  دعب  رابخألا  نم  عونلا  اذه  ةقحالم  هبساني  ال 

هفيز نم  ًاقثاو  تنك  ءايتسا ، عنصت  لواح  دقو  اهلاق  ةغلابملا  – نع  فك  - 
لجأ نم  ربخلا  ةقحالمب  موقي  ال  يقيقحلا ، يفحصلاو  يقيدص ، اي  يفحص  انأ  – 
نكمي ال  هحور  يف  لصأتم  عفادل  ةباجتسا  كلذ  لعفي  هنإ  بصنملا ، وأ  ةرهشلا 

. هتمواقم
. بذاك - 

. هل تلق 
. ههجو ىلع  يلج  عابطنا  يأ  نود  ينقمري  تاظحلل  لظ 

. بذكأ يننإ ال  كل  مسقأ  - 
. هسفن نع  عافدلا  لواح 

بيعملا نمو  ليوط ، نمز  ذنم  ناقيدص  نحنف  كلذ ، لعفت  نأ  بيعملا  نم  - 
؟ رمألاب مامتهالا  اذه  لك  َِملو  يرجي ، يذلا  ام  يمامأ . ءاعدالا  لواحت  نأ 

وحن تفتلا  هنإ  ىتح  هنقذ ، كحي  وهو  هتراجيس  لعشأو  هتارظن ، تبر 
. بارشلا يقح  رضحأ  نيح  ثدحتلاب  ّمهي  ناكو  تاظحللا . ىدحإ  يف  يجنيإ 

ىتح يلوضف  ليجأت  تعطتسا  يننكلو  هلوقيس ، ام  عامسل  ديدش  لوضف  ينباتنا 
نوسنايلا معطب  ًاعتمتسم  ءاستحالا  لصاوأ  تيقبو  سأكلا . نم  ةوسح  يستحأ 

. ةعتمملا هطوبه  ةلحر  يئاشحأ يف  غدلي  يذلا  عذاللا 
، ةيواهلا ةفاح  ىلع  فقأ  ًاضيأ  انأف  لاق يل  – هليختت  – امك  سيل  رمألا  - 
اي لوفألا  ىلع  فراش  انرصع  ّنأ  ودبي  ةظحل . يأ  لمعلا يف  نم  يدرط  نكمملا  نمو 
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، قومرم ميلعت  ىلع  نولصاح  مهو  ةيلاع ، ةءافك  كلتمي  باش  ليج  كانهف  يقيدص .
الو بيرق . تقو  انناكم يف  نولتحيسو  ةفاحصلا . ةنهم  بيلاسأ  لك  ىلع  نوعلّطمو 
نل ريدملاب  ةديجلا  كتقالع  نأ  امك  نآلا . دعب  رعاشملا  ةاعارم  وأ  تاقادصلل  لاجم 

نيعراصتم درجم  ىلإ  انولوح  دقل  ةياهنلا . مهي يف  ام  وه  همدقت  يذلا  لمعلاف  كعفنت ،
. راوسألا جراخ  فيعضلا  بعاللا  اودرطيل  اهيلع ، نوفرشي  ةبلح  يف 

اي ةيادبلا  ذنم  ااذ  ةبلحلا  يف  انك  اننكلو  رمألا ، ظحالت  نكت  مل  امبر  - 
. هتاملك ةيمهأ  نم  ليلقتلا  ًالواحم  اهتلق  يقيدص  –

عارصلاو ةوسق ، رثكأ  تحبصأ  طورشلا  نكلو  ظحالأ ؟ الأ  يل  فيك  - 
، عادخلا كمامأ ، ةحابم  لئاسولا  لكو  ةقارملا . ءامدلا  قفدت  دازو  هتريتو ، تعراست 

. سانلا مامتها  باطقتسا  نم  نكمتت  نأ  مهملا  بذكلا ..
نم ًاقثاو  نكأ  مل  كلذ  مغرو  هتاملك ، نم  حضني  يذلا  نزحلاب  ترثأت 

. سأكلا نم  ىرخأ  ةوسح  تيستحاف  هقدص .
؟ طبضلاب هديرت  يذلا  ام  ينربخأ  ديدجلا ، عضولاب  سيل  اذه  - 

يأ ةديرجلا يف  نم  درطُأ  دق  ًاضيأ  انأ  ههجو  – رّدكت  دقو  هلوق  – ديرأ  ام  - 
. لمأ ةقراب  كانه  نكلو  ةظحل .

؟ يه امو  - 
ةفيحصلا ةيكلم  لقتنتل  رهشأ ، ةتسلا  براقي  ام  ذنم  ةيراج  تاريضحتلا  - 

. هسفنب رمألا  ىلع  ينعلطأ  نم  وه  ريدملاو  ةسفانملا ، تاهجلا  ىدحإ  ىلإ 
. ليبقلا اذه  نم  ًائيش  تعمس  دقل  لجأ ، لجأ ، - 

. روباب زاملي  وه  ةديدجلا ، ريرحتلا  ةسائرل  هلوادت  متي  يذلا  مسالاو  - 
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. طيشن يفحص  وهف  هفرعأ ، انأ  - 
هنأ امك  حاجنلاب ، ةلفاح  ةينهملا  هتريسو  طيشن . باش  هنإ  قح ، كعم  - 

. زافلتلا تاطحم  ىدحإ  ةيرابخإ يف  ةرشن  مدقي 
يف ةبغرب  ترعش  يننكلو  ثيدحلا ، اذه  نم  هيلإ  يمري  امل  ًاكردم  تنك 

. لمعلا نم  يتلاقإ  رارقب  يرابخإ  مدع  ىلع  ًاباقع  هتظاغإ 
اذه قحتسي  وهف  ًاذإ  ةالابماللا  – عنصت  تلواحو  ديج  – ربخ  اذهو  - 

. ةرادجب بصنملا 
. ةشهدلا ًايدبم  يلإ  رظن 

ةنايخل – ضرعت  نمك  شعتري  هتوص  ناك  – ناندع ؟ اي  هلوقت  يذلا  ام  - 
، ةيوس ربخلا  اذه  زاجنإ  نم  انكمت  ولو  ةديدجلا ، ةديرجلا  هذه  يف  وه  ديحولا  يلمأ 

. ةديدجلا ةديرجلا  ةفيظو يف  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتتسو  انالك ، وجننس 
. بارشلا سأك  تلوانت 

. كليقي نل  ريدملاف  غلابت ، كنظأ  - 
ةحارص يف لكب  ملكت  دقل  تاروطتلا ، رخآ  نع  ديعب  تنأف  لعفيس ، لب  - 
ول ىتح  دحأ ، عم  حماستأ  نل  فرحلاب » لاقو  نيعوبسأ ، لبق  دقع  يذلا  عامتجالا 

بيرق امعو  فوخلاب ، رذني  تاب  رمألا  يهجو . رظنلا يف  ققدي  وهو  اهلاق  يبأ « ناك 
. قيرطلا ةعراق  ىلع  انسفنأ  دجنس 

. ًالهمتم يتفش  تقعلف  اهيتقباس ، نم  ذلأ  سأكلا  نم  ةثلاثلا  ةوسحلا  تناك 
ةعراق ىلع  تحبصأ  دق  انأف  حازملاب  – دجلا  ًاجزام  اهتلق  تيسن ؟ – له  - 

. لعفلاب قيرطلا 
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ناك دقف  يتالابمالب ، ًاضاعتما  يدبي  نأ  نود  اهلاق  هينعأ  – ام  اذهو  - 
لب ديدج ، نم  لمعلا  ىلإ  دوعتس  حضاو  – رارصإب  يعانقإ  فده  وحن  ريسي 

. كحاجن نع  نوثدحتيس  لكلاو  ةقباسلا ، ةينهملا  كترهش  عاجرتسا  نم  نكمتتسو 
. هنع ثدحتت  ام  لك  يتبغر يف  نم  ًاقثاو  تسل  - 

. هل تلق 
. ملكتي نأ  لبق  هتراجيس ، نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحسي  وهو  ًاشهدنم ، ادب 

، ههجو ريباعت  نم  تكردأ  دقو  ةفرعملا  – قح  كسفن  فرعت  ال  كنظأ  - 
ىلوألا ةرملا  يه  امبر  يعانقإ ، در  سيل  مالكلا  اذه  لوقي  هنأ  هتوص ، ةربنو  هتارظن  نمو 

، كل هلوقأ  امل  هبتناو  يقيدص ، اي  يفحص  تنأف  انسولج  – ذنم  ًاقداص  اهيف  ادب  يتلا 
لواحتو بعتت ، نأ  دراولا  نم  ًايفحص . ىقبتس  لب  ًايفحص ، تنك  كنإ  لقأ  انأف مل 

نل كنكلو  كلمع ، هركب  رعشت  دقو  لبو  بارشلل ، أجلت  نأو  برهلاو ، داعتبالا 
اي ةنيعل  ةنهم  اإ  كنع . ىلختي  نل  وهف  تلواح  ول  ىتحو  هنع . يلختلا  نم  نكمتت 
. تامملا ىتح  كدسج  نم  ةيلخ  لكو  كحورو  كلقعب  ةثبشتم  لظتس  يهف  يقيدص ،
يننأل ًاريثك ، رثأتأ  يننكلو مل  فراع ، تاملك  ادب يف  يذلا  قدصلا  مغر 

. ةمختلا دح  تاملكلا  هذه  تعمس 
فسألل كنكلو  ًامربتم  – هل  تلق  ديدج  – نم  خفنلاب  تأدب  دق  اه  - 

يذلا رجفتملا  ربخلا  عنصت  داوم  وأ  تامولعم  يأ  كلمأ  انأف ال  ةبوقثم ، ةبرق  خفنت يف 
انأ هيلع . لمعلا  يتبغر يف  نم  ًاقثاو  تسلف  ًائيش ، كلمأ  تنك  ول  ىتحو  هيلإ . وبصت 

دجأ ال  ةريثك ، نايحأ  يفو  ًازوجع ، تحبصأ  يننأب  رعشأ  لب  يقيدص ، اي  ًادج  بعتم 
. ةدحاو عبصإ  كيرحتل  ةوقلا  يسفن  يف 

يقيقح – قيدص  فطاعتب  يشي  توصب  اهلاق  كلذب  – رعشتس  عبطلاب  - 
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اإ دودحلا ، لك  تزواجت  دق  كنكلو  برشن ، انلك  ًانسح  برشلا . فرست يف  تنأف 
فقوت فيك  فرعت  نأ  ام  ةظحل  يف  كيلعو  مدعلا ، ىلإ  ىوس  يضفت  ال  ةهاتم 
فيكو شيعتس ؟ نيأ  نمو  هلعفتس ، يذلا  امف  لمعلا ، نم  كدرط  دق مت  اه  كرادحنا .

؟ كنبا ةعماج  طاسقأ  عفدتس 
، ىرخأ ةرم  سأكلا  تلوانت  دقف  كلذ  مغرو  لوقي ، اميف  ًاقحم  ناك 

نمو مث: ةليوط ، ًةوسح  توسحو 
. فرعأ انأف ال  ينقدص  يقيدص ، اي  فرعأ   -ال 

لازلز ثادحإل  يفكت  كيدي  نيب  يتلا  داوملاف  لجر ؟ اي  هفرعت  يذلا ال  ام  - 
. نيعل

. ترجفناو لّمحتلا ، ىلع  ًارداق  دعأ  يننكلو مل 
. تنأ هفرعت  امم  رثكأ  فرعأ  انأف ال  ةنيعللا ، داوملا  ةملك  ديدرت  نع  فك  - 

مهضعب صلختلاب  اوأدب  دقو  ةباصعلا ، هذه  طاسوأ  يرجت يف  تاباسح  ةدرج  كانه 
رثكأ يدل  ءيش  الو  ةباصعلا ، هذه  ىلإ  يمتني  ًاضيأ  يخأف  هملعأ  ام  بسحبو  ضعب ،

. اذه نم 
. قدصم ريغ  تاظحلل  ينقمر 

؟ رمألا لوح  رخآ  ًائيش  فرعت  ًاقحأ ال  - 
ام ًاقداص يف  تنك  دقف  اذل  ناغود ، ينم  هبلط  امب  هرابخإ  ىلع  ًارداق  نكأ  مل 

. هلوقأ
. فرعت امبر  كنكلو  ًائيش ، فرعأ  يننإ ال  كل  مسقأ   -ال ،

يهف ليصافتلا  امأ  هفرعت ، امم  رثكأ  يدل  سيل  ًاضيأ  انأ  ةقيقحلا   -يف 
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، ةيمامألا اهتهجاو  بيترت  ديعت  ايكرتف  ةيفصت . تايلمع  كانه  ّنأ  ملعي  لكلا  ةمهبم .
نم صلختلل  نوططخي  نمم  ةلودلا ، وأ يف  ةموكحلا  يتلا يف  تايصخشلا  ضعب  كانهو 
ةرازو نم  مه  امبر  ءالؤه ، نوكي  نم  ينلأست  الو  مهسفنأب . ةاجنلل  قدايبلا ، ضعب 
دّدرتت نيذلاو  ةيلاعلا ، بترلا  يوذ  ةطرشلا  لاجر  ضعب  امبرو  ةقباسلا ، ةيلخادلا 
ةقيثو وأ  ليلد  يأ  كلمن  فسألل ال  اننكلو  تاباصعلا . هذه  مهعولضب يف  مهؤامسأ 

. كلذ تبثت 
وأ مهتلاب  مهتهجاوم  كنكمي  لهف  قرفلا ؟ امف  ليلد  انيدل  ناك  ول  ىتحو  - 

؟ مهتمكاحم
، تامولعملا هذهل  يرشنب  ريدقت ، لقأ  ىلع  يننكلو  لعفأ ، نل  عبطلاب  - 

. ماعلا يأرلل  مكحلا  كرتأس 
. ةضفنملا هتراجيس يف  بقع  قحسي  وهو  ّيلإ  رظنلا  بنجت  اميف  اهلاق 

هتركاذف ماعلا ، يأرلاب  ًاريثك  قثت  كلذ ال  مغرو  سأي  – اهتلق يف  امبر  – - 
. ةعرسب ثادحألا  ىسنيو  ةفيعض ،

ام لعفنل  ضاعتماب  – همف  يولي  وهو  اهلاق  ماعلا  – يأرلا  ىلع  ةنعللا  - 
. يفكي اذهف  هلعف ، انيلع 

. انبرد ريني  ءوض  يأ  كلمن  نحنف ال  انتلاح ، ىرت  كنكلو  - 
لمألا لابح  رخآ  هنم  تبحس  يننأكو  ًاسئاي ، اهلاق  قح  – كعم  - 
يذلا لجرلاب  سيل  وهف  لعفي ، هنكلو مل  عقاولل ، ملستسي  نأ  وجرأ  تنكو  ةاجنلاو ،

قيرب ادبو  رارقلا  – ذاختا  عرستت يف  كنأ  ييأرب  ةطاسبلا  – هذ  ءاضيبلا  ةيارلا  عفري 
تامولعم كانه  ّنأب  رعشأ  يننكلو  ةفاخسلاب ، ينتعنت  امبر  هينيع –  ضموي يف  بيرغ 

. كيلإ اهقيرط  يف 

١٤٥ مكـتبة



؟ نيمجنملا راك  ىلإ  تلوحت  له  ًارخاس  – اهتلق  ًاقحأ  – - 
سيل وهو  ةيلمعلا ، هذه  باطقأ  دحأ  كوخأف  رمألاب ، ميجنتلل  ةقالع   -ال 

مامتها رمألا  بلجيس  هنع ، ةيفحص  ةدام  دادعإب  انمق  ولف  طيسبلا ، لجرلاب 
. نيريثكلا

ةقرتحملا ةثجلا  ّنأ  وأ  لتُق ، هنأ  انيعدا  ولف  لصح . يذلا  ام  ملعن  اننكلو ال  - 
. ةكوحضأ ىلإ  لوحتنس  سكعلا ، تبثو  هل ، تسيل 

ينكرتيس هنأب  ترشبتساف  قمعب ، ركفي  وهو  ةلواطلا  وحن  هتارظن  تهجتا 
. ةأجف هسأر  عفر  هنكلو  ةرملا ، هذه  ينأشو 

نل ديدج  – نم  هينيع  بيرغلا  قيربلا  كلذ  ءاضأ  دقو  يقيدص  – اي   -ال 
. اهلّيختتل تنك  ام  ًاباوبأ  انمامأ  حتفتس  اّأ  ىرتسو  اندي ، نم  ةصرفلا  هذه  توفن 

١٤٦ مكـتبة



رشع يناثلا  لصفلا 

، ايلوف ةعلط  نم  بيرق  عراش  رخآ  عقي يف  يذلا  يلزنم  ىلإ  فراع  ينلصوأ 
ًابغار يف تنك  يننأل  فراع ، نم  تبلط  عراشلا « لخدت  » .ال  شاتكيشيب ةقطنمب 

مسقلاو ةحرشملا  نيب  لّقنتأ  تنك  مويلا  لاوطف  تلعف ، ام  ًانسحو  ًاليلق . ريسلا 
يشي ءفدب  خّمضم  هنكلو  بطر ، ميسن  ينلبقتسا  ةقلغم . نكامأ  اهلكو  يدانلاو ،

نم طقاستي  فيفخ ، ذاذر  اياقب  كانهف  ًاددجم ، ترطمأ  اأو  ّدب  عيبرلا .ال  بارتقاب 
كربلا ىلع  طقاستي  ناكو   . ءاوهلا تامسن  عم  ينلصيو  اهتحنجأو ، مويغلا  بادهأ 
تناك يردجلا . ا  ثبع  هوجوك  ودبتل  قيرطلا ، رفح  ألمت  يتلا  ةريبكلاو  ةريغصلا 

اذه ىلع  ًاداتعم  تنك  يحلا  ناكس  عيمج  لثمف  ةطقنلا ، هذه  ىتح  ةيعيبط  رومألا 
هذه نيب  للستلا  ةعساو يف  ةربخ  اذ  تنكو  رطملا ، لوطه  دعب  لصحي  يذلا  رظنملا 

، ملظملا عراشلا  اذه  كربلا يف  ّنأ  رمألا ، يعيبطاللاو يف  للبلا . ينبيصي  نأ  نود  رفحلا 
ةحول يمامأ  رظنملا  لوحيل  تلفسإلا ، ىلع  سكعني  صقارتم ، يضف  قيربب  ضموت 

. ةينف
، ينيع كرفأ  تأدب  ظقي . انأو  ىتح  مالحألا  ةيؤرب  يسفن  تما  ةيادبلا  يف 

هلاح ىلع  رظنملا  ناك  امهتحتف ، نيحو  هيلع . تدتعا  امك  ًاملظم  دوعي  عراشلا  ّلع 
ًاجهو عراشلا  ىلع  تفضأ  يتلا  حيباصملاب ، ةعورزم  تناك  ضرألا  نأكو  ريغتي . مل 
نيحو ىفتخا ، ءاملا  نم  تعبنملا  ءوضلا  نكلو  ءام ، ةكرب  لوأ  نم  تبرتقا  فولأم . ريغ 

مهدحأ ّنأ  امإ  بيرغ ! ةملظمو . ةرذق  ةكرب  درجم  حبصتل  تداع  اهتفاح ، ىلع  تفقو 
، دكأتللو يلقع . نم  ةيقابلا  ةيقبلا  دقفأ  تأدب  ًاقح  يننأ  امإو  يعم ، بعللا  لواحي 
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درجم تناك  يدايتعا ، ريغ  وه  ام  ثدحي  ملف  ةكربلا ، هايم  يئاذح يف  فرط  تعضو 
ةكربلا ىلإ  قيدحتلا  تلصاو  رطملا . دعب  انعراوش  ألمت  يتلا  كربلا  تائمك  ةيداع  ةكرب 

نمو ةظحلل ، تلهمت  اهحطس . ىلع  روهظلل  دوعي  ءوضلا  أدب  نيحو  اهنع ، دعتبأ  انأو 
. مالظلا قرغتل يف  تداعف  مهدحأ ، قحالأ  يننأكو  ديدج ، نم  ةكربلا  وحن  تعرسأ  مث 

ملظأو هتاذ ، رمألا  رركتف  ىرخأ ، ةكرب  وحن  تهجتا  انه ؟ ثدحي  يذلا  ام  ةنعللا ،
امبر وأ  برشلا ، نم  فيفختلا  ّيلع  ينهذ ، ربعتل  فراع  تاملك  تداع  اهحطس .
يننأ حيحص  برشلاب ؟ رمألا  اذه  ةقالع  امف  تاهرتلا ، نع  ّفك  ًايئا . هنع  فقوتلا 

امل تلعف ، ولو  يعولا ، نادقف  ّدح  برشأ  يننكلو مل  فيطللا ، راودلا  ضعبب  رعشأ 
تئفطُأو ءاوهلا ، ةعرس  تداز  ةأجف  ةبيرغلا . اهئاوضأب  ءاملا  كرب  الو  عراشلا ، تظحال 

؟ ميحجلا قحب  لصحي ، يذلا  ام  انعراش . ءيضت  يتلا  كربلا  ءاوضأ  عيمج 
ةكرب نم  ةرئاحلا  يتارظنب  لقتنأو  عراشلا ، فصتنم  يف  فقأ  تنك  اميفو 
امع راتسلا  حيزت  نأ  يفنأ ، ىلع  تطقس  ةمخض  ءام  ةرطق  تعاطتسا  ىرخأل ،
ةميغ حبست  تناك  ةرشابم ، يسأر  قوفو  روفلا ، ىلع  ىلعألا  ىلإ  ترظنف  لصحي .

فلخلا نم  اهعفدتو  مامألا ، نم  ةميخلا  ّرجت  حايرلا  تناك  قارب . يضف  نولب  ةمخض 
يأ يدبت  نكت  مل  ةميغلا  نكلو  ةريغص ، فتن  ىلإ  اهتيتفت  ىلع  حضاو  رارصإب 
لعفب اهنع  ةعرفتملا  فدنلا  تذخأو  ةداعسب ، اهريصمل  تملستسا  لب  ةمواقم ،

. يفتختو ءامسلا  ةحفص  يف  عيضتل  حبست  مخضلا ، اهدسج  لخاد  ءاوهلا  بعالت 
اذه ناك  دقل  ديدج . نم  ءيضتل  ةريغصلا  كربلا  تداع  ةميغلا ، تفتخا  نيحو 

، هل ةحاس  تلخأ  دق  حايرلا  تناك  يذلا  ردبلا  لجأ  ردبلا ، لعفب  هلك  رحسلا 
ةقلعملا ةمخضلا  ةيضفلا  نيعلا  هذه  نأكو  ةأرجب . ّيلإ  قدحت  نيعك  يسأر  قوف  ًابصتنم 
تناك يب . مامتهالل  تغرفتو  ملاعلا ، يف  ام  لكل  اهرهظ  ترادأ  دق  ءامسلا ، يف 
ةوطخ نيع ، ةفر  ينم ، ردصت  ةكرح  يأ  توفت  الأ  ىلع  ةصيرح  فغش ، لكب  ينبقارت 

عراشلا رينيل  هلك ، يهبلا  يضفلا  اهءوض  تطّلس  لب  يفكي ، اذه ال  ّنأكو  اهوطخأ .
بِهذُتلو موي ، لك  هعطقأ  يذلا  قيرطلا  نولتيو  ًالامج ، رثكأ  حبصيل  هنطقأ  يذلا 
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. نيكسملا يلقعب 
درجم ىوس  تسيل  يهف  يسفن ، تبطاخ  تازجعملا « هيلع  نوكت  ام  اذه  «

رفحلاب ءيلملا  عراشلاو  ةيسام ، ءاوضأ  ءاملا  كرب  نظنف  انيرظان ، رحست  ةظحلل  ماهوأ .
انباتنيو انتلوفط ، قفارت  تناك  يتلا  ةئيربلا  ةشهدلا  رعاشم  قوذتل  دوعنو  ةنجلا . قيرط 

مودي روعش ال  هنكلو  رعشن ، نأ  نود  ةايحلا  عم  لصاوتلل  دوعنو  لاعفنالاو . لوضفلا 
هيمسن ام  لك  ّنأ  كردنل  ريصق ، تقو  لالخ  روهظلل  دوعت  ةقيقحلاف  ًاليوط .

هتملظ ىلإ  عراشلا  دوعيف  انناهذأ . ايانث  حبست يف  ماهوأ  درجم  الإ  وه  ام  تازجعم ،
امأ انتالاعفناو . انلوضفو  انتشهد  يفتختو  ةدوهعملا . اراذق  ىلإ  ءاملا  كربو  ةفيخملا ،

تداع رومألا  نأل  ةحارلاب  رعشي  يذلا  انيعو  وهف  ةراسخلا ، هذه  ديحولا يف  حبارلا 
، قلقم وأ  فيخم ، وه  امل  دوجو  الو  دوهعملا . هارجم  ريسي يف  تاب  ءيش  لكو  ةيقطنم ،

اذه له  نكلو  هيلع ، تناك  امل  ةايحلا  تداع  دقو  هل . لح  داجيإل  ةجاحب  وه  ام  وأ 
قهرأ يذلا ، نافوت  لب  ةباجإلا ، ةفرعم  نم  نكمتي  يذلا مل  ديحولا  تسل  ديج ؟ رمأ 

اذه نع  ةباجإل  لصوتلا  نم  نكمتي  مل  ةفسلفلا ، تايرظنب  ةليوط  تاونسل  هنهذ 
لاثمأ اهنم  لخدت  يتلا  هنهذ  ذفاون  قلغأو  برشلل ، ءوجللا  يلثم  راتخا  دقو  لاؤسلا .
نكمملا نم  يذلا  دحلا  نم  كنيقي  مدع  يه  ةديحولا ، برشلا  ةلكشمف  ةلئسألا . هذه 
ًانايحأو دودح ، نود  برشت  دق  ًانايحأف  فقوتلا . كيلع  ىتمو  برشلا ، هلصت يف  نأ 

ءوض ىتح  عيطتسي  اهنيحو  ليلقب ، ةيواهلا  لبق  ام  ىلإ  برشت  ةليللا  هذه  يف  امك 
. كب بعالتلا  رمقلا 

تنك امم  رثكأ  هنايذه  ىلإ  تعمتساو  فراع ، تلمحت  ينتيل  مدنب : تمدمد 
دحأب تلصتا  وأ  تيبلا ، ىلإ  تدع  تنك  هنم ، ءايعإلاب  تسسحأ  ولو  تلعف . دق 
يلزنم ّنأ  امك  بعتلا ، نم  نافجترت  اتناك  ّيمدق  نكلو  ةرثرثلا . تقولا يف  ءاقدصألا 

نأب ردبلل  حمسأ  نأ  نود  نمو  ينيداني ، ناك  ًارتم  رشع  ةسمخلا  ةبارق  دعبي  يذلا 
كربلا نيب  تللست  وتلل ، اهقلخ  يتلا  ةيلامجلا  ةزجعملاب  ةلبلبلا  نم  ًاديزم  يل  ببسي 

. يلزنم وحن  ًاهجتم 
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ةعطق مادختسا  نوعيطتسي  هينكاس  ّنأ  هنطقأ ، يذلا  ءانبلل  ةزيم  لضفأ 
ىلع يعيجشتل  ًايفاضإ  ًاببس  ةزيملا  هذه  تناك  دقو  مارايسل ، ًابأرم  هل  ةلباقملا  ضرألا 
طسو اذهك  غراف  ناكم  داجيإ  ةبوعص  نوكردي  لوبنطسا  ونكاسو  لزنملا . راجئتسا 
ربتعي يلثم ، صخش  ىلإ  ةبسنلاب  ةصاخو  اهيلإ ، لوحتت  تأدب  يتلا  تايانبلا  ةباغ 

نإ ددحأ  مل  ءانبلا ، نم  تبرتقا  نيح  اهيلع . ةظفاحملا  بجي  يتلا  هتاكلتمم  مهأ  هترايس 
نكلو اهنع ، ًاديعب  راهنلا  لاوط  تيقب  يتلا  يترايس  ةدهاشم  ةبغر يف  مأ  ًاسدح ، ناك 

نيب ثحبأ  تأدب  بأرملا  نم  برتقا  بأرملا  اميفو  ةرايسلا . هاجتاب  ينتداق  ةيفخ  ةبغر 
دباكأ ملو  ثواميلبلا ، ةرايس  نع  ًامظنم ، ًاقسن  هبشي  ام  تفطصا يف  يتلا  تارايسلا 
تقلغأ دق  اهمامأ  ةنوكرملا  ءارمحلا  ناسينلا  ةرايس  نأ  مغر  اهيلع ، روثعلا  ةقشم يف 

. هتاذاحمب تنكُر  يذلا  رادجلا  لالظ  تحت  ةبجتحم  دقرت  اهتلعجو  قيرطلا ، اهيلع 
ربصب هيف  اهتكرت  يذلا  ناكملا  يف  نيقرزألا ، اهيحانجب  دقرت  زوجع ، ءاقنعك  تناك 

يف لمتعي  يذلا  قلقلا  فخو  قيضلا ، ىفتخا  اهل ، يتيؤر  لاحو  ينرظتنت . يهو 
، قالطإلا ىلع  للملا  ببسي يل  اهآرم ال  نكلو  موي ، لك  اهارأ  يننأ  مغرو  يردص .

ىلإ ءاقدصألا  برقأ  دحأ  ىرأ  يننأكو  ماودلا ، ىلع  مستبأ  ينلعجيو  ةقثلا  عرزي ّيف  لب 
رون اهلوح  يتلا  يترايس  نم  ريقوتلا  هبشي  امب  برتقأ  انأو  ءارمحلا ، ناسينلا  تزواجت  يبلق .

تارطق تحسم  ةقرب . اهتسملو  ضايبلا ، هبشي  ام  ىلإ  اهتقرز ، ىلع  بكسنملا  ردبلا 
، ًانونجم يننظل  ديعب ، نم  ام  دحأ  ينآر  ولو  يمامألا . اهجاجز  ىلع  عمتلت  يتلا  رطملا 

ىدحإ هتاذ يف  عضولا  يدلاو يف  تدهاش  يننأ  ركذأو  اهبعادي ، نمك  تنك  دقف 
ةرايس اهنيح  كلمي  ناك  فرخلاب ، باصُي  أدب  هنأ  اهنيح  ًاعزج  تدقتعاف  تارملا ،

، اهنيح يبلق  ىلإ  تللست  ةريغلا  ّنأ  نظأو  نيتسلاو ، ةينامثلا  ليدوم  ءارضخ  هيلورفش 
يرعش بعادي  ملو  ًالبق ، ةنونحلا  تارظنلا  كلتب  ينلمأتو  يلإ  رظن  نأ  فدصي  ملف 

نم ةريغلاب  نارعشت  اتناك  ًاضيأ  ناميرك  ةلاخلاو  يتدلاو  ّنأ  دكأتم  انأو  بحلا ، كلذب 
. كلت ءارضخلا  هيلورفشلا 

؟ ةيوسلا رعاشملا  يه  ام  هللااب  ًابح  نكلو  ةيوس ، رعاشم  تسيل  اأ  ملعأ 
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بحي نكي  مل  هنأ  نم  دكأتم  انأو  هتايح ، ةليط  بحلا  وه  ام  فرعي  مل  يدلاوف 
نم لك  هاجتا  بحلاب  رعش  هنأ  انضرتفا  ول  ىتحو  نيترم ، جوزت  هنأ  حيحص  هتفيظو .

ةعرسب تأفطأ  ةايحلا  لكاشمو  يمويلا ، نيتورلا  نكل  رمألا ، تايادب  يف  نيتجوزلا 
ىلع يدلاو  ناك  دقف  يهاجتا ، هرعاشم  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  هبلق . رعاشملا يف  هذه  ةوذج 
يأ يسفن  دجأ يف  نكأ  لباقملا مل  يفو  ةسدنهلا ، عورف  دحأ  سردأ  نأب  ملحي  ماودلا ،

، ةريثك دئاصق  بتكأ  تنكو  بادآلا ، ترتخا  ةيوناثلا  ةينقتلا .يف  عورفلا  وحن  ٍليم 
انك ام  دجن  مل  يبأو ، انأ  انيلك ؛ نكلو  ةعماجلا . لوخد  نيح  ةفاحصلا  ترتخا  ًاريخأو 

يننكلو ينلع ، لكشب  رمألا  اذه  ثدحتن يف  امبر مل  فاطملا . ةيا  هنع يف  ثحبن 
رعشي نكي  امبر مل  رثكأ . ىربك ال  لمأ  ةبيخ  درجم  هتايح  ّنأ  رعشي  ناك  هنأ  دكأتم 
سوهلا اذه  ّنأ  ّدب  الو  ًامامت . يلثم  يموي  عقاوك  هشيعي  ناك  لب  بسحف ، رمألاب 
يننكل ةيناسنإلا . ةبيخلا  هذه  ضرأ  ىلع  ام  ناكم  نم  عبني  ناك  تارايسلاب ، بيرغلا 

يك ال يدلاو ، ىلع  يرعاشم  طاقسإ  وه  هلعفأ ، ام  لك  نوكي  دقف  ًادكأتم ، تسل 
دوجو ينعي  اذهف  هنم ، ًاقثاو  تسل  ًائيش  لواحأ  يننأ  املاطو  هيناعأ . امم  ةدحولاب  رعشأ 

يترايسل يتيؤرف  عفاودلاو ، بابسألا  نكت  امهم  نكلو  ام . ةيواز  صبرتملا يف  فوخلا 
نكلو ال ًايعامتجا ، فولأم  ريغو  ًابيرغ ، فرصتلا  اذه  نوكي  دقو  ةحارلا . ببست يل 

. ةرم لك  ا  رعشأ  يتلا  ةداعسلا  وه  مهملاف  مهي ،
. يمامألا بابلا  نم  تبرتقا  سلمألا  اهحطس  ىلع  لوجتت  يلمانأ  اميفو 

حتف نإ  امو  حيتافملا . ىلع  روثعلا  تعطتسا  يبويج ، ثحبلل يف  ةدع  تالواحم  دعبو 
. اهقشعأ يتلا  ةأرملا  رطع  اأكو  ةوشنب ، ةيدلجلا  دعاقملا  ةحئار  تقشنت  ىتح  بابلا ،
، دوقملا ناضتحاب  تأدبو  يدلجلا ، دعقملا  ىلع  تسلج  لب  ردقلا  اذ  ِفتكأ  ملو 

ّدست تارايسلا  ةيقب  نكت  ولو مل  تاونس . ذنم  هرأ  ًازيزع مل  ًاقيدص  نضتحأ  يننأكو 
نم ةهربل  ًاسلاج  تيقب  اهعم . ةيليل  ةلوج  يف  تجرخ  تنكل  جورخلا ، ذفنم  ّيلع 

تأدب يمامألا ، جاجزلا  ىلع  ااخد  ثفنأ  تنك  اميفو  ةراجيس ، تنخدو  تقولا 
سسأ نم  يتايحل  سيلف  يدامرلا . ناخدلا  اذه  ىوس  تسيل  يتايح  ّنأب  ددرأ 
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لسكلاو بارشلا ، ىلإ  ءوجللاو  لشفلا ، نم  ةلسلس  الإ  تسيل  اإ  ةحيحص ،
هذه يف  نآلا ؛ يننكلو  ةيندعملا . ةعطقلا  هذه  بحب  قلعتلا  ًاريخأو  سانلا ، نم  بورهلاو 

ةلامثب رعشأو  ةراجيس  نخدأ  اميفو  بحأ ، يتلا  يترايس  لخاد  تاذلاب ، تاظحللا 
يسفن عم  ًايقيقح  ًامالس  شياعأ  تنك  عيبرلا ، راطمأب  ةعبشتملا  ضرألا  امك  ةفيفخ ،
حيرلل ةداقنم  ةمخضلا  ةميغلا  كلتك  يحور  تناكو  طقف . ةايحلاو  انأ  انك  ةايحلاو ،
تنك مومهلا . لك  نم  صلختتو  ةمواقم  نودو  مالس ، يف  تتشتت  هجتت ، امفيك 
يتلا كربلا  نم  ءامسلا ، نم  ةرمهنملا  رطملا  تارطق  نع  مصفني  ًاءزج ال  يننأ  سحأ 

، يتدروأ يرسي يف  يذلا  بارشلا  نم  زوجعلا ، قيرطلا  اذه  نم  قيرطلا ، رفح  تطغ 
ناك يدوجو  ةبوبحملا . ةميدقلا  يترايس  نم  ةموعنب  باسني  يذلا  ناخدلا  اذه  نمو 

. ةداعسلاب ينرعشي  ناك  ام  اذهو  ءايشألا ، هذه  لك  نم  ةميق  بستكي 
الو ادنوف ، ةنايخ  الو  ناغود ، لتق  معازم  ال  ءيش ، يأل  ةيمهأ  كانه  نكي  مل 

ءالؤه ناك  ول  ىتحف  قالطإلا . ىلع  اذه  لكل  ةيمهأ  فراع .ال  تارثرث  ىتح 
يف قلعملا  ردبلا  كلذك  ًامامت  مهنع ، ديعب  انأف  يطيحم ، يف  نولوجتي  صاخشألا 

ترعش جراخلا ، ىلع  يمامألا  يترايس  جاجز  لالخ  نم  يتارظن  لوجتت  اميفو  ءامسلا ؛
. دبألا ىتح  روعشلا  اذه  رمتسي  نأ  تينمتو  يعم . ثدح  ام  لك  هاجتا  ةدراب  ةالابمالب 

. تاظحللا هذه  هب يف  رعشأ  يذلا  مالسلا  اذه  ىوس  نوكي  دبألا ال  تيل 
ىلع يانيع  تعقو  يسفن ، عم  ةذيذللا  ةرثرثلا  هذه  لصاوأ  تنك  اميفو 
ةلفح ىلإ  نييفحصلا  ةوعد  اهيف  تمتو  مرصنملا ، عوبسألا  تميقأ  يتلا  ةوعدلا  ةقاطب 
تنك اميف  ةرم  رخآ  اهتظحال  دقل  ةرايسلا ؟ ةمدقم  ىلع  ةعوضوم  نكت  ملأ  ليتكوك .

قيقدتلل كانه  نم  اهتلوانت  له  ةرايسلا . ةمدقم  ىلع  ةعوضوم  تناكو  ةديرجلا ؛ رداغأ 
. ريرحتلا سيئر  قحب  ةلفحلا  ءانثأ  هب  تهوفت  يذلا  مالكلا  تركذت  يننكلو  ال ، اهيف ؟
يننكلو مل تاذلاب . هب  تهوفت  ام  وه  لمعلا  نم  يدرط  ببس  نأ  تكردأ  اهنيحو 
نع ثحبأ  تنك  اميف  ااكم  نم  تعقو  اأ  رطخو يل  ااكم ، نم  ةقاطبلا  كرحأ 

لفقلا جالزم  ناك  ةرايسلل . نميألا  بابلل  تهبتنا  ةظحللا  كلت  يفو  رخآ ، ءيش 
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بابلا جالزم  ىوس  حتفأ  يننأ مل  مغر  ًالفقم ، نكي  بابلا مل  ّنأ  ينعي  اذهو  ًاعوفرم ،
امهمو ليحتسم . اذهف  ال ، ةحرابلا ؟ ةليل  ًاعوفرم  هتكرت  يننأ  لقعيأ  هنم . تلخد  يذلا 
ةحرابلا يننأ  امك  ااوبأ ، عيمج  لفقأ  ام مل  ةرايسلا  رداغأ  نأ  لاحملا  نم  ًالمث ، تنك 

تنك يننكلو  لجأ  ةدحاو ، بارش  ةرطق  تيستحا  دق  نكأ  مل  ةرايسلا ، تنكر  نيح 
. ةريبك ةمدصل  تضرعت  نأ  دعب  ادنوف ، لزنم  نم  ًادئاع 

دقف َِملو ال ؟ ا ؟ تررم  يتلا  ةمدصلا  ةأطو  تحت  رمألا  تيسن  يننأ  لقعيأ 
يحور تقرحأو  يتريصب  تمعأ  يتلاو  اهل ، تضرعت  يتلا  ةنايخلا  ءارج  ًاراهنم  تنك 

كلذ نكلو  بابلا ، جالزمل  يهابتنا  مدع  ببس  كلذ  نوكي  دقو  ةيواكلا . ةريغلا  نارينب 
بكر نم  رخآ  ّنأ  دقتعأ  ركذتألف ، ًانسح  عوبسألا . براقي  ام  ذنم  لمعتسُي  بابلا مل 
ىلع انقفتا  دقف  ال ، ال  ءاثالثلا ، موي  ناك  هنظأ  ىتم ؟ نكلو  توموأ ، وه  ةرايسلا 

ام ركذأ  انأف  فرعأ . ال  امب  هلاغشنا  ببسب  ءاعبرألل  دعوملا  لّجأ  هنكلو  ءاثالثلا ،
يننألو مل هبوساحل ، ام  ًائيش  يرتشي  نأ  ديري  ناك  دقف  ءاعبرألا ، كلذ  ًاديج يف  لصح 
نيحلا مل كلذ  ذنمو  يلآلا . كنبلا  فارص  ىلإ  انهجوت  دوقنلا ، نم  يفكي  ام  لمحأ  نكأ 

اذه ًالثم ؟ مايأ  ةتس  ةدمل  لفقم  ريغ  يقب  هنأ  لقعيأ  بابلا . اذه  دحأ  لمعتسي 
لمعتسأ نأ  لاحملا  نم  نكلو  ةدحاو ، ةليل  رمألل  هبتنأ  يننأ مل  ضرف  ىلعف  ليحتسم ،

. ماكحإب باوبألا  لافقإ  نم  دكأتلا  نود  كانهو  انه  اهنكرأو  تقولا  اذه  لك  يترايس 
، ةرايسلا رداغأ  ّتب ال  دقف  يضاملا ، رهشلا  حلاص يف  ديسلا  ةرايس  ةقرس  دعب  ةصاخ 

لخد دقف  حضاو ؛ باوجلا  ثدح ؟ يذلا  امف  ًاذإ  ااوبأ . عيمج  لافقإ  نم  دكأتلا  نود 
. ةرايسلا مهدحأ 

ولبات تحتف  ًاعزج . ثحبلا  تأدبو  روفلا ، ىلع  يلخادلا  ءوضلا  تلعشأ 
هنأ مل امك  يهابتنا ، ىعرتسا  ءيش  نم  ام  نكلو  ٍفتخم ، ءيش  نع  ًاثحب  ةرايسلا ،

ضعب ةرايسلل ، فظنم  ذاذر  ةبلع  ةدايقلا ، ةصخر  ةقرسلاب . يرغي  ام  كانه  نكي 
رئاجس ةبلع  ةبطرم ، ليدانم  اتبلعو  ًاقلطم ، اهلمعتسأ  مل  ةطراخو  ءانغلا ، ةطرشأ 
ريتاوف ضعب  نافوت ، اهايإ  ينادهأ  ةيندعم  بارش  ةبلع  يودي ، حابصم  ةلمعتسم ،
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مويغلا تأدب  ةرم  لك  يف  امكو  ةدرخلا ؟ هذ  صل  هلعفيس  يذلا  ام  تافلاخملاو .
اونوكي يترايس مل  اولخد  نيذلا  صاخشألاف  فاطملا . ةيا  دبلتملا يف  ينهذ  عشقنت يف 

، تيبلا يدوجو يف  مدع  اوكردأ  نيحو  ناغود . نع  نوثحبي  نم  ماذ  لب  ًاصوصل ،
نوكي نأ  نكمملا  نم  قئاثو  وأ  مليف  وأ  ةروص  نع  نوثحبي  اوناك  ةرايسلا . ىلإ  اولوحت 
اورسك مأ  لقعيأ  ةرايسلا ؟ حتف  نم  اونكمت  فيك  نكلو  اهايإ . يناطعأ  دق  ناغود 

نم اهصحفتأ  تأدبو  ةرايسلا ، نم  تلزن  ةميلس . ودبت  اهلك  اهنكلو  ام ؟ ةذفان 
باوبألا حتف  ىلع  لدت  راثآ  يأ  وأ  رسك  وأ  ةبرض  رثأ  دهاشأ  يننكلو مل  جراخلا ،

؟ ةلوهسلا هذ  لوخدلا  نم  اونكمت  فيك  ًاذإ  ةونع .
رمأ دوجوب  تسدح  ةريحلا ، مويغ  فلخ  ةباجإلا  ةيؤر  نم  نكمتأ  نأ  لبقو 
مأ ّدب  الو  تيبلا . رخآلاو يف  يعم ، ىقبي  امهدحأ  ناحاتفم ، اهل  ثواميلبلاف  قلقم ،

، متعملا يتيب  وحن  يراظنأ  هجتتل  يسأر  تعفر  بابلا . حتفل  ةخسنلا  كلت  اولمعتسا 
نونوكي دق  مهنكل  بيرم . وه  ام  ىلع  ارثعت  امهنكلو مل  ناكملا ، هابتناب يف  ْتلوجت 
فلخلا وحن  رعذب  تفتلا  يتاكرحت . نوبقاري  تارايسلا  هذه  نيب  نيئبتخم  عقوتأ ، امم  برقأ 

رظتنت تمصب ، ةنوكرملا  تارايسلا  ىوس  دجأ  مل  يننكلو  ناكملا . ةنياعمب  تأدبو 
ًابيضق تجرخأف  ينعنقي ، مل  ءودهلا  اذه  ّنأ  الإ  اهيكلام . مودقو  حابصلا  جالبنا 

عيطتست ةيندعملا  ةعطقلا  هذه  نأكو  ةرايسلا  – قودنص  يف  هب  ظفتحأ  ًايديدح 
يننكلو مل رذحب . تارايسلا  نيب  لوجتلاب  تأدبو  ماسدسم  – تاصاصرل  يدصتلا 
، لجأ ةراملا . نم  ًايلاخ  ناك  يذلا  عراشلا  وحن  ترظن  راوجلا . يف  دحأ  ىلع  رثعأ 

ىلع ًاددجم  لوجتت  يتارظن  تداع  لخادلا ؟ نع  اذام  نكلو  ًانمآ ، يلزنم  طيحم  ناك 
كلذ يف  يرجي  ناك  يذلا  ام  نكلو  عراشلا . نوكس  يف  عبقي  ناك  يذلا  يلزنم ،

؟ ذفاونلا ءارو  ملظملا  تمصلا 
نارضحيس اناك  نيذللاو  روغنوغو ، جافلايب  لاصتالا  تاظحلل  يل  رطخ 

وأ يلزنم  ماحتقا  افشتكا  ولف  تعجارت . ريكفتلا  نم  ليلق  دعب  يننكلو  روفلا ، ىلع 
عم يتقالعب  اودقتعي  نأ  تفخو  يهاجتا ، امهكوكش  دادزتس  مهدحأ ، لبق  نم  يترايس 
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ءاج نم  ّنأب  ينئبني  ناك  يلخادب  ام  ًاتوص  ّنكلو  ناغود . اهعم  لمعي  يتلا  تاباصعلا 
لزنملا ماحتقا  نوعيطتسي  مهف  ًاءوس ، يب  اودارأ  ولف  هرداغ . دق  لزنملا  يف  ًاثحاب 
يفطخ وأ  قيرطلا ، ًيلع يف  ةصاصر  قالطإ  وأ  هنوؤاشي ، تقو  يأ  مهتحلسأب يف 

نكر يف  صاصرلاب  ةبوقثملا  يتثج  ءاقلإو  يلاوقأ  نم  ققحتلا  ةقشم  دبكت  نود  نمو 
ةحفص اأب  اننوربخي  مأ  مغر  ًادحأ . نوشخي  ال  صاخشألا  ءالؤهف  رذقو . يصق 

نع اذام  نكلو  قباسلا . امك يف  ةلهس  ةيلمع  مهدحأ  لتق  دعي  ملو  دوعت ، نلو  تيوط 
اونوكي مل  ام  نآلا ، ًادحأ  نولتقي  ال  مهنظأ  ناغود ؟ ةرايس  يف  تدجو  يتلا  ةثجلا 

سيل يفحص  لتق  ّنأ  نوكردي  مأ  دب  الو  ًالبقتسم . مهرضيس  هنأ  نم  نيدكأتم 
، نوموقي امل  ماعلا  يأرلا  راظنأ  تفل  هب  نوبغري  ام  رخآف  ةلوهسب . رميس  يذلا  رمألاب 

. ّيلإ أجل  ةقيقحلا ؛ هذهل  ًاكردم  ناك  ناغود  ّنألو 
وأ يلتق ، نووني  ال  مهف  ةنينأمطلا ، ضعب  تاجاتنتسالا  هذه  يل  تداعأ 

قئاثو دوجو  نم  دكأتلا  وه  مهمهي  ام  لك  نآلا . ىتح  رمألا  هيلع  ودبي  ام  اذه 
ققحتلا بيلاسألا ، هذ  يفواخم  ةراثإ  لالخ  نم  نوعسي  امبرو  وأ ال . يدنع  مهنيدت 

ناكف يندعملا ، بيضقلاب  حلستلا  تأطخأ يف  يننأ  رطخو يل  ام . ًائيش  يفخأ  يننأ  نم 
صخشب ردجي  ام  اذهو  يترايس . لخاد  ىرج  امل  هابتنالا  مدع  عنصت  ىدجألا  نم 
ءابتخالاو يلوح ، لصحي  امع  يماعتلاو  يرجي ، ام  لك  ةظحالم  مدع  يلثم ؛ يلوحك 

اميفو ةرايسلا ، قودنص  ىلإ  بيضقلا  تدعأ  روفلا  ىلع  ةهالبلا . عانق  ءارو  مالسب 
نم يننأو  ةرايسلا ، لخد  دق  دحأ  نكي  نإ مل  اذامف  رخآ . لامتحا  ّرم يب  كلذ  لعفأ 
الأ لاحم ؟ وه  اذاملو  لاحم . ةرايسلا ؟ دعقم  ىلع  ةقاطبلا  عضوو  بابلا ، لافقإ  يسن 

مل ولو  اهتيسنو ؟ كلذ  دعب  توفغو  رانلا ، ىلع  ةوهقلا  ةوكر  تعضو  نيح  ركذت 
تأدب كنأ  لصحي  ملأ  محفتم . ماطح  ىلإ  لوحت  لزنملا  ناكل  توموأ ، كب  لصتي 

تقو سفنألا يف  قشب  ةدام  زاجنإل  رطضت  ةريثك  نايحأ  يفو  عوبسألا ، مايأ  نيب  طلخت 
بابسأللو تاعاس ؟ عضب  دعب  اهميلست  دعوم  ّنأ  ًارخأتم  كردت  نأ  دعب  يسايق ،

ًارظنمو ةزجعم  عراشلا ، يف  هايملا  كرب  ىلع  سكعنملا  ردبلا  تلوح  يتلا  اهسفن 
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لافقأ تيسنو  دورش ، ةظحل  نود يف  دعقملا  ىلع  ةقاطبلا  تعضو  نوكأ  دق  ًايلايروس ،
نيح نكلو  هذه . ةفيخسلا  ةقحالملا  ةصق  كلذ ، ضوع  تعرتخاو  ام ، ببسل  بابلا 
تباث ءيش  الف  ًادكأتم ، تسل  يننكلو  ًاليلق . ينأتلا  نم  ّدب  الف  يترايسب  رمألا  قلعتي 
ةريحلا امبرو . يرظان . نع  رمألا  باغو  هقالغإ ، توموأ  يسن  امبر  ناسنإلا . حور  يف 

رمي يترايس ، مهدحأ  لوخد  مدع  نم  دكأتأ  ينلعجي  يذلا  قيرطلاف  اهل . رارق  ةوه ال 
لخد دق  مهدحأ  ناك  نإ  كردأس  لزنملا  لخدأ  نأ  امو  حاتفملا . نم  دكأتلاو  لزنملاب 

انأو ءودهلاب  رهاظتلا  تلواح  ةرايسلا ، باوبأ  لافقإ  مكحأ  تنك  اميفو  مأ ال . لزنملا 
. يلزنم وحن  هجتأ 
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

يمظن معلا  ناك  دقف  ةداعلاك ، ًاقلغم  ناكو  ءانبلا ، باب  ىلإ  تلصو  نيح 
ذخألا نود  ًءاسم ، ةرشاعلا  ةعاسلا  دنع  ءانبلا  باب  لفقي  ًادج ، ًاقيقد  ًالجر  باوبلا 

نكل عبطلاب ، ًارخأت  مهرثكأ  انأ  تنكو  مدوع ، نورخأتي يف  نيذلا  كئلوأ  نابسحلاب 
، ًانكسم اهذختي  ناك  يتلا  ةيلعلا  نم  لوزنلا  نم  ةرم  لك  ىناوتي يف  نكي  لجرلا مل 

رعشأ تأدب  يليللا ، ءادنلا  اذه  راركت  دعبو  يننكل  ؟ .« نم يروهجلا » هتوصب  لاؤسلاو 
نمو انأ ، يمظن  مع  انأ  . « ةظف ةقيرطب  لجرلا  تاءادن  ىلع  درأ  ترصو  قيضلاب 
معلا توص  عامس  لباقم  ءيش  يأ  لعفل  دعتسم  انأف  نآلا  امأ  ياوس .« نوكيس 

وأ ءانبلا ، بيرغ  لخد  نإ  رطاخ  بيطب  ينربخيس  ناك  هنأل  داتعملا . هلاؤسب  يمظن 
، ةدشب بابلا  قابطإ  مغر  يننكل  ًالثم . راوجلا  وأ  عراشلا  هابتنالا يف  يعرتسي  ام  دهاش 

يمظن معلا  ءادن  عمسأ  مل  اهئيضأو ، ملالسلا ، دعصأ  انأو  اهتثدحأ  يتلا  ةجضلاو 
. دوهعملا

ىلع ةدصوم  باوبألاف  قبطم ، نوكس  يف  ًاقراغ  هتداعك  ءانبلا  ناك 
عمسأ ينلع  عمسلا  خيصأ  نأ  تلواح  دقو  ءوده ، يف  نآلا  نوماني  نيذلا  ااحصأ 

يفو ًاثبع . نكلو  رهسلا ، ينكراشي  نم  ىلإ  ريشت  ةجض  يأ  مادقأ ، ةكرح  ًاتوص ،
نكامألا رثكأ  امبر  سمألا  ىتح  ناك  يذلا  يلزنم ، نم  برتقأ  تأدب  ةبوسحم  تاوطخ 

دق رطخل  ًالمتحم  ًاردصم  لكشي  نآلا  وه  اهو  ّيلإ ، ةبسنلاب  ضرألا  هجو  ىلع  ًانامأ 
نم امو  غراف ، لزنملا  ّنأ  يسفن ، عانقإب  دوعصلا  ءانثأ  يتالواحم  لك  مغرو  يتايحب . يدوي 
ّيلع اميف  ًارئاح  ددرتلاب ، رعشأ  تأدب  بابلا ، يلوصو  لاح  يننأ  الإ  ينددهتي ، رطخ 
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يب؟ ناغود  ءاقل  ىلع  نيعلطم  نومرا  ءالؤه  ناكو  ًائطخم ، تنك  ول  اذام  هلعف .
نيرصم اوناك  ول  اذامو  مهنع ؟ تامولعمو  قئاثو  نم  هتزوحب  ام  ينملس  هنأب  نودقتعيو 

مهراظتناف يل اهنيح  ًايح ؟ دحأ  كرت  نود  دوهشلاو  ةلدألا  عيمج  نم  صلختلا  ىلع 
تزتجا نإ  ًايح  جرخأ  دق ال  يننأ  ينعي  اذهو  نانثا ، هيف  كشي  رمأ ال  لزنملا  نآلا يف 

اذهو ءانبلا ، يلوخد  اودهاش  مأو  ّدب  الف  لخادلا ، ًاقح يف  اوناك  نإو  ةبتعلا . هذه 
. عوجرلا بعصلا  نم  تابو  رطخلا ، ةقطنم  تلخد  يننأ  ينعي 

ضرأ ىلع  لب  ينهذ ، رودت يف  يفواخم ال  نأكو  ديدش ، رعذ  ينباتنا  ةأجفو 
تناكو بابلل ، يحتف  لاح  يسأر  وحن  بوصتس  يتلا  سدسملا  ةهوف  تليختف  عقاولا .

امبرو غبتلاب . ةعبشملا  يلتاق  سافنأ  ةحئار  مشأ  يننأ  ليخ يل  ىتح  ةيعقاو ، ودبت  ةروصلا 
هنكلو يعولا . يندقفت  ةمصاق  ةبرض  يسأر  ىلع  لاهنت  ىتح  بابلا  حتفأ  نأ  ام 
ءوده لكب  يننوبحسيس  لب  جيجض ، ثادحإ  مهتحلصم  نم  سيلف  ديعب ، لامتحا 

امبرو ناغود . ا  ينربخأ  يتلا  تامولعملا  لكب  ءالدإلا  ينم  اوبلطيل  لخادلا ، ىلإ 
، ةيشخ نود  ينم  تامولعملا  لك  بحس  نم  مهنّكمي  رخآ  ناكم  ىلإ  يننوذخأيس 

ردق ةمواقملا  لواحأسو  يلزنم ، اذهف  ال ، نكلو  ًاضيأ . يلتقب  نوموقيس  كانهو 
نيذلا ناريجلا  ظاقيإل  هثدحأس  يذلا  جيجضلا  يدؤي  دقو  هنم ، جورخلا  لبق  ناكمإلا 
لجأ نم  حجرألا  وه  يعولا  يداقفإ  لامتحاف  ًاذإ  روفلا . ىلع  ةطرشلاب  نولصتيس 

مهنكلو يف ةرطاخم . نود  يعم  قيقحتلاو  نوؤاشي ، ثيح  ىلإ  جيجض  نود  يذخأ 
يفاطتخا يف مهيلع  لهسألا  نم  ناك  دقف  يلزنم ، لوخدل  نيرطضم  اوسيل  ةلاحلا  هذه 

رثكأ يفاطتخا  ةيلمع  نوكتس  غراف ، هبش  قيرطلا  ثيح  تقولا  اذه  يفف  عراشلا .
. مهل ًانامأ 

ةقرو تيأر  يعله ، نم  ديزتو  ينهذ ، فصعت يف  فواخملا  هذه  تناك  اميفو 
، روفلا ىلع  اهتحتف  لفقلا ، عضومو  بابلا  نيب  ةروشحم  فصتنملا  تيوط يف  ءاضيب 

تفرعت اهفورح ؛ كسمت  داكلاب  روطسلا  داكت  ةشبرخ  هبشي  يذلا  طخلا  تيأر  نإ  امو 
لصتاو هترايس ، لخاد  ناغود  قارتحا  ربخ  ىأر  هنأو  ّدب  ال  توموأ ، ينبا  ّطخ  ىلع 
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ىلع داتعأ  نأ  بجي  يننظأ  هتالاصتا . نم  يأ  ىلع  درأ  مل  يننكلو  روفلا ، ىلع  يب 
يننأل لصتا يب ، لزنملا  لصت  نأ  امف  تقولا ، مهي  » .ال  ًالماع لاقنلا  يفتاه  ءاقبإ 

. ةلاسرلا هلوقت  تناك  ام  اذه  كيلع .« ًادج  قلق 
دحأ يف نأ ال  ينعي  اذهف  ةريصقلا ، ينبا  ةلاسر  نم  رورسلاو  حايترالاب  ترعش 
ام صخش  دوجو  ّنأ  امك  بابلاب ، ةلاسرلا  اوكرت  امل  لزنملا ، مهماحتقا  حص  ولف  لزنملا ،

لفق ريدأ  تنك  اميفو  ةرماغ . ةداعس  يل  ببس  يب ، ًامتهم  لاز  ام  ملاعلا  اذه  يف 
ركذ ىلع  انيتأ  يتلا  تارملاف  ناغود ، نع  ًائيش  فرعي  توموأ ال  ّنأ  تركذت  بابلا 

حضاولا نمو  ديكأت ، لكب  هطخ  ّطخلا  نكلو  لجرلا ، ركذتي  هلعجت  نأ  نم  لقأ  همع 
مسا رهظو  بابضلا ، عشقنا  اهنيح  لزنملا . ىلإ  ءيا  ءانع  دبكت  ىتح  ّيلع  قلق  هنأ 

. ةركاذلا ةحول  ىلع  ادنوف 
تماق اذل  اننيب ، بشن  يذلا  فالخلا  دعب  يتأت  نأ  أشت  يهف مل  عبطلاب ،
تناكل ةدعاسم ، ىندأل  يتجاحب  ملعت  تناك  ولو  ّيلع . نانئمطالل  توموأ  لاسرإب 

دقل اهل ؟ اهتهجو  يتلا  تاناهإلا  كلت  لك  دعب  يتأتس  تناك  ًاقحأ  روفلا ، ىلع  تتأ 
لجرك يف بغرت يب  دعت  امبر مل  كش . ىندأ  نود  نم  يتأتس  ةباجإلا ، نم  ًاقثاو  تنك 
نل رمأ  اذهو  مهّزعأو . اهئاقدصأ  برقأ  ينربتعت  ماودلا  ىلع  لظتس  اهنكلو  اايح ،

تلسرأ نيح  ىرخأ  ةرم  ةعانقلا  كلذ  مغر  تتبثأ  دقو  ًاقلطم . هلوح  كوكشلا  ينرماخت 
. ّيلإ اننبا 

ةلبلب نم  تداز  يتلا  ةقيقرلا  ةيفطاعلا  ةردابلا  هذ  ًارثأتم  لزنملا  تلخد 
دقل ةيفاك ، ريغ  ةوسقلا  ادنوف ؟ ىلع  ةوسقلا  ديدش  تنك  ًاقحأ  يراكفأو . يرعاشم 
قحي يذلا ال  تقولا  يف  ةراعدلاو ، بذكلاب  اهتماو  ةفحجم  ةقيرطب  اهرعاشم  تنهأ 
نم ةقفارم  اهقح  نمو  يتجوز ، دعت  يهف مل  ًاقلطم . ةقيرطلا  هذ  اهعم  فرصتلا  يل 

، اارارقل مارتحالا  يدبأ  نأ  بجي  انتقادص ، رارمتسا  ىلع  ًاصيرح  تنك  نإو  ءاشت ،
ىلع أطولا  ليقث  ناك  عقاولا  نكلو  ًالهس ، مالكلا  ديدرت  ناك  دقل  اايح . ةقيرطلو 
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ةيؤر نم  نكمتأ  يذلاو مل  رخآلا ، لجرلا  كلذ  دوجو  لبقت  لهسلا  نم  نكي  ملف  يبلق .
ةملك ددرأ  تلز  ام  ادنوف . عم  روجفلا  سرامي  وهو  ميدقلا ، يريرس  يف  ههجو ،

نإ ينأش  نم  سيل  لاح  يأ  ىلع  اايغ . ىتح يف  ادنوفل  تاناهإلا  ليكأو  روجفلا ،
ءامدلا تناك  ينهذ ، تاليختلا يف  كلت  ترم  املكو  بحلا . وأ  روجفلا  ناسرامي  اناك 

ام ينم ، ردب  ام  لك  مغر  يتلا  ةنيكسملا ، ىلع  قنحلاب  رعشأو  ًاددجم ، يقورع  يلغت يف 
اهلزنم نآلا يف  ةسلاج  تناك  امبرو  ّيلع . نانئمطالا  لواحتو  يلجأ ، نم  قلقت  تلاز 

. نئمطت يكل  ينم  فتاه  راظتناب  اهفواخم ، طسو 
، ةعامسلا عفرأل  فتاهلا  ةلواط  وحن  اهسفن  ءاقلت  نم  يتاوطخ  تهجتا 

ثدحتلا ىلع  ردقأس  فيك  ّيلع ؟ تّدر  ول  اذامف  رارزألا ، طغض  لبق  تلهمت  يننكلو 
، لجأ كلذ ؟ لعف  ّيلع  ًاقحأ  اهنم ، راذتعالا  ّيلع  هب ؟ تهّوفت  ام  لك  دعب  اهعم 
نع ينعدرتو  يدي ، لّبكت  ةوقب  رعشأ  تنك  يننكلو  ةنيكسملا ، هقحتست  ام  لقأ  اذهف 

تأدبو روعشلا ، اذه  ىلع  بلغتلا  تلواح  كلذ  مغرو  ميدقلا . يلزنم  مقر  بلط 
بيا ءوض  يهابتنا  تفل  مقرلا ، مامتإ  لبقو  ةبسانملا ، ةظحللا  يفو  ماقرألا ، طغضأ 

، لاصتالا ةركف  نع  يلختلل  روفلا  ىلع  ةصرفلا  تزهتناف  ضموي ، يذلا  يلآلا 
نوكي نأ  رطخو يل  هب . مايقلا  بجي  رمأ ال  قيقحت  نود  لوحت  ةيردق  ةراشإ  اربتعاو 
ةلاسرلا تناك  ةيادبلا ؛ نم  لئاسرلا  ليغشت  تدعأ  ةلاسر . يل  كرت  نم  وه  ناغود 
بيكش نم  تناك  دقف  ةيناثلا  امأ  لصتا يب .« . « لعفنملا هتوصب  فراع  نم  ىلوألا 

، حقولل اي  قالطإلا ، ىلع  نييرابخإلا  نييفحصلا  لضفأ  هسفن  نظي  ناك  يذلا  يجنيإ 
مغر اهل . ريظن  ءاليخب ال  ءاجرألا  ىهابتي يف  ذخأو  ةجامسلا ، دح  رورغلا  هب  غلب  دقف 

ءاتشلا ناكو  ولغوأ ، ىلغاج  انرقم يف  ناك  اهنيح  ةديرجلا ، هل يف  موي  لوأ  ركذتأ  يننأ 
. اهنيح نافوت  هاعدتسا  دقو  هتايا ، يف 

؟ روصلا طاقتلا  ةيفيك  فرعتأ  - 
. فرعأ عبطلاب  لجأ  - 
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. ةموعزملا هبهاوم  زاربإل  ةصرف  يأ  زهتني  ناك  يذلا  بيكش  ّدر 
، كانه يفخ  نكر  ىلع  رثعأو  اتالاغ ، جرب  ىلإ  هجتاو  ةلآلا ، هذه  ْذخ  ًاذإ  - 

طاقتلا نود  ةدوعلاو  كايإو  كزين ، طقسيس  مويلاف  قفألا ، نع  كيرظان  دعبت  الو 
. هرشن ىلع  تفاهتت  ىتح  ربخلاب  ملعت  نإ  ام  ىرخألا  فحصلا  ّنأل  ةروصلا ،

ناك دقو  دوصقملا . ناكملا  وحن  هجتاو  كوكشلا ، هباتنت  نأ  نود  اريماكلا  ذخأ 
لكب كحضلا  تاهقهق  تفصع  ىتح  جرخ  نإ  امو  جراخلا ، فصعي يف  يجلث  ءاوه 

يفظوم دحأ  ّرمي  ولو مل  ليلقب ، ءاسملا  لولح  لبق  ىتح  كانه  لظ  دقو  نيدوجوملا .
لجرلا هلأس  دقو   . امبر حابصلا  ىتح  كانه  ىقبيس  ناكل  ةفداصم ، كانه  نم  ةديرجلا 

هل طقتليس  يذلا  كزينلا  راظتناب  هنأ  ةهالب  لكب  بيكش  هربخأف  كانه ، هلعفي  امع 
طاقتلا كناكمإب  نأ  دقتعت  ًاقحأ  . « هل لوقي  وهو  ًاكحاض ، لجرلا  رجفناف  ةروص .

دقو ىرخأ . ةرم  ةديرجلا  ىلإ  هلسرأو  لجر .« اي  كنم  نورخسي  مإ  كزينلل ؟ ةروص 
وهو يضاملا ، اهاوط  مايأ  اهنكلو  ةليوط . ةرتفل  عيمجلا  ا  ىلست  ةيرخس  ةدامل  لوحت 

. مهمهأو ةيقرت  نييفحصلا  عرسأ  نم  هسفن  ربتعي  نآلا 
رمأل ثدحتلا  انيلع  : « بيا ىلع  اهكرت يل  يتلا  ةلاسرلا  صن  اذه  ناك 

قلمتلا نم  ًاعنام  دجي  ملو  يخأ ، وه  ناغود  ّنأ  فرع  هنأو  ّدب  يزيزع .«ال  اي  يرورض 
ّرمي نيح  ّيلع  ةيحتلا  ءاقلإ  نع  فنأي  ناك  يذلا  تقولا  يف  هتحلصم ، يضتقت  نيح 

تاملكل ًااشم  اهصن  ناكو  توموأ ، نم  تناك  ةثلاثلا  ةلاسرلا  ةديرجلا . يف  يب 
نم ام  نكلو  هب . لاصتالا  ةرورض  ينم  بلطي  وهو  فراع  لثم  اهاأ  دقو  هتلاسر ،
نود ًاراركتو  ًارارم  لاصتالا يب  ةحرابلا  لواح  دقو  لعفيس ، فيكو  ناغود ، نم  لئاسر 
هادبأ يذلا  رارصإلا  لك  دعب  ةأجف  يفتخي  نأ  يقطنملا  نم  سيل  نكلو  هيلع ، ّدرأ  نأ 

. سمألاب
ضوضرملا يرهظب  تأكتاو  ةراجيس  تلعشأو  ةكيرألا ، ىلع  تسلج 

ةرملا تناك  ًاقح ؟ ناغود  وه  ةرايسلا  لتق يف  يذلا  صخشلا  نوكي  نأ  نكميأ  اهيلع .
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، ةمحفتملا ةثجلا  كلتل  يتيؤر  ذنم  لامتحالا ، اذ  عانتقالاب  اهيف  تأدب  يتلا  ىلوألا 
تناك ةقورحملا ، ماظعلاو  محللا  نم  ةهوشملا  ةلتكلا  كلت  نأ  لوبق  لهسلا  نم  سيلف 
ةمتع نآلا يف  يننكلو  انلثم . كرحتيو  ثدحتيو  ةايحلاب  جضي  ًاميسو  ًاصخش  ام  ًاموي 

، ربخ يأ  هنم  يندري  نأ  نود  تقولا  اذه  لك  يضم  دعبو  يفواخم ، لك  طسوو  يتيب ،
ةثجلا كلت  نوكت  نأ  يفني  رربم  نم  سيلف  سأيب . لامتحالا  اذه  حجرأ  تأدب 

نم وه  سيلأ  تعفر .مث  ديقعلاو  لاو  ريكبب  قحليل  هتيفصت  تمت  يذلا  ناغودل ،
هتوص داع  اهنيحو  هقدصأ ، يننكلو مل  كلذ ، لعف  دقل  لجأ ، موتحملا ؟ هريصمب  ينربخأ 

يننكلو هللا .« ةدارإ  ىلع  ضرتعأ  الو  يردق ، صخش  انأف  يعماسم » يف  ددرتيل 
ناغودف لامتحالا ، اذه  داعبإل  تارربملا  دشحب  تأدبو  يتراسج ، عامجتسا  تلواح 

مأب ملعي  ناك  هنأو  ةصاخ  ةلوهسب ، هنم  لينلا  نكمي  يذلا  صخشلاب  سيل 
ّدب ال  نآلا ؟ ىتح  لصتي يب  ًاذإ مل  ةطاسبب . هيلع  ضبقلاب  مهل  حمسي  نلو  هنوبّقعتي ،

ةحرشملا ىلإ  ينذخأتس  ةطرشلا  ّنأب  فرعي  ناك  هنأ  امك  ةبسانم . ةصرف  دجي  هنأو مل 
بترتي ام  عيلض يف  هلثم  صخشف  رمألا ، ّنمخ  دقف  لقألا  ىلع  وأ  ةثجلا ، نم  ققحتلل 

كلت تناك  نمل  ًاذإ  رمألا . عقوت  ةقشم يف  دبكتي  نل  تاءارجإ  نم  فقاوملا  هذه  ىلع 
، لاتقلا نونف  ًاعيلض يف  يخأ  ناك  دقف  هلتقب ، نيبغارلا  دحأل  امبر  ةمحفتملا ؟ ةثجلا 

ىلع نامربوس  سيل  هنكلو  ةلتقلا . لبق  فرصتلا  نم  نكمت  امبرو  ةحلسألا ، مادختساو 
. لاح يأ 

، موزأملا يبلقو  شوشملا ، ينهذ  ةلغتسم  فواخملاو ، راكفألا  يب  تحطش 
فتاهلا – نينر  عاطتسا  ىتح  يتليخم ، ايزاتنافلاو يف  بعرلا  تاهويرانيس  ىرتت  تأدبو 

عامس ةفهل  ةعامسلا يف  تعفر  بسانملا . تقولا  يلاشتنا يف  هب  – رمأ  ام  نّمخ  يذلا 
: ينبا ناك  دقل  فسألل ، وه  نكي  ثدحتملا مل  نكلو  ناغود ، توص 

. ولأ - 
: ةملكلا مامتإ  ةصرف  حيتي يل  نأ  لبقو 
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، ءاسملا ذنم  كب  لاصتالا  لواحأ  انأ  ينبنؤي  – أدب  يبأ ؟ – اي  تنأ  نيأ  - 
. كيلع ًادج  ًاقلق  تنكو 

اذه ةيبرت  لوذبملا يف  دهجلا  نم  يتصح  رادقم  ديدحتلا  هجو  ىلع  ملعأ  ال 
ادنوفل دوعي  هتئشنت  ربكألا يف  لضفلا  ّنأ  فشتكأ  ةرم  لك  يننكلو يف  هتئشنتو ، دلولا 

سيلو يل.
. ينب اي  قلقلاب  رعشت  كتلعج  يننأل  رذتعأ  - 

. بتاعم توصب  اهتلق 
. اننيب ريصق  تمص  داس 

تاب دلولا  اذه  هتظاظف ، كردأ  هنأ  بيرغ  رمألل  – ةيمهأ  الف  كيلع ،  -ال 
ينعأ انرعشف .. نيلجر ، عم  جرخت  كدهاش  هنأ  يمظن  معلا  ينربخأ  لعفلاب  – ريغتي 

. كيلع قلقلاب  ترعش 
ةسلاج ادنوف  تنمخ ، امكف  يسدح ، ديكأتل  ةيفاك  انرعش « ةملك » تناك 
اهيطعي نأ  هنم  بلطأ  نأ  يل  رطخ  ّيلع . نانئمطالا  رظتنت  فتاهلا  نم  برقلاب 
ينليازي يه مل  هتلعف  امم  يبضغ  ّنأل  وأ  ا ، هتلعف  امم  ًالجخ  امبر  يننكلو ، ةعامسلا ،

. رمألا نع  تمجحأ  دعب ،
. ّيلع قلقت  ال  ريخب ، انأ  - 

نم ًاقحأ  حيحص ؟ وهأ  زافلتلا ؟ ىلع  هاندهاش  يذلا  ربخلا  نع  اذامو  - 
؟ ناغود معلا  وه  ةرايسلا  لخاد  ناك 

ينعي اذهو  ينلأسي ، نم  وه  توموأ  ّنأل  لب  ينفاخأ ، ام  لاؤسلا  نكي  مل 
. هذهك ةرطاخم  يتلئاع يف  طيروت  لامتحا 
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، نآلا ىتح  دكؤم  ءيش  الف  ةباجإلا  – نم  صّلمتلا  تلواح  فرعأ  –  -ال 
. ةريبكلا قرحلا  راثآ  ببسب 

. دادزي همامتها  ناك  هرييغت ، تلواح  املكو  هلوضف ، راثأ  دق  عوضوملا  نكلو 
. ةيرابخإلا تاطحملا  هتلقانت  ام  اذه  ًاضماغ ، ًاصخش  ناك  - 

. ًاحلاص ًاصخش  نكي   -مل 
. تحضوأ

؟ هبحت نكت  ملأ  - 
وهو ااذ  – ةربنلاب  تلصاو  نكلو  ينأجاف ، نيقيب  اهتلق  نكأ  – مل   -ال ،

. ينبحي نكي  مل 
امهعم كابحطصا  ناذللاو  باوبلا ؟ امهدهاش  ناذللا  نالجرلا  امه  نمو  - 

؟ لزنملا نم 
. ةثجلا نم  ققحتلا  لجأ  نم  انبهذ  ةطرشلا ، نم  اناك  - 

؟ يبأ اي  كلذك  سيلأ  ام ، لكاشم  كطيروت يف  ةميرجلا يف  هذه  ببستت  نل  - 
. هتوص قيضلا يف  ىلع  ًايغاط  فوخلا  ناك  دقو  ينلأس 

، ثيداحألا هذه  نم  انعد  تلمكأو  – رمألا  – نكي  ًايأ  يزيزع . اي   -ال 
؟ كتسارد فيكو  كلاح ، فيك  ينربخأو 

يننأل ا  رعش  يتلا  ةحارلا  هتوص ، ىلع  تغط  يتلا  ةيويحلا  نم  ًاحضاو  ادب 
. ثيدحلا ةفد  تريغ 

ةقراخلا ةأجافملا  رمأب  ملعت  كنكلو مل  ةيلاع  – ةقثب  اهلاق  ريخب – .. ريخب ، - 
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؟ اهنع كتثدح  يتلا  ةيساردلا  ةحنملا  ركذتأ  دعب ،
. هلوقي ام  كردأ  مل 

. ةدحاو يأ  - 
، هتسارد عباتي  الو  هنباب  متهي  ال  ئيس ، بأ  يننأ  ىلإ  نونظلا  مكب  بهذت  ال 

ىدحإ نوسردي يف  نيذلا  هليج  ءانبأ  نم  ٍرُثُك  لثم  توموأف  ًامامت ، ةفلتخم  ةقيقحلاف 
امكف نكمم . تقو  عرسأب  دلبلا  نم  برهلا  وه  ربكألا  هحومطو  ةقومرملا ، تاعماجلا 
ءانبأ دحوي  يذلا  ملحلاف  انليج ، ءانبأ  دحوي  عمجأ ، ملاعلا  لب  اندلب ، ذاقنإ  ملح  ناك 

اهتشع يف يتلا  ةيساقلا  فورظلا  لك  مغرو  مهسفنأ . ذاقنإو  برهلا  وه  ليجلا ، اذه 
ناكم ىلإ  هلك  ملاعلا  رييغتو  هرييغتب  يملح  نع  نآلا  ىتح  َلختأ  يننكل مل  دلبلا ، اذه 

دقو مهقفاوأ . يننأ ال  الإ  برهلاب ، بابشلا  ءالؤه  عفاودل  يمهف  مغرو  ةيناسنإ ، رثكأ 
اابسأ اهيدل  تناك  دقف  ادنوف . نيبو  ينيب  تافالخلا  نم  ريثك  ببس  اذه  ناك 

. ةعنقملا
تسل يننكلو  ةاجنلا .« عطتسن  اننأ مل  املاط  هسفنب ، وجني  دلولا  اذه  عد  «
ةسرامم كلوخت  ةداهش  ىلع  لوصحلاو  ةمدقتملا ، لودلا  ىدحإ  ىلإ  رفسلا  ّنأ  ًاعنتقم 
كوكش ّيدلو  ةيناسنإلا ، ذاقنإ  ىلإ  نايدؤي  دق  ًاريثك ، ًالام  كبسكت  ةمرتحم ، ةنهم 

. ةيناسنإلا ذاقنإ  ىلع  يلاحلا  اهلكشب  تاعمتا  ىتحو  دارفألا  ةردق  لوح  ةيدج 
مل ريكفتلا ، ةموظنم  ريوطتو  لصاوتلا ، لجأ  نم  تاغللا  عارتخاو  تالآلا ، مادختساف 
يف كلذ  لعف  ىلع  اردقب  باترأو  هلقعو . ناسنإلا  حور  يقر  يف  اهلك  مهاست 
نع عافدلا  نم  ينعنمتو  ةايحلا ، يف  يتبير  ريثت  ًةريثك  ًارومأ  كانه  نكلو  لبقتسملا .

، ادنوف ةبغر  قفو  رومألا  تراس  دقف  ةياهنلا  يفو  يقيقح . لكشب  يرظن  تاهجو 
اذه ىتحو  رثكأ . ال  ينبال ، يراكفأو  يكوكش  نع  حاصفإلا  ىلع  يرود  رصتقاو 

ةلبلبلا ببسأو  روطتلا ، نع  زجاع  يننأب  ينتماف  اهلبق ، نم  طخسلاب  لبوق  فرصتلا 
. ةيناث ةرم  عوضوملا  حتف  دواعأ  اذل مل  دلولا ، راكفأل 
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رمألا بلطت  نإو  همأ ، هل  هتمسر  يذلا  قيرطلا  ريسلا يف  توموأ  راتخا  دقو 
ءاج نيح  نكلو  يارس ، اتالاغ  ةيوناث  ةيوناثلا يف  هتسارد  ىأ  دقف  تقولا . ضعب 
مسق ةعماج  لوبق يف  ىلع  لوصحلا  عطتسي  وهف مل  تاططخملا ، تريغت  ةعماجلا  تقو 

نل : « ةحارص ادنوف  تنلعأو  لوبنطسا . ةعماج  لب يف  يجزاوب ، ةعماج  تالاصتالا يف 
كلت ةلكشملا يف  امو  لقأ » مل  يننكلو  ةمزاح . ةربنب  ةعماجلا .« كلت  ىلإ  ينبا  لسرأ 

امو اهدر » نم  ًاقثاو  تنك  دقف  اهيف .« ةيعماجلا  يتسارد  تيأ  ًاضيأ  انأ  ةعماجلا ؟
. هبنجت تلواح  موتحم  راجش  ىلإ  يضفيس  ًاباب  اذه  ناكو  ؟ « كتسارد نم  هتينج  يذلا 

باب حتف  ّنأ  تسدح  دقف  عاقلا ، وحن  رادحنالا  قيرط  تايادب  اهنيح يف  تنك  يننألو 
ىلإ اننبا  لاسرإ  عقاوب  تيضر  اذبو  قالطإلا ، ىلع  يتحلصم  نوكي يف  نل  شاقنلا  اذه 
عفدن انحبصأو  ميلعتلا ، ةيزيلكنإلا يف  ةغللا  مدختست  يتلا  ةصاخلا ، تاعماجلا  ىدحإ 

. رالود فالآ  ةتس  ةنس  لك  يف 
هسأر وشحو  دلولا  جاعزإ  تلصاو  لب  ردقلا ، اذ  ِفتكت  مل  اهنكلو 

وأ ارتلكنإ  ةغللا يف  ميلعت  حنم  ىدحإ  ليجستلا يف  كيلع  : « هل لوقت  يهو  االبعزخب 
ىلع فرعتلاو  ةغللا  نم  نكمتلاو  كانه ، فيصلا  رهشأ  ءاضق  لجأ  نم  اكريمأ ،
ليخ امك  هجعزت  نكت  هنأب مل  حضاولا  نمو  لضفأ .« ةروصب  هتفاقثو  دلبلا  تاداع 

عطقنم ًاسامح  ىدبأ  تقو ، يأ  هتسارد يف  يف  ًاقوفتم  نكي  مل  يذلا  توموأف  يل ،
تنلعأ يتلا  حنملا  عيمج  ليجستلاب يف  ماق  لب  هب ، هتدلاو  ّنظ  بيخي  ملو  ةركفلل ، ريظنلا 

. رمألاب ةقالع  اهل  ةهج  لكو  ةيريخلا ، تاسسؤملاو  ةيموكحلاو ، ةصاخلا  تاعماجلا  اهنع 
يلاؤس كرتي  هنكلو مل  ثدحتي . ةحنم  يأ  نع  ةقدلا  هجو  ىلع  ددحأ  ببسلا مل  اذهل 

. روفلا ىلع  حيضوتلل  ردابو  ًاريثك ، ةريحلا  ءاضف  ًاقلعم يف 
. نطسوب ةيريخلا يف  تايعمجلا  ىدحإ  اهنع  تنلعأ  يتلا  ةحنملا  اإ  - 

، ةحنملا عون  وأ  ةعماجلا  ىلع  ينعلطي  ملف  ًايفاك ، حيضوتلا  نكي  عبطلاب مل 
. حلاص دلاو  يأ  لثم  ًامامت  مهفلا  عنصت  تلواح  يننكلو 
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؟ ةحنملاب تزف  له  هآ . - 
. هتلأس

ةثالث كانه  ثكمأسو  فيصلا ، يف  اكريمأ  ىلإ  رفاسأس  يداد ، سي  - 
. رهشأ

ّيلع ناك  توموأب ، قلعتم  رمألا  ّنأل  نكلو  حرفلاب ، رعشأ  نأ  ّيلع  ناك 
. هنم دكأتلا 

؟ لوقت ام  ًاقحأ  - 
. ًاددجم هتلأس 

؟ لبق نم  كيلع  تبذكو  ثدح  له  ةبيخب  – اهلاق  يبأ  – اي  ينني  كنإ  - 
نآلاف كئنهأ ، نآلا ، اذه  لكل  ةيمهأ  نكلو ال  ءود  – اهتلق  ًاريثك  – - 

. قحب كمرتحأ  تحبصأ 
صانتقا ىلإ  ليملا  كلذب  ينبطاخو  هتوص ، نم  بتعلا  ىشالت  روفلا  ىلعو 

راجت دحأ  ناك  همأل  دج  نع  هثرو  دقو  قفألا ، يف  حولت  ةرداب  لك  نم  ةعفنملا 
. ةشمقألا

. ةيفاك تسيل  مالكلاب  ةئنهتلا  نكلو  - 
؟ نوكت نأ  بجي  فيكو  - 

. نمخي نأ  بجي  نم  تنأو  بألا ، تنأ  هفرعأ ، ام ال  اذه  - 
ام هل  يرتشأ  ينلعجيس  هنأ  ًاقثاو  تنك  دقف  ينعدخي ، مالكلا مل  اذه  نكلو 
نأ ّيلع  ةحنملاب ، زوفلا  عاطتسا  هنأ  املاطف  سأب ، نكلو ال  لبق . نم  هنهذ  هعضو يف 
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. حلاص دلاوك  هديري  ام  هل  يرتشأ 
، ءادغلا لوانتل  ازتيبلا ، معطم  يف  ًارهظ ، ةدحاولا  ًادغ يف  ِقتلن  انعد  ًانسح ، - 

. اهعفد ّيلع  يتلا  ةبيرضلا  رادقم  ىرألو 
. ءاقللا ىلإ  ةريهظلا ، دنع  كانه  نوكأس  انقفتا ، - 

لعفي ول مل  ىتحو  يهجو ، فتاهلا يف  قلغأ  ةديعس ، ةليل  هل  ىنمتأ  نأ  لبقو 
مغرو ا . هتلعف  امدعب  هتدلاول ، يمألس  لصوي  نأ  هنم  بلطأس  تنك  امف  كلذ ،

انأو يدي  فتاهلا يف  ةعامس  تيقب  اهنم . ةليمج  ةرداب  لاصتالا  اذه  ناك  دقف  كلذ 
ةعوضوملا ادنوف  ةروص  ىلع  يرظن  عقو  نيح  ينهذ ، راكفألا يف  هذه  بيلقت  لصاوأ 

اذه ةسكاعملا  ةهجلا  ىلإ  ةروصلا  بلقب  مقأ  ملأ  ةمستبم . ّيلإ  رظنت  يهو  ةلواطلا  ىلع 
هتلعف ام  ركذتو  عاطتسملا  ردق  ينهذ  رصح  تلواحف  رمألا ، ّيلع  طلتخا  حابصلا ؟
اروص ةيؤر  لامتحا  ىلع  ًارداق  نكأ  مل  لزنملا ، ادنوف  ةرداغم  دعبف  حابصلا . اذه 
لكشب ةلواطلا  ىلع  اهتعضوو  ةروصلا ، تذخأف  رادجلا ، ىلع  ةقلعملاو  ةمستبملا ،

يلازنإ ببسف  هلعف ، ّيلع  ناك  ام  اذه  اهتبلق ؟ ًاقحأ  اههجو . ىرأ  ىتح ال  سكاعم 
ةروصلا عضو  دعب  خبطملا  ىلإ  تهجتا  له  اههجو . ةيؤر  يتبغر يف  مدع  ناك  ةروصلا ،

، ًالوأ خبطملل  تهجتا  دقف  وحنلا ، اذه  ىلع  رومألا  ثدحت  مل  ال ، ةلواطلا ؟ ىلع 
ةلابق فتاهلا  بناجب  فقأل  تيتأ  مث  نمو  ةجالثلا ، نم  بارشلا  ةجاجز  تذخأو 
ًارداق نكأ  يننألو مل  طبضلاب ، ثدح  ام  اذه  لجأ  اهلازنإب . تمق  اهدنعو  ةروصلا ،
دعب ةروصلا  ىلع  ةرظن  تيقلأ  يننظأ  ال  ًابضغ ، يلغأ  انأو  ادنوف  هجو  ةيؤر  ىلع 

، لاح لك  ىلع  دراو ، لامتحا  هنكلو  ةروصلا ؟ ىلإ  رظنأ  اذاملو  ةلواطلا . ىلع  اهعضو 
باب قالغإ  تيسن  ىتم  ركذت  نع  تزجع  امك  ًامامت  ليصافتلا . ركذت  نع  زجاع  انأ 

ءارج ءطبب  تومت  يخم  ايالخ  نأ  لقعيأ  دعقملا . ىلع  ةقاطبلا  تعضو  ىتمو  يترايس ،
نم سيلف  لامتحالا ، اذه  ةيقطنم  مدعب  يسفن  تيساو  يننكلو  بارشلا ؟ ريثأت 

لافقإ مدعل  يتظحالم  نكلو  مويلا ، يف  اهشيعأ  يتلا  ليصافتلا  عيمج  ركذت  لوقعملا 
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. ةركاذ ةحص  ىلع  ليلد  وه  ةقاطبلا  ناكم  رييغتو  بابلا ،
جردلا ىلإ  ترظنو  يترايسو . يلزنم  مهدحأ  لوخد  لامتحا  ّيلإ  داع  ًاددجمو 

نم ةيناثلا  ةخسنلا  عضأ  تنك  دقف  ةبتاكلا . ةلآلا  اهيلع  تعضو  يتلا  ةلواطلل  ريغصلا 
. جردلا حتفل  تهجتا  روفلا  ىلعو  جردلا . اذه  ةرايسلا يف  حاتفم 

بيصناي ةقاطب  كنبلا ، ارتفد  فتاهلا ، ريتاوف  راجيإلا ، مالتساب  تالاصيإ 
، هربح ّفج  ربح  ملق  مفلل ، لوسغ  ًاقلطم ، اهمدختسأ  ةميدق مل  ةعاس  ادم ، تهتنا 
نع تاهرتلا  هذه  نيب  ثحبلاب  تأدب  يهابتنا . ىعرتسا  ام  اذه  ميدق . باحسو  رارزأ 

، كانه ئبتخي  نأ  نكمي  ءيش  هنأكو  كنبلا ، رتافد  نيبو  تالاصيإلا ، تحت  حاتفملا ،
تجرخأ قيضلا ، ينباتنا  كانه . حاتفملا  نكي  مل  ًاثبع ؛ نكلو  فتاهلا ، ريتاوف  تجرخأو 

، ةلواطلا لخاد  ثحبلا  تأدبو  ضرألا ، ىلع  هتايوتحم  تغرفأو  هناكم ، نم  جردلا 
ناك هنكلو  جردلا ، اياوز  يف  هنع  ثحبلل  تدع  هيلع . روثعلا  نم  نكمتأ  مل  يننكل 
لخد دق  مهدحأ  ّنأ  حضاولا  نمف  اهلحم ، يكوكش يف  تناك  دقف  ًاذإ  ًامامت . ًاغراف 

. نآلا ام  ةيواز  ًأبتخم يف  نوكي  دقو  ةرايسلاو ، لزنملا 
هنم رعشقا  مراع  فوخب  تسسحأ  ىتح  ينهذب ، لامتحالا  اذه  ّرم  نإ  امو 

يعرتسي ام  دجأ  مل  يننكلو  ناكملا ، ىلع  ةفئاخلا  يتارظن  تلوجت  يمسج . لك 
ءوض تحت  عبقي  ةليل ، لك  امك يف  يتدحو  ينكراشي  يذلا  لزنملا  ثاثأ  ناك  هابتنالا ،
يأل عمسلا  تيخصأف  مالسو . ةعدب  نولاصلا  اياوز  يف  تهابلا ، رفصألا  حابصملا 

. بيترلا ةجالثلا  كرحم  توص  ىوس  عمسأ  يننكلو مل  تيبلا ، نم  ردصي  دق  توص 
يف خبطملا  وحن  تهجتاو  عراستملا ، يبلق  بيجو  يف  مّكحتلا  لواحأ  انأو  تض 

يتلا نيكسلا  تذخأ  كانه . ًادحأ  دجأ  يننكلو مل  ءوضلا ، تلعشأو  ةعساو ، تاوطخ 
رثكأ ذنم  كانه  رظتنت  يتلاو  ةخستملا ، قابطألا  ةيقب  عم  نيموي  ذنم  ىلا  اهتعضو يف 

يف نيكسلا  لمحأ  انأو  تلخد  مونلا . ةفرغ  وحن  تهجتا  ااذ  ةعرسلابو  نيموي ، نم 
تناك ةجيتنلا  نكلو  ًاضيأ ، مامحلا  تشتف  كانه . ًادحأ  دجأ  مل  يننكلو  يدي ،
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. تيبلا دحأ يف  دجوي  ال  ةلثامم ؛
نم لفقلا  صحفل  هتحتفو  لزنملا ، باب  وحن  تهجتاف  ةجيتنلا ، هذه  ينتحارأ 

، ًاددجم صحفلا  تدعأو  ةبيرلا . ريثي  ءيش  ىلع  رثعأ  مل  يننكل  جراخلاو ، لخادلا 
يننأو ئطخم ؟ يننأ  نكميأ  بابلا . لفقب  ثبع  دحأ  نم  ام  ّنأ  حضاولا  نم  نكلو 

نم ناك  امبر  رمألاب ، يمايق  ركذأ  يننكلو ال  رخآ ؟ ناكم  ةرايسلا يف  حيتافم  تعضو 
يننأل مل مهيعدتسأ  نأ  لقعيأ  ةعيرذ ؟ يأ  تحت  نكلو  ةطرشلاب . لاصتالا  لضفألا 

ادنوف ةروصو  دعقملا ، ىلع  ةوعدلا  ةقاطب  تدهاش  يننألو  ةرايسلا ، حاتفم  ىلع  رثعأ 
ةيفيك نع  ينولأسي  نلأ  ًالفقم ؟ ةرايسلا  باب  نكي  ملو  ةلواطلا ، ىلع  ةبولقم  تسيل 

وأ يدانلا ، نم  دئاع  يننأ  اوملعي  نأ  امو  لزنملا ؟ نيموعزملا  نيبقعتملا  ءالؤه  لوخد 
، ديدش خيبوتل  ضرعتأ  ىتح  خبطملا ، موكتت يف  يتلا  بارشلا  تاجاجز  ةلت  اودهاشي 

ناك امبر  ركذي . رربم  نود  ليللا  نم  رخأتملا  تقولا  اذه  مهجاعزإب يف  تمق  يننأل 
كلذ عفدي  نلأ  نآلا ، برهلاب  تمق  ول  ىتحو  نيأ ؟ ىلإ  نكلو  لزنملا ، ةرداغم  لضفألا 
نكمتأ نل  اهدنع  اهءافخإ ؟ ديرأو  ةمهم  تامولعم  كلمأ  يننأب  نظلا  ىلإ  ةلتقلا  ءالؤه 

ةضقانتملا راكفألا  رورم  بوانتي  بابلا ، مامأ  ًافقاو  تيقب  ًاقلطم . مهنم  ةاجنلا  نم 
عم ةتماص  ةلداجم  دعبو  لعفلاب ؟ ىسنأ  تأدب  يننأب  لقعي  الأ  شوشملا ، ينهذب 

. يباب تقلغأو  ديدج ، نم  لزنملا  تلخد  سكاعملا ، اهرورمب  راكفألا  تايعادت 
تقو يتأيس يف  هفرعي ، ًادحأ ال  رظتني  نمك  ةفرغلا ، طسو  ًاددرتم يف  تفقو 

ينرظتنت بارشلا  ةجاجز  ثيح  ةجالثلا  باب  حتفأو  خبطملل ، هجتأ  ولو مل  هملعأ . ال 
دعبو حابصلا . ىتح  امبر  ينونظو  يفوخ  طسو  ًارئاح  تيقب  تنكل  يفخ ، ؤطاوتب  كانه 
لقث دقفت  تاصغنملاو  صاخشألاو  فواخملاو  ثادحألا  تأدب  ةدع ، سوؤك  ءاإ 
تنك هملعأ . ببسل ال  يبناوج ، نيب  قفخت  ةفيفخ  ةداعسب  تسسحأو  ًاعابت ، اهتيمهأ 

، ةطاسب رثكأ  ودبت  ةايحلا ، تناك  اهتغلب  يتلا  ىرذلا  يفو  فقوت ، نود  ولعأو  ولعأ ،
ولع نم  ينارأ  تنك  رثكأ  يعافترا  عمو  لامتحالا . ىلع  ةيلباق  رثكأو  ةعاشب ، لقأو 
يه تسيل  يتاحاجن . رخفلا ، ىلع  ثعبت  يتلا  يتازاجنإ  ةديعسلا ، تاظحللا  قهاش :
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هدوجو ليختأ  ًاساسحإ مل  نكلو  تمن ، دقل  ءيش . لك  نم  درجم  انأ  لب  هارأ ، تنك  ام 
رومألا هفاوت  نم  صلختأ  ينتلعج  ةريصبو ، ايؤر ، ًاسدح ، ينبهو  يلخاد ، ظقيتسي  أدب 

نم رثكأ  سيل  هيوتحت  ام  لكب  ةايحلا  نأ  كردأو  ةبيترلا ، عئاقولا  ليصافت  نمو  ااراذقب ،
لكو يتايح . نع  اهتلكش  يتلا  ةديدجلا  ةعانقلا  هذه  تببحأ  يننأ  مهألاو  ةبذك . درجم 
ىتح قيضلا . ببسي يل  تاب  دهاشمو  ءايشأو  تاوصأ  نم  ةعانقلا  هذه  جراخ  وه  ام 
دست ةمتعلا مل  ّنأ  بيرغلا  نكلو  اأفطأو . تضهنف  يتفرغ ، ءاوضأ  قيطأ  دعأ  يننأ مل 

نم للستي  ناك  جراخلا  نم  ثعبنملا  يضفلا  ءوضلا  كلذف  وجرأ ، تنك  امك  ناكملا 
اهتطقتلا يتلا  ىلوألا  روصلا  ىلع  سكعنيل  ةذفانلا ، يطغت  يتلا  ةقيقرلا  ةلالغلا  نيب 

اهيلع سلجأ  يتلا  ةلواطلا  ىلع  يلزنم ، ناردج  ىلع  لثامم  سامحب  اهتقلعو  سامحب ،
كلذ مغر  ءيضيو  يدسج ، يدي ، يف  يتلا  سأكلا  بارشلا ، تاجاجز  لمعلل ،

تحزأو يناكم ، نم  تض  قيضلاب . ينرعشي  ءوضلا مل  اذه  ّنكلو  اهلك . ءايشألا 
هتفداص يف يذلا  ردبلا  هردصم  – نمخأ  نأ  ّيلع  ناكو  ردبلا  – لضفب  ةذفانلا  رئاتس 

قوف قلعم  هنأكو  كانه ، ناك  ةليمج ، ةحول  ىلإ  يرظان  مامأ  هلوح  يذلاو  قيرطلا 
. انه ىقبيس  وهف  فاخأ ، الأب  ينربخي  هنأكو  هب ، طيحت  يتلا  ةمتعلا  ةرانإ  لصاوي  يتذفان ،
نمو مث يتايح . يف  اهتيأر  ةماستبا  أفدأب  لباقو  يبلق ، قامعأ  نم  ةيحت  هيلع  تيقلأ 

يننأ ىتح  انينهذ . لغشي  امو  انلابب ، رطخي  ام  لك  انثدحت ؟ ّمع  ثيدحلا . لدابتن  انأدب 
يترايسو .ال يلزنم  مهلوخد  لامتحا  نعو  ناغود ، هل  ضرعت  ام  ةقيقح  نع  هتلأس 

فواخملاب باهذلل  ةيفاك  تناك  هتاملك  نكلو  ةقدلا ، هجو  ىلع  هلاق يل  ام  ركذأ 
ليوط نمز  ّرم  هثدحأ . انأو  ةديازتم  ةحارب  رعشأ  تنك  يننأل  كلذ  يلخاد ؛ لمتعت  يتلا 

هذه تاظحل  لمجأ  يفو  فسألل  يننكلو  مهدحأ . نيبو  ينيب  عتمم  ثيدح  رخآ  ذنم 
. توفغ ةشقانملا 
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رشع عبارلا  لصفلا 

يذلا مالسلا  كلذ  عم  رداغ  دق  ردبلا  ناك  ًاحابص ، تظقيتسا  نيح 
نع ًارفنتسم  تضهنف  ينايك ، لزلزتل  ةيدايتعالا  يفواخم  تداع  ةحرابلا . ةليل  ينرمغ 

، ةعيرس ةلوج  يف  مامحلاو ، خبطملاو  مونلا  ةفرغ  ىلإ  تهجتاو  اهيلع ، تمن  يتلا  ةكيرألا 
نم نكلو  لزنملا . لخد  دحأل  رثأ  الو  داتعملا ، ااكم  ودبت يف  تناك  ءايشألا  نكلو 

تناك اميفو  ثبعلا يب . لصاوت  يفواخم  لعج  ام  اذهو  رمألا . نم  ققحتلا  بعصلا 
ىلع ةقلعم  تناك  اهايإ ، ينادهأ  يتلا  يدلاو  ةعاس  تدهاش  ناكملا ، لوجت يف  يتارظن 
ناكو فواخملاو ، نينسلاو  لوصفلا  بقاعتب  ةيلابم  ريغ  ااذ ، ةقدلاب  لمعت  رادجلا 

ملأ توموأ . تركذت  انهو  ةقيقد . نيعبرأو  سمخو  ةرشع  ةيناثلا  ىلإ  ناريشي  اهابرقع 
توموأ رخأت  نم  ًاقثاو  تنك  ازتيبلا ؟ معطم  ًارهظ يف  ةدحاولا  ءاقللا يف  ىلع  قفتن 

يتلا ةداعلل  ءافو  ناكمإلا ، ردق  جورخلاب  عارسإلا  تلواح  كلذ ، مغرو  اندعوم ، ىلع 
». ديعاوملا ةقد  سوه  يتنهم » نم  اهتبستكا 

نيب ًارئاح  تددرتو  ثواميلبلا ، ىلع  ةرظن  تيقلأ  عراشلا ، ىلإ  تجرخ  نيح 
، ربكأ ةعرسب  ينلصويس  يسكاتلا  نأ  ملعأ  تنك  ثواميلبلاب . وأ  يسكاتلاب ، باهذلا 
، كانه ةرايسلا  كرتب  يبلق  ينعواطي  ةحرابلا .مل  ءاسم  فواخم  تركذت  ذئنيح  يننكلو 

يئاقنع وحن  تهجتاف  تارايسلا . ةيقب  نم  تلخ  يتلا  ةحاسلا  اهتّأ يف  لكب  فقت 
ناك ةرايسلا . لقتسأ  نأ  لبق  راوجلا  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  نم  يسفن  كلامتأ  ملو  ةليمجلا .

يف تسلج   . راوجلا يف  تاهبشلا  ريثت  ةرايس  وأ  دحأ  نم  سيلو  ًائداه ، عراشلا 
ينّلع يفلخ ، نيتيبناجلا  اهيتيارم  نم  ةرظن  ًاددجم  تيقلأ  كرحتت ، تناك  اميفو  ةرايسلا ،
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تفطعنا اهنكلو  يفلخ ، ريست  تناك  اتويوت  ةرايس  يهابتنا  تتفل  ينبقاري . نم  دجأ 
ريثي ام  كانه  نكي  مل  ًانسح ، يشاتناشين . ةقطنم  هاجتاب  عراشلا  ةيصان  دنع 

. ةديعب ةفاسم  نم  اهيلإ  فرعتلا  نكمي  سورعلا ، جدوهك  يترايس ، ّنأ  مغر  تاهبشلا ،
ةصرفب ىظحأ  نلف  لعفلاب  يننوبقاري  اوناك  نإو  بقعتلا ، ءاربخ يف  صاخشألا  كئلوأ 

ريدم ةاقالمل  ًابهاذ ، تسلف  نوؤاشي ، امك  ينوبقاريلف  قالطإلا . ىلع  مهتظحالم 
هذ يلّلعت  مغر  ينبا . عم  يداع  ءاقل  درجم  هنإ  ةيكريمألا ، ةيزكرملا  تارباخملا 

كروتاتأ زكرم  بأرم  يف  يترايس  تنكر  نأ  دعب  ىتح  تيقب  يننأ  الإ  تانيمطتلا ،
. ًاعلطتسم يلوح  تفلتأ  يفاقثلا ،

امكو قئاقد ، رشعو  ةدحاولا  ىلإ  ريشت  ةعاسلا  تناك  معطملا  تلصو  نيح 
بتك يتلا  ةتفاللل  ًانعذم  بابلا ، دنع  تفقو  توموأل . رثأ  كانه  نكي  ملف  تنّمخ 

ةلسلسل دحوملا  يزلا  يدترت  يتلا  ةمدخلا  ةاتف  تلبقأو  ، » كلضف نم  رظتنا  اهيلع »
، نخدأ تنك  نإ  ينتلأس  نيحو  ملاعلا . ءاحنأ  فلتخم  عورف يف  اهل  يتلا  معاطملا  هذه 

لضفت : « اههجو ىلع  ةفيطل  ةماستباب  ينم  تبلطف  معن ، نأ  يسأرب  ًائموم  اهتبجأ 
». يعم

. اهبّقعتأ انأو  اهيلع  ينتلد  يتلا  ةلواطلا  ىلع  تسلجو 
ًاعلطم تنك  دقف  ةديدع ، تارم  ناكملا  اذه  ىلإ  توموأ  عم  تيتأ  يننألو 

ًاعبتو ماعطلا ، ةمئاقب  دحأ  ينيتأيس  ليلق  دعبف  انه . ماعطلا  ا  مدقي  يتلا  ةيلآلا  ىلع 
ةمدخلا نابش  دحأ  اهدعب  لبقيس  يتلا  ةدملا  رصقت  وأ  لوطتس  ناكملا ، ماحدزال 
يراظتنا ةرتف  ّنأ  ماحدزالا ، دادتشا  ببسب  تكردأ ، يننكلو  هترتخا . امع  ينلأسيل 

رومألا مل نكلو  رمذتلل . يعاد  الف  دعب ، رهظي  توموأ مل  ديسلا  ّنأ  املاطو  لوطتس .
ىلع ماعطلا  ةمئاق  عضيل  ةمدخلا  نابش  دحأ  لبقأ  روفلا  ىلعف  يهتشأ ، ام  قفو  رست 
قوف ًارمسم  يقب  هنكلو  ةلحرملا ، هذه  ىتح  داتعملا ، قفو  ريست  رومألا  تناك  يتلواط ،
تنك ينأ  مغر  ًاليلق ، قيضلا  ينباتناو  لب  تبرغتسا ، هرايتخا . ّدوأ  ام  راظتناب  يسأر ،
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ةبغر ركذأ  امك  اذه  ناكو  نوتيزلا ، نم  ريثك  عم  ميربوس  ازتيب  هبلطأس ؛ ام  فرعأ 
، ددرت نود  هدوأ  ام  بلط  يرودقمب  ناك  يلاتلابو  ًاضيأ . يقوذ  بسانيو  توموأ ،

اهادبأ يتلل  ةلثاممو  ةعنطصم ، ةقابلبو  روفلا ، ىلع  بلطأ  نأ  أشأ  مل  كلذ  مغرو 
: هنم تبلط  يوحن ، باشلا 

؟ هبلطأس ام  ررقأ  ىتح  ًاليلق ، راظتنالا  كنكمي  له  - 
نينثا وحن  ينع  دعتبا  قيض . وأ  رمذت  نود  ًادعتبم ، اهلاق  يديس  – ًاعبط  - 

: لأسي وهو  ًاوت ، امهتبجو  لوانت  نم  ايهتنا  نيذللا  نابشلا  نم 
؟ ازتيبلا تناك  فيك  - 

يسأر تردأ  ينبقارت . تارظن  لقثب  تسسحأ  باشلا ، بقارأ  تنك  اميفو 
. ةينبلا ميلس  ةماقلا ، ليوط  رعشلا  دعجأ  رمعلا ، لبتقم  ًاباش يف  ناك  اهبحاص ، هاجتاب 

يننأ دب  الف  لامتحالا ، اذه  قدص  ول  ينبقاري ؟ ام  دحأ  ناكأ  ينم . بّر  روفلا  ىلعو 
تاكرحت بقارأ  تنك  اميفو  يسفنب . ينبا  ىلإ  مدشرأو  يتايح ، ةطلغ  تبكترا 

اوماق نيذلا  صاخشألاف  ينتباتنا ، يتلا  ةركفلا  ةفاخس  تكردأ  غلاب ، رذحب  باشلا 
ءيش لك  ةفرعمل  لئاسولا  مهصقنت  نل  ًاضيأ ، ناغود  امبرو  تعفر ، ديقعلاو  ريكب  لتقب 

لوجت يف تالامتحالا  تناك  اميفو  يتلئاع . نم  نوؤاشي  نم  ىلإ  لوصولاو  يتايح  نع 
ثيح بابلا ، وحن  ًامستبم  هجتاو  تعقوت ، امم  مخضأ  ادب  يذلا  باشلا  ض  ينهذ ،
يذلا هفك  تعاض يف  يتلا  اهدي  لوانتي  وهو  اهيلع  ملس  ماوقلا ، ةليحن  ةاتف  تلخد 

دقف هل يب ، ةقالع  رمألا ال  ّنأل  ةريبك ، ةحارب  ترعش  يبطق . بد  ّفك  لثم  ناك 
لبقو ًاقيمع ، ًاسفن  تبحسو  يسركلا  ىلع  تيخرتسا  هتقيدص . راظتناب  باشلا  ناك 

عضولا ناك  دقف  ةحارلل ، نوكرلا  يف  ًائطخم  تنك  مك  تكردأ  ليوط ، تقو  رورم 
رمتسا ولو  باهرلا ، رداوبل  ملستسأ  تأدب  يننأ  كلذ  ينبقعتي ، دحأ  دوجو  نم  رطخأ 

. ًاضيأ ادنوفو  ينبا  مهيف  نمب  عيمجلاب  بايترالاب  أدبأسف  هيلع ، وه  ام  ىلع  يعضو 
نع هربخأس  له  هب ؟ هربخأس  يذلا  ام  نكلو  يسفن ؟ بيبط  ةعجارم  ّيلع  بجوتيأ 
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يف بغريس  ديكأتلابو  يمألحأ ؟ حاتجا  يذلا  قباستملا  نع  مأ  ناغودب ، يئاقل 
له هثدحأس ؟ ةفاحصلا  يف  بناج  يأ  نع  نكلو  يتنهم . ليصافت  ىلع  عالطإلا 
يتايح ىلع  رثأ  يذلاو  طسولا ، باصأ  يذلا  نفعلاو  طاطحنالاو  داسفلا  نع  هثدحأ 

لك نع  ةباجإلا  تدجو  ول  امبرف  ةمهم ، ةطقن  هذهو  توموأب ؟ يتقالع  نع  مأ  ًاضيأ ؟
نم نكمتأ  يننأ مل  كلذ  ًاضيأ . ينبا  عم  يتقالع  نيسحتل  ًاليبس  دجأس  ةلئسألا  كلت 
انررق نيح  ةقباسلا ، يتجوز  ينعأ  يتجوز ؛ عم  ءاقبلا  توموأ  رايتخا  ةمدص  زواجت 
ىلع ًاليلق  رثأ  هنأ  مغر  يعّدأ ، امك  ةمدص  ّلكش  دق  رمألا  ّنأ  دقتعأ  لاصفنالا .ال 

يدلاو جاوز  مث  يتدالو ، ءانثأ  يتدلاو  توم  ةقيقحف  يبأ ؟ نع  اذام  نكلو  ينباب ، يتقالع 
هذه ريكفتلا يف  ينايعأ  دقل  فوووأ ، ةريثك . بعاصم  ابّبس يل  دق  ىرخأ ، ةأرما  نم 

. يسفنلا بيبطلل  هلوق  ّيلع  يذلا  ام  ددحأ  ةلصحملا مل  يفو  مومهلا .
. اباب ًابحرم  - 

. توموأ توص  ىلع  يراكفأ  تدّدبت 
؟ ينب اي  ًالهأ  - 

ينبلا هرعش  بقارأ  تنك  سولجلل ، هجاوملا يل  يسركلا  بحسي  ناك  اميفو 
ينبلا امولب  هينيعو  دعب ، ةديعجت  يأ  هيلع  رهظت  مل  يذلا  قيقرلا  ههجوو  ريصقلا ،

نيح يتظيفح  راثأ  يذلا  طرقلاو  هنقذ ، يطغت  يتلا  ةفيفخلا  ةيحللاو  ّينيع ، لثم  حتافلا 
. رخفلا نم  عونب  هبقارأ  تنك  ةرم ، لوأ  ىرسيلا  هنذأ  هعضي يف  هتيأر 

دحأ يننأكو  هنيعب  ينزمغو  ةجردلا ؟ – هذه  ىلإ  ًامومهم  ركفت  َميف  - 
يذلا راجشلا  ىلع  هتعلطأ  ادنوف  نوكتأ  يبناوج . يفخ يف  رعذب  يبلق  ّفرف  هئاقدصأ ،

؟ اننيب راد 
دّمعت نود  ًافلج  يدر  ناك  ًالثم ؟ – ينغأو  صقرأ  نأ  ينم  عقوتت  لهو  - 
رثكأ ةربنب  تفدرأ  يننكلو  يسفن . حبك  عيطتسأ  ادنوف ال  هتلعف  ام  ركذتأ  نيحف  ينم ،
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. يلمع نم  تلِصُف  يننأ  امك  ناغود ، كمعل  لصح  امم  دكأتن  نآلا مل  ىتح  ًافطل  –
. هينيع ةوهقلا يف  ةماتق  تدادزاو  ههجو ، نم  طخاسلا  ريبعتلا  كلذ  ىفتخا 

. ملعأ نكأ  مل  لمعلا ؟ نم  كلصف  ًاقحأ ّمت  - 
ينيب يذلا  راجشلا  رمأب  ملعي  ناك  نإو  ينبقاري ، ذخأو  اننيب ، تمصلا  داس 

بئاصملا هيلع  تلاا  يذلا  نيكسملا  هدلاو  ىلع  قفشي  هنأ  ّدب  الف  ادنوف ، نيبو 
. اهلك

؟ ناغود معلاب  ةقالع  لمعلا  نم  كلصفل  له  - 
. ينلأس

. ءيشلا ضعب  ةدقعم  ةلكشم  األ  مزجلا ، نكمي  نكلو ال  نظأ ،  -ال 
؟ كلذك سيلأ  ناغود  معلا  نع  رابخأ  الو  - 

دسجلا ىلع  ىوس  رثعت  ةطرشلا مل  لمكأ  – انأو  يتوص  تضفخأو   -ال  –
. هتيوه ةقيقح  تبثي  ليلد  نكلو ال  قرتحملا ،
؟ يبأ اي  لصح  يذلا  ام  نكلو  - 

. قلقب تالواطلا  ةيقب  ىلع  لوجت  هتارظن  تناك 
تالواطلا ةبقارم  يف  هتيراجو  ءيش ؟ – يأ  يف  لصح  يذلا  ام  اذام ؟ - 

. كشلا اهؤلم  تارظنب  انم  ةبيرقلا 
؟ ةأجف كتوص  تضفخأ  امل  ينعأ  - 

قدصتأ قفرب  – هدي  ىلع  تبرأ  انأو  ًامستبم  اهتلق  كلذ ؟ – تلعف  ًاقحأ  - 
. رمألل هبتنأ  يننأ مل 
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نابش دحأ  نع  ثحبأ  تذخأ  هذه ، ناغود  ةصق  نم  ءاهتنالا  لجأ  نمو 
لاح روضحلاب  عرسأ  يذلاو  تاطلسلا ، ّفر  مامأ  فقي  مهدحأ  تدجوف  ةمدخلا ،

. ةعوفرملا يديل  هتيؤر 
؟ كلذك سيلأ  داتعملاك  بلطنس  ينبال  – تلق  بئذك  – عئاج  انأ  - 

نع دعبت  نأ  ةريغص  ةعتم  يأ  ناكمإبف  ةايحلا ، هايإ  انب  ام  لمجأ  بابشلا 
هجو ىلإ  ةماستبالا  ديعتل  ةيفاك  يتاملك  تناك  دقو  فوخلاو . قلقلا  بابض  انناهذأ 

. ينبا
انم – ةبرقم  ىلع  حبصأ  يذلا  باشلل  حضوأ  مث  نمو  اهلاق ، لجأ  – - 

. عبطلاب الوكلاو  نوتيزلا ، نم  ريثك  عم  ميربوس  ازتيب 
لجسي هنأكو  نيغلاب ، صرحو  ةيدجب  هرتفد  يف  انتابلط  نودي  باشلا  ذخأ 

: ةداتعملا هتربنب  حضوأ  نمو مث  ةمهملا ، ءايزيفلا  لئاسم  ىدحإ  ليصافت 
. يديس ةقيقد  ةرشع  عبس  دعب  ةزهاج  نوكتس  ازتيبلا  - 

. ةعرسم تاوطخب  انع  دعتباو 
؟ ةحنملا هذه  ةصق  ام  توموأ  – ًابطاخم  تلق  نآلا  – ينربخأ  ًانسح  - 

، تاعماجلا ىدحإ  نم  ةمدقم  ةحنم  اإ  فتاهلا ، ىلع  كتربخأ  امك  - 
ةثالث ةدمل  ةغللا  ميلعتل  ةصاخ  سوردب  ىظحأس  اباب . عاتمتسالل  ةعئار  ةصرف  نوكتسو 

. ةعماجلا رهشأ يف 
؟ سفنلا ملع  نع  سورد  - 

؛ عمتا ةشمهملا يف  تائفلا  ىلع  نوزكري  مهو  يعامتجالا ، سفنلا  ملع  - 
. اهلّبقت عمتا  ضفري  يتلا  تائفلا  نم  امهاوسو  نيدرشملا ، لمعلا ، نع  نيلطاعلا 
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. كحضأ تذخأ 
؟ لمعلا نع  نيلطاعلا  نييفحصلاب  نومتهي  لهو  - 

. نولعفي امبر  فرعأ ،  -ال 
. كحضلاب ًاضيأ  وه  أدبو  اهلاق 

. نطسوب ىلإ  ةيوس  باهذلا  انيلع  ًاذإ  - 
ّيلإ قدحي  ذخأف  هحزامأ ، يننأ  مأ  تلق ، ام  يف  ًاداج  تنك  نإ  ددحي  مل 

. ًامهفتسم
نع ًالطاع  ًايفحص  يتفصب  لب  ًابلاط ، يتفصب  كيلإ  مضنأ  نل  يننكلو  - 

. ام ةنيع  يرابتعا  عيطتست  ًانوزحمو ، لمعلا 
. يدج ريبعت  هيلع  رهظو  هجو  نم  ةماستبالا  تفتخا  روفلا  ىلع 

؟ لمعلا نم  كتلاقإب  يمأ  ملعتأ  - 
. نظأ  -ال 

؟ رمألاب اهربخت  ملأ  ًاحابص ، ةحرابلا  امتثدحت  دقل  - 
؟ دلولا اذه  هيلإ  ىعسي  يذلا  ام 

. اهربخأ  -مل 
؟ امترجاشت له  امل ؟ - 

. يتوص ًاحضاو يف  يردص  لمتعملا يف  قيضلا  ادب 
؟ كمأ هب  كتربخأ  ام  اذهأ  - 
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تبلط ناغود  معلا  عم  لصح  امب  تملع  نيح  اهنكلو  ءيشب ، ينربخت   -مل 
، ًاقحال كب  لصتتس  اأب  ينتربخأ  ببسلا ، نع  اهتلأس  نيحو  كب ، لاصتالا  ينم 

؟ امكنيب ثدحي  يذلا  ام  ةحرابلا . اهعم  ثدحتلا  ينم  بلطت  كرودب مل  تنأو 
نحن ملعت  امكف  هيلإ  – رظنلا  بّنجتأ  انأو  اهتلق  ثدحي  – ءيش   -ال 
امل تقولا ، لاوط  انضعبب  لاصتالا  بظاون  نأ  ضورفملا  نم  ناك  ولو  نالصفنم ،

. انلصفنا
يقبو هينيع . يف  ةمسترملا  ماهفتسالا  تاراشإ  وحمل  ةيفاك  يتاملك  نكت  مل 
يننأب هربخأ  نل  ديكأتلاب  يننكلو  حيضوتلا . نم  ًاديزم  رظتني  هنأكو  ناعمإب  ّيلإ  قدحي 
رضحأ يذلا  باشلا  ينفعسأ  دقو  رخآ . ًالجر  عجاضت  تناك  هتدلاو  نأ  تفشتكا 

ةعوضوملا ةيجاجزلا  تاساكلا  اهبصأ يف  تأدبو  هدي ، نم  اهتلوانت  يتلا  الوكلا ، بلع 
، هسأك نم  ًائيش  برشي  نأ  نود  هتاذ  رارصإلاب  ينقمري  ّلظ  توموأ  نكلو  انمامأ .

. هتارظن نم  صلمتلا  ًالواحم  برشلاب  تأدب  اميف 
. بحأ يتلا  ةدوربلا  اإ  قحب . ةذيذل  ممه  - 

. مدمدأ تذخأ 
ناك دقف  الوكلا . ةرارح  ةجردب  قالطإلا  ىلع  ًامتهم  نكي  توموأ مل  نكلو 
ىلإ يضفي  نل  ًاتماص  هئاقب  ّنأ  كردأ  امدنعو  هتدلاو ، نيبو  ينيب  ثدح  امب  ًالغشنم 

. ةلئسألا حرطب  رداب  حيضوتلا ، نم  ديزم 
؟ مإ معلاب  تيقتلا  له  - 
؟ اذه مإ  معلا  وه  نمو  - 

ةشعرلا ءافخإ  نم  نكمتأ  يننأ مل  ىتح  حوضوب ، فصعت يب  ةريغلا  تناك 
. يتوص تباتنا  يتلا 
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ةيدج – رثكأ  ناك  هنكلو  ةيعيبط ، ةروصب  حضوأ يل  يتدلاو  – قيدص  - 
. نيرهشلا براقي  ام  ذنم  ًاعم  امه 

. لبق نم  اايح  قيدص يف  دوجوب  ينتربخأ  كتيل  - 
. تلق

. روفلا ىلع  ريربتلاب  ردابف  بارطضالا ، هيلع  ادب 
. اذهك رمأب  كربخأ  نأ  باوصلا  نم  نكي   -مل 

؟ امل - 
يفرصت ادبل  كلذ  ُتلعف  ولو  كلذب ، يه  كربخت  نأ  ضورفملا  نم  ناك  - 
لكاشملا لحب  اموقت  نأ  ضورفملا  نمو  غلاب ، صخش  امكالكف  ةياشولا . نم  ًاعون 

ىلع كعلطت  نأ  اهنم  تبلطو  ةريثك ، تارم  كلذب  يمأ  تربخأ  دقو  امكيسفنب .
. اهتقالع عوضوم 

اهتجرخأو يبيج ، يف  يتلا  رئاجسلا  ةبلعل  يدي  تددم  ًاقحم . دلولا  ناك 
، نخدي هنأ  ملعأ  نكأ  يننأ مل  مغر  ًاضيأ ، ةراجيس  توموأ  ذخأو  ةدحاو ، تلعشأو 

وهو قمعب  دهنتف  هل ، اهلعشأل  ةعالولا  تددم  لب  رمألا . ىلع  قلعأ  مل  يننكلو 
. جعزنم

؟ اذه مإ  وه  لاجرلا  نم  عون  يأو  - 
. هتلأس

تئش نإو  ةيئاعدلا ، تالمحلا  ىدحإ  يتدلاو يف  ىلع  فرعت  دقو  ماسر ، - 
ةعس راهظإ  لواحي  أدب  ىتح  ّيلع ، فرعت  نأ  امف  ءيشلا ، ضعب  ٍٍعّدم  وهف  ييأر 

تلعف نإ  لوقلاب ؛ حطنتي  ام ، رمأ  ىلع  اهيف  مدقأ  ةرم  لك  يفو  هتامولعمو . هفراعم 
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تقولا لاوط  حئاصنلا  يجزيو  لضفأ ، نوكيس  كاذ  تلعف  نإو  لضفأ ، نوكيس  اذه 
يننكلو ملعأ ، ال  ةقيرطلا ، هذ  انتايح  يف  هدوجو  تبثي  نأ  لواحي  امبر  رربم . نود 

. ًاريثك هيلإ  ليمأ  ماع ال  لكشب 
. كتدلاو نكلو  - 

. ةريصق تمص  ةظحل  انب  ترم 
نأ دعبف  مالستساب  – ًاراسي  هسأر  لامأ  دقو  اهلاق  هب  – ةبجعم  يمأ  - 

. اننيب ةداح  ةداشم  تثدح  يتدلاو ، هيلع  ينتفرع 
؟ ًادوجوم ناك  لهو  - 

دقو ًاقلطم . هفطلتسأ  مل  يننأب  اربخأو  رداغ ، دق  ناك  ال ، عبطلاب  - 
اإ يل  تلاقو  ءود ، ينشقانت  نأ  تلواحف  ةريثك ، لكاشم  ببسأس  يننأ  تكردأ 

تقولا اهيدل  سيلو  ًاعيرس ، رمي  رمعلا  ّنأو  رمعلا ، نم  نيعبرألاو  ةسداسلا  تغلب 
تبلطو اهل ، ًابسانم  هدجتو  لجرلاب ، ةبجعم  اأبو  هب ، ملحت  تناك  ام  لعفتل  يفاكلا 

. مهفتلا ضعب  اههاجتا  يدبأ  نأ  ينتجرو  اهيلع . رومألا  بعصأ  الأ  ينم 
ةماستبا يتفش  ىلع  تمسترا  همأ ، تاملك  ّيلع  درسي  ناك  اميفو 

. ئزهو راغصتسا 
اذ ينتثدح  نأ  اهل  قبسي  مل  نكلو  ةيطمن ، تارابع  درجم  اأ  ملعأ  - 

يننكلو تاملكلا ، عيمج  نم  ىوقأ  ريغص  فرصت  نوكي  دق  ًانايحأف  بولسألا ،
عوضوملا نكلو  كلذ ، لعفأ  نأ  يلع  ًاضورفم  سيلو  هبحأ ، يننأ ال  فرتعأ  اهتقدص .

ةيمهألا غلاب  عوضوم  يتدعاسم يف  اهيف  تبلط  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اهنظأو  يمأب . قلعتم 
. ةبئاخ اهدر  عطتسأ  ملو  اهيلإ . ةبسنلاب 

اذه مسا  ركذ  املك  هنكلو  ًاضيأ ، ادنوفو  لب  توموأ ، فقوم  تمهفت 
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نيزنبلا اهقوف  بصي  نارينك  يلخاد ، دقتت يف  ةريغلا  نارينب  رعشأ  تنك  مإ ، نوفأملا 
. ًالاعتشا اهديزيو 

؟ مإلا اذه  رمعلا  نم  غلبي  مكو  - 
ريثي ام  رثكأو  ةعماجلا . داتري  نبا  هيدل  ًاضيأ  وهو  رمعلا ، كبراقي يف  هنظأ  - 

. اذه هنباب  يننراقي  نيح  يزازفتسا ،
مأ ةلماجم يل ، لجرلا  قيطي  هنأب ال  يعّدي  ناك  نإ  ةقدلا  هجو  ىلع  فرعأ  مل 
مالآ نم  ففختو  ىضرلاب ، ينرعشت  تناك  هتاملك  نكلو  كلذك . لعفلاب  ناك  هنأ 

. يحور
. يبأ اي  ام  رمأ  نع  كلاؤس  ديرأ  عنام  كيدل  نكي  نإ مل  - 

يذلا ءازهتسالا  ريبعت  لدب  مستبأ  انأو  هلوقيس ، ام  ىلع  زيكرتلا  تلواح 
. ليلق ذنم  هتيدبأ 

؟ هفرعت نأ  ديرت  يذلا  ام  لق ، - 
؟ يمأ بحت  تلز  امأ  - 

ناخدلا تثفنو  يتراجيس ، نم  ًاقيمع  ًاسفن  تبحس  بيجأ ، نأ  لبق 
. فيثكلا يدامرلا 

مل كتدلاو ، ةايح  يف  رخآ  لجر  دوجوب  يتفرعم  لبقف  ينب ، اي  ملعأ   -ال 
. ًاقلطم لاؤسلا  اذه  رطخي يل 

ا؟ كتقالع  رمأ  ركفت يف  ملأ  هينعت ؟ يذلا  ام  - 
تاماالا لكأ  ملو  ةلصاوملا . عطتسن  مل  اننكلو  ركفأ ، تنك  عبطلاب  - 

ةرتف نم  يناعأ  تنك  ملعت ، امكف  ةيلوؤسملا . نم  ربكألا  ءزجلا  لمحتأ  انأف  كتدلاول ،
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ملو طيحي يب . ام  لك  نمو  يسفن  نمو  سانلا  نم  برهلا  بغرأ يف  تنكو  بائتكا ،
مغرو هزواجت . يف  ةبغرلا  كلمأ  مل  يننظأف  قحلا  تئش  نإو  رمألا ، زواجت  نم  نكمتأ 

نأ قالطإلا  ىلع  رطخي يل  ملو  يتايح ، ةمهم يف  ةناكم  لتحت  كتدلاو  تلظ  دقف  كلذ 
لوحتي دق  هنأ  قدصأ  يننكلو مل  رطخ يل ، رمألا  نوكي  دق  اايح . رخآ  لجر  لخدي 

نيح يننكلو  فسألل . ةباجإ  كلمأ  ال  انأف  ببسلا  نع  ينتلأس  نإو  ةقيقح . ىلإ 
. اهلك يتايح  تعادت  لجرلا ، اذه  دوجوب  تملع 

؟ رمألاب يه  كتربخأ  له  - 
. ةفداصم كلذب  تملع  دقل   -ال ،

. هل هتلق  امب  ًامتهم  ادب 
. رمألاب يتفرعم  ةيفيكل  ةيمهأ  نكلو ال  - 

لقأ كيلع  رمألا  عقو  ناكل  اهسفنب ، يه  كتربخأ  ولف  ًامهم ، هنظأ  لب  - 
. ةأطو

تدباك امل  اايح ، رخآ يف  صخش  دوجوب  ينتربخأ  ادنوف  ّنأ  ولف  قح ، هعم 
. هلعفت هنكلو مل  رمألا ، تركف يف  امبر  ةقيرطلا . هذ  تمدص  املو  ملألا ، اذه  لك 

اهتقالع نيسحت  عاطتسملا  ردق  تلواح  يذلا  اهقيلط  – عالطإ  ةرورضب  رعشت  امبرو مل 
. هاوس لجرب  اهتقالع  ىلع  هنم  – ًالباقم  ًامامتها  دجت  ملو  هب ،

. كلذل ةيمهأ   -ال 
ّيلع ناك  نكلو  يسفنل ، مأ  ينبال  ةاساوملا  هذه  هجوأ  تنك  نإ  يردأ  ال 
لك قرحي  بضغلاو  ةريغلا ، تاعسل  نم  يناعأ  تنك  ينّنأ  حيحصف  يسفن . كلامت 
يتلا ةأرملا  ةنايخ  يناعي  يذلا  نيكسملا  كاذ  ودبأ  نأ  أشأ  ينكلو مل  يمسج ، ةيلخ يف 

. اهبحأ
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ينم ديرت  يتلا  ةيدهلا  ام  ينربخأ  نآلاو  رمتست . ةايحلاف  لاح ، لك  ىلع  - 
؟ كل اهءارش 

. هينعأ ام  كردي  هنأكو مل  ًابرغتسم ، ّيلإ  رظن 
ىلع ةحرابلا  انثدحت  نيح  لمتكت  ةيده ال  نود  ةئنهتلا  نإ  لقت يل  ملأ  - 

امب ينربخأ  ةحنملا ، هذه  ىلع  لوصحلا  تعطتسا  كنأل  ةيد  كل  نيدم  انأف  فتاهلا ؟
. ديرت

. هنم هعقوتأ  ًادر مل  ىدبأ  هنكلو 
وهو ةيقيقح  ةالابمال  هيلع  تدبو  يبأ  – اي  ايادهلل  ةيمهأ  الف  كيلع ،  -ال 
نم ةبسانملا  هذه  رمت  نأ  نم  ريض  فاضأ  –ال  مث  ةضفنملا ، هتراجيس يف  بقع  ئفطي 
. ًايلاح اهتهجاوم  كيلع  ةلكشم  مهأ  هذهو  نآلا ، لمع  الب  كنأ  امك  ةيده . نود 

؟ هينعت يذلا  ام  - 
نأ كيلعف  ًأطخ ، تبكترا  اهنظت  تنك  نإو  يمأ ، عم  ثدحتلا  كيلع  - 

امكيلع اهل . رذتعت  نأ  بجيف  اهقحب ، أطخأ  نم  تنأ  تنك  نإو  رمألاب . اههجاوت 
. تقولا لاوط  نيمصاختم  ءاقبلا  امكنكمي  الف  تقو . عرسأب  ةلكشملا  هذه  ّلح 

. يقنح تراثأ  يفخلا ، ديدهتلا  نم  ًاعباط  لمحت  تناك  يتلا  هتاملك  نكلو 
. رمألا اذه  نع  ًاديعب  كؤاقب  وه  ًاقح ، بجي  ام  لب  - 

. تلق
حضاو ٍّدحتب  ّيلإ  قدح  دقو  يبأ  – اي  رمألا  لخدتلل يف  رطضم  يننكلو  - 
لوجتت ةحرابلا  ذنم  يتدلاو  ّنأ  امك  امكنم ، الك  لباقأ  يننكلو  نالباقتت ، امتنأف ال  – 

. ًاردكو ًاسؤب  حضني  هجوب  لزنملا  ءاجرأ  يف 
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. توموأ ديسلا  وفص  انركع  اننأ  ودبي 
انلكاشمب – كانجعزأ  اننأل  ديدشلا  يراذتعا  لّبقتت  نأ  كنم  وجرأ  - 
دق ةقيرط  كيلع  ضرعأس  يننأ  الإ  ةليح ، ديلاب  ام  نكلو  ااذ  – ةيرخسلاب  تلمكأو 

. حاترت كلذبو  رخآلا ، فرطلا  مامأ  اندحأ  نع  ثدحتت  كبسانت .ال 
. ةطاسبلا هذ  سيل  رمألا  - 

. رثكأ لادجلا  ةلاطإ  أشأ  يننكلو مل  قنحلا ، ينباتنا 
نأ تعطتسا  نإو  يلكاشمب ، كجعزأ  الأب  كدعأ  يسفن  نع  انأ  ًانسح ، - 

. كتحار تنمض  دق  نوكتس  لثامم ، دعوب  ًاضيأ  كتدلاو  مزلت 
همامأ نيتنثالا  هيدي  طسبي  وهو  اهلاق  ينع ؟ – هدقتعت  يذلا  ام  هللااب ، ًابح  - 
قيضلا يف  نمكت  ال  ةلكشملا  ياوس ، دحأب  يلابأ  ال  رتهتسم  يننأكو  ينلماعت   –ال 

. انم دحاو  يأ  قياضتي  ىتح ال  ةلكشملا  لحب  لب  هب ، رعشأ  يذلا 
: تلق ةضفنملا ، اأفطأو يف  يتراجيس ، نم  سفن  رخآ  تبحس  نأ  دعبو 
يذلا بضغلا  ىلع  ةرطيسلا  يف  دباكأ  انأو  اهتلق  ينب  – اي  قحم  تنأ  - 

. يدي نم  رمألا  جرخ  دقف  هلعف ؟ يننكمي  يذلا  ام  يلخاد  – مظاعتي 
. ةليوط تاونس  ذنم  ناقيدص  امتنأ  كدي ؟ نم  جرخ  هنأ  لوقت  فيك  - 

فيكو امكتضرتعا ، يتلا  لكاشملاب  نارخافت  امتنك  ماودلا  ىلع  امكنأ  ركذأو 
؟ ةلكشملا هذه  لح  نابعصتست  َمِلف  اهيلع . بلغتلا  امتعطتسا 

. ةسكاعتم تتاب  راودألا  نأكو  ينخبوي ، دلولا  اذه  ناك 
رمألا اذه  ثدحتلا يف  ديرأ  ًاخراص  –ال  ترجفنا  توموأ  – اي  يفكي  - 

. رثكأ
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تالواطلا ىلع  نيسلاجلا  ّنأ  ىتح  تنظ ، امم  ًاعافترا  رثكأ  يتوص  ناك 
. بارغتساب اننوقمري  اوأدب  ىرخألا ،

مامأ انتحضف  دقل  يتوص  – ضفخ  ًالواحم  اهتلق  ثدح ؟ – ام  كبجعيأ  - 
. سانلا

بجي يمأو . تنأ  وه  مهملا  توموأ  – اهلاق  سانلا  – نم  كيلع   -ال 
امتمق امهم  اهسفن  ءاقلت  نم  لحت  نل  األ  ةلكشملا ، كلت  مغر  رمألا  لح  امكيلع 

امكدحأ ناهركتو  امكيسفن ، ناهركتس  اهلاح ، ىلع  رومألا  تيقب  نإو  اهليجأتب .
شقانتو بهذت  نأ  لضفألاو  امكينهذ ، ام يف  ناكم  ةقلاع يف  لظتس  يهف  رخآلا .

. يمأ عم  رمألا 
، رمألاب فارتعالا  ًابغار يف  نكأ  يننكلو مل  هلوقي ، ام  قحم يف  هنأ  ملعأ  تنك 

. هتدلاو عم  ثدحتلا  كلذ  نم  رثكأو 
رمألا هجاوأ  فيك  فرعأ  انأف  ريبكلا ، يسفنلا  يئاصخألا  اهيأ  كيلع   -ال 

. ًالح هل  دجأو 
دّهنتف تاملكلا ، هذ  هنم  صلمتلا  لواحأ  يننأ  ًامامت  يعي  توموأ  ناك 
يفتاه نينر  نكلو  يعانقإ ، تالواحم  نم  ةديدج  ةلوجل  هسفن  زّهجي  وهو  قمعب ،

. قيرطلا هيلع  عطق  لاقنلا 
. ولأ - 

. جافلاي ققحملا  انأ  ًافولأم  – توصلا  ادب يل  ناندع  – ديسلا  ولأ  - 
. لمألا نم  ةعرج  ينحنميل  ًايفاك  همسا  ناك 

؟ ناغود نع  ةديدج  رابخأ  نم  له  ققحملا ، ةدايس  ًالهأ  - 
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؟ ديدج ءيش  ةفرعم  نم  تنكمت  له  تنأو  دعب ، سيل  فسألل  - 
 -ال.

. ناميرك ةديسلا  ربق  حتفب  موقنس  ًادغ  ًاذإ ، راظتنالا  انيلع  هنأ  ودبي  - 
؟ ربقلا نوحتفتس  - 

. يضاقلا نم  ةقفاوملا  انلصتس  ًادغو  تاءارجإلا ، عيرست  انيأترا  دقف  لجأ ، - 
مأ ناغودل  دوعت  ةقرتحملا  ةثجلا  ّنأ  نم  ققحتلا  لجأ  نم  مألا  دسج  نم  ةنيع  ذخأ  انيلع 

ال.
DNA. لا ـ ليلحت  لجأ  نم  تمهف . - 

. ربقلا حتف  ءانثأ  انعم  دوجولا  ًانوناق  كل  قحي  هنأ  كربخأ  نأ  تدرأو  ًامامت . - 
يف ّيدل  ةلضفملا  رومألا  دحأ  حتفي ، ربق  ةدهاشم  نكت  مل  ةقيقحلا ، يف 

ركفأ تنك  ام  اننيب ، داس  يذلا  ريصقلا  تمصلا  نم  ققحملا  كردأ  دقف  اذل  ةايحلا ،
. هيف

كنأل ةيلمعلا ، ءانثأ  ًادوجوم  نوكت  نأ  ديفملا  نم  نوكيس  ةقيقحلا ،  -يف 
. ثيدحلا لدابتل  ةصرف  نوكتس  اأ  امك  ًاعيرس ، ربقلا  ىلع  انلدتس 

. ةقابلب نكلو  روضحلاب ، ينرمأي  ناك 
؟ ةعاس يأ  تلق  –يف  ًانسح  – - 

اجراك ةربقم » لخدم  دنع  يقتلنس  كلذ ؟ كبسانيأ  ةرشع ، ةيداحلا   -يف 
؟ كلذك سيلأ  ةموحرملا  دقرت  كانه  ، » دمحأ

. ًاحابص رشع  ةيداحلا  ًادغ يف  يقتلنس  ًاذإ  كانه ، لجأ  - 
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. ةملاكملا تيأ  نأ  دعب  ةلواطلا  ىلع  لاقنلا  فتاهلا  تعضو 
. توموأ ينلأس  DNA ؟ – لا ـ ليلحت  ءارجإب  نوموقيس  - 

كمعل لعفلاب  دوعت  ةثجلا  كلت  نأ  نم  ققحتلل  لضفأ  ةقيرط  دجوت   -ال 
. ناغود

ةنيع ىلع  مترثع  نإو  ليوط . تقول  جاتحت  اهنكلو  كلذك ، لعفلاب  اإ  - 
اودجت نإ مل  نكلو  ةجيتنلا ، رهظت  ىتح  رهشل  رمألا  جاتحيس  ليلحتلل  ةحلاص  ىرخأ 

. جئاتنلا روهظ  ىتح  نيرهشل  ةجاحب  رمألاف  حجرملا ، وهو  ماظعلا ، ىوس 
؟ اذه لك  فرعت  نأ  كل  فيكو  - 

. ًابرغتسم هتلأس 
هيلع ناك  يذلا  قيضلا  هرداغ  دقو  اهلاق  يبأ  – اي  ينأش  نم  للقت  تنأ  - 

صصختلا يونأو  سفنلا ، ملع  سردأ  انأف  ةدوهعملا  – هتيويح  هيلإ  تداعو  ليلق ، لبق 
4. يسفنلا طابنتسالا  يف 

؟ اذه ءيش  يأو  طابنتسالا ؟ - 
ا نوأبنتيو  ةلتقلا  ةيصخش  ليلحتب  نوموقي  نيذلا  نويسفنلا  نوللحملا  - 

امعو ، FBI لا ـ زاهج  عم  اكريمأ  نولمعي يف  ءالؤهو  طابنتسالا . مهلمع  ىلع  قلطي 
. انيدل نمألا  ىوق  عم  لمعلل  مهنم  قيرف  ليكشت  متيس  بيرق 

؟ دلولا اذه  ثدحتي  ناك  ّمع 
؟ داج تنأ  له  - 

. هتلأس
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ركفأ يننكلو  هسفن  – نم  قثاولا  ةربنب  اهلاق  دعب  – ًاديكأ  ًارارق  ذختأ   -مل 
. ةنهملا هذه  لمعلا يف  ًايدج يف 

موقتس كنأب  ينعتأ  عفترملا  – يتوصب  ٍلابم  ريغ  اهتلق  ينب ؟ – اي  تننجأ  - 
؟ نيمراو ةلتقلاو  نيناا  ةساردب 

ينم مقتني  ناك  هنأكو  ًاءوده ، دادزي  توموأ  ناك  يبضغ ، دادزا  املكو 
. ليلق ذنم  اننيب  ثدح  يذلا  لادجلا  ببسب 

. كلذب مايقلا  مهدحأ  ىلع  - 
. يديلج ءود  اهلاق 

؟ هذهك ةنهم  ىلإ  قمحألا  اذه  بذجي  ناك  يذلا  ام 
ىضرملاو ةلتقلاو  نيمرا  ملاع  كيوهتسي  دقو  ًاباش ، تلز  ام  تنأ  ينب  اي  - 

. ءارهلا اذه  نع  ّفكو  ثّيرت  كوجرأ  ةرطخ ، ةنهم  اهنكلو  هضومغب ، نييسفنلا 
. يبأ اي  عوضوملا  عيلض يف  كنأكو  ثدحتت  - 

. يتاملكب يلابي  هنأ ال  ًاحضاو  ادب 
ةدمل تايانجلا  ةمكحم  ةقورأ  ًالسارم يف  تلمع  دقف  دلو ، اي  فرعأ  عبطلاب  - 
دعبو كانه . اهيلإ  تفرعت  يتلا  ثداوحلاو  تاقرسلاو  مئارجلا  ليختت  نلو  تاونس . سمخ 
ملاع هنإ  ميحجلا . كلذ  نم  يدلجب  تبره  يننأ  لب  لمعلا ، اذه  تكرت  تاونس  سمخ 

. مقسلاب كبيصي  رذق ،
اذه نوكأ يف  نيحف  مقسلاب . باصُي  يكل  ةلتقلا  ةلباقمل  ءرملا  جاتحي   -ال 

. مقسلاب ناك  يأ  عم  ثيدحلا  ينبيصي  قنعلا ، ىتح  خسولاب  ًاقراغ  ملاعلا 
. ةرباع ةرثرث  درجم  اأ  مأ  هذه ، هتاملكب  ينينعي  ناك  نإ  ةفرعم  بعصلا  نم 
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هيف امب  مويلا  انلداجت  دقف  لاح . ّيأ  ىلع  ةقيقحلا  ةفرعم  ًابغار يف  نكأ  يننأ مل  امك 
حتفل دعي  ًاضيأ مل  توموأ  ّنأ  بيرغلاو  ديزملا . لمحت  ىلع  ةقاط  نكت يب  ملو  ةيافكلا ،

. دعب اميف  اهانبلط  يتلا  حافتلا  ىولح  نمو مث  ماعطلا ، انلوانت  ةرتف  لاوط  عوضوملا  اذه 
ثيح ةروتافلا  بلط  تقو  ءاج  ىتح  هتدلاو ، عم  يتحلاصم  هتبغر يف  يسن  هنأ  ادبو يل 

: لوقلاب تردابو  ةرداغملل ، دعتسن  انأدب 
. اهيف بغرت  يتلا  ةيدهلاب  ينربخت   -مل 

. يمأ عم  حلاصت  ام ، ًائيش  ينيد  نأ  بغرت يف  تنك  نإ  - 
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رشع سماخلا  لصفلا 

دقف ةايحلا . ًايساق يف  ًاسرد  ناك  يعم  هب  ماق  ام  لب  هفرصتب ، توموأ  ينأجاف 
ًالسك ليميو  هيلإ ، سانلا  برقأ  فرعي  صخش ال  يننأ  اهعقوتأ ، ةقيرطب مل  تبثأ يل 

رتهتسم ال ينانأ  باش  هنأب  ماودلا  ىلع  همأ  تنك  دقف  ةزهاجلا . ماكحألا  قالطإل 
ّنأ كردي  يذلا مل  رتهتسملا ، انأ  يننأب  تفشتكا  يننكلو  هلوح . رودي  ام  لكب  يلابي 

ةفاخس نأ  ركنأ  ًامامت .ال  نيتفلتخم  نينيعب  ملاعلا  ىلإ  رظني  أدبو  ريغتو  ربك  هنبا 
ًائداه انسولج  ةرتف  لاوط  ّلظ  لباقملا  هنكلو يف  يتظيفح ، تراثأ  دق  كلت  طابنتسالا 

. ام ًاموي  هلأسأ  اذامل ال  ًاقح  هيأر يب ، نع  لوضفلا  ينباتني  هلوقي . ام  ًامامت  يعيو  ًانزتم ،
َِملو ال، انأ ؟ صاخشألا  نم  عون  ّيأ  هلأسأ  نأ  ّيلع  له  اذه ؟ هينعي  يذلا  ام 
. ّيلإ هسفنب  ءاج  دق  يسفنلا  يئاصخألا  وه  اه  يسفن ، بيبط  ةعجارم  يونأ  نكأ  ملأ 

كنأو كلمع ، ًاحاجن يف  ققحت  نأ  عطتست  كنإ مل  ًالئاق  ينبا  ينربخأ  ول  اذام  نكلو 
يذلا ام  هتلئاعو . هتجوز  هنع  تلخت  نيكسم  ىوس  تسلو  ًايلوحك ، تحبصأ 
كهجاو فيك  ركذت  الأ  َِملو ال ؟ ةلثامم ؟ ءايشأ  لوقي يل  نل  ينبا  نكلو  اهنيح ؟ هلعفأس 

لصأ يننأل مل  لعفي  نل  هيأرب ؟ كحراصو  ليلق ، لبق  ىرخألا  ولت  ةدحاولا  قئاقحلاب 
ام ىلإ  تلصو  لب  يظح ، ةلق  ىتح  وأ  يتراهم ، ةلق  وأ  يئابغ  ببسب  ةلحرملا  هذه  ىلإ 

ليلحتلا تالبعزخ  نع  فقوتألف  ًانسح  يسفنب . قيرطلا  اذه  ترتخا  يننأل  هيلع  انأ 
. نآلا ادنوف  عم  هلعفأ  نأ  بجي  اميف  ريكفتلا  ّيلع  اهاوسو ، تارربملاو 

توملا فوووأ  اهنم ، راذتعالاو  اهيلإ  باهذلا  بجي  حضاو ، هلعف  ّيلع  ام 
انأ حلاصتن  نأ  انيلع  توموأ ، لاق  امكف  رمألا ، نم  برهم  ال  نكلو  ّيلع . نوهأ 
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عم عجوملا  همخز  عوضوملا  دقفيو  سوفنلا ، أد  ىتح  ًاليلق  ثيرتلا  ركفأ يف  ادنوفو .
. تقولا

اي فصنلاو . ةيناثلا  ىلإ  ريشت  تناك  يتلا  ةعاسلا  ىلإ  ترظن  تقولا ، ةبسانمب 
نكلو يدانلا ؟ ىلإ  بهذأأ  نآلا ؟ باهذلا  ضرتفي يب  نيأ  ىلإ  ضيغب ، تقو  نم  هل 
تنك نآلا . ذنم  لوخدلاب  اوحمسي  نل  ةمدخلا  نابش  ّنأ  امك  ًاركبم ؟ تقولا  سيلأ 
لوأ نع  هتبيبح  تفلخت  ئدتبم  قشاعك  يلوح  تّفلتأ  ميسقت ، ةحاس  طسو  فقأ يف 
تكرت يننأل  مدنلاب  ترعش  اهنيح  هلعف . ّيلع  ام  فرعأ  نأ  نود  نم  امهنيب ، دعوم 

كوجنوغزوك ةقطنم  ةرايسلاب يف  ةلوج  هيلع  حرتقأ  ةعرسلا .َِمل مل  هذ  بهذي  توموأ 
ال ًءاسم ، تلطه  يتلا  راطمألا  دعبف  ماعلا . نم  تقولا  اذه  لثم  ةعئار يف  نوكت  يتلا 

قاروألاو ةبطرلا ، ةبرتلا  ةحئارب  قبعت  ىلعألا  نيتاسبلاو يف  ةقرزلا ، قئار  رحبلا  ّنأ  دب 
تقار يل يدرفمب ؟ كانه  ىلإ  بهذأ  اذامل ال  ةيرطلا . ةبرتلا  قشت  يتلا  معاربلاو  ةلّلبملا ،

هذه ببس  ديدحت  عيطتسأ  الو  ًادج ، ةباذج  تدبو  ةأجف ، ينهذ  تعمل يف  يتلا  ةركفلا 
ّيلإ تداع  ثيح  ناغودب ، ريخألا  يئاقل  ببسب  مأ  ةيظحل ، تناك  نإ  ةبغرلا ،
نود نمو  كوجنوغزوك . يف  انتيب  يف  اهانيضق  يتلا  ةلوفطلا  ةيوس ، انتلوفط  تايركذ 

. يترايس ثيح  بأرملا  وحن  تهجوت  هيف ، تقمعت  نإ  يتبغر  ددبيس  يفاضإ  ريكفت 
راجشأ فحت  ثيح  يشتهاباملود ، رصق  نم  برقلاب  راملا  قيرطلا  تكلس 

تررس سوربراب . دارتسوتوأ  وحن  اهدعب  تفطعناو  قيرطلا ، يبناجب  اهقشعأ  يتلا  بلدلا 
ةعماج برق  عمجتلاب  تأدب  دق  تناك  تارايسلا  نكلو  ًامحدزم ، نكي  قيرطلا مل  ّنأل 

محدزم يف روفسوبلا  رسج  نأ  حضاولا  نمف  لّمحتلا . ّيلع  ناك  اذل  ةينقتلا ، زدلي 
ال يننأ  املاطف  يوفص ، ريكعتب  رمألل  حمسأ  مل  يننكلو  راهنلا . نم  ةعاسلا  هذه 

لالخف يلوح . نم  رظنملاب  عاتمتسالاب  موقأس  رورملا ، ةمزأ  ءازإ  ءيش  لعف  عيطتسأ 
ةباسنملا ءاقرزلا  قيضملا  هايم  لمأتأ  تأدب  رسجلا ، قوف  هتيضمأ  يذلا  تقولا 

، ديدجلا عماجلاو  اتالاغ  جرب  نيب  لصفتل  عارذ  هنع  تعرفت  دقو  ةصقارتم ، تاجومتب 
رصق حوفس  دنع  هجاومأ  صقارت  دادزيو  عستي  هنكلو  نيقشاع ، نيب  لصفي  لوذعك 
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ةطقن دعبأ  ىتح  دتمي  يذلا  بابضلا  اذه  يبيلح ، بابض  هيطغي  يذلا  يباك  بوت 
، تارملا تائم  هتدهاش  يذلا  رظنملا  اذه  ديعبلا . قفألا يف  عم  جزتميل  اهتيؤر  نكمي 

ةرملل ةعئار  ةيلايخ  ةصقل  عمتسي  لفط  ةشهد  ةرم ، لك  همامأ يف  ةشهد  دادزأ  تنك 
. ىلوألا

فصنلاو ةثلاثلا  تزواجت  دق  ةعاسلا  تناك  كوجنوغزوك  تلصو  امدنع 
يف تفطعناو  نيبناجلا ، نم  راجشألا  هب  فحت  يذلا  ةداجيإ  قيرط  تزتجا  ليلقب ،
، نيقباطلا يذ  يبشخلا  انلزنم  مامأ  ةرايسلا  نكرب  تمقو  ةسينكلل . هجاوملا  عراشلا 

لزنملا بقارأ  تأدب  لزنأ  نأ  لبقو  ةليوط . تاونسل  همامأ  ةرايسلا  فقت  نأ  داتعأ  يذلا 
تطغو هناكم ، نم  هسرج  علُخ  دقف  هيلإ ، لآ  امو  يتلوفط  تاونس  هيف  تيضق  يذلا 

ىلع تناك  يتلا  راهزألا  تسبيو  مكارتملا ، نمزلا  رابغ  نم  ةكيمس  ةقبط  هذفاون 
تناك يراعلا . يبشخلا  هدسج  رهظيل  ةريثك  عضاوم  ءالطلا يف  ىفتخاو  تافرشلا ،
ةلاخلاو يننأ  كلذ  انلزنم ، ءانثتساب  قئال  لكشب  ةدّدجمو  ةّممرم  يبشخلا  يحلا  لزانم  لك 

اذه دمص  دقف  كلذ  مغرو  هديدجت . لجأ  نم  يفاكلا  لاملا  كلمن  نكن  مل  ناميرك 
انك يتلا  ةريغصلا  تاحالصإلا  لضفب  ًاماع ، نيسمخلا  هرمع  زواجتي  يذلا  لزنملا 

رثكأ دمصي  نلف  هيلع  وه  ام  ىلع  لاحلا  رمتسا  ولو  نينسلا . رم  ىلع  هيلع  اهلخدن 
لعفلاب انلزنم  نكلو  غلابأ ، يننأ  نودقتعت  دقو  راهني . نأ  لبق  ثالث  وأ  نيتنس  نم 

ةجرد تناك  ًايأو  لامعلاو ، نوسدنهملا  لواحي  امهمف  يحلا ، لزانم  لمجأ  دحأ  ناك 
. لصألا هيلع يف  ناك  امك  ودبي  لزنملا  لعج  نم  اونكمتي  نلف  ميمرتلا ، مراهم يف 

ةيغاط تناك  هتلاصأ  نكلو  لزانملا ، ةيقب  نم  امدقو  ًايعادت ، رثكأ  انلزنم  نوكي  دق 
اذه ّنأ  الإ  هلك ، يحلا  حمالم  ريغت  مغرو  ةيتنمسألا ، ةديدجلا  ةينبألا  مغرف  ةيقبلا . ىلع 
هّنأ الإ  ًاكهنم ، ًاميدق ، ًازوجع  ودبي  هنأ  عمو  هدرفت . نم  يفخي  وأ  هيلع  َغطي  رييغتلا مل 

يحلا ةمدقم  خمشي يف  ناك  لب  يداع ، نكسم  درجم  نكي  هنأ مل  ىلإ  حوضوب  ريشي 
. ىضم اميف  هبناوج  نيب  جضت  تناك  يتلا  ةايحلا  ىلإ  ريشي  يراكذت  بصنك 

انلزنم ةرايز  يف  ةبغر  ّيدل  نكت  مل  كوجنوغزوك ، ةقطنم  ىلإ  تهجتا  نيح 
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امبرو ةداعلا ، يه  امبر  رمألاب ، ريكفت  نود  نم  تيبلا  وحن  ةرايسلا  تدق  دقو  ميدقلا ،
نم يأ  هنطقي  دعي  يذلا مل  ميدقلا  انيح  ىلإ  ةدوعلا  تررق  دق  زوجعلا  ثواميلبلا  نأ 
دحأ ىلع  سولجلاو  ئطاشلا ، ىلإ  باهذلا  يونأ  تنك  دقف  نيقباسلا . انناريج 

لظ ايرتيفاك ) ىلإ  بهذأ  دق  نمو مث  رحبلا . رظنمب  ًاعتمتسم  رئاجسلا  نخدأ  دعاقملا ،
معاطم دحأ  ىلإ  بهذأ  نإ  ام  يننأ  ًادكأتم  تنك  دقو  ام . ءيش  برشل  بلدلا (

مواقأ نلو  ءاقدصألا ، دحأ  ديكأتلاب  فداصأ  ىتح  ئطاشلا ، ىلع  ةرشتنملا  كمسلا 
وحن تهجتا  نيح  يننكلو  بارش . نم  اهقفاري  امو  ةذيذل  كمس  ةبجو  لوانت  ىلإ  موعد 
لك ّنأ  ملعأ  نكأ  مل  ءاقدصألا ، كئلوأ  عم  بعلأ  تنك  ثيح  ئداهلا  ميدقلا  انيح 

يننأكو ميدقلا ، لزنملا  مامأ  ًارّمسم  تيقبو  لصح ، ام  اذه  نكلو  ريغتتس . يتاططخم 
. روحسم

ةيادبلا ّيلع يف  ناك  نكلو  لزنملا ، وحن  تهجتاو  ةرايسلا ، نم  تلجرت  ًاريخأ ،
بابلا اذه  ةبتع  زتجأ  ملف  ةرايسلا . ولبات  ةليوط يف  ةرتف  ذنم  دقارلا  حاتفملا  نع  ثحبلا 

ينّنأ تليخت  دقف  ةثداحلا ، ىلع  ةنس  نم  رثكأ  رورم  ببسبو  ناميرك . ةلاخلا  ةافو  ذنم 
نإ امو  تعقوت . ام  فالخ  ىلع  ةلوهسب  حتُف  هنكلو  لفقلا ، حتف  ةبوعص يف  هجاوأس 

، ّيلع ةبيرغ  ةحئار  نكت  مل  اهنكلو  ةيوق . نفع  ةحئار  ينتحفل  ىتح  بابلا  تحتف 
ام لوأ  يه  ةحئارلا  هذه  تناك  تازاجإلا ، تارتف  لوبنطسا يف  رداغن  انك  نيحف 
الإ سمشلا  ةعشأ  هلخدت  يذلا ال  يلفسلا  قباطلا  ةصاخو يف  ةدوعلا ، دنع  انلبقتسي 

ءوضلا نكلو  لخادلا ، يف  ةديدش  ةمتعلا  تناكو  ةحئارلا ، ًازواجتم  تلخد  ًاليلق .
دوجوملا ءابرهكلا  حاتفم  ىلع  تطغض  ًاليلق . ةيؤرلا  ىلع  يندعاس  بابلا  نم  باسنملا 

اهعم يتدلاو  ارضحأ  يتلا  ةيوديلا  ةداجسلا  ءوضلا  رمغ  ةأجفو  بابلا ، راسي  ىلع 
نأ دعب  ناردجلا  ىلع  ناميرك  ةلاخلا  اهتقلع  يتلا  تازرطملاو  سورعلا ، زاهج  نم  ءزجك 

، خبطملا لخدم  دنع  ميدق  براحمك  ةمداص  تلاز  ام  يتلا  ةيبشخلا  ةلواطلاو  ارّطأ ،
اهلك تدبو  ثاثأ ، نم  ةهدرلا  ام يف  لكو  ةعساولا  ذفاونلا  يطغت  يتلا  لمخملا  رئاتسو 

تايركذلا رفنت  ىتح ال  ةرذح ، تاوطخب  بابلا  تقلغأ  ءوضلا . تحت  بحرت يب  اأكو 
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يتلا ةيبشخلا ، ضرألا  ىلع  اهوطخأ  ةديدج  ةوطخ  لك  عم  يلوح  عّمجتت  تأدب  يتلا 
. ناميرك ةلاخلا  تاملك  ينرضحتف  ّيمدق ، تحت  رصت  تناك 

تايضرأ عضنو  ايز ، اي  ةميدقلا  ةيبشخلا  ةيضرألا  نم  ْصلختن  انعد  «
» ةأرما اي  ًانسح  ًانسح ، ةدوهعملا » هتاملكب  ًامود  اهيلع  دري  يدلاو  ناكو  ةثيدح .«

ذفني نل  هنأب  يشي  يذلا  يلابماللا  عابطنالاو  اماذ ، للملاو  مأسلا  ههجو  ىلع  مستريو 
، ةهدرلا وحن  يضفت  يتلا  سمخلا  تاجردلا  تدعص  قالطإلا . ىلع  مالكلا  اذه 
، ءطبب لفقلا  تردأ  ناغودل . ىضم  اميف  تناك  يتلا  ةفرغلا  باب  ىلع  يتارظن  تعقوو 

تناك رييغت ، نود  اهركذتأ  امك  ةفرغلا  تناك  ةفرغلا . تلخدف  ريرص  نود  كرحت  دقو 
، اهيديب هتزرط  ءاطغب  ناميرك  ةلاخلا  هتطغ  دقو  رادجلا  ىلإ  ةدنسم  ةميدقلا  ةكيرألا 

اهداعبأ رمقلا ، ءوض  تحت  مئان  يدامر  بئذ  ةروص  تقّلع  نميألا  رادجلا  ىلعو 
ةريغص ةبتكم  اهنم  برقلاب  تعضو  ةلواط  ةذفانلا  ةفاح  نم  برقلابو  (50×70). 

لامعألا شيكروت ، نالسرأ  بلأل  ةماعلا  ءارآلاو  ةعستلا  راونألا  بتكلا : ضعب  اهيف 
تروكل ةيكرتلا  ةيموقلا  زيستأ ، لاهنل  ربغلا   5 بائذلا توم  بالكوغ ، ايزل  ةيكرتلا 

ةكرحلا جنيفيس ، تدجنل  كتاباتك  لتقت  تاباتكو  نييلاثملل  تاظحالم  اجاراك ،
يفو اهاوسو ، ولغوأ . يليدنيراد  ناهليإل  ةبوجأو  ةلئسأ  ةيموقلا  ةكرحلاو  ايكرت  ةيموقلا يف 

، باشلا يقيدص  لثم : تالا  ضعب  دادعأ  كانه  ناك  ةبتكملا  نم  يولعلا  فرلا 
هذه اهرادصإب . نييموقلا  ةكرح  تماق  يتلا  ةيمويلا  ةفيحصلا  نم  خسنو  قوشلا ،

باصأ ينلعجي  اهيلإ  رظنلا  درجم  ناك  ىضم  ام  يتلاو يف  فحصلاو  تالاو  بتكلا 
مغر ةئيس . ةنمزأل  تطقتلا  روص  درجم  اأكو  ىسأو  نزحب  نآلا  اهيلإ  رظنأ  ةريرعشقب ،
يتلا ةروصلا  قيزمتو  ةفرغلا  هذه  ماحتقا  وه  هانمتأ ، ام  ّلج  ناك  ةنمزألا  كلت  يننأ يف 

. ةمامقلا بتكلا يف  هذه  ءاقلإو  طئاحلا ، ىلع 
نيح نوعبسو ، نامثو  ةئمعستو  فلأ  ماعلا  راذآ  نم  رشع  سداسلا  يف 

نيمتنملا بالطلا  ددع  ةلق  مغرو  لوبنطسا ، ةعماج  ىلع  رطيست  ةيموقلا  ةكرحلا  تناك 
ضرفت ةطرشلا ، لاجر  نم  فوشكمو  ةلودلا  نم  يرس  معدب  تناك  ةكرحلا ، هذهل 
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، يلاثمأ نم  نييراسيلا  نعطو  برضو  لتقب  موقتو  سرادملاو ، تاعماجلا  ىلع  ارطيس 
سسأت يذلا  يطارقميدلا  يعامتجالا  بزحلا  زوف  نكلو  انتعماج . دايترا  نم  اننوعنميو 
قرافب ةموكحلا  ليكشتب  نيعبسو ، عستو  ةئمعستو  فلأ  ماعلا  نم  يناثلا  نوناك  يف 
ةرطيس نم  تاعماجلا  ةداعتساو  عمجتلاب  رارقلا  ذاختال  انعفد  تاوصألا ، يف  ليلق 

ةعماجلل ةفاضإلاب  نولتحي  اوناك  مأل  نيعمتجم ، باهذلل  نيرطضم  انكو  نييموقلا .
دوعنو ةعماجلا ، ىلإ  باهذلل  ةددحم  ةطقن  يف  عمتجن  انك  ًاضيأ . ديزايب  ةقطنم 
تناك ةلودلا  نكل  ةموكحلا ، ريغت  مغرو  ًاعم . ةرداغملل  ماودلا  ءاهتنا  دنع  عامتجالل 

، انيلع مجهتلل  ةصرف  ىندأ  نولغتسي  اوناك  نيذلا  نييموقلل  معدلا  ميدقت  لصاوت 
، ًاعفن نايدجي  انوكي  مل  ماهرإو  ةينيفوشلا ، ماسرامم  لك  نكلو  انبيهرت ، ةلواحمو 

نوديري اونوكي  مأ مل  الإ  تاناحتمالا . ميدقتو  تارضاحملا ، ىلإ  باهذلا  لصاون  انكف 
ناك دقف  تاعماجلا ، نع  مهراصح  رسك  انعطتسا  اننأ  املاطو  ةلوهسب ، مالستسالا 
فلأ ماع  راذآ  نم  رشع  سداسلا  يفف  لصح ، ام  اذهو  ًايلاغ . نمثلا  عفد  انيلع 

نوعزوتي يف اوناك  نيذلا  انقافر  نم  ضعب  ىلع  ةلبنق  ءاقلإ  مت  نيعبسو ، نامثو  ةئمعستو 
، ةعماجلا ىلإ  بهذأ  الأ  ردقلا  ءاش  مويلا ، كلذ  تاعومجم .يف  لكش  ىلع  ةعماجلا 

دقو يقافر  نم  ةينامث  لتق  دئارجلا . ىدحإ  حلاصل  ًايناديم  ًاثحب  يرجأ  تنك  ثيح 
راجفنالا يف  اوتام  نيذلا  دحأ  ناكو  تارشعلا . حرجو  ءالشأ ، ىلإ  ةلبنقلا  مهتلوح 

، ًايدروك لوضانألا ، نم  ناك  هنكلو  وه ، ةنيدم  يأ  نم  نآلا  ركذأ  ال  يفص ، ليمز 
لمعيو يف سردي  ناك  هنألو  ًايراسي ، هنم  لعج  ام  اذه  امبرو  ًادج ، ةريقف  ةرسأل  يمتني 

. تاناحتمالا ميدقتل  اهسرديو  اّودأ ، يتلا  تارضاحملا  ذخأي  ناك  طقف  هتاذ ، تقولا 
لك ةمجاهمب  اوماقو  ديزايب ، نييراسيلا يف  بالطلا  لك  عمتجا  ةليللا  كلت  يف 

، نويموقلا اهداتري  يتلا  تابتكملاو  يهاقملاو ، ودرايلبلا ، تالاصو  يداونلاو ، معاطملا ،
برضل ضرعتي  ناك  نييموقلا  بالطلا  نم  هوفداص  نم  لكو  اهميطحتب ، اوماقو 

رثكأ انأ  – ينّنأ  ىتح  ةريبكو ، ةقعاصو  ةملؤم  اهانيقلت  يتلا  ةمدصلا  تناك  دقل  حربم .
جاجز هب  مشهأو  ًارجح  لمحأ  ينتدجو  ءانبجلا  – رثكأ  لوقلا  ّيلع  مأ  مالسلا ، ةاعد 
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ىربك ةجض  نويراسيلا  بالطلا  ثدحأ  دقو  ديزايب . ةحاس  كولوك يف  ىهقم  ةهجاو 
بصو ىلتقلا ، عييشتل  لوبنطسا  ةعماج  ىلإ  فالآلاب  اوهجوتو  ةليللا ، كلت  يف 

ىلإ ةجاحبو  ًابعتم  تنك  عييشتلا  دعب  لزنملا  ىلإ  تدع  امدنع  نييشافلا . ىلع  تانعللا 
يذلا يدلاو ، ينم  بلط  ءاشعلا ، ةلواط  ىلعو  دعب . ينقرافي  بضغلا مل  نكلو  مونلا ،

ناميرك يف ةلاخلا  تلخدت  ءانثألا  كلت  رذحلا .يف  يخوت  ثدح ، امم  ًاجعزنم  ناك 
. ثيدحلا

دارأو ناندع  نع  ينلأسو  ثدح ، امب  ملع  دقو  مويلا ، ناغود  لصتا يب  - 
. هيلع نانئمطالا 

. يسفن ىلع  ةرطيسلا  تدقف  ىتح  همساب  تعمس  نإ  امو 
مكنأ مغرو  ًايح . تلز  ام  يننأبو  اوحجني ، مأب مل  هرابخإ  ِكيلع  ناك  - 
يقليس خيراتلا ، ةلبزم  رلت يف  خيراتلا  ىقلأ  امكو  ًاقلطم . اورصتنت  نلف  هئاقدصأ  متلتق 

. ًاضيأ يكرتلا  بعشلا  مكب 
نيب قيرطلا  فصتنم  ةقعلملا يف  تيقب  يتلا  ةنيكسملا  ةأرملا  ىلع  خرصأ  تنك 
ناك يذلا  هنباف  اهنم . ًالاح  لضفأ  يبأ  نكي  ملو  لوهذب . ينبقارت  يهو  اهمفو ، اهدي 
هتلاخ ملكيو  ًاخراص ، يذهي  نونجمك  ادب  قلخلا ، نسحل  ًاجذومن  هربتعي  ماودلا  ىلع 

بابسلاو تانعللا  هجوأ  انأو  تض  اذل  دعب ، يليلغ  ِوتري  ملف  انأ  امأ  ةغلاب . ةحاقوب 
، ةريصق ةظحلب  اهلخدأ  نأ  لبقو  ناغود . ةفرغ  وحن  تهجتاو  ًاخراص ، نييشافلل 

. ًامامت بابلا  دنع  كسميل يب  ضو  هتمدص ، زواجت  يدلاو  عاطتسا 
ام طئاحلا  – وحن  يندشو  نيتيوقلا  هيعارذب  ينكسمأو  ناندع  – اي  أدها  - 

تنأ هلعفت  ام  ىلإ  رظنأو  كيلع ، ًاقلق  ناك  نيكسملا  لصح ؟ ام  لكب  ناغود  ةقالع 
. لباقملاب

. يترداغم ديري  نكي  قنحلا مل  نكلو 
١٩٧ مكـتبة



يف عومدلا  نوفرذي  مث  يننولتقيس ، ناغود  لاثمأف  يبأ ، اي  هقدصت   -ال 
. يتزانج

ًايلابم نكي  مل  هنكلو  ينقدصيل ، ًاخراص  هوجرأ  تنك  لب  خرصأ ، تنك 
. ءود ينقمري  وهو  هسفنب  هتقثو  هتنازر  ىلع  ًاظفاحم  يقبو  ةخراصلا ، يتالسوتب 

أدها كلتق . ديري  دحأ  الف  هنع ، ثدحتت  يذلا  ام  فرعت  ال  تنأ  - 
. كهجو لسغل  بهذاو 

كرت دقف  اذل  ّيلع . هتطلس  رادقم  ًامامت  كرديو  ًاديج ، ينفرعي  يدلاو  ناك 
هرماوأ ىلإ  خوضرلا  مدع  يف  ةدشب  بغرأ  تنك  يننأ  مغرو  ينثدحي . وهو  يعارذ 

نع ءوده  لكب  كلذ  لدب  تدعتباو  لعفأ . يننكلو مل  ةروصلا ، قيزمتو  ةفرغلا  ماحتقاو 
هجو تدهاش  ةآرملا  يفو  هايملا ، روبنص  تحتف  مامحلا . وحن  ًاهجتم  ناغود ، ةفرغ  باب 
كلامت عطتسأ  ملو  هيلع . عقو  يذلا  ملظلا  تابثإ  نع  زجعلا  تاباذع  غرمتي يف  باش 
نيحو ماودلا . ىلع  ٌديفم  وه  امك  ًاديفم ، ءاكبلا  ناك  ءاكبلاب . تأدبف  يسفن ،

دعب تمصب ، ترداغ  دقف  ااكم ، ناميرك يف  ةلاخلا  دجأ  ءاشعلا مل  ةلواط  ىلإ  تدع 
يلإ ءاج  حابصلا  هنكلو يف  ةليللا ، كلت  يدلاو  ينثدحي  اهتبجو .مل  اهيلع  تصّغن  نأ 

بنذلاب رعشأ  تأدبو  لاز ، دق  يبضغ  ناك  ناميرك . ةلاخلا  نم  راذتعالا  ينم  بلطو 
دقف اذل  ىرج . امب  ةقالع  اهل  نوكي  نأ  نود  نم  ةنيكسملا  ىلع  تخرص  يننأل  ًاليلق ،

دقتعأ يننكلو  ينع ، وفعلاب  ناميرك  ةلاخلا  ترهاظتو  روفلا ، ىلع  يدلاو  بلط  تيبل 
لاقتعا مت  نيح  نيتنس  دعبو  ةليللا . كلت  نم  ًاءدب  يهاجتا  تريغت  اهرعاشم  ّنأ 

اأ الإ  رثكأ . اننيب  ةوهلا  تدازف  اهنبال ، لصح  ام  ةيلوؤسم  ينلمحت  اأكو  ادب  ناغود ،
مادطصالا يب لواحت  ملو  ةايحلا ، ديق  ىلع  يبأ  ناك  نيح  انهاجتا  اابجاو  نع  َلختت  مل 

. اهرعاشم ءافخإل  ًاببس  ىرت  دعت  مل  هتافو ، دعب  نكلو  رشابم . لكشب 
، ًاريثك هبحت  اأ  يعدت  تناك  يذلا  توموأ  ىتح  لب  ّيلع ، رمألا  رصتقي  ملو 

مغرو ثواميلبلا . ُتذخأ  نيح  رثكأ  انتقالع  تءاس  دقو  ةالابمالب ، هلماعت  تأدب 
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نإ ىرأل  ىرخألاو  ةنيفلا  نيب  اهروزأ  تنكف  ريبك ، مارتحاب  اهلماعأ  تيقب  كلذ 
تناك دقف  قالطإلا ، ىلع  ًائيش  ينم  بلطت  املثمو مل  ام . ءيش  ىلإ  ةجاحب  تناك 
ًاراركتو ًارارم  ديكأتلاو  يزازفتسا ، ةياغب  ثيدحلا  ناغود يف  ماحقإ  ةرم  لك  دصقتت يف 

نكأ يننكلو مل  ةليلق . ةايحلا  نيحلاصلا يف  ظوظح  نأو  حلاص ، صخشو  راب ، نبا  هنأب 
اهنبا امأ  امهيتلك ، تلمرتو يف  نيترم  تجوزت  دقف  اهيلع ، قفشأ  لب  ااملكب ، يلابأ 
اهلصت نكت  ملو  ةملاكم  يأ  هنم  ىقلتت  نكت  اأ مل  مغرو  هبئاصم . ًاقراغ يف  ناك  دقف 
ةايحلا ديق  ىلع  يبأ  ناك  نيح  ىتح  لاحلا  عقاو  اذه  ناكو  ةليوط  – ةرتف  ذنم  هرابخأ 

اأ ينعي  اذهو ال  اهنباب . دادزي  اهقلعت  أدب  ةلزعلل ، اوكرو  يدلاو ، ةافو  دعب  اهنكل  – 
كلمت تناك  اهنكلو  هلجأ . نم  يكبت  تناك  ام  ًاريثكف  كلذ ، لبق  هيف  ركفت  نكت  مل 

، اهجوز بايغ  دعبو  ًانايحأ . هنع  اهلغشت  تناك  تايلوؤسملا  هذهو  ًالزنمو ، ًاجوز 
لك وه  ًاتيم  مأ  ًايح  ناك  نإ  ملعت  يذلا ال  اهنبا  حبصأ  انتقالع ، داس  يذلا  ءافجلاو 
نأ ّدب  الو  تقولا ، رورمب  يعم  ًاءوس  دادزت  اهتلماعم  تناكو  ةايحلا . يف  كلمت  ام 

. لعفلاب اهجعزأ  دق  ةرايسلا  ىلع  يئاليتسا 
. ينبال دوعت  اهتيكلم  فصنو  ةرايسلا ، ذخأت  فيك  - 

: يناصوأ دق  هتافو  ليبقو  يدلاو  ّنأ  مغر 
، ةلاصألا رقتفت  يتلا  تارايسلا  كلت  لقتست  الو  ناندع ، اي  ةرايسلا  ذخ  - 

ىتح لزنملا  نم  كتصحب  بلاطت  ال  ءاجر ، ّيدل  نكلو  ةعمجم . ةدرخ  ىوس  تسيلو 
. فوخ نود  لزنملا  ىقبت يف  نأ  اهديرأ  ناميرك ، كتلاخ  ةافو 

دق يبأ  ةجوز  تافرصت  نكل  تاذلاب ، يه  اهمامأ  ةثداحملا  هذه  ترج  دقو 
تناك دقف  ةرايسلا .« هذه  ْعبن  انعد  رارصإب » ددرت  تذخأو  يدلاو . ةافو  دعب  تريغت 

. تقولا رورم  عم  ةعرسب  ىعادتي  ناك  يذلا  لزنملا  حالصإل  اهنمث  صيصختب  ركفت 
متئش نإو  قفاوت . اهنكلو مل  تئش ، نإ  كتدعاسم  عيطتسأ  يننكلو  ةرايسلا ، عيبن  نل 

يننكل مل يدلاو . هكرت يل  يذلا  مّيقلا  ثاريملا  اذ  طيرفتلا  ًابغار يف  نكأ  ملف  قحلا ،
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لعف ىلع  ةرداق  ةنيكسملا  نكت  ملو  ترداغو ، ةرايسلا  تذخأ  دقف  اهعم ، شاقنلا  لطأ 
امل انه ، ناغود  ناك  ول  : « ىمادقلا انناريج  دحأ  تربخأ  اأ  تعمس  دقو  ءيش . يأ 

ىفشملا ىلإ  تبهذ  ناطرسلاب ، اهتباصإب  تعمس  نيحو  كلذ .« لعف  ىلع  ناندع  أرجت 
، ناتينبلا اهانيع  تظحج  دقو  لوحنلا ، ديدش  اههجو  ناك  اهيلع ، نانئمطالل 

. غلاب دقحب  ينقمرت  تأدبو 
متيلوتسا يذلا  ناغود  ينبا  قح  نم  يهف  ةرايسلا ، كلتب  أن  الأ  وجرأ  «

ناك دقف  لزنملا ، اذه  نع  هداعبإ  نولواحت  ماودلا  ىلع  متنك  ةيادبلا ، ذنم  هقوقح  ىلع 
يف يتلا  ةفرغلا  هومتيطعأ  دقو  همودقل ، لوألا  مويلا  ذنم  تيبلا  يف  ئجالك  شيعي 

». مامحلا نم  برقلاب  يلفسلا  قباطلا 
امبر ةفرغلا ، كلت  راتخا  نم  وهف  هركذت ، امل  ًامامت  ةرياغم  تناك  ةقيقحلا  نكلو 

: هل هلاق  يدلاو  ّنأ  ىتح  هتيصوصخ ، نم  بارتقالاب  يدلاوو  انأ  انل ؛ حامسلا  مدعل 
هتفرغ يف ناندع يف  كيخأ  عم  ثكمت  اذامل ال  ينب ، اي  انه  فوخلاب  رعشتس  «

». يولعلا قباطلا 
. ثيدحلا اذه  يهنيل  ةمزاج  ةربنب  ناغود  اهلاق  ًائيش « فاخأ  انأ ال  «

، ةبعتم ةنيكسملا  تناك  دقف  هتلاق ، ام  ببسب  اهنم  بضغأ  مل  يننكلو 
يتلا ةيواميكلا  تاعرجلا  ريثأت  تحت  اهلقع  دقفت  تناك  لب  اهيعو ، لماكب  تسيلو 
رعشأ ينلعج  ام  رثكأ  نكلو  لماكلاب . اهيعو  درتست  نأ  نود  نم  تتام  دقو  اهاقلتت .
ظفتحي ناك  يذلاو  تارايسلا ، نع  يدلاو  هعمج  يذلا  فيشرألا  ءافتخا  وه  فسألاب 
يدلاو ناك  ةقيقحلا  زوجلا .يف  بشخ  نم  عونصملا  يتلاخ  زاهج  قودنص  يف  هب 

ًاماع يف نيعبرألا  براقي  ام  ذنم  هعمجي  ناك  يذلا  مخضلا  فيشرألا  اذ  ظفتحي 
نع هدعاقت  دعب  نكلو  ةيكيرمألا ، هتارايس  هيف  نكريل  هرجأتسي  ناك  يذلا  بأرملا 
نكرل ًارطضم  حبصأو  صلقت ، يذلا  هبتار  نم  بأرملا  راجيإ  عفد  عيطتسي  مل  لمعلا ،
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، ردانلاو مخضلا  هفيشرأ  رضحأو  بابلا . مامأ  يعم  – يتلا  ثواميلبلا  يهو  هترايس  –
، اهاضر نود  ةرايسلا  تذخأو  يدلاو ، يفوت  نيحو  هتجوز . قودنص  هب يف  ظفتحيل 

رييغتل ةمزاللا  تارربملا  دجت  تناك  هب ، اهتبلاط  املكو  هيف ، امب  قودنصلا  ءافخإب  تماق 
يننأ مل ىهدألاو  ىرخأ ، ةرم  عوضوملل  قرطتن  اهضرم مل  دعبو  ةلطامملا . وأ  ثيدحلا 

ىلع يرصب  عقو  تايركذلا ، هذه  يب  رمت  اميفو   . اافو دعب  قودنصلا  ىلع  رثعأ 
؟ لبق نم  ةداجسك  ةفرغلا  ةيضرأ  يطغي  بئذ  دلج  كانه  نكي  ملأ  ةفرغلا . ةيضرأ 
، حاحلإب يندواري  أدب  يذلا  لامتحالا  دكؤي  ناك  ةداجسلا  هتكرت  يذلا  ريبكلا  غارفلا 

؟ نم نكلو  ةداجسلا . هذه  ذخأ  نم  كانه 
، ةشوشملا تايركذلا  نيب  نم  زربي  أدب  رخآ  لاؤس  وه  اذه  نم  مهألا  نكلو 

نكلو ينهذ ، رصع  تلواح  لزنملا ؟ قالغإب  انمق  نيح  انه  ةدوجوم  ةداجسلا  تناكأ 
ءانثأ اداس  نيذللا  ىضوفلاو  بارطضالا  ببسب  ةداجسلا  بايغ  ظحلأ  امبرف مل  ًاثبع .

ًالغشنم لظي  دلولا  اذهف  لاحم ، رمأ  هنكلو  ركذتيسف ، توموأ  تلأس  ول  امبر  ةزانجلا .
ةسووهم يهف  ديكأت ، لكب  ركذتتس  ادنوف  نكلو  هلوح ، ام  لك  نع  هسفنب 
نيركذت له  ادنوف  ولأ  اهلاؤسو » ا  لاصتالا  عيطتسأ  ديكأتلاب ال  يننكلو  ليصافتلاب .

اي ؟ .« ةزانجلا دعب  لزنملا  انقالغإ  ءانثأ  ناغود  ةفرغ  ةدوجوم يف  ةداجسلا  تناك  نإ 
نكلو يف نالصفنم ، اننأ  مغرو  يتايح ، ليصافت  لك  تلغلغت يف  دق  ةأرملا  هذهف  يهلإ 

ىلإ لاؤسلا  اذه  ليجأت  بغرأ يف  اميفو  اهيلإ . يتجاح  ىدم  رثكأ  فشتكأ  ةرم  لك 
رمغي ءوضلا  ناك  دقف  هسفن ، ءاقلت  نم  باوجلا  ينءاج  اهعم ، يتحلاصم  دعب  ام 

نمو حابصملا . لاعشإب  مقأ  مل  ةفرغلا  تلخد  امدنع  يننأ  رمألا  بيرغلاو يف  ةفرغلا .
. ريبكلا لكشلا  اذ  ةفرغلا  ريني  ام  وه  ةهدرلا  نم  بسانملا  ءوضلا  نوكي  نأ  لاحملا 

يتلا ةكيمسلا  ةيلمخملا  رئاتسلا  ّنأ  كلذ  رونلا ، ةقراغ يف  ةفرغلا  تناك  كلذ  مغرو 
دق تناك  لزنملا ، نم  انجرخ  نيح  نآلا  نم  ةنس  لبق  ماكحإب  اهقالغإ  ىلع  انصرح 

سيلأ كلذ ؟ هينعي  يذلا  ام  ةذفانلا . يطغت  اهدحو  ةفافشلا  ةلالغلا  تيقبو  تحيزأ ،
محدزت يف راكفألا  تأدبو  انترداغم . دعب  لزنملا  لخد  نم  كانه  ًاحضاو ؟ باوجلا 
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باقعألا دحأ  تذخأ  ةلواطلا . ىلع  ةعوضوملا  ةضفنملا  نم  برتقأ  انأو  ينهذ ،
. ناغودو انأ  اهنخدن  يتلا  اهسفن  رئاجسلا  عون  نم  تناك  هصحفتأل .

نم هنأ  دب  الو  هاوس ، تيبلا  حاتفم  كلمي  دحأ  نم  امف  تمدمد . ناغود « «
لبق مأ  ةرايسلا ؟ قارتحا  دعب  لزنملا ؟ ىلإ  ءاج  ىتم  نكلو  هعم . بئذلا  دلج  ذخأ 
نم نكلو  ًايح . لاز  ام  هنأ  ينعي  اذهف  ةرايسلا ، قارتحا  دعب  رمألا  ثدح  ولف  كلذ ؟
ًابعص اذه  ناك  لقألا  ىلع  هذه ، رئاجسلا  باقعأ  نم  كلذ  نم  ققحتلا  بعصلا 

يننكلو باقعألا . هذه  رمأ  ىلع  هعالطإو  جافليب  لاصتالا  ّيلع  امبر  ّيلإ . ةبسنلاب 
ناك ولف  ًاليلق ، ينأتلا  لضفألا  نمو  ا ، ترطخ  يتلا  ةعرسلاب  ةركفلا  هذه  تدعبأ 

وحن يتارظن  تهجتاو  ةداجسلا ؟ عم  هبتك  ذخأي  مل  اذامل  لزنملا ، لخد  نم  ناغود 
هذهف بتكلا . هذ  ًامتهم  دعي  وهف مل  ؟ .« اهذخأيس َِملو  مدمدأ » انأو  ًاددجم ، بتكلا 

، ةميدقلا اهتطلس  تدقف  لتق ، مئارج  ببستلاب يف  لبق  نم  ةليفك  تناك  يتلا  رطسألا 
ناك يتلا  بتكلا  هذه  ىلإ  ينزحل ، لثامم  نزحب  رظني  ناك  امبرو  ههجوتو . هريثت ، دعت  ملو 

ام امبرو  ًاسدقم . ًانوناق  اهراكفأ  نم  ةركف  لك  ربتعيو  اهروطس ، نم  رطس  لك  برشتي 
يتارظن يف تلاج  اهذخأل . ةبسانملا  ةصرفلا  دجي  هنكلو مل  اهيف ، ءاج  امب  نمؤي  لاز 

رئاتسلاو ةيفتخملا ، ةداجسلا  ىوس  ركذت ، تارييغت  دجأ  ملف  ديدش ، مامتهاب  ةفرغلا 
ةيقب رخآ يف  رثأ  ىلع  روثعلا  لمأ  ىلعو  ةضفنملا . دقرت يف  يتلا  باقعألاو  ةحازملا ،

. ىلعألا وحن  تهجتاو  ةفرغلا  نم  تجرخ  لزنملا  ءاجرأ 
تذخأ تجوزت  نيحو  ًامامت ، جردلا  ةلابق  يناثلا  قباطلا  يف  يتفرغ  تناك 
يتاينتقم عيمجو  ةبتاكلا  ةلآلاو  اريماكلاو ، ةيقيسوملا ، يتاناوطسأو  يبتك  عيمج 

يتفرغ لصفت  تناك  ةميدقلا . ءايشألا  اهيف  عضت  ناميرك  ةلاخلا  تحبصأو  ةيصخشلا .
وحن تهجوتو  ةهدرلا  تزتجا  عراشلا . ىلع  لطت  ةفرش  اهل  ةليوط  ةهدر  امهتفرغ  نع 

. ءوضلا تلعشأ  رئاتسلا  ةحازإ  لدبو  امهمون ، ةفرغ 
راهنلا ءوض  ّنأ  يداقتعال  امبر  رئاتسلا ، ةحازإب  مقأ  مل  اذامل  ملعأ  ال 
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يذلا مارتحالا  ببسب  امبرو  اهنكسي . ناك  نمو  ةفرغلا  هذه  ةمرحل  يقارتخا  فشكيس 
. ناميرك ةلاخلل  هّنكأ  تلز  ام 

ضماغلا مارتحالا  كلذ  ببسب  لزنملا ، اذه  ىلإ  دعأ  اافو مل  دعب  يننظأو 
اذه ناكو  ءاسنلا ، ىلإ  ًامود  دوعت  تويبلا  ةيكلم  نأ  دقتعأ  يننأل  كلذ  اهل . هّنكأ  يذلا 

ليوطلا تقولاب  قلعتي  ال  رمأ  اذهو  ادنوف . نم  يقالط  دعب  لزنملل  يترداغم  ببس 
ءايشألاو صاخشألا  عم  اهطبرت  يتلا  ةقالعلاب  لب  طقف ، تيبلا  ةأرملا يف  هيضقت  يذلا 
تايلمع ةرورضلاب  ينعأ  الف  ةقالعلا  نع  ثدحتأ  نيحو  لزنملا ، اذه  لخاد  ةدوجوملا 

دحأ عم  ةأرملا  اهعدبت  يتلا  ةيفطاعلا  ةقالعلا  نع  لب  ا ، موقت  يتلا  بيترتلاو  فيظنتلا 
نأ لاحملا  نم  ةقالعلا  هذه  نودو  ريرسلا . ةءالم  عم  ىتح  وأ  ةدرو  عم  وأ  لزنملا ، دارفأ 
ةزيم نوكلمي  لاجرلا ال  مظعم  ّنأ  نظأو  ةايحلل . لباق  يرسأ  نكسم  ىلإ  لزنملا  لوحتي 
عم اربخ  نراقت  نأ  نكمي  ال  كلذ ، لعف  عيطتست  يتلا  ةلقلاو  ةقالعلا . هذه  قلخ 
نل نينسلا . فالآل  دتمت  ةسرامم  ىلإ  دوعت  يتلاو  لاا  اذه  ةأرملا يف  اهكلتمت  يتلا  ةربخلا 

عيطتسأ نكأ  يننكلو مل  اهركذأ ، يننأل ال  لاا  اذه  يمأ يف  نع  ثدحتلا  عيطتسأ 
اهنم لوطأ  ةرتفل  هيف  شاع  يبأ  ّنأ  مغر  ناميرك ، ةلاخلا  نود  نم  لزنملا  اذه  روصت 

تلخد نيحو  ثاثألاو . ءايشألا  ىلع  اهرطع  وأ  اهرثأ  تكرت  ةيواز  لك  يفف  ريثكب .
مغرو ىفشملا ، ىلإ  ااهذ  نيحو  دوهعملا . بيترتلاو  ااذ  ةفاظنلا  ينتلباق  مونلا ، ةفرغ 
ةفرغ بيترتب  تماق  دقف  ىرخأ ، ةرم  لزنملا  اذه  ىلإ  ادوع  مدعب  دراولا  لامتحالا 
لجأ نم  طقف  لزنملا  ىلإ  تدع  ةزانجلا  ءاهتنا  دعبو  رداغت . نأ  لبق  هلك  لزنملاو  اهمون ،

نلأ : « ينتلأس ادنوف  نكلو  هتأبخ ، دق  اهنظأ  تنك  يذلا  يدلاو  فيشرأ  نع  ثحبلا 
ادب يذلاو  صاخلا ، اهملاع  ماحتقا  ينعي  ناك  ام  ؟ « ناميرك ةديسلا  ضارغأ  نيب  ثحبت 
ىلع لفطتلا  لجأ  نم  توملا ، هببس  يذلا  اايغل  ًالالغتساو  ًارتهتسم ، ًافرصت  اهنيح  يل 

ناغود هلعفي  نأ  بجي  رمأ  هنأب  تعرذتو  لزنملا . ةيصوصخ يف  اهنكامأ  رثكأ  ةمرح 
هيف نكر  لك  ضيفي  يذلا  لزنملا  اذه  نم  ةعرس  ىصقأب  برهلا  تلواحو  انأ ، سيلو 
نأ دعب  رمألا  ىلع  قلعت  يتلا مل  ادنوفل ، ًاريثك  قري  اذه مل  يفرصت  نأ  ركذأو  اهاركذب .

٢٠٣ مكـتبة



رورم دعبو  لزنملا . نم  جورخلاو  رئاتسلا  قالغإب  انمق  اذل  هيف . تنك  يذلا  نزحلا  تأر 
نأ الإ  ةفرغلا ، هذه  هاجتا  ااذ  رعاشملا  لمحأ  تلز  ام  يننأ  مغرو  اافو ، ىلع  ةنس 

ءدبلا ىلع  ينعجشتل  ةليفك  تناك  ناغود  لوح  تامولعم  ىلع  لوصحلا  ةيناكمإ 
. اهليجأتب تمق  يتلا  ةيلمعلاب 

جرد حتفب  تأدب  ديدحتلاب ، هنع  ثحبأ  يذلا  ام  فرعأ  نأ  نود  نمو 
ةيطغألاو تاءالملا  نم  ةعومجم  يوحي  ناك  ريرسلا . راسي  ىلع  يتلا  ةريغصلا  ةلواطلا 

هذه تناك  دقف  ءاجرألا . حوفت يف  ىمازخلا  ةحئار  تأدب  اهبلقأ  انأ  اميفو  ةيوطملا ،
، تتام اأ  حيحص  لبق ، نم  تركذ  امكو  هلسغب . موقت  ام  لك  نم  حوفت  ةحئارلا 

ريثي ام  كانه  نكي  لزنملا .مل  ءاجرأ  يف  لوجتت  لازت  ال  اهحور  ّنأ  ودبي  نكلو 
، ةيوتشلا اايث  ىلع  يوحي  ناك  هتحت ، يذلا  جردلا  تحتف  جردلا ، اذه  يمامتها يف 
ملو عنصلا ، ةيودي  ريرس  ةءالمو  ةكيمسلا ، ةيوتشلا  براوجلا  نم  ناجوزو  مون ، بوثو 

، حتفُي يذلا مل  ريرسلا  تاءالم  نم  مقط  رياغم ، وه  ام  يوحي  ثلاثلا  جردلا  نكي 
. ًاليلق ةخفتنم  اأ  تسسحأ  ةراتسلا  تسسحت  نيح  ةيلاب . ةزرطمو  ةفافش  ةراتسو 

قودنص كانه  ناك  دقف  ًائطخم  نكأ  ملو  ًاديج . هصحفتأل  هتيا  ىتح  جردلا  تبحسف 
يتراوسإ ىلع  يوحت  تناكف  ةبلعلا ، تحتف  ةراتسلا . تايط  نيب  ريغص  تارهوجم 
ةنيكسملا نأ  ودبي  ةيبهذ . تاريل  سمخو  يدلاول ، هنظأ  جاوز  متاخو  نيتموربم ، بهذ 

. انه ريغصلا  اهزنك  يفخت  تناك 
وحن تهجوت  اهدعبو  جردلا . تقلغأو  قباسلا  هناكم  ىلإ  قودنصلا  تدعأ 
انه نيلاتفنلا  ةحئار  نكلو  اهيباب ، تحتف  زوجلا . بشخ  نم  ةعونصملا  ةيبشخلا  ةنازخلا 

يبشخلا قودنصلا  وه  اهيف ، يهابتنا  تفل  امو  ىمازخلا . ةحئار  ىلع  ةيغاط  تناك 
يدلاو ةلحر  نع  ىركذ  وهف  ًاديج ، قودنصلا  اذه  ركذأ  تنك  ةنازخلا . لفسأ  دوجوملا 

، ايناملأ ىلإ  نيعبسو  ةتسو  ةئمعستو  فلأ  ماعلا  يف  بهذ  دقف  جراخلا ، ىلإ  ةديحولا 
ناكو يبوكلا . راجيسلاب  لبق  اميف  ًائيلم  ناك  يذلا  قودنصلا  اذه  هعم  رضحأو 
اناك ءاشعلا  دعب  رخآلاو  ءادغلا ، دعب  امهدحأ  نخدي  نيذللا  نيراجيسلا  نأ  يعّدي 
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ءاهتنا دعبف  عبطلاب ، ثدحي  مل  ام  اذهو  ةيداعلا . رئاجسلا  كرت  ىلع  هنادعاسيس 
هيف ظفحن  انعم ، يقب  قودنصلا  نكلو  ديدج . نم  نيخدتلا  ىلإ  داع  يبوكلا ، راجيسلا 

. ةمهملا انقاروأ 
ام لوأو  هتفاح ، ىلع  تسلج  يذلا  ريرسلا  ىلع  هتعضوو  قودنصلا  تلمح 
. لزنملا ةيكلم  ةقرو  تناك  مدقلا . نم  تأرتها  يتلا  ةميدقلا  وباطلا  ةقرو  ناك  ينعلاط 

ةروص كانه  تناك  لفسألا  يبناج .يف  ىلإ  ةيانعب  اهتعضو  رثكأ ، اهقزمت  نم  ًافوخو 
يف نيسلاج  ةروصلا ، هذه  يف  ناغودو  ناميرك  ةلاخلاو  يدلاوو  انأ  تنك  ةميدق ،
. خيطبلا عطقب  ءيلم  ريبك  نحص  انمامأ  ةلواطلا  ىلعو  لزنملل ، ةيفلخلا  ةقيدحلا 

تايادب دحألا يف  موي  ةريهظ  ناك  ةروصلا ، هيف  تطقتلا  يذلا  نمزلا  ركذتب  تأدب 
انتلطع مويب  عتمتسن  انك  اذل  ةسردملا ، ىلإ  بهذنس  انك  هيلي  يذلا  مويلا  يفو  ام ، عيبر 
تناك ةروصلا . هذه  انل  طقتلا  يذلا  نم  ركذأ  يننكلو ال  خيطبلا . لكأب  ةقيدحلا  يف 

ىتح حوضوب  ىلجتي  ناك  اهينيع  يذلا يف  حرفلاو  ًادج ، ةديعس  ودبت  ناميرك  ةلاخلا 
اهيلإ يدلاو  ّدش  ام  اذه  امبرو  اابش ، ًادج يف  ةليمج  تناك  ةريغصلا . ةروصلا  هذه  يف 

مأ ةليمج  تناكأ  يتدلاو ، لكش  ريكفتلا يف  لبق  نم  يل  رطخي  اهجوزتي .مل  هلعجو 
يبأ نكي  امك مل  ًاميسو ، ًالجر  ربتعُأ  يننأ ال  حضاولا  نمف  ةيداع . ةأرما  مأ  ةعشب ،

، ةحضاو نكت  اهنكلو مل  لبق ، نم  يتدلاول  روص  عضب  تدهاش  دقو  لاحلا ، ةعيبطب 
نكمتأ ببسلا مل  اذهل  امبر  ةمئاغ . ودبت  اهحمالم  تلعج  ةئيس  ةروصب  اهضيمحت  متو 

وأ توص  وأ  ةحئار  الب  ةأرما  ّيلإ  ةبسنلاب  تلظو  يتليخم ، يف  اهلكش  ديسجت  نم 
. حمالم

اأ فشتكأل  اهتجرخأ  ةبولقم ، ىرخأ  ةقرو  كانه  تناك  ةروصلا  تحت 
ةداحلا هتارظنب  يخأل  ةروص  تقصلأ  رسيألا  اهفرط  ىلعو  ةيبالط ، ةقاطب  تناك 
تناكو ةظحل ، يأ  كارع يف  لوخدلا يف  كشو  ىلع  هنأب  يحوت  يتلا  ةسرشلا  هحمالمو 

بناوجلا دحأ  ناك  اذهو  ًاقلطم ، ناغود  بسري  ةيوناثلا .مل  ةريخألا يف  ةنسلل  دوعت 
. نيقوفتملا ةبلطلا  دادع  ماودلا يف  ىلع  ناك  دقف  هتيصخش ، ةريحلا يف  ببست يل  يتلا 
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ةلحرملا نم  ىلوألا  ةنسلا  يف  نييموقلا  ةكرح  ىلإ  مضنا  هنظأ  يننكلو  ًادكأتم  تسل 
كلت عاضوألا يف  مغرو  ددشتم ، يموق  هنأ  اهتلت  يتلا  ةنسلا  انفشتكا يف  دقو  ةيوناثلا .

ربكألا لضفلا  وزعأو  ةيسردملا . هتداهش  ةفيعض يف  تامالع  يأ  كانه  نكت  مل  مايألا ،
، ددشتملا ةيموقلا  ءاول  تحت  مهمظعمب  نووضني  ناك  نيذلا  ةذتاسألا  ىلإ  كلذ  يف 

ذاتسألا نكلو  هتاذ . ءامتنالا  موكراشي  يذلا  ةبلطلا  ةدناسم  ىلع  نيصيرح  اوناكو 
نع ًالوؤسم  ناك  ثيح  ةديرجلا ، يلمع يف  ءانثأ  دعب ، اميف  هيلإ  فرعتأس  يذلا  يكز 
ىلع ماودلا  ىلع  لصحي  ناك  ناغود  ّنأ  دّكأ يل  ةديرجلا ، ةيوبرتلاو يف  ةيميلعتلا  ةيوازلا 

، ديج لكشب  لمعي  هغامد  ناك  دقف  لجأ  تايضايرلا . ةدام  يف  ةعفترم  تامالع 
ةكرحلا ىلإ  همامضنال  ةدشب  فسأي  ناك  هئاكذ ، ىدم  كردي  ناك  ذاتسألا  ّنألو 

. ةيموقلا
مهفل ةليفك  سردلل  هتعباتم  تناك  لزنملا ، يف  سردي  مل  ول  ىتح  - «
مامأ هنأكو  ةريحب  هسأر  زهي  مث  ماودلا ، ىلع  يكز  ذاتسألا  هددري  ناك  ام  اذه  هنومضم «

تاهرت قدصي  نأ  ءاكذلا  اذه  لثمب  باشل  فيك  اهل ! لح  ال  ةيضاير  ةلضعم 
؟ يقرعلا قوفتلا  نع  نيينيفوشلا 

ناك يبأف  لاؤسلا ، اذه  نع  ةفلتخم  تاباجإ  مهفرعأ  نيذلا  سانلا  ىدبأ  دقو 
وأ ريخلا  وحن  كنودوقي  نم  مه  ءاقدصألا  : « ددريو ، » ءاقدصألا ىلإ » رمألا  وزعي 

». ءوسلا ءاقدصأ  مه  قيرطلا  اذه  هاجتاب  ناغود  عفد  يذلاو  رشلا ،
قلُخ دقل  هيأر  بسحبف  رخآ ، روظنم  نم  رمألا  ىري  ناك  دقف  نافوت ، امأ 
ةلئاع ىبرت يف  فيكو  هتأشن ، فورظ  ىلإ  ةدوعلابو  ًايموق ، نوكي  نأ  لجأ  نم  ناغود 

هيف تبثيل  يلاثملا  طسولا  ناك  تامظنملا  نم  عونلا  اذه  نإف  ةيقيقحلا ، هتلئاع  تسيل 
كلمي ًاعفاي ال  ًاباش  لازي  ناك ال  تاونسلا  كلت  هنألو يف  هتاراهمو . هءاكذو  هتعاجش 

نييموقلا نم  ريثك  لثمو  ٍفاك . يعو  ىلع  يوطني  نكي  هرايتخا مل  ّنإف  ةعساو ، ةربخ 
تامولعم ىندأ  مهيدل  نكت  مل  غلاب ، دقحب  ةيكارتشالا  نوبراحي  اوناك  نيذلا  هئالمز  نم 
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ليبس مهسفنأب يف  ةيحضتلل  نيدعتسم  اوناك  نيذلا  بابشلا  كئلوأف  اهنع . ةيقيقح 
كلذ لك  ىلإ  انفضأ  نإو  مايصخش ، تابثإو  ةضيرعلا ، لامآلاو  راكفألا ، كلت 
يذلا ويرانيسلا  اننهذ  يف  لمتكيس  ملاعلا ، رييغت  ةيناكمإ  لوح  ةيسنامورلا  ةرظنلا 

ةيحضتلاو ءامدلا  ةقارإ  ّدح  ةلوطبلا  رود  بابشلا  ءالؤه  هيف  صمقتو  نورخآلا  هعضو 
نافوت ناك  اميفو  اهيلإ . ناغود  تّدش  ام  يه  ةرماغملا  هذه  ءاوجأ  ًاضيأ . مهسفنأب 

نم يسفن  عنم  عيطتسأ  نكأ  مل  هراكفأ ، ّيلع  ضرعي  وهو  ةيانعب  هتاملك  يقتني 
نم نيرخآ  لتقل  مهدحأ  عفدت  يتلا  كلت  ئدابم  يأف  هيلإ ، لآ  ام  ضقانت  ريكفتلا يف 

؟ لاملا لجأ 
نأ نظي  ناك  دقف  ةسايسلا ، ةعساو يف  ةربخ  كلمي  يذلاو  لورإ  يقيدص  امأ 

كئلوأ وه  لوألا  نيببسل : دوعي  ثادحألا  كلت  طارخنالل يف  هلاثمأو  ناغود  عفد  ام 
نم ةيطارقميدلا ، ئدابمب  ماميإ  ىدم  نع  تاياعد  نورشنيو  نوللهي  نيذلا  صاخشألا 

ةراسخ كشو  ىلع  تاونسلا  كلت  اوناك يف  نيذلاو  ةريبكلا ، لاومألا  سوؤر  باحصأ 
ماقالع يف لالغتساب  اوماق  اذل  ملاعلا ، حاتجا  يذلا  يراسيلا  ّدملا  ببسب  مازيم ،

يفخملاو ًانايحأ ، نلعملا  مهمعد  لالخ  نم  نيفرطتملاو ، نييموقلا  لالغتساو  ةلودلا ،
، ىمظعلا لودلا  نيب  تأشن  يتلا  ةدرابلا  برحلا  وهف  يناثلا  ببسلا  امأ  ىرخأ . ًانايحأ 

فلحو وتانلا ، فلح  امهو  رخآلل ، سفانم  فلح  ءاشنإب  ركسعم  لك  اهيف  ماق  يتلاو 
لصح امل  يتايفوسلا . داحتالا  عم  ةيدودحلا  لودلا  ىدحإ  ايكرت  نكت  ولو مل  وسراو .

ةمظنمللو مهل  فيلح  ربكأف  معدلاو ، حالسلا  ىلع  نييموقلا  نيفرطتملا  ةيقبو  ناغود 
. دالبلل يفارغجلا  عقوملا  ناك  اهيلإ ، اومتنا  يتلا 

، تامظنملاو لامعألا  هذه  اهنبا يف  طروت  طبرت  تناكف  ناميرك  ةلاخلا  امأ 
يتلا مل تاملكلا  ءاطغ  تحت  ةيوضنم  ةركف  كانه  تناكو  هتايح ، بألا يف  بايغب 

طّروت امل  لزنملا ، اذه  ءاقبلاب يف  هل  متحمسو  هتلماعم ، متنسحأ  ول  : « طق ًانلع  ا  حبت 
». هيف طّروت  اميف 

٢٠٧ مكـتبة



الف ةسايسلاو ، ةيفسلفلاو  ةيعامتجالاو  ةيسفنلا  تاليلحتلا  نع  ًاديعبو 
يدلاوو انأ  انبعل  دقف  عقاولاو ، ةقيقحلا  ىلإ  برقألا  يه  ااملك  ّنأ  راكنإ  عيطتسأ 

لوبقو ونحب  هعم  لماعتلا  انعطتسا  ولف  نييموقلا . نضح  ناغود يف  ءامترا  ًاماه يف  ًارود 
. يرذج وحن  ىلع  ريغت  دق  هلبقتسم  ناك  امبرف  ةيلخاد ، ةسردم  ىلإ  هلسرن  ملو  رثكأ ،

فارشتسا نع  ًازجاع  يدلاو  ناكو  ًاباش ، لازأال  تنك  تاونسلا  كلت  يف  يننكلو 
. رمألا ىلع  قفاو  امل  لصحيس ، امب  ؤبنتلا  عاطتسا  ولف  لبقتسملا ،

عبرأ تيوط  ىرخأ  ةقرو  يهابتنا  تتفلف  ًابناج ، ناغود  ةقاطب  تعضو 
. اءارقب تأدب  ريصق ، لهمت  دعبو  ةلاسر  اأكو  تدبف  اهتجرخأ ، تاّيط .

. ةزيزعلا ناميرك  يتلاخ 
. هتاكربو هللا  ةمحرو  مكيلع  مالسلا 

ام اهتلسرأ . يتلا  براوجلاو  تاللخملاو  درولا ، ىبرمو  ، 6 ديمجلا تملتسا  دقل 
. ةداعسلا ينرمغت  يب ، نيركفت  كنأ  يتفرعم  درجمف  كسفن ، يبعتت  نأ  بجي  ناك 
عم اهتيضق  يتلا  مايألا  تركذت  ةيرقلا ، راتخم  دي  يف  ءايشألا  هذه  تدهاش  امدنع 

ِتحضوأ يل دقل  ىرخأ . ةرم  مايألا  كلت  دوعت  الأ  هللا  نم  وجرأو  نجسلا . ناغود يف 
، كدوارت نأب  ةئيسلا  راكفألل  يحمست  ناغود .ال  نع  ًارابخأ  نآلا  ىتح  يقلتت  كنأ مل 
. ِكيلإ هيف  دوعيو  موي  يتأيس  هنأ  نم  قثاو  انأف  ققحتت . ىتح  ةديج  ءايشأب  يركف 

قدصأ يننكل ال  هلوح ، ددرتت  ةريثك  تاعئاش  عمسأ  يننأ  مغرو  هللا . هيمحي  نأ  وجرأو 
اذهو قافنلاو ، بذكلل  نيلايم  اوحبصأو  باوصلا ، ةداج  نع  اودعتبا  سانلاف  اهنم . ًايأ 
ناك ماودلا  ىلع  وهف  برهي . ًاضيأ  ناغود  ناك  امبرو  مهنم ، برهلل  ينعفد  ام 
ًاقثاو دقتعأ  يننأل  يقلقت . الو  هللا ، مكحب  ةيضار  ينوك  اذل  هللااب . نمؤي  ًاملسم  ًاصخش 

. تقو برقأ  كنبا يف  نيقتلتس  كنأب 
. مارتحاب نيتكرابملا  كيدي  لبقأ 
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. يناثلا كنبا  هب  يلبقت  نأ  وجري  يذلا  لوسر 
هنأل امبر  نيأ ؟ نكلو  لبق ، نم  اذه  لوسر  مساب  تعمس  يننأ  ًامزاج  دقتعأ 
اأ امبو  انمامأ . هركذ  ىلع  ناميرك  ةلاخلا  تتأ  دقو  نجسلا ، يف  ناغود  عم  ناك 
نل ةلاسرلا  هذه  ّنأب  ينيقي  مغرو  ةصاخ . ةيمهأ  هيلوت  اأو  ّدب  الف  ةلاسرلاب ، تظفتحا 

، لاقنلا فتاهلا  نر  ةظحللا  كلت  يفو  يبيج . يف  ا  تظفتحا  دقف  ًاعفن ، يدجت 
. ةملاكملا ىلع  بيجأل  ينذأ  ىلع  هتعضوف 

؟ يزيزع اي  هلعفت  يذلا  ام  يروهجلا  – هتوصب  فراع  اهلاق  ولأ  – - 
رمألا نم  صلختسي  ىتح ال  ميدقلا ، انلزنم  يننأب يف  هربخأ  ملو  ءيش  –  -ال 

. ةيلايخ تاهويرانيس 
يارس نحن يف  ءادغلا . ىلإ  كتوعد  ّدون  ّيلإ ، لاعت  ًالوغشم  نكت  نإ مل  - 

مهو تنأ ، اهلضفت  امك  ةعئار ، انه  نم  ةلالطإلا  لالسلا ، رصق  معطم يف  يف  ونروب ،
. ةيديلقتلا تالوكأملا  نم  ريثك  ميدقتب  نوموقي 

اهيلع ددرتي  يتلا  معاطملا  نم  نكي  يذلا مل  معطملا ، اذه  نع  تعمس  دقل 
. عمجلا ةغيصب  ملكتي  ناك  هنأ  امك  نويفحصلا ،

. ةيرخسو كش  اهيف  ةربنب  متنأ ؟ – نمو  - 
هنأ امك  قوثوم . صخش  وهف  لجر ، اي  ففأتت  الو  لهمت  يقيدصو ، انأ  - 

. ًاضيأ تنأ  هعمست  نأب  تبغر  اذل  ناغود ، لوح  ةريثك  تامولعم  كلمي 
. كاذ ربخلا  عوضوم  ىلإ  ةدوعلا  يونت  تنك  ول  - 

. ضارتعالا تلواح 
ًاريثك فرعي  دحأب  تيقتلا  امدنع  يننكلو  ًائيش ، كنم  ديرأ  ال  لجر ، اي   -ال 
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رعشتسا امدنعو  هلوقيس  – ام  عامس  دوت  كنأ  تركف  بيرقلا ، ناغود  يضام  نع 
كوعدأ يننأكو  ءاتسم  – هنأ  حضاولا  نم  ناكو  ءاشت  – امك  فاضأ  – يددرت 

. يتأت ال  لجر ، اي  ًانسح  ةميرج ، باكترال 
: لوقلل ينعفد  يذلا  ام  يردأ  يننكلو ال 

. مداق انأف  ال ..  -ال ،
. كراظتناب نحن  ًانسح ، - 

، لوبقلا ىلإ  ينعفد  يذلا  ببسلا  نع  لءاستأ  تأدب  ةملاكملا  تيأ  نيح 
هحرطأ يذلا  لاؤسلا  اذه  ةفاخس  ىدم  تكردأ  باوج ، ىلع  روثعلا  لبق  ىتح  يننكلو 

انأو ءادغلا ، ىلع  يتوعدب  ماق  ءاقدصألا  دحأ  يباهذ ؟ نم  عناملا  امف  يسفن . ىلع 
شحوك كرحتي  هسحأ  تنك  يذلا  قلقلا  كلذ  الول  ًاديج ، ًاريربت  ناك  هتوعد . تلبق 

. يقامعأ فهك  يئرمال يف 
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رشع سداسلا  لصفلا 

ةكس انينثتسا  ولو  رحبلا ، نع  يباك  بوت  رصق  لصفي  لالسلا  رصق  ناك 
دتمت يتلا  ةيجراخلا  رصقلا  ةقيدح  دجنس  كانه ، نم  راملا  يتلفسإلا  قيرطلاو  راطقلا 

، ةفلتخملا اهقطانم  عزوتت يف  يتلا  لوبنطسا  روصق  نم  ريثك  لثمو  رحبلا . ئطاش  ىتح 
. معطم ىلإ  لوحتيل  هرييغت ، متو  ريصقلا  اذه  ميمرت  ديعُأ  دقف 

بابلا حتفو  ماوقلا ، ليحن  فظوم  ينم  مدقت  معطملا ، بأرم  ىلإ  يلوصو  دنع 
ًالوخدو ًاجورخ  ةفيثكلا  تارايسلا  ةكرح  ببسبف  حاتفملا . ينم  بلطو  غلاب ، مارتحاب 

نوقبي ببسلا  اذهلو  ةرايسلا . نكرل  ةبسانم  ةيواز  رايتخاب  ردجألا  مه  اوناك  بأرملل ،
نم ريثك  يف  هقيبطت  متي  يذلا  ءارجإلا  اذه  هركأ  تنك  يننأ  مغر  مهعم ، حاتفملا 

، لجرلل حاتفملا  تملس  نيحو  هب . ديقتلا  رايخ  ىوس  كلمأ  نكأ  نكلو مل  نكامألا ،
ةلصاوتملا ةكرحلا  نع  ديعب  ناكم  اهنكريو يف  ةرايسلل ، هابتنالا  لواحي  نأ  هنم  تبلط 

هذه نيلماعلا يف  مظعم  ناك  دقف  تعقوت  – ام  فالخ  ىلعو  ىذأ . اهبيصي  ىتح ال 
ناكملا يف  ةرايسلا  نونكريو  اهيلع ، درلا  نولواحي  وأ  يتاظحالمب  نولابي  ال  نكامألا 

. هتلق امب  ًامامتها  لجرلا  اذه  ىدبأ  هنوراتخي  – يذلا 
دقف تارايسلا ، نم  عونلا  اذ  فغش  ًاضيأ  انأ  لاق  يديس ، قلقت   -ال 
كلت لمع  فاقيإ  لبقو  نيسمخلاو ، دحاولا  ليدوم  جدود  ةرايس  كلمأ  تنك 

. ونونيمأ ميسقت  – طخ  ىلع  لمعأ  تنك  ةميدق ، اأ  ةجحب  تارايسلا 
اوزواجت ًاسانأ  فداصأ  رورملا ، ةمزأ  دتشت  نيح  تالاحلا ، نم  ريثك  يننألو يف 

نودهاشي نيح  ةفيطل  ةماستبا  مههوجو  ىلع  مسترت  مهرمع ، نم  سداسلا  دقعلا 
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ال مهضعب  نإ  لب  مهيضام ، نع  ةليمج  ىركذ  نودهاشي  مأكو  ثواميلبلا ،
اودسميل نوتأيو  سمشلا ، رون  تحت  جهوتي  يذلا  اهئالط  مامأ  مهسفنأ  نوكلامتي 

. لجرلا تاملك  برغتسأ  مل  نانحب ، اهيلع 
ا مامتهالا  نع  فقوتت  نيحف  يديس ، اي  ءاسنلاك  ًامامت  تارايسلا  هذه  - 

. اهطخس ريثتس 
نأ نكمي  يننأ  ترعشو  ةقيرطلا ، هذ  ركفي  ًالجر  تفداص  يننأل  تررس 

هعباط ىلع  ًاظفاحم  لظ  يذلا  رصقلا  يفو  نئمطم . انأو  هيدي  نيب  ةرايسلا  كرتأ 
ىتح معطملا  تلخد  نأ  ام  يذلا  فراع  ىلع  روثعلا  بعصلا  نم  نكي  مل  يخيراتلا ،
حّولي وهو  رحبلا ، ىلع  لطت  يتلا  ةذفانلا  برقب  تالواطلا  ىدحإ  ىلإ  ًاسلاج  هتيأر 

تبرتقاو ههجو ، ةيؤر  نم  نكمتأ  ملف  هرهظ ، ريدي  ناك  رخآلا  لجرلا  نألو  هديب يل .
. يتيحتل فراع  ض  ثيح  ًامستبم  ةلواطلا  نم 

يننضتحي وهو  هيف  غلابم  مامتهاب  اهلاق  ةحرابلا ؟ – نم  لضفأ  تنأ  له  - 
. لجرلا وحن  هجتا  درلل  ةصرفلا  ينحنمي  نأ  نودو  ًالبقم ،

، ًاضيأ لجرلا  ض  دقو  قيدص يل  – برقأ  ناندع ؛ ىلإ  كفرعأ  نأ  ديرأ  - 
يتلا علصلا  تاجوم  ةأطو  تحت  لقي  دوسألا  هرعش  أدب  دقو  لوطلا ، ينبراقي يف  ناك 
هينيع نم  ضيفت  يتلا  ةقثلا  ةرظن  الخو  هسأر ، ةورف  يف  ةحضاو  تاحاسم  تلتحا 

، هرمع نم  نيسمخلا  ىلاوح  ناك يف  هابتنالا . تفلي  ام  لجرلا  نكي يف  مل  نيتينبلا ،
رهاظ دوب  ينحفاص  دقو  ةمتاقلا . ةيدامرلا  هتلدب  ةماقلا يف  بصتنم  ودبي  ناك  هنكلو 

: لوقي وهو  ءايرلا ، براقي 
. ديفم انأ  ًابحرم ، - 

. اننيب ةفاسم  كرت  ىلع  تصرحف  انأ  امأ 
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. ديفم ديس  اي  كتفرعمب  تفرشت  - 
. صرحب هلماعأ  يننأ  فراع  ظحال  دقو 

، هناكم سلجي يف  وهو  ًاحضوم  اهلاق  يئاقدصأ  – ةريخ  نم  ًاضيأ  ديفم  - 
انسولج نم  دكأت  ىتح  ًافقاو  هئاقبب  ينهذ ، عابطنالا يف  اذه  تيبثت  ديفم  لواح  دقو 

ّنأ ودبيو  رخآلا ، ىلإ  امكدحأ  فّرعأ  نأ  ليوط  نمز  ذنم  دوأ  تنك  دقو  انيلك  –
. مويلا اذه  تراتخا  فورظلا 

ةقرغُم تناك  يتلا  هتاكرحو  فراع ، تاملك  نم  حضني  ناك  يذلا  بذكلا 
ًاقحم يف تنك  يننأ  رمت ، ةظحل  لك  عم  ززعي يل  ناك  ديفم ، هقيدص  لثم  عنصتلا ، يف 
نل يننكلو  يمدقب . انه  ىلإ  تئجو  عقو ، دق  روظحملا  نكلو  ءاقللا . اذه  نم  قلقلا 
ام عامسل  لوضفلاب  ترعش  يننأل  يعادخب ، همأو  فراع  ىلع  هلك  موللاب  يقلأ 
، فراع ىلع  موللا  ءاقلإ  لدبو  ةوعدلا . تلبق  اذل  ناغود ، نع  لجرلا  اذه  هلوقيس 

. ديفم وعدملا  اذه  هلوقيس  ام  ىلع  زيكرتلا  ّيلع  ناك 
. فراع ينلأس  داتعملا ؟ بارشلا  - 

انتابلط رظتنيو  انم  نيتوطخ  دعب  ىلع  فقي  يذلا  لدانلا  تظحال  نيح 
. غلاب مارتحاب 

قنعلا تاذ  ةنينقلا  لدانلا  ذخأف  ًادكؤم ، يسأرب  أموأ  انأو  اهتلق  لجأ  – - 
مدقت يتلا  نكامألا  مظعم  نألو  ةريغصلا  – يسأك  يف  اهنم  ًاضعب  بصيل  ليوطلا 

ىلع ناكملا  اذه  لان  دقف  ةيثارتلا ، سوؤكلاو  ريراوقلا  هذه  نع  تلخت  بارشلا 
. جراخلا ةفخب يف  صقارتي  يذلا  يدامرلا  رحبلا  وحن  يتارظن  تهجتا  اميف  يناسحتسا  –

نهكتي نأ  نود  فراع  اهلاق  ناكملا ؟ – هيلع  لطي  يذلا  رظنملاب  كيأر  ام  - 
؟ كلذك سيلأ  عئار  هنإ  يقامعأ  – رودي يف  امب 
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نكلو عقوتأ ، تنك  يذلا  نوللاب  نكي  رحبلا مل  ّنأ  مغرف  ًاقحم ، ناك  دقل 
نم ةذفانلا  ةفاح  سمالي  ناك  داعتبالاو ، برهلا  ةيفخ يف  ةبغربو  ةحارلاب  يشت  هتباحر 

فصترتو ، ) ةاتفلا رصق  يذاحي ) يذلا  يوك  يداك  ءانيم  وحن  ًاراسي  دتميو  جراخلا 
يقلأ ديقك  ودبي  يذلا  رسجلا  ةالابمالب  زاتجيو  موجحلا ، ةفلتخم  نفس  هنم  برقلاب 

ىلع يرظانب  لوجأ  اميفو  ةيركسعلا . ةسردملا  جرب  ىتح  لصيل  ليحنلا ، هدسج  ىلع 
: وه فدرأ  يهبلا  رظنملا  اذه 

ّنكل ماع  – ةئمثالث  لبقف  ناكملا ، اذه  خيرات  نع  ينثدحي  ديفم  ناك  - 
؟ هانب يذلا  نم  هفعست  – ةركاذلا مل 

. ًامستبم ديفم  اهلاق  ميهاربإ  – ناطلسلا  - 
. ّيلإ لاؤسلاب  فراع  هجوت  لالسلا ؟ – رصق  مسا  هيلع  اوقلطأ  َِملو  - 

. تبجأ فرعأ ؟ – نأ  فيكو يل  - 
. ناكملا اذه  نولتحي  رصُحلاو  لالسلا  وعناص  ناك  رصقلا ، ءانب  لبق  هنأل  - 

. مسالا اذه  هيلع  قلطأ  لالسلا  ةعانصب  ًامتهم  ناك  ناطلسلا  نألو 
ءادبإ قئاللا  ريغ  نم  ناك  اذل  مامتهالا ، يدابو  قئار ، جازم  فراع يف  ناك 

. ثيدحلاب ةالابماللا 
. لاؤسلل ًارطضم  يسفن  تدجو  رصقلا ؟ – اذه  ءانبل  هعفد  يذلا  امو  - 

. رمألا حضوأ يل  نم  وه  ديفم  نكل 
نأل ناكملا ، اذه  عقي يف  رصقلا  أفرم  ناك  ةديدحلا ، ةكسلا  ءاشنإ  لبق  - 

لهسأ ناك  ونروب  ياراس  دنع  ةمطالتملا  جاومألا  نع  ًاديعب  ةطقنلا  هذه  نم  راحبإلا 
ةميزهلا قاحلإ  عاطتساو  رصقلا  اذه  نم  هلوطسأب  قلطنا  ناطلسلا  ّنأ  امك  ريثكب .
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. ءادعألاب
يسن قمحألا  نكلو  ًابخن ، برشيل  هسأك  فراع  عفر  ناطلسلا  – بخن  - 

. ًاددجم ناطلسلا  مسا 
انعفرو هعماسم ، ىلع  مسالا  ركذ  ديفم  داعأ  ميهاربإ  – ناطلسلا  - 

، ناك لاجرلا  نم  عون  يأ  ملعأ  نكأ  يذلا مل  ناطلسلا  كلذ  بخن  برشنل  سوؤكلا 
، ةلواطلا نيزت  تناك  يتلا  تالبقملا  امأ  عئار . بارشلا  قاذم  ّنأ  ملعأ  تنك  يننكلو 
، ةلفيلفلا نوجعم  نمف  دسجلاو ، حورلا  ةيهش  حتفب  ًاليفك  هدحو  اهرظنم  ناك  دقف 

ةصلص عم  ةعونتم  باشعأ  ةطلسو  ةنيحطلا ، عم  خوبطملا  لوفلاو  جونغ ، ابابلا  ىلإ 
، ينم هبرقأل  نابجألا  نحص  ترتخا  ةسعتلا  تالبقملا  نوحص  نيب  نمو  روطرطلا ،

. موعزملا فراع  قيدص  ثّدحأ  تنك  اميف 
؟ ديفم ديس  اي  خرؤم  تنأ  له  - 

هجو ىلع  ةكحضلا  هذه  ببس  نّمخأ  يننكل مل  ًالذج ، ديفم  ديسلا  كحض 
يفخلا ىزغملا  مهف  هنأل  مأ  هلمع ، ةقيقح  ءافخإ  ىلع  هتردق  ببسب  يهأ  ديدحتلا ؛

. اذه يلاؤسل 
. خيراتلل ٍواه  درجم  ىوس  تسل  انأف  كلذك ، تسل  فسألل  - 

ينحص – يف  ةريبك  نبج  ةعطق  عضأ  انأو  ًادج  – عضاوتم  كنإ  - 
وه ام  ينربخت  مل  حيحص  ةطيسب ، ةياوه  درجم  نوكت  نأ  نم  قمعأ  كتامولعمف 

؟ كلمع
. لماكلاب ههجو  يطغتل  ةماستبالا  كلت  تداع 

هسأر  –ال زهي  وهو  فاضأو  كلذك ؟ – سيلأ  يتنهم  ىلع  كعلطأ  - مل 
كتبطاخم عيطتسأ  يهجو  – ىلإ  رظنلا  ققدي  وهو  فقوت  ناندع  – اي  اذه  لكل  يعاد 
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؟ كلذك سيلأ  ناندعب ،
. كتحار ذخ  عبطلاب .. - 

. تارباخملا لمعأ يف  انأ  - 
تلواح يتلا  ةريبكلا ، يتشهد  ةراثإب  ةليفك  هذه ، ةعقوتماللا  هتحارص  تناك 

: دايحب هتلأسو  اهئافخإ ،
؟ اهنم يأ   -يف 

لمعي يتلا  ةهجلا  ددحيل  هلأسأ  انأو  ًازغلم  يتوص  ودبي  نأ  تدمعت  نكلو 
، تارابختسالل رخآ  عرف  مأ يف  ةيموقلا ، تارابختسالا  لمعي يف  ناك  لهف  ااسحل ،

. اهاوس وأ  داسوملا  وأ  (CİA)  لثم ةيبنجألا  تارابختسالا  تامظنم  ىدحإ  مأ يف 
ّنظ دقف  عومسم ، توصب  دهنتو  قيضب ، هيسرك  يف  لملمتي  فراع  أدب 

. هئوده ىلع  ًاظفاحم  لظ  دقف  ديفم  امأ  ةلكشم ، لاعتفا  لواحأ  يننأب 
ىرت يف نأ  ديرأ  الو  باهرإلا ، ةحفاكم  صتخم يف  انأف  ةقيقحلا ، تئش  نإ  - 
نم ريثك  يف  لمعلل  ينلهأ  ام  اذهو  يلمع ، يف  ًادج  ريبخ  يننكلو  ةرخافم ، رمألا 

. ةيموقلا تارابختسالا  اهيف  امب  عورفلا ،
؟ ةطرشلا ىوق  عم  لمعت  ملأ  - 

ملو فراع ، قنح  تاملكلاب  بعللا  يف  ةيسامولبدلا  ةرواحملا  هذه  تراثأ 
. ًاتماص ءاقبلا  عطتسي 

. عيمجلا عم  لمع  دق  وهف  ًاخبوم  – اهلاق  كربخأ  – دقل  - 
: هيلع درلا  نم  نكمتأ  نأ  لبقو 
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ةجامس نم  ينذقنيل  ديفم  اهلاق  هتالؤاست  – يف  قحم  ناندع  ّنأ  ييأرب  - 
لمعأ نآلا  يننكلو  ناهذألا ، ةلبلبلا يف  ريثت  انيدل ، تارباخملا  عورف  ةرثكف  ريربتلا  –
رورسب كلذ  لعفأسف  ةدعاسملا ، ىرخألا  عورفلا  ينم  تبلط  ولو  نمألا ، ىوق  عم 

. دلبلا اذه  مدخن  نأ  مهملاف  ريبك ،
نم ةعبان  لجرلا  ا  ملكتي  يتلا  ةحارصلا  هذه  تناك  نإ  نهكتلا  عطتسأ  مل 
امب تارباخملا  ءالمع  فرعأ  انأف  يديلجلا . لبجلا  سأر  طقف  اأ  مأ  يقيقح ، قدص 
، ةيادبلا معطك يف  كتشهد  ريثت  ةمولعم  يمر  نودّصقتي  مأب  نمخأل  ةيافكلا ، هيف 
، ةريثملا رابخألا  ءارو  نوعسي  نم  وأ  نيئدتبملا  نييفحصلا  مامتها  نوبطقتسي  كلذبو 
يفو هنوديري . ام  قفو  روشنملا  ربخلا  اوغيصيل  نوؤاشي  يتلا  تامولعملا  مومقلي  نمو مث 

يذلاو ال ديلجلا ، لبج  نم  رهاظلا  ءزجلا  ىوس  ربخلا  اذه  نوكي  نايحألا ال  مظعم 
نئازخ يف  ةمهملا  قئاقحلا  ىقبت  اميف  رثكأ ، ماعلا  يأرلا  ةلبلب  يف  ىوس  مهاسي 

ةقيقحلا يفخي  يعم ، ًاحيرص  ودبي  نأ  لواحي  يذلا  ديفم  ناك  لهف  نامتكلا .
؟ هتاذ بولسألاب 

. هيف ركفأ  ام  نمخي  هنأكو  فراع  ادب 
ذنم هيلإ  تفرعت  دقف  ثيدحلا  – يف  لخدت  ديفمب  – قوثولا  عيطتست  - 

تاردخملا يف بير  ةكبش  ىلع  ضبقلل  طيطختلا  متي  ناك  نيح  تاونس ، سمخ 
هبشي وهف ال  يليلضت ، لواحي  ملو  يقرشلا ، بونجلا  مدخي يف  ناك  ثيح  ليلخ ، نيتلأ 

. لبق نم  مهيلإ  تفرعت  نيذلا  تارباخملا  لاجر 
: تقلع ةكوشلاب ، اهتعطتقا  يتلا  نبجلا  ةعطق  تغضم  نأ  دعبو 

– ًاضيأ ؟ ديفمب  كتادانم  عيطتسأ  لجرلا  – وحن  ًاتفلتم  تفقوت  ديفم  – - 
. هتلأس

. هقامعأ نم  ةهقهقلا  ىلإ  داع 
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. كلذ يندعسيس  فاضأو  – عبطلاب  – - 
؟ ديفمب قثأ  ال  يننأب  تفقوت  – ثيح  نم  تعبات  كربخأ  – نمو  - 
وأ ةقثلاب  يحوي  ام  دوجوب  دقتعأ  ال  يننأ  امك  ًاضيأ ، يئاقدصأ  مه  كؤاقدصأف 

. اهبجشي
يننأ ظحال  نيح  ةديدج ، خيبوت  ةلوجل  زهجتي  ناك  فراع  ّنأ  ًاحضاو  ادب 

. هلخدتب يذاقنإ  عاطتسا  ديفم  نكلو  رمألا . ءازإ  يتالابمال  ببسب  لهجلا  عّنصتأ 
ًامهم ًارمأ  هئافتخا  وأ  كيخأ  توم  سيلأ  نكلو  ًارذع ، كحيمتسأ  - 

؟ كيلإ ةبسنلاب 
. ينلأسي وهو  بضغلا  وأ  لاعفنالا  ههجو  ىلع  رهظي  ملو 

ريغ خأ  وه  لب  يقيقحلا ، يخأ  سيل  ناغود  ّنأ  كل  حضوأ  نأ  ديرأ  ةيادب  - 
نأل كلذ  ًاماع ، نيرشعلا  براقي  ام  ذنم  هرأ  يننأ مل  امك  هل  – تحضوأ  قيقش  –

. مايألا نم  موي  ةديج يف  نكت  انتقالع مل 
، يمألك تيأ  نيحو  ديفم . لثم  ءودهلاب  يلحتلا  ىلع  ًاصيرح  تنك 

. عذاللا بارشلا  معطب  ًاعتمتسم  سأكلا  نم  ةريبك  ةفشر  تلوانت 
يسأك عضأ  اميف  اهلاق  هتاذ  – روعشلا  كلدابي  نكي  مل  ناغود  نكلو  - 

. كتيؤر دارأ  امل  كلذك ، رمألا  ناك  ولو  ةلواطلا  – ىلع 
قيرط نع  ملع  هنأ  دب  ال  ناغود ؟ تلباق  يننأ  نيعللا  اذه  فرع  فيك 

ذنم ينم  ًءاتسم  ادب  يذلا  فراع  لّخدت  هبيجأ ، نأ  ّيلع  اميف  ركفأ  امنيبو  ةطرشلا .
. يسولج

. ةدحب خرص  هِقتلت ؟ – كنأ مل  ينربخت  ملأ  - 
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ديرأ يننأ ال  هب  كتربخأ  ام  لك  ناغود ، لباقأ  يننإ مل  كل  لقأ  انأ مل  - 
. عوضوملا اذه  طّروتلا يف 

لجأ نم  لقح  روثك  دهاجأ  انأف  ةمالم  – ةربنب  اهلاق  بيعم  – رمأل  هنإ  - 
. كتامولعم ينع  يفختو  بذكت  تنأو  ةمولعم ، ىلع  لوصحلا 

. قيضب تيفن 
يننأ رمألا  ام يف  لك  يقيدصت ؟ ديرت  َِمل ال  ءاره ، يأ  كنع  يفخأ  انأ ال  - 

. ثدحلا اذ  متهأ  ال 
. مراع بضغب  ينقمر  هنكلو 

، رمألا كل  تررب  تنكل  كسفنل ، ربخلا  راكتحا  ديرتو  متهم ، كنأ  ول  - 
، كسفن ىلع  ةصرفلا  تيوفت  ديرت  الو  ةقراخ  ةدام  ىلع  تلصح  كنإ  تلقو 

... كنكلو
ناغودب يئاقلف  مالكلا  – هيلع  تعطق  يدل  – ةقراخ  ةنيعل  ةدام  نم  ام  - 

. ةفدص درجم  ناك 
. كحضلاب ديفم  أدب  اهنيح 

. ءيشلا ضعب  ًاّدتحم  يتوص  ناك  كحضت ؟ – اذامل  - 
. مالكلا اذه  قدصي  نل  ًادحأ  نكلو  اهلاق  – ينرذعا  – - 

. ةقيقحلا يه  هذهف  تقّلع  – اولعفي  – مأ مل  ينوقدص  نإ  ًاريثك  ينمهي   -ال 
انأو بارشلا . نم  ةريبك  ةعرج  تفشرو  ةشعترملا ، يديب  سأكلا  تلوانت 

يبضغ ةراثإ  ًادصقتم  ادب  فراع  نكلو  كلذ . ءانثأ  يبضغ  ىلع  ةرطيسلا  لواحأ 
. لئاسولا لكب  يقنحو 
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اذهو ىرخألا  – ةهبجلا  ىلإ  لقتني  وهو  اهلاق  ةقيقحلا  – يه  هذه  تسيل  - 
. ًاضيأ نحن  هملعن  امو  تنأ ، هملعت  ام 

ركذأ ام ال  ذنم  هفرعأ  يذلا  يقيدصف  تنأو ؟ نحن  ىلإ  رمألا  لوحت  دقف  ًاذإ 
ناك نإ  فرعأ  يذلا ال  اذه  عم  ةفيجلا  ةحئار  ممشتي  عبض  ىلإ  لوحت  نينسلا ، نم 

هعم يف روفلا  ىلع  فقوو  اهيف ، لمعي  ىرخأ  ةراذق  يأ  مأ  ًاربخم ، مأ  باهرإلل  ًاحفاكم 
مئاتشلا ليك  وأ  كارع  طروتأ يف  الأ  ىلع  ًاصرح  ًاتكاس ، تيقب  يننكل  دحاو . قدنخ 

ينينعي يف رودي ال  يذلا  ثيدحلا  نأكو  ةذفانلا ، ىلإ  يتارظن  تهجتاو  يلوصولا ، اذهل 
موقت يوك ، يداك  أفرم  ةيسار يف  ةيراغلب  نحش  ةنيفس  ةبقارمب  ىلستأ  تحرو  ءيش ،

يندوارتو ةريغصلا  ةنيفسلا  تارمق  ذفاون  ىلع  لوجتت  يتارظن  تذخأو  ديدحلا . لقنب 
روغنوغو جافلايو  ناغودو  فراع  نع  داعتبالاو  اهادحإ ، يف  نوكأ  نأ  ةمراع  ةبغر 

حضوأ يل يذلا  فراع  هيعّدي  ام  اذه  نكلو  ديفم ، لعفلاب  همسا  ناك  نإ  ديفمو  –
رفسلاو مئارجلاو ، ةلئسألاو  تاقيقحتلا  نم  بورهلاو  تاونس  – سمخ  ذنم  هفرعي  هنأ 

، ةنيفسلا كلت  برهلا يف  نم  مكعد  نكلو  ًائيش . اهنع  فرعأ  ال  ةديعب  ئفارم  ىلإ 
. ةصرف ديفم  لغتسا  دقف  ًاحابم يل . نكي  رمألا مل  ريكفتلا يف  درجم  ىتحف 

طّروتلا ديرت  تنأف ال  ةدودو  – ةربنب  اهلاق  كفقوم  – مهفتأ  انأ  ينقدص  - 
. ةلصب كيلإ  تمي  رمأ ال  يف 

. هل تحضوأو  فراع ، ىلإ  رظنأ  انأو  ةماستبا  تعّنصت 
يه هذه  حوضوب  – لكب  رمألا  نع  ديفم  ربع  دقل  نآلا ؟ – تمهف  له  - 

. ةقيقحلا
فسألل كنكلو  هثيدح  – مامتإ  دوي  صخش  حاحلإب  ديفم  قلع  نكلو  – - 

. تطّروت دق 
ةفداصم يف يخأ  تيقتلا  يننأل  له  ةيدجب  – هتلأس  هينعت ؟ – يذلا  ام  - 
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؟ ًاطّروتمو ًامهتم  تحبصأ  ام ، رجتم 
لدب هينيع  ةداح يف  ةرظن  تلحو  هتماستبا ، تفتخا  دقو  ًاليلق  – أدها  - 

، يداع صخشب  سيل  كوخأف  فسألل ، عقاولا  وه  اذه  ةقباسلا  – ةدودولا  هترظن 
. قالطإلا ىلع  هابقع  دمُحت  ام ال  طّروتت يف  دقو  هب ، كئاقل  ببسب  كماا  متي  دقو 

، ديدهتلاب يشت  نكت  لباقملاب مل  اهنكلو  ةفيطللا ، ةربنلا  كلت  هتوص  تلياز 
. ةئيس ًارابخأ  كيلإ  لقني  نأ  هتمهم  لجر  ةيدايحب  لب 

. فيخس رمأ  هنكل  هنكلو .. - 
تافاخس ببسب  مايح  نودقفي  نيذلا  صاخشألاب  ضيفت  ايكرت  نكلو  - 

ينفرعت كنأ ال  كردأ  انأف  عمسا ، فدرأو  – يثيدح  عطقي  وهو  اهلاق  عونلا  – اذه  نم 
. كل ةدعاسملا  ميدقت  عيطتسي  دلبلا  اذه  صخش يف  رثكأ  يننكلو  ةيافكلا ، هيف  امب 
يذلا ناغود ، ىلع  بصُيو  ينهذ ، قرتخي  تانعللاو  بابسلا  نم  طيرش  أدب 

تذخأو قناح ، عبض  هجوب  يبرق  سلجي  يذلا  يقيدصو  مأ ال ، ًايح  ناك  نإ  ملعأ  ال 
. ينأشو فراع  ينكرتيس  ِتآ  مل  ول  يننأكو  ةوعدلا . هذه  تلبق  يننأل  يسفن ، نعلأ 
اهلعشيل يل ةعالولا  ّدمو  ةصرفلا ، ديفم  زهتنا  ةبلعلا ، نم  ةراجيس  جرخأ  تنك  اميفو 

. ناخدلا نم  ًاقيمع  ًاسفن  تبحس  روفلا . ىلع 
ديري يذلا  فراع  عفاود  مهفتأ  انأف  هتلأس  – يتدعاسم ؟ – دوت  اذامل  - 

؟ تنأ هيلإ  ىعست  يذلا  ام  نكلو  ةيفحص ، ةدامك  ربخلا  نم  ةدافتسالا 
يسركلا ىلع  هرهظ  دنسي  وهو  ديفم  اهلاق  يلمعب  – مايقلا  ديرأ  طقف  انأ  - 

. ام ًارمأ  اّنع  يفخت  كنكل  لكاشملا ، هذه  كطروت يف  مدع  نم  دكأتم  يننأ  مغرو  – 
ةحص دكؤي  هنأكو  ًاليلق ، ينم  هسأر  بّرقو  رارصإب ، ّيلإ  رظني  وهو  تكس 

. مالكلا لصاوو  هحرط  يذلا  لامتحالا 
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يمتنأ يننأ  نظتو  قثت يب ، ال  تنأ  امبر  رخآلا ، ىلإ  اندحأ  ةجاحب  نحن  - 
ًارظنف ةقيرطلا . هذ  رّكفُت  تنك  نإ  عبطلاب  كمولأ  الو  تاباصعلا ، كلت  نم  ةدحاول 
تتبثأ ىوق  نأ  فسأ  لكب  كل  دكؤأ  نأ  عيطتسأ  ًارخؤم ، دلبلا  ا  ّرم  يتلا  فورظلل 
ريهطت ةيلمعب  موقت  نأ  ةلودلا  تلواح  كولروسوس ، ةثداح  دعبف  ناحتمالا . اهلشف يف 

نم مهاوسو  تارباخملاو ، شيجلاو  ةطرشلا  لاجر  ةلاقإب  تأدبو  ازهجأ . يف  ةلماش 
. نوناقلل ةفلاخم  لامعأ  نيطّروتملا يف 

؟ كلذك سيلأ  دعب ، روذجلا  علتقت  اهنكلو مل  - 
يمتني يتلا  ةباصعلاو  ًارمتسم . لازي  عارصلا ال  نكلو  دعب . سيل  فسألل  - 

عباتن انلز  ام  نحنو  اهروذج . عالتقا  نآلا  متي  يتلا  نم  ةدحاو  يه  ناغود ، اهيلإ 
لمعت يف يتلا  تايصخشلا  ضعب  نوكت  نأ  ريبك  لامتحا  كانهو  ةيضقلا . تايرجم 

ةيوه ةقيقح  لوح  ةيفاكلا  ةلدألا  كلمن  اننكلو ال  رمألا . ةطّروتم يف  ماعلا  نمألا  ىوق 
تعقو ةلدألا ، عمج  لواحن  انك  اميفو  مهطاشنو . مهلمع  ةعيبطو  صاخشألا  ءالؤه 

ةثج ىلع  روثعلا  نمو مث مت  ديكأتلاب ، اهنع  تعمس  يتلاو  هتقيشعو ، ريكب  لتق  ةميرج 
اندعاسي يف دق  اذهو  ةباصعلا ، ثدحت يف  ةلخلخ  كانه  ّنأ  ينعي  ام  تعفر . ديقعلا 

. ةديدش ةبقارم  تحت  ناغود  عضوب  انمق  اذل  اهنع . ثحبن  يتلا  ةلدألا  ىلع  روثعلا 
. ديدش لوضف  ينباتنا 

؟ هتبقارم لالخ  نم  هئاقل يب  نم  تققحت  لهو  - 
امم جعزنم  هنأكو  ههجو ، ىلع  قيضلا  مسترا  يذلا  ديفم  اهلاق  لجأ  – - 

. هب اوماق 
. ًاضيأ يتبقارمب  متمق  دقف  عبطلابو  - 

. حضوأ نمو مث  دري ، اذامب  يردي  هنأكو ال  ًاتماص ، تاظحلل  يقب 
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اننكلو نوكت ، نم  فرعن  نكن  ةيادبلا مل  رخآ ..يف  لح  انيدل  نكي   -مل 
نوملعي مهف  ناغود ، يئاقتلا  ذنم  يننوبقاري  لعفلاب  اوناك  نإ  دعب . اميف  كلذ  انملع 

. يلزنمو يترايس  محتقا  يذلا  نم  ديكأتلاب 
نأ ّدب  الو  يترايسو .. يلزنم  مهدحأ  لوخد  لوح  كوكشلا  ينباتنت  - 

. كلذ ثودح  اوظحال  دق  كلاجر 
. ههجو ىلع  ىغطتل  ةشهدلا  تداع 

. ًائطخم نوكت  امبر  نأشلا .. اذ  ريرقت  ينلصي   -مل 
يذلا درلاف  يترايسو ، يلزنم  ىلإ  لّلستلاب  لعفلاب  ماق  دق  مهدحأ  ناك  نإ 
دحأ الو  هلاجر  مه  كلذ  لعف  نم  ّنأ  وهو  دحاو ، لامتحا  ىلإ  ريشي  ديفم  همدق يل 

. ةظحللا هذه  ةقيقحلا يف  ةفرعم  لاحملا  نم  نكلو  مهاوس .
قيقحتلاب اماق  ناذللا  ناقّقحملا  عوضوملا  – ريغأ  نأ  تلواح  ًانسح  – - 

؟ كلاجر نم  ًاضيأ  امه  له  يعم ،
عم رشابم  لكشب  لمعأف  انأ  امأ  باهرإلا ، ةحفاكم  مسق  نم  امإ   -ال ،

اننألو ال ةيضقلا . هذه  فلم  ققحأ يف  يننأب  ناملعي  امأ ال  امك  ماعلا . نمألا  ىوق 
تامولعملا لك  نكلو  امهرابخإب . مقن  مل  رمألا ، انعولض يف  نأشب  املعي  نأ  امهل  ديرن 

هذه يف  الّخدتي  الأ  لضفأ  يننأ  مغر  لاحلا ، ةعيبطب  ينلصت  اهعمجب  ناموقي  يتلا 
تيتأ تنكل  رمألا  يف  الّخدتي  مل  ولف  انلمع . ةلصاوم  نع  انناقيعي  امهف  ةيضقلا ،

نم هنأ  تيأترا  رمألا ، يف  امهعولضب  تملع  نيح  يننكلو  رشابم ، لكشب  كيلإ 
. فراع قيرط  نع  كعم  لصاوتأ  نأ  لضفألا 

مهتبقارم عوضوم  يف  ركفأ  تنك  ثيدحلا ، لصاوي  ديفم  ناك  اميفو 
. ناغودل
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ول ديفم  – ثيدح  عطقأ  انأو  اهتلق  همهف  – عيطتسأ  ال  ءيش  كانه  - 
؟ هلتقب اوحمس  فيكف  ًاقح ، ناغود  نوبقاري  كلاجر  ناك 

. رمألا ريربت  ددرتي يف  هنكلو مل 
يذلا ناك  نإ  دعب  دكأتن  اننأ مل  وهو  ًارمأ ، كل  حضوأ  وأ  ديرأ  ةيادبلا   -يف 

؟ وه هنأ  ةثجلا  نم  دكأتت  نأ  تعطتسا  له  ًاقح ، ناغود  وه  لتُق 
. ةدشب ةقرتحم  تناك  ةثجلاف  يسأر  – نم  ةكرحب  يفنأ  انأو  اهتلق   -ال  –

ـ لا ليلحت  جئاتن  رهظت  ام مل  ناغود  هنأ  نم  ديكأتلا  عيطتسن  اذل ال  ملعأ . - 
، بقارم هنأ  كب  هئاقل  دعب  ناغود  ظحال  دقف  كلاؤس ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  DNA. 

. هل يلاجر  ةقحالم  نم  صلختلا  عاطتسا  فسأللو 
لئاسرلا لالخ  نم  ناغود  ينربخأ  دقف  همالك ، ةحص  تبثت  عئاقولا  تناك 
نوديري نم  مه  ديفم  لاجر  ّنأ  دقتعأ  امبرو  ةريبك . ةنحم  هنأ يف  يفتاه  ىلع  اهكرت  يتلا 

. ةايحلا ديق  ىلع  نآلا  ناك  امبرل  اذهك ، أطخ  ةسيرف  عقي  ولف مل  ظحلا ، ءوسل  اي  هلتق .
اوماق نم  مه  ديفم  لاجر  ناك  ول  اذام  ىرخأ . ةعقاو  ينهذ  تلغش  ةظحللا  كلت  يفو 

نولمعي اوناك  نيذلا  ةبصعلا  ءاسؤر  نم  ًاضعب  ّنأ  هسفنب  ينربخي  ملأ  ناغود ؟ لتقب 
ءالؤه دحأ  ديفم  نوكي  اذاملو ال  رخآلا ؟ ولت  دحاولا  مهنم  نوصلختي  اوأدب  ماسحل ،

. تارباخملا نم  هنأ  يعّديو  يتلابق  سلجي  يذلا  لجرلا  صحفتأ  تدع  اذل  ءاسؤرلا ؟
لتقب رمأ  نم  ناك  ولف  عابطنالا ، اذه  دكؤت  تناك  هتاملك  نأ  امك  ًاقداص ، ادب 

نأ يقطنملا  نم  سيلأ  ةيضقلا ؟ شبن  يف  رارمتسالا  لواحي  اذاملف  لعفلاب ، ناغود 
: لوقأ انأو  لواطتملا  يتراجيس  دامر  تضفن  ةميرجلا ؟ ىلع  ةيطغتلا  لواحي 

ناغود نّكمتي  نأ  بيرغلا  نم  سيلأ  نآلا ، ىتح  همهفأ  رخآ مل  رمأ  كانه  - 
؟ مهلمع ءاربخ يف  اونوكي  نأ  م  ضرتفُي  نيذلا  كلاجر  زواجت  نم 
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نم ًاحضاو  ادبو  هسأك ، نم  ةفشر  ىستحا  يلاؤس  ىلع  بيجي  نأ  لبقو 
ًاكسمم لظ  ماري . ام  ريخ  ىلع  تسيل  برشلاب  هتقالع  نأ  ههجو  تلع  يتلا  ةريشكتلا 

. ثيدحلا أدب  اميف  هيدي  نيب  سأكلاب 
نع ريثكلا  فرعت  كنأ ال  ينتربخأ  نيح  ًاقداص  تنك  كنأ  حضاولا  نم  - 

اوثدُحي ىتح  ًاحالس  اولمحي  نإ  ام  نيذلا  ةلتقلا  كئلوأ  زارط  نم  سيل  وهف  ناغود ،
. تايوتسملا لك  ىلع  ةيلاع  ةيفرحب  هبيردت  رصنع مت  وه  لب  مهلوح . نم  ةحبذم 

ًاضيأ يتارظن  تناكو  هديب ، يتلا  سأكلا  ىلع  ةقلعم  هتارظن  تلظ  دقو  تكس 
. ااذ ةطقنلا  وحن  ةهجتم 

. هل تحضوأ  أفدي  – كبارش  لعجتس  - 
. هتيعضو ّريغي  هنكل مل 

تدصقت دقو  تقولا ، ضعب  ذنم  قلحلا  مالآ  نم  يناعأ  انأ  ةقيقحلا   -يف 
. ببسلا اذهل  ّيدي  نيب  سأكلا  ةئفدت 

امف لعفأ ، مل  يننكلو  ًاذإ ، برشلا  كيلع  ناك  ام  هل  لوقأ  نأ  يل  رطخ 
ثحبلا وه  نآلا  هلعف  ّيلع  ناك  ام  برشلا . ةقئاذ يف  كلمي  ناك ال  نإ  هب  يتقالع 

. ينهذ لغشي  يذلا  لاؤسلل  ةباجإ  نع 
؟ تايوتسملا لك  ىلع  ةيلاع  ةيفرحب  هبيردت  رصنع مت  كلوقب  هينعت  يذلا  ام  - 

. تقولا ضعبل  ةقدب  ينقمري  لظ 
اننأ املاط  نكلو  ديكأت ، لكب  هركنأسف  نآلا ، هلوقأس  ام  ةباتكب  تمق  ول  - 

. ةلماك ةقيقحلا  ةفرعم  كقح  نم  نظأف  انضعب ، عم  ةحارصلاب  يلحتلا  انررق 
مسح ىلع  ًانوبز  مواسي  ةيذحأ ، عيب  لحم  بحاص  ةحارب  ثدحتي  ناك 
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ىلع ةرخاسلا  ةماستبالا  تمسترا  دقف  اذل  هتعاضب . ءارش  ىلع  قفاو  وه  نإ  ديج ،
. ةرملا هذه  يهجو 

فراع ىلإ  ريشأ  انأو  تلق  ةطقنلا  – هذه  يبناج يف  ىشختل  يعاد   -ال 
تيرافع هتسّبلت  يذلا  اذه  هاشخت ، نأ  كيلع  يذلا  صخشلاو  يسأر  – نم  ةراشإب 

. مايأ ةعضب  ذنم  ةفاحصلا  سوه 
. روبحب ديفم  كحض 

يتنهم اهتملعت يف  يتلا  دعاوقلا  مهأ  نمف  هيف ، مزجلا  عيطتسأ  نل  ام  اذه  - 
. ًاقلطم نييفحصلاب  قوثولا  مدع  بجي  هنأ  تاونسلا ، هذه  لك  لالخ 

دقو لامآلا  يذغي  هتاذ  تقولا  يف  ناك  هنكلو  ءايتسالا ، فراع  عّنصت 
اأ ىلع  اهرسفو  اهحرطب ، تأدب  يتلا  ةلئسألا  ظحال  نيح  ىرخأ ، ةرم  روبحلا  هدواع 

. عوضوملاب يمامتها  ءدبو  يتالابمال ، لالحنا  رداوب 
؟ نآلا ىتح  انم  كباصأ  ءوس  يأ  ديفم ، اي  هللا  كحماس  - 

. دعب اميف  لعفت  نل  كنأ  ينعي  اذهف ال  نآلا ، ىتح  ّيلإ  ئست  تنك مل  نإ  - 
هجو ىلع  دّدحأ  نأ  ّيلع  بعصلا  نم  ناك  نكلو  ًاعم ، انتثالث  انكحض 
يذلا رتوتلا  ببسب  مأ  لعفلاب ، كحضم  ديفم  هلاق  ام  ّنأل  كحضن  اّنك  نإ  ةقدلا 

ةلواطلا – ىلع  اهعضيو  هقاروأ  عيمج  نع  فشكي  انم مل  ًايأ  ّنأ  كلذ  انيلع  – ميخي 
. انتاهقهق ةطساوب  هنع  سيفنتلا  انلواحف 
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رشع عباسلا  لصفلا 

انلأسو ًاددجم  انتلواط  نم  برتقا  ةهقهقلاب ، انأدب  اننأ  لدانلا  ظحال  نيح 
دقو عوجلاب ، رعشأ  نكأ  مل  يسفن ، نع  ؟ « ةيساسألا ةبجولا  ميدقتب  أدبن  نأ  نودوتأ  «
نكي ملو  يرسلا ، ناغود  خيرات  نع  ريثم  ضرعب  حّولي  ديفم  أدب  نيح  ًامامت ، هتيسانت 
هوفتيس ةملك  ىندأ  طاقتلال  عمسلا  خيصي  أدبو  ةفهل ، هانيع  تظحج  يذلا  فراع ،

نّمخ امدنع  هنكلو  ررقي ، نأ  لبق  ديفم  لهمت  ينم . ًالاح  لضفأ  ناغود ، نع  ديفم  ا 
. انع هدعبأ  كلذبو  ًاقحال ، يتأي  نأ  لدانلا  ربخأ  ءيش ، لوانت  انتبغر يف  مدع 

اننيب هب  امكربخأس  ام  لك  ىقبي  نأ  مهملا  نم  نكلو  ًابناج ، حازملا  اوعد  - 
تاراهم كلتمي  كوخأ  ناك  دقل  درسلاب  – أدب  نيح  هتيدج  هل  تداعو  ةثالثلا  – نحن 

وأ تارباخملا  لاجر  مهأ  نم  حبصأل  نييموقلا ، عم  طروتي  ولو مل  لاا ، اذه  ةيلاع يف 
نيحو ةقيقحلا ، هذه  كاردإ  وه يف  رخأتي  لاحلا مل  ةعيبطبو  باهرإلا . ةحفاكم  امبر 

، ًاضيأ اهؤاطخأ  همامأ  فشكتت  تأدب  ةيموقلا ، ةكرحلا  ةعراستم يف  تازفقب  يقتري  أدب 
دلبلا ةيامح  ةمهمب  عولضلا  ىلع  ةرداق  الو  ةلهؤم  ريغ  اهدحو  هتمظنم  نأ  كردأو 

ال نيذلاو  نطولا  يبحم  نم  ريثكلا  عم  لصاوتلاب  أدب  نيحلا  كلذ  ذنمو  بعشلاو .
. يركف رايت  وأ  ةيسايس  ةهج  يأ  ىلإ  نومتني 

. ةقدلا هجو  ىلع  ديفم  هيلإ  يمري  ام  كاردإ  نم  نّكمتأ  مل 
باسحل لمعي  أدب  نييموقلا ، ءاول  تحت  ًايوضنم  ناك  نيح  هنأ  ينعتأ  - 

؟ رخآ ميظنت 
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راا دق  يتيفوسلا  داحتالا  نكي  مل  نوملعت  امكف  كلذ . لوق  عيطتست  - 
دقف نوملعت  امكو  وتانلا . فلحل  ئفادلا  نضحلا  ايكرت  نوربتعي  نييعويشلا  ناكو  اهنيح ،
نم ريثكلاو  رمتسم ، دوعص  يف  ناك  راعسألا  عافتراف  ًايدرتم ، دلبلا  عضو  ناك 
لك يفو  ةموكحلا . ليكشت  نم  هدرفمب  بزح  يأ  نكمتي  ملو  يفتخت ، تناك  تاورثلا 

ةقطنم اونلعأ  دقو  تومو ، تابارطضاو  ران ، قالطإ  ثداوح  كانه  تناك  موي 
ىلع نيرداق  ةطرشلا  دارفأ  نكي  مل  ةرقنأ  يفو  ةررحم ، ةقطنم  لوبنطسا  يف  ةينارمع 
ةفيدك قوف  ولعي  رمحألا  ملعلا  ناك  ريمزإ  يفو  ةينقتلا ، طسوألا  قرشلا  ةعماج  لوخد 

ماق دقو  مات ، زجع  ةلاح  يف  ءاضقلاو  ةطرشلا  لاجرو  ةموكحلا  تناك  ىلاك .7
ةضهانم ةهبج  ىوقأ  ىلإ  يكرتلا ، يعويشلا  بزحلا  ليوحتب  ةيعويشلا  ورصانم 

ناجل ليكشتب  يروثلا ، قيرطلا  ةمظنم  تماق  اميف  ةيشافلا . ةهجاومل  ةموكحلل 
بزح CHP ( ةضراعملا بازحألا  ربكأ  امأو  دوسألا . رحبلا  ةقطنم  يف  ةمواقملل 

ال ةوق  نولّكشي  اوأدبو  راسيلا  راصنأ  هفوفص  قرتخا  دقف  يروهمجلا ( بعشلا 
. ةيعويشلا ناضحأ  طوقسلا يف  كشو  ىلع  دلبلا  ناك  دقف  يلاتلابو  ا .8 ناهتسُي 

نييطارقوريبلا نمو  شيجلا ، لاجر  نم  ةئف  تعمتجا  تاذلاب  ةلحرملا  هذه  يفو 
نم دلبلا  جارخإ  فد  كلذو  نطولا ، يبحم  بقل  مهسفنأ  ىلع  اوقلطأ  نمم  نييندملاو ،

ةلودلا ىلع  اهتضبق  مكحت  داكت  يتلا  ةيعويشلا  نم  هذاقنإو  هيف ، قرغي  يذلا  عقنتسملا 
باحصأ نم  ريثك  اهئاول  تحت  ىوضنا  دقو  ةياغلا . هذه  قيقحتل  ةمظنم  اولّكشو 

ةيفلخلا نع  فلتخت  تناك  ةمظنملا  هذه  نكلو  هاوسو ، ناغود  لاثمأ  ةيموقلا ، لويملا 
ضعب ةلثامتم  ةبيرقلا  مهفادهأ  تناك  امبر  نويموقلا . اهنم  ىتأ  يتلا  ةيبزحلاو  ةيركفلا 
تارايت بعوتست  تناك  اأ  امك  ةكنحو ، ةربخ  رثكأ  تناك  ةمظنملا  نكلو  ءيشلا ،
. مهلثم ةيقرعو  ةيموق  راكفأ  ىلع  ةينبم  نكت  اأ مل  مهألاو  ًاعونت ، رثكأ  ةيركف 
ديدحتلا هجو  ىلع  ديفم  هنع  ثدحتي  اّمع  كردي  ًاضيأ مل  فراع  ّنأ  ودبي 

: هلأس ىتح 
لقو ىرخأو ، ةظحل  نيب  ةمظنم  ةملك  ديدرت  نع  فقوت  ديفم  اي  هللااب  ًابح  - 
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. هنع ثدحتت  يذلا  ام  ملعنل  ةمظنملا ، هذه  مسا  ام  انل 
لقنل وأ  ةلودلاو ، بعشلا  لثمت  يهف  ًالعفنم  – ديفم  ادب  مسا  – اهل  سيل  - 

يه ةبغرلا  هذهف  يّظشتلا . نم  هسفن  ةيامح  لواحي  يذلا  ةلودلا  نم  رخآلا  هجولا  اإ 
. ةمظنملا تدّلو  يتلا 

. هيلإ يمري  ام  كاردإ  نم  تنكمت  ًاريخأو 
. تلق دّرمتلا  – ةحفاكم  تادحو  نع  ثدحتت  تنأف  هتمهف ، ام  بسح  - 

. هرودب فراع  قلع  صاخلا – 9 يبرحلا  سلاب  ىمسي  ام  وأ  - 
رومألا نطاوب  فرعي  نم  هب  رعشي  يذلا  قيضلا  كاذ  ديفم  هجو  ىلع  مستراف 

: حضوي وهو  ةلهجلا ، نم  ةّلث  مامأ 
ةمظنم نمألا ، ىوق  صاخلا ، يبرحلا  سلا  درمتلا ، ةحفاكم  ىوق  - 

نوسووهم نويفحصلا  متنأ  نوكنيغرإلاو .11 ، 10 ويدالغلا ةيموقلا ، تارابختسالا 
مكيلع ةقيض . دودح  نمض  ميهافملا  ريطأت  ينعت  ءامسألا  ّنأ  مغر  ءيش ، لك  ةيمستب 

نم ةباحر  رثكأو  عسوأ  اهنكلو  هومتركذ ، ام  يوحت  ةمظنملاف  رثكأ ، حاتفناب  اوركفت  نأ 
مغر ةمّظنملل  ّمضنا  رمألا ، اذه  ظحال  يذلا  ناغودو  ًاعم . تامظنملا  هذه  لك 

. نييموقلا هقافر  نم  ريثك  تاريذحت 
. هتلأس هيلإ ؟ – تعس  يتلا  يه  مأ  ةمظنملا ، ىلع  رثع  ام  وهأ  - 

. ينع هرظنب  حيشي  وهو  نيتينبلا  هينيع  قيرب  ركعت 
تاظحل ماد  يذلا  بورهلا  اذه  هنأكو يف  فرعأ  – ًاضيأ ال  انأ  ينقدص  - 

ّنأ وه  انمهي  ام  قرف ، لمكي  –ال  وهو  ّيلإ  رظني  داعف  هتراسج ، ةململ  عاطتسا 
اهبستكا يتلا  فراعملاب  ِفتكي  وهف مل  اذو  ةمظنملا . ءاول  تحت  ًايوضنم  ناك  ناغود 
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كلت يف  نييموقلا  بابشلا  بيردتب  موقي  ناك  نم  ّنأ  مغر  ةيموقلا . ةكرحلا  نم 
ةكرح ىلإو  ةيموقلا ، ةكرحلا  ىلإ  نومتني  يذلا  نيدعاقتملا  طابضلا  نم  مه  تاركسعملا ،

. ًاضيأ نطولا  ّيبحم  ةمظنم  ةيفاضإ يف  ةربخ  ىقلت  ناغود  نكلو  نطولا ، يبحم 
تاطاشنلا – هذه  ىلإ  مامضنالاب  ناغود  أدب  ةمظنملا  تاميلعتل  ًاقبطو  - 

. ديفم ةلمج  تلمكأ 
. فراع ىلع  نمو ّمث  ّيلع ، ةرظن  لجرلا  ىقلأ 

بعصلا نم  حبصيسف  ريكفتلا  تنعمأ  نإ  نكلو  هيلإ ، يمرت  ام  ًامامت  مهفأ  - 
مييقت لهسلا  نمف  ًاماع . نيرشع  نم  رثكأ  ذنم  هب  مايقلا  ام مت  ىلع  مكحت  نأ  نآلا ،

ميدق – نزح  نم  ةقيقر  ةلالغب  هتوص  ىستكاو  ًارثأتم ، ادب  رضاحلا  – ةيواز  نم  يضاملا 
لالتحالا مايألا ، كلت  يف  ثدحي  ناك  ام  ىلإ  اندع  ولف  ًالدع ، سيل  كلذ  نكلو 

ناك نإ  ام  حضاولا  نم  نكي  يتلاو مل  ناريإ  ةروثلا يف  مايقو  ناتسناغفأل ، يتايفوسلا 
ًاعيمج انناريج  ناكو  مكحلا . ىلوتيس  نم  وه   12 يعويشلا هدوت  بزح  مأ  يلالملا 

قيضي انب  طيحي  يذلا  قوطلا  ذخأو  ةيعويشلا . ءاول  تحت  اووضنا  دق  نانويلا  ءانثتساب 
. ةيرزم ىضوف  يفو  داسفلا  ًاقراغ يف  دلبلا  ناك  دقل  ًاديور . ًاديور 

لكف هفرعن . ال  ديدج  ءيشب  انربخي  مل  يعّدلا ، اذهف  لمأ ، ةبيخ  ينتباصأ 
نيصتخملا نم  مث  ةماعلا ، نم  ًاراركتو  ًارارم  اهتعمس  يتلا  ةياكحلا  هذه  نم  ةركفو  ةلمج 

دح يتركاذ  يف  تخسرت  دق  نييفحصلا .. نييسايسلا ، تالاا ، لك  يف  ءاربخلاو 
انربخأ نيح  انم  رخسي  نمك  ادب  هنأ  ىهدألاو  ًابيغ . اهديدرت  عيطتسأ  تبو  نايثغلا ،

ا. ًادحأ  ربخن  الأ  انيلع  بجي  ةيرس ، تامولعم  ىلع  انعلطيس  هنأب 
تلق – ّيلع  – ةديدج  تسيل  ةصقلا  هذه  نكلو  ديفم ، اي  ينرذعا  - 

انلكو نييراسيلا . قحب  نطولا ، يبحم  نم  كتمظنم  تلعف  يذلا  ام  ًاديج  ملعن  اننأ  امك 
. فنعلا مادختسا  ريربت  لجأ  نم  مايألا  كلت  ىضوف  لالغتسا  فيك ّمت  ًاديج  كردن 
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؟ هذه نم  مهأ  تامولعم  كيدل  سيلأ 
نأ كشو  ىلع  مهعم  يسولج  ذنم  ىلوألا  ةرملل  ادبو  ديفم ، هجو  ردكت 

. هسفن كلامت  عاطتسا  كلذ  مغرو  هئوده ، اهيف  دقفي 
هذه الول  نكلو  يل  – حضوأ  دعب  – عوضوملا  بلص  يف  لخدأ   -مل 

. ةلمتكم ريغ  ناغود  ةصق  تيقبل  ةمدقملا 
: لّخدت دقف  ءيشلا  ضعب  ًايساق  يقيلعت  ربتعا  دق  فراع  نألو 

ًاضيأ انأف  هديؤيل  – داع  ءاشي  – ام  قفو  رمألا  انل  حرشيل  هكرتن  انعد  - 
. ىرخأ ةرم  اهانعمس  نإ  تومن  نل  اننكلو  ةريثك ، تارم  ةياكحلا  هذه  تعمس 

امكف شاقنلا  – عطقيل  ديفم  اهلاق  ناغود  – ةياكح  ىلإ  لقتنأس  تنك  - 
اذه ةدايق  ىلع  نيرداق  ريغ  مهدحو  نييموقلا  ّنأ  ناغود  كردأ  دقل  ًاقباس ، ترشأ 

ذيفنت ىلإ  ةفاضإلابف  رمألا ، ركنن  نأل  يعاد  الو  ةمظنملا ، ىلإ  فرعت  اذل  عارصلا ،
. تامهم نم  ةمظنملا  هب  هفلكت  ام  ذيفنتب  ًاضيأ  موقي  ناك  ةيبزحلا ، ةقرفلا  سيئر  رماوأ 

كلس ةطساوب  هقنخ  نم مث  ةماع ، ةلفاح  نم  بلاط  فطخ  ناك  له  - 
. يلاؤسب هثيدح  عطقأل  تدع  ةمظنملا ؟ – ا  هتفلك  يتلا  تامهملا  ىدحإ  يندعم ،

، ةبارغلل اي  هسأك . نم  ةفشر  ذخأو  يلاؤس ، نع  بيجي  نأ  لبق  ًاليلق  لّهمت 
تاظحللا سأكلل يف  يلثم  نوؤجلي  دق  ًاضيأ  نيمرضخملا  تارابختسالا  لاجر  ىتحف 

تداع ةريشكتلا  نكلو  برشي ، نيح  ةرملا  هذه  ههجو  رشكي  الأ  تعقوت  ةجرحلا .
ببس اهلّمحي  هنأكو  ةلواطلا ، ىلع  قزنب  ةنيكسملا  سأكلا  عضو  نمو مث  هيلع . ىغطتل 

. هيلع ًاحضاو  ادب  يذلا  قيضلا 
لصاوي – وهو  ناجلتخت  هفنأ  اتحتف  تأدبو  لاعفألا –  كلت  ديؤأ  انأ ال  - 

كلت نم  يأ  نع  ًالوؤسم  تسلو  جراخلا ، يتسارد يف  لصاوأ  تنك  ةرتفلا  كلت  يف 
٢٣١ مكـتبة



اذه قهزت يف  حور  لكف  ينيمي ، وأ  يراسي  نيب  ّيدل  قرف  الو  تبكترا . يتلا  لامعألا 
طقف انأ  رخآلا ، دض  فرط  بناج  ىلإ  تسل  يننأ  امك  ىسألا ، ببست يل  دلبلا 
. تاءامتنالا عيمج  ىلع  ولعت  ةلودلا  ةحلصمو  هبجاو . يدؤي  ةلودلا  اذه  فظوم يف 
سيل لوضفلا  ينباتنا  دقف  تلق  – ءيشب  – كماال  ةين  يب  نكت   -مل 

. الإ
. لجرلا همدق  يذلا  حيضوتلا  ينرس  دقف  قحلا ، متئش  نإو 

ةهجلا نع  ةمولعم  يأ  ّيدل  تسيلو  لاق  – ةثداحلا  – ليصافت  ملعأ   -ال 
رمألا ةقيقح  ىلع  انعلطي  نأ  دحأل  نكمي  الو  كلت . فطخلا  ةيلمع  نع  ةلوؤسملا 

. ناغود ىوس 
. هتركذ ًايح  – ناك  نإ  - 

. يتاملك رّرك  ًايح  – ناك  نإ  عبطلاب  - 
. فراعل اننيب  ةيمألكلا  ةزرابملا  هذه  قرت  مل 

لصح – ام  ةفرعمب  ًاقح  متهم  هنأكو  ديفم ، وحن  هجتا  رمألا  – نكي  ًايأ  - 
؟ اهدعب لصح  يذلا  امو 

. ةباجإلا ديفم يف  ددرتي  مل 
يعامتجالا بزحلا  مالتسا  عمو  نويموقلا ، اهمّعزتي  يتلا  ةموكحلا  تطقس  - 

نييموقلا مت نم  ريثك  لثمو  ًاسكاعم . حايرلا  هاجتا  حبصأ  ةموكحلا ، ةسائر  يطارقميدلا 
يف ءاقبلا  يوني  نكي  ملو  ًايكذ ، ًاصخش  ناك  هنكلو  ناغود ، ىلع  ضبقلا  ءاقلإ 

. برهلا نم  نكمت  رهشأ  ةثالث  دعبف  لصح . ام  اذهو  ةليوط ، تاونسل  نجسلا 
. هتلأس مكحلا ؟ – أطخ يف  ببسب  هليبس  ءالخإ  مأ ّمت  بره ، - 
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أدبو هقير ، علب  يهجو ، ىلع  تمسترا  يتلا  ةيدجلا  ديفم  ظحال  نيحو 
. لصح ام  حضوي يل 

. نويموقلا مه  نجسلا  نم  برهلا  ىلع  هدعاس  نم  ّنأ  نظلا  بلغأ  - 
نيحو هتاملك ، ىلع  ًاقيلعت  ينم  عقوتي  هنأكو  ينقمري ، وهو  تاظحلل  تكسو 

. ثيدحلا لصاو  ًاتماص ، يئاقب  ظحال 
ءافخلا كرحتلا يف  لصاوي  ، 13 يركسعلا بالقنالا  لبق  ىتح  ناغود  ّلظ  - 

يف ناك  نيح  ةعاذإلا  هتثب  يذلا  بالقنالا  ربخب  عمس  دقو  ةروزم . تايوه  ةطساوب 
كلذبو ةطلسلا ، مالتسا  نودواعيس  مأ  نظ  دقف  رمألا ، هقار  ةيادبلا  لزنملا .يف 

. فوخ وأ  قلق  نود  ءاشي  امنيأ  لوجتلا  نم  نكمتيسو  ا ، مهتملا  ةيضقلا  طقستس 
دقف نييموقلا . هقافر  لكل  امك  هل ، ةلبلبلا  تببس  دعب ، اميف  ةدراولا  رابخألا  نكلو 

ةيعاذإلا تانايبلا  تناكو  شيكروت ، نالسرأ  بلأ  نع  ثحبي  يركسعلا  سلا  ناك 
ملستسا ًاريخأو  هسفن . ميلستب  هبلاطت  يهو  رخآلا ، ولت  دحاولا  ىلاوتت  ةينويزفلتلاو 

تقو عرسأب  دلبلا  جراخ  رفسلل  ناغود  عفديل  ًاليفك  ربخلا  اذه  ناك  دقو  شيكروت .
شوشم نهذبو  ةزهاج . هرفس  لجأ  نم  ةمزاللا  دوقنلاو  هرفس ، زاوج  ناك  نكمم .

يقبو انييف ، راطم  طبه يف  نيعوبسأ  دعب  ميمصلا ، بالقنالا يف  جئاتن  هتباصأ  ءايربكو 
ملو ارسيوس . ىلإ  رفاس  كانه  نمو  ازيفلا ، تاءارجإ  مامتإ  ىتح  تقولا  ضعب  اسمنلا  يف 

ةرامعلاو ىقيسوملاب  ًءادتبا  هيلع ، ًابيرغ  اهيف  ام  لك  ناك  ثيح  ةليوط ، ةرتف  كانه  َقبي 
هب مهطبرت  نيذلا  نييموقلا  نم  ريثك  لثم  ناك  دقو  خانملاب . ءاهتنا  سيلو  ماعطلاو ،

. ًاسئاي ناك  هنأ  مهألاو  ًاسيعت ، ناك  هنكلو  نيتلوأ ، ةنيدم  ميقي يف  ةقادصلا ، ىرع 
ريسفت ةبوعص يف  يناعي  ناكو  لصح ، ام  مهف  نم  نكمتي  هينطاوم مل  نم  ريثك  امكو 

ماق دقف  لصح . ام  مهف  نم  ًاريخأ  نكمت  هنكلو  بالقنالا . تبقعأ  يتلا  تاروطتلا 
م ةيحضتلاب  همعدو ، بعشلا  دييأت  بسك  يف  بغري  يذلا  يركسعلا  سلا 

قرح دقل مت  ًاضيأ . نيميلا  ضراعي  لب  طقف ، راسيلا  ضراعي  هنأو ال  هدايح ، تبثيل 
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. نيبارقلا حبذم  ىلع  سبايلاو  رضخألا 
ربغلا بائذلا  نيب  ةّدتحملا  تاشقانملا  نم  ًاريثك  تدهش  ةبيصع ، ًامايأ  تناك 

يف كراشيو  ةرثكب ، ايناملأ  ىلع  ددرتي  ءانثألا  كلت  يف  ناغود  ناكو   . ابوروأ يف 
ةلحرملل هلعف  بجي  ام  مهيلع  يلميو  نويلوصألا ، هقافر  اهدقعي  يتلا  تاشقانملا 

نع مهلصت  رابخألا  تذخأ  نيحو  ابوروأ . نييموقلا يف  ةيقبل  قري  ام مل  اذهو  ةمداقلا ،
ام هنم . برهتلاب  اوأدب  رفاسي ، نأ  لبق  تارباخملا  زاهج  عم  ةلمتحملا  ناغود  ةقالع 

تعقوأو تاسدسملاو ، نيكاكسلا  امهيف  تمدختسا  نيراجش  يف  هلوخدل  ىدأ 
دقو ّمت ةيناملألا . ةطرشلا  مامأ  هقحب  ىوكش  ميدقتل  نييموقلا  ةيقبب  تعفد  تاباصإ ،

رعش ةثداحلا  دعبو  هنأ  حجرملاو  نجسلا ، ًاليوط يف  ثكمي  هنكل مل  هيلع ، ضبقلا  ءاقلإ 
طروت نيح  رخآ ، ًاليبس  همامأ  دجي  امبرو مل  ملاعلا . اذه  ةقلطم يف  ةدحو  ديحو  هنأب 

فطخلاو ءادتعالا  تايلمعب  موقت  ةباصع  ليكشت  ايكرت يف  نم  نيرافلا  هقافر  ةيقب  عم 
. نوناقلل ةفلاخملا  لامعألا  نم  اهاوسو  تاردخملا  ةراجتو  ةيدفب ، ةبلاطملل 

نيح ناغود  ةروص  ينهذ  تمسترا يف  ليصافتلا ، درس  لصاوي  ديفم  اميفو 
يف بعتم  ٍلجر  درجم  ادبو  هتيويح ، دقف  دقو  ًاموزهم ، ههجو  ناك  ةرم ، رخآ  هتيأر 
، يدحتلاب ضيفتو  ررشلا  قلطت  هتارظن  تناك  يذلا  باشلا  كلذف  رمعلا . فصتنم 

اذه ددري  وهو  يهجو  هتضبق يف  عفري  ناكو  بابشلا ، مايأ  اننيب يف  شاقنلا  مدتحي  نيح 
: تيبلا

». ءارح راغ  دودح  ىتح  نوملسمو  هللا ، لابج  دودح  نم  كارتأ  نحن  «
. ديفم هنع  ينثدحي  يذلا  نيجسلا  ناغود  لاحب  هبشي  نكي  مل 

اهنيب لقنتلا  لصاوي  ناكو  ادنلوه ، راتخا  دقف  تاردخملا  ةراجت  لجأ  نمو  - 
نورطيسي اوناك  نيذلا  دروكلا  ضعبب  ادنلوه  مدطصا يف  ةرتف  دعبو  هنكل  ايناملأ . نيبو 

ةدمل ضاخو  ادنلوه  ىلإ  هتباصع  دارفأ  عم  لقتنا  دقو  كانه . تاردخملا  ةراجت  ىلع 
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بناج ىلإ  ةيدنلوهلا  ةطرشلا  تفقو  نيحو  هيسفانم ، عم  تاكابتشا  لماك  عوبسأ 
، نيكسلاب مهدحأ  نعط  ةمهتب  ةثلاث  ةرم  نجسلا  ىلإ  لوخدلل  ناغود  داع  دروكلا ،

ىلإ ًاددجم  داعو  دلبلا ، جراخ  درُط  هتبوقع  تهتنا  نيحو  رهشأ ، ةتسب  هيلع  مكحو 
ءاقلإ مت  لوهجم ، غالبل  ةجيتنو  ًاضيأ . ةرملا  هذه  هفيلح يف  نكي  ظحلا مل  نكلو  ايناملأ ،

هيلع مكح  دقف  هيلع ، ةمهتلا  تيبثت  مدع  مغرو  نييوريهلا ، عيبل  ناكم  هيلع يف  ضبقلا 
هتايح راسم  نكلو  هحارس . قالطإ  لاح  دلبلا  نم  هدرط  نمو مث  ماع ، ةدمل  نجسلاب 

امك ةلماك  ةنس  يضقي  نأ  لدبو  نجسلا ، اهاضق يف  يتلا  ةرتفلا  كلت  ءانثأ  ريغت  دق 
ةراجت يف  لمعلا  دواع  هجورخ  لاحو  نيرهش ، دعب  جرخ  دقف  ةمكحملا ، ترقأ 
تناك ةيناملألا  ةطرشلا  نكل  قيدصتلل ، لباق  ريغ  ودبي  دق  رمألا  ّنأ  مغرو  تاردخملا .

. هنع رظنلا  ضغت 
نأ انم  عقوتي  هنأكو  انيلإ  رظني  ذخأو  ثيدحلا ، ةلصاوم  نع  ديفم  فقوت 
رطخ لامتحا  لوأ  حرط  هعقوت ، فراع  بيخي  يكلو ال  لصح . امل  ًاريسفت  هيلإ  مدقن 

. هل
؟ ةيناملألا ةطرشلل  ًاكيرش  حبصأ  هنأ  ينعتأ  - 

كردت تناك  ايناملأف  ديفم  – اي  هل  ححص  ةيناملألا  – تارباخملا  لب  - 
اذل يئا . لكشب  تاردخملا  ةراجت  ىلع  ءاضقلا  عيطتست  نل  اأ  لودلا  ةيقبك 

دقو مت هيلع ، يه  امم  ربكأ  لكشب  مراجت  عسوت  عنمل  راجتلا  ءالؤه  ءاوتحا  تراتخا 
ريراقتب مهغالبإ  ىلع  هعم  قافتالا  ّمتو  ةيجيتارتسالا . هذه  نمض  ًاضيأ  ناغود  ءاوتحا 

. راجتلا نم  ديزم  راشتنا  نم  دحلل  ءادوسلا ، قوسلا  هذه  لصحي يف  امع  ةلصفم ،
ذنم يأ  نينامثو ، نينثاو  ةئمعستو  فلأ  ماعلا  ذنم  هذه  هتامدخ  ميدقتب  ناغود  أدب  دقو 

، دالبلا جراخ  ينمرألا  باهرإلا  دض  ايكرت  ا  تماق  يتلا  تايلمعلا  ةلسلس  تأدب  نأ 
. حاجنب اهيف  رمتساو 

(ASALA)14 ةمظنم اهنمض  نم  تامظنم  تأدب  ءانثألا ، كلت  يف 
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تبّبست دقو  جراخلا ، ةيكرتلا يف  تايلصنقلاو  تارافسلا  ىلع  ةيباهرإ  تامجه  ذيفنتب 
ةشقلا تناكو  مهضعب . تومو  تارافسلا  يفظوم  نم  ريثك  ةباصإ  تامجهلا يف  هذه 

يركسعلا قحلملا  ىلع  هذيفنتب  اوماق  يذلا  موجهلا  يه  ريعبلا ، رهظ  تمصق  يتلا 
قفو هتاذ ، بولسألاب  كلذ  ىلع  درلا  يركسعلا  سلا  ررق  دقو  ادنك ، يف  يكرتلا 

، حيحص لكشب  عارصلا  اذهل  طيطختلا  بجي  ناكو  نيعلاب . نيعلاو  نسلاب ، نسلا  أدبم 
هذه تذخأو  يركسعلا ، بالقنالا  دعب  ةصاخو  باهرإلا  ةم  اهتلاط  يتلا  ايكرتف 
نم ًادحأ  كرشت  الأ  ىلع  ةصيرح  تناك  ةيلودلا ، لفاحملا  نم  ريثك  ددرتت يف  ةمهتلا 

. رثكأ اهسفن  ىلع  ةمهتلا  تّبثت  ىتح ال  تايلمعلا ، هذه  ةلودلا يف  لاجر 
، ةيموقلا تارابختسالا  لمعي يف  ةعساو  ةربخ  يذ  لجر  فيلكت  نمو مث ّمت 

ىرخألا نع  ًائيش  ةقرف  لك  ملعت  نأ  نود  نم  نييندم  – ًاصاخشأ  مضت  قرف  ليكشتب 
يف لمعأ  تنك  اهنيح  يننأب  فارتعالا  ّيلعو  ةصاخلا . هتيلوؤسم  ىلع  كلذو  – 

نكي ًايأ  برق . نع  ثادحألا  ىلع  ًاعلطم  تنك  دقف  اذل  ةيموقلا ، تارابختسالا 
نيئجالك يف نيرشتنملا  نييموقلا  نم  قرفلا  ىدحإ  ليكشتب  رارقلا  ذاختا  دقف مت  رمألا ،

مامضنالا مهيلع  اوضرع  كانهو  اسنرف ، نييموقلا يف  يلثمم  عم  ءاقللا  دقو مت  ابوروأ .
يتلا ىواعدلاو  ماكحألا  طاقسإب  لباقملاب ، نويموقلا  بلاط  دقو  ةيلمعلا . هذه  ىلإ 

نيعباقلا مهئالمز  حارس  قالطإو  ايكرت ، نم  مهجورخو  مدوع  ةيرحو  مهدض ، تميقأ 
ىلع ةقفاوملا  تمت  نكلو  مهبلاطم ، هب  تلبوق  يذلا  درلا  ملعأ  لخادلا .ال  نوجس  يف 
ًاضيأ ناغود  ناك  ثيح  جراخلا ، نيميقملاو يف  نيقباسلا  نييموقلا  نم  ةعومجم  مامضنا 

ةربخ اذ  ناك  ناغود  ّنأ  مغرو  ايليسرم . مسا  اهيلع  قلطُأ  يتلا  ةيلمعلا  ىلإ  مهدحأ ،
كلذو ةيلمعلل ، يتسجوللا  معدلا  مدقي  نأ  ررقت  دقف  حالسلا ، مادختسا  ةعساو يف 
ببسب ةيوق  تناك  يتلاو  ابوروأ ، يفخلا يف  ةميرجلا  ملاع  عم  هتاقالع  نم  ةدافتسالاب 

تاكيتكت عابتإو  ةمزاللا . تامولعملاب  مهدوزيس  ثيح  تاردخملا ، ةراجت  يف  هلمع 
عقاوملا ىلإ  مهذخأو  نيفدهتسملا ، صاخشألا  عادخو  ةبذاكلا ، تامولعملا  رشنك  ةدع 

نيرطضم اوناك  مهنكل  ةنمآ ، ةليسو  نكت  اأ مل  مغرو  مهنم . صلختلل  ءاشي  يتلا 
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. ةحلسألا بير  تاقفص  ريرمت  لجأ  نم  ةجاحلا ، تقو  تايلمعلا يف  ءانثأ  اهعابتإل 
عاطقنالا تارتف  ضعب  عم  هذه ، ايليسرم  ةيلمع  تاطاشن  ترمتسا  دقو 
ثيدحلا دقف مت  ةحجان . تناك  ةيلمعلا  نإ  لوقلا  بعصلا  نمو  تاونس . عبرأ  ةدمل 

نم ةيلمع  نيرشعو  نامث  ىلاوحب  مايقلاب  ةقرفلا  ءاول  تحت  نييوضنملا  نييموقلا  مايق  نع 
، ةينيدلا وأ  ةيموقلا  ةناكملا  تاذ  عقاوملا  ضعبو  تالحمو  تارايس  ريجفت  اهنمض ،

هذه ضعب  ّنأ  نظأ  تايلمعلا . هذه  ىدحإ  يف  نييباهرإلا  دحأ  لتقل  ةفاضإلاب 
. ةيقبلا نع  هتاذ  رمألا  لوق  بعصلا  نم  نكل  ذفُن ، دق  تايلمعلا 

لبق يف نم  ترشن  يتلاو  ديفم  ا  ىلدأ  يتلا  تامولعملا  ىلع  نيعلطم  انك 
. تارابختسالا يف  لمعي  صخش  نم  اهعامس  بيرغلا  نم  ناك  نكلو  فحصلا ،
ا عمسأ  تنك  يتلاو  لسلستب ، ناغود  اهشاع  يتلا  ثادحألا  عامس  وه  ةبارغ  رثكألاو 

داع يلاب  لغشي  ناك  يذلا  لاؤسلا  نكلو  رخآلاو . نيحلا  نيب  تافطتقم  لكش  ىلع 
. ديفم ثيدح  عطقيل 

؟ ثادحألا هذه  ًاكرتشم يف  تنك  له  - 
. ءوده لكب  حضوأ  لب  راكنإلا ، لواحي  مل 

فدري نأ  لبق  مستباو  صوصخلا  – اذ  تامولعم  كءاطعإ  عيطتسأ   -ال 
. نأشلا اذه  ثدحتلاب يف  ًالوخم  تسل  انأف  ًاقباس ، تحضوأ  امك  – 

هنأ حضاولا  نم  ادبو  ةيدجب ، فراع  اهلاق  ديفم  – نع  ثدحتن  اننأ ال   -مث 
يذلا امو  ىرخألاو  – ةنيفلا  نيب  يتلئسأب  ديفم  ثيدح  عطقأ  يننأل  ّيلع  قناح 

؟ ايليسرام ةيلمع  دعب  لصح 
ةحارلا نم  ًاطسق  ذخأنو  ةراجيس  نخدن  انعدو  ًاليلق ، لهمت  كيلع  هللااب  - 

. تقولا انتسنأ  دق  ثيدحلا  ةسامح  ّنأ  ودبي  ديفم  – لاق  – 
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. يوحن رئاجسلا  ةبلع  ّدم  همامأ ، تالبقملا  قابطأ  نم  ريثك  لوانتي  نأ  لبقو 
؟ ةدحاو لاعشإ  بغرتأ يف  - 

ذخأ فراع  نكلو  وتلل ، يتراجيس  تأفطأ  دقف  يسأر ، نم  ةكرحب  تضفر 
دقتفا نم  ةيهشب  ًاقيمع  ًاسفن  ديفم  بحسو  هتراجيس ، امهنم  لك  لعشأو  ةدحاو 

. كرابملا ناخدلاب  هيتئر  تارجح  ألميل  تاونسل  ناخدلا 
ديفم لصاو  روهدتلاب  – ناغود  لامعأ  تأدب  ايليسرم ، ةيلمع  دعب  - 

(ASALA) تفدهتسا يتلا  تايلمعلا  تناك  دقف  فقوت  – ثيح  نم  هثيدح 
يذلا يومدلا  موجهلا  ةصاخو  ةيبوروألا ، تارابختسالا  نم  ةفثكم  ةبقارمل  عضخت 

، كارتألا نينطاوملا  ضعبل  ةفاضإلاب  هتيحض  بهذ  يذلاو  يلروأ ، راطم  هل يف  تضرعت 
تناك دقف  تايلمعلا ، هذه  عجشت  نكت  مل  نإو  يهف  ًاضيأ . نويكيرمأو  نويسنرف 

نييموقلا عضوب  تماق  اياحضلا ، ءالؤه  طوقس  دعب  اهنكلو  اهنع ، فرطلا  ضغت 
تمت نيذلا  نمض  نم  ناغود  ناكو  ةديدش . ةبقارم  تحت  تايلمعلا  يف  نيطروتملا 
يتلا ةيناملألا ، تارابختسالا  عم  هتقالع  عطق  بابسأ  مهأ  دحأ  اذه  ناكو  مهتبقارم ،

، نيرهش نم  رثكأ  رورم  لبقو  تاردخملا . ةراجت  ميظنت  عوضوم  ًاقباس يف  اهعم  نواعت 
. تاونس عبرأ  ةدمل  نجسلا  ًاعباق يف  لظو  هيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  مت 

. تلق هتيامح  – نع  تفقوت  ةلودلا  ّنأ  يأ  - 
هتعطق يذلا  دعولاف  بنذم  – لفطك  ناعذإ  ةربنب  اهلاق  قح  – كعم  - 

. ذفني هئاقدصأو مل  ناغودل  ةلودلا 
؟ اذامل - 

. ةرملا هذه  لأس  نم  فراع  ناك 
نمو تايلمعلا ، يمظنم  نيب  اهنيح  بشن  يذلا  فالخلا  ببسب  - 
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ماق نم  ّنأ  كلذ  لصح  – امم  ًاجعزنم  ناك  هنأ  حضاولا  نم  ادبو  ةلودلا  – نومكحي 
تايلمعلا ءاهتنا  عمو  مكحلا ، ةّدس  يف  اونوكي  مل  هقافرو  ناغود  عم  قافتالا  دقعب 
تايلمعلا يمظنم  رايتخا  دقف ّمت  لاجرلا . كئلوأل  اهوعطق  يتلا  دوعولا  عيمج  اوسانت 

رادصإ ىلع  ةيلعف  ةطلس  مهل  نكت  مل  نيذلاو  ةيموقلا ، تارابختسالا  جراخ  نم 
ةمهتب هيلع  ضبقلا  يقلأ  يذلا  نايشتكيمكإ  نويل  مادعإ  ببسلا مت  اذهلو  تارارقلا .
ماعلا وفعلا  حنُم  يذلاو  ، )15 اغوبناسإ راطم ) تعقو يف  يتلا  ةحبذملا  نع  هتيلوؤسم 

ةقيرطلابو نانبل . ةمظنم  (ASALA)يف  طاقسإ  يف  هبعل ، هنإ  ليق  مهم  رود  ببسب 
يذلا نييموقلا  نع  ًاضيأ  يلختلا  متو  نايشتكيمكإ ، نم  صلختلا  اهيف  يتلا ّمت  اهسفن 
ةدوعلاو مهنع ، مهتلا  طاقسإب  هيف  نوملحي  اوناك  يذلا  تقولا  يفو  ةلودلا . اودعاس 

. مهلامآ لك  تمطح  ةبيخل  اوضرعت  نييموق ، لاطبأك  مهدالب  ىلإ 
. ةرملا هذه  لاؤسلا  يرود يف  ناك  ناغود ؟ – لعف  ةدر  تناك  اذامو  - 

تارابختسالا ىلع  ةدشب  دقح  هنأ  دكؤملا  نم  نكلو  طبضلاب ، ملعأ   -ال 
ىقتلاو ايكرت ، ىلإ  ًاددجم  داع  نيح  نيعستو ، دحاوو  ةئمعستو  فلأ  ماعلا  يفو  ةيموقلا .
هرعاشم نع  ةحارص  ريبعتلا  ةضاضغ يف  دجي  مل  ايليسرم ، ةيلمع  يمظنم  نم  ددعب 

». ديكأت لكب  مكنم  مقتنأس  مهل » لاقو  هذه ،
م؟ تعمتجا  نيح  فورظلا ، ةعيبط  ىلع  مهوعلطت  ملأ  نكلو  - 

تنك انأف  يلك ، لكشب  تريغت  دق  اهلك  فورظلا  تناك  ةقيقحلا ،  -يف 
. نمألا ىوق  ىلإ  ةيموقلا ، تارابختسالا  نم  تلقتنا  دق 

. ددرت يأ  نود  باجأ  دقو  هتلأس ، ةيموقلا ؟ – تارابختسالا  تكرت  اذامل  - 
دقف تارابختسالا . نم  رثكأ  نمألا  ىوق  ّيلإ يف  ةجاحب  اوناك  مأل  كلذ  - 

تهجوت اذكهو  ايكرت ، قرش  بونج  ريغص يف  قاطن  ىلع  ةرئاد  برح  كانه  تناك 
ةيمهأ اهلون  يتلا مل  PKK لا ـ ةمظنم  تناك  ينمألا . مقاطلا  عم  ةقطنملا  كلت  ىلإ 
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ىوقأو يف ةيلاعف  رثكأ  تحبصأو  ةمهم . عقاوم  باستكاب  تأدب  دق  ةيادبلا  ةريبك يف 
نوفخي دروكلا ال  لامعألا  لاجر  ناكو  ريمزإو ، اصروبو  لوبنطسا  لثم  ىربكلا  ندملا 

، ةمظنملا ةحفاكمل  ةعونتم  لئاسو  عابتاب  شيجلا  ماق  دقو  ةمظنملل . حيرصلا  مهمعد 
جئاتنلا تدصح  دق  نكت  اهنكلو مل  ةطرشلا ، ىوق  نمض  ةصاخ  قرف  ليكشت  متو 

ىلع ةمظنملا ، عم  ةنلعملا  ةهجاوملا  رارق  عزجلا ، ااصأ  يتلا  ةلودلا  تذختا  دقو  دعب .
نم مامأ  قيرطلا  عطق  ةيادبلا  يف  اهيلع  ناكو  نيعلاب . نيعلاو  نسلاب  نسلا  أدبم 

نيمعادلا لامعألا  لاجر  ةرصاحمو  ىربكلا ، ندملا  يتسجوللا يف  معدلا  اهل  نومدقي 
نيناوقلا نألو  ةمراص . ةبقارم  تحت  اهردصت  يتلا  تايرودلاو  تالا  عضوو  اهل ،

ريغ قرط  عابتإو  نوناقلا ، ىلع  فافتلالا  ىلإ  تأجل  دقف  ةلودلا ، دي  لبكت  تناك 
ةيندملا – تامادصلا  ببسب  تلخلخت  دق  ةيموقلا  تارابختسالا  تناك  ةيعرش .
. ام ةصاخ  تارابختسا  اولكش  دق  نمألا  ىوقو  شيجلا  نم  لك  ناكو  ةيركسعلا ،

رتوتلا نم  وج  كانه  ناك  ثالثلا ، تامظنملا  هذه  نيب  قيسنتلا  نع  ًاضوع  نكلو 
تامظنملا هذه  نم  يأب  قثت  نكت  ةلودلا مل  ّنأ  امك  ضعبب . اهتقالع  دوسي  نوحشملا 

ةيمسر هبش  ةمظنم  ليكشت  وه  بسنألا  لحلا  ناكو  ةقلطم . ةقث  ةثالثلا  ةيتارابختسالا 
ذيفنت ىلع  ةردقلاو  ةيويحلاو ، ةعرسلاب  فصتتو  ةيلخادلا ، ةرازو  عم  قيسنتلاب  لمعت 
مهحنمل نيقناحلا ، ايليسرم  ةيلمع  رصانع  باوبأ  قرطن  ديدج  نمو  تامهملا . لك 

. لمعلل ةديدج  ةصرف 
مهنع تلخت  نيذلا  لاجرلا  ءالؤهل  فيك  تلق  – همهفأ  – ال  ام  نكلو  - 

؟ ىرخأ ةرم  اهعم  لمعلا  ةدواعمب  لوبقلا  مهتلذخو ، نيتيلاتتم  نيترمل  ةلودلا 
ريزو نأ  اوكردأ  نيح  مهنكلو  ةيادبلا ، يف  اوضفر  دقف  لصح ، ام  اذه  - 

، مهمامأ ةحوتفم  تحبصأ  دلبلا  باوبأ  ّنأو  ةيلمعلا ، ىلع  فرشيس  نم  وه  ةيلخادلا 
ّنأ نظأ  يننكلو  لوبقلا . نورهظي  اوأدب  ةروزم ، ةيصخش  تاقاطبب  اهولخد  ول  ىتح 

. ىرخأ ةرم  م  عقوت  نأ  ةلودلل  اوحمسي  الأ  اوررقو  نيرذح ، اوناك  هءاقدصأو  ناغود 
. مهحلاصم لجأ  نم  نوبراحيس  اوناك  دقف  مهعم ، حالسلا  ناك  اّملو 
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. فراع هلأس  رارقلا ؟ – هذه  لثم  ذاختال  عامتجا  دقعب  اوماق  لهو  - 
اذه يف  ثدحتلل  لعفلاب  ًاعامتجا  اودقع  اوناك  نإ  مزجلا  عيطتسأ   -ال 
دعب هب  اوماق  امل  رظنلابف  ماهذأ . رودي يف  ناك  ام  اذه  ّنأب  مزجأ  يننكلو  نأشلا ،
لتقب لمعلا ، قيرفلا  أدب  دقل  ةركفلا . هذه  ةحص  نم  نوققحتتس  ايكرت ، ىلإ  مدوع 

تايصخشلا .يف تائم  مضت  ةموؤشم  دوس  مئاوق  ترهظو  دروكلا ، لامعألا  لاجر 
قلخيس نيذلاو  ةرهش ، رثكألاو  ةقومرملا ، ةناكملا  يوذ  صاخشألا  رايتخا  ةيادبلا مت 

نم ةيلاع ، ةيفارتحاب  مهلتق  متو  مهفاطتخا ، ثيح مت  عمتا ، ةعزعزو يف  ةلبلب  موم 
لامعألا لاجر  لتق  ببس  دقو  فلخلا . نم  مهسأر  قرتخت  ةدحاو  ةصاصر  لالخ 

امنيب ، PKK ةمظنم يمعاد  ىلع  فوخلا  رطيسو  قوبسم . ريغ  ىدص  دروكلا 
انك مك  تبثأ  دق  ثادحألا  روطت  نكلو  نينتمم . تارابختسالاو  ةموكحلا  تناك 

. نيئطخم
عم نيفطاعتم  اوناك  نم  فوفص  نيب  عله  ىلإ  تامجهلا  هذه  تدأ  دقف 

لاجرو نينانفلا ، نم  ءادتبا  هدارفأ ، عم  هل  ةقالع  يأ  ركني  لكلا  أدبو  ةمظنملا ،
مهمسا ّنأ  اوكردأ  نيح  نيذلا  دروكلا  نينطاوملا  نم  ريثكو  رئاشعلا ، ءامعزو  لامعألا ،

ًايعس ًادج ، ةريبك  غلابم  عفدو  تاطاسولا  ىلع  دامتعالاب  اوأدب  مئاوقلا ، نيب  جردم 
. هتبصعو ناغود  ىلع  ةلئاط  لاومأب  داع  ام  اذهو  ةمئاقلا . كلت  نم  مهئامسأ  ةلازإل 

اوتاب يذلا  نييموقلا  نكلو  رمألا ، فقول  لخدتلا  انلواح  يرجي ، امب  انملع  نيح 
. رماوألل اونعذي  مل  موق ، ىدمل  نيكردم 

. هتلأس موؤش ؟ – لخدتلا يف  مدع  حوضوب  مكنم  اوبلط  مأ  ينعتأ  - 
الإ ًالاومأ ، نوقلتي  مأ  اوركنأ  مهنكلو  ًانلع ، كلذ  نع  اوحصفي  مل   -ال ،

. كلذ نم  نيدكأتم  انك  اننأ 
ريغ ىلع  لأسي  نم  فراع  ناك  مهعنمو ؟ – مهل ، يدصتلا  اولواحت  ملأ  - 
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. ةداعلا
عم مادطصالاب  انمق  اننأ  ولو  برح ، ةلاح  شيعن يف  انك  ةرتفلا  كلت   -يف 

ضغل نيرطضم  انك  اذل  كلذ ، نم  ديحولا  ديفتسملا  وه  PKK لا ـ نكل  انئالمع ،
بائذلا نكلو  لاومألا . ذخأ  اوغلابي يف  الأ  مهنم  انبلط  نأ  دعب  مافرصت ، نع  رظنلا 

. طق ليلقلاب  اوفتكي  مل  بألا ، ةجوز  ةلماعم  ةليوط  تاونسل  ةلودلا  اهتلماع  يتلا  ربغلا 
بيبانألا نم  طفنلا  ةقرسك  اهليخت ؛ نكمملا  نم  يتلا  داسفلا  عاونأ  لك  اوسرام  دقف 

نوموقي يذلا  صاخشألا  نم  تاواتأ  ذخأ  ةينوناق ، ريغ  تاقفص  طروتلاو يف  هبيرو ،
نم مكل  رطخي  نأ  نكمي  ام  لكو  لتقلاو ، فطخلا  تايلمع  كونبلا ، ىلع  لياحتلاب 

مهنكلو ناجيبرذأ ، موجه يف  ذيفنتل  ام ، ةرتف  رمألا يف  م  لصو  دقو  ىرخأ . تاراذق 
. مهفده قيقحت  نم  اونكمتي  مل 

فداصي ملأ  بيرهتلاو ، فطخلا  تايلمعو  مئارجلا  هذه  لك  طسو  نكلو  - 
؟ ااسحل لمعي  يتلا  ةهجلا  حضف  يلاتلابو  ةفداصم ، مهدحأ  ىلع  ضبقلا  ءاقلإ  نأ مت 

. هتلأس – 
نم نونكمتي  اوناك  مهنكلو  تارملا ، نم  ديدعلا  كلذ يف  لصح  عبطلاب  - 
نم نونّكمتي  اوناكو  ماعلا ، نمألا  ةيريدم  اهايإ  مهتحنم  يتلا  تاقاطبلا  لضفب  ةاجنلا ،

لالغتساب نوموقي  ةباصعلا  دارفأ  ناك  دقف  ءارجإلا  اذه  مهفعسي  مل  نإو  ةاجنلا ،
دقف فسأللو  مهنع ، جارفإلا  متي  ناكو  اولخدتي ، يكل  ةينمألا  رئاودلا  عم  ماقالع 
. نمألا ىوق  نم  هاقلتت  تناك  يذلا  معدلا  لضفب  عستت  تذخأو  ةبصعلا  ذوفن  داز 

، لتق ةميرجب  هماا  ببسب  يئاضق  مكح  هيلع  ناك  يذلا  ناغود  نأ  ينعتأ  - 
؟ هيلع ضبقلا  يقلُأ  ول  اميف  معدلا ، اذه  لضفب  هنع  جارفإلا  متيس  ناك 

نم كانه  نكي  ملو  ةروزم ، ةيصخش  تاقاطب  كلمي  ناك  مهمظعمف   -ال ،
اضر هقيدص  ةقاطب  مدختسي  ةليوط  ةرتفل  يقب  هنظأو  نمزوس ، ناغود  هنأ  فرعي 
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، ةفداصم مهيلع  ضبقلا  ءاقلإ  متي  ناك  نيحف  اذل  PKK. لا ـ دض  ربخملا  نالصأ ؛
. ةفيظن ودبت  مالجس  تناكو  ةيقيقحلا ، مهتيصخش  نع  فشكلا  ًانكمم  نكي  مل 
ملو مهنع . جارفإلا  متي  ناك  دقف  قباوس ، باحصأ  مأ  نم  ققحتلا  مت  ول  ىتحو 
ام لكو  ًاقلطم ، معدلاب  ةباصعلا ، هذه  ليكشتب  اوماق  نيذلا  صاخشألا  لخبي 

ةبسنلاب مهملا  نم  ناك  دقف  ءيشلا ، ضعب  رذحلا  يخوت  وه  لباقملا ، هب يف  مهوبلاط 
لاصتالا مدع  مهنم  بلُط  اذل  نوناقلا . قفو  ًايرهاظ  رومألا  ريست  نأ  ةموكحلا  ىلإ 

مايوه نع  فشكلا  متي  ال  ىتح  مهنع  نيديعب  ءاقبلاو  مهئاقدصأ ، وأ  مهيوذب 
دارفأ باصأ  يذلا  رورغلا  نكلو  ناكمإلا . ردق  ةرطاخملا  نع  داعتبالاو  ةيقيقحلا ،

تالفح روص  ىلع  نوعلطم  مكنإ  ّدب  الو  تارارقلا . هذ  ديقتلا  مدعل  مهعفد  ةباصعلا 
. فحصلا ردصتت  تناك  يتلا  سارعألا 

ةزانج روضحل  ِتأي  هنأ مل  ىتح  تلق  – رارقلل  – نعذأ  ناغود  نكلو  - 
. هتدلاو

. اذه يمألك  ديفم  برغتسي  مل 
. ةيقبلا نع  فلتخي  ناغود  ناك  دقف  ةيادبلا ، ذنم  تهون  امك  - 

! بثك نع  هفرعت  كنأكو  ودبت  - 
ا. سأب  ةرتفل ال  هبيردت  ةمهم  تيلوت  دقف  ديج ، لكشب  هفرعأ  لجأ ، - 

كلذ لكف  ماودلا . ىلع  يتشهد  ريثت  تناك  ةيلقعلاو ، ةيندبلا  هتاردق  نأ  مكيفخأ  الو 
دقل دحاو . صخش  عمتجت يف  نأ  ردانلا  نم  ءاكذلاو  ةعاجشلاو ، ءودهلاو ، حومطلا 

. ةقراخ ةبهومو  تاردق  اذ  ناك 
. ءيشلا ضعب  غلابي  ديفم  ّنأ  فراع  رعش 

. ةيرخسلاو دجلا  نيب  اهلاق  ًايئانثتسا  – ًالجر  ناك  اذه  كاخأ  نأ  ودبي  - 
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هجوي وهو  ديفم  اهلاق  لاا  – اذه  يف  ةربخ  ىندأ  كلمت  ال  كنأ  ودبي  - 
ًافازج ماكحألا  قلطت  لوقي :ال  نمك  امنإو  ةناهإ ، وأ  عيرقت  نود  فراع ، ىلإ  همالك 
ءاملا لثم  ًامامت  رمألا  حومطلا . هودعف  ءودهلا  امأ  ءاكذلا ، وه  ةعاجشلل  ودع  ربكأ  – 

ةعاجشب نوعتمتي  نيذلا  لاجرلا  نم  ًاريثك  تفرع  دقل  رخآلا . امهدحأ  ينفي  رانلاو ،
ةعاجشلا نوربتعي  اوناك  دقف  مهنم  ءايكذألا  امأ  يفاكلا . ءاكذلا  مهزوعي  نكلو  ةقراخ ،

نورقتفي ًاعيمج  مهنكلو  يلوح ، ناعجشلا  نم  ريثك  كانه  ناك  دقل  ةقامحلا . نم  ًاعون 
ىلحتي ناك  نم  امأ  هايإ . مهملعأ  ام  باعيتسا  نم  مهنكمي  يذلا  ءاكذلاو  ربصلل 

. ماحومط قيقحت  نود  لوحي  يذلا  ءودهلاو  لسكلل  نوليمي  اوناك  دقف  ربصلاب ، مهنم 
هيلون نأ  اهنيح  انيلعف  دحاو ، صخش  عبرألا يف  تافصلا  هذه  تعمتجاو  فدص  ولو 

. طبضلاب ناغود  هيلع  ناك  ام  اذهو  ًايقيقح ، ًامامتها 

. هيأر دينفتل  نعذي  فراع مل  ّنأ  ودبي  نكلو 
. لاق ةياهنلا  – هفتح يف  يقل  هنكلو  - 

. هيبجاح ىدحإ  ديفم  عفر 
ينعي نكي  ملو  ًامدمدم ، اهلاق  دحلا  – اذه  ىلإ  كمالك  نم  ًاقثاو  نكت   -ال 
مسترا يذلا  ريبعتلا  ناك  دقف  دكؤم ، لامتحا  نع  ثدحتلا  ركبملا  نم  لاز  ام  هنأ 

. لعفلاب ناغود  وه  لتق  نم  ّنأ  عنتقم  ريغ  وهف  ًاحضاو ، ههجو  ىلع 
. يعابطنا نم  قّقحتلل  هتلأس  ًايح ؟ – لازي  يخأ ال  ّنأ  ينعتأ  - 

ققحن يف نيح  ينثدحي  – وهو  يلإ  هتيلكب  تفتلاو  ناندع  – اي  ينعمسا  - 
. نيلاؤس نع  ةباجإ  نع  ثحبلا  يف  ققدن  اننإف  لوهجم ، لعاف  ىلإ  ةبوسنملا  مئارجلا 

ثودح نم  ربكألا  ديفتسملا  نم  وهف  يناثلا  امأ  ةميرجلا ، عوقو  ةيفيك  ةفرعم  وه  لوألا 
يتلا تابستكملا  نع  ثحبلا  لواحن  اننإف  ءادعأ ، ةيحضلل  ناك  لاح  يفو  ةميرجلا .

لاؤسلا نع  ةباجإ  نع  ثحبلا  انلواح  نيح  ناغود ، ىلإ  ةبسنلابو  هتوم . نم  اونجيس 
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اهلمعتست ال  ةقيرطب  ةميرجلا  باكترا  ّمت  دقف  ةبيرغ . ةقيقح  انتهجاو  دقف  لوألا ،
. ةثجلا قارحإ  نمو مث  ةيادبلا ، ةيحضلا يف  لتقب  اوماق  ثيح  اايلمع ، ةباصعلا يف 

ةيحضلا ةيوه  ءافخإ  اهدافم ، ةجيتن  ىلإ  دوقت  ةليسولا  هذهف  ةميرجلا  ملع  ىلإ  ةبسنلابو 
. كلذك نوكي  نأ  نود  لِتُق  دق  هنأ  ىلع  ام  صخش  راهظإو  ةيقيقحلا ،

هانيع تظحجو  هابجاح  عفترا  دقو  فراع  اهلاق  اذه  – لك  ام  هابر ! - 
؟ لِتُق دق  هنأ  انمهويل  رخآ  صخش  لتقب  ماق  ناغود  ّنأ  ينعتأ  ةشهد  –

. ةحارصلا هذ  اهيلإ  أموأ  يتلا  ةركفلا  حرط  نم  ًاجعزنم  ديفم  ادب 
ـ لا ليلحت  ةجيتن  نكلو  لعفلاب ، ثدح  ام  اذه  ّنأ  ديكأتلا  عيطتسأ   -ال 

لامتحا اذهف  اذهك . رمأب  همايق  دعبتسأ  الف  كلذ  مغرو  ةقيقحلاب ، انربختس  DNA 
. ناغود تالهؤم  كلتمي  صخش  ىلإ  ةبسنلاب  ثودحلا  دراو 

ةبغرب يف تسسحأ  يننكل  لبق ، نم  رطخ يل  دق  لامتحالا  اذه  ّنأ  مغرو 
. نآلا هتضراعم 

، هاجتالا اذ  ركفن  ّنأ  انم  نوديري  ةلتقلاف  رخآ ، ًالامتحا  كانه  نكلو  - 
لامتحالا اذه  سيلأ  ةثجلا ، قارحإب  اوماق  اذل  ناغود ، توم  ةقيقح  يف  كشنو 

نوكلتمي هتبصع  ىلإ  نومتني  نيذلا  صاخشألا  لكف  ًاقباس ، تركذ  امكو  ًالوقعم ؟
. ةيلاع ةربخ 

لبانلاب يف لباحلا  طلتخا  دقف  ًاضرتعم  – فراع  لخدت  ةظحل  – ةظحل ، - 
ةلبلبلا قلخ  لجأ  نم  ًادمع ، ناغود  ةثج  قارحإب  اوماق  ةلتقلا  ءالؤه  ّنأ  ينعتأ  ينهذ ،

؟ انناهذأ يف 
. لجأ - 

؟ ةلبلبلا هذه  نم  اونجيس  يتلا  ةدئافلا  ام  نكلو  - 
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تقولا – بسك  لجأ  نم  كلذو  ئطاخلا ، هاجتالاب  قيقحتلا  ليوحت  - 
لقألا ىلع  بلطتت  ليلحتلا  جئاتن  روهظف  ةباجإلا  – نم  نكمتأ  نأ  لبق  ديفم  حضوأ 
بحس دلبلا  – جراخ  برهلا  ىتح  وأ  مهراثآ  وحمل  ةيفاك  نم  رثكأ  ةدم  يهو  ًارهش ،
نكلو عبطلاب ، لامتحالا  اذه  يفنأ  يوحن  –ال  هجتا  مث  نمو  هتراجيس ، نم  ًاسفن 

. اايلمع ةليسولا يف  هذه  لبق  نم  عبتت  ةباصعلا مل 
، لبق نم  هيلإ  ةجاحب  اونوكي  مل  مأل  ءارجإلا  اذه  ىلإ  اوؤجلي  مل  امبر  - 

.. ناغودب رمألا  قلعتي  امدنع  نكلو 
ناغود لتق  يف  ةباصعلا  ةبغر  ببس  ةفرعم  ةيمهأ  نمكت  تاذلاب  انهو  - 
لاؤسلا اذه  نع  ةباجإلا  نم  انكمت  ولف  يمألك  – عطقي  وهو  اهلاق  هنم  – صلختلاو 

. زغللا ّلح  فشتكنس 
ّيلع ناك  نإ  ًادكأتم  نكأ  مل  يننكلو  ببسلا ، ناغود  ينربخأ  دقل 
ثيح ةذفانلا ، وحن  يتارظن  تهجتاو  ًاليلق ، فلخلا  ىلإ  تدع  ةقيقحلا . ىلع  امهعالطإ 

. ةذفانلا برضت  يتلا  رطملا  تارطق  تظحال  اهنيحو  ةماتق ، رثكأ  رحبلا  نول  حبصأ 
. يتج ريثت  يتلا  ءايشألا  نم  رحبلا  سمالت  يتلا  رطملا  تارطق  رظنم  ناك  دقل 

. ىرشب امهل  فزأ  يننأكو  ًالذج ، يتوص  ادب  ادقو  تلق ، رمهني  – رطملا  - 
. يمألكب يلابي  نأ  نود  سأك ، ىلإ  فراع  أجل  اميف  بارغتساب ، ديفم  ينقمر 

هسأك نم  فراع  فشترا  نأ  دعبو  ياوس . دحأ  مامتها  ريثي  نكي  رطملا مل  ّنأ  ودبي 
. ّيلإ هّجوت  ةريغص  ةفشر 

. امكنيب ءاقل  رخآ  ناغودو يف  تنأ  هنع  تثدحت  يذلا  ام  انربخت   -مل 
. تبجأ ءيش  –  -ال 

نيحو تغابملا . فراع  لاؤس  ءازإ  يل ، رطخ  باوج  لوأ  كلذ  ناك 
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هقيدصت يل. مدع  نع  حوضوب  ربعت  ديفم  تارظن  تناك  امهوحن ، تردتسا 
ًأطخ بكترت  كنظأ  يننكلو  يلبق ، نم  ًالفطت  رمألا  ربتعت  نأ  كديرأ   -ال 
نم كيدل  ام  ءافخإب  ةلكشملا  هذه  نم  لصنتلا  نم  نكمتت  نلف  لاق يل  – ًاريبك  –

زاجنإب ةينهملا  كتريس  دفرو  لب  رمألا ، نم  ًاملاس  كجورخل  ةديحولا  ةقيرطلا  تامولعم .
. انعم كتحارصو  كنواعت  وه يف  مهم ،

، كشلا هيلإ  ىقري  يذلا ال  هنيقي  برغتسأ  تنك  هثيدح ، لصاوي  ناك  اميفو 
نوبقاري اوناك  لب  يتبقارمب ، اوفتكي  امبر مل  ناغودب . قلعتي  ًائيش  مهنع  يفخأ  يننأ  نم 

لصتا يب ناغود  نأب  نوملعي  مأو  ّدب  الف  لامتحالا ، اذه  قدص  ولو  ًاضيأ . يفتاوه 
مهيلإ ةبسنلاب  فتاوهلا  ةبقارمو  َِملو ال ، اهكرت يل . يتلا  هلئاسر  ىلإ  اوعمتساو  ةدع ، تارم 

يضاقلا ةقفاوم  ذخأ  ةرورض  نودجي  نايحألا ال  مظعم  مأ يف  ىتح  ةريغص ، ةبعل  درجم 
مهتبقارم رمأب  ينربخأ  هنأ  املاط  ةقيقحلاب ، ديفم  ينحراصي  ًاذإ َِمل ال  ةبقارملا . رمأ  ىلع 

لك كرت يل  نيح  ناغود  ينم  اهبلط  يتلا  ةدعاسملا  عون  نع  ةحارص  ينلأسي  َِمل ال  يل ؟
وأ ةقيقحلا  لوقأ  تنك  ْنإ  دكأتلل  ةمولعملا  هذه  ينع  يفخي  ناك  امبر  لئاسرلا ؟ هذه 

كلت نومضم  عم  قباطتت  ا  يلدأ  يتلا  تامولعملا  تناك  نإ  ةفرعملو  هيلع ؟ بذكأ 
ةيادبلا فرتعي يف  هنأ مل  امك  ّيلع . مكحيس  ناك  كلذ  ىلع  ءانبو  مأ ال ، لئاسرلا 

ىلع هعالطإب  ركفأ  تأدبو  رمألا . نع  هتلأس  نيح  يرابخإل  رطضاو  مهتبقارمب يل ،
ةينونجلا ةعمعملا  هذه  نم  وجنأ  دق  لب  ًائيش ، رسخأ  نل  لاوحألا  عيمج  يننأل يف  ةقيقحلا 
سأكلا نم  ةفشر  تيستحا  فارتعالاب  ءدبلا  لبقو  ةبيترلا . ةقباسلا  يتايح  ىلإ  دوعأو 

. اهدعب أدبأل 
، ناغود هب  ينربخأ  ام  ىلع  كعلطأس  ديفم  – ًابطاخم  اهتلق  ًانسح  – - 

هذه لكب  مامتها  ةرذ  كلمأ  ينأل ال  ينأشو . ينعدت  نأ  لباقملا  كنم يف  وجرأ  يننكلو 
، عونلا اذه  نم  لامعأب  ةينهملا  يتريس  مصوت  نأ  ًايئا  حمطأ  يننأ ال  امك  لئاسملا .

. ناغود هلاق يل  ام  يئافخإل  يقيقحلا  ببسلا  وه  اذهو 
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، ثادحألا هذه  كطروت يف  مدع  نم  انققحت  ولف  ديفم  – اهلاق  انقفتا  – - 
. ىرخأ ةرم  كجاعزإب  موقن  نل  ينقدصف 

نكي مل  هئاقل يب  ّنأ  فيكو  فرحلاب ، اننيب  ىرج  ام  مهل  درسا  تأدبو  - 
، ةمهم تامولعمو  قئاثو  هتزوح  يف  ّنأبو  ةدم ، ذنم  ينبقاري  ناك  لب  ةفداصم ،

يننأبو ماعلا ، يأرلا  مامأ  تامولعملا  هذه  رشن  ىلع  تقفاو  لاح  اهيلع يف  ينعلطيس 
. هتدعاسم ىلع  قفاوأ  ملو  ًايئا ، ةركفلا  تضفر 

ينلأس اهتيهام ؟ – نعو  اهكلمي  يتلا  قئاثولا  هذه  ناكم  نع  كربخي  ملأ  - 
. ديفم

اهليوحتو هيدل  يتلا  داوملا  ضرع  ىلع  اهنيح  تقفاو  ول  يننكلو  ينربخي ،  -مل 
. اومضم ىلع  ينعلطيس  ناك  ّيلع ، ضرع  امك  يفحص  ربخ  ىلإ 

؟ تعفر ديقعلا  لتقم  نع  ًائيش  كربخي  ملأ  - 
. هئاقدصأ توم  ةيفيك  نع  ناغود  ا  ينربخأ  يتلا  ةصقلا  هل  تيورف 

ةيوه ىلإ  ريشي  حيملت  يأ  ىلع  كعلطي  ملأ  ديفم  – قّلع  بيرغ  – - 
؟ ةلتقلا

يفو كلذل . ٍعاد  نود  لكاشملا  يطيروت يف  ّدوي  نكي  هنظأو مل  لعفي  –  -مل 
. ًادحاو الإ  ًاعيمج  مهئامسأب  ينربخيس  ناك  هضرع ، ىلع  تقفاو  لاح 

. ًالئاستم ديفم  ررك  ًادحاو ؟ – الإ  - 
ناغود فرعي  نكي  يذلاو مل  اهتمرب ، ةيلمعلا  ىلوتي  ناك  يذلا  لجرلا  هنإ  - 

. طباضلا بقل  ىوس  ًائيش  هنع 
. ًالوضف هانيع  تعسّتا  دقو  ديفم  ررك  طباضلا ؟ – - 
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شيجلا – تالاجر  دحأ  نوكي  دقو  هنوبقلي ، ناك  اذكه  طباضلا ، لجأ  - 
. ًانِّمخم هل  تحضوأ 

دقو ةهربل  ركفي  لظ  طقف  ةركفلا . ىلع  ضرتعي  وأ  قلعي  ديفم مل  نكلو 
ام ىلع  ٍفاش  باوج  ىلإ  لصي  هنأل مل  ديدج ، نم  ينلأسيل  داعو  هيبجاح . بّطق 

. ودبي
وأ هتماق  لوط  لثم  طباضلا ؟ اذه  صوصخب  ةمولعم  يأ  ىلع  كعلطي  ملأ  - 

؟ ردحني ةنيدم  يأ  نم  براش ، هيدل  وأ  حتلم  وه  له  هرعش ، نول  هرمع ،
. لبق نم  هِقتلي  وهف مل   -ال ،

ريكفتلا نم  ةهرب  دعبو  ضماغلا ؟ – يفخلا  لجرلا  اذه  نوكي  نمو  - 
لهو هلاق . امم  دكأتنو  تعفر  ديقعلا  توم  يف  ققحنس  لاح  يأ  ىلع  فاضأ  –

؟ ءاقللا كلذ  دعب  ناغود  كب  لصتا 
كرت دقو  اهنيح . تيبلا  نكأ يف  يننكل مل  لاصتالا  لواح  هنأ  وأ  لصتا . - 

يقتلن نأ  انيلعو  ةريبك ، ةطرو  هنأب يف  اهيف ، ينربخي  يلآلا  بيا  ىلع  لئاسر  عضب  يل 
. نكمم تقو  عرسأب 

؟ لئاسرلا هذه  دعب  هب  لاصتالاب  تمق  لهو  - 
نكلو تلصتا ، تنك  تاونس ، ثالث  لبق  رمألا  لصح  ول  امبر  لعفأ .  -مل 
ءيش يأل  ديرأ  الو  يتايح  نع  ٍضار  انأف  نآلا . يمامتها  ريثت  دعت  ثداوحلا مل  هذه 

. اهوفص رّكعي  نأ 
لصتت نأ  وجرأو  يعم ، كنواعت  ىلع  كركشأو  ديفم  – اهلاق  تمهف  – - 

. ةيضقلا نع  ًاديعب  كيقبأ  نأ  كدعأو  ةديدج . تاروطت  عوقو  لاح  يب 
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ةدم لاوط  ًاتماص  يقب  يذلا  يقيدص  وحن  تهجتا  نمو مث  تلق  وفعلا  – - 
كنظأو يدل . ام  لكب  مكل  تحب  دقف  يقيدص ، اي  نآلا  تحترا  له  يفارتعا  –

؟ كلذك سيلأ  نآلا ، ينأشو  ينكرتتس 
: لوقي وهو  ةركام  ةماستبا  ههجو  ىلع  تمسترا 

. وتلل هتلق  ام  لك  رشنأس  يننكلو  كنأشو ، كعدأس  ًانسح ، - 

. ثدحتي قمحألا  اذه  عمسأ  انأو  يقورع ، يلغت يف  ءامدلا  تأدب 
. ةدحب تضرتعا  رمألا  – اذه  ينوطّروت يف  نل  مكنأب  نآلا  ينودعت  ملأ  - 

هذه ىلع  ينعلطأ  نم  كنأب  حضوأ  نلف  لجر ، اي  كلسر  ىلع  - 
. ربخلا ردصم  فشكل  ًارطضم  سيل  يفحصلاف  تامولعملا .

هب عّرذتتس  ءاره  يأف  هرشنتس ، ام  تابثإ  مهدحأ  كنم  بلط  ولو  - 
؟ اهنيح

: دري وهو  ثيبخ  قيربب  هانيع  تعمتلا 
ةم هجوأ  نل  يننأ  امك  ًالثامم . ًارمأ  ينم  بلطيس  ةلتقلا  ىوس  دحأ   -ال 

يتلا مت عبرألا  مئارجلا  نيب  ةقالع  دوجوب  حيملتلا  ىوس  ًائيش  لعفأ  نل  انأف  دحأ . ىلإ 
. ااكترا

ًاقبس ققحتس  كنأ  دقتعتأ  اذهك ؟ ربخ  رشن  نم  هينجتس  يذلا  امو  - 
؟ تاهرتلا هذه  رشنب  ًايفحص 

. يتجاذس ىلع  قفشي  هنأكو  هسأر  نم  ةءاميإب  ىفن 
نإ ام  ًاباب  انل  حتفيس  هنأ  ّدب  الو  يقيدص ، اي  رثدني  يفحصلا ال  ربخلا  - 

ثودح لاح  انع يف  لفاغتي  نلو  قيقحتلا ، ىلع  فرشي  ديفم  ّنأ  امك  هرشنب . موقن 
٢٥٠ مكـتبة



نكلو اهانعم ، ريخألا  ىلع  َفخي  ةرظن مل  ديفم  ىلإ  رظني  وهو  تكس  ام  – روطت 
ءاقبلاو هسأر  نم  ةءاميإب  ةقفاوملا  لضفي  هتلعج  يتارابختسالا  لمعلا  نم  تاونس  ةمكح 

. ًاتماص
ربصب رظتننسو  سامحب  – فراع  لصاو  ضرألا  – انروذب يف  عرزنس  نحن  - 

. ومنلاب أدبت  ىتح 
تامولعملا هذه  تيقتسا  كنأ  تركذ  ول  كنكلو  ًاريفو ، ًالوصحم  كل  ىنمتأ  - 

. اهنيح جرح  عضو  نوكتسو يف  رمألا ، ركنأس  ينم ،
: لوقي وهو  يفتك  ىلع  هدي  عضو 

. ربخ لباقم  كنع  ىلختأ  نأ  لقعيأ  يقيدص ، اي  هللا  كحماس  - 
: لوقأ انأو  هدي  نم  تصّلخت 

. كريذحت ّيلع  بجي  نكلو  هملعأ ، ام ال  اذه  - 
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رشع نماثلا  لصفلا 

لدسأ دق  ءاسملا  ناك  يترايس ، اهيف  نكرأ  يتلا  ةحاسلا  ىلإ  تلصو  نيح 
عطقو ةرايسلا  نم  لوزنلا  ىلع  ؤرجأ  يننأ مل  ىتح  رمهنملا ، رطملا  ةدش  تدازو  هراتس ،

راظتناب ًاليلق ، ةرايسلا  تيقب يف  ءانبلا . باب  نع  اهلصفت  يتلا  ًارتم  نيسمخلا  ةفاسم 
ةدحب يترايس  فقسب  ةمطترملا  تارطقلا  توص  ناكو  هتدش . فخت  وأ  رطملا  فقوتي  نأ 
اذه ببس  نكي  ملو  ةذيذل . ةنيكسب  هملعأ  – ال  ببسلو  ينرعشي  – ةبخاص ،
ركنأ نل  ىرخأ . ةرم  يجاعزإ  مدعب  ديفم  هعطق يل  يذلا  دعولل  طقف  دوعي  ساسحإلا 
مامأ ناغود يل  هرسأ  امب  حوبلا  تعطتسا  يننأ  مهألا  نكلو  ًاريثك ، ينحارأ  دق  هدعو  ّنأ 

الو سفنلا . اذهك يف  رس  هثروي  يذلا  بيهرلا  لقثلا  نم  صلختلاو  رخآ ، صخش 
يفو نيرخآلا ، ةايح  ايافخ  ةفرعمل  ينباتني  لوضفلا  نكلو  يلثم ، عيمجلا  ناك  نإ  يردأ 
ىلإ ةبسنلاب  ةئيس  ةلصخ  يهأ  اهفرعأ . يتلا  رارسألا  ءازإ  قلقلاب  رعشأ  هتاذ  تقولا 

ةلحرم هيلت  يذلاو  لوضفلا ، اذ  نوفصتي  نييفحصلا  لكف  كلذ ، نظأ  ال  يفحص ؟
ةريثم انتامولعم  نكت  امهمف  ةقيقحلا ، ةفرعم  نيح  انتمهم  يهتنت  الو  ققحتلاو ، ثحبلا 

. نيرخآلا عم  همساقتن  يفحص  ربخ  ىلإ  لوحتت  ام مل  اهل  ةيمهأ  الف  ةرثؤمو ، ةمهمو 
نم ًاريثك  ّنأ  دحأ  ىلع  ىفخي  الو  همساقتن . نيح  طقف  ًاربخ  حبصي  ثدحلاف 

يأرلا ريثي  يفحص  ربخ  ىلإ  نوباص  ةوغر  ليوحت  مولسأ  ةعاربب  نوعيطتسي  نييفحصلا 
مث نمو  نيرخآلا ، رارسأ  ىلع  صّصلتلا  يف  يتبغر  نأ  ينعي  اذهو  هلزلزيو . لب  ماعلا 

يتنهم ىلع  وأ  يتنهم  – ىلع  ةريبكلا  ةدئافلاب  دوعت  ةداع ، ءاسنلا  لعفت  امك  اهلقانت 
. دقتعأ ام  ىلع  ةقباسلا 
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يننكل ربخلا ، رشن  يفورظ ، ببسب  فسأ  – لكبو  نكمتأ  – مل  يننألو 
. ناغود هب  ينربخأ  ام  ىلع  ديفمو  فراع  نم  الك  تعلطأ  نيح  ةريبك  ةحارب  ترعش 

نآلا نم  دحأ  ىلع  بذكلا  ىلإ  يرارطضا  مدع  ىرج ، ام  لك  يندعسأ يف  ام  رثكأو 
لكاشملا ضعب  يل  ناببسيو  رمألا  امهؤوسي  دق  روغنوغو  جافلاي  ّنأ  مغر  ًادعاصف .

ةبتر ىلعأ  ناك  ديفمف  ًاريثك . رمألاب  ِلابأ  يننكلو مل  امهنع ، ةقيقحلا  تيفخأ  يننأل 
ام ىلع  امهعالطإ  ةرورض يف  ديفم  دجي  نل  امبرو  يجاعزإب . ٍدحأل  حمسي  نلو  امهنم ،
ام ناك  نإ  مزجلا  عيطتسأ  الف  لاب . يذ  ءيش  ىلع  هعلطأ  يننأ مل  امك  هايإ ، هتربخأ 
نم وجني  يكل  ويرانيسلا  اذهل  هقيفلت  دعبتسأ  نلو  ًابذك ، مأ  ةقيقح  ناغود  هب  ينربخأ 

ناغود مل ّنأ  ىلع  ًايوق  ًاليلد  ةرايسلا  يتلا يف  ةثجلا  قارحإ  ربتعي  ديفمف  هلاعفأ . ةّبغم 
. ًايح لازي  الو  لتقُي ،

؟ تقرتحا يتلا  ةثجلا  كلت  نملف  ًاذإ  ًايح ؟ لازي  هنأ ال  لامتحا  كانه  ًاقحأ 
دحأ ةثج  ىلع  لوصحلا  نم  لهسأ  الف   . نيكسم ٍظح  رثاعل  ىوس  نوكتس  نملو 

نيلماعلا يف وأ  رباقملا  سارح  دحأل  غلبم  عفد  ءاقل  مهل ، لهأ  نيذلا ال  نم  نيمدعملا 
بحاص ءابرقأ  دحأ  رهظ  ول  اذام  ةطاسبلا ، هذ  سيل  عوضوملاف  نكلو ال ، ةحرشملا .

ىلدأو ريمض  ةوحص  هتباتنا  ةوشرلا ، ىقلت  يذلا  لجرلا  ّنأ  وأ  ا ؟ بلاطو  ةأجف  ةثجلا 
دييقت ّنأ  امك  هيلع . ةميخو  ةبقاعلا  نوكتس  اهنيح  رمألا ، همهي  نمل  هتامولعم  لكب 

مل فيكف  ةريبك . ةرطاخم  ىلع  يوطني  هقارحإ  مث  نمو  ةرايسلا  دوقمب  لجرلا  يدي 
لولح ةيادب  تعقو  دق  ةميرجلا  ّنأ  امك  يرجي ؟ ام  قيرطلا  يف  نيراملا  دحأ  ظحلي 
دعب ًارطضم  تسل  يننكلو  دّقعم ، رمأ  ًاقح  هنإ  ةيرورملا . ةمزألا  ةورذ  يأ يف  ءاسملا ،
اأ مغرو  ينع . ةمهملا  هذه  هلاجرو  ديفم  َّلوتيلف  ةلئسألا ، هذ  يسفن  قاهرإ  نآلا يف 

اياضقلا هذه  نم  مك  ملعي  هدحو  هللاو  هلمع . ةعيبط  اهنكل  ةلهسلا ، ةمهملاب  تسيل 
ِفتكي هنأ مل  دعبتسأ  الو  ينم ، ًاريخ  ناغود  يخأ  فرعي  هنأ  امك  لبق ، نم  هجاو  دق 

لك ىلع  اهنع . انثدح  يتلا  تايلمعلا  كلت  هعم يف  كراش  لب  هبيردت ، ةمهمب  طقف 
هل ببسأ  يننأ مل  امك  هالعف . امب  يلابأ  تسلف  ميحجلا ، ىلإ  امهالك  بهذيلف  لاح 
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، هل دوعت  ةثجلا  نأ  تبث  لاح  يفف  سكعلا ، ىلع  لب  هلاق يل ، امب  تفرتعا  نيح  ىذألا 
ةيوه فشكت  دق  تامولعم  ىلع  لوصحلا  ةيمسرلا يف  ةطلسلا  تدعاس  دق  نوكأس 
ماعلا يأرلا  عالطإ  لب  تاطلسلا  عالطإ  بغري يف  نكي  ناغود مل  نأ  مغر  ةلتقلا .

امم رثكأب  مايقلاب  حمسي يل  يعضوو ال  لمعلا  ام  نكلو  تامولعم . نم  هيدل  ام  ىلع 
. ءيش لعفب  هدعأ  يننأ مل  امك  هب ، تمق 

لاؤسلا اذه  ركفأ يف  مل  وه ؟ لاجرلا  نم  عون  يأ  ديفم ! وعدملا  اذه  نكلو 
؟ ناغود توم  مدع  ةركفب  قيقحتلا  ليلضت  لواحي  وأ  ًابذاك ، ناك  ول  اذام  لبق . نم 

عقوم مه يف  نمم  نمألا  لاجر  نم  ريثك  طروت  كولروسوس  ةثداح  يف  فشتكن  ملأ 
ءالؤه دحأ  ديفم  نوكي  ال  َمِلف  مهسوؤر ؟ قوف  ام  ىتح  ةراذقلا  يف  ديفمل ، لثامم 

نم قّقحتلا  لجأ  نم  حضاو ، رمألا  يب ؟ ءاقللا  بلط  اذامل  ًاذإ  ًاضيأ ؟ نيدسافلا 
اي ينقدص  له  نكلو  يدل ، ام  لكب  تحب  دقو  ناغود . اهيلع  ينعلطأ  يتلا  تامولعملا 

يننظيو يمألكب ، ًاعنتقم  ريغ  ناك  ولف  كلذ ، دقتعأ  ال  هتلكشم ؟ هتلكشم . اإ  ىرت ؟
نع ةظحل  ىناوتي  نلف  ناغود ، نم  صلختلا  نووني  اوناك  نم  ةيوه  نع  ًائيش  فرعأ 
ولف هقافرو . ناغود  ةباصع  ىلإ  يمتني  ديفم  نظأ  لباقملا ال  يننكلو يف  هب . يقاحلإ 
مهعم ثدحتلاو  نييفحصلا ، نم  نينثا  عم  سولجلا  ىلع  رساجت  امل  ًاقح ، كلذك  ناك 

قثي هنأ ال  هسفنب  انل  فرتعي  ملأ  ةروطخلاو . ةيساسحلا  نم  ردقلا  اذه  ىلع  عوضوم  يف 
. نييفحصلاب

ًاريخأ يننكم  حاجنب  ةينايذهلا  تالامتحالاو  راكفألا  ةهاتم  تطّبخت يف  دقل 
يتلا ةلئسألا  هذ  يسفن  قاهرإب  يدل  ةين  الف  نكلو ال ، بعتملا . يلقع  شيوشت  نم 
مدعل ينعفدي  ببس  نم  ام  هب .مث  ملع يل  امب ال  يتحار  قالقإو  اهتحص ، ىلع  ليلد  ال 
رومألا نم  ريثك  ىلع  ينعلطي  ملأ  عاطتسملا . ردق  يعم  ًاحيرص  ناك  يذلا  ديفمب  قوثولا 

؟ لاحلا هذه  هب يف  كشأ  ّنأ  يلع  َِمل  ًاذإ  ناغود ؟ لوح  اهيلع  ًاعلطم  نكأ  يتلا مل 
رثكأ هنكلو  ًاريثك ، هب  قثأ  يننأ ال  حيحص  لجرلا ، ىلإ  ينفرع  نم  وه  فراع  ّنأ  امك 
كوكش هيدل  ناك  ولو  لمعلا . هيلع  نم  عم  ًاديج  كرديو  سانلا ، ةفرعم  ينم يف  ةربخ 
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نم ضرع  يأ  ضفر  دق  ًاضيأ  وه  ناكل  هيلإ ، فرعتلل  يتوعد  نم  مكعد  ديفم ، لايح 
نم ناك  كلذ  عمو  هب . قثي  ال  صخش  عم  ةيضق  يف  لخدتلاو  لجرلا ، لبق 

. هذه ءاقللا  ةركف  بحاص  وه  ديفم  مأ  فراع  ناك  نإ  دكأتلا  نسحتسملا 
تارطقلا توص  نأ  ةأجف  تظحال  راكفألا  هذ  ًالوغشم  ينهذ  ناك  اميفو 

. ًاليلق هترازغ  تفخ  نإو  رمهني  لازي  رطملا ال  نأو  فّقوتت . يترايس مل  فقسب  ةمطترملا 

. للبلل يضرعتب  رماغأس  تنك  نإو  ةرايسلا ، نم  لجرتلل  بسانملا  تقولا  ناك  امبرو 
رطملا تارطق  تذخأو  يرطملا ، يفطعم  لتبا  دقو  ءانبلا ، باب  وحن  ًاضكار  تهجتا 

نع ءاملا  ضفنأ  تأدب  لوخدلا  لبقو  ًاضيأ . يهجو  ىلع  ردحنت  يرعش  ىلع  ةرمهنملا 
مل هذه  يتالواحم  مغرو  يديب . يرعش  ضفن  لواحأ  انأو  ةلّلبم ، ةطقك  يدسج 

خسوو ينم ، حشري  ناك  يذلا  ءاملا  الو  يئاذحب ، قصتلا  يذلا  لحولا  ةلازإ  عطتسأ 
. عوبسألا نيترم يف  غلاب  صرحب  هفيظنت  ىلع  باوبلا  ةجوز  صرحت  يذلا  ىنبملا  ةيضرأ 

مدعل نتمم  انأو  بابلا ، مامأ  ةعوضوملا  ةريغصلا  ةداجسلا  ىلع  يمدق  حسمأ  تأدبو 
ةعرسلاب ملالسلا  قلستأ  تذخأو  يئارو . اهتفلخ  يتلا  ةراذقلا  ىلع  دوهش  دوجو 

دحأ نم  مداقلا  توصلا  ىوس  توص  ّيأ  هيف  عمسي  الو  ًائداه  ءانبلا  ناك  ةنكمملا .
جالبودلا يلثمم  تاوصأ  نم  ةميدقلا ، مالفألا  دحأ  هنأ  تكردأ  دقو  زافلتلا . ةزهجأ 

كلت يف  ًادئاس  ناك  يذلا  راوحلا  بولسأ  نمو  ةفولأم ، موص  ةربن  تتاب  نيذلا 
رثكأ راوحلا  تابو  رثكأ ، ولعت  تاوصألا  تأدب  يناثلا  قباطلا  ىلإ  يلوصو  دنعو  ةرتفلا .

نم ًادحاو  دهاشت  عبارلا ، قباطلا  نكست يف  يتلا  نازوريف  ةديسلا  اأو  دب  ًاحوضو .ال 
. تاطحملا ىدحإ  اهثبت  يتلا  ةميدقلا  مالفألا  كلت 

اهجوزو يه  تناكو  ءامدقلا ، نييلوبنطسالا  نم  نازوريف  ةديسلا  تناك 
لالخ نم  ًاديج  يننافرعي  رهشأ ، ةتس  لبق  يفوت  يذلا  قاتشم ، ميكح  دعاقتملا 

نيدرشملا لوح  ةدع  تاونس  لبق  ارشن  يتلا  تالاقملا  ركذأو  فحصلا . يتاباتك يف 
تراثأ يتلاو  هحومطو  – لب  هتعاجشو  هلمأو  هناميإ  دقفي  ًايفحص مل  تنك  نيح  – 

دقف ببسلا  اذهلو  مامتهاو . باجعإب  اهعباتي  ناكو  اهنيح ، قاتشم  ديسلا  مامتها 
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ىلإ يتوعدب  ناموقي  اناك  ةفداصم  انيقتلا  املكو  رهاظ ، دوب  يعم  نالماعتي  اناك 
اهيف موقأ  تنك  يتلا  تارملا  كلت  يفو  حضاو . مامتهاب  ّيلع  نانئمطيو  امهلزنم ،

، نيمرضخملا نيبراشلا  دحأ  ىضم  اميف  ناك  يذلاو  قاتشم  – ديسلا  ناك  امرايزب ،
ةطبغب ينبقاري  ةريغص  – سأك  برشب  ىوس  هل  حمسي  دعي  زوجعلا مل  هدسج  نكلو 
ىركذك مرحملا ، قاذملا  ىركذب  ًاذذلتم  هينيع  ضمغيو  لب  اهيستحأ ، ةفشر  لك  عم 
ضأ تنك  تايركذلاب ، رثكأ  هبيذعت  دوأ  نكأ  يننألو مل  هنع . تّلخت  بوعل  ةيناغ 

. لزنملا ًاديحو يف  يتسلج  لمكأل  ةثلاثلا ، سأكلا  دعب 
اهتقانأ ىلع  ظفاحت  تلظ  نيعبسلا ، اهزواجت  مغرف  نازوريف ، ةديسلا  امأ 

نمزلا لماوعو  بيشلل  حمست  نكت  ليمجتلا مل  لئاسوو  تاغبصلا  ةدعاسمبو  ةميدقلا ،
هجو ىلع  ملعأ  الو  ةقينأو . ةفيطل  اهجوزك  ًامئاد  تناكو  ةيلاب . زوجع  ىلإ  اهلوحت  نأ 
ىلع ظافحلاو  ةيجوزلا ، امهتقالع  ةلصاوم  نم  امهتنكم  يتلا  ةقيرطلا  يه  ام  ديدحتلا 
املك ناكو  نسلا . كلت  ىتح يف  هتجوزب  ًامّيتم  لجرلا  ناك  دقف  ًاماع . نيسمخ  اهقنور 

نيتبحاشلا هيتفش  ولعتو  رصبلا ، هئطخي  قيرب ال  امهيرتعي  نيزوجعلا ، هينيعب  اهيلإ  رظن 
ةكلم اهرايتخا  دق ّمت  هتجوز  ّنأ  ةرم  سمه يل  دقو  اهنع . ثدحتي  وهو  ةولح  ةماستبا 

ركذ ىلع  ِتأت  نازوريف مل  ةديسلا  نكلو  ةميدقلا . امابش  ةنمزأ  ئطاشلا يف  لامج 
. ًاقلطم يمامأ  رمألا 

ضعبب ينرعشأ  ام  اذهو  ًادج ، ةكسامتم  تدب  قاتشم ، ديسلا  يفوت  نيحو 
، اهنع ةقيقرلا  تاملكلاو  ةهلولا ، تارظنلا  كلت  لك  تناك  نإ  ركفأ  ينلعجو  ةشهدلا ،

يوك يداك  ةقطنم  يف  شيعت  يتلا  اهتنبا  اهتعد  نيح  نكلو  ليثمتو . ءاعدا  درجم 
ديسلاب اهعمجت  يتلا  تايركذلا  نع  تدعتبا  نإ  اإ  تلاق  اهعم ، شيعلل  لقتنتل 

. تومت فوس  اإف  قاتشم  – ديسلاب  اهجوز  وعدت  ماودلا  ىلع  تناكو  قاتشم  –
مصف توملل  ىتح  نكمي  قيمعو ال  ئداه  بحب  اهجوزب  ةقلعتم  تناك  اأب  تكردأ 
امهيلع رهظت  يتلا  ةجهبلا  لالخ  نم  ةقالعلا ، هذه  ةوق  كردأ  نأ  ّيلع  ناكو  هارع .
لوجتلاو لوبنطسا ، كرتل  ةأرملا  تعفدو  امهتعمج ، يتلا  بحلا  ةصق  ّيلع  نادرسي  امهو 
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تقولا هتنهم .يف  ةعيبط  ببسب  لوضانألا  ةقطنم  يف  ىرخأ ، ىلإ  ةنيدم  نم  اهجوز  عم 
هل نكمي  ًاجوز  دجت  نأ  اهلامج ، لثم  ةباش يف  ىلإ  ةبسنلاب  بعصلا  نم  نكي  يذلا مل 

ةيئان ال ندم  نيب  لقنتلاو  اهتنيدم ، كرت  لدب  ًارارقتسا ، رثكأ  ةيجوز  ةايح  اهل  رفوي  نأ 
يتلا فورظلا  هباشت  ال  فورظ  عم  ملقأتلا  اهرارطضاو  اايح ، بولسأ  عم  قفاوتت 

نع فكي  ال  لقنتلا ، اذه  هكراش  يذلا  يدلاو  لثم  ناكو  لكش . يأب  اهيف  ترعرت 
ناك يذلا  لوبنطسا  ىلإ  اهنيح  هقوشو  ةبرغلا ، هذه  تايركذ  درسي  وهو  قمعب  دهنتلا 
كلت ةايحلا يف  طورش  عم  ملقأتلا  ةّمج يف  ةبوعص  اهجاو  امأ  ثيح  هحور ، بيذي 

. ةريغصلا ةيئانلا  ندملا 
يف يتلا  لوبنطسا  تناك  ىرخأ ، ةرم  اداع  نيح  امأ  كلذ  نم  أوسألاو 
، هتاذ قيضملا  يقب  قيضملا  ّنأ  حيحص  نزحم . لكشب  اهحمالم  تريغت  دق  امركاذ 

ةيبشخلا لزانملاو  روصقلا  كلت  لدب  نكلو  ةيقاب ، ادومو  يوك  يداك  قطانم  تلظو 
تفعاضت دقو  ةرذق ، عراوشلا  تناكو  ةيتنمسإ ، ةينبأ  عفترت  تناك  ةليمجلا ، ةقينألا 

ريغت نم  أوسأ  وه  ام  كانه  ناكو  ةميدقلا . هتقرز  قنور  رحبلا  دقفو  تارايسلا ، دادعأ 
. ماداعو مهريكفت  ةقيرطو  سانلا ، تافرصت  تريغت  دقف  رهوجلا ، ريغت  وهو  رهظملا ،
، فورظلا ةوسق  ببسب  لوضانألا  نم  رجا  تناك  يتلا  ةيرشبلا  جاومألا  نأ  حيحص 

ةصرف يأب  ثبشتلل  مهعفدو  سانلا ، ملاعم  نم  ريثك  ريغتل  رربم  ندملا  ىلع  قفدتتو 
ريثي ناك  ام  نكلو  ةمحازتملا . عومجلا  هذه  لك  طسو  شيع  ةمقلو  مدق ، ئطوم  داجيإل 

عرعرت يذلا  هناريجو  هتلوفط ، ءاقدصأ  باصأ  يذلا  رربماللا  ريغتلا  وه  هاسأو ، هتشهد 
ناك سانلا « دوبعم  لاملا  حبصأ  دقل  لاملا ، . « هتوخأ ىتحو  لب  هتاذ ، يحلا  مهعم يف 

. ةلمجلا هذه  ماودلا  ىلع  ددري  قاتشم  ديسلا 
يهو ضرتعت  نازوريف  ةديسلا  تناك  ببسلا « وه  لاملا  نوكي  نأ  لقعي  »ال 
لكب نوحبصيو  مهقالخأ  نع  اولختي  نأ  سانلل  نكمي  نيقيقرلا »ال  اهيبجاح  عفرت 

». رخآ ببس  دوجو  نم  دب  ال  لاملا ، ببسب  طقف  ءوسلا  اذه 
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سانلا ّنأ  وه  هملعت  ام  لكف  يقيقحلا ، ببسلا  ملعت  ال  ةنيكسملا  تناك 
سحلا اهزوعي  ىرخأ  تاقولخم  ىلإ  نولوحتي  لب  ةحاقوو ، ةينانأو  ةوسق  نودادزي 
ناركذي اناك  ًايح  لازي  قاتشم ال  ديسلا  ناك  نيح  ديدج . موي  لك  عم  يناسنإلا ،

اهيلع ّدتشا  اهجوز  ةافو  دعبو  هيلإ . تلآ  امل  نافسأيو  اماسلج  ةميدقلا يف  لوبنطسا 
لوبنطسا تايركذ  ىلإ  أجلت  تأدب  هئافشل ، ليبس  هقارف ال  ملأ  ّنأ  ملعت  األو  نزحلا ،

رحبلا وحن  لافطألا  اهنم  جّردتي  ناك  يتلا  ةريغصلا  ةفصرألا  ةميدقلا ، ةيكرتلا  مالفألا  يف 
ربونصلا راجشأ  جيجض ، نودو  ةنيكسب  دتمت  تناك  يتلا  ةليوطلا  عراوشلا  ةلوهسب ،

نيب ًارسج  تناك  يتلا  ةليمجلا  ةيبشخلا  روصقلا  فاوح  نيزي  يذلا  بالبللا  ةليوطلا ،
نع دوسألاو  ضيبألاب  دهاشملا  هذه  نيب  ثحبت  تناك  اهرضاحو . ةنيدملا  يضام 

اهعومد حسمت  ًاضيأ  ةليللا  هذه  اأ  ّدب  الو  هتوسقب . نمزلا  ا  فصع  يتلا  تايركذلا 
. ةليمج ةباش  تاكحض  لبق  نم  يعدتست  تناك  يتلا  مالفألا  هذه  مامأ 

ناك نطقأ ، يذلا  قباطلا  ىلإ  تدعصو  نازوريف  ةديسلا  باب  تزواجت  نيح 
يرظان مامأ  ىءارت  لخدأو  حاتفملاب ، لفقلا  ريدأ  تنك  اميفو  يماظع . دّمج  دق  دربلا 

نيب ةرعش  كرتي  ناك  رداغي  لطبلا  ناك  اميفف  دنوب . سميج  مالفأ  دهاشم  دحأ 
ةرعشلا لالخ  نم  لزنملا ، هبايغ  راوز يف  لخد  نإ  كردي  ةقيرطلا  هذو  لفقلاو . بابلا 

ردق ىلع  اهنكلو  ةطيسب ، ةليسو  تناك  بابلا . مهدحأ  حتف  نإ  ًامتح  عقتس  يتلا 
يننوكرتيس مأ  املاط  يئاقو ، ريبدت  يأ  ىلإ  ةجاحب  دعأ  يننأ مل  الإ  ةيلعافلا ، نم  ريبك 
ةصحفتم ةرظن  ءاقلإ  يتجاح يف  ةمواقم  نم  نكمتأ  كلذ مل  مغر  نآلا . دعب  ينأشو 

، ظوحلم ريغت  نود  هتكرت  امك  ناكملا  ناك  ءابرهكلا . تلعشأ  نيح  ناكملا  ىلع 
مامأ تفقو  نيحو  يرعش ، فشنأل  مامحلا  وحن  تهجتاو  ةلولبملا ، يسبالم  تعلخف 

داع يذلا  ساسحإلا  كلذ  بنجت  نم  نكمتأ  ةقرفتملا مل  رعشلا  لصخ  بترأل  ةآرملا 
. ةآرملا يهجو يف  لمأتأ  انأو  يدلاو  هجو  ىرأ  يننأب  رعشأ  تنك  ام  ًاريثكف  ينباتنيل .

ناك كلذ  ّنأب  يفخأ  نلو  هنيبو ، ينيب  ًاهبش  دجأ  نكأ  ًاباش مل  تنك  نيح  يننأ  مغر 
هنيب ًاهبش  دجأ  دكأ  يننأ مل  حصألا  لب  ًاميسو ، يدلاو  دجأ  نكأ  يننأل مل  ينقوري ،
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نيح ىوس  اننيب  هبشلا  ىدم  ظحلأ  ملو  نوقوري يل . اوناك  يذلا  امنيسلا  يلثمم  نيبو 
ًاميسو ًالجر  ناك  هّنأب  داقتعالل  ينعفدي  أدب  ام  اذه  امبرو   . رمعلا فصتنم  تيطخت 

. لعفلاب
كلذ ًاحورو ، ًادسج  ههبشأ  يننأ  مك  حضوأ  ةروصب  تكردأ  هتافو  نيحو 

ةقيقحلا هذ  عنتقأ  تنكو  يبابش . تاونس  هب يف  ينعمجي  ام  ركنأ  تنك  يذلا  لجرلا 
نيعبرألا هتفاثك يف  فخي  أدب  يذلا  يرعشف  ةآرملا . يسفن يف  ىلإ  ترظن  املك  رثكأ 

ذخأت تناك  يهجوو ، ينيبج  دعب يف  قمعتت  مل  يتلا  ديعاجتلاو  هرعش ، لثامي  ناك 
، رسيألا يدخ  ىلع  سدعلا  ةبح  مجحب  يتلا  ةخطللا  كلتو  هديعاجت ، هتاذ  ىحنملا 
. هدخ ىلع  تناك  يتلا  كلت  نع  ةخسن  حبصتل  مايألا ، رورم  عم  ةماتق  دادزت  تناك 

ىتح هنيع . لثم  ًامامت  تقولا  عم  ًاليلق  صلقتي  اهمجح  ناك  ىرسيلا  ينيع  ىتح 
هاجتا يمامتها  ناك  دقف  يدلاو  امكو  ةاشتم . تناك  اننيعأ  تحت  يتلا  تاخافتنالا 

قباطتلا يف دح  لمتكيس  هبشلا  اذه  ّنأ  نظأو  ّفخي . هتمرب  ملاعلاو  ثادحألاو  سانلا 
نكلو توباتلا . لخاد  اهيف  ىّجسأس  يتلا  ةظحللا  يف  همامت  غلبيسو  يل ، موي  رخآ 
ًاضيأ ينبا  ناك  نإ  ملعأ  الو  قيضلاب . ينرعشي  دعي  هباشتلا مل  اذه  ّنأ  رمألا  ديجلا يف 

ناك ساسحإلا  اذه  نكلو  ينس ، لثم  ىلإ  لصي  نيح  ااذ  ةجيتنلا  ىلإ  لصيس 
ملاعلا اذه  تربع  يننأ  ىلع  ًاسوملم  ًاليلد  ناك  دقف  ةنينأمطلا ، نم  عونب  ينرعشي 

. هيف ينم  ًاءزج  تكرتو  موي ، تاذ 
، فتاهلا لئاسر  ةنياعم  نم  يسفن  عنم  نم  نكمتأ  ةهدرلا مل  ىلإ  تدع  نيح 
نم تناك  ةديحولا  ةلاسرلا  ًائيش . كرتي  مل  هنكلو  ناغود ، نم  ةلاسر  دجأ  ينّلع 

ةمهم ةلدأ  يدلف  نكمم ، تقو  عرسأب  يقتلن  نأ  انيلع  : « لوقي وهو  يجنيإ  بيكش 
نم هيدل  عنام  الو  رمألا ، ىلع  ًاضيأ  نامران  يرحب  تعلطأ  دقو  كيخأ . لتقمب  قلعتت 

. يعادخ هناكمإب  ّنأ  روصتي  ناك  لصتت يب .« نأ  وجرأ  ربخلا . ىلع  ةيوس  لمعن  نأ 
لبق هدرطب  اوماق  يذلا  صخشلا  نم  نوبلطيس  له  ةلدأ ، يأ  نوكلتمي  ًاقح  اوناك  ولف 

الو مهتتاف . دق  ةميلولا  ّنأل  ةغرافلا ، نوحصلا  اوقعليلف  ًاددجم ؟ مهعم  لمعلا  نيموي ،
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. ًابيرق اهرشنيس  يتلا  ةداملا  زهجي  وهو  ًاسمحتم ، هتلواط  ىلع  نآلا  سلجي  ًافراع  نأ  دب 
فراع يف ةلاقم  دجيل  حابصلا  ةديرج  حتفي  نيح  بيكش  هجو  دهاشأ  نأ  ّدوأ  مكو 

جتحي وهو  ريرحتلا ، سيئر  بتكم  وحن  روفلا  ىلع  هجوتي  ىتح  اهأرقي  نإ  امو  ههجو .
؟.« ربخلا اذه  ريضحتب  موقيس  نم  نكأ  ملأ  : « همالعأ تسكتناو  ههجو  نقتحا  دقو 

رمأ ىلع  ًاضرتعم  ريرحتلا  سيئر  هاعدتسال  فراع ، ريغ  ًادحأ  ربخلا  بحاص  ناك  ولو 
ةغوارملا ريخألا  لواحيسف  ماري ، ام  ريخ  ىلع  يرحبو  فراع  ةقالع  نأل  نكلو  اذهك ،

. لكاشم نود  عوضوملا  ريرمتو 
نيديب ةيضقلا  ىلع  لمعنس  اذبو  ربخلا ، نع  ةدام  رشن  امكالك  عيطتسي  «

ناك هنأب  ًاضرتعم  بيكش  رركيسو  هلوقيس . ام  اذه  ّنأو  ّدب  ةدحاو .«ال  دي  لدب 
ةشقانم عيطتست  : « لوقلاب راوحلا  يهنيس  يرحب  نكل  اهتيادب ، ذنم  ةيضقلا  ىلع  لمعي 

دادتعالل رقتفي  بيكش  نألو  عوضوملا . نم  صلمتيسو  تئش .« نإ  فراع  عم  رمألا 
ملعت تنأ  : « ًالئاق هقنح  ءافخإ  لواحي  وهو  فراع  ىلإ  هّجوتيسو  نعذيس ، سفنلاب ،

وهو هرصن ، رامثب  عتمتسيس  ًافراع  نكل  ةيضقلا .« هذه  ىلع  لمعي  ناك  نم  يننأب 
كانه ّنأ  امك  ةيضقلا ، ا  لوانتت  تنك  يتلا  ةهجولاب  متهأ  ال  انأ  : « ثبخب هبيجي 

». ااذ ةيضقلاب  انلثم  نيمرضخم  نييفحص  عالطضا  نم  ةدئاف 
. هتلواط وحن  هجتي  وهو  هتبيخ  لايذأ  رج  نم  ىوس  بيكش  نكمتي  نلو 

لمعلاب أدبيو  هيدعاس ، نع  رمشيس  ةريصق ، تسيل  ةدمل  قنحلا  هلكآتي  نأ  دعبو 
ديفم لواحي  امو مل  ةجيتن . يأ  غلبي  نل  هنكلو  فراع ، ةميزه  نم  نكمتي  يكل  ًاددجم ،
رفوت مدع  مغرف  ةياهنلا . رامثلا يف  ينجي  نم  وه  فراع  نوكيسف  همازتلا ، نم  صلمتلا 
دعبف ةيمهألا . نم  ريبك  ردق  ىلع  ربخلا  نكل  ةيضقلا ، تاسبالم  حضوت  عئاقوو  ةلدأ 
يأرلا مامتها  لعشيل  ربخلا  هذه  دوعيس  نايسنلا ، بهايغ  كولروسوس يف  ةحيضف  يط 

ًاربخ رجفتس  يتلا  ةفيحصلاو  ةلودلا . ةزهجأ  عم  اهتقالعو  تاباصعلا  عوضومب  ماعلا 
مزجلا عيطتسأ  يننكلو ال  ريدقت . لقأ  ىلع  عوبسأ  ةدمل  تاعيبملا  ردصتتس  ةيمهألا  هذ 

ةفيحصلا ىلإ  لمعلا  مقاط  عم  لاقتنالاب  فراعل  حمسيس  ربخلا  اذه  ناك  نإ 
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انه ال ءارقلاو  ءارقلا  – اضر  لين  وه  نآلا  مهملاو  ريغت ، دق  ةفاحصلا  موهفمف  ةديدجلا .
نطاوم – نويلم  نيعبسلا  ىلع  وبري  ام  لصأ  نم  فلأ  ةئمثالثلا  مهددع  زواجتي 

ئدابمف تاعيبملا . عافترا  ىلع  اهقيقحت  دمتعي  ةديدج ، ىؤر  كانه  تحبصأو 
ءاطخأ فشكو  ةقيقحلا ، رشنو  نييفحصلاو ، ةفيحصلا  دايح  ىلع  صنت  يتلا  ةفاحصلا 

ةيلمع كارتشالاو يف  ماعلا ، يأرلا  مامأ  ةيفافشب  اياضقلا  حرطو  اهئادأ ، مييقتو  ةطلسلا 
ىوس تسيل  ئدابملا ، نم  اهاوسو  ناسنإلا . قوقح  ةدناسمو  يطارقميدلا ، لوحتلا 

. ءارقلاب ةفيحصلا  ةقالع  حاجنإ  وه  نآلا  مهألاف  تاطسفس ، درجم 
مزجلا نكمي  الف  اهرمأ ، فشكو  تاباصعلا  ىدحإب  قلعتملا  ربخلا  ةيمهأ  مغرو 
يقيدص ّنأ  عمو  ءارقلا . روهمج  عم  اهلصاوت  عوضوم  ىلع  ًاريثك  رثؤيس  كلذ  ّنأب 

هذه كاردإ  نم  نكمتي  مل  هنكل  قالطإلا ، ىلع  جذاسلا  صخشلاب  سيل  فراع 
براق ريدملا  هحنمي  نأ  لمأب  قلعتي  هنكلو  رمألا ، كردي  وه  امبر  بجي . امك  ةقيقحلا 
ةميدقلا لوقعلا  باحصأف  ةقيرطلا . هذ  ركفي  ناك  نإ  ًاريثك  ئطخم  وهو  ًاريخأ . ةاجن 

. لماعملا دحأ  ةرادإ  ةلكاش  ىلع  متت  ةفيحصلا  ةرادإ  ّنأ  دعب ، اومهفي  انلاثمأ مل  نم 
انتلاقتسا مدقن  وأ  ثدحي ، ام  هاجتا  ةالابماللاب  نصحتن  وأ  لوحكلا ، ىلإ  أجلن  امو مل 

رشنب هنأ  ّنظي  قمحألا  يقيدص  نكلو  ددرت . نود  انلمع  نم  اندرط  متيسف  انسفنأب ،
نمف كلذ ، لعفيلف  مداقلا . نافوطلا  نم  وجنيس  ةيمهألا ، نم  ةجردلا  هذه  ىلع  ربخ 

هنأ نم  دكأتم  انأف  نآلا ، هريذحتب  تمق  ول  ىتحو  ءاطخألا ، باكترا  سانلا  قح 
، يرجي ام  لك  ينيساوي يف  يذلا  ديحولا  ءيشلاو  ةياهنلا . ىتح  اذه  هقح  كلهتسيس 
دض ةظحل  رخآ  ىتح  لضاني  ىقبيسو  بيكش ، قنح  ةراثإ  نم  نكمتيس  ًافراع  ّنأ  وه 
نم ًاريثك  مهل  ببسيس  هنأ  دكؤملا  نمف  ةجيتنلا ، نكت  ًايأو  نامران . يرحب  تاعلطت 

ةداعسلا يف ثبت  ماقتنالل ، ةرشابم  ريغ  ةليسو  يهف  يلثم ، صخشل  ةبسنلابو  قيضلا .
. يسفن

ذنم ماد  ريصق  قارف  دعب  برشلا ، ىلإ  ةدوعلاب  اذه  قئارلا  يجازم  حاتأ يل 
ببسلف ال زافلتلا ، زاهج  تلغش  خبطملا  ىلإ  هجوتلا  لبقو  لالسلا . رصق  يترداغم 
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روصلا ضعبو  جيجضلا ، ضعب  ءاسملا  اذه  لزنملا  دوسي  نأب  ًابغار  تنك  هملعأ ،
ضرعت ينتعلاط  يتلا  تاطحملا  ىلوأ  تناك  ناكملا . ةباتر  ىلع  يطغتس  يتلا  ناولألاو 

، سنجلا يلثم  جمانربلا  مدقم  ناكو  ءانغلاو . ءاسنلا  نم  ريثكلا  هيف  تاقباسم  جمانرب 
نم ردق  ربكأ  بذج  لجأ  نم  فراظتلاو  ليامتلاو  صقرلا  سانلا يف  ةسفانم  لواحي 
ةطحم ىلإ  تلقتنا  هنع . ثحبي  يذلا  نيدهاشملا  عون  نم  نكأ  يننكلو مل  نيدهاشملا .
ىلع أرط  يذلا  ريغتلا  لالخو  ًايداصتقا ، ًاجمانرب  مدقت  تناك  ثيح  ىرخأ ،

، ًاماع نيرشع  نم  رثكأ  ذنم  ًاتباث  عوضوملا  لظ  دقف  جمانربلا ، قفارت  يتلا  تانالعإلا 
يننكل مل عونلا ، اذه  نم  عيضاومل  ةيمهأ  يلوأ  يننأ  حيحص  ةيداصتقالا . ةمزألا  وهو 
، ةيقئاثو ةطحم  تناك  اهيلت ، يتلا  ةطحملا  راوحلا . اذه  ةعباتمب  حمسي يل  جازم  نكأ يف 
نع ثدحتي  وهو  مدقملا ، توص  باسني  ناك  ملاعلا  بوكسلت يف  ربكأ  روص  عمو 

، ءاضفلا يف  ةريغص  حيباصمك  ةقلعملا  موجنلا  كلت  ىرخأ . ناوكأ  غولب  ةيناكمإ 
امب انع  دعبت  يتلا  ءادوسلا  بوقثلاو  تاراجفنالا ، هرينت  يذلا  يهانتماللا  نوكلا  دسجو 
، جمانربلا اذهف  ديرأ . يتلا  ةطحملا  تدجو  يننأ  ودبي  ةيئوضلا . تاونسلا  نم  هملعأ  ال 
نم ينصلخيسو  ينهذ ، نع  ادنوفو  ًابيكشو  ناغودو  ديفمو  ًافراع  دعبيس  نم  وه 

. اهئارو نم  لئاط  يتلا ال  تالامتحالا  ريكفتلا يف 
نحص رضحأو  بارشلا ، سأك  بصأل  ةعرسب ، خبطملا  ىلإ  تهجتا 
حضوي ههجو ، رهظي  يذلا مل  جمانربلا  مدقم  ناك  زافلتلا . ةلابق  تسلجو  تالبقملا ،

اذه نكلو  تقولا . رورم  عم  ددمتلاب  أدب  ينوك  راجفنا  ةجيتن  رهظ  دق  انملاع  ّنأب 
يضفي ناك  اذهو  ىرخأ . ةرم  صّلقتلا  ىلإ  نوكلا  دوعيو  ام ، ًاموي  يهتنيس  عسوتلا 

يذلا ديحولا  مجنلا  هنأ  نآلا  ىتح  ودبي  يذلا  انبكوك  ّنأ  اهدافم : ةدحاو  ةجيتنل 
راجفنالا لثامي  راجفنا  رثدنيل يف  دوعيسو  بارخلا ، هريصم  نوكيس  ةايح ، هيلع  دجوت 

. هقلخ يذلا 
يتلا ةيدجلاو  قلقلاو  دهجلا  لك  ةميق  امف  عضولا ، هيلع  ام  اذه  ّنأ  املاط 

بارتلا ألمي  نأ  لبق  ًابارش ، كسأك  ألما  : « مايخلا لاق  امكف  انضرتعي ؟ ام  لك  هجاون 
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». كينيع
نأب حرشلا ، لصاوي  هيف ، ركفأ  ام  فرعي  نكي  يذلا مل  جمانربلا  مدقم  نكل 
ةيقب وأ  رشبلا  نكمت  ولو  ديدج . نم  صلقتلل  دوعيل  نينسلا  تارايلمل  جاتحي  نوكلا 

ةلصاوم مهتعاطتسابف  ةمزاللا ، ةيلآلاو  ايجولونكتلا  كالتما  نم  نوكلا  ةايحلا يف  عاونأ 
دوست يتلا  ةراضحلا  ديدحتلا  هجو  ىلع  ملعأ  ةظحللا .ال  كلت  ءيجم  ىتح  مراضح 

اذ روطتت  انيدل  ايجولونكتلا  تيقب  ول  هّنأ  نم  دكأتم  يننكلو  ناوكألا ، ةيقب  يف 
. ًالوطم راظتنالل  ةجاح  نود  نوكلا  كاله  نم  ناسنإلا  لّجعيسف  ىحنملا ،

ال توص  يعماسم  ىلإ  ىهانت  جمانربلا . ةعباتمو  برشلا ، تلصاو  اميفو 
دقف ًائطخم ، نكأ  ملو  عمسلا ، خيصأ  انأو  زافلتلا  توص  تضّفخ  مدقملا . توص  هبشي 
ىرأل بابلا ، تحتفو  يسفن ، ًاململم  تض  نوكي ؟ نم  بابلا . سرج  توص  ناك 

. ينلباقت ةفيطللا  نازوريف  ةديسلا  ةماستبا 
. ناندع ديس  ريخلا  ءاسم  - 

. لخدتل اهل  حسفأ  انأو  تلق  يلضفت  – رونلا ، ءاسم  - 
كلصو دقل  هلمحت  – يذلا  فرظلا  دمت يل  يهو  اهتلاق  لخدأ  – نل   -ال ،

. لزنملا نكت يف  كنأل مل  يدنع  هوكرتو  اذه ،
، رمألاب كجاعزإ  ىلع  رذتعأ  فرظلا  – ذخآ  انأو  اهتلق  ًاقح ؟ – - 

؟ يعم ياش  بوك  يبرشت  نلأ  يلّضفت ،
. ىرخأ ةرم  سلجأ يف  دق  ليلق ، دعب  يتأتس  يتنبا  نكلو  ًاليزج ، ًاركش  - 
بابلا تقلغأ  نأ  امو  تمصب . ملالسلا  تطبه  دقف  تمصب  تءاج  امكو 
مسالا تحتو  ، » نمزوس ناندع  هيلع » بتك  يذلا  فرظلا ، صحفب  تأدب  ىتح 

ةريغص فورحب  نّود  يذلا  نمزوس « توموأ  مسا » ّنأ  دب  الو  ًالجسم . يناونع  ناك 
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طخ لثامي  نكي  طخلا مل  نكلو  فتاه . مقر  هبناج  ىلإ  بتُك  دقو  لسرملا ، مسا  وه 
ناكم نم  مقرلا  اذه  فرعأ  تنك  يننأ  بيرغلاو  هيلإ . دوعي  فتاهلا  مقر  ناك  الو  ينبا ،

؟ ةخّخفم ةلاسر  تناك  ول  اذام  ًاليلق . تلهمت  فرظلا  حتفأ  نأ  لبق  هركذأ . ال  ام 
جرخف ءوضلا . نم  هبرقأ  انأو  هاوتحم  كيرحت  مدع  ًالواحم  صرحب ، هفارطأ  نم  هتكسمأ 

هبرقأ انأو  يدي ، نم  هكرتأ  يننكلو مل  يفوخ  داز  هلخاد . ندعم  يتعطقل  كاكتحا  توص 
نيتعطقل دوعي  هتعمس  يذلا  يندعملا  توصلا  نأ  يل  ادبف  ءوضلا . نم  رثكأ  صرحب 

يننكلو ةرجفتملا ، لئاسرلا  نع  ريثكلا  ملعأ  يننأ ال  مغرو  نيريغص . نيحاتفم  ناهبشت 
، ةلواطلا ىلع  فرظلا  تعضو  ءودو  حاتفملا . لكش  نوكي  فيك  ًاديج  فرعأ 
نيبتف يل هلخادب ، ام  صحفتأل  هتلمح  تيهتنا  نيحو  صقملاب . هتفاح  صقأ  تأدبو 

نيحاتفملاو ةيوطم  ةقرو  ىلع  يوحي  ناك  فرظلا  نكلو  يفواخم ، ًائطخم يف  تنك  يننأ 
. امهلالظ تدهاش  نيذللا 

: ةلاسرلا صن  ءاج يف  ام  اذه  ناكو 
. ناندع زيزعلا  يخأ 

نوبيرق مهف  ىتوملا . دادع  ترص يف  دق  نوكأ  روطسلا  هذه  أرقت  نيح  امبر 
. مهظحالأ نأ  ينم  نوديري  مه  امبرو  حوضوب ، مهظحالأ  تأدب  دقو  ًادج ، ينم 

فيك ملعأ  الو  ريهشاتأ . هيف يف  ميقأ  يذلا  لزنملا  عراش  سأر  بيجلا يف  مرايسف 
قيدصو يكيرش ، ىوس  هرمأب  دحأ  ملعي  يذلا ال  لزنملا  اذه  ىلع  روثعلا  نم  اونكمت 

لتقُأس يننأ  ملعأو  نآلا . رطخي يل  هاوس  لامتحا  الف  يننوبقعتي ، اوناك  امبر  اضر . يبرد 
. مهنم نينثا  وأ  ًادحاو  يعم  ذخآسف  رئاسخ ، نود  بهذأ  نل  يننكلو  ةلاحم ، ال 

، ديربلا ربع  اهلاسرإ  هنم  تبلطو  باوبلا ، نبا  عم  ةلاسرلا  هذه  تثعب  دقو 
كنأ ال ملعأ  ةلاسرلا . هذه  رمأب  ملعي  نم  اناوس  دجوي  الو  رمألا . اوظحالي  نأ  نود 

هذه كل  لسرأ  يننأ مل  ول  ىنمتأو  اذه . كرايخ  مرتحأ  يننأ  امك  رمألا ، طّروتلا يف  ديرت 
. هب قوثولا  نكمي يل  كاوس  دحأ  نم  سيل  نكلو  حيتافملا ، هذه  كملسأ  ملو  ةلاسرلا ،
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عبرملا مسقلا  .10–0 يوكاتأ ، ناونعلا : اذه  ىلإ  لاعت  رمألا ، ةفرعمب  ًامتهم  تنك  نإ 
ا فرعي  نم  دجوي  الو  ًادج . ةنمآ  ةقش  يهو  مقر  .45 ةقشلا  سكإ . بابلا  25. 
، مهروصو ةباصعلا ، لاجر  ءامسأ  زافلتلا ، زاهج  لخاد  يف  دجتسو  اضر . ىوس 

ةلاسرلا هذه  قرحأف  رمألاب  ًامتهم  نكت  نإو مل  كنبلا . تاقاطبو  ةحلسألا  ضعبو 
. ريخب لظت  نأ  هللا  نم  وجرأ  رحبلا . نيحاتفملا يف  ِمراو 

ناغود
ّيلع رطيس  مث  نمو  ةيادب ، بارغتسالاب  ترعش  ةلاسرلا ، تيأ  نيح 

ترعش يذلا  تقولا  يفف  اذه ؟ لك  لصحي يل  اذامل  ديدش . فوخ  ينباتناو  بضغلا ،
ينلصت جرفنالاب ، ةماودلا  هذه  تاقلح  تأدبو  ةعمعملا ، هذه  نم  توجن  يننأب  هيف 
حيتافمو ةقشلا  ناونع  يل  لسري  وهف  ناغود ؟ هلعف  يوني  يذلا  ام  ةلاسرلا . هذه 
عيطتست رمألا  ًابغار يف  نكت  نإ مل  لوقي يل» : نمو مث  ةحلسألاو ، قئاثولا  ناكمو 

. صاخشأ ةثالث  اهببسب  لتق  دق  ةيضق  سيلو  باعلألا ، ىدحإ  سرامن  اننأكو  هنايسن «
كنأ ال ملعأ  هسفنب :« فرتعي  هنأ  كلذ  نم  ىهدألاو  لجرلا ؟ اذه  ةيلوؤسم  ميدع  يأ 

». اذه كرايخ  مرتحأ  يننأ  امك  رمألا ، طّروتلا يف  ديرت 
هنكلو ال ًاذإ ؟ فرظلا  اذه  لسرت يل  َمِلف  لعفلاب ، يرايخ  مرتحت  تنك  نإ 

». هب قوثولا  نكمي يل  كاوس  دحأ  نم  سيل  نكلو  : « ًاضيأ هتارربم  درس  نع  ىناوتي 
عقوت يب. نل  ككابشف  ةغوارملا ، نم  ةدئاف  نكلو ال 

فرعأ نأ  نود  ناغودل ، مئاتشلا  ليكأو  ةلواطلا ، نم  برقلاب  حوارأ  تنك 
فرظلا يعم  دهاشو  نآلا ، يلزنم  مهدحأ  محتقا  ول  اذام  هلعف . ّيلع  بجي  ام 

ول اذام  نكلو  روفلا . ىلع  ءايشألا  هذه  نم  صلختلا  لضفألا  نم  اذل  نيحاتفملاو ؟
هاوس دحأ  نأ ال  دكأ يل  ناغود  نأ  مغرف  يلإ ؟ ةلاسرلا  هذه  لوصو  ةفرعم  نم  اونكمت 

هسفنب فرتعي  وهف  هتاملك ؟ قوثولا يف  يلع  بجي  دح  يأ  ىلإ  نكلو  اهرمأب ، ملعي 
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. هنطقي ناك  يذلا  لزنملا  فاشتكا  نم  اونكمت  مأ 
لسرأ يل نم  ديفم  ناك  ول  اذامف  رخآ ، لامتحا  ينهذ  ربع  ةظحللا  كلت  يف 
َِملو ال؟ اذهك ؟ رمأ  لوصح  لقعيأ  ناغود ؟ سيلو  يرابتخا ، لجأ  نم  ةلاسرلا  هذه 
، رمألا نم  قّقحتلا  لهسلا  نم  ناك  نكلو  يهتنت . تارابختسالا ال  لاجر  بيعالأف 
تثحب يف ةقرولا ؟ كلت  تعضو  نيأ  نكلو  لبق . نم  هفتاه  مقر  ناغود  يناطعأ  دقف 

ًاقباس اهنع  تثحب  يننأ  تركذت  اهنيح  كانه ، نكت  مل  اهنكلو  يفطعم  بويج 
يتلا ةقرولا  تناكف  ةلواطلا  ىلإ  تهجتا  اهيلع . رثعأ  مل  يننكلو  ناغودب ، لاصتالل 
تناك نيمقرلا ، نيب  نراقأ  روفلا  ىلع  تذخأ  فتاهلا . ليلد  تحت  مقرلا  اهيلع 

ًاذإ ناغود . نم  ةلاسرلا  ّنأ  ٌكش  يدل  دعي  ملو  ةقباطتم ، دادعألا  ةيقب  عيمجو  رافصألا 
. قلق نود  اهنم  صلختلا  عيطتسأ 

لازي ال  ناغود  نأب  عنتقأو  ديفم ، لثم  ركفأ  تأدب  يننأ  تظحال  اهنيح 
. لعفلاب تام  دق  هنأ  نظن  انلعجو  انليلضتل ، ةعدخ  ىوس  ةثجلا  كلت  امو  ًايح ،

ناك ءاوس  يخأ  نأب  ًامامت ، ًاعنتقم  تنك  يننكلو  ةركفلا ، هذ  ًامامت  عنتقأ  يندقتعا مل 
؟ هل لصح  امع  اذام  نكلو  ةريبك . ةثراك  وحن  يمري يب  نأ  يوني  وهف  ًاتيم  وأ  ًايح 
. هنم صلختلا  تررق  ةثلاثلا  ةرملا  يفو  هلالغتسا ، دعب  نيترم  هنع  تلخت  دق  ةلودلاف 
. هبكترا ام  ىلع  مدقي  نأ  لبق  ًايلم  ركفي  نأ  هيلع  ناك  هلعف ؟ يننكمي  يذلا  ام  نكلو 

ىوقلاو ةرطخلا ، تاباصعلا  دض  ناغود ، لجأ  نم  عارص  ضوخلا يف  يننكمي  فيكف 
نكلو َِمل ديفمل ، هتايوتحمب  فرظلا  ءاطعإ  ملسألا  نم  ناك  امبر  اهتيامح ؟ لواحي  يتلا 

تاعبت نم  صلمتلاو  ًائيش ، ملتسأ  يننأكو مل  فرصتلا  وه  لضفألا  سيلأ  كلذ ؟ لعفأ 
؟ رمألا

رطخ يل ةلاسرلا ، قارحإ  لجأ  نم  خبطملل  هجتأ  تنك  اميفو  ةركفلا ، ينتقار 
يتجاح ببس  يف  ركفأ  انأو  اهنيح  تفقوت  ام . رمأل  هجاتحأ  دق  يذلا  ناونعلا 

هذه تملتسا  يننأل  طقف  ةيومدلا  ةهاتملا  هذه  يف  طّروتأ  نل  يننأ  تررقو  ناونعلل ،
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رعق نيحاتفملا يف  يمرو  ًاروف ، ةلاسرلا  قارحإ  ّيلع  ددرتلل ، يعاد  نكلو .ال  ةلاسرلا .
مامأ لملمتأ  لازأ  تنك ال  مسحلا ، اذه  لك  مغرو  ةنكمم . ةصرف  برقأ  ةرمرم يف  رحب 
ةميق هل  يفحص  ربخ  ىلإ  لوحتلل  ةلباق  ثادحألا  هذه  نكت  نآلا مل  ىتحف  ةلواطلا .

ماودلا – ىلع  فراع  ددري  امك  ةرجفتم  ةلبنق  تناك  ةلاسرلا  – نكلو  ةيقيقح ،
تامولعملاو قئاثولا  ىلع  لوصحلا  ةيناكمإ  ىلإ  ريشت  يهو  ًامامت ، ًافلتخم  رمألا  تلعج 

لبق نم  داوملا  هذه  مادختسا  مدعو  ةمهم . ةدام  ىلإ  ربخلا  لوحتس  يتلا  ةمزاللا 
نم ةريبك  ةوشر  ىقلت  هنأ  وأ  دودحلا ، دعبأ  ىلإ  نابج  وأ  نونجم ، هنأ  ينعت  يفحص 
ذخآ ملو  ًانونجم ، تسل  انأو  ربخلا . رشن  لبق  تام  هنأ  وأ  رمألا  نع  يضاغتلا  لجأ 

. دعب تمأ  يننأ مل  امك  دحأ ، نم  ةوشر 
ىلإ يتدوع  لب  ينعنمي ، ام  فوخلا  نكي  نكلو مل  ًافئاخ ، تنك  يننأ  فرتعأ 
يننأ امك  ضرألا . هجو  ىلع  ةقشم  رومألا  رثكأك  ادب يل  يذلاو  ًاددجم ، لمعلا  ةبلح 

نم اهلعفأ  دق  يننأ  تضرتفا  ولف  رمألاب ، مايقلا  ىلع  ينربجي  ببس  يأ  كلمأ  نكأ  مل 
ىتحو لعفلاب . لتُق  دق  ناك  نإ  نآلا  ىتح  ًادكأتم  تسل  انأف  ناغودل ، ماقتنالا  لجأ 

لثم صخش  لجأ  نم  لثامم ، رمأب  طّروتلا  يتبغر يف  نم  ًاقثاو  تسلف  هلتق ، مت  ول 
لجأ نم  تاونس ، عضب  ذنم  امك  يفاكلا ، حومطلا  كلمأ  دعأ  يننأ مل  امك  ناغود .
تمق تنكل  ّيلإ ، ادنوف  ةدوع  لمأ يف  نم  كانه  ناك  ولو  يتنهم . حاجن يف  قيقحت 

يتروص يف نيسحت  لجأ  نم  يتدارإ  نع  ًامغر  ًاددجم  لمعلا  ىلإ  تدعو  ةيحضتلا ، هذ 
ذنمو مإ ، وعدملا  نانفلا  اذه  نكلو  يترانص . نم  تلفي  ربخلا  تكرت  املو  اهرظن ،

تايرحلاو ناسنإلا  قوقح  امأ  يتايح . ةيقبل  لامتحالا  اذه  يندقفأ  انتايح ، هقارتخا 
يف ضوخلل  ا  عرذتأل  حلصت  الف  اهفالخو ، ةيطارقميدلاو  دلبلا  روطتو  ةيصخشلا 
نم اهنكلو  تابسانملا ، لك  يفو  رتاوتب  تقولا  لاوط  اهددري  عيمجلا  ّنأ  مغرف  رمألا ،

طروتلا ّيلع  اذامل  لاحلا ، هذه  يفو   . دلبلا اذه  دحأ يف  ا  يلابي  يتلا ال  ءايشألا  رثكأ 
؟ اذهك ربخ  ىلع  لمعلاب 

موقيس يذلا  فراع  ىلإ  تادنتسملا  هذه  لك  ميلست  لضفألا  نم  ودبي 
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يرحبو يجنيإ ، بيكش  نم  ماقتنالل  ةرشابم  ريغ  ةليسو  نوكتس  يلاتلابو  اهرشنب ،
تسلج خبطملل ، هّجوتلا  لدبو  اذل  ةيقطنم ، لولحلا  رثكأ  ودبي  اذه  لجأ ، نامران .
طغضل ًادادعتسا  يرجح ، يف  زاهجلا  تعضوو  فتاهلا  نم  برقلاب  ةكيرألا  ىلع 

، مالستسالا ّيلع  ناك  ًاريخأو  يتبغر . ةعاطإ  عيطتست  نكت  يعباصأ مل  نكلو  رارزألا ،
ًالويم وأ  ةينهم ، ةداع  ضعبلا  هيمسي  دق  ةرتف : ذنم  هراكنإ  لواحأ  امب  فارتعالاو 
حيطيل لب  يتدارإ ، ىلع  يلوتسيل  ًاتوم ، هتننظ  تابس  نم  ظقيتسا  يذلاو  ةيفحص ،

. ّيلإ اهسفنب  تءاج  يتلا  ةصرفلا  هذه  ةعاضإ  نم  ينعنميو  تارربم ، نم  هاوس  ام  لكب 
نيتور ىلع  دايتعالاو  برشلاو  ةالابماللاك  اهفلخ ، تّرتست  يتلا  ةعنقألا  كلت  لكو 
ريغتأ مل  يننأ  مغرو  روفلا . ىلع  ترخبت  ةيبابض  تاهرت  ىوس  نكت  مل  لسكلا ،
لاوط ربخلا  اذه  ريكفتلا يف  نم  يسفن  عنم  عيطتسأ  يننأ ال  بيرغلا  نكلو  قلطملاب ،
تابغر نود  ايحي  نأ  دحأل  نكمي  يلاتلا :ال  وحنلا  ىلع  رمألا  ريسفت  نكميو  تقولا ،
يقيدص ددري  ناك  امكو  توملا . نم  ةلاح  ينعي  اهمادعناف  ةايحلا ، هذه  فادهأو يف 

». دودح الب  ةلمم  اهلك  ةايحلا  تناكل  ةبغرلا ، ةوذج  الول  يواهلا » فوسليفلا  نافوت ،
دق روظحملا  نكلو  يسفن ، عنقأل  تارربم  درجم  وه  قبس  ام  لك  ناك  امبر 
ملو اهدومج . روط  نم  يتايح  جرخي  نأو  هكابش ، وحن  يندشي  نأ  ناغود  عاطتساو  عقو ،

ضعب ةفرعم  لجأ  نم  نويفحصلا  هيف  عمتجي  يذلا  يدانلا  ىلإ  باهذلاب  يتبغر  نكت 
لب مويلا ، فراع  ةوعدل  يلوبقو  قيقحتلا ، مسق  نم  يجورخ  دعب  ةيضقلا ، رابخأ 

نكلو تامولعملا . نم  ديزم  ىلع  لوصحلل  ىوس  لصح ، ام  لكب  ديفمل  يفارتعاو 
يننأ لوقلا  عنقملا  نم  سيلف  لهسلا . رمألاب  نكي  مل  ا ، يفارتعاو  ةقيقحلا  هذهل  يكاردإ 

، لمعلا ةدواعمب  ةأجف  ةبغرلا  ينتباتناو  تشع ، يتلا  ةايحلا  رييغتو  توحصف ، ًالمث  تنك 
ّنأ مغرو  ربخلا . اذه  ىلع  لمعلل  ةيفاكلا  ةوقلا  يكالتما  نم  نآلا  ىتح  ًاقثاو  تسلو 
يتلا داوملا  هحنم  يف  يتبغرب  رعشأ  نكل  ربخلا ، رشنب  علطضا  دق  يئاقدصأ  برقأ 

. يتزوحب
ينبقعتيس ناونعلا ، بسح  ةقشلا  ىلإ  تبهذ  ولف  هلعف ؟ يلع  يذلا  ام  نكلو 
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عانقإ اهنيح  يلع  نوكيسو  ديكأت . لكب  يلزنم  نوبقاري  اولاز  ام  نيذلا  ديفم  لاجر 
دحأ ةلتقلا ، لاجر  نم  هنوك  لامتحا  نأ  ىهدألاو  هيلع . بذكأ  مل  يننأب  لجرلا 
يتلا قئاثولاو  ةحلسألا  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  يننوبقاري  مهو  ًاضيأ ، ةدراولا  تالامتحالا 
ديجلا نمو  ةقشلا . كلت  ىلإ  باهذلا  لبق  ًاليلق  ثيرتلا  يلع  اذل  ناغود ، ا  ظفتحي 

، ةلدألا اهزوعت  يتلا  تانيمختلا  ىوس  كلمي  ال  نارينلا ، رعسي  نأ  يوني  يذلا  ًافراع  نأ 
قئاقح رهظت  دق  ءانثألا  هذه  يفو  لاب . يذ  ءيش  ىلإ  لوصولا  نم  نكمتي  نل  اذل 
هقيدص هنإ  ناغود  هنع  لاق  يذلا  اضر  نأ  امك  ةيقيقحلا ، ةثجلا  ةيوه  لوح  ةديدج 

ىرجم ريغي  امب  يلدي  دق  هيلع ، روثعلا  روغنوغو  جافلاي  لواحي  يذلاو  هبرد  قيفرو 
يننكمي ناك  نإ  ملعأ  نآلا ال  يننأ  امك  لولحلا . لضفأ  راظتنالا  ناك  اذل  ثادحألا .
ينقرغيس ّيدل ، ام  ىلإ  هل  تحّملو  نامان ، يرحبب  تلصتا  نإ  يننأ  مغر  ربخلا ، رشن 

. ةفيحصلا ىلإ  يتدوع  قيرط  ىلع  ءارمحلا  ةداجسلا  شرفيو يل  تاراذتعالا ، نم  لباوب 
ةفيحصلا ىلإ  هب  ةياكن  جوتأس  لب  ىرخأ ، ةرم  كانه  ىلإ  ةدوعلا  يونأ  ال  يننكلو 

نكمي الف  كش ، ىندأ  نود  ربخلا  رشنب  بحرتس  يتلاو  لورإ ، اهيف  لمعي  يتلا  ةسفانملا 
. كلذ لعفت  الأ  ةفيحص  يأل 

ةمءالم نكامألا  رثكأ  نكلو  هيف ، امب  فرظلا  ءافخإل  ناكم  داجيإ  ّيلع  ناك 
ظفتحت ةيداع  قاروأو  ءايشأ  عم  هعضو  وه  ةيمهألا ، نم  ريبك  ردق  ىلع  ءيش  ءافخإل 
روثعلا متيسو  رثكأ ، هابتنالا  تفلتس  صاخ  ناكم  اهتعضو يف  ولف  ةيرس ، نود  ا 
ةمهم بعصيس  اهل  ةميق  ةهفات ال  ءايشأ  نيب  اهعضو  نكلو  تقو . عرسأ  اهيلع يف 

تعضوو نافوت . مسا  تحت  نيوانعلا  رتفد  ىلع  ناونعلا  تلجس  اذل  اهيلع . روثعلا 
. ةصاخلا يحيتافم  عم  حيتافملا 

مظعأ دحأ  نوكلا  لظ  زافلتلا ، مامأ  سولجلل  ديدج  نم  تدع  نيحو 
همومه صخش  لكل  ّنأ  امكو  دعب . همسالط  كف  نم  ناسنإلا  نكمتي  يتلا مل  رارسألا 

نم نكمتأ  يتلا مل  رارسألا  دحأ  ّيلإ ، ةبسنلاب  ناغود  لظ  دقف  هساقم ، بسانت  يتلا 
. اهمسالط كف 
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رشع عساتلا  لصفلا 

ةربقم ةرادإ  ىنبم  مامأ  ينرظتنت  ءاضيبلا  ونيرلا  روغنوغو  جافلاي  ةرايس  تناك 
ىلإ غلاب  مامتهاب  رظني  هنأك  ادبو  ةرايسلا ، ةمدقم  ىلإ  دنتسي  روغنوغ  ناك  دمحأ . اراك 

ءامسلا تناك  اهنم . تلجرتو  ونيرلا  برقب  ثواميلبلا  تنكر  همامأ . يتلا  روبقلا 
تناك يتلا  ةبطرلا ، ةربقملا  ةبرت  فيفجتب  اهلمع  تأدب  ةئفادلا ، عيبرلا  سمشو  ةيفاص ،

يعدتسي يذلا  رمألاب  سيل  توملا  نإ  انل  لوقت  نأ  لواحت  اأكو  ةشعنم ، ةحئارب  قبعت 
انأو ةرم  لوأل  ينتباتنا  يتلا  ةحارلا  ببسلا يف  وه  اذه  ناك  امبرو  فوخلا . اذه  لك 
نيح ينيرتعي  ام  وه  مارتحالا  نم  ةقبطب  عنقملا  فوخلا  ناك  يذلا  ناكملا ، اذه  لخدأ 

. لبق نم  هروزأ  تنك 
. روغنوغ نم  برتقأ  انأو  اهتلق  ًابحرم  – - 

: يتيحت ىلع  درلا  لدبو 
رخأت دقل  هتعاس  – ىلإ  رظني  وهو  اهلاق  ددحملا  – كدعوم  يف  تئج  - 

. رخأتتس كنأب  مهداقتعال  يلدعلا ، بطلا  وفظوم 
جافلاي لجرت  ءانثألا  كلت  يفو  هتلأس ، رخأتأس ؟ – يننأ  اودقتعا  اذاملو  - 

: روغنوغ يلع  در  نيح  يف  ةرايسلا ، نم  ًاضيأ 
نم تقولا  لاوط  ةحرابلا  برشت  تيقب  كنأل  يعيبط ، رمأ  هنإ  هيإ . - 

. ءاسملا ىتحو  ةريهظلا 

٢٧٠ مكـتبة



؟ ديفم عم  يئاقلب  اوملع  مأ  لقعيأ  همالك ؟ نم  هيلإ  يمري  ناك  يذلا  ام 
: هلأسأ انأو  هدصقم  نع  يضاغتلا  تلواح 

؟ ًاوفع - 
. يفنأ ةبنرأ  نم  هدي  يتلا يف  ةفيحصلا  برقي  وهو  جافلاي  لخدت 

قيدص هبتك  ام  أرقاف  يل  – حضوأ  ةحرابلا  – هتلق  ام  تيسن  تنك  ول  - 
. ركذتت فوسو  فراع 

انثيدح لوح  هرشن  يذلا  لاقملا  يف  يمسا  ركذ  له  عيضو ، نم  هل  اي 
لاقم نع  ثحبلاب  تأدبو  ةفيحصلا  تلوانت  روغنوغ ، ىلع  درأ  نأ  لبقو  ةحرابلا ؟

. فراع
ةعساتلا ةحفصلا  ةيقبلاو يف  ىلوألا ، ةحفصلا  ًاروشنم يف  ربخلا  نم  ءزج  ناك 

. ةريبك ةنايخل  ضرعت  صخش  مولب  حضني  هتوص  ناكو  ةرشع .
) ضفتنت كولروسوس  : ( لاقملا ناونع  ينلباق  ةحفصلا  طسو  ام  ناكم  يف 
: نم لك  لتقم  نع  ضومغلا  ةحازإ  : ( هصن صخلم  كانه  يسيئرلا  ناونعلا  تحتو 

ناغود ًاريخأو  ولغوأ ، شاب  تعفر  ديقعلا  لنوزوأ ، لا  ةريشعلا ، ميعز  ناتاك  ريكب 
ةيصخشو ناغود ، قيقش  نمزوس ، ناندع  يفحصلا  تاحيضوت  بسحبف  نمزوس ،

لبق يف نم  ثدح  امك  مئارجلا ، هذه  ءارو  ةباصع  كانه  نأ  ىوتسملا ، ةعيفر  ةينمأ 
تدتما دقو  فراعل  ةروص  لاقملل ، يولعلا  فرطلا  ىلعو  كولروسوس .( ةثداح 

يذلا ربخلا ، ةيقب  ةءارقل  ةرشع  ةعساتلا  ةحفصلا  تحتف  نذألل . نذألا  نم  هتماستبا 
نأ دكؤملا  نمو  غلاب . مركب  ًافراع  أفاك  يرحب  ّنأ  حضاولا  نم  ةلماك . ةحفص  لتحا 

يلغت يف ءامدلا  تأدب  لاقملا ، تأرق  نيحو  نآلا . هتريغ  نارين  ىلع  ىولتي  بيكش 
بلطأ يننأكو مل  ًايفرح ، ةحرابلا  هتلق  ام  لك  ةباتكب  ماق  دغولا  اذهف  ًابضغ ، يقورع 

، هعم ليجست  ةلآ  لمحي  ناك  هنأو  دب  هلاقم .ال  يمسا يف  ركذي  الأ  غلاب  رارصإبو  هنم 
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، ناغودل ةروص  فاضأ  لاقملا  ةيا  يفو  هتيفرحب ؟ راوحلا  ركذ  نم  نكمت  فيك  الإو 
، لنوزوأ لا  هتقيشعو  ناتاك ، ريكب  نم  لك  روص  تناك  امك  كولروسوس . ةثداحلو 
ام ركفأ يف  تنك  لاقملا ، أرقأ  تنك  اميفو  لاقملا . ةروشنم يف  ًاضيأ  تعفر  ديقعلاو 
دق ًافراع  نأ  مربخأ  ول  اذام  نيفرطلا . نم  ناطيحي يب  نيذلا  نيققحملا  نيذهل  هلوقأس 
يننأ هيلع  هتعلطأ  ام  لكف  قالطإلا . ىلع  ثدحي  راوحلا مل  اذه  نأو  اذه ، لك  قلتخا 
بلط لجأ  نم  ىقتلا يب  دق  ريخألا  ذه  نأب  ضرتفا  هنكلو  ناغود ، ةفدص  تيقتلا 

. يتدعاسم
هتربنو دعوتملا  جافلاي  توص  ناندع  – ديس  اي  ًاريبك  ًأطخ  تبكترا  دقل  - 
كيلع ناك  ام  ًاصخش  تربخأ  دقلف  يراكفأ  – تيتشتب  ةيفاك  تناك  ةداحلا 

. قئاقحلا عيمجب  هيلإ  ثدحتلا 
. فراع ىلإ  نوريشي  امهتننظ 

، ناغود تيقتلا  يننأب  طقف  هتربخأ  انأف  تلق  – تاقيفلت  – درجم  ربخلا  - 
. هاوه ىلع  ةياكح  قلتخا  هنكلو 

نكلو انعم ، يتلا  قئاثولا  قباطت  يهف  جافلاي  – لاق  ًاقيفلت  – سيل  ربخلا  - 
. ليصافتلا هذه  ىلع  ديفم  عالطإ  وه  اذه  نم  مهألا 

نوكي دقف  ةفيحصلا ، ربخلا يف  رشن  لبق  ديفمب  يئاقل  رمأب  ناملعي  اماد  ام 
ًايلخاد ًاعارص  كانه  نأ  ينعي  اذهو  رمألا ، ىلع  امهعلطأ  نم  ديفم  ءاسؤر  دحأ 

. مه لب  أطخأ ، نم  انأ  تسل  لاحلا ، هذه  يفو  ةينمألا . رئاودلا  لعتشي يف 
دقو تلأس  ةينمألا ؟ – رصانعلا  دحأ  ًاضيأ  ديفم  سيلأ  مهفأ ؟  -مل 
دقل نولوقي يل : امأكو  ًارزش ، يلإ  نارظني  ايقب  امهنكلو  ًاليلق ، يسفنب  يتقث  تدعتسا 

. اهكرادت نكمي  ىضوفب ال  كؤابغ  ببست 
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ةيوطلس ةربنب  اهلاق  بجي  – امك  قباسلا  انثيدح  مهفت  مل  كنأ  ودبي  - 
هذه عم  نينواعتملا  نم  صلختلا  لواحن  انّنأ  كانربخأ  نيح  هذيملت  – رهني  ذاتسأل 

. اننيب نيدوجوم  اولاز  ام  مأ  ًادحاو : ًائيش  ينعي  اذهف  انتزهجأ ، لخاد  تاباصعلا 
لمعي ديفم  له  يلاؤس ، ىلع  ينبجت  هثيدح  –مل  تعطق  ةظحل  – ةظحل ، - 

مأ ال؟ ةينمألا  ىوقلا  عم 
. كلذك هنإ  - 

؟ ناغود ةثداح  قيقحتلل يف  ةطلس  كلمي  لهو  - 
. يلإ رظني  وهو  جافلاي  حمالم  ةدح  تّفخ 

لاقتنالل بسانملا  تقولا  ناك  دقف  لمكي ، هعدأ  ملو  نكلو  – اهكلمي  هنإ  - 
. موجهلا ىلإ 

هنأ هسفنب ، لجرلا  ينربخأ  دقف  تلق  – ءيشب  – عرذتلا  كنكمي   -ال 
يفحصلا يقيدص  هعمو  امكب ، يئاقل  ىلع  هتعلطأ  نيح  رمألا ، قيقحتلا يف  ىلوتيس 

امك هتبجأ  دقو  يلع ، ةلئسألا  حرطي  أدبو  ةليوط . تاونس  ذنم  ةيوس  لمعن  يذلا 
؟ اذهك رمأ  ىلع  ينابساحت  نأ  امكل  فيكف  يعم . امتققح  نيح  تلعف 

نآلا – ىتح  ًاتكاس  لظ  يذلا  روغنوغ  اهلاق  ناندع  – ديس  ئطخم  تنأ  - 
ريس ةقاعإ  تلواح  كنأ  ينعي  اذهو  ناغودو ، تنأ  كنيب  راد  ام  انع  تيفخأ  دقل 

. تاقيقحتلا
تلصاو انه  – ثدحي  ام  مهفأ  يننأ ال  امك  قيقحت . يأ  ةقاعإب  مقأ  انأ مل  - 

ريس نع  يلعفلا  لوؤسملا  وه  نمو  ةيضقلا ؟ هذه  قثأ يف  نأ  ّيلع  نمب  جاجتحالا  –
؟ ةقيقحلا ةفرعم  لجأ  نم  نمألا  ةيريدم  ىلإ  يطخ  بلط  لاسرإ  ّيلع  له  قيقحتلا ؟
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رعشت كنأ  ملعأو  كعضو ، مهفتأ  انأ  جافلاي  – لاق  كعرو  – نم  ئده  - 
. ةريثك تامولعم  انع  تيفخأ  لباقملا  كنكلو يف  ةريحلاب ،

. ينعطاق هنكلو   -ال  –
يذلا ثيدحلا  نع  ةرم  نم  رثكأ  كانلأس  دقف  رمألا . ركنت  نأ  لواحت   -ال 
بلط هنأ  مغر  رثكأ ، ال  ةصاخ  ةيلئاع  ثيداحأ  تناك  اأ  انتربخأو  امكنيب ، راد 

. ليصافتلا هذه  ىلع  انعلطت  تنأو مل  رطخ . ناك يف  هنأل  كتدعاسم 
. نكلو - 

. يضارتعال عامتسالا  ءانع  هسفن  فلكي  ملو 
. اهنيح اننيب  راد  يذلا  ثيدحلا  ًاديج  ركذتنو  ىقمح ، انسل  نحن  ينعمسا ، - 

. ةصقان تامولعم  انتيطعأ  كنأ  ينعي  اذهو  ركذتت . ًاضيأ  تنأ  كنأ  نظلا  بلغأو 
. ىنعم يأ  راكنإلل  نكي  ملو  ًاقحم ، ناك 

ناغود عم  يئاقل  ليصافت  ضعب  ىلع  امكعلطأ  يننأ مل  فرتعأ  ًانسح ، - 
. لماكلاب

مل حضاو  قنحب  ينقمري  وهو  ةيساق ، ةيرخسب  روغنوغ  اهلاق  اهضعب  – - 
: يثيدح تلصاوو  هتاملك  ىلع  قلعأ  يننكلو مل  هئافخإ . ىلع  صرحي 

يعيبط يف اذهو  امكهاجتا ، ةقثلاب  رعشأ  انأف مل  امكعم ، ًاحيرص  نوكأل  - 
. ءابولاك تاباصعلا  راشتنا  لظ 

ةريغ نيتمتاقلا  هينيع  تدب يف  دقو  جافلاي ، ينلأس  ديفمب ؟ – تقثو  فيكو  - 
. تفتخاو تاظحلل  ترهظ  ةيفخ 

ملف لباقملاب ، امتنأ  امأ  ناغودب . قلعتي  امم  ريثكلا  ىلع  ينعلطأ  ديفم  ّنأل  - 
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. هنع ءيش  يأ  يناربخت 
. ةيبصع ةكحض  روغنوغ  قلطأ 

نم انيدل  ام  لك  ىلع  ناندع  ديسلا  علطن  نأ  انيلع  يديس ؟ تعمس  له  - 
. هتقث بسكنل  قئاثو ،

تفتلا نمو مث  ثيدحلا ، ةلاطإ  هتبغر يف  مدعل  ريشت  ةيساق ، ةربنب  جافلاي  هر 
. لصاوأ نأب  ًائموم  يوحن 

ةيضقلا تايثيح  ىلع  علطم  هنأكو  ديفم ، يل  ادب  دقل  كتربخأ ، امك  - 
امتنأ امأ  نمألا . ىوق  ةيريدم  عم  قيسنتلاب  لمعي  هنأب  ينربخأ  هنأ  امك  امكنم . رثكأ 

ريس نع  لوؤسملا  هنأ  ينعي  ام  باهرإلا . ةحفاكم  مسق  نم  امكنأب  ينامتربخأف 
. ةيضقلا

. روغنوغ نونج  ةراثإل  ةيفاك  تاملكلا  هذه  تناك 
اننكلو اننأش . نم  ليلقتلا  لواحي  هنإ  ًاخراص  – دتحا  رذقلا  – نئاخلا  - 
ةرايسلا ةلجع  سفرف  هبضغ ، حبك  ىلع  ًارداق  نكي  نأشلا  –مل  عيضو  وه  مك  هيرنس 

ديفم تمهف ؟ له  يبحاص . اي  ةيضقلا  هذه  ىلوتن  نم  نحن  ّيلإ  – تفتلا  مث  همدقب ،
. رمألاب هل  ةقالع  ال 

. جافلاي لخدت  الول  هقيعز  ةلصاوم  يوني  روغنوغ  ناكو 
ناغود ّنأ  امك  يوحن  – هّجوت  ًامزاج  –مث  هرذح  كعور  – نم  ئده  - 

لكب انربخأ  تقولا ، ضعب  كلمن  لازن  اننأ ال  ييأرب  ديفم . سيلو  هرمأ ، انمهي  نم  وه 
. ةقرتحملا ةثجلا  بحاص  نم  قّقحتلا  رمألا يف  انديفي  دقف  كيدل ، ام 

تقثو يف تنكل  لجرلا ، اذه  تارظن  لّلظت  يتلا  ةمتاقلا  ةباحسلا  كلت  الول 
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. هلوقي ام 
ةفيحصلا ىلإ  ريشأ  انأو  تامولعم  – نم  ّيدل  ام  لك  فراع  رشن  دقل  - 

. كلذ نم  رثكأ  فرعأ  الو  يدي  – يتلا يف 
ناقدصي امأ ال  حضاولا  نم  ناكو  ًاكش ، حضنت  نويعب  امهالك  ّيلإ  رظن 

ةلاسرلا ىلع  امهعالطإ  ةين يف  يأ  كلمأ  يننكل مل  نيّقحم . اناكو  لوقأ ، امم  ةملك  يأ 
ديعتست نأ  لبق  ءيش ، يأ  ىلع  ًاديفم  علطأ  نلو  امهعلطأ  نل  ةحرابلا . ينتلصو  يتلا 

. ءاوجألا أدو  ااكم ، ةراجحلا 
. يفواخم لئابح  تعقو يف  دقو  هاشخأ ، تنك  ام  اذه  - 

. جافلاي ينلأس  هاشخت ؟ – تنك  يذلا  امو  - 
. ىرخأ ءايشأ  يفخأ  يننأ  نانظتسف  ناغود ، هلاق يل  امب  امكتربخأ  ول  - 
. روغنوغ لاق  ًائيش  – اندقتعا  امل  ةيادبلا ، ذنم  كلذب  انتربخأ  كنأ  ول  - 

مادطصالا يب، روغنوغ  تالواحم  نع  ٍضار  ريغ  ادب  يذلا  جافلاي ، انب  داع 
. ثيدحلا ىرجم  ىلإ 

؟ ناغود نع  كيدل  ام  لك  اذهأ  - 
. ةحفصلا هذه  ًايفرح يف  بتُك  دق  ناغود ، نيبو  ينيب  راد  ام  لكف  لجأ ، - 

يأ ينطعي  ملو  رمألا . يف  ام  لك  اذه  هب . لبقأ  مل  انأو  ًاضرع ، ّيلع  ضرع  دقل 
. نيوانع وأ  ءامسأ  وأ  تامولعم 

. ثيدحلا لخدتي يف  روغنوغ  داع  ًامسا  – كاطعأ  دقل  لب  - 
. انأ هملعأ  ًائيش ال  ملعي  دغولا  اذه  ناك  نإ  ًاقح  همهفأ  ام مل 
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. همالك لصاو  ام  – طباض  نع  كثدح  دقل  - 
دقف هيلع  – دنتسي  ءاره  يأ  كلمي  حقولا ال  اذهف  تلق . قح  – كعم  - 

. طباضلا بقل  لمحي  صخش  لمعلا  معزتي  نم  ّنأ  ينربخأ 
. رثكأ دكأتلا  ديري  هنأكو  ًاددجم ، لأسيل  داع 

؟ ىرخأ ءامسأ  ىلع  كعلطأ  لهو  - 
. يسأر نم  ةز  يفنأ  انأو  تلق   -ال  –

. ةيرخس ةحمل  ئلتمملا  ههجو  تطغ 
؟ ىرخأ ةفيحص  يف  كل ، ىرخأ  تاحيضوت  ًادغ  انفداص  ول  اذامو  - 

. ّيدل ام  لك  اذه  نأل  رخآ ، ًائيش  اوفداصت  نل  - 
. يندعوتي هنأكو  ةدحب ، جافلاي  ىلإ  قدح 

هذه نإ  اهلوقي  – ةملك  لك  ىلع  دّدشي  وهو  اهلاق  ناندع  – ديس  - 
ريزو نم  ةرشابم  رمأب  لمعن  نحنف  ديفم ، هيعّدي  امم  كعد  عقوتت . امم  مهأ  ةيضقلا 

. كيدل ام  لك  انمساقت  نأ  ديجلا  نم  نوكيسو  ةيلخادلا .
. اهتلق ةملك  لك  ىلع  ديدشتلا  تلواح  يرودب  انأو 

تبكترا امبر  ًانسح ، تلق  – هلوقأ  – ام  مهف  مدع  ىلع  نارصت  اذامل  - 
ءيش ّيأ  يدل  سيل  نكلو  ناغود ، هب  ينربخأ  ام  ةقيقح  ىلع  امكعالطإ  دعب  ًأطخ 

. نآلا هيفخأ 
. ءيشب َتملع  ول  نكلو  - 

. عيمجلا لبق  هيلع  كعلطأس  يننأب  كدعأ  ءيش ، يأب  ُتلمع  ول  - 
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دقف اذل  تلق ، امم  ةملك  اقدصي  امهرودبو مل  يدعو ، ذيفنت  يونأ  نكأ  مل 
ةليسولا انرتخا  دقل  ًاضيأ . انتافرصتو  لب  انرعاشم ، طقف  سيل  ةلدابتم . انرعاشم  تناك 
لصاونو دوعولا ، مدقن  انك  اننيب ، ةقث  ةرذ  بايغ  يفف  رخآلاب . فرط  لك  عقويل  ااذ 

ةجل نم  ينجرخأ  ةمداقلا  ةرايسلا  كرحم  توص  نكلو  تارظنلا . لدابتن  نحنو  بذكلا ،
ةثالث كانه  ناك  انم . برتقت  اتويوت  ةرايس  تيأر  يسأر  تعفر  نيحو  هذه . تانراقملا 

نيح اهنم ، الّجرت  دقو  يفلخلا ، دعقملا  يف  ناسلجي  امهنم  نانثا  ةرايسلا ، يف  لاجر 
. رمعلا نم  نيسمخلا  دودح  اناك يف  ةرايسلا . تفقوت 

ئلتممو ةماقلا  طسوتم  ناكف  رخآلا  امأ  ًاليحنو ، ةماقلا  ريصق  امهدحأ  ناك 
، ةماقلا طسوتم  امأ  ريصقلا ، سأر  يطغت  لماكلاب  ةيدامر  رعش  ةمجأ  تناك  ماوقلا .
، سأرلا اذه  ةبارغ يف  رثكألاو  بارغتسالا ، اهمجح  رغص  ريثي  ةمجمج  كلمي  ناكف 

اتدب دقو  ةريغص . ةنيفس  يعارشك  فرط  لك  نم  هب  ناطيحت  ناتللا  نانذألا  كنات  وه 
روتكدلا انأ  : « هسفن ريصقلا  مدق  هرعش . مظعم  طقاست  دعب  ودبي ، ام  ىلع  حضوأ 
يتسدع فلخ  هانيع  تدبو  ةحضاو . ةقابلب  ةثالثلا  نحن  انحفاصي  وهو  ناهروأ «
دورشب يشت  هتارظن  تناكف  ةءارقلا . هلمكأب يف  ليللا  ىضق  هنأكو  نيتدهجم ، هتراظن 

» لوسر ماعلا  بئانلا  انأو  هوذح » نيتيعارشلا  نينذألا  بحاص  اذح  دقو  حضاو .
انلأسي هنأكو  انيلإ ، رظني  ناكو  بعتلا ، لدب  ًاللم  ضيفت  ماعلا  بئانلا  تارظن  تناكو 
قئاسلا امأ  ةثالثلا . نحن  انميدقتب  هرودب ، جافلاي  ماق  دقو  انه . ىلإ  ىتأ يب  يذلا  ام 

ىتح اهلزنأ  يتلا  ةرايسلا  ةذفان  نم  حضاو ، للمب  فراعتلا  مسارم  عباتي  ناك  دقف 
. ناهروأ بيصن  نم  هفيرعت  ةمهم  تناكو  اهفصتنم .

. ناجرإ يدعاسم  - 
ىلع نكي  مل  هنأ  حضاولا  نمف  ةيملعلا ، هتبتر  ركذل  ًايعاد  دجي  مل  هنألو 
نم ًاييحم  هسأرب  انل  أموأ  رمألاب ، ٍلابم  ريغ  ادب  يذلا  ناجرإ  نكلو  ةيمهألا . نم  بناج 

. ةرايسلا
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. انلأس ديعب ؟ – ربقلا  له  - 
. ركذتلل ةلواحم  يلوح يف  ام  ىلإ  ةرظن  تيقلأ 

كانه ىلإ  لوصولا  نكمي  الو  قيض ، قيرطلا  نكلو  ًاليلق  ديعب  هنإ  - 
. ةرايسلاب

. انه تارايسلا  كرتنس  ًاذإ  - 
ًاعرذ قيضي  هنأ  ادبو  بئانلا ، اهلاق  نيطلاب  – انمادقأ  ثولتت  نأ  ىشخأ  - 

. ةبطر تلاز  ام  ضرألاف  رثكأف  – رثكأ 
. يتلفسإ هيلع  ريسنس  يذلا  قيرطلاف  مهل  – تحضوأ  اوقلقت  –  -ال 

ناك يف مادقألا ، ىلع  ًاريس  لمكنس  اننأ  ملع  نيح  ةرايسلا ، نم  ناجرإ  لزن 
لدسنملا ليوطلا  ينبلا  هرعش  ناكو  يضاير . دسج  اذ  ًاليوط ، ناهروأ ، رمع  فصن 
مامتهالا ادب  زوجعلا ، ثواميلبلا  ىأر  نيحو  سمشلا . ءوض  ىلع  عملي  هيفتك ، ىلع 

رّرم طقف  لعفي . هنكلو مل  اهسمليس ، هتننظ  ىتح  اهنم ، برتقي  وهو  هينيع  ًاحضاو يف 
ةلمجلا متمت  نمو مث  اهيذؤي . نأ  ىشخي  هنأكو  ءاقنعلا ، لكيه  ىلع  ةقابلو  رذحب  هيدي 

. مهبجعت ةيكيرمأ  ةرايس  مهتيؤر  نيح  نويسنرفلا  اهقلطي  يتلا 
. ةليمج ةيكريمأ  - 

. هتماستبا ينتقار  دقو 
. هتلأس تارايسلا ؟ – هذه  بحتأ  - 

ةدحاو كلمي  يلاخ  ناك  دقف  تارايسلا . هذه  ىلع  ةقاوسلا  تملعت  دقل  - 
. ىجنإتسوب يوك ، يداك  طخ  ىلع  لقنلل  اهلمعتسيو  اهنم ،

ىلإ رظنيو  انثيدح ، عمسي  يذلا  بئانلا  هجو  نع  ىشالت  دق  للملا  ناكو 
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كلذ داعو  روفلا ، ىلع  ىشالت  هنكلو  ظحلُي . داكلاب  لوضف  ضيمو  حالو  ةرايسلا ،
قالطإلا ىلع  نيمتهم  ريغ  اودبف  نورخآلا  امأ  ههجوو . هينيع  ىلع  ميخي  مأسلا 

. ةدحاو ةملكب  ولو  هيلع  اوقلعي  اذل مل  انثيدحب ،
روفلا ىلع  رشاب  هسيئر ، ينيع  لاجعتسالا يف  ةرظن  روغنوغ  دهاش  نيحو 

: قيلعتلاب
؟ لأس بئانلا ؟ – ةدايس  بهذن  له  - 

؟ ةيدلبلا نم  دحأ  يتأي  نلأ  بئانلا  – باجأ  قلطننلف  – - 
. دحاو قباط  نم  نّوكملا  ءانبلا  وحن  هديب  روغنوغ  راشأ 

. مهراضحإل بهذأس  انأو  متنأ ، اولّضفت  مكراظتنا ، لامعلا يف  عم  مإ  - 
ربق وحن  ًاعيمج  انهجتاو  ةرايسلا ، نم  يندعم  ءاطغ  تاذ  ةبيقح  ناجرإ  جرخأ 

. ناميرك ةلاخلا 
ديدحتلا هجو  ىلع  ركذأ  يل  –ال  حرشي  أدب  دروف  – هيدل  ناك  يلاخ  - 

، كترايس زيتيفو  دوقم  اهل  ناك  اهيلع . ةدايقلا  تملعت  دقو  تناك . ةنس  يأ  ليدوم 
: ًامئاد لوقلاب  ينرذحي  يلاخ  موحرملا  ناكو  ةديج . ةلاح  يف  دعاقملا  ةيطغأ  تناكو 
، ةدحاو ةرطق  تيأر  ولف  دوقت ، تنأو  هبتناو  اهيلع ، ةوهقلا  بكس  نم  رذاح  «

. غلاب صرحب  ا  ءانتعالا  ةرايس مت  تناك  كلتقأس .
عضبب انقبسي  يذلا  ناهروأ  بقارأ  تنك  ثيدحلا ، لصاوي  ناك  اميفو 
هفطعم ةقاي  ىلع  ةحضاو  ةرشقلا  فتن  تدب  دقو  هتراجيس ، كسمي  ناك  تاوطخ ،

هدي رصنب  ىلإ  يتارظن  تهجتاف  يلثم ، ًاقلطم  ًالجر  هتدقتعا  ةظحللو  ةخستملا .
. دوهعملا هعضوم  متاخلا يف  ناك  ىرسيلا .
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. ناجرإ ينلأس  تارايسلا  – كلت  عيمج  نم  صلختلاب  اوماق  مأ  ملعتأ  - 
نم تارايسلا  هذه  صقب  نوموقي  نوقئاسلا  ناكو  عبطلاب ، كلذ  ملعأ  تنك 

لدبو باكرلا ، نم  ديزم  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  اهيلإ ، رخآ  دعقم  ةفاضإو  فصتنملا ،
قنح ريثي  رمألا ، اذه  ناك  عبطلابو  دعاقم . ةثالث  ىلع  نولصحي  اوناك  نيدعقم 

. يدلاو
اهتلاح لمجأ يف  تناك  ةرايسلا ، هذهف  تقلع  – ًافحجم  – ًالمع  ناك  - 

. ةيلصألا
لجأ نم  نيرطضم ، اوناك  تالصاوملا  هذه  يقئاس  نكلو  قح ، كعم  - 

. شيعلا ةمقل 
، ةيكيرمألا تارايسلا  نع  ديزملا  عامسب  ًاعرذ  قاض  دق  ناهروأ  ّنأ  ّدب  الو 

. انوحن تفتلاف 
يتلا فافختسالا  تارظن  ِفخي  ملو  ينلأس . كتدلاو ؟ – نفد  ّمت  ىتم  - 

. هدعاسم وحن  اههّجو 
. ةنسلا براقي  ام  - 

. هبيجأ تنك  اميف  هنم  تبرتقا  دقو 
. ةيمهألا نم  ميظع  ردق  ىلع  رمأ  ركفي يف  هنأكو  ادبو  مممه  – مممه ، - 

نلف نيظوظحم ، انك  ول  يوحن  – تفتلي  داع  بنج ، ىلإ  ًابنج  ريسلا  نم  ليلق  دعبو 
. دعب تأدب  دق  ةعبارلا  ةلحرملا  نوكت 

حضوأ يل. ةلئاستملا  يتارظن  ظحال  نيحو 
لجأ نم  ةبسانم  ةنيع  ىلع  روثعلا  ةمهم  انيلع  بّعصت  ةعبارلا  ةلحرملا  - 
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نم يقب  ام  نوكيسو  ةمدقتم . لحارم  يف  نوكيس  خسفتلاف  DNA. لا ـ ليلحت 
. ّنبصتلا لصحي  اذإ مل  اذه  ًابيرقت . يمظع  لكيه  درجم  دسجلا 

ىفتكا دقو  ةدعاسملا . ًابلاط  هدعاسم  ىلإ  رظنأ  انأو  هتلأس  ّنبصت ؟ – يأ  - 
هللا يف نكيل  ديدج ، نم  هسأر  ذاتسألا  ّزه  دق  اه  لوقي  هنأكو  ًامربتم ، ّيلإ  رظنلاب 

. كنوع
تالاحلا ضعب  هعباصأ  –يف  نيب  هتراجيسو  ناهروأ  اهلاق  ةقيقحلا  –  -يف 

، ةليوط ةرتفل  اهلكش  ىلع  ظفاحت  ةثجلا  ّنأ  يأ  ّنبصت . ةيلمعل  ةثجلا  عضخت  ةردانلا ،
؟ ةنيدب كتدلاو  تناك  له  خّسفتلا . اهنِّبصي  نأ  نود 

. تحضوأ يننكل  هنع ، ثدحتي  امع  ةركف  ىندأ  كلمأ  نكأ  يننأ مل  مغرو 
. ةنادبلا ىلإ  ليمت  تناك  ضرمت ، نأ  لبق  - 

. ةافولا نيح  اهتلاح  ينعأ  انأ  - 
. ازو نم  ًاريثك  تدقفو  ناطرسلاب ، تبيصُأ  - 

سيلأ ةيلوحك  نكت  ملو  ّنبصتلا . ثدحي  نأ  بعصلا  نم  ةلاحلا  هذه   -يف 
؟ كلذك

. كلاؤس ىزغم  مهفأ   -ال 
. نييلوحكلا نيب  ًاثودح  رثكأ  نوكت  ّنبصتلا  ةيلمع  نأل ، كلذ  - 

وهو ههجو ، ولعت  يتلا  ةيرخسلا  ةماستبا  تيأرف  ًاددجم ، ناجرإ  وحن  تهجتا 
. راوطألا بيرغ  لجر  اذه  ناهروأ  ّنأ  اهنيح  تكردأو  هذاتسأ ، نم  ًارخاس  هسأرب  ئموي 

. ةيلوحك نكت  يتكحض  –مل  يراوأ  انأو  اهتلق  يديس  –  -ال 
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. ّنبصتلا اهبيصي  نأ  نكمي  ًاذإ ال  - 
انب – قحليل  ريسلا  ّثح  دقو  ثيدحلل ، ناجرإ  مضنا  ذاتسأ  – اي  نكلو  - 

لوطأ ةرتف  جاتحتس  ماظعلا ، نم  ةذوخأملا  ةنيعلاف  خّسفتت ، ةنيع مل  ىلع  رثعن  نأ  مهملا 
DNA. لا ـ ليلحت  جئاتن  روهظ  لجأ  نم 

لصاويل هذاتسأ  يف  ةسامحلا  نم  ًاديزم  ثبي  نأ  در  رثرثي  هنأ  تظحالو 
. لجرلا اذه  لّمحت  هتقيرط يف  اأ  ودبيو  رثكأ . ثيدحلا 

ىلعألا – وحن  هتراظن  عفدي  وهو  ناهروأ ، اهلاق  ءامدلا  – وه  رصنع  مهأ  - 
. ةقلطم ةلوهسب  DNA لا ـ ليلحت  ءارجإ  عيطتسن  ةجزاط ، ءامدلا  تناك  ولف 

. انتمهم بعصيس  اذهو  ةنس ، ذنم  تثدح  ةافولا  نإ  لوقت  كنكلو 
. تلأس ًاقح ؟ – - 

. يتوص قلقلا يف  ضعب  ظحال  يذلا  ناهروأ  حضوأ  دقو 
تادعملا انتاربتخم ، كلمن يف  نحنو  ًاريثك ، ملعلا  روطت  دقف  قلقت ، نكلو ال  - 

. ةيكيرمألا تارابختسالا  ةلاكو  رباخم  اهمدختست  يتلا  ااذ 
ىلع لوصحلل  لكاشم  نوناعي  مهف  ناجرإ  – لاق  ًاروطت  – رثكأ  يه  لب  - 

. اهل لهأ  ثثج ال  نم  رثكأ  انيدل  سيل  نحنو  اهيلع . ثوحبلا  ءارجإل  ثثج 
روفلا ىلع  رداب  هنم ، رخسي  هدعاسم  ّنأ  ملعي  نكي  يذلا مل  بئانلا  امأ 

. هرظن ةهجو  حيضوتب 
هتبابس يف زهي  وهو  ثدحتي  ناك  ينب  – اي  ئطخم  ناجرإ ، اي  ئطخم  تنأ  - 

نيناوقلا نكلو  ريثكب . انم  رثكأ  اهل ، لهأ  ثثج ال  مهيدل  خيبوتب  – هدعاسم  هجو 
. ةيلوألا ثوحبلا  ةدام  داجيإ  ةبوعص يف  نودجي  مهف  اذل  ًادّدشت ، رثكأ  مهيدل 
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يحوي يذلا  قيربلا  كلذو  يوحن  تفتلا  حيحصتلا ، ةمهم  ىأ  نأ  دعبو 
. هينيع ضموي يف  ةقثلاب 

اذه جئاتن  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتنسو  ام ، ةقيرط  دجنسف  قلقت ،  -ال 
. ليلحتلا

هقهقيل ناجرإ  داع  ًاريثك  – ينمهي  رمألا  اذهف  تلق  – كل  – ًاركش  - 
يركش ًاقداص يف  تنك  يننأ  مغر  هذاتسأ . نم  ةيرخسلا  لصاوأ  يننظي  وهو  ًامتكتم ،

. ينهذ رودي يف  لاؤس  مهأ  ىلع  بيجتس  مأ ال ، ناغودل  ةثجلا  تناك  نإ  ةفرعمف  هل .
تمص يف  نورسي  اننوعبتي  نمم  ةيقبلاو  جافلاي  ناك  ثدحتن ، انك  اميفو 
انفلخ نوريسي  اوناك  ثيدح . يأ  مهنيب  ردي  ملو  ةدحاو ، ةملكب  اوسبني  نأ  نود 

حرشي يل لظ  دقف  ناهروأ  امأ  صاخلا . هملاع  لك يف  نيقراغ  سوؤرلا  يأطأطم  عباتتب ،
بيبط مامأ  ةرضاحم  يقلي  هنأكو  ثالثلا ، ةثجلا  ليلحت  لحارم  لوح  قيرطلا ، لاوط 

ناك ام  ردقب  ًابيرغ ، همالك  ناك  ام  ردقبو  لوألا . يعرشلا  هريرقت  رضحي  ئدتبم 
ةلاخلا ربق  وه  ناهروأ ، تاملك  نم  رثكأ  يتبارغ  راثأ  ام  نكلو  هتاذ . نآلا  ًافيخم يف 

كلذ لدبف  مالكلا . ىلع  يتردق  ةشهدلا  ينتدقفأ  ربقلا  ةلاح  تيأر  نيحف  ناميرك .
رازمك ادب  ربق  كانه  ناك  هيفرط ، ىلع  نيدهاش  نيب  عقي  ناك  يذلا  عضاوتملا ، ربقلا 
تفلتأ تبو  ناكملا ، تأطخأ  ينأ  تننظ  ةيادبلا  ةليمج .يف  ةيرمرم  حاولأ  هيطغت  مخف ،

يتلا ايساكألا  ةرجشو  ربقلا ، ةاذاحمب  رمي  يذلا  يتلفسألا  قيرطلا  نكلو  يلوح .
هانب نم  فرعأ  يذلا ال  ءاملا ، ليبس  ناك  تاوطخ  دعب  ىلعو  هنم ، برقلاب  بصتنت 

. ينم برتقا  يتريح  جافلاي  ظحال  نيحو  ديدحتلا . هجو  ىلع 
. ينلأس رمألا ؟ – ام  - 

شوقنملا مسالا  ىلإ  ترظنو  ربقلا . نم  برتقأ  انأو  اهتلق  ةظحل  – ةظحل ، - 
جافلاي هأرق  يذلاو  اياك ، ناميرك  مسا  ناك  ةحتافلا . ةروس  تحت  ربقلا ، ةدهاش  قوف 
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. ًاضيأ
. ينلأس نمزوس ؟ – ةلئاعلا  مسا  تسيلأ  - 

مساو اهمساو  حيحص ، ربقلا  ناكم  ّنأ  امك  تلق  – نمزوس  – ىلب  - 
.. ًاضيأو قباطم  ريغ  ةلئاعلا  مسا  نكل  حيحص ، اهدلاو 

. جافلاي ىلع  رهظي  لاعفنالا  أدب 
؟ ًاضيأ اذامو  - 

. لكشلا اذ  نكي  وهف مل  ربقلا ، ليدعت  دقل مت  - 
ربق اذه  له  هسأر  – شرهي  وهو  لوسر ، ماعلا  بئانلا  اهلاق  ينعت ؟ – اذام  - 

مأ ال؟ كتدلاو 
. اياك مساب  ًالبق  عمسأ  يننكلو مل  كلذك ، نوكي  نأ  هب  ضرتفي  - 

. لوسر ينلأس  لوألا ؟ – اهجوز  ةينك  نوكي  نأ  زئاجلا  نم  سيلأ  - 
؟ اذه اياك  مسا  ءاج  نيأ  نم  ملعأ  الو  نوسكوغ ، تناك  هتينكف   -ال ،

؟ ربقلا مّمر  يذلا  نم  نكلو  ناهروأ  – حضوأ  اهتلئاع  – مسا  ناك  امبر  - 
. كلذب ماق  نم  وه  ناغود  يخأ  نوكي  امبر  - 

هركي ناك  انقيدص  ّنأ  ودبي  ناهروأ  – روتكدلا  اهلاق  حضاو  – رمألا  ًاذإ  - 
مسا نّود  اذل  ًاضيأ . كدلاو  هركي  هنأ  حضاولا  نمف  يتحارص ؛ ىلع  ينرذعاو  هدلاو ،

، ًادج ةدّقعمو  ةمهم  ةقالع  مألاو ، نبالاو  بألا  نيب  تاقالعلاف  ربقلا . ىلع  اهتلئاع 
. ةقالعلا هذه  لوح  ةمهم  تايرظن  ديورف  سفنلا  ملاع  عضو  دقو 

لبقتي يذلا مل  ناغودف  عقاولا ، ىلإ  برقألا  ناهروأ  روتكدلا  تاملك  تناك 
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ماقو هتركاذ ، نم  لوصفلا  هذه  حسم  لّضف  هنأ  ودبي  يبأ ، نم  هتدلاو  جاوز  ًاموي ،
ىلإ نوكرلا  ّيلع  سيل  نكلو  همأب ؟ ًامرغم  دلولا  ناكأ  ةبارغلل ، اي  اهتلئاع . مسا  نيودتب 

اهجاوز لبقتل  ةريبك  ةبوعص  دباك  هنأ  حضاولا  نمف  روفلا ، ىلع  اذهك  ّلخم  ريسفت 
مك انثدحت  ماودلا  ىلع  تناك  اأ  ةصاخ  هراكنإ ، ةلواحم  ىلإ  هعفد  ام  اذهو  يناثلا ،

. هتلوفط ًاديعس يف  ناك 
وحن ًاعيمج  تفتلن  نأب  ًاليفك  توصلا  اذه  ناك  ربقلا  – متدجو  دق  اه  - 

يذلا ّنبصتلل ؛ نيحشرملا  دحأ  ناكو  جافلاي . عم  ريسي  ًانيدب ، ًالجر  ناك  فلخلا .
ءاندُبلا ا  زاتمي  يتلا  ةدودولا  ةحسملا  كلت  تناك  هتافو . دعب  ناهروأ ، هنع  ينثدح 

يدلج فالغ  اذ  ًامخض ، ًارتفد  نولمحي  نورخآ ، لاجر  ةثالث  هعبتي  ناكو  ةداع .
. انم عيمجلا  برتقاو  ًالوعمو . ًاشفرو  دوسأ ،

وهو روغنوغ  اهلاق  ةيدلبلا  – رباقملا يف  نوؤش  نع  لوؤسملا  لامج  ديسلا  - 
لمحي يذلا  لجرلا  وحن  تفتلاو  هسأر ، نم  ةءاميإب  اناّيح  يذلا  نيدبلا  لجرلا  ىلإ  انفرعي 

: ليلق لبق  اننيب  راد  يذلا  ثيدحلا  عمس  هنأكو  هل ، لوقيل  دوسألا ، رتفدلا 
ربقلا وه  اذه  ناك  نإ  دكأتنل  رتفدلا  اذه  تاحفص  بّلق  ريدق ، اي  ايه  - 

. هحتفنس يذلا 
ىلع دوسألا  رتفدلا  عضو  ثيح  ةربقملا ، نع  لوؤسملا  ناك  ريدق  ّنأ  دب  الو 

. لامج انل  حضوأ  امنيب  رمرملا ، ةيضرأ 
لكشب رمألا  نم  دكأتلا  انيلع  بجي  نكلو  مكلاوقأب ، ةقث  ةلق  تسيل  - 

. رخآ صخش  ربق  حتف  أطخ  عقن يف  ىتح ال  يمسر ،
. ةريحلاب انرعش  دقف  قحلا ، تئش  نإو  بئانلا  – اهلاق  قح  – كعم  - 

ددع نوملعتأ  ام ، ربق  ىلع  روثعلا  لهسلا  نم  سيلف  نوراتحتس ، عبطلاب  - 
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نودفاو انيتأي  نأ  نود  موي  انيلع  رمي  ال  لوبنطسا ؟ موي يف  لك  نوتومي  يذلا  سانلا 
نم دادعألا  هذه  لك  باعيتسا  نع  زجعت  اأ  ىتح  ربكتو ، عستت  ةربقملاو  ددج .

. عاستالا اذه  برغتسأ  اهيلإ  تيتأ  املكو  ىتوملا ،
. رتفدلا تاحفص  بلقي  وهو  ثدحتي  ناك 

دوشنملا ربقلا  هنإ  عساتلا . ربقلا  نماثلا ، قيرطلا  ثلاثلا ، عبرملا  َرنل ، ًانسح  - 
عمتلا دقو  ةقثب ، ًامستبم  ربقلا ، ناونع  ثيح  رتفدلا  ىلع  هديب  برضي  وهو  اهلاق  – 

يه تسيلأ  ئطخي ، رتفدلا ال  اذه  فدري  – وهو  عيبرلا  سمش  رونب  نائلتمملا  هادخ 
دكؤيل انيلإ  رظني  وهو  دوسألا ، توملا  رتفد  نع  هسأر  عفر  دقو  اهلاق  نمزوس ؟ – ناميرك 

ةدهاشلا ىلع  مسالا  أرقي  وهو  لهمت ، هنكلو  ناميرك  – اإ  ىلب  ةجيتنلا  – انل 
ناميرك وه : بوتكملا  مسالا  نكلو  ههجو  – نع  ةماستبالا  تفتخا  دقو  ةيرمرملا ،

؟ اياك
انأطخأ يف انك  نإ  كشلا ، ينباتنا  اذل  تلق  – لصح  – ام  اذه  فسألل  - 

. ربقلا
كشب انقمري  ذخأو  ةهرب ، ذنم  ناك  يذلا  طاشنلاو  روبحلا  لك  ىفتخا 
ماظنب تّلخأ  يتلا  ةطلغلا  اذه  ببسم  نع  ثحبي  هنأكو  ناعمإب ، رخآلا  ولت  دحاولا 

. يدبألا مهداقر  دوسألا يف  رتفدلا  ينكاس 
. انلأس ربقلا ؟ – اذه  حتف  نودوت  اذامل  - 

، ةئيطبلا هسوقطو  لامج  بقاري  وهو  ًاقنح  ىّظلتي  ناك  يذلا  لوسر  نكلو 
. ةدحب رجفنا 

مأ ال؟ نمزوس ، ناميرك  ربق  اذهأ  كينعي . رمألا ال  - 
انضرعت وأ  ًائطاخ ، ًاربق  انحتف  اننأ  ول  ليخت  نكلو  لاق  – يديس  – وفعلا  - 
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. أطخلا اذه  ةجيتن  يننولمحيس  اهنيح  ام . ءابول 
. ريدق لخدت  الول  ثيدحلا  لصاويس  ناكو 

. نمزوس ناميرك  ربق  اذه  - 
نم ديزملا  راثأ  هثيدح ، هيلع  عطقيل  ةأجف  رهظ  يذلا  ريدق  لخدت  نكلو 

. هبضغ
. نيكسملا ًاخبوم  كلذ  لاق  تنأ ؟ – كاردأ  امو  - 

؟ انه لصحي  ام  لك  ملعأو  ةربقملا ، نع  لوؤسملا  يننأ  تيسنأ  - 
: لوقي وهو  قيضب  هسأر  بئانلا  زه 

. انل حرشي  هعد  - 
َفخت ديعو مل  ةرظنب  هدعاسم  جدح  ًامغرم ، رمألا  عاطأ  يذلا  لامج  نكلو 

. دحأ ىلع 
. هلعفنس ام  دجنل  انل  حرشا  نمزوس ، ناميرك  ربق  هنأ  نم  دكأتم  تنأ   -َِمل 
ديدجت هتبغر يف  ىلع  ينعلطأو  ةافوتملا ، ةديسلا  نبا  ءاج  رهشأ  ةتس  لبق  - 
ًاضيأ ًادمحم  ّنأ  امك  ددرت . نود  فيلاكتلا  لك  عفدو  ربقلا ، اذه  اهل  ىنبو  ربقلا ،

. اذه ىلع  دهشي 
ديكأت ةءاميإب  ىفتكاو  ًاليحن ، ًاصخش  ةربقملا ، نيلماعلا يف  دحأ  دمحم  ناك 

. لامج نم  ًافوخ  قيلعت  يأ  ةفاضإ  نود  هسأر ، نم 
رهمأ دحأ  وهو  هديدجتب . نوسرود  ديسلا  فلكو  ًادج ، ًاينغ  لجرلا  ادب  - 

دقو تنمسإلاو . رمرملا  عاونأ  دوجأ  مدختسي  هنأ  امك  لوبنطسا . يف  روبقلا  يعناص 
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ربقلا ءاهتنا  نيحو  ريغص . لزنم  ءانبل  يفكي  ام  ربقلا  ىلع  فرص  لجرلا  ّنأ  ىعدأ 
اهمسا ليذي  نأ  انعلطأ ، امك  هتدلاو ، ةيصو  ىلع  ءانب  نوسرود ، ديسلا  نم  بلط 

. اياك ةينكب 
. ةّدحب لامج  هّخبو  كلذ ؟ – لعفب  هل  تحمس  تنأ  - 

هتدلاو ةيصو  اأ  انربخأو  ةافوتملا ، نبا  ناك  دقف  هلعف ، يننكمي  يذلا  امو  - 
. اافو لبق 

، رثكأ ههجو  ّرمحا  يذلا  لامج  بضغ  نم  داز  ريدق ، حيضوت  نكلو 
. ءاوهلاو بضغلا  ناثفنت  امهو  هفنأ  اتحتف  تعستاو 

يف رارمتسالاب  لامج  اياون  ىلع  بئانلا  ىضق  ربقلا  – وه  اذهف  ًاذإ  - 
. لدجلا

. لمعلاب أدبن  انوعد  - 
ملو رمألاب ، ٍلابم  ريغ  ادب  ريخألا  نكلو  ًادعوتم ، ريدق  قمري  لامج  ّلظ 

. انمامأ هتالابمال  ءافخإ  ىلع  صرحي 
اأدب نيذلا  نيلماعلا  هجوي  أدب  دمحم  – اي  ربقلا  نوحتفت  متنأو  اورذحا  - 
ىلوأ دقل  انوحن  – هجوتي  وهو  فدرأو  يرمرملا  – حطسلا  ًاروسك يف  ديرأ  لمعلا  –ال 
يننأ ًامسق  لمعي : وهو  ددري  ناكو  ربقلا ، اذه  ميمرتل  ةريبك  ةيانع  نوسرود  ملعملا 
اذهو ًاباجعإ . هوحن  تافتلالا  نم  ناكملا  اذه  نم  رمي  نم  لك  كلامتي  ال  ًاربق ، ينبأس 

لك نوسرود  ديسلا  ىطعأ  دقف  لعفلاب . ميرك  لجر  كاخأ  ّنأ  امك  لعفلاب . ناك  ام 
ءاوح مساب  ةديسل  رواجم  عبرم  يف  رخآ ، ربق  ميمرتب  ماق  امك  لام ، نم  هبلط  ام 

. هقيدص ةدلاو  اإ  لاق  نالصأ ،
لعاف ىلإ  لوحت  دق  يخأ  ّنأ  ودبي  نالصأ ، اضر  هقيدص  ةدلاو  اأو  ّدب  ال 
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. ًاضيأ ريخ 
، لمعلا اعرش يف  دق  هليمزو  دمحم  ناك  ثيدحلا ، لصاوي  ريدق  ناك  اميفو 

. مرب ةريشكت  هتلع  هجوب  بئانلا  مهلأس  لامعلا ، ةبقارم  نم  ةهرب  دعبو 
حتف دعب  انيتأ  انتيل  فاضأو  – ًاليوط ؟ – ًانمز  رمألا  قرغتسيس  له  - 

. ربقلا
هنيبج نع  قرعلا  تارطق  حسمي  وهو  دمحم  حضوأ  بئانلا  – ةدايس   -ال ،

، ربقلا ةبرت  ىلإ  انلصو  دق  نوكنيس  يرمرملا ، رجحلا  عفرن  نأ  امف  هفك  – رهاظب 
ىلع ًاضيأ  انأ  تلمع  دقف  ةراجيس . ءاإ  تقو  نم  رثكأ  ةيلمعلا  بلطتت  نل  اهدعبو 

. قلقت اذل ال  ربقلا ، اذه  ميمرت 
اناك ىتح  ايساكألا ، ةرجش  لالظ  تحت  انرئاجس  انيأ  امف  ًاقحم ، ناك  دقو 

: يداني وهو  انوحن  دمحم  هجوتو  ربقلا ، احتفو  لمعلا . ايأ  دق 
. ةافوتملا ةثج  انجرخأو  يديس ، لمعلا  انيأ  دقل  - 

عم امهادترا  نييكيتسالب  نيءادر  جرخأو  هتبيقح ، ناجرإ  حتف  روفلا  ىلعو 
. فنألاو مفلا  يطغي  عانقو  ةيطاطم ، تازافق  ىلإ  ةفاضإلاب  امايث ، قوف  ناهروأ 
يننكلو مل روغنوغو . جافلاي  نم  لك  امهقفاري  ربقلا ، نم  نابرتقي  امهو  ةبيقحلا  المحو 

بئانلاو لامج  يقب  دقو  ينهذ . ناميرك يف  ةلاخلا  ىركذ  هيوشتو  بارتقالاب ،؟ بغرأ 
. يعم

هثيدح هجوي  وهو  لامج  اهلاق  يديس  – اي  ليلق  ذنم  ينم  ردب  امع  رذتعأ  - 
هفرصت راثأ  دقل  هقيرف  – عم  لمعي  ناك  يذلا  ريدق  وحن  هسأرب  راشأو  بئانلا . ىلإ 
ضرعتي نل  هنأل  ءيش . ىلع  ينعلطي  نأ  نود  هاوه  ىلع  روبقلا  ريغي  وهف  يبضغ ،

. يلع هلك  موللا  عقيس  لب  ام ، أطخ  ثودح  لاح  ةلءاسملل يف 
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ةبغر يف هتميمن ، لصاوي  ذخأ  هتاملك ، ىلع  ءيشب  بئانلا  قلعي  نيحو مل 
. لجرلا ضيرحت 

امدنع قمحألا  اذه  نكلو  اننيب ، مالكلاو  ًاريثك ، هيلإ  تنسحأ  يننأ  مغر  - 
تمق دقو  ءيش . يأ  نقتي  الو  لمعلا  نع  ًالطاع  ناك  ، 16 ساويس ةنيدم  نم  ءاج 
ًاريدج نكي  كلذ مل  مغرو  هتجوزب . ينعمجت  يتلا  ةبارقلا  ببسب  انه ، هفيظنتو  هتدعاسمب 

تظحجو ههجو  بحش  دقو  فجري ، وهو  يلايللا  دحأ  ينءاج يف  دقف  لمعلا ، اذ 
. ًاعله هانيع 

. هتلأس ببسلا ؟ – امو  - 
. ًاليل ةربقملا  ةبيرغ يف  ًاتاوصأ  عمسي  هّنأل  فئاخ  هنأب  ينربخأ  - 

. تلق تاوصألا ؟ – كلت  تناك  امو  - 
. حضوي وهو  كحض 

اذهو نفدلا ، نم  رهش  دعب  موطب  رجفنت  ىتوملا  قمحألا : اهيأ  هتربخأ  - 
وه اهو  ةليللا ، كلت  يف  ةربقملا ، ىلإ  هتقفار  كلذ  مغرو  اهعمست . يتلا  تاوصألا  دلوي 

هنقلأس يننكلو  ةربقملا . لوؤسم  هنأب  ينمهفي  نأ  ديريو  دوحج ، لكب  يمامأ  فقي  نآلا 
. هتدعاس يتلا  ديلا  ضعي  ّالأ  همّلعي  ًاسرد 

هترثرثب انسوؤر  عدص  لصاويس  دعب ، هقنح  ليلغ  ِفشي  يذلا مل  لامج  ناكو 
نيلجرلا تكرتف  نينرلاب ، أدب  يذلا  لاقنلا  يفتاه  ينذقنأ  نأ  الول  ةلمملا ، هتميمنو 

، تاطحملا ىدحإ  لمعي يف  يذلا  نييرابخإلا  نيلسارملا  دحأ  ناك  دعتبأ . انأو  امهدرفمب 
ّيلع نوضرعي  اوناك  فراع ، ةلاقم  ىلع  مهعالطإ  ببسبو  انتفيحص . عم  لماعتت  يتلا 

. لعفأ نل  يننأب  هتربخأ  ينكلو  يجنيإ . بيكش  ةقفرب  ةيرابخإلا ، ةرشنلا  يف  روهظلا 
، مارتحالا ضعب  اورهظت  نأ  وجرأ  هل : تلق  يعانقإ ، ىلع  باشلا  لسارملا  ّرصأ  نيحو 
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نمف اذه ! بيكش  ةحاقول  اي  ةملاكملا . يهني  وهو  رذتعأ  يخأ .« ىلع  دادح  انأف يف 
ينقار دقف  ىرخأ ، ةهج  نم  نكلو  يتقياضم ، نع  ًفكي  نل  ةنوعلملا  نبا  ّنأ  حضاولا 
دعأ يننأ مل  حضاولا  نم  نكلو  ساسحإلا ، اذه  ببس  ملعأ  يب .ال  ةطحملا  لاصتا 

نم ينعنمي  نل  كلذ  نأ  الإ  لاقملا . يمسإل يف  فراع  ركذ  ببسب  بضغلاب ، رعشأ 
لازي لامج ال  تدهاشو  مهوحن  تفتلا  نيحو  هبكترا . ام  ىلع  هخيبوتو  هب ، لاصتالا 

لاصتالل بسنألا  تقولا  هنأ  تكردأ  هتاهرت ، درسو  هتميمنب ، بئانلا  وشح  لصاوي 
. فراعب

دري نأ  لبق  ةليوط  ةرتفل  فرطلا  ىلع  نري  فتاهلا  لظو  همقر ، ىلع  تطغض 
؟ ىرت اي  نآلا  ىتح  مئان  فراع  ديسلا  له  ّيلع ،

. ءالعتساب ّيلع  در  ولأ  – - 
. ةدحب اهتلق  لجر  – اي  كيلع  هللا  ةنعل  - 
. كحضلاب أدب  ىتح  يتوص  عمس  نأ  امو 

، يتضبق يف  عقت  امدنع  تلق  – كحضا  – رامحلا ، اهيأ  كحضا  - 
. توملا ىتح  كحضت  كلعجأس 

. كب لاصتالا  دواعأس  ًءاقل ، يرجأ  نآلا  انأ  يزيزع ، - 
. كسأر مطحأل  تلق  – أرجت  – تنك  نإ  فتاهلا  قلغأ  - 

يذلا صخشلل  ثيدحلا  هجوي  أدبو  ةيمسر ، ةربنب  اهلاق  مهم ؟ – وهف  ًاذإ  - 
. ةظحلل كنذإ  نع  هعم  –

، ءاقللا هعم  يرجي  يذلا  يفحصلا  مامأ  هخيبوت  متي  نأ  قئاللا  نم  نكي  مل 
. مالملا وه  ناك  هنكلو 
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؟ ةحرابلا قفتن  ملأ  تلق  – ريقح  – دغو  نم  كل  اي  - 
ًامثعلتم اهلاق  يقيدص  – اي  حجني  مل  رمألا  نكلو  انقفتا ، اننأ  حيحص  - 

. ضفخنم توصب 
ركذت الأ  حوضوب  ةحرابلا  كنم  تبلط  دقل  حجنت ؟ كنأب مل  ينعت  اذام  - 

. لاقملا يمسا يف 
. ًاليلق كعور  نم  ئّده  ناندع ، اي  كلسر  ىلع  - 

. يفحصلا نع  هداعتبا  ىلإ  ريشي  ام  ًاعافترا ، رثكأ  هتوص  ناك 
مهنع ةقيقحلا  تيفخأ  يننأل  يسبحب  يندد  ةطرشلاو  أدهأس ؟ فيك  - 

. قيقحتلا ءانثأ 
ماقف يعارذ ، ىول  يجنيإ  بيكش  رذقلا  اذه  نكلو  كنم  رذتعأ  - 
ىلع مهعلطأ  مل  ام  لاقملا  رشني  نل  هنأ  ينربخأ  يذلا  نامران  يرحب  ضيرحتب 

. يرداصم
نيدغولا يل. نيذه  رمأ  كرتا  - 

. ينقّلمتي أدب  نينثالا ، هاجتا  ةيناودعلا  انيمارم  يقالتب  فراع  رعش  نيحو 
ام لك  رشن  ةيلوؤسم  ىلوتأس  بيرق  امعف  لاق  – يقيدص  – اي  َشخت   -ال 

مقتنأل ةليسو  مدعأ  نلو  ديكأت ، لكب  همطحيس  ام  اذهو  هنع ، ًاضوع  ةيضقلاب  قلعتي 
. دعب اميف  يرحب  نم 

؟ لاقملا ىلع  لاعفألا  دودر  يه  امو  - 
مهل ةقالع  يأ  يفني  وهو  ولغوأ ، يجنيب  ةلئاع  ريبك  تلباق  دقل  ةعئار ! - 

مهميدقت لواحي  نم  كانه  ّنأ  دقتعيو  يأرلا ، اذ  عنتقم  ًاضيأ  ديفم  ّنأ  امك  مئارجلاب .
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لصتا نم  ملعتأ  ةيضقلا ، لوح  ةريثك  تاملاكم  ىقلتأ  تأدب  يننأ  مهألاو  ءادف . شبك 
؟ ليلق ذنم  يب 

؟ نم  -
. نالصأ اضر  - 

؟ لاق اذامو  ًاقح ؟ - 
ةاجنلا نم  وه  نكمت  دقو  ناغود ، لتقب  اوماق  نم  ةباصعلا  دارفأ  نإ  لاق  - 

نامض متعطتسا  نإ  لاقو يل» : ةليللا . كلت  ذنم  جراخلا  ىلإ  بره  هنأ  امك  ةبوجعأب ،
يناطعأ دقو  اندعاسي . نأ  دارأ  لاقملا ، أرق  نيحف  يتداهشب « ءالدإلل  يتآسف  يتمالس ،

مل ىرخأ ، ةيصخش  ىلع  ينعلطأ  هنأ  امك  نمألا ، لاجر  نم  نيطّروتملا  ضعب  ءامسأ 
؟ يه نم  نّمخو  اهبقل ، ىوس  ركذي يل 

؟ طباضلا - 
. ًامامت - 

؟ ةطرشلا لاجر  مه  نمو  - 
. كلذ ىلع  نمألا  ىوق  عالطإ  ّيلع  رمألاب  كربخأ  نأ  لبق  - 

لواحو فرعأل . رارصإلا  ِدبأ  مل  يرودب  انأو  يعالطإ ، يف  ًابغار  نكي  مل 
. ثيدحلا ىرجم  رييغت 

. لصاو لصتا يب ؟ ًاضيأ  نم  ملعتأ  - 
؟ ملعأ نأ  فيكو يل  - 

يقتلن نأ  ينم  بلطو  ناتياك . ريكب  ةريشعلا  سيئر  قيقش  نيدلا  حالص  - 
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يذلا ام  مهفنس  اهنيحو  ًءاسم ، ءاقللا  ىلع  انقفتاو  هب ، ينربخي  ام  هيدلف  هجول ، ًاهجو 
ًاباوبأ انل  حتفيس  رمألا  اذه  ّنأ  كربخأ  ملأ  يزيزع ، اي  مّخضتي  ثدحلا  طبضلاب . يرجي 

ا؟ ملحن  نكن  مل 
؟ نآلا ءاقللا  اذه  كعم  يرجي  يذلا  نمو  - 

. تآجافملا نم  ىرخأ  ةدحاو  يهف  هيلع ، كعالطإ  يونأ  تنك  ام  اذه  - 
. تاوانسحلا ىدحإ  عم  سلجأ  تنك  دقف 

هذه لك  طسو  كتاراذق يف  لجأ  نم  ًاتقو  دجتأ  تفته  – رذقلا  – اهيأ  - 
؟ ةعمعملا

اهنكلو ينينعت ، ال  ةديسلاف  حضوأ  – لجر  – اي  مهفلا  تأسأ  دقل  - 
؟ ناغود كيخأ  ةقيشع 

؟ ناغود ةقيشع  اذام ؟ - 
ّنأ ودبي  ةعئار . ةفحت  اهنكلو  كلذك ؟ سيلأ  رمألا  ىلع  كعلطي  مل  لجأ ، - 
دنع ًءاسم  يقتلن  انعد  لاح  لك  ىلع  رمألا . اذه  ةعساو يف  ةربخ  اذ  ناك  كاخأ 

. ّيدل ام  لك  ىلع  كعلطأو  ام ، ًائيش  لكأنل  بوقعي ،
؟ ةروتافلا عفديس  نم  كنكلو  - 

يرابخإلا يردصم  كنأل  اهعفدتس ، ةفيحصلاف  يقيدص ، اي  َشخت   -ال 
. صاخلا

لك لخدتو  لعفلاب ، مخضتت  تأدب  ةيضقلا  نأب  ركفأ  انأو  فتاهلا  تقلغأ 
، حيحصلا هاجتالا  اننأ يف  ىلإ  ريشت  ناغود ، ةقيشعو  ريكب ، قيقشو  نالصأ ، اضر  نم 

رمتسا ولو  ليصافتلا ، نم  ديزم  ىلع  انعلطيس  ام  عمجتلاب ، عطقلا  تأدب  دق  اهف 
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ًاحير تناك  ةركفلا  هذه  نكلو  بيرق . امع  ةقيقحلا  رهظتسف  هيلع ، وه  ام  ىلع  لاحلا 
، كلذ ةيمهأ  نم  للقأ  نأ  تلواح  يننكلو  ًامهم ؟ ًارمأ  تّوفأ  لهف  قلقلا ، روذب  تلقن 
، ةريغلل رربم  الو  ةيادبلا . ذنم  ةيضقلا  هذه  طروتلا يف  مدع  ترتخا  نم  يننأب  عّرذتأ  انأو 

ناونعلا ميلست  نم  ريض  الو  ًادهاج ، لمعي  وهف  ربخلا . ىلوتيس  نم  وه  فراعف 
ةيضقلا تاسبالم  فشك  متيس  اهنيح  ًاضيأ . هيلإ  ناغود  اهلسرأ  يتلا  حيتافملاو 

، ريرحتلا ةسائر  ىلوتيس  فراع  ّنأ  مزجأ  الو  ماقع ، ناغود  ةلتق  ىقليسو  اهتمرب ،
. هعم لمعلل  ينوعدي  دقو  ةديرجلا . مهم يف  بصنم  ىلع  لصحيس  ديكأت  لكب  هنكلو 

عطتسأ يننكل مل  باوصلا ، وه  اذه  ّنأ  يكاردإ  مغرو  لولحلا . بسنأ  وه  اذه  لجأ 
. يقامعأ نم  دعاصتي  ناك  يذلا  قلقلا  ناخد  دامخإ 

مهيلإ مضنا  نيذلا  لامعلا  وحن  هجتأ  انأو  ًاددجم ، يبيج  ىلإ  فتاهلا  تدعأ 
لصاوي وهو  هب ، قحل  لب  هنأشو  هعدي  يذلا مل  لامج ، تارثرث  ّلم  ّنأ  دعب  بئانلا ،

وحن هتيلكب  تفتلم  وهو  ةيمهأ ، يأ  ريخألا  اذه  هريعي  نأ  نود  ريدقب ، عقويل  لخدتلا 
سايكأو تاكفملاو ، تاصقملاو ، طراشملا  تناك  نالمعي . امه  اميف  هدعاسمو  ناهروأ ،

ردق ىلع  ةيلمع  نورجي  مأكو  ىرخأل . دي  نم  لقتنت  ريراوقلاو  ةريغصلا ، كيتسالبلا 
هدعاسم سكع  نيديدش ، ظقيتو  رذحب  لمعي  ناهروأ  ثيح  ةيمهألا ، نم  ريبك 

رخآلاو نيحلا  نيب  ناك  لب  ةحضاو . ةالابمالب  لمعيو  لب  ًاحاترم  ادب  يذلا  ناجرأ ،
نم روبقلا  دهاوش  ىلع  طحت  يتلا  ريفاصعلا  هتارظنب  عباتي  وهو  ربقلا ، نع  هسأر  عفري 

. هلمع نع  ًايهاس  انلوح ،
مدر نولصاوي  ةربقملا  لامع  اوكرت  ًاريخأو  ةعاسلا ، ىلاوح  ةيلمعلا  ترمتسا 

. انم اوبرتقاو  ربقلا ،
نع عانقلاو  ىتوملا  يزافق  علخ  يذلا  ناهروأ  اهلاق  نيظوظحم  – انك  دقل  - 

هجاون انل  –مل  حرشلا  وه  لصاو  ةبيقحلا ، ىلإ  تاودألا  ناجرإ  داعأ  اميفو  ههجو .
. ليلحتلا لجأ  نم  ةبسانم  تانيع  ىلع  لوصحلا  انعطتساو  انلمع ، ةبوعص يف 
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. جافلاي هلأس  ةجيتنلا ؟ – ىلع  لوصحلا  اننكمي  ىتمو  - 
، ةهربل ققحملا  قمري  ذخأ  أطخلا ، لاؤسلا  عمس  هنأكو  ادب  يذلا  بيبطلا  نكلو 

. هتراظن فلخ  نم 
لوسر وحن  هسأرب  ئموي  وهو  فاضأو  نظت  – يتلا  ةطاسبلاب  سيل  رمألا  - 
جئاتن ىلع  لصحن  دق  لاجعتسالا ، انلواح  ول  اننأ  ًاديج ، ملعي  بئانلا  ةرضحو  – 

. ةئطاخ
عم لمع  هنأو  ّدب  الف  رّدكتملا . ههجو  نم  لوبق  ةءاميإب  بئانلا  دّكأ  دقو 

. همالك ضقني  نلو  ةلثامملا ، اياضقلا  تارشع  بيبطلا يف 
انتعلطأ ول  نكلو  دوب  – ماستبالا  لواحي  وهو  روتكد  – اي  كلذ  ملعأ  - 

.. نوكيس يبيرقت  تقو  ىلع 
هنأكو مساح ، توصب  فاضأو  ناهروأ ، هعطاق  رهش  – نوضغ  امبر يف  - 

. ديكأتلا هجو  ىلع  تقولا  ةفرعمل  ًاليلق  راظتنالا  مكيلع  نكلو  ديزملا  – عامس  ديري  ال 
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نورشعلا لصفلا 

لامج انكرت  دقو  ءامسلا . دبك  طسوتت  سمشلا  تناك  ةربقملا ، انرداغ  نيح 
نيب بشني  نأ  ّدب  ال  يذلا  راجشلا  تمصب  نودهشيس  نيذلا  لامعلاو  ريدق  عم 

، ةربقملا لخدم  دنع  تقولا ، لاوط  قنحلا  حضاو  ادب  يذلا  لامج  عيرقتو  نيلجرلا ،
ءاضيبلا ونيرلا  مث  ماعلا ، بئانلاو  هدعاسمو ، بيبطلا  لقت  يتلا  اتويوتلا  ترداغ  ثيح 

جافلاي لقتسي  نأ  لبقو  يديلجلا . قرزألا  اولب  ثواميلبلا  ًاريخأو  نيققحملا ، لقت  يتلا 
: لوقي وهو  ينم  برتقا  هترايس 

نم كرذحأل  ديعأو  ءاطخألاو ، حازملا  لبقي  رمألا ال  اذهف  ًاديج ، ينعمسا  - 
. روفلا ىلع  هيلع  انعلطت  نأ  بجي  ديدج ، ءيش  يأب  تملع  نإو  ديفم ،

انأو هيف  ةقثلا  عرز  تلواحو  يهجو ، ىلع  ةدودو  ةماستبا  تمسر  يرودبو 
: لوقأ

. هب ملعأ  ديدج  يأ  ىلع  هعلطأ  نم  لوأ  نوكتس  قلقت ،  -ال 
رسج وحن  اتويوتلاو  ونيرلا  اترايس  تهجتا  يتلفسإلا ، قيرطلا  ىلإ  انجرخ  نيحو 

نأ نود  ةماقتساب ، ةدايقلا  تلصاو  اميف  يبوروألا ، مسقلا  ىلإ  لوصولل  روفسوبلا ،
ةبغر يل يف الو  عئار  وجلا  نكلو  ًاددجم ؟ تيبلا  ىلإ  دوعأ  له  بهذأ . نيأ  ىلإ  ملعأ 

رطع نم  ةقفد  محتقتل  ًاليلق ، ةذفانلا  جاجز  تلزنأ  ناردج . ةعبرأ  لخاد  يسفن  سبح 
تألمف راهزألاو ، ربونصلاو  سمشلاو  رحبلاب  بطرلا  بارتلا  ةحئار  هيف  طلتخت  شعنم 

أدب يقنلا ، نيجسكوألا  ةعفد  دعب  احص  يذلا  يغامد  نأ  ودبيو  ةعيبطلا . رطعب  ّيتئر 
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تض يظاقيتسا ، مدع  نم  ًافوخف  نآلا . ىتح  ًائيش  لوانتأ  يننأ مل  تكردأو  لمعلاب ،
تجرخو يبايث ، تيدتراو  ينقذ ، تقلحو  هّبنملا ، توص  تعمس  نإ  ام  ريرسلا  نم  ًازفاق 

حتف ةركف  يل  هتببس  يذلا  قيضلا  ببسب  عوجلا ، تيسنو  لزنملا . نم  لجع  ىلع 
ءادغلا لوانت  ىلإ  ليمأ  يننأ ال  مغرو  نيققحملا . نيبو  ينيب  بشن  يذلا  لادجلاو  ربقلا ،

. تاميقللا ضعب  لوانت  نم  ًاركاب ، تظقيتسا  دقو  ّدب يل  ناك ال  ًاريثك ،
، يشحملا خيش  ةبجوب  بلاطت  يهو  ينلصت ، ةغرافلا  يتدعم  تاوصأ  تأدب 
ليمجلاو يف قحب ، ةعئار  ةبجو  نوكتس  مسوملا . ةطلسو  تاللخملاو ، زرألا  ضعب  عم 

خبطملا تاذلم  نم  ًاضعب  مدقي  ثيح  رادوكسوأ  ةعانقلا يف  معطم  فرعأ  يننأ  رمألا 
. معطملا اذه  ىلع  نافوت  ينلد  دقو  ينامثعلا .

، نفلا ةفرعملا ، موحرملا  – لوقي  ناك  ةايحلا  – يف  تاذلم  عبرأ  كانه  - 
كلذ ادع  امو  عبرألا . عتملا  هذه  ىلع  ةينبم  ناسنإلا  ةايحو  بحلا . ةسراممو  ماعطلا ،

. تاهرت درجم 
ناك ةفسلفلا  نمو  ريبك ، لكشب  ةثيدحلا  مولعلاب  ًامتهم  نكي  ةقيقحلا مل  يف 

. طارقسو نوطالفأ  نم  لك  لامعأ  أرقيو  ةميدقلا ، نانويلا  ةفسلف  لضفي 
نكي مل  ، » نورصاعملا ةفسالفلا  هب  هوفتي  يذلا  ءارهلا  نم  ةرذ  مهفأ  »ال 
ةءارق ىلإ  ليمي  ناكو  نفلا ، عيلضلا يف  لجرلا  كلذب  نكي  ملو  فارتعالا ، نع  ىناوتي 

هنأ يعدأ  نلو  ةيكيسالكلا . لامعألا  ةءارقب  يفتكي  ناك  ةفسلفلا  امكو يف  بدألا ،
عوضوم ًايقيقح يف  ًاريبخ  ناك  هنكلو  رخآلا . سنجلا  عم  تارماغملا  نم  رثكي  ناك 

نم ىتح  معطلا  صالختسا  ىلع  ًارداقو  عيفرلا ، زارطلا  نم  ةقاوذ  ناكو  ماعطلا .
معطم لضفأ  عقي  نيأ  بلق ، رهظ  نع  فرعي  ناكو  خبطلا . ةعساولا يف  هتربخل  رجحلا ،

ىلع كمسلا  معاطم  نسحأ  نم  نيعم ، عونب  صتخي  لوبنطسا ، نم  ةقطنم  لك  يف 
تاللخملا يف عئابو  افيف ، تاجلثملا يف  لحم  ىلإ  شاتكيشيب ، ةيالحملا يف  ىلإ  روفسوبلا ،

ااذلم بيطأ  لوبنطسا  اياوز  ئبخت  نيأ  فرعيو  حتافلا . ىولحلا يف  عناصو  ريغناهيج ،
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ركذأو تقو . يأ  يف  ماعطلا  نع  ثيدحلا  نم  لمي  ال  ناكو  ماعط . وأ  بارش  نم 
لجأ نم  رادوكسوأ ، ىلإ  ولغوأ  لاغاج  نم  يفيرخ ، موي  رصع  انقلطنا يف  فيك 

، ًاعئاج رادوكسوأ  موخت  ىلإ  تلصو  يننأ  امبو  هذه . يشحملا  خيشو  زرألا  ةبجو  لوانت 
، يتيهش قحب  فاحجإلا  نم  مكعدف  هتاذ . معطملا  يف  ةلضفملا  يتبجو  نم  ذلأ  الف 

يتدعم داعسإ  مدع  أطخ  تبكترا  نإ  مويلا ، مالسب  دقرت  نل  هربق  يف  نافوت  ماظعف 
ملحأ انأو  رادوكسوأ ، وحن  يترايسب  تردتسا  ددرتلا  نم  ديزم  نودو  هذهك . ةأفاكمب 
ىدحإ يفو  قيمع . نانتماب  ليلق  دعب  ةيقوذلا  يتاميلح  ىلع  لوجتتس  يتلا  تاذلملاب 

لبق نينرلاب ، لاقنلا  يفتاه  أدب  يتابغر ، سكع  ماودلا  ىلع  لمعت  يتلا  ةايحلا  فدص 
. ًارتمو نيسمخو  ةئم  زواجت 

؟ نمزوس ناندع  ديسلا  عم  ثدحتأ  له  - 
. ديعب ناكم  نم  يتأي  اوص  ادب 

. تبجأ يلضفت  – - 

. ياموه تيمد  انأ  - 
. مسالا اذ  ًادحأ  فرعأ  يننأ  ركذتأ  مل 

تحضوأ يل. برق  – نع  ناغود  فرعأ  يننكلو  لباقتن ، اننأ مل  حيحص  - 
تحضوأ يل: اأ  الول  اهتيصخشب ، يلهج  ىلع  لظأس  تنكو 

اأ تنّمخ  اهنيح  فراع  – ديسلا  نم  كفتاه  مقر  ىلع  تلصح  دقل  - 
. ناغود ةقيشع  اإ  ليلق ؛ ذنم  فراع  اهنع  ينثدح  يتلا  ةأرملا 

مأ ناغود ، ةقيشع  اهبطاخأس ، ةفص  يأب  ًارئاح  تمثعلت  ِتنأ  – - 
؟ هتبيطخ مأ  هتقيدص ،
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ًاصخش ناغود  ناك  دقل  اهحيضوتب  – ينتحارأ  ةقيثو  – ةقالع  ىلع  انك  - 
. يتايح ًاصاخ يف 

. اوص ةشعرب يف  ترعشو 
. تقّلع تمهف  – - 

تنأ رئاج  – مكح  ىلع  ضرتعت  اأكو  تلاق  ًائيش  – مهفأ  يننكلو ال  - 
؟ ناغودل لصح  يذلا  ام  رثكأ ، هفرعتو  هوخأ 

ًابنذم – ينسحأ  تنك  يننأ  بيرغلاو  ملعأ  – ال  ًاضيأ  انأف  فسألل ، - 
. ةثداحلا ققحت يف  تلاز  ام  ةطرشلاف 

. تمصب اهعومد  حسمت  اأ  تنّمخو  تاظحلل ، تتمص 
كيأر ام  ثدحتنو ، يقتلن  نأ  انيلع  ةأجف  – اهتلاق  يقتلن  – نأ  بجي  - 

؟ نآلا يقتلن  نأ 
. رادوكسوأ وحن  هجتأ  ةرايسلا ، انأ يف  - 

. نافيدلا قدنف  تايولح  زبخم  انأ يف  ّيلإ ؟ يتأت  نلأ  - 
. ًاتكاس تيقب 

انيلع يتأت . نأ  كوجرأ  تلاق  – اأشب  – ثدحتن  نأ  بجي  ءايشأ  كانه  - 
. انتجاحب نوكي  دقف  ناغود . لجأ  نم  ءيش  لعف 

. هلوق ّيلع  ام  ًارئاح يف  تنك 
. اناوس هل  دحأ  ناغودف ال  ةأرملا  – تفاضأ  يتأت  – نأ  كوجرأ  - 

كلذ نم  رثكأو  ةملاكملا ، ىلع  درأ  نأ  بجي  ناك  ام  هنأ  اهنيح ، تكردأ 
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هتاداع لمتكت  الو  ءاطخألا ، ىلع  لوبجم  ناسنإلا  نكلو  ّيلإ ، مدقملا  ضرعلا  ضفر 
. اود

. تلق تآ  – انأ  ًانسح ، - 
. كراظتنا انأ يف  ًاليزج ، ًاركش  - 

. اهل تنعذأ  يننأل  مدنلا  ىسنأ  ينلعج  اوص ، يف  قيمع  نانتما  ادب  دقو 

. عطاقت لوأ  دنع  ًادئاع ، تردتساو  نافوت ، ينحماسي  نأ  وجرأ  انأو  يعوج ، تحبك 
اتويوتلا نم  لك  هيلع  تراس  يذلا  هتاذ  قيرطلا  ًاعبتم  قيضملا ، رسج  وحن  تهجتاو 

. ليلق لبق  ونيرلا  ةرايسو  ءاضيبلا ،
. ءاسنلا لكل  ةبسنلاب  لثمألا  لجرلا  ناكف  ةبيبح ، هيدل  تناك  ناغودف  ًاذإ 

تناكو هتبيطخ ، اإ  لوقي  ناكو  ةقيدص . هيدل  تناك  ةعماجلا ، داتري  ناك  نيحو 
. ربغلا بائذلا  تايتف  ىلع  انيثأ  بقل  اننيب ، اميف  قلطن  انكو  يموقلا . اهفرطت  هلثامت يف 

ةليوط ةاتف  تناك  اّأ  ركذأ  لاح ، يأ  ىلع  يقيقحلا . اهمسا  تيسن  يننأ  بيرغلاو 
تتأ اأ  ىتح  اهنيح ، ًامتاخ  اهدّلق  ناغود  نأو  ةفافش . ءاضيب  ارشب  ةليحن ، ةماقلا ،

لوخدب تهتنا  امهتقالع  نأ  نظلا  بلغأو  اهدي . ليبقتو  ناميرك ، ةديسلا  ىلإ  فرعتلل 
لعف ًاقحأ  تاريثك ، ءاسن  ىلإ  فرعت  كانهو  جراخلا . ىلإ  هرفس  مث  نجسلا ، ناغود 

. تارهاعلا ىوس  كانه  قفار  هنظأ  ال  كلذ ؟
تاحفص لك  ا  ثولأو  يداقحأ ، نم  نيط  ةلتك  لمحأ  يننأ  تسسحأ 

لمع سوساجو  زتبمو ، مرجمو ، تاردخم ، عئاب  وهف  تمتمت . عقاولا « هنكلو  . « هتايح
عقوت فيكف يل  اهكلمي . ىرخأ  تاربخ  يأ  ملعي  هللا  هدحوو  ةبراضتملا . تاهجلا  لكل 

، هذهل ًاكردم  ناك  ناغود  ّنأ  امك  داسفلا ؟ نم  لوصحملا  اذهل  ًادانتسا  هل ، ةيعيبط  ةايح 
نووني مه  اه  تاراذقلا ، هذه  لك  يف  مهعم  ضوخلا  دعبو  هنأ  يل  فرتعا  دقو 
مهتلا نم  ديزم  قاصلإ  رربي يل  ال  هفارتعا ، نكلو  مهيديأ . اوفظني  يكل  هنم ، صلختلا 
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نوكي دقو  مهحاورأ ، يف  ةيناسنإ  ةعقب  ىلع  نوظفاحي  صاخشألا ، أوسأ  ىتحف  هب .
. ةميظع بح  ةصق  هتاذ  تقولا  شياع يف  دق  اهشاع ، يتلا  مارجإلا  ةايح  مغر  ناغود 

ةبيهم بح  ةصق  وه  رمعلا ، لاوط  هتجوزل  ًايفو  ءاقبلاو  جاوزلا  نم  رثكأ  هب  قيلي  امو 
هتايح ىنب  يذلا  وهو  يقيقحلا ، بحلاب  هاردأ  امف  ًاريثك ، غلابأ  يننأ  كش  ةبهالو .ال 

ببسلا اذهل  نكلو  ةلشافلا . ةيناسنإلا  تاقالعلا  نم  رسج  ىلع  كلت  ةلهلهملا 
يف اهئبخي  ناك  يتلا  ةيناسنإلا  سيساحألاو  رعاشملا  لك  هجو  نوكي  دق  تاذلاب ،
، كلذ نظأ  نورخآلا .ال  هنم  مرُح  ام  لكب  تيظح  ةدحاو ، ةأرما  وحن  هراوغأ ،

. بحلا ىلع  مردقل  نودقاف  ناغود ، لثم  نيذلا  صاخشألاف 
نوييفحصلا ةموعزملا ؟ ةردقلا  كلت  كلمي  كيأرب ، رشبلا  نم  عون  يأو  ًاقحأ ؟

يه ام  مهئاطع ؟ ةورذ  اوناك يف  امنيب  رمعلا ، فصتنم  مهتنهم يف  نع  اولخت  يذلا 
دق ال ةدحاو ، ةأرما  بح  ىلع  رمعلا  لاوط  ءاقبلا  يهأ  ًالصأ ؟ بحلا  ىلع  ةردقلا 

قلعتلا يقيقحلا ؟ بحلا  ىزغم  وه  اذه  سيلأ  نكلو  ااذ ؟ رعاشملا  كلدابت  نوكت 
يأ ىلع  ادنوفب  ًامرغم  تسل  تنأف  تاهرتلا ، نع  ّفك  ققحتت ؟ نل  ةبغرب  فراجلا 
اذه لكب  ترعش  امل  ةحاسلا ، ىلع  مإ  وعدملا  ماسرلا  كلذ  رهظي  مل  ولو  لاح ،

مهيدل ام  ةميق  نوكردي  سانلاو ال  لمعلا ، ام  نكلو  هب . رعشت  يذلا  ىسألاو  نزحلا 
دقل مايأ ، ةثالث  ذنم  ادنوف  رسخت  مل  تنأف  كسفن ، عدخت  تاراسخلا .ال  دعب  الإ 

. هذه كتراسخ  ىلع  ىسألاب  رعشت  كنأ مل  ىهدألاو  تاونسو ، روهش  ذنم  ارسخ 
بدنتو عودخملا ، جوزلا  رود  صمقتت  تأدب  اهتقالعب ، تملع  نيح  كنكلو 
تمرغأ دق  ادنوف  ّنأل  هلعف ، يلع  بجي  ناك  يذلا  امو  ةعداخ . ةقفشب  كظوظح 

، رمعلا لبتقم  يف  لازت  ال  اهنكلو  ًالثم ؟ ًالفتحم  صقرلا  يلع  ناكأ  رخآ ؟ لجرب 
ءارج ملألا  اذه  لك  ةدباكم  عقوتأ  ينّنأ مل  الإ  ديدج ، لجر  اايح  لخديس  ديكأتلابو 

. كلذ
نكت نإو مل  يهف  ةبحملاب . مهبم  روعش  كلانه  ام  لك  ا ، ًامرغم  دعأ  امبر مل 

ةفاضإلاب ةبيط ، رثكألاو  ىكذألا ، تناك  اهنكلو  نهيلإ ، تفرعت  يتاوللا  ءاسنلا  لمجأ 
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رثعأس يننظأ  الو  نيقيدص ، لضفأ  انك  اننأ  اذه  لك  نم  مهألاو  ةحرملا . اهحور  ىلإ 
نمف كلذ  تلعف  ول  ىتح  ثحبلا ؟ تأدب  له  نكلو  اههبشت . ىرخأ  ةدحاو  ىلع 

ام اذهو  ناغود ، لثم  صخشب  مرغت  نأ  نكمي  ًالثم ال  يهف  ًابئاخ . دوعأ  الأ  بعصلا 
لبق نكلو  اهلثم ، ةأرماب  ةيدج  ةقالع  هطبرت  نل  هلثم ، لجرف  ليلق ، لبق  هينعأ  تنك 
لبقف ياموه . تيميد  تيميد . اهمسا ؟ ناك  ام  هتبيبح . ةلباقم  ّيلع  قلطملا  مكحلا 

اذه ًاديج ، ًاصخش  نوكت  امبرف  نأشلا . اذه  رارق يف  ذاختا  يننكمي  ال  اهيلإ ، فرعتلا 
. ةدوقفم ةقلح  كانه  نأ  رعشأ  يننكلو  دراو ،

ىتح ينهذ ، ةقورأ  لخاد  لدابتملا  اهراوح  بذاجتت  راكفألا  هذه  تلظ 
، تايولحلا زبخم  وحن  هجوتلا  مث  نمو  اأرم ، يف  يترايس  نكرو  نافيد ، قدنف  يلوصو 

سيل تالواط  يفصب  تاراطقلا ، معاطمك  لواطتملا  زبخملا  ناك  هيلإ . لوخدلاو 
ةأرما يف سلجت  ةذفانلا ، لباقي  يذلا  يناثلا  دعقملا  ةلوغشم .يف  اهنم  ةثالث  ىوس  كانه 

ناباش اهيلع  سلجي  ناك  دقف  امهيلت ، يتلا  ةلواطلا  امأ  لهك ، عم  رمعلا ، طسوتم 
ال ةيندم ، سبالم  امهئادترا  مغرو  ةرشبلا ، رقشأ  رخآلاو  يجنز ، امهدحأ  نايبنجأ ،
، اهتلباقم ّيلع  ناك  يتلا  ةأرملا  امأ  نايدنج . امأ  داقتعالا  ىلإ  ينعفد  يذلا  ام  يردأ 

طئاحلا ىلإ  اهرهظ  تدنسأ  دقو  داوسلا  ةيدترم  ةلواط ، رخآ  ىلع  سلجت  تناك  دقف 
ةماستبا مستبت ، يهو  ةحولم  ًاليلق ، اهدي  تعفر  ينتأر  نيحو  ةريبك . ةآرمب  ّيطغ  يذلا 

. ةباذج تدب يل 
. اهتلأس كلذك ؟ – سيلأ  تيميد  ةديسلا  ًابحرم ، - 

كتفرع ةحفاصم  – اهدي  دمت  يهو  اهتلاق  ناندع ؟ – ديسلا  كنأ  دب  الو  - 
. فحصلا كتالاقم يف  عم  رشنت  يتلا  كروص  نم 

، دعب تررق  دق  نكأ  مل  يسركلا ، ىلع  سلجأو  ةحفاصملا ، اهلدابأ  انأ  اميفو 
براقي ةرتس  يدترت  اهرمع ، نم  نيثالثلا  ىلاوح  تناك يف  مأ ال . ةليمج  تناك  نإ 

ىلع تناك  دقف  ارشب  امأ  اهيفتك . ىلع  لدهنملا  اهرعش  تالصخ  نول  دوسألا  اول 
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اهيبجاح تحتو  ًاليحن ، اههجو  ناك  لاهذإلا . ىتح  ءاضيب  اهرعش ، نول  سكع 
يتلا اهشومر  لالخ  نم  ةرضخلا ، يتقيمعلا  اهينيع  ًاحضاو يف  ىسألا  ناك  نيميقتسملا ،

، اهتبلع نم  ةراجيس  تبحس  ثيدحلا ، يف  ءدبلا  لبقو  يفكي . امب  ةليوط  نكت  مل 
ناتنيخثلا اهاتفش  تناك  اراسج . عامجتسا  لجأ  نم  تقولا  بسكت  اأكو 

يف ًاحضاو  هبوحش  ادب  ليحنلا  اههجوو  اهينيع ، ىسأ  عم  نيتمجسنم  ناتمومزملا ،
ىهانت اراجيس ، لعشأ  انأو  اهنم ، تبرتقا  نيحو  هيلع . ليمجت  قيحاسم  يأ  بايغ 

. ةليمج ةأرما  اإ  اهنيح : تررقف  مشُي ، داكلاب  رطع  ّيلإ 
. تلاق كل  – ًاركش  - 

. اهتلعشأو يتبلع ، نم  ةراجيس  تبحس  يرودبو 
يذلا صاخشألا  نم  تنك  تلاق  – ًاريثك  – كنع  ينثدحي  ناك  ناغود  - 

. هيف اورّثأ 
يدي تفقوتف  ةلواطلا ، ىلع  يتحادق  عضوب  ّمهأ  تنك  ثدحتت ، يه  اميفو 

يتلا ةشهدلا  تظحال  دقو  اهوحن ، ةبرغتسملا  يتارظن  تهجتاو  قيرطلا ، فصتنم  يف 
تملأ يب.

تنكو راوطألا ، بيرغ  صخش  كنإ  لوقي يل  ناك  تفدرأ  – لجأ  – - 
. كعون نم  ريخألا  صخشلا 

مدع اهل  تبثأل  رثكأ  تيدامتو  تمستبا . يننكل  هيباشتلا ، هذهل  يهرك  مغرو 
: لوقأ انأو  ينع ، اهلمحي  تناك  يتلا  راكفألاب  يمامتها 

. ًامتمتم تلق  هعون  – نم  ريخألا  صخشلا  ًاذإ  - 
تربتعا يننأ  تنظ  دقو  نيبحاشلا ، اهيدخ  ىلع  ةفيفخ  ةرمح  تدب  دقو 

. ةيرخس رمألا 
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اهتلاق نيعلا  – تعلتقا  يننأ  ودبيو  بجاحلا ، حالصإ  تلواح  يهلإ ، اي  - 
دقتفي تاب  يفحصلا  طسولا  نأو  كتهازن ، ىدم  ىلإ  ريشي  ناك  اهقير  – علبت  يهو 

. كلاثمأ
كل ّنكي  كاخأ  نأ  ةفرعم  ديجلا  نم  تقلع  – هنم  – ةفيطل  ةرداب  اإ  - 

. ريدقتلا
دعب ةعساو ، ةرهش  تبستكا  دقو  تفدرأ  – كتالاقم  – عباتأ  ًاضيأ  انأو  - 

. يفرصملا ةيضق  تاسبالم  فشك  كحاجن يف 
. ةباتكلاب نوحمسي يل  اودوعي  مهف مل  نآلا  امأ  ىضم ، اميف  كلذ  ناك  - 

ملكتأ تنك  دقف  يلع ، اهتقفش  ةراثإ  لواحأ  يننأ  ةأرملا  مهفت  ال  يكلو 
. عوضوملا اذهل  قرطتلا  اهيف  متي  ةرم  لك  ثدحي يف  امك  ًايهابتم ، جرخ  توصب 

. تقلع ريبك  – ملظ  هنإ  - 
اهتحستكا حمالمو  ةربن  اهتلق  ملاعلا  – اذه  يف  ملظلا  نم  ريثك  كانه  - 

يونأ تنك  يننأ  مغر  ناغود  – نع  ثدحتنلو  ينع ، ثيدحلا  نم  كعد  ةيدجلا  –
: لوقلاب ينتعطاق  اهنكلو  عوضوملا ، اذ  ًاريثك  ًامتهم  تسل  يننأ  اهل ، حضوأ  نأ 

اوص أدبو  اهحمالم ، ىلإ  ردكتلا  داع  ناغود  – نع  ثدحتنلف  لجأ ، - 
متنأ ناندع ، ديس  لصحي  يذلا  ام  فتاهلا  – ىلع  ينتثدح  نيح  ثدح  امك  شعتري 

ةرايسلا  –مل يف  يتلا  ةثجلا  كلت  رمألا . ةقيقح  ىلع  رثكأ  نوعلطم  نويفحصلا 
نم ةفيفش  ةلالغ  تحت  ناوارضخلا  اهانيع  تماغ  دقو  اهلاؤس ، لمكت  نأ  عطتست 

فرصتلا ناك  يتلابق ، ةيكاب  ةأرما  هركأ  يننألو  اهليدنمب  – هحسمت  تأدب  يذلا  عمدلا 
تقو عرسأب  ةرداغملاو  رمألا ، طروتلا يف  بغرأ يف  يننأ ال  اهل  حضوأ  نأ  وه  بسنألا ،

دب الو  اهبيبح ، ىلع  روثعلل  اهلمأ  ينربتعت  يمامأ ، سلجت  يتلا  ةقشاعلا  نكلو  نكمم .
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لاحملا نمو  اهل . نوعلا  ميدقت  ىلع  رداقلا  ديحولا  يننأ  ناغود ، امك  دقتعت ؛ تناك  اأ 
اهنع ّلختأ  ملو  ةطاسبلا . هذ  اهنع  يلختلا  هل  نكمي  اهبيبح ، خأ  ّنأ  اهل ، رطخي  نأ 
. ًايساوم اهفتك  ىلع  تبرأ  انأو  اهنم ، تبرتقاو  ًاقيمع ، ًاسفن  تبحس  لب  عبطلاب ،
ةثجلا كلت  تناك  نإ  نآلا  ىتح  دكؤملا  نم  سيلف  تلق –  يكبت  –  -ال 

. ناغودل دوعت 
ًاليدنم تلوانت  مث  ءاكبلا ، اهل  ءاش  ام  تكبو  يتحيصنب ، لمعت  عبطلاب مل 

لوقت يل: يهو  اهعومد ، تحسمو  ناخدلا ، ةبلع  بناج  ىلإ  ةعوضوملا  ةبلعلا  نم 
نم نكمتأ  ملو  ةئجافم ، ةروصب  عقوتم  ريغ  ناك  ىرج  امف  رذتعأ ، - 

. دعب كلامتلا 
لوه زواجت  نم  نكمتأ  ًاضيأ مل  انأف  تفدرأو  – ةقحم  – تنأ  فسألل  - 

. ةمدصلا
: تلاق اهينيع ، تحسم  نأ  دعبو 

؟ حيحص ةثجلا ؟ تيأر  دقل  - 
. اهتيأر - 

؟ كلذك سيلأ  ناغود ، هبشي  هنإ ال  - 
. اهلامآ دكؤي  ام  ينم  رظتنتو  اأر ، ًاضيأ  يه  اأ  دب  ال 

. باضتقاب تبجأ  ههبشت  –  -ال 
. ينتلأس ينم ، هعقوتت  تناك  ام  عمست  نيحو مل 

ملأ – ةبيخب  تفاضأو  كلذك ؟ – سيلأ  دكأتلا ، عيطتسن  نل  اننكلو  - 
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. لماكلاب ًاقرتحم  ناك  دسجلا 
لوصولا نم  نكمتن  نل  DNA لا ـ ليلحت  جئاتن  نود  نمو  قح ، كعم  - 

. ًارهش راظتنالا  نم  دب  ال  جئاتنلا ، روهظ  ىتحو  نيقي . ىلإ 
. نيتّرمحملا اهينيعب  يلإ  تقدح 

. ينتلأس – هلمكأب ؟ ًارهش  رظتننس  - 
. انمامأ رخآ  لح   -ال 

. ةملك لك  عم  دادزي  اهينيع ، يذلا يف  علهلا  ناك 
؟ ام ءيش  لعف  عيطتسن  الأ  - 

. ةثداحلا ققحت يف  ةطرشلاف  تلق  – هلعف ؟ – عيطتسن  يذلا  امو  - 
. كئلوأ ةطرشلا  لاجرب  قثأ  يننكلو ال  - 

؟ نيدصقت مهيأ  - 
قيقحتلاب اماق  مث  ةثجلا ، ةنياعم  لجأ  نم  ينابحطصا  ناذللا  ناقّقحملا  - 

. لوطلا طسوتم  يناثلاو  ةثجلا ، مخض  ةماقلا ، ليوط  ناك  امهدحأ  يعم .
؟ جافلايو روغنوغ  نينعتأ  - 

لوح ةلئسألا  نم  ريثك  حرطب  اماق  دقو  امهامسا ، امه  ناذه  لجأ ، لجأ  - 
امافرصت مل نكلو  رمألا ، ىضتقا  نإ  لاصتالا يب  نادواعيس  امأ  يناربخأو  ناغود ،

. ًاقلطم ةقثلاب  يحوت  نكت 
دقو َِملو ال ، امهلاؤس ؟ ّيلع  له  هملعأ ؟ ام ال  ملعت  ةأرملا  هذه  تناك  له 

ًائيش يف ريغت  نل  ةصقان  وأ  ةدئاز  لمر  ةبحو  ًارا ؟ ًاراهج  لاقملا  يمسا يف  فراع  ركذ 
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. نيزاوملا
يرجأ تنك  نيح  يلاوخلا ، مايألا  ةقثب  توص  جرخ  ام ؟ – نيقثت   -َِمل ال 
تلواحو ينهذ ، نع  ةركفلا  تدعبأ  يننكلو  ةيلاع ، ةيفرحب  تاقيقحتلا  نم  عونلا  اذه 

. تيميد هب  يلدتس  ام  ىلع  زيكرتلا 
ةلواحم لدبف  ءيشلا . ضعب  ةبيرم  تناك  امافرصتو  امهتلئسأ  ّنأل  - 

نيأ ناغود . هلعفي  ناك  ام  ىلع  زكرتت  امهتلئسأ  مظعم  تناك  ةلتقلا ، نع  فشكلا 
مه نمو  كونبلا ؟ يف  ةدصرأ  هيدل  تناك  نإو  ناغود ؟ كيرش  نالصأ  اضر  وه 
يفو هءاقدصأ ، فرعأ  تنك  نإو  ىمادقلا ؟ نييموقلا  نم  لباقي  ناك  نمو  هؤاقدصأ ؟

. ةلئسألا نم  اهاوسو  ميقي ؟ ناك  قدانفلا  يأ 
ةلئسألا هذه  حرط  ًادج  يعيبطلا  نم  اهثيدح  – ًاعطاقم  اهتلق  نكلو  – - 
كوكشلل ريثملا  ام  ًاضيأ ، يلع  ةلثامم  ةلئسأ  حرطب  اماق  دقو  ةلتقلا . ىلإ  لوصولا  فد 

؟ اذهك رمأ  يف 
ينيع ةرضخ  نم  قمغأ  اتناك  نيتللا  اهينيعب  تاظحلل ، ينتقمر  نأ  دعب 

. تقلع ناغود ،
يف كوكشلا  ظقوت  تناك  ًاضيأ  امافرصت  لب  طقف ، ةلئسألا  سيل  - 
امبر هتلتق ، نم  رثكأ  نامتهي  امأ  ادب يل  نكلو  كل ، حرشأ  فيك  فرعأ  سفنلا .ال 

. ًايح لاز  ام  هنأ  امهداقتعال 
عابطنالا ةقث يف  رثكأ  تدب  تيمد  نكلو  ًاضيأ ، ااذ  كوكشلا  ينتباتنا  دقل 

يذلا صخشلاب  رمألا  قلعتي  امدنع  ةصاخبو  ءاسنلاف  – نيققحملا . نع  هتنوك  يذلا 
. نهسدح ةقثلا يف  ةرورضب  داقتعالل  ةداع  نلمي  هنببحي  –

. اهتلأس داقتعالا ؟ – اذه  ىلإ  امهعفد  يذلا  ام  كيأربو  - 
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نيحو هيف ، بغرن  امع  انلأسيل  انتلواط  نم  لدانلا  برتقا  ينبيجت ، نأ  لبقو 
، ياش بوك  عم  بيبزلاب  كيك  ةعطق  تبلطف  ىرخأ ، ةرم  عوجلا  تركذت  هتيأر 

. ونيشتباك ناجنف  يه  تبلطو 
: تلاق باشلا  دعتبا  نيحو 

هنكلو مل حيضوتلاب  – تأدب  رطخ  – ملاع  ًاطروتم يف  ناغود  ناك  دقل  - 
. هعم لمعت  نمألا  ىوق  نم  تايصخش  كانه  تناك  دقف  عبطلاب ، هدرفمب  لمعي  نكي 

؟ مهدحأ ِتلباق  نأ  فدص  وأ  مهنع ، كثدح  له  - 
ناكو هلامعأ ، نع  ينثدحي  نكي  ملو  ًاموتك ، ًاصخش  ناغود  ناك  دقل  - 
يننكلو هئاقدصأ . نم  دحأ  ىلإ  ينفرعي  مل  وهف  هفرعأ . يذلا  ديحولا  نالصأ  اضر 

نيح تارملا  ىدحإ  ًايوس يف  ةلطعلا  انيضقو  ريكب ، قيقش  نيدلا  حالص  ىلإ  تفرعت 
. جراخلا انك يف 

. ًاددجم نزحلا  دورش  اهيلإ  داع 
. ًاحضوتسم اهتلأس  دلبلا ؟ – جراخ  نينعت  - 

. ارسيوس ىلإ  انرفاس  لجأ  - 
؟ ًاريثك جراخلا  ىلإ  ناغودو  تنأ  نارفاست  امتنكأ  - 

. ارسيوس ىلإ  نيترمو  ةيوس ، ايلاطيإ  ىلإ  ةرم  انرفاس  دقف  ًاريثك ، سيل   -ال 
؟ ارسيوس َِملو  - 

. نتلوأ ةنيدم  ءاقدصألا يف  ضعب  هيدل  ناك  دقل  - 
؟ نييموقلا نم  - 
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ترداب دقف  ناغود ، حلاصل  ريست  ال  ةثداحملا  هذه  نأ  تدقتعا  األو 
: لوقلاب

هذه نع  ةليوط  ةرتف  ذنم  اولخت  ًاعيمج  مهنكلو  ىمادقلا ، نويموقلا  - 
نع نوثدحتي  اوناك  مّأ  امك  بعاتم . نود  مايح  ةلصاومب  نولغشنم  مهو  راكفألا ،

. يمامأ يسايس  عوضوم  يأل  اوقرطتي  ملو  مايركذ 
، رخآ سفن  بحسل  اهيتفش ، نم  ةراجيسلا  برقت  يهو  ةظحلل  تلهمت 

يننأ تظحال  نيحو  ةضفنملا . اأفطأ يف  بقعلا ، ىتح  ةقرتحم  اأ  تأر  امدنع  اهنكلو 
حضوت يل يف يهو  ةقباسلا  اهتيدج  ىلإ  تداع  نمو مث  ةءاربب . تمستبا يل  اهبقارأ ،

. ةياهنلا
. ةسايسلا ةاوه  نم  نكي  ناغود مل  ّنأ  امك  - 

؟ ارسيوس مهاوس يف  فراعم  هل  نكي  ملأ  - 
وهو لييرفأ ، مهاربأ  ىعديو  لمعلا ، قباسلا يف  هريدم  كانه  ناك  ىلب ، - 

ةقيمع ةبحم  نكي  لجرلا  ناكو  هب ، صاخلا  ةيامحلا  مقاط  ناغود يف  لمع  دقو  يدوهي ،
ةبحملا هلدابي  ناك  ًاضيأ  ناغود  نأ  امك  نييموقلا . هئاقدصأ  نع  فلتخي  ناكو  ناغودل .

». مهاربأ عم  لمعأ  ارسيوس ، تيقب يف  ينتيل  ماودلا » ىلع  ددريو  ااذ .
يف اهيف  هسفن  ّجز  يتلا  ةرطخلا  لامعألا  ببسب  كلذ ، ددري  ناكأ  - 

. اهتلأس لوبنطسا ؟ –
نكلو قيمع ، نزح  اهيلع  مّيخي  تارظنب  ينصّحفتت  تناك  اهنكلو  ينبجت ، مل 

. تلصاوف ينعدري ، اذه مل 
– كربخأ ؟ نم  وهأ  لامعألا ؟ هذه  يف  هطّروت  رمأب  ِتملع  فيك  - 

. لاؤسلاب تححلأ 
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ام يف  ركفت  اهتننظ  تاظحلل ، تفقوتو  اهتلاق ، ءيشب  – ينربخي   -مل 
ىلع ًاريبك  ىسأ  مسري  يذلا  تايركذلا ، لمح  تحت  ءونت  تناك  اهنكلو  بيجت ،
اهانيع تماغ  دقف  لعفلاب . ناغود  بحت  اأ  ريكفتلل  ينعفد  ام  اذهو  اههجو ،
اهيلع سلجي  يتلا  ةلواطلا  ىلإ  اهديب  تراشأو  ِكبت ، مل  اهنكلو  ّاددجم . ناوارضخلا 

. حضوت يهو  نايدنجلا ،
. ةرم لوأ  انيقتلا  انه  - 

. اههجو ىلع  ةبضتقم  ةماستبا  مسر  تدهاجو يف  ّيلإ ، رظنت  تداعو 
قباسلا يجوز  ناك  دقف  ىلوألا ، ةرملل  هب  تيقتلا  انه  تلاق  – لجأ  – - 

فطخ ةيلمع  نكت  مل  قدصلا ، تئش  نإ  نيجروب . يتنبا  فطخب  ماق  دق  قمان ،
، ءاش ىتم  اهتيؤر  ىلع  وه  ّرصأ  يعم ، يتنبا  ءاقبب  ةمكحملا  ترقأ  نأ  دعبف  ةيقيقح ،
، ىرخأ ةرم  يلإ  اهدعي  ملو  ًاحابص ، اهذخأ  تارملا ، ىدحإ  يفو  هلزنم . ىلإ  اهذخأو 

: يلع در  هب ، تلصتا  نيحو 
لوطيس يتلا  ةمكحملا  ىلإ  ءوجللا  نيعيطتست  تئش  نإو  يعم ، ىقبتس  يتنبا  «

». كيلإ اهديعأ  فوسف  ديرأ ، يذلا  غلبملا  ينتيطعأ  نإ  نكلو  رهشأ ، ةدع  اهمكح 
ملو نسلا ، يف  اربك  نيذللا  ّيوبأ ، ةديحو  انأف  هلعف ، ّيلع  ام  يف  ترتحا 

نيذلا ةطرشلا  لاجر  دحأ  تركذت  اهنيح  امهيلع . ًافوخ  اذهك ، ربخب  امهربخأ  نأ  ؤرجأ 
: ينربخأ دقو  لصح . ام  ىلع  هتعلطأو  هب ، تلصتا  ةرقنأ ، ةفرعم يف  هب  ينطبرت 

، لحلل ًاليوط  ًاتقو  ةلكشملا  ذخأتسف  ةطرشلا ، ىلإ  ءوجللا  تلواح  نإ  «
». نكمم تقو  رصقأ  لحلا يف  كل  دجيس  وهو  يئاقدصأ ، دحأ  كل  لسرأس  يننكلو 
ىلع ينعلطي  مل  ةعاس ، فصن  ءاضقنا  دعب  ناغود  لصتا يب  دقف  لعفلابو ،
: يلاؤسب ردابو  لاصتالا يب ، هنم  بلط  ةطرشلا  مسق  ريدم  ّنأ  ينربخأ  هنكلو  همسا ،
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؟.« كتدعاسم عيطتسأ  فيك  «
حضوأ يل. يتنبا  فطخب  هتربخأ  امدنعو 

ليصافت ىلع  ينيعلطتل  يقتلن ، نأ  انيلع  فتاهلا ، ىلع  مهافتلا  عيطتسن  »ال 
». ءاقللا لجأ  نم  نيبسانملا  ناكملاو  تقولا  يددح  ةلكشملا ،

. يتيب ناونع  ليبقلا ، اذه  نم  لجر  فرعي  نأ  بغرأ  يننأ مل  كيفخأ ، نلو 
. هتلأس ؟ « ماع ناكم  يقتلن يف  نأ  كيأر  ام  يلزنم ، ءاقللا يف  اننكمي  »ال 

. ضارتعا نود  قفاو  هنكلو 
الو فاضأو  – نافيد  – قدنف  تايولح  زبخم  يف  نيتعاس ، دعب  ِقتلنلف  ًاذإ  «

. كعم قباسلا  كجوزو  كتنبا  روص  راضحإ  يسنت 
يفو ةلواطلا ، كلت  ىلع  انسلج  اهيف ، انيقتلا  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناكو 
ىتحو رهاظ . لكشب  ًاقينأ  ناك  دقف  يتليخم ، يف  يتلا  ةروصلا  قباطي  مل  ةقيقحلا 

. هتافرصت لك  ًاقبل يف  ناكو  ةفينع ، وأ  ةيساق  نكت  هتوص مل  ةربن  وأ  ههجو  تامسق 
لبقو تاداهشلا . ىقرأ  نولمحي  نمم  لامعألا ، لاجر  دحأ  سلاجأ  يسفن  تسسحأو 

: ينلأس ثيدحلا  ءدبلا يف 
؟.« انه توتلا  ةريطف  تلوانت  له  «

يل حيتي  نأ  لبقو  اهلوانت « كيلع  ًاذإ  يل» : دّكأ  يفنلاب  هتبجأ  نيحو 
. ونيشتباك يناجنف  عم  ةريطفلا ، نم  نيتعطق  هنم ، بلطو  لدانلل ، أموأ  ضارتعالا ،

. ًاليلق يوطلسلا  هبولسأ  ينجعزأ  دقو 
ام لك  ءيش ، لوانتب  حمست يل  لاح  تسل يف  هل » تحضوأ  ينعمسا « «

». نكمم تقو  عرسأ  يتنبا يف  ىلع  روثعلا  وه  كنم  هديرأ 
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دكؤي يل: وهو  هينيع  ام يف  قيرب  ءاضأ 
لوانتن ةيادبلا  يف  انيعد  نكلو  كتنبا ، كل  ديعأس  ًائيش ، يشخت  »ال 

». انتريطف
تأدبو نعذأ . يك  ةيفاك  ينثدحي ، وهو  هتوص  يف  ةنئمطملا  ةقثلا  تناكو 

، انجاوز دعبو  ءايزأ ، ضراع  لمعي  ناك  قباسلا ، يجوزف  ةيضقلا ، تاسبالم  هل  حرشأ 
ةفآب هقلعت  ببسب  نكلو  يدوقن ، ةطساوب  تاضراعلاب  ةصصختم  ةلاكو  حتفب  انمق 
لمعم ةسائر  ىلوتي  نأ  ّيلع  ضرع  نيحو  ةلاكولا ، لمع  روهدت  دقف  رامقلا ، بعل 
ًاريخأو اننيب ، تافالخلا  ةوه  تداز  ةركفلا ، تضفرو  يدلاو ، هكلمي  يذلا  جيسنلا 
لوحيو ةيلام  غلابمب  ينبلاطي  لظ  دقف  ينأشو ، ينعدي  نأ  يوني  نكي  هنكلو مل  انلصفنا .
ةيدفب ينبلاطي  نآلا  وهو  يتنبا ، فطخب  ماق  هبلاطمل ، عوضخلا  تضفر  نيحو  ّيلإ ، هينئاد 

، قمان روص  ذخأو  هابتناو ، تمصب  ينعمسي  ناغود  لظ  دقو  اهدادرتسال . ةريبك 
ءامسأو قمان ، ناونع  نع  تاظحالملا  ضعب  ريغص ، رتفد  ىلع  لجسو  هعم . يتنباو 

نم نّكمتأ  مل  مويلا ، امك  يننأ ، اهنيح  ركذأو  اهيلع . دّدرتي  يتلا  نكامألاو  هئاقدصأ ،
. يعومد سبح 

ىلإ ا  رفاس  دق  قباسلا ، كجوز  نكي  ام مل  يل » لاق  يكبت « الأ  وجرأ  «
نم كنضح  كتنبا يف  نيدجتسو  عوبسأ ، نم  رثكأ  بلطتي  نل  رمألاف  دلبلا ، جراخ 

». ديدج
تدجو هتحتف ، نيحو  نينرلاب ، لزنملا  سرج  أدب  يلاتلا ، مويلا  ءاسم  يف 

. اضر همسا  ّنأ  دعب  اميف  فرعأس  يذلا  ناغود ، دعاسم  اهعم  ناكو  يمامأ . نيجروب 
دعبو ، BMW لا ـ ءادوسلا  هترايس  نم  برقلاب  فقي  هتدجوف  هنع ، يانيع  تثحب 

فيك يل هلأسأ  انأو  هتركش ، ناغود . وحن  تهجتا  نيجروبب ، مامتهالا  ةيبرملا  تلوت  نأ 
. ليمجلا اذه  هل  درأ  نأ 
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. لاق ءيشب « ةنيدم يل  تسل  «
. هتلأس ؟ « اذامل «

. باجأ ةفعاضم .« اهتيسدق  كلثم ، ةليمج  مأو  تاسدقم ، تاهمألا  ّنأل  «
. لزنملا لوخدل  هتوعد  ًاذإ – « ةوهق  ناجنف  برشب  لّضفت  «

». كلزنم ءاقللا يف  اننكمي  ةرخاس »ال  ةربنب  ينلأس  تيسن ؟ – له  «
، هيدي نيب  يدي  نضتحا  هنكلو  هلوق ، ّيلع  ام  ملعأ  انأو ال  لجخلاب ، ترعش 

. ةريغص ةقرو  ةسلخ ، امهيف  سدي  وهو 
لوانت تبغر يف  نإ  نكلو  ءيش ، يأب  ةنيدم يل  تسلف  لاق » كيلع « »ال 

». كادي اهنضتحت  يتلا  ةقرولا  كلت  يفتاه يف  مقرف  يعم ، ونيشتباك  ناجنفو  ةريطف ..
دقو اقلطناو ، هقيدص  عم  هترايس  لقتساو  لصح ، امم  ءيش  ىلع  ينعلطي  ملو 

قباسلا يجوز  ضرعت  دقف  فحصلا ، نم  يلاتلا  مويلا  ىرج يف  ام  ليصافتب  تملع 
مايأ ةرشع  ّلظو  رفقم . ناكم  هدسج يف  يقلأو  ةبوبيغلا ، ىلإ  هب  ىدوأ  يذلا  برضلل 

صاخشأ ال لبق  نم  هيلع  ءادتعالا  هنأب مت  دافأ  هيعو ، درتسا  نيحو  ةزّكرملا ، ةيانعلا  يف 
لاصتالا عوضوم  يف  ةددرتم  تيقب  دقو  ًاقلطم . يجاعزإ  ىلع  ؤرجي  ملو  مهفرعي .
لاصتالا باوصلا  نم  ناك  نإ  ددحأ  نكلو مل  يتنبا ، داعأ يل  هنأ  حيحصف  ناغودب ،

نكلو ّيلإ ، هلسرأ  يذلا  ةطرشلا ، مسق  ريدمب  تلصتا  اذل  قمانب . هلعف  ام  لعف  لجرب ،
. ناغود صخت  تامولعم  ىلع  لوصحلا  تناك  ةيقيقحلا  يتين 

، لامعألا نم  عونلا  اذه  هعولض يف  كّرغي  حضوأ يل »ال  حلاص « لجر  هنإ  «
». لعفلاب مرتحم  صخش  وهف 

، ىرج ام  ديعتسأ  نيح  نآلاو  ينعجشتل ، ةيفاك  لجرلا  تاملك  تناك  دقو 
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ةعيرذ ال درجم  مسقلا  ريدم  ءارطإ  ناكو  هب ، لاصتالا  ىلع  ةممصم  تنك  ينأ  دقتعأ 
. ناغود تيقتلا  اذكهو  رثكأ .

. ينم بلط  كنع « ينيثدح  «
. هتلأس ؟ « اذهك ًائيش  ديرت  اذامل  «

. لاق ىضم .« اميف  ًامامت  كهبشت  ةاتف  بحأ  تنك  «
. هتلأس ؟ « يئاقل تبغر يف  ببسلا  اذهلأ  «

». اهنم ةبيط  رثكأو  لمجأ  تنأف  »ال ،
. يرعاشم ىلع  ّرتستلا  تلواح  يننكلو  هتاملك ، ينتقار  دقو 

رثكأ يننأ  فرعت  نأ  كل  فيك  نكلو  كتبيبح ، تناك  فيك  ملعأ  »ال 
. هنم تحضوتسا  ؟ « اهنم ةبيط 

ةعيبط ىلع  حوضوب  لدت  ءايشأ  يهف  مالكلا ، كبولسأو يف  كثيدح ، نم  «
حرش يل. صخشلا «

؟« مالكلا يف  مولسأ  لالخ  نم  سانلا  ىلع  مكحلا  نكمي  هنأ  ينعتأ  «
. هتلأس

دحأ ناك يف  نيح  راجش  طروت يف  فيك  حرشي  أدبو  لاق يل ، عبطلاب « «
يتلا ةرجحلا  يفو  كلذ . رثإ  يدارفنالا  نجسلا  ءاقبلا يف  بقوع يف  هنأو  ايناملأ ، نوجس 

هاضرم ىلع  براجتلا  يرجي  ناكو  رجدور ، ىعدي  يسفن  بيبط  دقري  ناك  هيلت ،
نجسلا يف  امهاضق  نيذللا  نيرهشلا  يفو  مهنم . ريثك  توم  يف  ًاببستم  نينسملا ،

ىري نأ  نود  ةليوط ، تاعاسل  رمتست  تاثداحمب  ناموقي  نالجرلا  ناك  يدارفنالا ،
. رخآلا امهدحأ 
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ىوس سيل  مويع ، لالخ  نم  سانلا  لخاود  ةفرعم  ّنأ  بيبطلا  هربخأ  دقو 
ام يه  مالكلا ، ءانثأ  هجولا  ةلاح  نإ  لوقي  ناكو  ءايبغألا . عادخل  اهوعنص  ةيبغ  ةبذك 
هذه نوكلتمي  ال  سانلا  مظعم  نكلو  ةحصلل . برقألا  عابطنالا  ناسنإلا  يطعت 

. هجولا ليصافت  قدأ  ةءارق  ىلع  ةردقو  ًاقيمع  ًامهف  بلطتت  يهف  ةردقلا ،
كلت هيتفش  ولعت  تناك  لجرلا ، ءارآ  درس  ناغود  لصاوي  ناك  اميفو 

ا. فرُع  يتلا  ةماستبالا 
يتوص لالخ  نم  يلخاد ، لمتعي  امم  ريثكلا  ةفرعم  عيطتسي  هنأب  ينربخأ  دقو 
ًايوق ناك  ةيبذاج ، رثكأ  هلعجت  اهنكلو  رورغلاب ، يشت  هتافرصت  تناكو  ثدحتأ . انأو 

تاظحللا ذنم  هريثأت  تحت  تعقو  دقو  هتيصخش . ةوق  ىدمل  ًاكردمو  هسفن ، نم  ًاقثاوو 
اندحأ نيمرغم  انحبصأو  ًاعقوتم ، ناك  ام  لصح  ٍناث ، ءاقل  دعبو  انئاقل ، نم  ىلوألا 

. رخآلاب
ةنيكسل ناكملا  يلخي  نزحلا  أدب  اايركذ ، درس  لصاوت  تيمد  تناك  امنيبو 

لمحي وهو  لدانلا  برتقا  تاظحللا ، كلت  يفو  نيوارضخلا . اهينيع  نم  عشت  ةقيمع 
يتدهاشم لاح  ًاضيأ ، نيتينبلا  ينيع  ىلإ  لقتنا  دق  قيربلا  كلذ  نظأو  هديب . انتابلط 

تيمد تزهتنا  دقو  ماعطلاب . بلاطت  يهو  ضفتنت  تناك  يتدعم  ّنأل  ةريطفلل ،
نم ًاريبك  ًاءزج  تعطتقا  امنيب  تمصب ، اايركذ  نيب  لوجتلا  لصاوتل  ةصرفلا ،

تناك اأ  ينوقدصو  نخاس . ياش  ةفشرب  اهتبقعأو  ةذلو ، مهنب  اهتلوانتو  يتريطف ،
: اهتلأس ةيناثلا  ةمقللا  تغضم  نأ  دعبو  ةوقلا ، ضعب  ينحنمتل  ةيفاك 

؟ اهيف هِتيأر  ةرم  رخآ  تناك  ىتم  - 
تداع يتلا  نزحلا  مويغ  فلخ  اهينيع ، قيرب  ىفتخا  رهش  – ىلاوح  لبق  - 

. تاونس ثالث  ماد  ريبك  بح  دعب  انتقالع ، تهتنا  دقف  اههجو  – يطغت 
دجأ مل  ياشلا ، برشب  ًالوغشم  تنك  يننألو  اهرئاجسب ، ذولت  تداعو 
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ةياورب يه  تأدب  امهقارف ، ببس  نع  اهلأسأ  نأ  لبقو  ةراجيسلا . اهل  لعشأل  تقولا 
. ثادحألا

ةبغار يف تنك  دقف  جوزتن ، نأ  هنم  تبلطو  ًاريثك ، هيلع  تطغض  دقل  - 
ةبحم نكي  ناك  هنأ  مغرو  هيف . ًاقراغ  ناك  يذلا  يلفسلا  ملاعلا  كلذ  نم  هلاشتنا 

لالخ نم  ركذ ، نبا  ىلع  لوصحلا  هتبغر يف  ىدم  تظحال  يننأ  الإ  نيجروبل ، ةريبك 
جاوزلا ىلع  ربجيس  هنأب  ينظل  ًالماح ، تحبصأ  ةيئاسن ، ةليح  تعبتا  دقو  هثيداحأ .

. ةدشب قياضت  رمألاب  ملع  نيحو  يب .
نوكأل حلصأ  الو  لبقتسم ، الب  لجر  يننأ  نيمهفت  ال  اذامل  يل» : لاقو 

لضفألا نم  اذل  امكقحب ، فاحجإ  اذهو  دلولاب ، وأ  كب  مامتهالا  عيطتسأ  الف  ًاجوز .
». هضاهجإ

ةوسقلا ّيف  ترّثأ  دقو  ةقيرطلا ، هذ  اهيف  ينثدحي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك 
هتببحأ يذلا  لجرلا  سيل  هنأكو  هتاملك ، نم  رثكأ  ههجو ، اتحستكا  ناتللا  ةمارصلاو 
تبلط اذل  يحور . قتفتت يف  ةقيمع  ًاحورج  نكلو  هتبغر ، ةعاطإ  ىلع  تربجُأ  هتفرعو .

. ةرتفل يقتلن  الأ  هنم 
مل يننأب  كركذأ  نأ  دوأ  يننكلو  كرارق ، مرتحأو  يل » لاق  نيئاشت « امك  «

تقولا عم  نكلو  نآلا ، ًابلصتم  يفقومو  يمألك  نيربتعت  امبرو  ءيش ، يأب  كدعأ 
». كتنباو تنأ  كتيامح  ةبغر يف  كلذ ، تلعف  يننأ  نيكردتس 

يننكل مل هبحأ ، لازأ  تنك ال  يننأ  مغرو  هب ، لاصتالا  دواعأ  ملو  هقدصأ ، مل 
ملعت امكف  لصتي يب . هرودب مل  وهو  ىرج يل . ام  دعب  هب ، لاصتالا  ةبغرلا يف  كلمأ 

. هيلإ دوعت  نأب  هتكرت  ةأرما  وجري  نأ  لاحملا  نمو  اهزواجتل ، ليبس  ءايربك ال  كلمي  ناك 
يننكلو هب ، لاصتالل  ام  ةعيرذ  نع  ثحبلا  ةبغر يف  ىولتأ  تنك  ةريخألا  ةنوآلا  يفو 

. ًاريثك ترخأت  يننأ  تكردأ  ربخلا ، تأرق  نيح 
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وأ هضرتعت ، ام  ةلكشم  نأ  كربخأ  له  ةيوس ، اهيف  امتنك  يتلا  ةرتفلا   -يف 
. اهتلأس هبقاري ؟ – ًادحأ  ّنأ 

. ضيرعلا اهنيبج  ىلع  ةعيفر  طوطخ  ترهظو  اهحمالم ، ةيدجلا  تحستكا 
درجم تسيل  اأ  ربتعأ  يتلا  كولروسوس ، ةثداح  دعب  غلاب  قلقب  رعش  دقل  - 

، ةلودلا تالاجر  ضعب  اهكيحي  ةرطخ  ةرماؤم  كانه  ّنأ  نظي  ناك  لب  يداع ، ثداح 
ةدع يف ًاروهش  شاع  دقو  هئاقدصأو . وه  هلاثمأ  نم  نطولا  يبحم  نم  صلختلا  فد 

امع هتلأس  هتدوع  نيحو  ام . صخشب  ىقتلاو  ةرقنأ ، ىلإ  رفاس  مث  سجوتو ، قلق 
. رومألا ةيوست  تمتو  ةساسح ، زكارم  نولتحي  نم  ضعب  لباق  هنأ  ينربخأف  ىرج ،

. ًابرطضم لظ  دقف  هقدصأ ، يننكلو مل 
؟ طباضلا هل  لاقي  صخش  نع  كثّدح  له  - 

دحأ عم  ءادغلا  هلوانت  ىلع  ةرم  ينعلطأ  هنكلو  لعفي . مل  ال ، طباضلا ؟ - 
. ًاقلطم طباضلا  ركذ  ىلع  ِتأي  ملو  شيجلا . تالارنج 

؟ لارنجلا اذه  مسا  امو  - 
ةنوآلا هذه  ديفملا يف  نم  هنأ  حضوأ يل  هنكلو  ينربخي ، وهف مل  ملعأ ،  -ال 
لحُتس شيجلا ، ةقث  باستكاب  هنأ  دقتعي  ناك  ثيح  شيجلاب . ةقيثو  ةلص  ىلع  ءاقبلا 

. ىرخألا لكاشملا  ةيقب 
نوموقيس مأ  دقتعي  ناك  دقف  طباضلا ، عم  لصاوتلل  هعفد  ام  اذه  امبر  - 

. هتيامحب
مل ولو  اهينيع ، لّلظت  ىسألا  ةباحس  تداعو  اولعفي  – مل  مهنكلو  - 

. لبق يذ  نم  رثكأ  ةقرحب  ءاكبلا  دواعتس  تناك  لخدتأ ،
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كانه نأ  ةيادبلا  ذنم  ملعي  ناك  ناغودف  تلق –  همهفأ  – ام ال  اذهو  - 
هل اهوبصن  يتلا  كابشلا  عقي يف  نأ  هئاكذ  لثمب  لجرل  فيك  نكلو  هنم ، لينلا  ديري  نم 

؟ ةلوهسب
غلاب ًاصخش  ناك  ًاقح  ناغودف  ًاريثك ، رمألا  اذه  يف  ركفأ  ًاضيأ  انأو  - 

، ددحملا تقولا  هديعاوم يف  روضح  ىلع  ًاصيرح  ناك  هتافرصت . صرحلاو يف  ءاكذلا 
: دري ناك  ببسلا  نع  هلأسأ  تنك  نيحو  ًافلتخم . ًاقيرط  كلسي  ةرم  لك  هنكلو يف 

وعدملا كلذل  نأ  ةدكأتم  انأف  لعفلاب ، لتُق  هنأ  ولو  ءادعألا .« تيتشت  لجأ  نم  «
يذلا كئلوأ  نم  هنإ  روفنلاب . ىوس  هوحن  رعشأ  انأف مل  ةديكملا ، هذه  ةصح يف  اضر 
ريدت نإ  ام  كقحب ، تاراذقلا  ربكأ  باكترا  نع  نوناوتي  الو  كهجو ، نومستبي يف 
ىهتنم يدبي  ناك  هنأ  مغر  ةرم . نم  رثكأ  ّيلإ  ةرعادلا  هتارظن  تظحال  دقو  كرهظ .

. يخأ ةجوزب  ينبطاخيو  ناغود ، مامأ  راقولاو  مارتحالا 
. هب قثي  ناك  ناغود  نكلو  - 

ناكو ناغودب ، ةعساو  ةفرعم  ىلع  ناك  دقف  ءاهدلا . ديدش  ناك  هنأل  - 
ةيحضتلل دادعتسا  ىلع  وهف  هب ، قثأ  يننكلو ال  ضارتعا . يأ  نود  هتابغر  عيمج  يبلي 
. ناغود عيبي  نأ  دعبتسملا  نم  سيلو  هسفنب . ةاجنلا  لجأ  نم  هئاقدصأ ، لكب 

ضرعو فراعب ، لصتا  لباقملا  اضر يف  نكلو  اهيأر ، ةقحم يف  تناك  دقل 
رمأ ىلع  مدقيس  اذامل  ةميرجلا ، ًاطروتم يف  لعفلاب  ناك  ولف  ةلتقلا ، ءامسأب  ءالدإلا  هيلع 

دحأب لصتي  الو  يفحصب ، لصتي  اذاملو  ةبيرلل ؟ وعدي  فراعب  هلاصتا  ّنأ  مغر  اذهك 
ةطرشلا نم  نينثا  ءامسأب  فراعل  حاب  دقو  م . هتقث  مدعل  امبر  ًالثم ؟ نمألا  ىوق  لاجر 
عضولا نأ  كلذ  تاذلاب ، ةميرجلا  عوقو  ةليل  جراخلا  ىلإ  بره  دقو  ةميرجلا . نيطروتملا يف 
ءالدإلاو ةدوعلا  فراع  ىلع  ضرعي  وه  اه  كلذ  عمو  ةروطخلا . نم  ريبك  ردق  ىلع 

انيلع نكلو  ةيصخشلا . هتمالس  صوصخب  تانامض  ىلع  هلوصح  لاح  يف  هتداهشب ،
اضر تاملك  نكي يف  مل  امو  ءامسألا ، هذه  باحصأ  ةيوه  نم  قّقحتلاو  راظتنالا 
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. ناغودل لصح  ام  ةفرعم  نكمملا  نمف  ام ، ةعدخ 
. راكفألا هذه  نم  يأب  تيمد  ربخأ  عبطلابو مل 

نآلا – ىتح  نونظلاو  لامتحالا  دودح  ودعت  ال  راكفألا  هذه  لك  - 
ءودهلاب يلحتلا  انيلع  اهفواخم  – ةئد  لواحأ  انأو  دوب  اهدي  ىلع  تتّبر  دقو  تقّلع ،

. قئاقحلا فشكتتس  بيرق  امع  هيلع . يه  ام  ىلع  رومألا  ءاقب  لاحملا  نمف  ربصلاو ،
. رمألا هيلإ  لوؤيس  ام  راظتنا  انيلع  سأيلل  نوكرلا  لبقو 

لقث تحت  ناحزرت  امأكو  اهانيع ، تنّضغت  دقو  تلاق ، قح  – كعم  - 
نأ ىنمتأ  ديدج ، ءيشب  تملع  لاح  يفو  لصاوت ، ىلع  ىقبن  نأ  وجرأ  ملألا  –

. هيلع ينعلطت 
ذيفنت نم  قثاو  ريغ  انأو  اهتلق ، ديكأت  – لكب  كب  لصتأس  يقلقت ،  -ال 

. يمازتلا
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نورشعلاو يداحلا  لصفلا 

، نغاف سكوفلا  ارايس  ىتح  اهتقفارو  زبخملا ، نم  ةيوس  تيمدو  انأ  انجرخ 
. ةرداغم ارايس  تلقتسا  دوب ، ينتحفاص  نأ  دعبو  اوعد ، لوبق  ىلع  ًارارم  ينتركشو 

عومج طسو  يفتختو  غاداملإ ، عراش  وحن  هجتت  يهو  ةرايسلا  بقارأ  تنك  اميفو 
ملعأ ةئيسلا .ال  يتالامتحا  قباطت  تيمد مل  نأل  يحايترا ، ىدم  تظحال  تارايسلا ،

ام اذهو  اهتنازر  – لثمب  ةأرما  قلعت  ىدم  تكردأ  يننأل  امبر  حايترالا ، اذه  رس  طبضلاب 
نكلو ًاليمج ، ًاعابطنا  ّيدل  كرت  دق  ئداهلا ، اهلامج  ّنأ  ركنأ  الو  ناغودب . هعقوتأ  – مل 

ام ةفرعمو  ةيلوؤسملا ، لمحت  ىلع  اردقو  اهتمكح ، تناك  اهرهظم ، لامج  نم  رثكأ 
ريسفت نم  نكمتأ  مل  يننكلو  ةقيقحلا . يف  ّيف  رّثأ  ام  وه  ةقدلا ، هجو  ىلع  هديرت 

نع ىناوتي  ًالجر ال  جوزتت  نأ  تافصلا ، هذ  ةأرمال  فيكف  اهتيصخش ، ضقانتلا يف 
اإ لوقلا  نكمي  ّدح  يأ  ىلإ  يردأ  ال  اذل  دوقنلا ؟ ضعب  لجأ  نم  هتنبا  فطخ 

، ةيعوضومب رمألا  انللح  ولو  ءاطخألا ؟ نع  موصعم  انم  نم  نكلو  ةيلوؤسملاب ؟ فصتت 
اأ مل اهبنذ  سيلو  لئاسولا . لكب  ناغود  ةدعاسم  لواحت  يهف  اهتقيقح ، كردنس 

ًامومع ءاسنلاف  ةئطاخ ، تسيل  اارايتخا  ّنأ  امك  نآلا . ىتح  بسانملا  صخشلا  قتلت 
تاقالعلا تافصلا يف  ةيقب  ىلع  ةقثلا  نحجري  دقتعأ  – ام  ىلع  ًاضيأ  لاجرلاو  – 

. ةيناسنإلا
ريثأت تحت  مهتيلكب  عوقولا  ّدح  ىلإ  نولصيو  لعفلاب ، سانلا  مرغي  نيح 

. ةفصلا هذه  نع  رظنلا  نوضغي  بابشلا  – تاونس  لصحي يف  ام  اذهو  مهرعاشم  –
نم هثبت  امب  ةرسألا  نيوكتو  جاوزلاب  نوكت  ةقلطملا ، ةقثلا  هذه  تابثإل  ةقيرط  لضفأ  نإ 
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مظعم ًاضيأ  لب  ةقيرطلا ، هذ  بسحف  ءاسنلا  ركفت  الو  حورلا . نامألاو يف  ءفدلا 
ترمتسا امل  الإو  ةسسؤملا ، هذه  دويق  نم  رخآلاو  نيحلا  نيب  نورمذتي  نيذلا  لاجرلا 

، ةميدقلا ةسسؤملا  هذهف  لاح ، يأ  ىلع  ةايحلا . ةيقبل  امبرو  تاونسل  ةيجوزلا  تاقالعلا 
ةرسألا ّبر  كالتما  وه  مهألاو  لافطألا ، باجنإ  ةبغرلاو يف  ةلدابتملا ، ةبحملا  ىلع  موقت 
تيمد ّنأ  ودبيو  ةايحلا . هترسأ يف  دارفأو  هتشيعم  رومأ  ريبدت  لجأ  نم  ةمزاللا  لئاسولا 
داجيإ ىلإ  ةبسنلاب  امأ  هسفن . ءاقلت  نم  لُح  يذلا  ريخألا ، طرشلا  رفوتل  ةجاحب  تسيل 

. لدجلل لباق  رمأ  اذهف  اهتنبال ، ًابأ  نوكي  نأ  نكميو  ميسو ، فوطع ، بحم ، لجر 
سدح هنأ  حجرملا  نمو  هتنهم ، طورش  نم  طرش  ةماسولاف  ءايزأ ، ضراع  قمان  نأ  امبو 
جاوزلا لبقتل  ةيفاكلا  ةقثلاب  اهل  ىحوأو  قشاعلا ، لجرلا  رود  بعل  نقتأف  هديرت ، امك 

ىلع اهعانقإل  دهجلا  نم  ًاريثك  فرصي  وهف مل  ةلصحملا  يفو  ارسأ . هعم  لكشتو  هب ،
نع ةلفاغ  سورعلا  نوكت  نيح  يفف  جاوزلا . دعب  فشكتتس  ةثراكلا  نكلو  ودبي . ام 

. ًادج ًارخأتم  تقولا  نوكي  قئاقحلا ، اهل  فّشكتت  نيح  اإف ، يرجي  ام  لك 
، ًادج ًامراص  اهل  ادب  ءايزألا ، ضراع  فالخ  ىلع  وهف  يخأل ، ةبسنلاب  امأ 

يذلا لمعلا  وأ  هتقيقح ، اهنع  ِفخي  ملو  اهل . همدق  ام  لالخ  نم  ةقثلاب  يحوي  هنكلو 
هنكلو مل ًالثم ، اهبكترا  يتلا  مئارجلاك  هب ، ماق  ام  لكب  اهل  حاب  هنظأ  يننكل ال  هب . موقي 

اهربخأ ول  ىتح  هكرتتس ، تيمد  تناك  نإ  ّانقيتم  تسلو  لباقملا ، اهيلع يف  بذكي 
نكامأ نولتحي  ىضم ، اميف  ةلتق  نودعي  اوناك  نمم  نيريثك  كانه  ّنأ  كلذ  همئارجب .

نود ةيرح ، لكب  نولوجتيو  دالبلا ، ميسقت  هجو  دسلا يف  اوناك  مأ  نوعديو  ةقومرم ،
امف ًاددجم ، ماضتحال  داع  دق  بعشلا  ناك  نإف  مهيديأ . هتبكترا  ام  ىلع  ءازج 
ماق امع  يضاغتلاو  ناغودك ، لجر  ناضتحا  نم  تيمد ، لثم  ةطيسب  ةأرما  عنمي  يذلا 

. ااذ ةرذقلا  لامعألا  ًاطروتم يف  ةظحل  رخآ  ىتح  لظ  ناغود  ّنأ  ةقرافملا  نكلو  هب ؟
داسفلا لاحوأ  يف  عيمجلا  هيف  غرمتي  يذلا  تقولا  يف  اهمول ، عيطتسن  ال  اننكلو 

ملف نييفاحصلاو ، لامعألا  لاجرب  ًءاهتنا  سيلو  شيجلاو ، ةلودلا  تالاجر  نم  ةرذقلا ،
صيلخت اهتبغر يف  نع  يضاغتلا  نكمي  ال  امك  اوخطلتي . مل  نمم  ليلقلا  ىوس  َقبي 
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قدصب ةقثلا  مدعب  يحوي  ببس  الو  ًاديعب . هب  يأنلاو  تاراذقلا ، هذه  نم  اهبيبح 
نم ًاءزج  بحت ، يذلا  لجرلا  لعجت  نأ  لواحت  ءاسنلا ، مظعمك  يهف  ةنسحلا . اهاياون 

يف هتبغرب  هفعض ، ةطقن  لالغتسال  ةلواحم  يفو  ةنيكسملا ، ّنأ  ىتح  اايح . ةروريس 
ةقيرطلاب فرصت  ناغود  – نكلو  ًاضيأ . هنم  لمحلاب  ترماغ  دق  دلو ، ىلع  لوصحلا 

، هنم صلختلاب  اهبلاطو  لب  اهنينجو ، ةأرملل  هرهظ  رادأ  هنع  – اهفرعأ  يتلا  ااذ 
. هحومج ضّورت  نأ  ةقالع  يأل  نكمي  هلثم ال  ًالجر  ّنأ  قيدصلا ، لبق  ودعلل  تبثأو 
قرغي الأ  نيكسملا ، يخأ  لواح  امبرلف  هذه ، يراكفأ  ًافحجم يف  نوكأ  دق 

اهنم بلط  اذل  هيف ، شيعي  يذلا  هتاذ  عقنتسملا  يف  مداقلا ، هلفطو  بحي ، يتلا  ةأرملا 
عم عزعزتت  تأدب  ةقبسملا  يراكفأ  لك  ّنأ  فرتعأو  دراو ، ءيش  لك  نينجلا . ضاهجإ 

هنم يف ناتضقانتم  ناتخسن  كانهف  لجرلا . اذه  ملاع  اهوطخأ يف  ةديدج  ةوطخ  لك 
يذلا ناغود  يهف  ةينثإلا  امأ  ةديعب ، تاونس  لبق  هتفرع  يذلا  خألا  يه  ىلوألا  ينهذ .
. هيف تركف  املك  ةميدقلا ، هتروص  ينرضحت  اذامل  ملعأ  يننكلو ال  مايأ . ذنم  هتلباق 
قئاسلا ّنأ  حضاولا  نمف  يراكفأ ، نم  ءاقرزلا  وجيبلا  ةرايس  قوب  ينلشتنا 

ىلإ لوخدلا  لجأ  نم  داعتبالاب ، ريشيل يل  ا ، سأب  ةرتف ال  ذنم  قوبلا  قلطي  ناك 
فظوم نم  برقلاب  ًابناج  تيحنت  روفلا  ىلعو  هلخدم . دنع  فقأ  يذلا  بأرملا 

. ةعرسب يبرقب  ةرايسلا  تّرم  دقو  ًارزش . ينقمري  ناك  يذلا  بأرملا 
ةرايسلا تكشوأ  دقل  فظوملا  – ينهبن  يديس  – اي  ًاليلق  هبتنت  نأ  وجرأ  - 

. كسهدت نأ 
نكل سأيب  – يسأر  زهأ  انأو  تلق  كلذك ؟ – سيلأ  لعفتس  تناك  - 

. هبنجت اننكمي  ًارمأ  سيل  دورشلا 
اميف لخدي ، نأ  لبق  تاظحلل  ينقمريل  يتاملك ، هقرت  يذلا مل  فظوملا  داع 
ًافراع يقتلأس  يننأ  تركذت  ةدع ، تاوطخ  وطخأ  نأ  لبقو  ثواميلبلا ، وحن  تهجوت 
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ّنأ تركفو  ليلقب ، فصنلاو  ةثلاثلا  تزواجت  اهتيأرف  ةعاسلا ، ىلإ  ترظن  ءاسملا . يف 
معاطملا دحأ  ىلإ  هجوتلا  لواحأس  انه . ةرايسلا  كرت  وه  لاحلا ، هذه  ءيش يف  لضفأ 

. ءاسملا نيحي  ىتح  ولغوأ ، هيب  ءايحأ  عكستلا يف  مث  ءادغلا ، لوانتو 
لباقملا عراشلا  ًاقلستم  ميسقت ، وحن  تهجتاو  دربلل ، ءاقتا  يفطعم  ةقاي  تعفر 
ناضرعي نيذللاو  عرافلا ، امهلوطب  نييرجينلا  نيباشلا  ءانثتسابو  يزيغ . ةقيدحل 
فيصرلا طسوتت  يتلا  ةأرملاو  عنصلا ، ةيقيرفألا  ةنيزلا  عطق  ضعب  نم  امهتعاضب ،
مامتهالا ريثي  ام  كانه  نكي  مل  اهنضح ، يذلا يف  لفطلا  مان  دقو  ةراملا ، يدجتستو 

لقاثتب نوريسي  ةراملا  مظعم  ناك  دقف  ميسقت . وحن  ًادوعص  هجتملا  عراشلا  اذه  يف 
تفل نيباشلا ، نم  تبرتقا  نيحو  ةعرسم . تاوطخب  مهدحأ  ينزواجتي  ًانايحأو  حضاو ،

ليحن هجوو  ناتنيخث ، ناتفش  عساو ، نيبج  امهتطسب . ىلع  ةعنقألا  دحأ  يهابتنا 
ىلع ههجو  تحن  نيباشلا  دحأ  نأكو  ادب  نيعئابلل . يهجوك  ًامامت  حمالملا ، يدجو 
ةيدج غبسأ  دق  بشخلا  نكلو  هتاينحنم ، فافتلاو  ةداحلا ، هطوطخب  بشخلا ، ةعطق 

، ةعنقألا اهيطغت  يتلا  رشبلا  هوجو  هيفخت  ام  يردي  نمو  تحنلا . اذه  ىلع  ةمراص 
اهينيعب تيمد ، هجوك  ًامامت  اهرهظم ؟ فلخ  رشبلا  لخاود  يفخت  يتلا  ةعنقألاو 

. امهرارضخا ةماتق  نم  رارسألا  تداز  نيتللا  نيوارضخلا ،
. تامولعم نم  تيمدو ، ناغود  هيفخي  اميف  كشلاو  هتاذ ، نيمختلا  ىلإ  اندع 

ينعلطت ًاضيأ مل  اأ  حجرملا  نمو  هفرعأ . ام  لك  ىلع  اهعلطأ  يرودب مل  انأف  َِملو ال ؟
عم ةطروتم  نوكت  امبرف  اهقامعأ . يف  هيفخت  يذلا  يديلجلا  لبجلا  سأر  ىلع  ىوس 
نلف هسفنب ، ةاجنلل  ةثداحلا  هذه  لعتفا  ناغود  ّنأ  انضرتفا  ولو  هلامعأ . يف  ناغود 

تبغر نيح  امبرو  ةيليثمتلا . هذه  يف  راودألا  دحأ  بعلت  اأ  دعبتسملا  نم  نوكي 
ول ىتح  هنأ  ينربخأ  – امك  اهربخأ  – لامعألا ، نم  عونلا  اذه  نع  اهداعبإ  تيمد يف 

داجيإ لوح  هعم  تثحب  امدنعو  كلذب . هل  اوحمسي  نل  مهف  مهنم ، صلختلا  لواح 
طويخلا نابيبحلا  جسن  ةقيرطلا ، هذو  هنهذ ، يتلا يف  ةطخلا  اهيلع  ضرع  ام ، ةقيرط 

عنقت نأ  لواحت  اهرودب ، يهو  ناغود ، تومب  يحوي  يذلا  ويرانيسلا  اذه  اذفنو  ًاعم ،
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، هئبخم ناغود يف  عبقي  اميفو  لعفلاب . تام  هنأ  نزحلاب ، رهاظتلا  لالخ  نم  عيمجلا 
تايرجم لك  ىلع  عالطالا  ةمهمب  يه  موقتس  ثادحألا ، هيلإ  لوؤتس  ام  ًارظتنم 

لالخ نم  ناملعيس  اذبو  يعم ، اهدقع  يونت  ينتلا  ةقادصلا  لالخ  نم  قيقحتلا ،
ةربخب صخشل  فيك  نكلو  ةيلاتلا . ةوطخلا  هيلع  نوكت  نأ  بجي  ام  ةقث ، سانلا  رثكأ 
ةقث ا  قثي  ناك  ول  ىتح  هذهك ، ةدّقعم  ةمهمب  تيمد ، لثم  ةيواه  فلكي  نأ  ناغود 

يف اأ  ينعي  اذهو  ةثجلا ، ةنياعمل  ًاضيأ  اهئاعدتساب  اماق  نيققحملا  ّنأ  امك  ةقلطم ؟
غلابأ يف يننأ  ودبي  ال ، ناغودب .ال ، رمألا  قلعت  نيح  ةطرشلا ، هنع  تثحب  نم  ةمدقم 

يأب اهاوس  وأ  تيمد  لكوي  نأ  لاحملا  نمف  لعفلاب ، ةربدم  ةثداحلا  نأ  ولف  يكوكش .
. هسفنب ىوس  قثي  وهف ال  ةمهم ،

عراش ةيادب  لصأ  تنك  دبلتملا ، ينهذ  ىلع  راكفألا  هذه  لقثت  اميفو 
. بحأ يذلا  روطلا  تغلب  دق  سمشلا  ةعشأ  تناكو  ةلقاثتم . تاوطخب  لالقتسالا 

بكوكلا نأكو  بارشلا .« نايذه  يحمت  سمشلا  : « لاقل ًايح ، ناغود  ناك  ولو 
، هليحر لبق  مهعادوو  تاهاجتالا ، لك  ةدشتحملا يف  عومجلا  ةءاضإ  ةبغرو يف  زوجعلا ،

ديحولاو عراشلا . لوط  ىلع  تفصترا  يتلا  ةينبألا  تاغارف  نيب  ًامستبم  لطي  ناك 
ةعابلا دحأ  نيحئارلاو ، نيداغلا  لك  نيب  نم  ءيضملا ، عادولا  اذ  لفتحي  ناك  يذلا 
توصب يدانيو  روبحب ، سمشلا  ةعشأ  ًاهجاوم  ةريغصلا ، هتبرع  برق  فقي  يذلا 

: ءفدلا هجّجأ 
. ءاسملا تيمس  ااااولاعت .. ايه  ءاسملا . تيمس  - 

ًاليلق هتأطو  تففخ  نأ  دعب  دبتسيل يب ، عوجلا  داع  تيمسلا ، تيأر  نيحو 
ىلإ اباب ، يجح  معطم  ىلإ  يتارظن  تهجتاو  كلت . ةليحنلا  بيبزلا  ةكعك  ةعطقب 
نم نيسأكب  تقولا  ةيجزت  مث  نمو  انه ، ةبجو  لوانت  نكمي  يننأ  تركفو  راسيلا .

، معطملا جلأ  تنك  ريكفتلا  نم  ديزم  لبقو  فراع . عم  يدعوم  نيحي  امثير  بارشلا 
نع لطاع  نآلا  يننأ  تركذت  ملسلا ، دعصأ  تنك  اميفو  يولعلا ، قباطلا  وحن  هجتأو 
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ىلإ باهذلا  لضفألا  نم  ناك  امبرو  دوقن . نم  هقفنأ  امل  رثكأ  هابتنالا  ّيلعو  لمعلا ،
نم جورخلاو  عانتقالا  كشو  ىلع  تنكو  ةيفلخلا ، ةقزألا  يف  ءاوشلا ، معاطم  دحأ 

ضبقأ مل  يننأ  امك  اهقيرط ، نع  عفدأس  ةيفرصملا . يتقاطب  تركذت  نيح  معطملا ،
دوعصلا تلصاو  ةحوتفم ، ةيهشبو  ددرت ، نودو  دعب . ةديرجلا  نم  لمعلا  تاضيوعت 
فانصأ تناك  ًامحدزم . معطملا  نوكي  ال  مويلا ، نم  تقولا  اذه  يناثلا .يف  قباطلا  ىلإ 

نم ىهاضُت  رظانم ال  رواجتت يف  اهيلع ، لبقي  عئاجلا  لبق  عِبشلا  لعجت  يتلا  ماعطلا 
دحأ نع  ثحبلاو  اهنع ، يرظن  ليوحت  تعطتسا  ةغلاب  ةبوعصب  يننأ  ىتح  لامجلا ،
نكمتأ نأ  لبقو  سايرت . ايآ  ةسينك  ةحاب  ىلع  لطت  يتلا  ةذفانلا  مامأ  ةرغاشلا  دعاقملا 

ىلإ ًاسلاج  لورإ  تيأر  تفتلا ، نيحو  يمساب ، مهدحأ  يندان  اهيلع ، سولجلا  نم 
سلجت امهتلابقو  ميدن ، قسافلا  هقيدص  هعمو  وتلل . ارق  تررم  يتلا  تالواطلا  ىدحإ 

، ًائطخم نكأ  ملو  نيتيبنجأ . ناودبت  نيتأرملا  ّنأ  تظحال  برتقأ ، تنك  اميفو  ناتأرما .
دقو ايلاطيإ .« نم  ناتيفحص  ناتقيدص  انيلزورو ، اليسيغ  : « امهيلإ ميدن  ينفّرع  دقف 

ةمظنم ميعز  نالجوأ  هللا  دبع  ةمكحم  ءانثأ  امور ، يف  ةدع  تاونس  لبق  اوفراعت 
PKK.

ىلع دورفم  رقشألا  اهرعشو  حتاف ، رامس  ىلإ  ليمت  اليسيغ  ةرشب  تناك 
اههجو ماظعل  ًادج  ًابسانم  ادب  هنأ  الإ  ءيشلا ، ضعب  اهفنأ  مجح  ربك  مغرو  اهيفتك .

ال فسألل  يننكلو  لبقلا . تاذلمب  نايحوي  نيتظيلغلا ، هيتفشب  اهمف  ناكو  ةريبكلا ،
اهابجاح لوحنلا ، ةيداب  تناك  ةنيكسملاف  اليسور ، نع  هتاذ  ءيشلا  لوق  عيطتسأ 

ناديزت ناتزرابلا ، اهيدخ  اتمظع  تناكو  نوللا ، اتتهابلا  اهانيع  امهتحت  دقرت  ناكيمس ،
كشو ىلع  اأكو  ًارزش ، اهلوح  نم  ىلإ  نارظنت  نيتللا  اهينيع ، يرجحم  قمع  نم 
لالظلا ِفخت  ءارمسلا مل  ارشب  نإ  لب  بسحف ، اذه  سيل  ٍساق . كارع  لوخدلا يف 

يتلا تاريعشلا  ضعب  نع  انه  ثدحتأ  الو  نيتليحنلا . اهيتفش  ولعت  براوشل  ةيدامرلا 
نم تظحال  دقو  باش . يأ  براش  لثامي  امع  امنإ  ءاسنلا ، هافش  قوف  ًانايحأ  رهظت 
تاذ ّنأ  لورإ ، ههجو  ىلع  رهاظلا  قيضلا  نمو  ةعبرألا ، ءالمزلا  سولج  ةقيرط 
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سولجلل لورإ  رارصإ  ببس  اذه  ناك  امبرو  ةسلجلا . هبيصن يف  نم  تناك  براوشلا 
حمسي يل مل  فصعي يب ، يذلا  عوجلا  نكلو  يفطعم . نم  ةسلخ  ينرجي  وهو  مهعم ،

ةصاخ غلاب ، فطلب  ترذتعاف  مهعم ، سولجلا  ةبغرلاب يف  الو  لورإ ، عم  فطاعتلاب 
. ءاهتنالا ىلع  نوكشوي  مأ  مهمامأ ، يتلا  نوحصلا  لالخ  نم  تظحال  يننأ 
نم ديزم  نودو  يجاجزلا . حوللا  ءارو  ةفوصرملا  ةمعطألا  وحن  مواقت  ةيهشب ال  تهجتاو 
نم ًانحصو  يشحملا ، خيش  تبلطف  ليلق ، لبق  اهنم  تمِرُح  يتلا  ةبجولا  ترتخا  ددرتلا ،

لوانت دعبو  بارشلا . نم  ةريغص  ًاسأكو  ءاضيب ، ةنبجو  ةطلسو ، ةخوبطملا ، ءايلوصافلا 
ةعتمب بارشلا  نم  ةعرج  لوأ  يستحأ  تأدب  ةدبزلاب ، سمغملا  جزاطلا  زبخلا  نم  ةعطق 

. مايأ ذنم  برشأ  يننأكو مل  ىهاضُت ، ال 
، بارشلا لعفب  ًاليلق  حجرأتت  يلقع  نيزاوم  تأدبو  تعبش ، نأ  دعبو 

يونأ انأو  ًاعدوم ، يدي  تعفرف  ةرداغملل ، نودعتسي  هءالمزو  لورإ  ّنأ  تظحال 
: لوقي وهو  يتلواط  نم  برتقا  لورإ  نكل  ضوهنلا .

عيطتسي كاوس  دحأ  ام  –ال  ةدعاسم  بلطب  يشت  ةربنب  اهلاق  لجر  – اي  - 
ةأرملا ةقفرب  ةليللا  ءاضقل  رطضأس  الإو  ام ، رمأ  ينجاتحت يف  كنإ  مهل  لق  نآلا ، يذاقنإ 

. هذه براوشلا  تاذ 
ماوقب ةأرما  ةيرخسلاب  – تأدب  اهيف  – كبجعي  ال  يذلا  ام  ال ؟ َِملو  - 

. تاضراعلا ماوقب  هبشأ  ليحن ،
كلت نم  ينذقنأ  لجر ، اي  كوجرأ  انأ  ةيرخسلا . تقو  اذه  سيل  - 

. ءاطمشلا
كّرغي هتاجن  –ال  لبح  عطقأ  انأو  اهتلق ، يقيدص  – اي  ًاديج  ركف  - 

. ريرسلا ةثونأ يف  جضي  ءاسنلا  نم  عونلا  اذهف  يجراخلا ، اهرهظم 
ينوجريل داع  ةظحل  دعب  هنكلو  ًاضرتعم ، اهلاق  اهتقفارمل  – تنأ  بهذا  ًاذإ  - 
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يننأ امك  ةأرملا ، هذه  عم  اهلك  ةليللا  يضقأ  نأ  لاحملا  نمف  ناندع ، اي  حزمأ  انأ ال  – 
هبتك يذلا  لاقملا  نع  ثدحتنس  اننأ  مهربخأ  رربم . نود  اهنع  يلختلا  عيطتسأ  ال 

؟ ةوخأ متنأ  ًاقحأ  كعم ، ثدحتلا  بغار يف  انأ  لعفلابو  فراع .
ّنأ ظحال  نأ  دعب  ةلواطلا  نم  ميدن  برتقا  يعانقإ ، لواحي  لورإ  ناك  اميفو 

. هرهظ فلخ  نم  رودي  ام  كانه 
؟ انه يرجي  يذلا  ام  - 

. مزحو باضتقاب  اهلاق  يقيدص  – اي  ناندع  عم  ىقبأس  انأ  - 
. ميدن هجو  قيضلا  ىستكا  لاحلا  يفو 

؟ لصح يذلا  ام  اذامل ؟ - 
ـ لا ةرايس  ةثداح  ركذتأ  لورإ  – حضوأ  ًاليلق  – لمعلا  نع  ثدحتنس  - 

. ناندع خأل  دوعت  تناك  دقل  BMW ؟
. همالك نم  دكأتلا  ديري  نمك  ميدن  ينقمر 

. لورإ مالك  تديأ  لصح  – ام  اذه  فسألل  - 
نأل لب  يخأ ، تومل  سيل  بارطضالا ، هيلع  ادبو  كتايح  – يف  ةيقبلا  - 
كرت ةيلاطيإلا  ىضرت  ال  دق  لاحلا ، هذه  يفو  هعم ، باهذلا  نع  فّلختيس  لورإ 

لوقنس اذام  نكلو  هدرفمب  – ةليللا  ءاضقل  ميدن  رطضيس  يلاتلابو  اهدحو ، اهتليمز 
. لورإ ًابطاخم  اهلاق  نيتاتفلل  –

ةليللا ءاضقب  ًادهعت  عقون  نحنف مل  رمألا ، يهتنيو  ىرج ، ام  امهل  حرشنس  - 
نلف عونلا ، اذه  نم  ربخ  ةباتكل  ةصرف  ىلع  اتلصح  امأ  ول  قثاو  انأو  اماضحأ . يف 

. انم صلختلا  اددرتت يف 
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. انتقفرب لظي  نأ  هنم  بلطي  لورإ  ّنأ  هنم  ًانظ  رثكأ ، ميدن  هجو  ّرهفكا 
، كنم رذتعأ  روفلا  – ىلع  هضارتعاب  رهاج  يقيدص  – اي  ةظحل  ةظحل ، - 
ربخلا ال اذه  نكلو  ناندع ، قيقشل  ىرج  امل  تفسأ  يننأ  حيحص  ىقبأ . نل  يننكلو 

. تاباصعلا صصقل  عمتسأو  كعم  سلجأو  اليسيغ ، كرتأ  نل  انأف   . ءيش ينينعي يف 
. يقيدص اي  انه  ٍقاب  يننكلو  ءاشت ، امك  - 

: لوقي وهو  بركب ، ميدن  دهنت 
كارتألا نإ  لوقلاب  اننابتاعت  ال  ىتح  نيتاتفلا ، عدوتل  َلاعت  لقألا  ىلع  - 

. فالجأ
ثداحي ذخأو  ةيدجلا  عنصت  دقو  ميدن ، قفارو  ضارتعا ، يأ  لورإ  ِدبي  مل 
نيتأرملا نأ  بيرغلاو  هتجحب . امهعانقإل  ىرخألاو ، ةنيفلا  نيب  يوحن  ريشي  وهو  نيتاتفلا ،
لوضفب ّيلإ  نارظنت  اتناك  لب  امهيهجو ، ىلع  ةبيخ  يأ  مسترت  ملو  قيض ، يأ  ايدبت  مل 

ءاضق امهنم يف  يأ  ركفت  امبرو مل  لورإل . ام  ًائيش  اتلاق  نمو مث  امهيسأر ، ناز  امهو 
. لامتحالا اذه  وحن  تابغرلا  نونظ  ام  تبهذ  نيذللا  نيقمحألا ، نيذه  عم  ةليللا 

نلف رمألا ، حص  نإو  لامر . ةنفح  ىوس  هلامآ  نم  ميدن  ينجي  نلف  كلذ ، حص  ولو 
نكلو اهلباقي . ةأرما  لك  ةرشاعم  ريكفتلا يف  نع  ّفكي  هّلع  قسافلا . اذه  ىلع  نزحأ 

جاوز – يتبرجت  هلشف يف  دعب  ىتح  لورأف  ةبوعصلا . ةياغب  رمأ  هنإ  لعفلاب ؟ ّفكيس  له 
ةداعلا هذه  ببسب  هل  ىرج  امل  رابتعا  نود  هتاوهش ، قحالي  ّلظ  فراع  – امك 

يف ناك  ببسلا  نكلو  هظح ، ءوس  ةجيتن  ىهتنا  يناثلا  هجاوز  ّنأ  مغر  ةحضافلا .
. ءاسن ريزك  هتعمس  نيتلاحلا ،

عطتسي هنكلو مل  ىرخأ . ةرم  جاوزلا  مدعب  لورإ  دهعت  لوألا ، هقالط  دعبف 
دحأ ريدم  ةبئان  لمعت  يتلا  ايلوه  ىلإ  فرعت  نيح  نيتنسل ، ىوس  هتادهعتب  مازتلالا 

، ريصق تقو  يف  اهنم  جاوزلاب  لجعتساو  لب  روفلا ، ىلع  اهمارغ  يف  عقوو  كونبلا ،
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الإ ةيمارغلا ، هتاوفه  نع  تالوقتلا  ضعب  تعمس  اأ  مغرو  هنم . برهتس  تناك  اأكو 
لبق عابطلا  لوزت  له  نكلو  هريغي . نأ  نكمي  جاوزلا  ّنأ  ةين ، بيطبو  تدقتعا ، اأ 
ناك ام  ىلإ  لجرلا  داع  امهجاوز ، ىلع  نيرهش  نم  لقأ  رورم  دعبف  ااحصأ ؟ لاوز 
عابط نع  تفشكت  اهنكلو  ةنيكسملا . ةجوزلا  عماسم  قرطتل  تالوقتلا  تداعو  هيلع ،

نم ريثك  دعبو  عداخلا  نكلو  ةدرط . رش  تيبلا  نم  هتدرط  لزلزم ، راجش  دعبف  ةمساح ،
، ةظّلغم ناْميأ  دعبو  ءاقدصألا ، نم  طسوتلا  هل  نكمي  نم  لك  لخدتو  تالسوتلا ،

ةعودخملا ةجوزلا  عانقإ  عاطتسا  هفلخ ، لئاذرلا  كلت  لك  كرتو  ةبوتلاب ، ةعطاق  دوهعو 
امكو كلذ . لعفي  هنأ  ايلوه  تنظ  نإو  اهنم ، يأب  مزتلي  وهف مل  عبطلابو  ديدج . نم 
ةنيفس وسرب  رابخألا  تلصو  نيح  ةدع ، تاونس  لبقف  ًاظح . انلقأ  وه  لورإف  تهون ،

فحصلا تلسرأ  ةيبونجلا ، ةرمرم  ئطاوش  ىلع  غنيتسو ، نمفوه  نتسود  لثمملا 
لورإ ال ّنأ  مغرو  هريوصتو ، ربخلا  طاقتلال  كانه ، ىلإ  ةءافك  اهيلسارم  رثكأ  تالاو ،

. ريرحتلا سيئر  هراتخا  دقف  رابخألا ، نم  عونلا  اذ  هل  ةقالع 
، هفرعأ ال  ام  اذه  ةيناجم . ةلطع  ةباثمب  نوكتل  كلذ ، لورإ  هنم  بلط  امبر 

ىضق دقف  ئطاوشلا . كلت  ىلع  مهتلاضل  اولصي  مل  نيلسارملا  ّنأ  لصح  ام  نكلو 
ةقابلب اضفر  ئطاشلا ، امهلوزن  نيحو  بكرملا ، حطس  ىلع  تقولا  مظعم  نامجنلا 
ةديعب روص  طاقتلاب  نولسارملا  ىفتكاو  يفحص . ءاقل  يأ  ءارجإ  حضاو  مزعب  نكلو 

ناك ةمهملا  ءاهتنا  نيحو  مهلايخ . يحو  نم  اهرثكأ  تاقرفتمب  ربخلا  نييزتو  امهل ،
ليللا يف ءاضق  اهتليل ، اوررق  مهنكلو  يلاتلا ، مويلا  حابص  لوبنطسا  ىلإ  ةدوعلا  مهيلع 

ةلامثلا دودح  اوزواجت  ىتح  ليللا ، لاوط  اوبرشو  قباس ، يفحص  وهو  ديهانل ، دوعي  ٍدان 
. فقوتلا هيلع  ىتم  ًامامت  ملعي  ناكو  برشلاب ، ًاعلوم  نكي  يذلا مل  لورإ  الخ  لحارمب ،

لازت تناك ال  يتلا  تايفحصلا  تالسارملا  ىدحإ  نكلو  ةليللا ، كلت  هلعف  ام  اذهو 
تراثأف اهتقفارمب ، دحأ  عوطتي  ملو  تالواطلا ، ىدحإ  ىلع  اهدحول  تيقب  ةئدتبم ،

ىلع يه  تمان  دقو  هتفرغ . مانتل يف  هعم  اهبحطصي  نأ  ةبيط ، ةبون  ررقو يف  هتقفش ،
نكلو يف ةيداع ، ةصقلا  تناك  ةلحرملا  هذه  ىتح  ةكيرألا . ىلع  وه  مان  اميف  هريرس ،
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، اهجوزب لاصتالل  ايلو  ةبغرلا  تدبتسا  ةلوهجم ، بابسألو  يلاتلا ، مويلا  حابص 
ةاتفلا – تدر  اهنيح ، مامحلا  ناك يف  لورإ  نألو  فقوت . نود  هفتا  لصتت  تذخأو 

تعمس نإ  ام  يتلا  ةجوزلا  ىلع  مونلا –  ريثأت  تحت  تناكو  ءيشب ، اهل  ملع  يتلا ال 
دق ةاتفلا  ّنأ  مغرو  هتاحيضوتو ، لورإ  تالسوت  لك  مغرو  اونج . ّنج  ىتح  اوص 

، اهدانع ىلع  ةظفاحم  تلظ  دقف  ىرج ، ام  ةقيقح  ىلع  ايلوه  علطتل  اهسفنب  تبهذ 
رضحتسأ اميفو  ًاريثك . اهبحي  ناك  هنأ  مغر  ةيناثلا ، هتجوز  قالطل  لورإ  رطضا  اذبو 

، هجولا حرشنم  يوحن  لبقأو  هئالمز ، عيدوت  ةمهم  نم  ىهتنا  دق  وه  ناك  هيضام ،
. يتلابق سلجيل  يسركلا  بحسو 

ذخأو سوؤكلا ، ىدحإ  ذخأ  اميفو  توجن  – دقل  لاق  – ًاريخأو  – - 
ىقتنا دقف  دغو ، نم  هل  اي  ثيدحلا  – لصاو  هل ، يتوعد  نود  بارشلا  بصي 

. نيتاتفلا عنقأ  هنإ  لوقي  وهو  عقويل يب ، لصتاو  ةليمجلا ،
. تقّلع ةرياغم ؟ – ةقيرطب  فرصتتس  هناكم ، تنك  ول  كنأكو  - 

هنكلو يتاملك ، نم  ءاتسا  هتننظف  ةظحلل ، ةيدجب  هيبجاح  دقعي  وهو  ينقمر 
: فرتعي وهو  هيلع  ناك  امل  داع 

تتوف امل  هناكم ، تنك  ولف  قدصلا ، تئش  نإو  يقيدص . اي  قح  كعم  - 
. اهلامج لثمب  ةأرما  عم  عتمتلا  ةصرف 

. ًامود ةديرط  ىلع  لصحي  دايصلا ال  نكلو  - 
انعد ءاملا  – ضعبب  اهيلإ  فاضأ  يتلا  هسأك  عفري  وهو  اهلاق  عبطلاب  – - 

. ًاذإ تايلاطيإلا  انتاليمز  بخن  برشن 
. هانلعف ام  اذهو 

ةيدجب هحمالم  تستكا  دقو  لجر ؟ – اي  اذه  قيقشلا  ريغ  كيخأ  ةصق  ام  - 
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. يرجي امب  ينربخأ  ةئجافم  –
. ىرج ام  لك  فراع  بتك  دقف  هب ، كربخأ  ءيش   -ال 

. نّعمتب ينقمر  قّلعي  نأ  لبقو 
؟ فراعل اذهك  ًاربخ  كرتت  فيك  نكلو  ًانسح ، - 

، تاباصعلاو نيقّقحملا ، ةعمعم  ضوخل  يفاكلا  دلجلا  كلمأ  ال  يننأل  - 
. مهدئاكم نيب  اهددبأل  ةقاط يل  الو  ةينمألا . رئاودلاو 

. لعفي هنكلو مل  ربخلاب ، ينفلكت  لوقيس يل َِمل مل  هتننظ 
. هديرت ام  اذه  ناك  نإ  فاضأو  – سأب –   -ال 

طّروتلا يف ديرأ  انأف ال  سأكلا  – لوانتأ  انأو  اهتلق  هديرأ  – ام  اذه  لجأ  - 
ا. ملع يل  رومأ ال 

. نّعمتب ينقمري  وه  لظ  برشأ  تنك  اميفو 
يف لمعلل  بيرق  امع  لقتنيس  هعم ، لمعي  يذلا  يرابخإلا  قيرفلا  - 

. تلق ةمهم  – ةفيحص 
. رمألاب تعمس  دقل  لجأ ، - 

. ةفيحصلا كلت  ريرحت  سيئر  بصنم  مالتسا  لواحي  وهو  - 
لمكي – نأ  لبق  هقامعأ  نم  كحضو  قمحألا ؟ – اذه  نج  له  اذام ؟ - 

؟.. هدلقيس يذلا  نم 
. ضارتعالا تيدبأ  دقف  يلخادب ، امع  حصفي  ناك  هنأ  مغرو 
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. ديج صخش  فراعف  كلذ ؟ لوقت  اذامل  - 
كلمي فراعف ال  ًائيس ، وأ  ًاديج  كنوكب  هل  ةقالع  رمألا ال  يقيدص ، اي  - 

، هبابسأ درس  لصاو  عونلا  –مث  اذه  نم  ةفيحص  ريرحت  ةسائر  يلوتل  ةيفاكلا  تالهؤملا 
. حاجنلل ةليئض  صرف  ىوس  كلمن  ال  فراعو  وهو  انأ  يلاثمأ  نم  صاخشألا  ّنأو 

. لاقنلا يفتاه  نر  ىتح  تمص ، هعمسأ يف  تيقب  دقف  قحم ، هنأ  ملعأ  يننألو 
. ولأ ةملاكملا  – ىلع  بيجأ  نأ  لبق  اهتلق  كنم  – رذتعأ  - 

ادب هنأ  مغرو  رخآلا ، فرطلا  نم  توصلا  ينلصو  ناندع  – ديس  ًابحرم  - 
. هبحاص نيمخت  نم  نّكمتأ  يننأ مل  الإ  ًافولأم يل ،

. ناندع انأ  لضفت  لجأ ، - 
. مؤشلاب يشت  ةشعر  هيرتعت  قلق ، توصب  لجرلا  ررك  ناندع  – ديس  - 

. ًاضيأ ّيلإ  هقلق  لقتنا  دقو 
. ربص ذافنب  تلق  لجأ  – - 

اغلوت هنإ  توصلا ، بحاص  تركذت  اهنيح  ناندع  – ديس  اغلوت  انأ  - 
. يفحصلا روصملا 

؟ ًاريخ لاصتالا  اذه  لمح  ينأ  ىسع  تلق  – اغلوت  – ًالهأ  لجأ .. لجأ ، - 
دقل فراع .. لاق  – ريخلاب  – يشت  رابخألاف ال  ناندع ، ديس  فسألل  - 

. ثداح ىلإ  فراع  ضرعت 
. ًاعزج تمثعلت  هنع ؟ – ثدحتت  يذلا  ام  اذام ؟ اذام ؟ - 

ةرايسلا هب  تمدطصا  اغلوت  – حضوأ  ءادوس  – بيج  ةرايس  هتبرض  دقل  - 
تعطتسا نإ  هذاقنإ . عطتسن  ةهربل  –مل  تمص  فراعو – ... رارفلاب . اهقئاس  ذالو 
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. ميسقتب ةيلوألا  تافاعسإلا  ىفشم  نحنف يف  ءيا ،
، فراع تام  دقل  غارفلا . ةقلعملا يف  يدي  فتاهلا يف  يقبو  ةملاكملا ، تيأ 

وهف يلع ؟ بذكيس  َِملو  كلذ ؟ نكميأ  ًاقح ؟ تام  له  نكلو  اغلوت ، هلوقي  ام  اذه 
. هعم ىفشملا  هنإ يف  لوقي 

مغرو يراكفأ . توص  قلقلا  دّدب  ام ؟ – هوركم  عقو  له  ثدح ؟ يذلا  ام 
. اغلوت هلاق يل  ام  ديعأ  تأدب  يننكل  اذهك ، ربخ  لقن  ماهملا  قشأ  نم  ّنأ 

. اغلوت امك  يتوص ، يرتعت  ةشعرلا مل  ّنأ  بيرغلا  ّنأ  الإ  تلق ، فراع  – - 

. قلق نود  نكلو  يبلق ، قامعأ  طّوسي  قيمع  ملأب  ترعش  هتوم ، ربخ  تحجر  نيحو 
راظتنا لطأ  ملو  نآلا ، ىتحو  ناغودب ، يئاقل  ذنم  ينقفاري  لظ  يذلا  قلقلا  ددبت  ةأجف 
تاملك ديعتسأل  تدعو  فراع  – تام  غلاب  – قلقب  يلإ  قدحي  ناك  يذلا  لورإ 

. تفتخاو ءادوس  بيج  ةرايس  هتمدص  دقل  حضوأ  – انأو  باشلا  روصملا 
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نورشعلاو يناثلا  لصفلا 

ًالسارم لمعأ  تنك  نيح  تارملا ، تارشع  ىفشملا  اذه  ىلإ  تئج  دقل 
ةفرعمو اياحضلا ، ثثج  ىتح  وأ  ىحرجلا  روص  طاقتلال  ثداوحلا ، مسقل  ًايفحص 

ةدعاسم نوبلطي  نيذلا  نيزجاعلا  دهشم  ىلع  ًاداتعم  تنكو  هليصافتو . ربخلا  تايثيح 
يتلا ىلوألا  ةرملا  اهنكلو  مهيوذل . وأ  توملا ، ةفاح  نم  نوبرتقي  نيح  مهسفنأل  ءابطألا 
درجم يدنع  ثداوحلا  كلت  تناك  دقف  ينصخي . دحأ  تومل  ناكملا ، اذه  اهيف  لخدأ 

، ملألا مدباكمو  سانلا  نزحب  رثأتأ  تنك  يننأ  ركنأ  الو  رثكأ . يفحص ال  ربخل  ةدام 
نازحأ نم  رثكأ  ينمهي  ناك  امو  ًايفحص ، تنك  دقف  يتمهم . ىسنأ  نكأ  يننكلو مل 

ناكو هلوح . رشنيس  يذلا  ربخلل  حلصت  ةدام  ىلع  لوصحلا  وه  مهيوذ ، وأ  نيباصملا 
ةلئسألا لوح  تاباجإ  ىلع  لوصحلا  وه  رخآ ، يفحص  يأك  هديرأ ، ام  ّلج 

برقأ مسرو  ثداحلا . نع  نولوؤسملا  وأ  لوؤسملا  نمو  ىتمو  فيك  نع  ةقحالتملا 
، لورإ عم  ىفشملا  باب  زاتجأ  انأو  نآلا ، يرعاشم  نكلو  ةقيقحلا . نع  ةنكمم  ةروص 

لوح فلتخن  انك  اننأ  ركنأ  الو  يئاقدصأ ، برقأب  قلعتي  رمألاف  ًامامت . ةفلتخم  تناك 
ّيلعو لّضفملا ، يقيدص  ناك  فراع  ّنأ  ةقيقح  ريغي  نل  اذه  نكلو  رومألا ، نم  ريثك 

. هتومل نزحلاب  رعشأ  نأ 
، ةمدصلا عقو  تحت  تلز  ام  يننأ  دب  ال  نزحي ؟ نأ  ءرملا  ىلع  بّجوتي  فيك 

ىلع يطغت  مل  تارربملا  هذه  لك  نكلو  حيحص . لكشب  ريكفتلا  عيطتسأ  الو 
تنك يذلا  لوضفلا  نم  تارملا ، تائمب  ةوق  رثكأ  ناك  ينيرتعي ، تاب  يذلا  لوضفلا 
ىلع ىغط  ثيحب  ةوقلا  نم  ًالوضف  ناك  ةقباسلا . ثداوحلا  ققحأ يف  انأو  هب ، رعشأ 
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يتبغر يف هنأ  ىلع  رمألا  ريربت  تلواح  يننكلو  يقيدص . تومل  ينارتعا  يذلا  نزحلا 
ناك يعضو  نأ  الإ  يقيدص . تومل  ماقتنالاو  ةلتقلا ، ىلإ  لوصولاو  ةقيقحلا ، ةفرعم 

ًايفحص اهيف  تنك  يتلا  مايألا  كلت  ىلإ  تدع  يننأكو  ليلعتلا . اذه  نم  ًاديقعت  رثكأ 
لمعت اهلك  يساوحو  رعاشم ، يأ  هيطغت  نأب  حمسي  ال  ينهذ  ناك  دقف  ًاحجان ،
ديدج نم  يسفنب  رعشأ  تنكو  ةغلاب . ةقد  يف  ليصافتلا  عمجتو  نآ ، يف  طقاولك 

هئاقدصأ برقأ  نادقفل  ًاراهنم  ًاصخش  سيلو  ام ، ربخ  ةباتكل  ءاج  ًاحومط  ًايفحص 
ةدماه ةثج  دقري  وهو  فراع ، لّيخت  ىلع  ًارداق  نكأ  ملف  تلواح ، امهمو  وتلل .

ءادوسلا .ال بيجلا  ةرايسب  ًالغشنم  ينهذ  لظ  دقف  ينم . تاوطخ  دعب  ىلع  ةجزاط ،
، ًادمع فراعب  مدطصا  نم  هسفن  وه  تعفر ، ديقعلاو  لاو ، ريكب  لتق  نم  نأ  كش 
يننأ مل حيحص  ًاضيأ . ناغود  اولتق  نيذلا  مهسفنأ  صاخشألا  مأ  دب  الو  هلتقو .

اذهو مؤش . ةءوبنك  ققحتي  تاب  همالك  نكلو  ناغود ، توم  نم  دعب  ًادكأتم  نكأ 
. هتوم لامتحا  نم  ديزي  ام 

. عقاولا ىلإ  لورإ  توص  ينداعأ  فاعسإلا ؟ – ىلإ  هجتنس  له  - 
. كانه نم  فاعسإلا  ًاراسي  – رمملا  وحن  يسأرب  ئموأ  انأو  تلق  لجأ  – - 
رمت نيحو  ةداعلاك ، ًاريبك  فاعسإلا  فرغ  مامأ  نيرظتنملا  دشح  ناك 

لاا ًاحسفم  قرفتي  قلقلا  دشحلا  ناك  تيم ، وأ  حيرجب  ةلمحم  فاعسإلا  تالاقن 
لثم ثدحي يف  امكو  دعتبت . نإ  ام  ىرخأ  ةرم  قلقب  بقترملا  عمجتلل  دوعيو  اهرورمل ،

فصتنم يف  لجر  تاخرص  نيرظتنملا  ىلع  ميخملا  تمصلا  رسك  تالاحلا ، هذه 
يتأي نأ  نودو  مامتها ، نود  يعّدي  – امك  ىضرملا  – دحأ  كرت  ىلع  جتحي  رمعلا ،
هعنمو دتحملا ، لجرلا  جارخإل  ةطرشلا  لاجر  يتأي  ام  ةداعو  هتنياعمل . ءابطألا  نم  يأ 

، ءابطألاو نيضرمملا  ىلع  نوخرصي  اوناك  هلاثمأ  ّنأ  مغرو  ّاددجم . ىفشملا  لوخد  نم 
فرصتلا نولصاوي  اوناك  ءالؤه  ّنأ  الإ  يموي ، لكشب  ميحجلا  اذه  شياعي  نم  لكو 
تالاحلا ىسقأ  مامأ  هب  نولحتي  يذلا  مهيوذو ، ىضرملا  ءابرقأ  عم  هتاذ  درابلا  ءودهلاب 
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. ضارتعا يأب  نيلابم  ريغ  ًابسانم ، هنوري  ام  قفو  لمعلا  نورمتسيو يف  اولباقي ، يتلا 
لك طسو  مهسفنأ ، ىلع  ةرطيسلا  نودقفي  اوناك  تالاحلا  ضعب  مه يف  ىتح  نكلو 

. باصملا يوذ  نيبو  مهنيب  ةبخاص  تاراجش  ثدحتو  ةيمادلا ، ةبلجلا  هذه 
هصيمق قرغ  لجر  اهيلع  ةلاقن  انمامأ  نم  ترم  لورإو ، انأ  رظتنن  انك  اميفو 
ناقلطني ًاوهس ، يفتك  اقرط  ناذللا  ناضرمملا  اميف  قفدتت ، يتلا  هئامد  يف  ضيبألا 

ام ءازإ  امهلثامأ يف  يننأ  اهنيح  ترعشو  دوشحلا ، هذه  لكب  ايلابي  نأ  نود  نيعرسم ،
نأكو ةديعب ، دايح  ةيواز  نم  يرجي  ام  لك  ىلإ  رظنأ  تنك  دقف  يلوح . نم  يرجي 

نم نكمتأ  نل  يننأ  يتفرعم  مغرو  يساوح . ىلع  قطنملا  نم  ةراتس  لدسأ  دق  يلقع 
ةيمهألا نم  ريبك  ردق  ىلع  رمأ  وهو  ىرخأ  – ةرم  هعم  ثدحتلا  وأ  فراع  ةيؤر 

نع ًالوغشم  ينهذ  ناك  دقف  هتايح  – يف  ةريثك  تاقادص  ال  صخش  ىلإ  ةبسنلاب 
، اننيب ةملاكم  رخآ  يفف  ثداحلا . لبق  تعقو  يتلا  ثادحألا  يف  ريكفتلاب  نزحلا ،

طّروت ىلع  علطا  دق  اضر  ّنأ  مهربخيل  ةطرشلا ، مسق  ىلإ  بهذيس  هنأ  فراع  ينربخأ 
لاجر نم  نينثا  مسا  هاطعأ  هنأ  امك  ناغود ، لتق  ةميرج  يف  نمألا  لاجر  ضعب 

يرابخإ هنم  تبلط  نيحو  فراع . هب  ينربخأ  ام  اذه  لجأ  نيطّروتملا ، ةطرشلا 
هنأ ينعي  اذهو  ليصافتلا ، ىلع  ًالوأ  ةطرشلا  علطي  نأ  بجي  هنأ  ىلإ  راشأ  مهئامسأب ،

لامتحالاو اغلوت . ىقتلا  هنأ  ودبي  مث ؟ نمو  ثداحلا . لبق  ةطرشلا  مسق  ىلإ  بهذ 
اناك دقف  تركذت ؟ لجأ  مهدحأ . عم  ءاقل  ءارجإل  نيبهاذ  اناك  امأ  ربكألا 
ءاقل ءارجإ  يوني  ناك  هنأ  دب  الو  ناتياك . ريكب  قيقش  نيدلا  حالص  ةلباقمل  نيهجوتم 

نّعمتن لورإو ، انأ  ليوطلا  رمملا  ريسن يف  انك  اغلوت . هعم  بحطصا  اذل  هعم ، يفحص 
لجأ نم  هوعدتسا  امبر  مهنيب . اغلوت  هجو  ىلع  رثعن  اننكل مل  ةقلقلا ، نيبقرتملا  هوجو  يف 
انادان هحملن ، نأ  نود  رمملا  ةيا  ىلإ  لصن  داكن  اميفو  ةثجلا ، ةيوه  نم  قّقحتلا 

. فلخلا نم  توص 
يذلا ًاديفم  تيقتلاف  يفتك ، مهدحأ  سمل  نيح  تفتلا  انه  – نحن  - 

اهلاق كتايح  – ةيقبلا يف  هرظتنأ  – يذلا  حيضوتلا  لدبو  ىسألا ، ههجو  ىلع  مسترا 
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. ًايزعم
ةفرغ لوخدل  ٍعاد  نم  ام  هنأب  ركفأ  انأو  اهتلق ، ةيقابلا  – كتايحو  - 

. رمملا نم  ئداه  فرط  ًاعم يف  ريسن  انذخأو  فراع . ةيؤرو  فاعسإلا 
. ًاديفم تلأس  بيجلا ؟ – ةرايس  ىلع  مترثع  له  - 

. ّيلإ رظنلا  ىشاحتف 
روثعلل انعسوب  ام  لك  لعفنو  اهنع ، ثحبن  اننكلو  لاق  – دعب  – سيل  - 

. اهيلع
ام ءازإ  ةيلوؤسملاب  رعشي  هنأ  اهنيح  تكردأو  هتاملك ، يهني  وهو  ينقمري  أدبو 
ناك هنأ  امك  ةيضقلا . لحب  متهيس  هنأ  ىلإ  ريشت  ريخ  ةمالع  ناك  اذهو  لصح .

أرجت ام  امبرل  فراع ، عجشي  ولف مل  ثدح . ام  ةيلوؤسم  نم  ًاءزج  لعفلاب ، لمحتي 
. ةروطخلا هذ  ةيضق  تاهاتم  ضوخلا يف  ىلع  ريخألا 

. هتلأس كلذك ؟ – سيلأ  يداع ، ثداح  درجم  رمألا  ربتعت  كنظأ   -ال 
روثعلا انيلع  ءيش ، يأ  نع  حاصفإلا  لبقو  رارقلا ، تبلا يف  ركبملا  نم  - 

. بيجلا ىلع 
. تقلع ااذ  – ءادوسلا  ةرايسلا  نع  ينثدح  ًاضيأ  ناغود  - 

. ًاددرتم لازي  هنأ ال  حضاولا  نم  ادبو  اهلاق ، كلذب  – ينتربخأ  دقل  - 
؟ مويلا ًافراع  تيقتلا  له  تلق  – رخآ  – رمأ  كانه  - 

، انرخأتو نمألا  ىوق  عم  مهم  عامتجا  تنك يف  يننكلو  لصتا يب ، دقل  - 
؟ رمألا ىلع  كعلطأ  له  ثداحلا . رمأب  ينوربخأ  ةعاقلا ، نم  تجرخ  نيحو 
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ملو ًايعيبط ، ادب  هنكلو  ههجوو ، هتافرصت  بقارأ  تنك  ثدحتي  ناك  اميفو 
. كوكش يأ  يسفن  ظقوي يف 

هل – تحضوأ  فراع  – عم  ناغود ، كيرش  نالصأ ، اضر  لصتا  دقل  - 
لتق نيطروتملاو يف  ايلعلا ، زكارملا  نود  نم  نمألا  لاجر  ضعب  ءامسأ  ىلع  هعلطأ  دقو 

، تامولعملا هذه  ىلع  مهعالطإل  ةطرشلا ، مسق  ىلإ  بهذيس  هنأ  ينربخأ  دقو  ناغود ،
؟ ًاذإ لباق  نمف  كلباق ، دق  نكي  نإ مل  نكلو 

ركفي يف هنأكو  تاظحلل ، لهمتو  هلباق  – يذلا  صخشلا  نم  ملعأ   -ال 
لباق دق  ناك  نإو  رمألا ، نع  ىّصقتنس  اننكلو  فرعأ ، ينقّدص ال  ام  – لامتحا 

ناكملا قمري  وهو  تاظحلل ، تكس  روفلا  – ىلع  رمألا  حضتيسف  يئالمز ، نم  ًادحأ 
ءالؤه ءامسأ  ىلع  فراع  كعلطأ  له  ًاسماه  – ينلأسي  نأ  لبق  ةرذح ، تارظنب 

؟ مهرمأ هبتشملا يف 
. لعفي فسألل مل  - 

. ًاقلق ركفي  وهو  ههجو ، ىلع  قيضلا  مسترا 
. ةقيقحلا ىلإ  اندشرتس  ءامسألا  هذه  تناك  امبر  ظحلل ! اي  - 

لصتيس هنظأو  عوضوملا ، ةعباتم  نع  ىّلختيس  نالصأ ، اضر  ّنأ  نظأ   -ال 
. ااذ ءامسألا  ىلع  هعلطيل  رخآ ، دحأب 

. هسفن اضر  وه  لتاقلا  نكي  ام مل  ًاقحم . نوكت  امبر  - 
اهنيح دكأتلا  نم  نّكمتنس  اننأل  انحلاصل . رمألاف  لتاقلا ، ناك  ول  ىتحو  - 

. همالك قدص  نم 
تأدب كنأكو  ههجو  – ىلع  زغلم  ريبعت  مسترا  دقو  اهلاق  نّكمتنس ؟ – - 
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؟ رثكأ ةيضقلا  ءاوجأ  طرخنت يف 
لظ نكلو يف  كلذ . لعف  يونأ  يسأر  –ال  نم  ةكرحب  تيفنو  ال  –  -ال 

. ثدح امل  ةيقطنم  ةبوجأ  نع  لقعلا  ثحبيس  كئاقدصأ ، زعأ  توم 
: لوقي وهو  ةيدج ، حمالمب  يفتك  ىلع  تّبر 

قيقحتب تأدب  دقو  فاطملا . ةيا  ةلتَقلا يف  ىلع  رثعنسف  ًائيش ، َشخت   -ال 
. اننيعأ بصن  تالامتحالا  عيمج  عضن  ثيح  ثادحألا ، لوح  عسوم 

تققد نيحو  دعجألا ، اغلوت  رعش  يل  ىءارت  هفلخ ، عمجتملا  دشحلا  يفو 
، اهيف يناري  ةرم  لك  امكو يف  ةنيزحلا . هحمالمب  نيكسملا ، باشلا  هجو  تيأر  رظنلا ،

ترهظ امك  هتماستبا  تشالتف  هيف ، نحن  يذلا  فقوملا  كرادت  هنكلو  ماستبالا ، لواح 
. ثيدحلا لصاوي  ديفم  ناك  اميف 

ًاحضوم لاق  ةاجنلا  – نم  اونّكمتي  نلو  ةرملا ، هذه  مهيلع  ضبقلا  يقلنس  - 
. اغلوت ىلإ  تبهذو  هنم ، نذإلا  تبلط  نيح  يل ،

. هتلأس ريخب ؟ – تنأ  له  - 
نوكأ نأ  ينم  عقوتت  فيك  لوقي : نمك  ّيلإ ، قدح  ّيلع ، دري  نأ  لدبو 

. ريخب
عيطتست له  لاؤسلا  – تححص  لبق ؟ – يذ  نم  لضفأ  تسلأ  ينعأ  - 

؟ ىرج امب  انربخت  نأ 
. هيلإ يمرأ  ام  كردأ  دقو 

. ثدحتلا عيطتسنو  فدرأو  – نآلا  – لضفأ  لجأ  - 
. دحأ انجعزي  ىتح ال  ىفشملا ، ةقيدح يف  ىلإ  جرخنلف  ًاذإ  - 
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يقب اميف  ءاشأ ، امك  رومألا  تراسو  ضارتعا ، نود  اغلوت  يب  قحل  دقو 
. يرجي ام  امهفي  نأ  نود  ديعب ، نم  اننابقاري  رمملا  لورإو يف  ديفم 

تلعشأو ىفشملا ، ىلإ  نولخادلا  اناري  ال  ثيحب  ةّيصق ، ةيواز  ترتخا 
ناخدلا نم  ًاسفن  بحسو  يتفايض . ضفري  هنكل مل  نخدي ، هنأ ال  مغرو  نيتراجيس .
ناخدلا تبقار  نأ  دعبو  ًاماع . نيعبرأ  نم  رثكأ  ذنم  نخدم  هنأكو  هقامعأ ، قمعأ  ىلإ 

: هل تحضوأ  جرخي ، وهو 
ذنم يسفن  اهدهعأ يف  ةقثب مل  حضني  توصب  اهتلق  يقيدص  – اي  ينعمسا  - 
ردق زكرت  نأ  كديرأ  تاذلاب  – يتوص  نم  ةقثلا  دمتسأ  تأدب  يننأ  ىتح  ليوط ، نمز 
لهو نيبهاذ ، امتنك  نيأ  ىلإو  ًافراع ، تيقتلا  ىتم  ثدح . ام  يورتو يل  عاطتسملا ،
سدحب يل  يورت  نأ  كديرأ  ثداحلا ؟ عوقو  لبق  دحأ  وأ  ام ، ءيش  كهابتنا  تفل 

نأ نود  ءانثألا ، كلت  يف  هب  ترعش  وأ  هتعمس  وأ  هتيأر  ام  لك  يفحصلاو  رّوصملا 
. ليصفت يأ  ىسنت 

حرابي لصحي ال  امف  اغلوت  – اهلاق  ىسنأ  – نلف  كلذ ، تبغر يف  ول  ىتح  - 
. ةدحاو ةظحلل  ولو  يتليخم 

. ًايساوم هدخ  ىلع  فطلب  تتّبر 
. تلق كيلإ  – ةبسنلاب  ةبعص  ةبرجت  اأو  دب   -ال 

. ًادج ةبعص  اإ  لعفلاب  - 
كلامتيل داع  هنكلو  فافش ، لئاس  نم  ةقيقر  ةلالغ  فلخ  هانيع  تماغ 

. هسفن
تبهذ دقف  حابصلا ، اذه  فراع  ينظقيأ  دقل  لاق  – لاح  – يأ  ىلع  - 

اذل رجفلا ، ليبق  الإ  دعن  ملو  ةيفحص ، ةمهم  ةلاك يف  كناج  ىلإ  بيكش  ذاتسألا  عم 
٣٤٢ مكـتبة



، ًاحابص ةرشع  ةيداحلا  ىلاوح  يف  هلاصتا  ينظقيأ  نيح  مونلا ، يف  ًاقرغتسم  تنك 
نم ةياغ  ىلع  ةلباقم  ءارجإل  نابهاذ  اننأل  مويلل ، يديعاوم  لك  يغلأ  نأ  ينم  بلطو 
ىلع مايألا ، هذه  بيكش  ذاتسألا  عم  لمعأ  يننأب  هتربخأ  يننكلو  مويلا . ءاسم  ةيمهألا 
هنأل مويلا  ينبلطي  نل  بيكش  نإ  لاقف يل  لمعلل ؟ ينبلط  ول  لعفأ  اذامف  ام ، ربخ 
ّيلع ام  ةلكشم ، يأ  عوقو  لاح  ينربخأو يف  ةقفاوملا . ذخأو  ريرحتلا  ةسائر  عم  لصتا 

. هب لاصتالا  ىوس 
: فاضأ يددرت  ظحال  امدنعو 

ثادحألا يرجي ؟ امب  ملع  ىلع  تسل  كنأ  لقعيأ  لجر ، اي  كل  لوقأ  اذام 
نورخآلا دصحيس  اميف  يفحص ، قبس  ليجست  كشو  ىلع  نحنو  دعاصتت ، تأدب 

. اهطاقتلاب موقتس  يتلا  روصلا  ىلع  نودمتعيس  عيمجلاو  انلويخ . لاعن 
؟ ذاتسأ اي  ءاقللا  يرجنس  نم  عم  هتلأس : هتسامح ، ىدم  تظحال  امدنعو 

يف ءاسم ، ةعبارلا  ىلاوح  يف  ناتياك ، ريكب  قيقش  نيدلا  حالص  لباقنس  «
. يشابالرات دارتسوتوأ  ةيادب  عقي يف  يذلا  ناره ، قدنف 

دق هلاصتا يب  ّنأ  كيفخأ  نل  يننكلو  هسفنب ، ةقثلا  يداب  ناك  هنأ  حيحص 
ذاتسألا ّنأ  تعمس  دقو  ميئل . صخش  وهف  يجنيإ ، بيكش  فرعت  تنأ  ينجعزأ .

. امهنيب طّروتلا  أشأ  ملو  لبق ، نم  هيلع  لمعي  ناك  يذلا  فلملا  عباتي  أدب  فراع 
ينربخأو بيكش  لصتا يب  ةعاس  فصن  رورم  لبقف  هاشخأ ، تنك  ام  لصح  نكلو 

يننإ لوقلاب  هنم  ترذتعا  يننكلو  ةحلسألا . راجت  دحأ  عم  ءاقل  ءارجإل  بهذنس  اننأ 
دعرأ هنكلو  رخآ . ًاروصم  دجي  نأ  هتوجرو  ام ، ءاقل  ءارجإل  فراع  ذاتسألا  تدعو  دق 

هل تلقف  هعم ، باهذلا  تضفر  ول  ةديرجلا  نم  يندرطيس  هنإ  ًاضيأ  لاقو  بضغب ،
، هعم يباهذ  ىلع  ًارصم  ناك  نإو  فرط ، يأ  عم  لكاشملا  طروتلا يف  ديرأ  يننأب ال 

ملعأ لوقي يل : وهو  هنونج  نج  يتاملك  عمس  نيحو  فراع . ذاتسألاب  لاصتالا  هيلعف 
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دق دغولا  اذه  نوكي  نأ  دعبتسأ  الو  ةملاكملا . ىأو  لاصتالا .« ّيلع  نم  عم  ًاديج 
نم يف لك  نم  حفط  دق  ليكلا  نألو  نامران . يرحب  ريرحتلا  سيئر  ىدل  ّيلع  ىكتشا 
قدنفلا يف وحن  تهجتاو  بيكش ، يقتلأ  ىتح ال  لزنملا  ءاقبلا يف  ترتخا  دقف  ةديرجلا ،

صاخشأ ةثالث  تظحال  نيح  دعب ، رهظ  دق  نكي  مل  ًافراع  نكل  ددحملا . دعوملا 
. ليلق دعب  مهعم  ءاقللا  يرجنس  نم  مأب  مهرهظم  يحوي  قدنفلا ، و  نيسلاج يف 

وهو ينم  مهدحأ  برتقاف  لمحأ ، يتلا  اريماكلا  ةبيقح  نم  يفحص  يننأ  اوكردأ  دقو 
. هعم تبهذف  لخادلا ، ينرظتني يف  نيدلا  حالص  ديسلا  نإ  لوقي ،

نيثالثلا ىلاوح  يف  ًاميسو ، ًاباش  ًافقاو ، ينلبقتسا  يذلا  نيدلا  حالص  ناك 
لوقلا عيطتسأ  ثك .ال  براشو  ريصق  رعشب  تارظنلا ، داح  ةماقلا  ليوط  هرمع ، نم 
ينلأسي أدب  ىتح  سلج  نأ  امف  كلذ ، ودبي  نأ  لواحي  ناك  هنكلو  ًافيطل ، ناك  هنإ 
اهتيبلتل هتابغر  ىندأ  نادصرتي  هاقفارم  ناكو  بارش ؟ سأك  مأ  ةوهق  مأ  ياش  ديرأ ، امع 

، دحلا اذه  ىلإ  متهم يب  وهف  اذل  فراع  يننظ  هنأ  تدقتعا  ةيادبلا  روفلا .يف  ىلع 
نود حالص  لاقف  ًاليلق . دعوملا  نع  رخأت  دق  ًافراع  نأو  رمألا ، هل  حضوأ  نأ  تدرأف 

ةمحدزم لظت  لوبنطسا  تاقرطف  بيرق ، امع  يتأيس  كيلع  » :ال  ةشهد يدبي  نأ 
. ةقيقحلا تكردأ  همامأ  ةلواطلا  ىلع  ةعوضوم  انتفيحص  تيأر  نيحو  تقولا .« لاوط 
ملو ًافراع ، تسل  يننأ  فرع  دقف  اذل  لاقملا ، قفارت  فراع  ذاتسألا  ةروص  تناك  دقف 

رتوتلا أدب  حايترالا ، ضعبب  رعشأ  نأ  لدبو  يننأ  بيرغلاو  مهف . ءوس  يأ  كانه  نكي 
اذل مل لوبنطسا . ظفاحم  يننأكو  ينلماعي  هردق ، لالجب  ةريشعلا  ميعزف  رثكأ . ينرصاحي 
، فلكت نود  ينلماعي  ناكف  وه  امأ  سولجلا . ّيلع  فيك  ىتح  وأ  هلوق ، ّيلع  ام  ملعأ 

ثيح افروأ  ةنيدم  ناره يف  نع  ينثدحي  ذخأو  نينسلا . تارشع  ذنم  ءاقدصأ  اننأكو 
دارتسوتوأ ةدهاشم  يلع  لهسلا  نم  ناك  دقف  ينيمي ، ىلع  سلجي  ناك  هنألو  يمتني .

بقارأ تنك  اميف  لجرلا ، ثيدح  عمسأ  تنكو  قدنفلا . هيلع  لطي  يذلا  يشابالرات 
. فقوملا اذه  نم  ينصلخيو  ةعرسب ، فراع  ذاتسألا  لصي  نأ  ًايجار  قيرطلا ،

هثيدح – لصاوي  ميعزلا  ناك  يرذج « لكشب  قطانملا  كلت  تريغت  دقل  «
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نم قطانملا  كلت  ترز  له  ةلودلا . هتأشنأ  يذلا  كاذ  ريبك  رحب  اإ  ةريحب ، تسيل 
؟ لبق

ةينويزفلتلا – GAP  ةطحمل روصلا  نم  ًاريثك  تطقتلاو  تبهذ ، لجأ  «
. هتبجأ

. ينلأس ؟ « ًاضيأ يروص  طقتلتس  لهو  «
». روص دوجو  نود  يفحص  لاقم  الف  هل  – تحضوأ  لعفأس  – «

. ًالمأتم هبراش  ىلع  دسمي  أدب  ىتح  هجعزأ ، يمألك  نأكو  ادب 
ةأجف – اهلاق  روصلا  – طاقتلا  كنكمي  نكلو ال  يقيدص ، اي  كنم  رذتعأ  «
رمأ ال وهف  روصلا  طاقتلا  امأ  ءابه . ردهُأ  يذلا  يخأ  مد  لجأ  نم  انه ، انيقتلا  نحن 

. نينانفلاك تالا  تاحفص  ىلع  ًاحّجبتم  روهظلا  ديرأ  الو  قيلي يب ،
. هتلداجم ةبغر يف  نكت يب  مل 

». فراع ذاتسألا  يتأي  نأ  مهملا  تلق  – بغرت  – ام مل  ًاروص  طقتلن  نل  «
». روص يأ  طقتلن  ررك  –مل  ديرأ  – »ال 

ناك دقو  قيرطلا ، نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  فراع  ذاتسألا  تدهاش  اهدنع 
لصي يكل  رورملا ، ةراشإ  ريغت  راظتناب  ناك  هنكلو  هدعوم . نع  رخأت  هنأل  ًالجعتسم ،

. ًالبقم هتدهاش  نيح  ينتباتنا  يتلا  ةحارلا  لّيخت  عيطتست  نلو  هيف . نحن  يذلا  فرطلل 
». ًاضيأ فراع  ذاتسألا  لصو  دق  اه  «

اطخ دقو  روبعلاب ، ةراملل  حمستل  فقت  تارايسلا  تذخأ  ءانثألا  كلت  يف 
. عراشلا هتاوطخ يف  لوأ  فراع  ذاتسألا 
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نأ لقعي  الف  روص ، نود  نكلو  ءاقللا ، يرجنس  ًانسح ، ديج  – اذه  «
». مايأ ذنم  الإ  هربق  دقري يف  يخأو مل  دئارجلا ، تاحفص  يروص  ردصتت 

تلصاو يرودبو  فراع . ذاتسألا  وحن  جراخلا  ىلإ  هجتت  هتارظنو  ملكتي  ناك 
ةقيشرلا هتاوطخب  ريسلا  لصاوي  اميفو  هثيدح . ىلع  قلعأ  نأ  نود  عراشلا ، ىلإ  رظنلا 

ةهربل ىوس  مدي  رمألا مل  نكلو  هتارظنو ، ههجو  يستكي  عيرم  فوخ  ادب  دقو  فقوت 
ترهظ ةظحللا  كلت  يفو  انهاجتاب . ًاعرسم  ضكري  ذخأو  هسفن ، كلامت  دقف  ةريصق .

تيأر دقو  ةدشب . هب  تمدطصا  يرجي  ام  كردن  نأ  لبقو  ءادوسلا ، بيجلا  ةرايس 
نأ نودو  هوحن . ضكري  ناك  يذلا  فيصرلاب  مطتراو  ءاوهلا ، هدسج يف  عفترا  فيك 
نإ ام  قدنفلا ، جراخ  ىلإ  تعره   . ةينونج ةعرسب  اهقيرط  تلمكأ  ةرايسلا ، فقوتت 

. جراخلا ىلإ  ًاضيأ  هلاجرو  نيدلا  حالص  ينقفار  دقو  تاظحلب . ةمدصلا  لوه  تزواجت 
. ةدشب دعتري  هدسج  ناك  هيلإ ، انلصو  نيحو 

يأ فاقيإ  لواحأ  اميفو  خارصلاب . تأدب  فاعسإلا « اوبلطا  فاعسإلا . «
. ينم نيدلا  حالص  برتقا  قيرطلا ، نم  رمت  ةرايس 

». فراع ذاتسألا  تام  دقف  لاق  – يقيدص  – اي  كسفن  دهجت  »ال 
دق هتشعر  تناك  ديدج ، نم  فراع  وحن  تفتلأ  انأو  هنم ، صلختلا  تلواح 
ىلع ليسي  همف ، نم  قفدتملا  ليحنلا  مدلا  طيخ  أدبو  ًاليلق ، هرصب  غازو  تفقوت ،
ىلع ًاعقب  رثانت  يذلا  مدلا  ةماتق  تظحال  اهدنعو  فيصرلا . ىلع  عمجتيل  هنقذ ،

ةريحبلا كلت  لكشي  نأ  همف ، نم  باسنملا  عيفرلا  طيخلا  كلذل  فيكف  فيصرلا .
، توملا كالم  نع  ليكوك  يسأر  قوف  فقاولا  نيدلا  حالص  نكلو  هسأر ، لوح  ةيناقلا 

. رمألا حضوأ يل 
روف تام  دقف  ملألا ، نم  ريثكلا  دباكي  هنكلو مل  ةدشب ، هسأر  بيصأ  دقل  «

». ًابيرقت ضرألاب  هماطترا 
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، ِتأت يتلا مل  فاعسإلاب ، ًابلاطم  خرصأ  تيقبو  لعفلاب ، تام  هنأ  قدصأ  مل 
هانعضو يف دقو  روفلا . ىلع  ام  ةرايس  داجيإ  نم  انكمت  نيدلا ، حالص  يقفارم  نكلو 

حالص يل  هلاق  ام  ءابطألا  ررك  ثيح  روفلا . ىلع  ىفشملا  ىلإ  انهجوتو  ةرايسلا ،
دعب ةايحلا  قراف  هنأ  نظلا  بلغأو  هطوقس ، نيح  ةدشب  مطترا  هسأر  نأب  نيدلا ،

. اهدعب لصح  ام  ملعتو  ةريصق . تاظحل 
ءاكبلاب هل  حمسي  مل  نم  انأ  يننكلو  هينيع ، يطغت  عومدلا  ةلالغ  تداع 

. ةرملا هذه 
هب تمدطصا  اأ  املاط  بيجلا ، ةرايس  مقر  ىلع  لوصحلا  عطتست  ملأ  - 

؟ مكراظنأ مامأ 
ىلع لصح  ام  كردن  نأ  لبقو  ةفطاخ ، ةعرسب  ءيش  لك  ثدح  دقل  - 

. تفتخا دق  ةرايسلا  تناك  ديدحتلا ، هجو 
تناك فيك  دوقي ؟ يذلا  نم  اهلخادب ؟ ناك  نم  ةيؤر  عطتست  ملأ  - 

؟ هتئيه
. هسأر نم  ةسئاي  ةكرحب  ىفن 

جاجز ّنأ  نظأو  ةمدصلا . لوه  طسو  ءيش ، ةظحالم  نم  نكمتأ   -مل 
. لخادلا نم يف  ةيؤرب  كل  حمسي  يذلا ال  جاجزلا  كلذ  نوللا . دوسأ  ناك  ةرايسلا ،

ِعرتسي ملأ  فيصرلا ، ىلع  ًايقلتسم  لازي  ال  فراع  ناك  نيح  ًانسح ، - 
؟ كهابتنا ام  دحأ  وأ  ءيش 

. حضاو كشب  نيواقرزلا  هينيعب  ينقمري  ذخأ 
؟ يداع ثداح  درجم  رمألا  نوكي  الأ  كشتأ يف  - 
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انيلع اذل  ةروطخلا . ةغلاب  ةيضق  هسفن يف  طّرو  فراعف  كلذك ، نوكي  دق  - 
. ليصافتلا لك  ققدن يف  نأ 

. ينم دصق  نود  ًاسماه  ثدحتأ  تأدب  ينأ  تظحال ، ثدحتأ  تنك  اميفو 
نكلو مل هرودب  – سمهي  ذخأ  دقو  لاق ، ناندع  – ذاتسأ  اي  قح  كعم  - 

. صخش يأ  يهابتنا  تفلي  ملو  يكوكش ، ريثيل  ثداحلا  ناكم  يش يف  لصحي 
. هتلأس ةطرشلا ؟ – تءاج  ىتمو  - 

، تادحولا ةيقب  مث  رورملا ، ةطرش  تءاج  ةيادبلا  يف  ًاريثك ، رخأتت   -مل 
يذلا ديفم  ءاج  ىفشملا ، ىلإ  انيتأ  نيحو  ثداحلا . ىلع  ةليلق  قئاقد  دعب  اوتأ  مهنظأو 

نمب عيمجلا ، ّنأ  ثيحب  ةيمهألا ، نم  ريبك  ردق  ىلع  ودبيو  ليلق ، ذنم  هتقفرب  تنك 
هتربخأو يعم ، ثدحت  دقو  هنوثدحي . مهو  ًاديدش  ًامارتحا  اورهظأ  ًاضيأ ، نيققحملا  مهيف 

. وتلل هب  كتربخأ  ام  لكب 
يقب له  هنع ، لاؤسلا  دوأ  رخآ  ءيش  كانه  هل  – تلق  تلعف –  ًانسح  - 

؟ تقولا لاوط  كعم  هلاجرو  نيدلا  حالص 
نم ًاريثك  يل  اومدق  دقو  ةيوس ، ىفشملا  ىلإ  انيتأو  يعم ، اولظ  لجأ  - 

. ًاديج كاخأ  فرعي  نيدلا  حالص  ّنأ  امك  نيحلاص . ًالاجر  مهنظأو  ةدعاسملا .
؟ ناغود ينعتأ  - 

نع ثدحتي  ناكو  قيرطلا ، لاوط  حيدملا  هل  ليكي  يقب  دقف  لجأ  - 
. هقالخأ مركو  هتعاجش 

؟ لبق نم  اذ  ينربخت  اذاملو مل  - 
صوصخب لصح  ام  لك  كل  يورأ  نأ  ينم  تبلط  دقف  ينلأست . كنأل مل  - 
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. فراع ذاتسألا 
. رثكأ نيكسملا  مولل  ًايعاد  دجأ  مل 

؟ ناغود نع  ثيدحلا  أدب  فيكو  ًائدهم  – تلق  قح  – كعم  - 
دق ةلتقلا ، ءالؤه  نأب  نيدلا ، حالص  قّلع  ىفشملا  رظتنن يف  انك  نيح  - 
ينعي ناك  نإ  هتلأس  دقو  ناغود . مهلتق  دعب  نيكسملا ، يفحصلا  اذه  نم  اوصّلخت 

لاقف يل: نمزوس . ناغود 
؟.« هفرعت له  لجأ ، «

: هتبجأف
». هاخأ فرعأ  «

مقر ينيطعت  نأ  كل  له  هيلإ . ثدحتلا  ديرأ  ًاضيأ  انأ  داج ؟ تنأ  له  «
». مقرلا هتيطعأ  دقو  هفتاه ؟ –

، امهتقرز ةماتق  نم  قلقلا  داز  نيتللا  هينيعب  ينقمر  ىتح  هتاملك  ىأ  نإ  امو 
: ينلأس رمألا  ىلع  قلعأ  نيحو مل 

؟ مقرلا هؤاطعإ  يلع  ناك  امأ  - 
ثدحتلا دارأ  ول  هنأ  امك  ثدح . امدعب  ءيشل  ةيمهأ  ال  كلذل ، ةيمهأ   -ال 

. مقرلا ىلع  لوصحلل  ةليسو  مدعي  نل  ّيلإ ،
ثادحألا عامس  قوشملا  نمف  لجرلا ، اذه  لصتي يب  نأ  ةبغر يف  ينتباتنا  دقو 

، يتفش عذلت  ةضومحب  رعشو  ةراجيسلا ، نم  رخآ  ًاسفن  تبحس  ًاضيأ . هتياور  قفو 
. يمدقب بقعلا  قحسأ  انأو  اهتيمرف 
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. تلأس ىفشملا ؟ – نيدلا يف  حالص  لاز  ام  لهو  - 
مأب نيدلا  حالص  ينربخأ  ةطرشلا  دفاوت  اوظحال  نيحف  اورداغ ، دقل  - 
تدرأ نإ  نكلو  ةدعاسم . يأل  جاتحأ  نيح  هب  لاصتالا  يلع  ضرعو  نورداغيس ،

هب مهطبرت  نيذلا  قدنفلا ، يفظوم  قيرط  نع  هيلإ  لوصولا  عيطتسن  هعم ، ثدحتلا 
. نظأ ام  ىلع  ىبرق  ةلص 

صوصخب مداهش  لجستس  ةطرشلا  ّنأ  امك  نآلا ، كلذل  يعاد   -ال 
. مّيخي أدب  مالظلا  ّنأ  تظحال  يننأل  تلق  ثداحلا  –

ةقفرب يتأي  هتدهاش  هدرفمب ، لورإ  انكرت  اننأل  لوخدلا ، هنم  بلطأ  نأ  لبقو 
تناك فقوملا . اذه  انأو يف  هتيؤر ، دوأ  صخش  رخآ  تناك  يتلاو  فراع ، ةنبا  زيليف 
ءانبلا ارسأو يف  انرواجتو  قوقحلا ، ةيلك  سردتو يف  ةدحاو ، ةنسب  توموأ  نم  رغصأ 
بعلت اهلزنم ، تقولا يف  مظعم  يضقت  تناك  ماوعأ . ةسمخ  ةدمل  يوكساب  ةقطنمب  هتاذ 

انأ انكو  ءارقشلا . اهتليدج  ّز  يهو  لزنملا ، ةلابق  ةريغصلا  ةقيدحلا  يف  توموأ  عم 
ربخ لقن  ناك  همأ ، تومب  توموأ  غالبإ  ةبوعص  ردقبو  انتنبا . ةباثمب  اهربتعن  ادنوفو 

يذلا لورإل  يسفن  تانعللا يف  ليكأ  تأدبو  يردص . ىلع  لقثي  اهيلإ ، فراع  ةافو 
. ّيلإ اهرضحأ 

اههجو ّنأ  مغرو  زيليف ، تلاق  ناندع ؟ – مع  هب  ينوربخأ  ام  حيحصأ  - 
تملع اأو  دب  اهينيع .ال  ىلع  ةحضاو  تدب  عومدلا  راثآ  ّنأ  الإ  لظلا ، لباقي  ناك 

. اهلوح لصحي  ام  دعب  يعت  ملو  ةريصق ، ةهرب  ذنم  رمألاب 
اذه نم  لمجب  تمثعلت  ريبك – . ملظ  وه  لصح  ام  عجفم . رمأل  هنإ  - 

. ليبقلا
. تلأس هذاقنإ ؟ – نم  اونكمتي  نلأ  - 
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. هتاجن لمأب  ةقّلعتم  يهو  تايلمعلا ، ةفرغ  اهدلاو يف  نأب  اهوربخأ  مأ  ودبي 
. لمألا لابح  اهنم  تبحسو  اهنهذ ، يتاملك  تلبلب  دقف  اذل 

. لاؤسلا تاذ  يلع  رركتل  تداع  يبأ ؟ – توميس  له  - 
. اهل تحضوأ  بذاك  لمأب  كسمتلا  ةقشم  دباكت  نأ  اهل  أشأ  يننألو مل 

. تلق زيليف  – اي  فسآ  انأ  - 
، يهجو ىلإ  قدحت  تلظ  يننكل  اهيلع ، ًاقعاص  ناك  يتاملك  عقو  ّنأ  مغر 

موللاب يشت  وأ  ةبضاغ  اارظن  نكت  يتاملك .مل  مهف  تءاسأ  نوكت  نأ  ةيجار 
، اهنهذ بذعي  يذلا  لاؤسلا  يفنأ  نأ  ةرظتنم  رظنلا  لصاوت  تناك  طقف  بتعلاو ،

. تارظنلا كلت  عقو  لّمحتأ  دعأ  هب .مل  رهاجت  نأ  ودبي  ام  ىلع  ىوقت  يذلاو ال 
يتاملك مل نكلو  كدلاو  – انرسخ  دقل  لجأ ، تررك  – ًادج  – فسآ  - 
مل اأكو  ةأجفو ، بيرغ . رارصإب  ا  ينقمرت  يتلا  تارظنلا  كلت  ءازإ  ًاعفن ، يدجت 

: ينم تبلط  اهل ، هتلقن  يذلا  عجفملا  ربخلا  عمست 
. يبأ ةيؤر  ديرأ  تلاق  – هارأ  – نأ  ديرأ  - 

جرخف ازح ، حبكل  ةلواحم  يف  تاملكلا ، ىلع  طغضت  يهو  ةعرسب ، اهتلاق 
. ًالحان اوص 

ثدحتنل يلاعت  نكلو  يفك  – نيب  اهيدي  تكسمأو  هارنس  – يقلقت ،  -ال 
. ًاليلق

. ةعرسب اهدي  تبحس 
كلامتت نأ  لواحت  يهو  ةدحب ، تضرتعا  هلوح ؟ – ثدحتنس  يذلا  امو  - 

تأدب اأ  تظحال  لمكت  نأ  لبقو  يبأ  – اوخي  – أدب  اوص  نكلو  اهسفن ،
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. حنرتت
. تخرص يبأ  – تام  دقل  يهلإ ، اي  - 

. روفلا ىلع  ا  تكسمأف  عقتس ، اأ  تكردأ 
نأ ةيجار  ينم  بلطت  اأكو  ّاددجم ، تخرص  يبأ  – تام  ناندع ، مع  - 

نكمتأ يننأ مل  أوسألاو  لثامم . رمأ  لعف  ىلع  ًارداق  نكأ  يننكلو مل  اهدلاو ، اهيلإ  ديعأ 
لعفأ تنك  امكو  ينضح . يف  ءاكبلاب  تأدب  نيح  ااساومل ، ةلمج  يأب  هوفتلا  نم 

انأو ونح ، لكب  ًاينب ، ًانول  ىستكا  يذلا  اهرعش  دسمأ  تأدب  ةلفط ، تناك  نيح 
تنك نيح  ةلفط ، ارضحتساف  زتهي . اهدسج  اميف  عوجفملا ، اهبلق  قفخب  رعشأ 

. ةفيهرلا اهحناوج  نيب  ةايحلاب  جضي  يتفلا ، اهبلق  تاقفخب  رعشأو  تومأو ، يه  اهبعالأ 
، زيليفو انأ  انب  ءاج  يذلا  امف  ةقيحس . غارف  ةيواه  يف  عقأ  يسفنب  ترعش  ةأجفو 

فيك نورخآلاو ؟ ديفمو  نيدلا  حالص  وه  نمو  ىفشملا ؟ اذه  ىلإ  لورإو  اغلوتو 
غارف تفتخا يف  ينهذ  رودت يف  يتلا  ةبوجألا  لك  نكلو  انتايح ؟ ماحتقا  نم  اونكمت 
رثكأ ًامايأ  كانه  نأب  رعشأ  تأدبو  هلقع . هددري  ام  يعأ  دعأ  ملو  دوسألا ، ةيواهلا 
بلق نم  ةدحاو  ةقفخف  لعفأ . يننكلو مل  ًايوق . ءاقبلا  بغرأو يف  انراظتنا ، ًاءوس يف 
سبح ىلع  ًارداق  دعأ  ملو  ةيعافدلا . يتايلآ  نم  لماك  رادج  ّدهل  ةيفاك  تناك  زيليف ،

نأ نود  ءاكبلا ، شهجأ يف  تذخأو  يقامعأ . نم  دعاصتت  تأدب  يتلا  ملألا  تاقفد 
. ناغود يخأ  مأ  يسفن ، مأ  زيليف ، مأ  فراع ، ىلع  يكبأ  تنك  نإ  يردأ 
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نورشعلاو ثلاثلا  لصفلا 

نيح يننأ  مغر  ةنماثلا ، تزواجت  دق  ةعاسلا  نكت  مل  تيبلا ، تلصو  نيح 
ةلمحم تاعاسك ، ةليوط  رمت  قئاقدلا  ّنأ  رعشأ  تنك  زيليف ، عم  ىفشملا  يف  تنك 

نأ تعاطتسا  ةمدصلا ، لوه  تزواجت  نأ  دعبو  ةنيكسملا ، ّنأ  مغر   . قيضلاو نزحلاب 
سيل هنكلو  اهدلاو ، توم  ةركف  لبقتت  نأ  روط  ىلإ  لقتنت  تذخأو  ًاليلق ، كسامتت 
طلتخت يتلا  تارظنلا  كلتب  ّيلإ ، قدحت  دعت  اأ مل  مغرو  قالطإلا . ىلع  نيهلا  رمألاب 

نيب اهنكل  مأ ال ، لعفلاب  تام  ناك  ْنإ  ينلأست  دعت  ملو  دقفلا ، ةرارمب  ةمدصلا  اهيف 
يهو ةديدج ، ءاكب  ةبون  يناعتو  اهسفن ، ىلع  ةرطيسلا  دقفت  تناك  رخآلاو  نيحلا 

نزاوتي – أدب  داكلاب  يذلا  يراكفأ  – قطنم  شوشتو  يفتك ، ىلع  اهسأر  عضت 
نيح ةيرسيوس ، ةعاسك  لمعي  ينهذ  لعج  يذلا  دقوتلا  كلذ  دعبف  ةقيمعلا . اادهنتب 

اهبجحيو يراكفأ  لبلبي  ام ، ةميزه  بضغو  ىسألاو ، نزحلا  ذخأ  ىفشملا ، تلصو 
امكو يف هلعف . ّيلع  ام  يردأ  ال  ًارئاح ، طبختأ  تذخأو  رعاشملا ، هذه  مويغ  فلخ 
ةبغر ال ّيلع  ترطيس  ةراسخ ، وأ  ةعجاف ، وأ  ئيس ، فقوم  ىلإ  اهيف  ضرعتأ  ةرم  لك 
، يتنبا اهربتعا  يتلا  زيليف  هاجت  ةيلوؤسملاب  يساسحإ  نكلو  داعتبالاو ، برهلاب  مواقت 

ضيفت يتلا  ةموؤشملا  تارمملا  كلت  ثوكملا يف  لصاوأ  ينلعجيو  يمدق ، لبكي  ناك 
. زيليف ةدلاو  هيغليب  ءيجم  ىتح  لاحلا ، كلت  ىلع  تيقب  دقو  ةاناعملاو . توملا  ةحئارب 

، فراع هب  نمؤي  ناك  ام  سكع  ىلعو  ىلوألا ، فراع  ةجوز  يه  هيغليب 
عيمج قوفت  تناك  هيغليب  نكل  لاجرلا ، نم  ةدشلا  تاقوأ  ًاكسامت يف  رثكأ  ءاسنلاف 
مزتلت وأ مل  بئاص ، ريغ  ًارارق  تذخأ  اأ  ةرمل  ولو  ظحلأ  ملف  ًاكسامت . اهسنج  تانب 
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دودح نمض  ةداعسب  شيعت  فيك  فرعتو  ةئيس ، تاداع  اهيدل  نكت  هلوقت .مل  امب 
ةلمم ضعبلا  اهربتعي  دقو  ًاباذج ، ًاصخش  نكت  مل  امبر  اايحل . اهتعضو  يتلا  قطنملا 

فراع قالط  نأ  ييأربو  ديج . لكشب  فراع  عم  قفاوتلا  تعاطتسا  اهنكلو  ًاضيأ ،
ول هنكلو  عونلا ، اذه  نم  مكح  قالطإ  بعصلا  نمو  هتايح . ءاطخأ  ربكأ  ناك  اهنم 

ةلصوب تناك  هيغليب  ّنأ  كلذ  نآلا ، ةايحلا  ديق  ىلع  ًابلاغ  ناكل  ا ، ًاجوزتم  يقب 
ًابقل ناكو  ، » قطنملا ةّبر  « ب ـ اهبقلي  فراع  ناكو  ربدملا . لقعلاو  هتايح ، قطنملا يف 

، تاونس سمخب  اهجوز  ربكت  اأ  ديحولا  هيغليب  بيع  ناك  دقف  نيهجولا . الك  لمحي 
تانيثالثلا فصتنم  تغلب  نيحو  ربكأ . ةعرسب  اهدسج  لهرتو  هلبق ، تخاش  دقو 

كلمي لازي  ناك ال  فراع  ّنأ  نيح  يف  ةلهك ، ةأرما  رهظمب  يحوت  تناك  اهرمع ، نم 
يفحصلا طسولا  يف  ءاسن  ريز  ةعمس  بستكا  دقو  تانيرشعلا . يف  باش  رهظم 

، عاطتسملا ردق  ربصلا  ةدهاج  تلواح  ةنيكسملا ، ةجوزلا  نكل  ةيسايق ، ةعرسب 
باب تقلغأ  هنم ، ىجرُي  لمأ  نأ ال  تكردأ  امدنعو  ثالثو . نيتنثاو  ةرم  تضاغتو 

عطتست مل  اهنكلو  ةحضاو ، ةيمسرب  هلماعت  تذخأ  قالطلا  دعبو  ههجو . يف  اايح 
. زيليف اهتنبا  ةيبرتل  اايح  تسرك  لب  ادنوف ، لثم  رخآ  لجر  دايطصا 

انهوجو ا  تستكا  يتلا  ةعجافلا  ةمدص  تناك  ىفشملا ، تلصو  نيح 
نأ تعاطتسا  دقف  كلذ  مغرو  ًاملأ . حضني  ناك  يذلا  اههجو  ىلإ  تلقتنا  دق  ًاعيمج ،
قح اهفرعأ  يننألو  ًاعيمج . انم  ةبالصو  ةناتم  رثكأ  ودبت  نأو  اهردص ، اهملأ يف  سبحت 
ريغ اأ  هنم  ًانظ  اهيلإ ، ةركنتسملا  هتارظنب  ئطخم  لورإ  ّنأ  كردأ  تنك  دقف  ةفرعملا ،

ءاسن داسجأ  لجأ  نم  اهكرت  يذلا  اهجوز  بحت  تلظ  دق  يهف  لصح . امب  ةالابم 
فارتعا ةجيتن  وه  لب  ا ، يتفرعم  ببسب  هضرتفا  ًالامتحا  سيل  وهو  ًابابش ، رثكأ 

. رمألاب اهنم  يصخش 
، ّيلإ ءاسأ  دق  هربتعأ  الو  انتاثداحم  – ىدحإ  اهتلاق يف  ًاديج  – همهفأ  انأ  «

عيمج مغرو  ةأرملا  – دض  ةعيبطلا  هسرامت  يذلا  ملظلا  وهف  ملظ ، نم  كانه  ناك  نإف 
اي لاح  يأ  ىلع  لخادلا  – نم  ةحورجم  يه  مك  حضاولا  نم  ناك  دقف  اارربم ،
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ةدئاف الو  روظحملا ، عقو  دقف  مالستساب  – اهسأر  ز  يهو  ااملك  تلصاو  ناندع  –
، ام ًاموي  فقوتيس  هتابغر ، ةروف  لاوز  دعب  نكلو  كديري ، ال  صخشب  قلعتلا  نم 

عومدلا نكلو  ترهظ ، داكلاب  ةماستباب  اههافش  ةشعر  ءافخإ  تلواح  اهنيحو  –
، هراظتناب ىقبتس  اأ  اهثيدح ، نم  تمهف  يننكلو  اهتحضف ، اهينيع  ألألتت يف  يتلا 
، اهرعاشم ةقيقحب  يتفرعم  ببسبو  ا . لعف  ام  لك  ىلع  هحماستسو  اهيلإ  دوعي  نيح 

هتوم ربخب  تملع  نيح  اهل ، تضرعت  يتلا  ةمدصلاو  ملألا ، مجح  كردأ  تنك 
ىسقأ ىتح يف  ةنازرو  ةمكحب  فرصتلا  ىلع  اردق  ببسبف  كلذ ، مغرو  ئجافملا .
ةديلب رعاشملا  ةدراب  ةأرما  اأ  هاوسو  – لورإك  نيرخآلل  – يحوت  يهف  فورظلا ،
سفنلا هيفخت  ام  ةءارق  ىلع  ةردقلا ، نوكلمي  يذلا  صاخشألا  نكلو  سيساحألا .

هيفخي يذلا  ىسألا  قمع  ةظحالم  ىلع  نيرداق  اوناك  دوربلا ، عانق  فلخ  ةيرشبلا 
تلظو ةميزهلا ، يف  اهتمسقب  تيضر  ةأرمال  قيمعلا  نزحلاو  اههجو ، تامسق  رّدكت 
اهكرتيل ًاضيأ ، هدرفمب  لحري  وه  اهو  ةايحلا ، يف  اهنع  ىلخت  يذلا  صخشلا  بحت 

، اهرعاشمل مالستسالا  تبأ  اهمئازه  لك  مغر  اهنكلو  لامآ . يأ  نود  ةليوط  ةدحول 
اهرعش دّسمت  يهو  اهتنبا  نم  تبلط  ىفشملا ، اهلوصو  ىلع  ةعاس  عبر  يضم  لبقو 

: نانحب
انه انئاقب  نم  ةدئاف  الف  تيبلا ، ىلإ  ْدعن  انيعد  تلاق  – يتزيزع  – اي  ايه  - 

زيليف كلامتتل  ًايفاك  ناك  ام  اذهو  اهتطلس ، يفخي  ال  نانحب  ثدحتت  تناك  – 
نم نكمتأس  يننأل  ةأرملا ، حارتقا  ينقار  دقو  اهئاكب . ءاولغ  نم  ففختو  اهسفن ،

ةيورب ريكفتلا  نم  نكمتأ  ىتح  لزنملا ، ىلإ  ةدوعلاو  ةبيئكلا ، ىفشملا  ءاوجأ  نم  صلختلا 
يأر دادس  نع  ينلأست  اأكو  اارظن يب ، تقلعت  يتلا  زيليف  نكلو  لصح . ام  لك  يف 
عقأ ينتلعج  انه ، يكرتو  باهذلا  ًامامت  –يف  هب  ةعنتقم  اأ  رهظي  يذلا مل  ادلاو  –

. هلوقأس ام  يردأ  الو  ةريح  يف 
بجيو اهرارق  – نع  ادلاو  ينث  لمأ  ىلع  اهتلاق  انه  – ًاضيأ  ناندع  معلا  - 

. ًاليلق حاتريو  بهذي  نأ 
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كسفن يب، يلغشت  اهنع – ال  ةيقيقحلا  يتلاح  تيفخأ  يتزيزع  – اي   -ال 
. هباش ام  وأ  ةحارلل  ةجاحب  تسلف 

. ديفم لخدت  ادلاو ، نيبو  ينيب  ةريحب  لقتنت  ةباشلا  تارظن  تناك  اميفو 
ًاعيمج مكباهذ  وه  لضفألاو  انه ، مكئاقبل  رربم  الف  ةقحم ، هيغليب  ةديسلا  - 

. لزنملا ىلإ 
ام رظتنت  لب  هيأرب ، ةمتهم  نكت  مل  اهنكلو  ةباشلا ، ىلإ  رظني  وهو  اهلاق 

تدر دقو  ةيرثكألا ، رارقل  ملستسا  نمك  يدي  تعفرف  ّيلإ . قدحت  يهو  انأ ، هررقأس 
، اهسفن ةململ  لواحت  يهو  اهفنأو ، اهعومد  تحسم  اهسأر . نم  ةعاط  ةءاميإب  يه 

نود لاح  ديفم  نكل  امهتقفارم ، يونأ  تنك  دقو  نيترداغم ، ادلاو  قفرمب  تقلعتو 
. يتبغر قيقحت 

؟ ثدحتنل ًاليلق  ىقبت  نأ  كيأر  ام  - 
زيليف ينم  بلطت  نأ  ىشخأ  تنك  دقف  ينقار ، دق  هبلط  نأ  يفخأ  نلو 

تاعاسلا هذه  تناك  يلاتلابو  عبطلاب ، اهبلط  ّدر  عيطتسأ  نلو  لزنملا ، ىلإ  امهتقفارم 
. رثكأف رثكأ  لوطتس  ةبيصعلا 

. تعرذت لزنملا  – ىلإ  امهلاصيإ  يونأ  تنك  - 
: لوقي وهو  لورإ  وحن  هسأرب  أموأ 

. امدعاسم نع  ىناوتي  نل  كقيدص  ّنأ  دكأتم  انأ  - 
. هلعف بّجوتي  ام  لك  لعفأس  ًائيش ، َشخت  لورإ  –ال  لاق  عبطلاب  – - 
ةقلعتم ةظحل  رخآ  ىتح  ةاتفلا  تلظ  دقو  ًاعدوم ، هيغليبو  زيليف  تنضتحا 

دقف اهكسامت ، ىلع  ةظفاحم  مألا  تيقب  اميف  ءاكبلا ، تازازتها  ضفتنت يف  ينضحب ،
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لزنملا ىلإ  امهلوصو  رظتنتس  يهف  دعب . ازح  ةهجاوم  اهيلع  ركبملا  نم  ناك 
مكحت نأ  دعب  اهسفنل  نانعلا  قلطتس  نمو مث  مانت ، نأ  دعب  زيليف  ىلع  نانئمطالاو 
اهنيحو يرظان ، نع  اوفتخا  نأ  ىتح  مهبقارأ  تيقب  اهسفن . ىلع  اهتفرغ  باب  قالغإ 

. ثيدحلا ىلإ  ديفم  داع 
روثعلا نع  نوزجاع  نحنف  لاق  – ناندع  – اي  كعم  ًاحيرص  نوكأس  - 

ودبي نكل  ثحبلا ، ةيلمع  رورملا يف  تادحو  عيمج  طارخنا  مغرو  بيجلا ، ةرايس  ىلع 
اهيلع رثعن  نأ  بعصلا  نمو  هيلإ . لوصولا  نكمي  ناكم ال  تفتخا يف  دق  ةرايسلا  ّنأ 
لهمت امبرو  – اهعون . وأ  ةرايسلا  مقر  فرعن  اننأ ال  ةصاخ  تقولا ، اذه  لك  رورم  دعب 

لعفلاب نوكي  امبرو  فدري  – نأ  لبق  يلع ، هتاملك  عقو  فرعيل  ينقمري  وهو  تاظحلل 
. يداع ثداح  درجم 

؟ لجرلا اذه  هلوقي  يذلا  ام 
. هتلأس ًاقح ؟ – هلوقت  ام  قدصتأ  - 

ثداوحلا تائم  كانهو  ًادراو . لظي  هنكلو  فيعض ، لامتحا  هنأ  فرتعأ  - 
. لوهجم لعاف  دض  تدّيُـق  يتلا  ةاشملا 

هنأ مأ  ينع ، ام  ءيش  ءافخإ  يوني  ناك  نإ  فرعأل  هيلإ ، رظنلا  تنعمأ 
. هلوقي امب  عنتقم 

هذهك ةرطخ  اياضق  نوثحبي يف  اونوكي  ثداوحلا مل  كلت  اياحض  نكلو  - 
. ةفولأم ةرايسلا  هذه  ّنأ  َسنت  الو  قيضب  – اهتلق  – 

نكلو قمعب  – ًادهنتم  اهلاق  هنع  – يضاغتلا  عيطتسأ  ال  ام  اذهو  - 
. نايحألا ضعب  عقت يف  ةلوقعم  ريغ  تافداصم 

. حيضوتلاب ماقف  كشب ، هقمرت  يتلا  يتارظن  نم  قيضلاب  رعش  هنأ  ودبيو 
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تمدطصا دق  ااذ  ةرايسلا  ّنأ  ولف  سكاعم . هاجتا  يف  ركفن  انعد  - 
ثداح درجم  هربتعنس  ًاعيمج  انك  ةيضقلا ، هذه  ىلع  لمعلاب  موقي  نأ  لبق  فراعب ،

. دمعتملا هلتق  لوح  تايرظنلا  نآلا  عضن  امنيب  رثكأ . ةفداصم ال 
امع روصت  عضو  لواحن  نحن  يسأر  – نم  ةز  يفنأ  انأو  ئطخم –  تنأ  - 

ثيدحب ال يعانقإ  لواحت  اميف  ًاعيمج . اندّدهتي  يذلا  رطخلا  عضولا  نمض  هل ، لصح 
. ةيقطنم ةلص  يأب  ثادحألل  تمي 

ىضرملا يوذ  ّنأ  ىتح  ًةدحو ، ًاعافترا  دادزي  يتوص  ناك  ثدحتأ  تنك  اميفو 
. انوحن نوتفتلي  اوأدب  ناكملا ، نيدوجوملا يف  ةطرشلا  دارفأ  ضعبو 

مزجلا عيطتسأ  ًاضيأ ال  انأف  ديفم  – لاق  يمهف  – ءيست  نأ  كديرأ   -ال 
ال يننكلو  لتق ، ةميرج  نوكي  نأ  ريبك  لامتحا  كانهف  يداع . ثداح  درجم  هّنأ 
، هب كربخأ  نأ  لواحأ  ام  اذهو  ًاليئض . نكي  امهم  رخآلا  لامتحالا  يفن  عيطتسأ 

. طبضلاب هيلإ  يمرأ  ام  مهفت  نأ  وجرأو 
، ًاضيأ هقيدص  ناك  ًافراع  ّنإ  لوقي  نمك  ةيدجب ، ينقمري  وهو  اهدعب  تمص 

كلذب حيرصتلا  لدب  هنكلو  ةلتقلا . ىلع  ضبقلا  ءاقلإو  ةقيقحلا  فشكب  متهم  وهو 
: لاق

فدرأو – دجلا  – لمحم  ىلع  تالامتحالا  لك  ذخأ  يضتقت  انتنهم  - 
ودبت يتلا  ةلدألا  ضوع  ةقيقحلا  ىلإ  اندوقي  نأ  هانلمهأ ، ريغص  ليصفتل  نكمي  ًانايحأف 

. انيرظان مامأ  ةيلج 
ناك دقف  نينسلا ، تارشع  ىلإ  دتمت  ةينهم  ةربخ  نع  ثدحتي  هنأ  تكردأ 

ةلدألا ّنأو  انلابب ، رطخت  نكت  جئاتن مل  ىلإ  انلصوي  دق  ثحبلا  ّنأ  حضوي يل  نأ  ديري 
تناك ةثداحلا  ّنأ  الإ  ةرم . لك  يف  ةقيقحلا  وحن  اندوقت  نأ  ةرورضلاب  سيل  ةرهاظلا 
تناكو هل ، يعاد  يذلا ال  صرحلاو  قيقدتلا  اذه  لكل  رربم  نود  اهسفن  نع  فشكت 
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كاردإو فراع . لتق  نم  وه  ناغود ، قرحب  ماق  نمف  سمشلا . حوضو  ةحضاو  ةقيقحلا 
يننكلو مل ةميرجلا . ملعب  ًاصتخم  نوكي  نأ  ءرملا  نم  بلطتي  ال  حوضولا ، اذ  ةقيقح 

تالامتحا وحن  ينهجويل  هتنهم ، دعاوق  درسي يل  ناك  يذلا  ديفمل  يراكفأ  نع  حرصأ 
: ثيدحلا لصاويل  يتوكس  وه  لغتسا  دقو  ىرخأ .

لصاونس اننكل  تالامتحالا ، ةيقب  لم  نل  اننأ  مغرف  قحم ، كنكلو  - 
لتق نيب  ةقالعلا  فشك  لواحنسو  لتق . ةميرج  اهرابتعا  ىلع  ةيضقلا  يف  قيقحتلا 

. ةثداحلا هذهو  ناغود 
: فدرأ مث  يفتك ، ىلع  هدي  عضوو  ةهربل  تكس 

بايغ لظ  يفف  انل . كتدعاسمل  ةريبك  ةجاحب  نحنف  ةلاحلا  هذه  يفو  - 
نأ ديجلا  نمف  لعفي ، مل  ول  ىتحو  كب . لاصتالا  نالصأ  اضر  لواحي  دق  فراع ،
لك ىلع  علطم  كنأ  مهألاو  ةيضقلا . هذه  ىلع  لمعلا  كلثم  يفحص  لصاوي 

. ًاضيأ كتدعاسمو  كتيامحب  موقنس  اننأ  كدعأو  تايثيحلا ،
. ةرارمب تكحض 

؟ فراع ةيامحب  متمق  امك  - 
. ةرمحلاب ههجو  غبطصا 

. انم ةيامح  بلطي  وه مل  - 
. ًاقفوم نكي  هريربت مل  نأ  ًاكردم  فقوت 

حضوأ – ةأرجلا  – هذه  لكب  اوفرصتي  نأ  عقوتأ  ملف  قحلا ، تئش  نإو  - 
. كنم ةرعش  اوسملي  نأ  مهل  حمسن  نلو  نآلا ، فلتخا  دق  عضولا  نكلو 

رمألا – اذه  يف  ضوخلا  يونأ  ال  يننأ  لبق ، نم  كل  تحرش  دقل  - 
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. هب مايقلا  ّيلع  بجي  امل  يتفرعم  مدعو  يتريح ، مغر  ينم ، ةدارإ  نود  تاملكلا  تجرخ 
ديفم ّنأ  ودبيو  لصح . ام  لك  دعب  هلوقأ  ام  قحم يف  ريغ  يننأ  ًاكردم  تنك  يننكلو 

. ااذ ةقيرطلاب  ركفي  ناك  ًاضيأ 
رمألا ْركفو يف  كلزنم ، ىلإ  ْدُع  لاق  – رارق  – ذاختا  يف  لجعتست   -ال 

. ًايلم
. لعفأس ًانسح ، - 

قدنف ىلإ  هجتأ  نمو مث  ىفشملا ، نم  جرخأ  انأو  قيرطلا ، لاوط  هتلعف  ام  اذهو 
ةحئارب حوفي  يذلا  ءانبلا  ملالس  دعصأ  تنك  نيحو  يترايس ، تنكر  ثيح  نافيد ،

. بيرغ روعش  ينكلمت  ىتح  تلخدو ، لزنملا  باب  تحتف  نإ  امو  يدلب . نوباص 
بقارأو لزنملا  لخدأ  انأو  لبق  نم  تلءاست  دقف  لبق . نم  ةظحللا  هذه  تشع  يننأكو 

داز راكفألا  بقاعتل  ينضملا  راركتلا  اذهو  مأ ال . رمألا  ضوخلا يف  ّيلع  ناك  نإ  هثاثأ 
، خبطملا وحن  هجتأ  انأو  فطعملا  علخأ  مل  يلقع ؟ دقفأ  تأدب  يننأ  مأ  رثكأ . يتريح  نم 
يف سأك  ربكأ  تألمو  داربلا ، تحتفو  راكفألا ، هذه  نم  يتيامح  عيطتسي  هنأكو 
. نينرلاب فتاهلا  أدب  يهافش ، اهفاوح  سمالت  نأ  لبقو  بارشلاب ، يدي  لوانتم 

تعتمتسا اذل  نيعل ، فتاه  لجأ  نم  ةعتملا ، هذه  نع  يلختلا  يونأ  نكأ  يننكلو مل 
روفلا ىلعو  ىأمظ ، ضرأ  ىلع  رطملاك  كرابملا ، لئاسلا  اهيف  لزن  ةريبك ، ةفشرب 
ينربجأ نيعل ، حاحلإ  نينرلا يف  لصاوي  لظ  يذلا  فتاهلا  نكلو  مالسو . ةحارب  ترعش 

. قيضب دهنتأ  نأو  هتعامس ، عفر  ىلع 
. لّضفت ولأ ، - 

. شجأ يلوجر  توص  ينلأس  نمزوس ؟ – ناندع  ثّدحُأ  له  ولأ ، - 
. وه انأ  لجأ ، - 
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ءاقدصألا دحأ  هتننظ  دقو  ةأجف ، خارصلاب  لجرلا  أدب  دغولا  – اهيأ  - 
نوملعت متنأ ال  لصاو  – هنكلو  رثكأ ، يعم ال  حزميو  لصح ، امب  اوعمسي  نيذلا مل 

ىلع ًاحازم  سيل  رمألا  ّنأ  تكردأ  اهنيح  داّوقلا  – اهيأ  ةبلحلا  يف  نوهجاوت  نم 
. قالطإلا

. ًاضرتعم تلق  ديس  – اي  ةظحل  - 
امم ًادّعوتم ، خرصي  أدب  رذقلا  – اهيأ  كدايسأ  لك  ىلعو  كيلع  ةنعللا  - 

. يبضغ راثأ 
. تلق تحمس  – ول  كسفن  مرتحا  - 

كينذأ حتفا  نآلاو  كب ، كسمأ  نيح  مارتحالا ، نوكي  فيك  كملعأس  - 
وجني نل  هنأ  ناغود  ريقحلا  كلذ  ربخأو  هب ، مايقلا  لواحت  ام  ملعن  نحن  ًاديج . ينعمساو 

. برهلا لواح  امهم 
هنوقحالي نم  مأ  حضاولا  نمف  يدي ، طقسأ يف  ناغود ، مسا  تعمس  نيح 

ماق نم  مه  اوسيلأ  مهتلاسرب ، هغالبإ  ينم  نوبلطي  اذامل  همهفأ  مل  ام  نكلو  هلتقل ،
؟ هلتقب اوماق  صخش  عم  لصاوتلا  فيكف يل  هلتقب ؟

هتاديد – لجرلا  لصاو  ناوألا  – تاوف  لبق  هيدل ، ام  انملسي  نأ  هربخأ  - 
ةداعإب مقي  نإ مل  نكلو  منهج . رعق  ءابتخالا يف  لواح  ول  ىتح  انم ، هل  برهم  الف 

... هقرس ام 
. لجرلا تاديد  نم  ةدحاو  ةملك  مهفأ  مل 

ثدحتت يذلا  ام  ملعأ  ينقدص ال  هتلأس  – ناغود ؟ – هقرس  يذلا  ام  - 
. هنع
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هتكحض تأدبو  ًارخاس ، اهلاق  هقرس  – ام  فرعت  نل  تنأف  عبطلاب ، - 
وهو هلأست ، نأ  ىوس  كيلع  ام  ًاذإ  ةملاكملل  – رخآلا  فرطلا  نم  ينلصت  ةيبصعلا 

. ءيش لك  كل  حرشيس 
ةياغل عنصتلا  نولواحي  امإو  ًايح ، لاز  ام  ناغود  نأب  ًاقح  نوعنتقم  مأ  امإ 

. اهملعأ ال 
. هلعف در  ةفرعم  يونأ  تنك  ناغود  – تام  دقف  ربخلاب ؟ اوعمست  ملأ  - 

اننأ نظتأ  هتوص  – ىلإ  ديدهتلا  داع  اوقدصي  – مهّلع  ةصقلا  هذه  ِورا  - 
؟ ناغود عم  اهطويخ  تجسن  يتلا  ةعدخلا  انقدص 

اوماق نم  مه  اوسيلف  ًاذإ  ًايح . لازي  ناغود ال  ّنأ  لعفلاب  ًاعنتقم  ناك  دقل 
. لعفلاب لتُق  دق  ناك  نإ  هلتقب ؟ اوماق  نيرخآ  ءادعأ  دوجو  ينعي  اذه  له  يخأ . لتقب 

. تالؤاستلا نم  ةهاتم  طويخلا يف  كباشتتو  دّقعتت  رومألا  تأدب  دقل 
ام تحرش يل  نإ  نكلو  تلق  – عدخ  – وأ  تارماؤم  يأب  ةقالع يل   -ال 

. كتدعاسم عيطتسأ  دق  ةلكشملا ،
انعم يرجت  نأ  كيأر  ام  ةدحب  – خرصي  أدب  اذه ؟ – اي  انم  رخستأ  - 

؟ ًاضيأ ًاجاتروبير 
. ًاميسج ًأطخ  بكترت  تنأ  - 

عّنقتت يتلا  ةجاذسلا  بيعالأ  نم  كعد  يفحصلا . اهيأ  ًاديج  ينعمسا  - 
نأ كاخأ  ربخأو  انعادخ ، لواحت  اذل ال  ناغودو . تنأ  ًاديج ، كفرعن  نحنف  اهفلخ .

. امكيلع ةميخو  بقاوعلا  نوكتس  الإو  ديرن ، ام  انملسي 
. يسفن نع  عافدلا  تلواح  ًاليلق  – ينعمست  نأ  وجرأ  - 
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ىتح هديرن  ام  ناغود  انملسي  مل  ام  ينعمسي . نأ  بجي  نم  تنأ  لب  - 
كردت كنظأ  ماسرلا .. اهقيشعو  ةقباسلا ، كتجوزو  كنباو ، تنأ  فـ دغلا ، ءاسم 
. صقن يأ  نود  هومتذخأ  ام  ةداعإ  ىوس  مكمامأ  ليبس  اذل ال  هلوقأس ، ام  ًاديج 

، ةملاكملا ىأ  دق  لجرلا  ناك  يتاملك  يأ  نأ  لبقو  كوجرأ  – فقوت  - 
. يدي ةقلعم يف  نوفيلتلا  ةعامس  تيقبو 

بيرغلا نكلو  رخآلا . ولت  ًادحاو  قّقحتلاب  تأدب  يفواخم  عيمج  نأ  تكردأ 
رطيس يذلا  هتاذ  ءودهلا  ينباتنا  تاديدهتلاو ، مئاتشلا  ليك  لجرلا  لصاوي  اميفو  هنأ ،
تللم نأ  دعب  لصحيس  امب  ةالابمال  نكت  فراع .مل  توم  ربخب  يعامس  ىدل  ّيلع 

يف ريكفتلا  ينلوخي  ًايقطنم  ًاءوده  ناك  سكعلا ، ىلع  لب  يومدلا ، وجلا  اذه 
لبق اهتشع  يتلا  ةلاحلا  كلتب  هبشأ  تناك  ةقيقحلا . ىلإ  لوصولل  ةيضقلا  تاسبالم 

نوكي دقو  لاعفنالا . هبوشي  ال  ينهذ  ءافصو  ةيقطنم ، ةيؤر  ىفشملا . زيليف  لوصو 
يرجيس امل  ًابسحت  مايأ  لاوط  ينقفار  يذلا  قلقلاو  لصحي ، دق  امل  يعقوت  وه  ببسلا 

. يعم
ريدكت يتبغر يف  مدعل  تضفر  رمألا ، عولضلا يف  ناغود  ّيلع  ضرع  نيح 
ثحبأ يذلا  ءودهلا  ترسخ  يننكلو  رطخلل . يترسأل  دارفأ  نم  دحأ  ضيرعتو  يوفص ،

ام كانه  دعي  مل  يأ  تيبأ ، مأ  تئش  رطخ ، يف  بحأ  نم  ةايح  تحبصأو  هنع ،
يننكلو ًابعر ، دعترت  يضئارف  تناك  لب  قلقلاب ، رعشأ  تنك  يننأ  ركنأ  هرسخأ .ال 

يننأ ال ًاخراص  تنلعأ  نإ  يننأ  امك  هيف . انأ  امم  ينجرخي  نل  فوخلا  نأ  ملعأ  تنك 
؟ ينقدصيس يذلا  نمف  رمألا ، لخدتلا يف  ديرأ 

يتلا سأكلا  ىلع  رقتستل  يتارظن  تداعو  ااكم ، ىلإ  ةعامسلا  تدعأ 
انأو قيرطلا ، فصتنم  تفقوت يف  يننكلو  ةدع ، تاوطخ  اهوحن  توطخ  اهثلث . تيأ 

ةمراعلا يف يتبغر  مغر  هيلإ . جاتحأ  دقف  ةليللا  هذه  ًايفاص  ينهذ  ءاقب  بوجوب  ركفأ 
نل يننأ  الإ  ديدج ، نم  فتاهلا  ىلإ  تدع  لعفأ . يننكلو مل  طقف ، سأكلا  هذه  ءاإ 
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نومحتقي ةطرشلا  لعجيس  ديكأتلاب  وهف  هل ، تضرعت  يذلا  ديدهتلا  رمأب  ًاديفم  ربخأ 
امهف توموأو ، ادنوف  كانهو  يتيامح ؟ نم  نكمتيس  ىتم  ىلإ  نكلو  يلوح ، ام  لك 

. ةيادبلا امهتيامحل يف  ةقيرط  داجيإ  يرورضلا  نم  اذل  رطخلل . نيضرعم  احبصأ  ًاضيأ 
نل يننأكو  بارشلا ، سأك  ىلإ  ديدج  نم  تدعو  فتاهلاب  لاصتالا  نع  تلدع  اذل 
ةرطق رخآ  ىتح  اهتفشر  دقف  اذل  ارشأ ، ام مل  ينهذ ، بذعت  يتلا  ةباجإلا  نم  نكمتأ 
سأك نم  كانه  نوكي  نل  لقألا  ىلعف  نسحتب ، تسسحأ  روفلا  ىلعو  اهرعق . يف 
تأدب يتلا  ءامسلا  لمأتأ  انأو  ةكيرألا  ىلع  تسلج  ارش . ةبغرلا يف  ينقهرت  يمامأ 

. لصح ام  لك  ريكفتلا يف  ديعأل  ملظت ،
؟ ىرخأ ءايشأ  مأ  تاردخم  مأ  دوقن  يهأ  هتداعتسا ؟ نوديري  اوناك  يذلا  ام 

ةطقن تركذت  يننكلو  ةجيتن . ىلإ  لصأ  يننكلو مل  تالامتحالا  عيمج  راصتعا  تلواح 
امبرف اهلسرأ . يتلا  ةلاسرلا  ناغود يف  اهنع  ثدحت  يتلا  قئاثولاو  ةحلسألا  يهو  ةمهم ،
ىوس ينثدحي  ناغود مل  ّنأ  مغر  لزنملا . كلذ  أبخم يف  هتداعتسا ، لاجرلا  ءالؤه  دوي  ام 
ركذ ىلع  ِتأي  امبر مل  هنكلو  ةيفرصملا ، تاقاطبلاو  قئاثولاو ، ةحلسألاو ، روصلا ، نع 

تجرخأو فتاهلا ، ليلد  وحن  تض  رعذلا يل . ببسي  ال  ىتح  دوقنلاو  تاردخملا 
لزنملا تايوتحم  نأكو  تارم ، ةدع  هأرقأ  تذخأو  ناونعلا ، اهيلع  تنود  يتلا  ةقرولا 
لزنملا حيتافم  سمالت  يعباصأ  تذخأو  رثكأ . ةقرولا  تنّعمت يف  نإ  يمامأ  دّسجتتس 

. ناونعلا اذه  ىلإ  باهذلا  نم  رفم  هنأ ال  تكردأو  ةصاخلا . يحيتافم  عم  اهتقلع  يتلا 
لضفألا نم  امبر  يعم ؟ مهدحأ  باحطصا  مأ  يدرفمب  باهذلا  ّيلع  له  نكلو 
تلعشأ نأ  دعبو  لزنملا ؟ ينرظتني يف  نم  كانه  ناك  ول  اذام  نكلو  يدرفمب ، باهذلا 

نأ تكردأو  كانه ، يراظتنال  مهدحأ  عفديس  يذلا  ببسلا  نع  تلءاست  ةراجيس ،
. ينوددهيل ليلق ، ذنم  اولصتا يب  امل  لزنملا ، دحأ يف  كانه  ناك  ولف  اهل . رربم  يفواخم ال 
، هناونع نوفرعي  اوناك  ولو  لزنملا . كاذ  دوجوم يف  هيلإ ، نوعسي  ام  ّنأ  نظلا  بلغأو 
، ةجردلا هذه  ىلإ  ثادحألا  دّقعتت  نأ  لبق  هنوغبي  ام  ىلع  لوصحلل  ناكملا  اومحتقال 

. مهعالتبا نم  ةوهلا  برتقت  ةديدج ، ةميرج  لك  عمف 
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هّنأ ىلع  لاجرلا  ءالؤه  ّرصي  اذامل  ينهذ : لغشي  ةيمهأ  رثكأ  رخآ  لاؤس  أدب 
ام هنأ  مأ  ناغود ؟ اولتق  نم  مه  اولصتا يب ، نم  نوكي  نأ  ضرتفي  الأ  ةايحلا ؟ ديق  ىلع 
دق قرفلا  ىدحإ  تناك  ول  اذام  هقحالت ؟ ةهج  نم  رثكأ  كانه  مأ  لعفلاب ؟ ًايح  لاز 
حص نإو  ّيلإ ؟ هلسرأ  يذلا  لزنملا  ناونعب  بيذعتلا  تحت  مهل  فرتعاف  هب ، تكسمأ 

ةروطخ لكشي  ةطرشلا ، ةدعاسم  نود  باهذلاو  نآلا ، لزنملا  مهف يف  لامتحالا ، اذه 
يأ ِحوي يل  ملف  ةطرشلل . اهيلوأ  نأ  بجي  يتلا  ةقثلا  ىدم  ملعأ  لباقملا ال  يفو  ةريبك .

ليصافتلا قدأ  نوملعي  اوناك  اولصتا يب  نمف  ةقثلاب . ديفم  وأ  روغنوغو  جافلاي  نم 
اوسيل ءالؤه  ّنأ  ىلإ  حوضوب  ريشي  ام  اذهو  ماسرلاب . يتجوز  ةقالع  اهيف  امب  يتايح ، نع 

الو نيفرطلا  – دحأ  علطُأ  نأ  ءابغلا  نم  سيلأ  ًاذإ  ةطيسبلا . مارجإلا  تاباصع  ىدحإ 
كلمأ يننأ ال  ةصاخ  لزنملا ؟ ناونع  ىلع  راتخأ  – نأ  ّيلع  نم  ةقدلا  هجو  ىلع  ملعأ 

هذه طسو  ميهأ  تنك  اميفو  ةلدألا . كلت  ةقرسب  مهمايق  مدع  ىلع  نامض  يأ 
نم نوكي  دق  ديدج . نم  نريل  فتاهلا  داع  يرئاجس ، بابض  حبست يف  يتلا  راكفألا 
يلع امبر  لاصتالا . نودواعيس  اهنيح  هيلع ، درلا  مدع  لضفألا  نمو  ليلق ، لبق  لصتا 

يننكلو ليئض ، لامتحا  هنأ  مغرو  يرجي ، ام  لكب  ةقالع يل  نأ ال  هل  رركأ  يكل  درلا 
ناك دقف  يراكفأ ، بيترت  ةصرف  ينحنمي  مل  هنكلو  يتلئاع . نع  مهرطخ  دعبأ  دق 
يدل ام  لك  لوق  ىلع  ًاممصم ، ةعامسلا  تعفر  لصاوتم . جاعزإب  نري  فتاهلا  سرج 

. ةدحاو ةعفد 
. ةيادبلا ينعمست يف  نأ  كوجرأ  تلق  – ينعمسا  – - 

، هينعأ ام  مهفي  هنأكو مل  رخآلا ، فرطلا  نم  مداقلا  توصلا  اهلاق  ولأ  – - 
. رارصإب مالكلا  تلصاو  يننكل 

. نكلو ناغود  تلباق  يننأ  حيحص  يرجي ، ام  لكب  ةقالع يل   -ال 
انأف لجرلا  – ينعطاق  هلوقت  – امم  ًائيش  مهفأ  يننكلو ال  يخأ ، اي  ًارذع  - 

. ناندع ديسلا  عم  ثدحتلا  ديرأ 
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ناك قباسلا  لجرلا  ّنأ  حيحص  هتاملك . ةحضاو يف  ةيدروكلا  ةنكللا  تناك 
دقف اذل  لاح . يأب  ةيدروكلا  ةنكللا  هبشت  نكت  اهنكلو مل  ةيبنجأ ، ةنكلب  ثدحتي 

: هتلأس
؟ ليلق لبق  لصتت يب  ملأ  - 

وه له  ناندع  يفحصلا  عم  ثدحتلا  ديرأ  لاصتا يل ، لوأ  اذهف   -ال ،
؟ دوجوم

. يتيوه نع  حاصفإلا  لبق  تلأس  تنأ ؟ – نمو  - 
. ناتياك ريكب  قيقش  ناتياك ، نيدلا  حالص  انأ  - 

يلع ناك  كلذ  مغرو  هئاقلل . اغلوتو  فراع  بهذ  يذلا  لجرلا  وهف  ًاذإ 
. رثكأ دكأتلا 

؟ يفتاه مقر  ىلع  تلصح  نيأ  نم  - 
. اغلوت ىعدي  ناك  روصملا ، نم  - 

لظ نكلو  يكوكش ، تددبتف  رمألاب ، ينربخأ  اغلوت  ّنأ  اهنيح  تركذت 
؟ ينم ناتياك  ةريشع  لاجر  هديري  يذلا  ام  ينهذ : مئاقلا يف  لاؤسلا 
؟ كتدعاسم عيطتسأ  فيك  ناندع  انأ  لضفت  ًانسح ، - 

هتلاض – دجو  هنأكو  ًارشبتسم ، هتوص  ادب  ناندع ؟ – وه  تنأ  ًاقحأ  - 
؟ ناغود قيقش  يفحصلا  تنأ 

. نمزوس ناندع  انأ  ةيدج  – ةربنب  تفضأو  وه  – انأ  لجأ  - 
مايأ ةثالث  ذنمف  يبحاص ، اي  كيلع  روثعلا  ةريبك يف  ةقشم  اندبكت  دقل  - 
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لب لصتت يب . كنكلو مل  كتيؤر  يتبغرب يف  ةديرجلا  تملعأ  دقو  كنع . ثحبن  نحنو 
يقتلأ نأ  يلع  ضرع  كتثداحم ، هنم  تبلط  نيحو  فراع ، ىعدي  صخش  لصتا يب 

. ربخلاب تعمس  كنظأ  ةرايس .. هب  تمدطصا  يئاقلل  همودق  ءانثأو  ًالوأ . هب 
. ًابرقم ًاقيدص  فراع  ناك  دقل  تعمس – ، - 

. ةعساولا هتمحرب  هللا  هدمغتيلف  هب ، انربخأ  ام  اذهو  - 
. تلأس يلإ ؟ – ثدحتلا  ديرت  اذامل  - 

. فراع كقيدصو  ناغود  لتق  صوصخب  كعم  ثدحتلا  دوأ  تنك  - 
. ينم دصق  نود  ًاسماه  يتوص  جرخ  دقو  نونوكي ؟ – نم  فرعت  لهو  - 

نأ دب  الو  يفحص ، ًاضيأ  تنأو  تانيمختلا . ضعب  ّيدل  نكلو   -ال ،
. نأ نكمي  اهنيح  انلباقت ، نإ  تامولعملا . ضعب  كيدل  نوكت 

ةرئاد لمتكت  ىتح  هيخأ ، لتقمل  ماقتنالا  ديري  ةريشع  ميعز  ىوس  ينصقني  ال 
. ًابقارم يفتاه  نوكي  نأ  لامتحا  تركذت  ءانثألا  كلت  يفو  يبئاصم ،

ام ًامامت  مهفأ  الو  مسحب  – تلق  عوضوملا  – لوح  يدل  تامولعم   -ال 
. انثدحت ول  ءيشب  كديفأس  يننظأ  الو  ثدحي ، يذلا 
. ةلوهسب مالستسالا  يوني  نكي  هنكل مل 

لاقمبو اهفاقيإو ، ءامدلا  ةقارإ  ىلع  رداق  كملقف  ذاتسأ . اي  اذه  لقت   -ال 
رخآ ةيرحلا يف  هل  ديعت  دق  رخآ  لاقمبو  ةقنشملا ، لبح  ىلإ  مهدحأب  يدوت  دق  دحاو 

. ةظحل
؟ اذ كربخأ  نم  - 
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. كحدم نع  فقوتي  الو  ًاريثك ، كبحي  ناك  دقف  ناغود ، - 
نع تفقوت  دقف  تحضوأ  – يضاملا  – نم  حبصأ  ناغود  هلاق  ام  - 

. ةفاحصلا ةسرامم 
لمعلا يف تكرت  له  هتوص  – ةحضاو يف  ةبيخلا  تدب  لوقت ؟ – ام  ًاقحأ  - 

؟ ةفاحصلا
. ءيش كتدعاسم يف  عيطتسأ  اذل ال  لجأ ، - 

دادزتس انتمهمف  ًاذإ  ردكب  – فاضأو  انيلإ  – ةبسنلاب  ةريبك  ةراسخ  اإ  - 
تجتحا يل يف نإو  يفتاه ، مقر  كل  كرتأس  كلذ  مغرو  ةهربل  – تمص  ةبوعص  –

. ناغود نم  ةنامأ  تنأف  لاصتالا يب ، ىوس  كيلع  ام  ءيش ،
: فاضأ هفتاه ، مقر  تنّود  نأ  دعبو 

. ةملاكملا ىأو  ذاتسأ  – اي  هللا  كِمحيلف  - 
بيرغلاو باشلا يب ، ميعزلا  اذه  لاصتا  نم  ةحارلاب  ترعش  اذامل  يردأ  ال 

ًاديحو يف تسل  يننأ  تكردأ  دقل  هارأ . نأ  لبق  ىتح  قوثوم  صخش  هنأب  ترعش  يننأ 
. ثادحألا هذه  مضخ 

ّنأ عنتقم  وهف  ةحيحص ، ةقيرطب  رومألا  ليلحتب  ماق  باشلا  ّنأ  حضاولا  نم 
ركذ ىلع  تأي  ناغود مل  ّنأ  امك  ةدحاو . ةهج  مه  هقيقشو ، فراعو  ناغود  ةلتق 
نمو تعفر ، ديقعلاو  هتقيشعو  ريكب  لتق  نم  ّنأ  ىلع  دّكأ  لب  ةدع ، تاهج  دوجو 
ودعي امبر ال  ينوددهو ؟ اولصتا يب  نيذلا  ءالؤه  مه  نم  ًاذإ  ااذ . ةهجلا  يه  هقحالي 
اوناك مابلطب ، ناغود  غالبإ  ينم  اوبلط  نيحف  عاقيإلل يب ، ًاخف  هنوك  ىوس  رمألا 

ىلإ عاصنأسو  ّيلع ، عقاولا  طغضلا  دادزيس  اذبو  ليحتسملا ، نوبلطي  مأ  نوكردي 
ةنعللا تاذلاب . يخأ  وه  ةبعللا  هذه  طويخ  كرحي  نم  ّنأ  وأ  عرسأ ، ةروصب  مابلط 
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ىلإ قئاقحلا ، ةطراخل  يكالتما  نم  دب  اهنم ال  جورخللو  عايضلا . ضرأ  ىلإ  تدع  دقل 
ىلإ باهذلا  نم  ّرفم  ًاذإ ال  ناغود . هيلع  ينلد  يذلا  لزنملا  يف  كانه ، دقرت  لئالد 
مأ يجنيإ ، بيكش  نم ؟ نكلو  ةديرجلا ، نم  ًادحأ  يعم  ذخآ  نأ  ّيلع  بجيو  كانه .

. ةطرشلاب يتقث  نم  رثكأ  ام ، قثأ  انأف ال  نامران ؟ يرحب 
سيئر رابخإل  عرسيس  هنأ  قثاو  يننكلو  ًائيس ، ًارايخ  سيل  لورإ ؟ نع  اذام 
هنكل ّدو ، يأ  ّنكي يل  هنأ ال  مغرف  عناملا ؟ امو  روفلا . ىلع  مجلفك  ترصن  ريرحتلا 
تّوفي نلو  حومط . هّنأ  كلذ  نم  مهألاو  ةلوهسب ، هعارذ  نكمي ّيل  ال  روسج ، لجر 

لبق رمألا ، ليصافت  ىلع  هعلطي  الأ  لورإ  ىلع  نكلو  اذهك . ًاربخ  هسفن  ىلع 
نأ بجي  امك  ةموعزملا . قئاثولاو  ةحلسألا  دوجو  نم  دكأتلاو  لزنملا  كلذ  ىلإ  باهذلا 
ربخ ىلع  لمعلل  يعم  هذخآس  فيك  نكلو  اغلوت ، كانه  يفحص . روصم  انقفاري 

ةنوآلا ءاتسم يف  ناك  هنأ  ركذأ  نامران ؟ يرحب  ىدل  لمعي  وهو  لورإ ، ةديرج  صخي 
ترصن عنقي  لورإ  لعجأس  ديج ، لكشب  انعم  رومألا  تراس  نإو  هلمع ، نم  ةريخألا 

. مهعم لمعلل  اغلوت  لقتني  يكل 
فتاه نم  لاصتالا  مدع  بجي  نكلو  امهنم ، لك  فتاه  مقر  كلمأ  تنك 

، كلذ لعفأس  فيك  نكلو  جرخأ . نإ  ام  يمومع  فتاه  نم  ام  لصتأس  يلزنم .
لتقم دعب  ةباقرلا  اوداز  مأ  حجرملا  نمو  يننوبقاري ؟ مأب  يمامأ ، ديفم  فرتعا  دقو 

؟ مهزواجت نم  نكمتأس  فيك  ًاذإ  روفلا . ىلع  نوقحليس يب  يجورخ  لاحف  فراع ،
بشن يف يذلا  قيرحلا  تركذت  يتراجيس ، نم  ةيلاتتم  ًاسافنأ  بحسأ  تنك  اميفو 

تلقتنا باوبلا ، لزنم  يف  تعلدنا  يتلا  نارينلاف  ليللا . فصتنم  دعب  رواا  ءانبلا 
اودعص اهدنع  ءانبلا . لخاد  نيسوبحم  ناكسلا  يقبو  هتمرب ، يضرألا  قباطلا  مهتلتل 

قرف ّنأ  مغر  ةاجنلا . نم  اونكمتو  انئانب ، حطس  ىلإ  اولقتنا  كانه  نمو  حطسلا ، ىلإ 
. رثكأ عستي  نأ  لبق  قيرحلا  ءافطإ  نم  نّكمتو  بسانملا  تقولا  تءاج يف  ءافطإلا 

ةهجلا ىلع  هلخدم  لطي  يذلا  رواا  ءانبلا  ىلإ  تلقتناو  ااذ ، ةقيرطلا  تعبتا  ول  اذام 
كانه نكل  ةديج ، ةركف  لزنملا . ترداغ  يننأ  اوفرعي  نل  اذكهو  قيرطلا ؟ نم  ىرخألا 
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، هلمع ًادج يف  قيقد  باوبلا  يمظن  نأ  ةصاخ  ًالفقم  حطسلا  باب  نوكي  نأ  لامتحا 
نكلو يسفنب . ققحتلا  يه  ملسألا  ةقيرطلا  ّنأ  الإ  ًاحوتفم . بابلا  كرت  هنكمي  الو 

نإو كوكشلا ، مهرماختس  حابصلا  ىتح  ةلعتشم  تيقب  نإ  لزنملا ؟ ءاوضأ  نع  اذام 
. ىوقأ كشلا  حبصيس  نآلا ، ذنم  اأفطأ 

ةزيزعلا يتراجف  تاظحل ، دعب  هتدجوف  ام ، لح  نع  ًاثحب  ينهذ  ترصتعا 
يناعت يتلا  ةلاسغلا ، قابطألا يف  تعضو  يننأ  اهربخأس  يندعاستس . نم  يه  نازوريف 
رطضم ئراط  فتاه  ببسبو  يننأ  الإ  ءاهتنالا . لاح  اهؤافطإ  بجيو  ام ، بطخ  نم 
ءاوضأ اهعم  ئفطتو  ةعاس ، دعب  ةلاسغلا  ئفطتل  يتأت  نأ  اهنم  بلطأسو  جورخلل ،

ةلثامم تامدخ  تدسأ يل  األو  حيتافملا . نم  ةيطايتحالا  ةخسنلا  اهيطعأسو  لزنملا .
تئفطأ يلزنم  ءاوضأ  ّنأ  نوبقارملا  ىري  نيحو  قفاوتس . اأ  نم  دكأتم  انأف  لبق ، نم 

، هناكم ودبي يف  ءيش  لك  ناك  مونلا . ىلإ  تدلخ  يننونظيس  ليللا ، فصتنم  ةبارق 
، ةوهق ةاجنف  عنصل  خبطملا  ىلإ  تهجتا  اذل  ريكفتلا ، نم  ديزمل  ةجاحب  تنك  يننأ  الإ 
، ةآرملا يهجو يف  ىلإ  ترظن  مامحلا . ىلإ  تهجتا  نمو مث  رانلا ، ىلع  ةوكرلا  تعضوو 

ينقذ امأ  ًاثعشم . يرعشو  حوضوب ، ةرفان  امهيف  ءامدلا  قورعو  نيترمحم ، يانيع  تناك 
هديزتو بعتملا ، يهجو  ىلع  ةيدامر  لالظب  يمرت  تناك  دقف  ةقالح ، ىلإ  جاتحت  يتلا 

هذه ىلع  يننادهاشي  نيح  اغلوتو  لورإ  ّنأ  دب  الو  هطوطخ . نم  قّمعتو  ًارارهفكا ،
، يهجو تلسغ  نونجلاب . هرظنم  يحوي  لجر  عم  طروتلا  ةركف  نع  ناعجارتيس  لاحلا ،

ةقالح نود  يننأ  تكردأف  ًاريثك ، ريغتي  ةآرملا مل  بعتملا يف  هجولا  نكل  يرعش ، تبترو 
. يقيقحلا يرهظم  ديعتسأ  نل  ينقذ 

٣٧٠ مكـتبة



نورشعلاو عبارلا  لصفلا 

الولو يلثم . مئاشتم  لجر  تاعقوت  تقاف  دقو  حاجنب ، ريست  يتطخ  تناك 
ليهست دّمعتي  مهدحأ  ّنأ  يل  رطخل  اهرمأب ، ملعي  نم  دوجو  مدع  نم  دكأتم  يننأ 

امم لهسأ  لزنملا  نم  يجورخ  ةيلمع  تناك  دقف  يتبقارم . رارمتسالل يف  ّيلع ، رومألا 
اهتملس نيحو  اداعك ، بحر  ردصب  يبلط  تلبقت  نازوريف  ةديسلا  ّنأ  امك  تعقوت ،
سوؤر ىلع  دوعصلا  ىلإ  تدع  بابلا  تقلغأ  نيحو  لوزنلا ، تعّنصت  حيتافملا ،

ىلع ًاحوتفم  بابلا  تدجو  تلصو  نيحو  ناريجلا . نم  يأب  يقتلأ  نأ  نود  يعباصأ ،
ظوظحلا ةصروب  يف  يمهسأ  نأب  اهنيح  ترعشو  يعم . ئطاوتم  هنأكو  هيعارصم ،
حطسلا ىلإ  لاقتنالل  حطسلا  ديمرق  ىلع  رذحب  ريسلا  تأدب  ةليللا . ًادج  ةعفترم 

اهتغلب نيح  لخادلا . ىلإ  يضفت  ةعساو  ةذفان  بابلا  لدب  هيدل  ناك  يذلا  رواا ،
، لخادلا نم  ةقلغم  ةذفانلا  تناك  دقف  روهظلاب ، تأدب  دق  ليقارعلا  ىلوأ  تننظ 

اأ مغرو  جاجزلا ، لدب  فيفش  نوليانب  ةاطغم  اهيتفرد  ىدحإ  ّنأ  تظحال  يننكل 
دوقنلا ضعب  عمج  اورثكتسا  دق  مأ  الإ  قيرحلا ، نم  ءانبلا  ناكس  ةاجن  ليبس  تناك 

، يدي تلخدأو  يحاتفم ، فرطب  نوليانلا  تقزم  اهل . ديدج  يجاجز  حول  عضوو 
نم تطبه  نأ  دعبو  ضرألا ، غلبأل  رتم  ىلاوح  زفقلا  ّيلع  ناك  ةذفانلا . تحتفو 

. ءابرهكلا رز  نع  مالظلا  ثحبلاب يف  تأدب  رارضأ ، وأ  لكاشم  نود 
ىلع ناكو  رزلا ، نع  اارين ، ءوض  ىلع  ثحبأ  تأدبو  ةعالولا  تجرخأ 
ًادحأ فداصأ  الأ  لهتبأ  انأو  طوبهلا ، تأدبو  ءوضلا  تلعشأ  ةذفانلل ، رسيألا  رادجلا 
صّلمتأو انه ، مهدحأ  ةرايزل  ٍتآ  يننأب  هربخأسف  كلذ ، لصح  ول  ىتحو  ناريجلا ، نم 
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ظحلا مل نسحلو  ةنكمملا ، ةعرسلاب  نكلو  تمصب  طبهأ  انأو  ةحارب  ترعش  رمألا . نم 
تللقتساو ًاعرسم ، ءانبلا  نم  تجرخو  بيذاكألا . درس  ىلإ  ينرطضي  ًادحأ  فداصأ 
لاصتالل يارس  اتالاغ  ىلإ  ينذخأي  نأ  قئاسلا  نم  تبلطو  ينتفداص ، ةرجأ  ةرايس  لوأ 

لاح لاقنلا  يفتاه  قالغإب  تمق  كانه . ةيمومعلا  فتاوهلا  دحأ  نم  اغلوتو  لورإب 
. ليللا لاوط  همادختسا  يونأ  نكأ  ملو  دحأ . لصتي يب  ىتح ال  لزنملا ، نم  يجورخ 
هيب نمو  اغلوت ، نكسي  ثيح  شولوتروك  ةقطنم  نم  ةبيرق  يارس  اتالاغ  نأ  امك 

. ااناح ىدحإ  عّكستي يف  لورإ  ّنأ  حّجرملا  نم  يتلا  ولغوأ 
فتاوهلا تاقاطب  عيبي  يذلا  باشلا  وحن  تهجتاو  ةرايسلا  نم  تلّجرت 

صرحي ال  ةهارشب ،  17 شتيروكوك ةريطش  لوانتي  ناك  ةريغص . ةطسب  ىلع  ةيمومعلا ،
دجي هنأ مل  ىتح  ًاديج  ناك  هلمع  ّنأ  ّدب  الف  هلوح . نم  ةراملا  ةرثك  مغر  اهئافخإ  ىلع 

، لجع ىلع  ةمقللا  دردزا  همامأ ، يفوقو  ظحال  نيحو  ةعاسلا ، هذه  ىتح  لكألل  ًاتقو 
ىدحإ ينيطعيل  ىرخألا ، ديلا  ىلإ  ةريطشلا  لقن  ةقيقد . نيتسلا  ةقاطب  هنم  تبلطف 

، رعسلاب ينربخي  وهو  هينيع  يف  قيضلا  ادب  دقو  بعللا ، قروك  ةفوصرملا  تاقاطبلا 
ةليسو ناك  مهجتلا  اذه  ّنأ  دب  الو  عقوتملا ، نم  ىلعأ  هنأ  حضاولا  نم  ناك  يذلا 

هنأب يحوي  ٍّدحتب  رظني  ناك  نمثلا . عافترا  نم  نئابزلا  ءايتسا  قابتسال  هموجه 
نم ةدحلا  تفتخا  قيلعت ، نود  دوقنلا  هتيطعأ  نيحو  ةظحل . يأ  راجشلل يف  دعتسم 

دوقنلا يف سدي  ناك  اميف  ءارفصلا ، هنانسأ  رهظي  وهو  مستبي  نأ  لواح  لب  هحمالم ،
اتالاغ ةيوناثل  يلفسلا  لخدملا  رادج  ىلإ  ةدنتسملا  فتاهلا  ةفرغ  وحن  هجتأل  هتكرت  هبيج .

، ىوه اتعئاب  امأ  تنمخ  ناتليمج  ناتيسور  ناتاتف  تناك  ةفرغلا  لخاد  يارس .
تطعأ نمو مث  ثدحتت ، ءابهصلا  تناك  دقف  نطولا . امهيتلئاع يف  عم  ناثدحتت 

ةدع دعب  ىلع  تفقو  اميف  دعجألا ، رعشلا  تاذ  ءارقشلا  اهتقيدصل  ةعامسلا 
رشع ىلاوح  دعبو  تمصب . ةدحاو  ةملك  اهنم  هقفأ  ال  يتلا  ةثداحملا  عمسأ  تاوطخ 

. تقولا اذه  لك  يراظتنا  ىلع  ارذتعت  نأ  نود  اترداغ ، قئاقد 
تعفرو صيخرلاو . ليقثلا  امهرطع  ةحئارب  حوفت  تناك  يتلا  ةفرغلا  تلخد 
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ًالفقم .ال نوكي  الأ  تينمت  يذلا  لورإ ، فتاه  ماقرأ  ىلع  طغضأ  انأو  ةعامسلا ،
، دعب رمثت  مل  ةليللا  ةيئاسنلا  هتالوج  ّنأ  مأ  لوبقلا ، تقال  يتاوعد  تنك  نإ  يردأ 
، سمخو ثالثو  نيترمل  ّنر  مقر . رخآ  تطغض  املاح  نينرلاب  أدب  لاقنلا  هفتاه  نكلو 

نكي ام مل  اذه  ريغتت . ةجيتنلا مل  نكلو  ديدج ، نم  ةركلا  تدعأ  ّيلع . ّدري  هنكلو مل 
هنأ يف وأ  ًالثم ، مامحلا  ناك يف  امبرف  مالستسالا ، يونأ  نكأ  يننأ مل  الإ  نابسحلا ، يف 
نإ ام  هب ، لاصتالا  ةدواعم  تررقو  فتاهلا . نينر  عامس  نم  هنّكمي  بخاص ال  ناكم 

ةيناثلا ةنرلا  يفو  باشلا . روصملا  فتاه  مقر  ىلع  طغضأ  تأدبو  اغلوت . ةملاكم  تيأ 
مدعل يجنيإ ، بيكش  لبق  نم  هخيبوت  دعب  لزنملا ، ىلإ  هجوت  يذلا  اغلوت ، ّيلع  در 

. ثداحلا ءانثأ  فراعل  ةروص  هطاقتلا 
طاقتلا ّيلع  ناك  هذاقنإ ، ةلواحم  لدبو  يدي ، نيب  تومي  لجرلا  ناك  دقل  - 

وكشي يل ناك  دغولا ؟ – اذه  رشبلا  نم  عون  يأ  لاحلا ، كلت  ىلع  وهو  هل ، ةروص 
. ًاضيأ لمعلا  نم  يلصف  متي  امبرو  ضعتمم  – وهو 

ًالمع كل  دجأس  ًاروف  – عوضوملا  ّبل  تلخد  لمعلا  – يف  ركفت   -ال 
. ريثكب لضفأ 

: تفدرأ قّلعي  نأ  لبقو  ةشهدلا ، نم  امبر  ةظحلل ، تمص 
. روفلا ىلع  يقتلن  نأ  بجي  - 

. ينلأس ةديدج ؟ – تاروطت  نم  كانه  له  ثدح ؟ يذلا  ام  - 
. َلاعتو كعم  اريماكلا  رضحأ  يقتلن ، نإ  ام  هيورأس  ليوط ، ثيدح  - 

؟ نآلا - 
له ةعساتلا . براقت  نآلا  ةعاسلا  ليجأتلا . لبقي  ال  رمألاف  نآلا ، - 

؟ يشاب ىبيت  يف  تارايسلا  فقوم  ىلإ  فصنلاو  ةعساتلا  ةبارق  روضحلا  عيطتست 
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. يارسكأ ىلإ  بهذنس 
. يقيدص اي  ًانسح  - 

روضحلا نم  هعنمي  نل  هتوص ، لوضفلاب يف  جوزمملا  قلقلا  ّنأ  ًادكأتم  تنكو 
. ددحملا دعوملا  يف 

، يفلخ فقي  يذلا  ينيسمخلا  لجرلا  تارظن  تظحال  ةملاكملا ، تيأ  نيح 
دعب قاحللا يب ، نم  اونكمت  مأ  لقعيأ  ديدش ، رعذ  ينباتناف  مامتها . ينبقاري يف  وهو 
هينيعب ينقمري  وهو  ليحنلا ، ههجو  ةدهاشم  دعب  يننكلو  ططخلاو ؟ دوهجلا  كلت  لك 

، يديب هيلإ  ترشأ  ةفهلب . يئاهتنا  رظتني  صخش  ىوس  سيل  هنأ  تكردأ  نيتعساولا ،
. ًاددجم لورإ  مقرب  لصتأ  تأدب  هنم ، ضارتعا  راظتنا  نودو  ةيناث ، لهمتلا  هنم  بلطأ 

بيجي نل  هنأ  ًاسئاي  تدقتعاو  يقنح ، مئاتش  هيلع  تلااف  عبرأو ، ثالثو  نيترمل  ّنر 
. ةظحللا كلت  ينلصو يف  غوارملا  هتوص  نكلو  ًاضيأ ، ةرملا  هذه  ّيلع 

. ولأ - 
. هيلع ةيحتلا  ءاقلإب  ىتح  حمسي يل  جازم  نكأ يف  مل 

. تلق ةماه  – تاروطت  كانه  يقتلن ، نأ  انيلع  لورإ ، - 
هنكلو اغلوت . ثدحأ  انأو  ةهرب  لبق  هتظحال  يذلا  قِلقلا  تمصلا  داس 

. ةعرسب هسفن  كلامت 
؟ فراعب رمألا  قّلعتي  له  - 

. تبجأ يقتلن  – نيح  كربخأس  - 
؟ تنأ نيأ  ًانسح ، - 

. ينلأسي وهو  ةدوهعملا  ةقثلا  داعتسا  دق  ناك 
٣٧٤ مكـتبة



؟ تنأ نيأ  ولغوأ ، هيب  انأ يف  - 
. رليفسارِس عراش  معاطم  دحأ  انأ يف  ًاديعب ، تسل  - 

تارايسلا يف فقوم  ىلإ  ةعاس  فصن  دعب  روضحلا  عيطتست  له  زاتمم ، - 
. يارسكأ ىلإ  باهذلا  انيلع  يشاب ؟ ىبيت 

؟ اهرضحأ له  يعم ، ةرايسلا  عبطلاب ، - 
. ءاضيب ادنوه  ةرايس  هيدل  وهف  ةركفلا ، رطخت يل  مل 

. تلق ًاديج  – كلذ  نوكيس  - 
نمف ددبتت ، تأدب  يفواخم  نأب  تسسحأ  ااكم ، ىلإ  ةعامسلا  تدعأ  نيح 

ىتح هتقفر يل ، ظحلا  لصاوي  نأ  تينمتو  ةليللا . هذه  يحلاصل  لمعي  ظحلا  ّنأ  حضاولا 
. لزنملا كلذ  غولب 

هجتت لورإ  ةرايس  انيأر  قئاقد ، عضبل  ماد  رخأت  دعبو  ةيادبلا ، اغلوت يف  لصو 
دعقملا اريماكلا يف  ةبيقح  عم  اغلوت  سلج  اميف  يمامألا ، دعقملا  تسلج يف  انوحن .

: ةيرخسلاو ةشهدلا  نيب  حوارتت  ةربنب  لاق  لورإ  هآر  نيحو  يفلخلا .
؟ ام ربخ  طاقتلال  نوبهاذ  اننأ  ودبي  - 

. تبجأ هعقوتت  – نل  ربخ  - 
ىلإ انلوصو  ىتح  راظتنالا ، امهيلع  ناك  ليصفتلاب ، ثادحألا  عامسلو 
نم قيرطلا  بقارأ  تنك  يوك ، ريكب  وحن  هجتن  انك  اميفو  راترام ، نيزنب يف  ةطحم 

. نيباشلا هابتنا  تفلأ  نأ  نود  انب ، قحلت  ةرايس  دوجو  مدع  نم  دكأتلل  ةيبناجلا ، ةآرملا 
ةعباتلا ةريغصلا  ايرتيفاكلا  ىلإ  انهجوتو  بأرملا  ةرايسلا يف  انكر  ةطحملا ، انلوصو  دعبو 

ذنم ناغود  نيبو  ينيب  ىرج  ام  لك  نع  ىلوألا  ةرملل  تحصفأ  كانهو  ةطحملل ،
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هبوشت تمصب  ةياهنلا  ىتح  نانثالا  ّيلإ  عمتسا  لزنملا . عوضوم  ىتحو  رجتملا ، انئاقل يف 
كلت لكب  يننارطمي  اأدب  نمو مث  قلقلا . ىلإ  تلوحت  نأ  تثبل  ام  ةيادبلا ، ةشهد يف 

اننأ تحضوأو  هفرعأ ، امع  تبجأف  مايأ . ذنم  ينهذ  لغشت  تناك  يتلا  ةلئسألا 
: يرودب مهتلأس  مث  تاباجإلا ، ةيقب  ىلع  روثعلا  نم  نكمتنس  ةيوس  ثحبلاب 

؟ ةيوس لمعن  نأ  ىلع  ناقفاوت  له  امكلوق ؟ ام  - 
ّيدل سيلف  ةدحاو  – ددرت  ةظحل  نود  اغلوت  لاق  يقيدص  – اي  قفاوم  انأ  - 

. هرسخأ ءيش 
. ًارذح رثكأ  ناك  دقف  لورإ  امأ 

رابخإ لبق  لزنملا  كاذ  ىلإ  باهذلا  انيلع  له  نكلو  قفاوم ، انأ  عبطلاب  - 
دحأ لتق  نم  مكعد  ةريبك . ةأرج  نوكلتمي  مأ  امك  ةلتق ، انموصخف  ةطرشلا ؟
فراع لثم  لمج  الو  ةصقلا  هل يف  ةقان  يفحص ال  لتق  نع  اوناوتي  مهف مل  مهئاكرش ،

. ربكأ ةفأرب  اننولماعيس  مهنظأ  الو  ًاضيأ .
لورإ ةلواحم  ينتءاس  دقو  ديكأت  – لكب  كلذ  نولعفيسف  اوعاطتسا ، نإ  - 

. ثيدحلا عييمتو  ةلطامملل 
ملعت امكو  نمألا ، ىوق  عم  ةيوس  لمعلا  انيلع  كلذ ، قيقحت  نود  لوحنلو  - 
ىلع هعالطإ  اننكميو  تارابختسالا ، عم  ةقيثو  تاقالع  هيدل  انتديرج  ريرحت  سيئر  نإف 

. اندعاسي يكل  رمألا 
تايصخش فرعأ  ًاضيأ  انأف  تقلع  – يقيدص  – اي  م  ةقثلا  اننكمي   -ال 

نم يردن  ال  رذق ، عقنتسم  يف  ضوخن  نحنف  ةقومرم ، بصانم  لتحت  ةيتارابختسا 
مه انتيامحل ، مهيلإ  أجلنس  نيذلا  صاخشألا  نوكي  نأ  ىهدألاو  هلاحوأ . كرحي  يذلا 

. ناغودو فراع  لتق  ءارو 
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. يتدعاسمل اغلوت  لخدت  نيح  يمألك  ىلع  ًاددجم  ضارتعالا  ديري  لورإ  ناك 
، فلملا اذه  ىلع  يجنيإ  بيكش  عم  لمعأ  تنك  دقف  قح ، هعم  ناندع  - 
. قباسلا ةيلخادلا  ريزو  عم  ىتح  تالص  هل  تناك  ناتياك ، ريكب  ّنأ  انفشتكا  دقو 

. ًاضيأ تارابختسالا  عم  تعفر  ديقعلا  لمع  نع  تالوقت  انتلصو  دقو 
. لورإ ضرتعا  نكلو  – ًانسح ، - 

، عوضوملا ًايلم يف  ترّكف  دقل  همالك  – هيلع  تعطق  لورإ  – اي  ينعمسا  - 
ىلإ انعم  باهذلل  ًارطضم  تسل  كنأ  امك  ةقيرطلا . هذ  ىوس  رخآ  لح  ينقدصو ال 
قحلا سيلف يل  دحأ ، يأ  كمولي  نلف  نآلا ، ةدوعلا  عيطتست  تئش  نإو  لزنملا ، كلذ 

باهذلا ىلع  ربجم  يننكلو  ةريبك . ةرطاخم  ىلع  لعفلاب  يوطني  رمألا  ّنأل  كرابجإ ، يف 
. رخآ يفحص  عم  وأ  كعم ، ءاوس  كانه ، ىلإ 

. ةددرتملا هتارظن  مامتهالا يف  قيرب  ادب  ةريخألا ، يتاملك  لورإ  عمس  نيح 
ًاصخش انعم  انذخأ  ول  ىتحو  ةركفلا . ضفرأ  انأف مل  كعم ، بهذأس   -ال ،

. انتيامحل ءيش  يأ  انتزوحب  سيلف  رخآ ،
سيساحألاب تررم  دقو  فوخلا . هنإ  مالكلا ، اذه  هيفخي  ام  كردأ  تنك 

ماع ةئملا  لالخو  دلبلا . اذه  نهملا يف  رطخأ  نم  ربتعت  ةفاحصلا  ةنهمف  لبق . نم  ااذ 
مهلمع ءادأ  نولواحي  اوناك  مأل  طقف  ًايفحص ، نيعبس  نم  رثكأ  لتق  ّمت  ةمرصنملا ،

ةرملا نوكت  دقو ال  ديكأت . لكب  رمألا  اذه  ىلع  ًاعلطم  لورإ  ناكو  قدصو ، صالخإب 
هدناسأ الأ  يقطنملا  ريغ  نم  ناك  اذل  عونلا ، اذه  نم  ًافوخ  اهيف  هجاوي  يتلا  ىلوألا 

. كتايحب هلجأ  نم  ةرطاخملا  قحتسي  هعون  ناك  ًايأ  ربخ  نم  امو  ةيلاغ ، ةايحلاف  ًانمض .
. هثيدح لصاوي  راكفألا  هذه  هدوارت  يذلا  لورإ  ناكو 

ءافرشلا ضعب  دوجو  نم  ّدب  الف  نمألا ، ىوق  ىلع  دامتعالا  عيطتسن  - 
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. ةكلهتلل انسفنأ  ضّرعن  نأ  نود  ربخلا  اذه  ىلع  لمعلا  عيطتسن  اننأ  يأ  كانه .
سكعب هعانقإ  ىلع  ًاربجم  تنك  لباقملاب  يننكلو  هرظن ، ةهجوب  ًاعنتقم  تنك 

. ةرطاخملا نم  ًافوخ  كلذ ،
. تلق انسفنأب  – رطاخن  ام مل  زيمم  ربخ  ميدقت  حجنن يف  نل  - 

ًاعنمو اذل  عورشملا ، نم  بحسنيس  هنأ  تنّمخو  هفوخ ، نم  يتاملك  تفعاض 
. يفخ زازتبا  عابتاب  تأدبو  يتيجيتارتسا ، تريغ  رمألا ، ثودح  نم 

نآلا ينربخت  نأ  كيلع  اذل  كتدعاسم ، نود  نم  ىتح  ربخلا  بتكأس  انأ  - 
باهذلا ىلع  ّرصم  يننأل  ءوده  – لكب  ملكتأ  تنك  مأ ال  – انكراشتس  تنك  نإ 
نكمتنو هفداصن ، دق  يذلا  رطخلا  نم  ففخنس  ةيوس ، انبهذ  ولف  لزنملا ، كلذ  ىلإ 

نكت ول مل  اميف  نكلو  هل . انضرعت  يذلا  رطخلا  نع  انضوعي  لزلزم ، ربخ  زاجنإ  نم 
. يعم بهذي  رخآ  ليمزب  لصتأل  نآلا ، يرابخإ  كيلع  ًاقفاوم ،

نأ الإ  هب ، رعشي  ناك  يذلا  فوخلا  مغرف  روفلا ، ىلع  ههجو  ريباعت  تريغت 
يذلا مامتهالاو  مايأل  فحصلا  ردصتي  وهو  همساب ، ًاقفرم  نوكيس  يذلا  لاقملا  ةروص 
ًاتماص يقب  يذلا  اغلوت  ّنأ  ودبيو  فوخلا . نم  ًءارغإ  رثكأ  تناك  هب ، ىظحيس 

. هقيدص ردص  لمتعي يف  ام  كردأ  دق  تقولا ، ضعبل 
دق لورإ  فواخم  ّنأل  قلقلا  ينباتناف  هتاملك ، أدب  لورإ  – مولأ  ال  انأ  - 

ةغوارمبو اغلوت  نكلو  يدرفمب . لزنملا  كلذ  ىلإ  بهذأس  يننأ  ودبيو  ًاضيأ . هيلإ  تلقتنا 
نحن لزنملا  لخدن  نأ  ءابغلا  نم  لصاو  – نيح  هقح ، هسخبأ  تنك  يننأ  تبثأ  ةيكذ ،

دوجو مدع  نم  ققحتلل  لخدنس  نحنو  لورإ ، اي  لفسألا  انرظتنتس يف  ًايوس . ةثالثلا 
، قزأم اننأ يف  ينعي  كلذف  لعفن ، لاح مل  يفو  كب . لصتنسو  فوخلل ، وعدي  ام 

ربخلاو نحن  وجننس  ةقيرطلا  هذو  روفلا . ىلع  ةطرشلاب  لاصتالا  كيلع  بجوتيسو 
. ةيوس
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. لورإ تارظن  نم  دّدرتلا  ىفتخا 
. قّلع ةبئاص  – ةركف  - 

. ًاقيمع ًاسفن  تبحس 
لورإ لصاو  لزنملا  – هيف  دجوي  يذلا  عراشلا  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  ًالوأ  انيلع  - 

ريثي دحأ  كانه  ناك  نإ  ىرنل  هسفن  – عانقإ  ردق  انعانقإ  لواحي  هنأكو ال  هتاملك ،
. لزنملا لوخد  لدب  ةطرشلاب  لصتنس  ءيش ، يأ  انظحال  نإو  راوجلا ، كوكشلا يف 

. قلعأ نأ  لبق  اغلوت  ىلإ  ًاينمض  ًاركش  تهّجو 
ناضحأ ءامترالا يف  اننكمي  الف  تحضوأ  – عبطلاب  – هلعف  انيلع  ام  اذه  - 

. رذحلا ضعب  رّبدت  نود  رطخلا ،
انردأ نيحو  ةعفترم ، تامهمه  ىلإ  لوحتي  ذخأ  ًاطغل  عمسن  انأدب  اهنيح 
ضعب أدب  نيح  يف  لباقملا ، فرطلا  ىلع  ةطرشلا  ةرايس  اندهاش  ًاعم ، انسوؤر 

. تاهاجتالا فلتخم  نيتتشم يف  نوضكري  ًابيرقت ، ةارع  فصن  اوناك  نمم  صاخشألا ،
ةبلج ثدحتسو  ناكملا ، مهادت  ةطرشلا  اغلوت  – حضوأ  نويلثملا  – - 

. ةريبك
ال ببسل  رفخملا  يف  يتليل  يضقأ  نأ  ديرأ  تلق  –ال  رداغنلف  – ًاذإ  - 

. ينينعي
، دغلا ربخلا يف  رشن  يونن  انك  نإ  اغلوت  – لاق  يقيدص  – اي  رفخم  يأ  - 

. اهعيضنل ةظحل  انيدل  سيلف 
، ريرحتلا سيئرب  لاصتالا  ّيلعف  حابصلا ، ربخلا يف  رشن  ًاقح  يونن  انك  نإ  - 

رشنل ةغراف ، ىلوألا  ةحفصلا  كرتي  نأ  هيلعو  مهم ، ربخ  ىلع  لمعأ  يننأ  هرابخإو 
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. ربخلا
. ةروتافلا عفدأ  امنيب  ةديرجلاب  لصتا  تلق  – ًانسح  – - 

ةحفصلا دارفإب  مهربخأ  دق  لورإ  ناك  ءاضيبلا ، ةرايسلا  ىلإ  هجتن  انك  اميفو 
سيئر ملع  نيحو  فراع . توم  ليصافتب  قلعتملا  ربخلا  لجأ  نم  دغلا ، ددعل  ىلوألا 
رخآ ىتح  انراظتناب  نوكيس  هنأ  انربخأو  ًاريبك . ًامامتها  ىدبأ  ربخلا  عباتن  اننأ  ريرحتلا 
يذلا ام  انشقانو  دغلا . فحص  ربخلا يف  رشني  نأ  مهملا  نمف  رمألا ، ينرس  دقو  ةظحل .
اغلوت فيظوت  ىلع  ال  لورإ ، ضرتعي  ملو  مجلفك ، ترصن  ريرحتلا  سيئر  نم  هبلطنس 

. ربخلا اهيف  ضرعنس  يتلا  ةيفيكلا  ىلع  الو  ديج ، عقوم  هيدل يف 
ةماهشب فاضأ  ةديرجلا  – لمع يف  ىلع  لوصحلا  عيطتست  ًاضيأ  تنأو  - 
ترصنف قئاثوو . ةيفرصم ، تاقاطبو  ةحلسأ  نم  كوخأ ، هب  كربخأ  ام  اندجو  اذإ  – 

اننأل مل ةصرف ، لك  يسأر يف  عدص  دق  وهف  اذهك . ربخ  ىلع  هلوصحل  ًاحرف  ريطيس 
تعفر – ديقعلاو  هتقيشعو ، ريكب  لتقم  لوح  زيمم  ربخ  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتن 
نم نكمتنس  لصاوي  – وهو  ةرثؤم  ةربنب  هتوص  غبطصا  اننأ  – امك  ةهربل  – تكس 

. ًاضيأ فراع  تومل  ماقتنالا 
هتفرعم ةيفيك  نع  هلاؤسب  مهأ  تنك  فراع ، لتقم  نع  ثدحت  امدنع 

. ءاسملا اذه  زافلتلا  عباتأ  يننأ مل  تركذت  نيح  رمألاب ،
نيمتهملا نم  لاصتا  يأ  َّقلتأ  ملف  ًاقلغم ، لاقنلا  يفتاه  تيقبأ  يننألو 

. ةيضقلاب
؟ فراع نع  نوثدحتي  له  هتلأس  – رابخألا ؟ – ةرشن  تعبات  له  - 

تنك يذلا  معطملا  ربخلا يف  تدهاش  لورإ  – لاق  اولعفي ؟ – الأ  لقعيأ  - 
بزحلا سيئرو  ءارزولا ، سيئرف  تاطحملا . عيمج  تارشن  ردصتي  وهف  هيف ، ىشعتأ 
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ةيمألعإلا رئاودلاو  يفحصلا ، طسولاو  ايكرت ، ةيبوروألا يف  ةفاحصلا  ولثممو  ضراعملا ،
. ربخلا ىلع  تقلع  دق  تائيهو ، تاسسؤم  نم  ةفاحصلاب  ةمتهملا  تاهجلا  لكو 

تناك نإ  دعب  دكؤملا  نم  سيل  هنأ  نمألا ، ىوق  ريدم  نلعأ  دقو  غوارت ، ةطرشلا  نكلو 
. لتق ةميرج 

. لورإل تلق  سانلا  – ءالؤ  ةقثلا  ينم  بلطت  تنكو  - 
لبق – نم  تعقو  يتلا  مئارجلاب  ثداحلا  ةقالعب  حرص ، نم  كانه  نكل  - 

. اغلوت لخدت 
تلأس رابخألا ؟ – تارشن  ىدحإ  روهظلا يف  كيلع  اوضرعي  فيكو مل  - 

. ىرج ام  ىلع  ًارشابم  ًادهاش  تنك  تنأف  اغلوت  –
انك : « لوقي وهو  رابخألا  تارشن  ىدحإ  ىلع  يجنيإ  بيكش  رهظ  دقل  - 
الإ ةريثك ، ديد  لئاسر  يرودب  تيقلت  دقو  ربخلا ، اذه  ىلع  ةيوس  فراع  عم  لمعن 
مهأ ىدحإل  نيترشن  رهظ يف  ليلق  دعبو  قحلا .« نع  انتاكسإ  نم  اونكمتي  نل  مأ 

. هيرظان مامأ  تعقو  اأكو  ةثداحلا  نع  ملكتيو  عومدلا  فرذي  وهو  نيتطحم ،
. فراع هجو  ىلإ  رظنلا  قيطي  نكي  وهف مل  تقلع  – دغولا  – - 

فراع داعبإ  ىلع  لمعي  ناك  وهف  لورإ  – لاق  عيمجلل  – مولعم  اذه  - 
. ةرذقلا مهعماطمب  انتنهم  اوثول  نم  داغوألا  ءالؤهف  كب . اولعف  امك  ةديرجلا  نع  ًاضيأ 

ًاحابص يف ًادغ  ربخلا  أرقي  نيحف  اغلوت  – قّلع  يقيدص  – اي  قلقت   -ال 
. تاذلاب هتراذق  قرغيس يف  ةديرجلا ،

نم ماقتنالاو  فراع ، رأثب  ذخألا  ديري  وهف  رمألل ، ةسامح  انرثكأ  اغلوت  ناك 
دقتعي ناك   . عيمجلا مامأ  نيزيمم  نييفحصك  انترادج  تابثإو  هلاثمأو ، يجنيإ  بيكش 

هذه لك  هدوارت  نكت  ملف  لورإ  امأ  ةدحاو . ةيمرب  فادهألا  هذه  لك  بيصنس  اننأ 
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كش نم  ام  ةيمهألا . نم  ريبك  ردق  ىلع  ربخ  رشن  وه  هيلإ  حمطي  ام  لكف  تابغرلا ،
ةلتق نع  فشكلا  نم  نكمتن  نأو  عيمجلا ، لبق  ربخلا  هتفيحص  رشنت  نأ  ديري  ناك  هنأ 
اغلوت سامح  ةوذج  مامأ  ةعمش  ءوضك  ودبي  ناك  تابغرلا  هذه  قيرب  نكلو  فراع ،

هجو ىلع  هيلإ  ىعسأ  ام  نآلا  ىتح  يديدحت  مدع  مغرف  ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  ةدقتملا .
نم لقأ  امبرو  يتلئاع ، ةيامحل  ةلواحملا  هذ  مايقلل  رطضم  يننأ  رعشأ  تنك  دقف  ةقدلا ،

رعشأ مل  ًارطضم ، ا  تمق  يتلا  لامعألا  لك  يف  امكو  ًاضيأ . يسفن  ذاقنإ  كلذ 
ام نكل  امهنع ، ةقيقحلا  ءافخإ  لواحأ  تنك  يننأ  مغرو  ًاضيأ . ةرملا  هذه  ةسامحلاب 

ينرعشت اغلوت  ةسامح  تناك  دقف  اذل  مراع . فوخ  وه  ةسامحلا ؛ لدب  ينباتني  ناك 
كشوي يذلا  رطخلا  ةيؤر  نم  هعنمت  تناك  بابشلا  ةيمح  نأ  ملعأ  يننأ  مغر  ةريغلاب .

زاجنإ ةليصألا يف  هتبغر  يفني  اذه ال  نكلو  سامحلا . اذه  لك  هحنمتو  هضوخ ، ىلع 
، هينيع ًاماز  ةذفانلا  جاجز  نم  رظني  ناك  اميفو  ةقيقحلا . نع  فشكلاو  مهم ، ربخ 
، هقامعأ ا يف  رعشي  يتلا  ةوقلا  كلت  ىلإ  ريشيل  حوضوب ، امهنم  عشي  ميمصتلا  ناك 

. بابشلا هنإ  فوخ . نود  ةلوها ، اهراطخأ  لكب  ةايحلا  ةهجاوم  هلوخت  يتلاو 
هتذختا يف يذلا  رارقلا  ةحص  لوح  ينباتنت  كوكشلا  تيقب  يذلا  تقولا  يف 
وه يحور ، بذعي  يذلا  كشلا  اذه  عبنم  نوكي  دقو  ةرطاخملا ، هذه  رامغ  ضوخ 
ةدش يف  اغلوت  لثامأ  تنك  ام ، ةمزأ  يف  يننأ  ركذأ  يسفنب . اهدقتفأ  يتلا  ةقثلا 

، صاصرلا نم  لباول  ةفاحصلا  ىنبم  ضرعتو  ريرحتلا ، سيئر  لايتغا  نيحف مت  هعافدنا .
تيقب يدض ، ةريثك  ىواعد  تعفر  دقو  ءادتعالل ، نوضرعتي  يئالمز  ناك  نيحو 

نع فشكلاب  يفواخم  ىلع  بلغتلاو  هتاذ ، سامحلاب  لمعلا  ةلصاوم  ىلع  ًارصم 
يتلا ةعتملا  نكل  ا ، ينهجاوي  قطنملا  ناك  يتلا  هيبنتلا  لئاسرو  رذحلا  مغرو  قئاقحلا .
تناك يتلا  ةجهبلا  نع  ادع  اهاوس . ام  لك  ىلع  ىغطت  تناك  يتسامح ، نم  دلوتت 

اذهو انلوح . نم  اهززعت  يتلا  ةقثلاو  انتايح ، ىلع  ةريغصلا  تاراصتنالا  كلت  اهيفضت 
امم رثكأب  ةيحضتلل  ًادعتسم  تنكو  هتسامح . ىلع  اغلوت  طبغأ  نأل  ينعفدي  ناك  ام 
هئافخإ – نع  ًانايحأ  وهسي  ًاباجعإ  يل  ّنكي  ناك  يذلا  باشلا  – اذه  عقوتي 
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نم تنكمت  يننأ  مغرو  تاف . دق  تقولا  ّنأ  ملعأ  يننكلو  نآلا . هناكم  يف  نوكأل 
يبلس نم  حاجنلا  اذه  نكمت  فيك  هملعأ ، ال  ام  نكل  ةرهشلاو ، حاجنلا  قيقحت 

. ةايحلا ةلصاوم  يتبغرو يف  يلامآو  يتسامحو  يمألحأ 
تناكو يوكاتأ . انلوصو  ىتح  قيرطلا ، لاوط  ينلغشت  راكفألا  هذه  تناك 

. ةريثك نيعأب  شوحو  اأ  يحوت  ةينبألا ، كلت  ةءاضملا يف  لزانملا  ذفاون  ءاوضأ 
؟ ناونعلا ىلع  رثعنس  فيك  لورإ  – انلأس  ةقطنملا ؟ – فرعي  نم  كانهأ  - 

. اغلوت باجأ  لبق  – نم  ةقطنملا  هذه  رزأ  انأ مل  - 
تاونس ذنم  ةدع  تارم  ءاقدصألا  دحأ  ةرايزل  تيتأ  دق  تنك  يرودب  انأو 

. عباط يأ  يضاملا  نم  لمحي  لكشب ال  تريغت  ةينبألاو  عراوشلا  نكلو  ةليوط ،
. انمامأ عباتتب  ةفوصرم  ةرجأ ، تارايس  ثالث  ىلإ  ترشأ 

برتقا تلق  – ًاليلق  – مامألا  ىلإ  ةرجأ  تارايس  فقوم  كانه  نأ  نظأ  - 
. مهلأسنل مهنم 

دقو ةداع ، نوقئاسلا  هيف  سلجي  يذلا  ريغصلا  كشكلا  اندجو  انبرتقا ، نيح 
، فيصرلا ىلع  ريغص  يسرك  ىلع  سلجي  ءاتشلا ، عيقصب  لابم  ريغ  مهدحأ  ناك 

يسأر تددمو  ةرايسلا ، ةذفان  تحتف  رثكأ  انبرتقا  نيح  مهنب . هتراجيس  نخدي  وهو 
ينلد دقو  ريبخلا ، لوضفب  ةرايسلا  قمري  ناك  ثدحتأ ، انأ  اميفو  ناونعلا . نع  هلأسأل 

. روفلا ىلع 
ةفاسم دعب  نيميلا . ىلع  يناثلا  قرفملا  نم  فطعناو  قيرطلا ، اذه  عبتا  - 

ةينبأ دهاشتس  رتم  يتئم  ىلاوح  دعبو  راسيلا . وحن  هجتا  ًاريغص ، ًاعطاقت  دجتس  ةريصق 
. هنع نوثحبت  يذلا  ناونعلا  نودجتس  كانهو  ةينبألا ، هذه  نم  ًاعافترا  رثكأ 
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ةينبألا كلت  مامأ  لعفلاب  انسفنأ  اندجو  قئاقد  دعبف  ًارهام ، ًاليلد  ناك 
سمخ D  ةلتكلا نع  ثحبلا  انيلعو  ةقطنملا (10–9) ، اأو  دب  ةعفترملا .ال 
نيسمخ زاتجن  نأ  لبقو  ديدش . ءطبب  ا  رمن  يتلا  ةينبألا  صحفتن  انأدبو  نيرشعو .

. ًارتم
لورإ ًابطاخم  تلق  سكإ – ( بابلا ) نع  ثحبلا  انيلع  نكلو  كانه ، هنإ  - 
نحنو ةرايسلا ، نكرل  ًابسانم  ًاناكم  دجت  نأ  لواح  بيرق . ناكم  يف  هنأو  ّدب   –ال 

. هنع ثحبلل  لجرتنس 
ناكملا يف يصقت  ىلع  قفتن  ملأ  لورإ  – ضرتعا  يقيدص  – اي  ةظحل  - 

؟ ةيشيتفت ةلوج 
نع ثحبن  انك  اميفف  اغلوت  – لخدت  يقيدص  – اي  ًائيش  َشخت   -ال 
ىلع ودبت  رومألا  يننكل  بيرم . ءيش  نع  ًاثحب  تفلتأو  ناكملا ، بقارأ  تنك  ناونعلا ،

. ماري ام 
، ةبيرلل وعدي  ام  ظحلأ  لعفلابو مل  ةبقارملا ، ينكراشي  ناك  ًاضيأ  اغلوت  ّنأ  ودبي 

. لورإ عنتقي  ملف  كلذ  مغرو  ًائداه ، ناكملا  ناكو 
، قيرطلا بقارت  تنك  تنأف  هسأر  – نم  ةكرحب  ضرتعي  وهو  لاق   -ال  –

ىصقتن نأ  لبق  اولزنت  نلو  ةرايسلا ، نكرأ  نل  انه . ةقطنملا  نم  ققحتلا  ديرأف  انأ  امأ 
. هذه نيرشعو  سمخ  D  ةلتكلاب طيحملا  ناكملا 

اميف ءطبب ، اهقيرط  ةرايسلا  تلمكأ  دقو  ضارتعالا . انعسو  يف  نكي  مل 
عراوش دهاشن يف  ناكملا .مل  ةبيرلل يف  وعدي  وأ  بيرغ  ءيش  يأ  بقرت  انناذآو  اننويع 
مهلزانم ىلإ  نيدئاعلا  صاخشألا  وأ  ةرباعلا ، تارايسلا  ضعب  ىوس  ةئداهلا ، يوكاتأ 
ءاهتنا دعب  ًاقباس ، اهيلإ  ترشأ  يتلا  ةيوازلا  ةرايسلا يف  نكريل  لورإ  داع  لجع . ىلع 

: لوقي وهو  ةلوجلا ،
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. روفلا ىلع  اوعجرا  ةبيرلا ، ريثي  ءيش  يأ  متظحال  نإو  نيرذح ، اونوك  - 
. ةرايسلا نم  انالك  لزن 

. ةدِش همز  نل  ٌرمع  هل  نم  اغلوت  – قلع  يقيدص  – اي  رومألا  لو   -ال 
نلف ةايحلا ، باتك  تاحفص يف  دعب  كلمن  انك  ولف  اغلوت  يأر  ىلإ  تنكر 
نم نيبرتقم  ةرايسلا ، نع  دعتبن  انك  اميفو  انب . يدوت  نأ  تناك  ًايأ  دئادشلا  عيطتست 

عتمتي يتلا  ةقدلاو  ةربخلا  وه  لوألا  لؤافتلل . ينناوعدي  نيببس  كانه  نأب  تركف  ةينبألا ،
وه يناثلاو  ةقئاف . ةيانعب  لزنملا  اذه  راتخا  هنأ  ينعي  ام  عيضاوملا ، هذه  ناغود يف  ا 

اوفلك امل  لزنملا  نع  ًائيش  نوملعي  اوناك  ولف  ءاسملا ، اذه  اهتيقلت  يتلا  ديدهتلا  ةملاكم 
ةقثب نكلو  ةرذح ، تاوطخب  ريسي  اغلوت  ناك  امنيب  يب . لاصتالا  ءانع  مهسفنأ 
. يلبق ءانبلا  ىلع  روثعلا  نم  نكمت  دقو  ةيسوساجلا ، مالفأ  دحأ  اننأكو يف  ةديدش ،

. سكإ بابلا  هنإ  كانه ، رظنا  - 
رشع ينثالا  زهاني  امم  نوكملاو  راسيلا ، ىلع  يذلا  ءانبلا  ىلإ  ريشي  ناك 
نيعبرأ يوحي  ءانبلا  ّنأ  ينعي  ام  قباط ، لك  ققش يف  عبرأ  كانه  نأ  ودبيو  ًاقباط .

ذفاون مظعم  تناك  هابتنالا . تفل  ديري  صخشل ال  ًازيمم  ًاينكس  ًاعقوم  تناكو  ةقش .
يتلا ةقشلا  ّنأ  نظلا  بلغأو  ةدحاولا . ديلا  عباصأ  زواجتت  ذفاون ال  الخ  ةءاضم  ىنبملا 
كلذ انبقاري يف  نم  كانه  امبرو  مالظلا . يف  اهذفاون  ةقراغلا  كلت  ىدحإ  اهدصقن ،

. كانه نم  دحأ  انبقاري  يكل  رربم  الف  روفلا . ىلع  ةركفلا  تدعبتسا  يننكلو  مالظلا ،
، بابلا يفرط  ىلع  ةعوضوملا  سارجألا  رارزأ  تدهاشو  بابلا ، نم  انبرتقا  نيحو 
دحأ يف كانه  ناك  نإ  ىرنل  اندوعص  لبق  لزنملا ، سرج  نرن  نأ  ةركف  ترطخ يل 
، نولعفيس مهنظأو  بابلا . حتفب  لخادلا  نم يف  ماق  ول  لاح  ًاعبط يف  مأ ال . لزنملا 
نم لجأ  ناغود . ىلإ  مهدشري  ًاطيخ  لّكشي  دق  لزنملا ، اذه  ىلإ  يتأي  نم  لكف 

. دوعصلاب رطاخن  نل  عبطلاب  بابلا ؟ اوحتف  ول  اذامو  دوعصلا ، لبق  سرجلا  نر  لضفألا 
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مامأ يلدن  نحنو  رادقألا ، ةمحرل  انسفنأ  ملسنو  ةعرس ، لكب  ةرايسلا  ىلإ  هجتنس  لب 
نيح هاجتالا ، اذه  ًاديعب  ركفي  نكي  ًاضيأ مل  اغلوت  ّنأ  ودبيو  انيدل . ام  لكب  ةطرشلا 

. ّيلع حرتقا 
؟ ًالوأ سرجلا  نرن  نأ  كيأر  ام  - 

كردي هنكلو مل  يردص ، لمتعي يف  ناك  يذلا  فوخلا  نع  ًاثحب  هيلإ ، ترظن 
. هراسفتسا لصاوو  هيف ، ركفأ  ام 
؟ لزنملا مقر  ناك  ام  - 

. نوعبرأو سمخ  - 
ىلع هتبابسب  لوجتي  أدبو  اهلاق  ايلعلا  – قباوطلا  دحأ  يف  وهف  ًاذإ  - 

. ىرسيلا ةهجلا  ثحبلا يف  تأدب  اميف  مقرلا . نع  ًاثحب  ىنميلا ، ةحئاللا 
اهضعبف مربب  – اغلوت  اهلاق  ةحئاللا  – ىلع  ةنودم  ماقرألا  عيمج  تسيل  - 

همسا كوخأ  عيمجلا . سيل  نكلو  ءامسأ ، هتلابق  تلجس  رخآلا  ضعبلاو  يُحم ، دق 
؟ كلذك سيلأ  ناغود ،

همسا يخأ  عضي  نأ  تدعبتسا  يننكلو  يسأر ، نم  ديكأت  ةءاميإب  تبجأ 
ثحبلا ققدأ  تأدب  لب  اغلوت ، ضراعأ  يننأ مل  الإ  ءانبلا . ناكس  ةحئال  ىلع  يقيقحلا 
ةقيقحلا ةفرعملو  ءامسألا . نيب  ًادوجوم  همسا  نكي  ملف  تعقوت ، امكو  يرودب . ءامسألا  يف 
ةريرعشق ينتباتنا  انمادقأب . شحولا  نيرع  ىلإ  لوخدلا  ىوس  ةليسو ، نم  انيدل  نكت  مل 

نم لوقلا  ّيلع  مأ  لوحكلا ؟ نم  مأ  فوخلا ، نم  تناك  نإ  تلءاستف  ةئجافم .
، يتبغر ءابغ  تكرادت  يننكلو  بارش . ةجاجز  يعم  ترضحأ  ينتيل  هنم ؟ نامرحلا 

يتريرعشق رربأ  انأو  قطنملا ، رادج  فلخ  روفلا  ىلع  راكفألا  هذه  بجح  تلواحو 
الو رمألا . ام يف  لك  اذه  ةرايسلا . نم  يلجرت  دعب  فصع يب ، يذلا  دربلا  ببسب 
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نم ديزم  ةعاضإ  نودو  هذهك . ةيدج  ةرطاخم  ىلع  نولبقم  نحنو  برشلا  يننكمي 
تقلع ثيح  يبيج ، يف  حيتافملا  ةمزر  ىلع  يدي  تثحب  راكفألا ، هذه  يف  تقولا 

. ناغود يحاتفم 
ّنأ نقيتم  انأو  بابلا ، تعفد  روفلا . ىلع  بابلا  حتفو  ةلوهسب ، لفقلا  راد 

تئيضأ ددرت . نود  اغلوت  ينعبتو  لخادلا ، وحن  توطخو  ينقفاري ، لاز  ام  ظحلا 
ىلع ثعابلا  اوحشب  ليوطلا  رمملا  رينتل  انلوخد ، لاح  ةيكيتاموتألا  حيباصملا 

، دعصملا لخدن  اميفو  نيميلا . ىلع  عقي  يذلا  دعصملا  باب  وحن  هجتن  اميف  قيضلا ،
. ةقشلا عقت  قباط  يأ  يف  ملعن  نكن  مل  اننأل  ةدوجوملا ، قباوطلا  ددع  تصحفت 

دوعصلا انيلع  بجي  ناك  قباط ، لك  ققش يف  عبرأ  دوجو  ضرتفت  ةيباسح  ةيلمعبو 
تارظن يف  ةحضاولا  ماهفتسالا  تامالع  ليزأ  نأ  نودو  رشع . يناثلا  قباطلا  ىلإ 

ردابي باشلا مل  نكلو  تمصب . رشع  ينثا  مقرلا  ىلع  تطغض  حيضوت ، يأب  اغلوت ،
وأ طوبه  انيلع  بجيف  قباطلا ، انأطخأ  لاح  يف  ركف  هنأ  نظلا  بلغأو  لاؤسلاب ،

، ةيمقرلا دعصملا  ةشاش  ىلع  يفتختو  قباوطلا  ماقرأ  رهظت  اميفو  رثكأ . قباط ال  دوعص 
. دعصملا اذه  ناغود  اهيف  مدختسأ  يتلا  تارملا  ركفأ يف  تنك 

نزح .ال يأ  ببست يل  دعت  هاركذ مل  نأ  تظحال  هيف ، ركفأ  تنك  امنيبو 
عنتقأ تأدب  يننأل  امبرو  ديكأت . لكب  ةمدص  ناك  هنكلو  ًاريثك ، ينملآ  هتوم  نأ  يعّدأ 

دقف هنم ، بضغلاب  رعشأ  نأ  بجي  ناك  ينّنأ  مغر  ينزح . ددبت  دقف  ًايح ، لاز  ام  هنأب 
دق يتلا  ةرذقلا ، ةهاتملا  هذه  يماحقإ يف  حجنو يف  ًاتيم ، ناك  ول  ىتح  ةيضقلا  بسك 

لورإ لب  طقف ، انأ  سيل  نيعللا . ءانبلا  اذه  توملا يف  باب  ىلإ  يلوصوب  اهتيا  نوكت 
ًامامت ًايضار  ادب  اغلوت  نكل  لورإ ، هيف  ركفي  يذلا  ام  ملعأ  يننأ ال  مغرو  ًاضيأ ، اغلوتو 

فقوت رظتني  ًائداه  ودبيو  هرهظ ، ىلع  هتبيقح  لمحي  ناك   . اهوطخن ةوطخ  لك  نع 
ليلق ذنم  هفقوم  ترسف  يننأ  رطخو يل  يداع . ءاقل  ءارجإل  نابهاذ  اننأكو  دعصملا ،
دعب توملا  انتهجاوم  لامتحا  مغرف  ءيرج ، باش  ئطاخ . لكشب  بابلا ، مامأ 

ًاماوعأ ةنهملا  كلت  ىضق يف  يذلا  لورإف  ددرت . وأ  قلق  يأ  يدبي  نكي  مل  تاظحل ،
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توم دهش  يذلا  باشلا  اذه  نكلو  رطخلا ، هراعشتسا  لاح  لملمتي  أدب  ةليوط ،
. اهريظن ّلق  ةعاجشب  مدقتي  ناك  تاعاس ، لبق  هيرظان  مامأ  فراع 

سرجلا عرقن  نأ  كيأر  ام  يراكفأ  – ةفيلوت  اغلوت  توص  ددب  ناندع  – - 
؟ انلوخد لبق 

ينرظتنا يف تئش  نإو  يراكفأ  – ململأ  انأو  اهتلق  كلذ  – لعفنس  ًانسح ، - 
. سرجلا عرقأ  اميف  دعصملا ،

. باشلا ههجو  نّضغت 
. ءارضلاو ءارسلا  ًاعم يف  نحنف  كلذ ، لعفأ  نل  يقيدص ، اي   -ال 

، ام دحأ  بابلا  حتف  نإو  سرجلا ، عرقأس  تلق  – ًاليلق  – ينعمسا  - 
يننأ ينربخيس  عبطلابو  هبحاص . لزنم  نع  ثحبأ  يننأ  يعدأ  ًائطاخ ، ًامسا  هيطعأس 

. ًارذتعم رداغأسو  ناونعلا ، ئطخم يف 
. يحارتقاب عنتقم  ريغ  ينقمر  هنكلو 

. بابلا كل  اوحتفي  نإ  ام  ةقيقحلا  نوكرديسو  يقيدص ، اي  ةاهد  مإ  - 
نوحجني دق  انيلكب ، كاسمإلا  نم  اونكمتي  نل  مهف  هرسخنس ؟ يذلا  امو  - 

. روفلا ىلع  ةطرشلاب  لورإو  تنأ  لصتتس  اهنيحو  طقف ، يزاجتحا  يف 
نل امبرف  لزنملا ؟ يف  دحاو  صخش  كانه  ناك  ول  اذام  نكلو  ًانسح ، - 

. ًايوس ىقبن  نأ  لضفألا  نمو  كدرفمب ، هيلع  بلغتلا  عيطتست 
هحور لمتعت يف  يتلا  ةسامحلاو  ةظحل ، لك  رورم  عم  فعاضتت  هتأرج  تناك 

. يقيقح دنوب  سميج  ىلإ  هليوحتب  ةليفك  ةباشلا ،
بنجت ناكمإلا  ردق  لواحنس  ًاخبوم  – اهتلق  تاهرتلا  – نع  ّفك  - 
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، انزاجتحاب ماقو  لخادلا ، يف  ام  دحأ  لعفلاب  كانه  ناك  ولو  مهعم . كارعلا 
رطخ بّنجتنس  اذبو  نآلا ، انه  اننأ  نوفرعي  انئالمز  ّنأو  نويفحص ، اننأب  مهربخنس 
. ضارتعا يأ  عامس  ديرأ  الو  دعصملا ، ىقبتس يف  تنأ  لاوحألا  عيمج  نكلو يف  انلتق .

قباطلا فوقولا يف  نمو مث  ؤطابتلاب ، دعصملا  أدب  لادجلا ، لصاون  انك  اميفو 
. ةيمقرلا ةشاشلا  ىلع  رهظ  يذلا  رشع  يناثلا 

. غلاب ميمصتب  باشلا  هجو  ىلإ  تقدح 
نإو بابلا  – وحن  هجتأ  انأو  تلق  انه  – ينرظتنتس  تنأف  كتربخأ ، امك  - 

قحلتس يب. طقف  اهنيح  حاتفملا ، مادختسال  تررطضاو  بابلا ، دحأ  حتفي  مل 
، ًامامت يضرألا  قباطلا  لثامي  قباط  ينتدجو يف  دعصملا ، نم  تجرخ  نيح 

بابلا تدجو  كانهو  نيميلا ، وحن  تهجتاف  ينلباقي ، نيعبرأو  ةتس  مقر  بابلا  تيأرو 
، ينبلا يديدحلا  بابلا  ىلع  نيتبثم  نايبهذلا  ةسمخو  ةعبرأ  نامقرلا  ناك  دوشنملا .

ةهجلا لوجي يف  امع  ةراشإ  يأ  ينحنمي  نأ  نود  قبطم ، تمصب  ينهجاوي  ناك  يذلا 
عمسأ ينلع  بابلا ، نم  ينذأ  برقأ  انأو  يسافنأ ، تسبحو  رذحب ، تبرتقا  هنم . ىرخألا 
ثيح ديدج . نم  دعصملا  وحن  تفتلا  سرجلا  عرقأ  نأ  لبقو  لخادلا . يف  لوجي  ام 

، سرجلا وحن  يديب  هل  ترشأ  هابتناب . ينبقاري  وهو  هباب ، ةفاح  ىلع  اغلوت  فقي  ناك 
اميف لصاوتمو ، داح  توصب  نري  سرجلا  أدب  قيمع . سفن  بحس  دعب  هتعرق  يذلا 
يذلا مّهجتملا ، مخضلا  صخشلا  راظتناب  يهجو  ىلع  ةدودو  ةماستبا  عّنصت  تلواح 

نم راوح  يأل  عاطتسملا ، ردق  عمسلا  خيصأ  نأ  تلواحو  بابلا . حتفي يل  نأ  هتعقوت 
، توص يأ  عمسأ  يننكلو مل  بابلا . حتفب  اومهي  نأ  لبق  لخادلا  نم  هعامس  نكمملا 
، ديدج نم  سرجلا  عرقل  تدع  ةركبم ، ةداعس  ىلإ  نوكرلا  لبقو  بابلا . حتفُي  ملو 

ىلع ءاهلبلا  ةماستبالا  كلت  مسرل  تدعو  ةرملا . هذه  اهتقباس  نم  لوطأ  ةنر  نكلو يف 
ريشي توص  يأ  عمسأ  ملو  بابلا ، حتفي  ًادحأ مل  نكلو  عمسلا ، خيصأ  انأو  يهجو ،
لوطأ ةرتفل  سرجلا  ىلع  طغضأل  تدع  دكأتلا  نم  ديزملو  لخادلا . دحأ يف  دوجو  ىلإ 
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. روبقلا تمص  قرغي يف  ناك  تيبلا  نكلو  ةرملا ، هذه 
حاتفملا لخدأ  تنك  اميفو  ناغود . هلسرأ يل  يذلا  يناثلا  حاتفملا  ىلإ  تأجل 

، هناكم هءاقب يف  لّضفأ  تنك  يننأ  مغر  يوحن ، هجتاو  دعصملا ، اغلوت  رداغ  لفقلا ، يف 
لك ىلع  تاف  دق  تقولا  نكلو  انل . بابلا  حتف  مدع  دّمعت  لخادلا  يف  نم  ّلع 
اهنيح رسيب ، بابلا  حتف  ةيناثلا ، ةرودلا  عمو  راسيلا ، وحن  حاتفملا  تردأ  اذل  كلذ ،

روعشلا عيطتسا  يننأ  ول  تينمتو  ةئيضم . ةماستباب  ههجو  ّعش  يذلا  اغلوت ، ىلإ  ترظن 
يديدحلا بابلا  مامأ  ليحتسملا ، ينمت  نم  ةدئاف  ال  نكلو  هحور . ألمت  يتلا  ةحارلاب 

تلخد اذه ؟ اي  هرظتنت  يذلا  ام  لوقي  هنأكو  لوخدلا ، لاجم  انل  حسفيل  حتُف  يذلا 
، يعم هدوجو  هب  ينرعشأ  يذلا  نانئمطالا  ىدم  يفخأ  نلو  يرثإ ، ىلع  اغلوتو  لزنملا 
ةيندبلا يف انتاردق  ىلع  لوعأ  نكأ  يننأ مل  مغرو  دعصملا . هئاقب يف  ىلع  يحاحلإ  مغر 
. ةاجنلاب ًالمأ  فورظلا ، ىسقأ  يف  ىتح  حنمت ، ةقفرلا  نكلو  هوركم ، ثودح  لاح 

ردصي دق  توص  يأل  ءاغصإلا  لواحن  مالظلا  ةهربل يف  انيقب  ءاوضألا ، لعشأ  نأ  لبقو 
عنتقأ تأدب  نيحو  داربلا . كرحمل  هنظأ  بيتر  توص  ىوس  ينلصي  ملو  لخادلا ، نم 
نيحو ًاعله . يناكم  بثأ يف  ينلعج  ءوضب ، هتمرب  ناكملا  ءيضأ  دحأ ، دوجو  مدعب 

: لوقلاب يننأمط  يفوخ ، اغلوت  ظحال 
اذه ةيؤرلا يف  عيطتسن  نكن  اننأل مل  ءوضلا ، لعشأ  نم  انأف  فخت ،  -ال 

. مالظلا
تأجافت يننكلو  ٍسماه  – هبش  ثدحتأ  انأو  اهتلق  فخأ  – مل  ال ،  -ال ،

. ءوضلا نم 
ناك بابلا . اغلوت  قلغأ  لخادلا ، وحن  ريغصلا  رمملا  زاتجأ  تنك  اميفو 

ةثعبنملا ةداحلا  ةحئارلاب  تسسحأ  ىتح  هتلخد  نإ  ام  حيسف ، نولاص  ىلإ  يضفي  رمملا 
سيلو اناوس ، دحأ  نم  لزنملا  ولخ  نم  دكأتلا  وه  ًاقح  ينمهي  ناك  ام  نكلو  هنم ،

نم مداقلا  ءوضلا  ىلع  ءايشألا  عقاوم  زيمأ  تنك  ناكملا . خّمضي  يذلا  ةبوطرلا  قبع 
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تدهاش اهنيح  ءابرهكلا ، حاتفم  تطغضف  حوضوب . ًائيش  ىرأ  نكأ  يننكلو مل  رمملا ،
اهدلجب فصتنملا  ةريبكلا يف  ةكيرألاو  ةثالثلا ، ةيدرفلا  كئارألاو  ريبكلا  زافلتلا  زاهج 
تقلعت ةأجفو  ةحئارلا . ببس  تكردأ  اهنيح  ةوهقلا ، نولل  برقألا  قماغلا  ينبلا 

تناك يتلا  ااذ  ةداجسلا  اإ  ضرألا . ىلع  ةيفوصلا  بئذلا  دلج  ةداجسب  يتارظن 
اهدنع تنمخ ، امك  لزنملا  نم  ناغود  اهذخأ  دقف  ًاذإ  ناغود . ةفرغ  ةيضرأ  شرتفت 
فيشرأ ناك  ثيح  ًاضيأ ، همأ  سرع  زاهج  قودنص  رضحأ  دق  ناك  نإ  تركف 

ّنأ نم  قّقحتلا  دعب  هنع  ثحبأس  تنك  تاونس . ذنم  هرعق  دقري يف  مخضلا  يدلاو 
ريثي ام  ظحلأ  مل  يننكلو  نولاصلا ، فارطأ  يف  يتارظن  تلاج  لعفلاب . نمآ  لزنملا 

يف ّيسنإل  رثأ  ال  نكلو  كئارألا ، نيب  تاغارفلا  يف  تثحب  يننأ  ىتح  كوكشلا .
، لخادلا يف  نيتفرغلا  ىلع  اغلوت  عم  ةلوجب  تمق  فرغلا ؟ ةيقب  نع  اذام  ناكملا .

. اناوس نم  ٍلاخ  لزنملا  ّنأ  اندكأتو  خبطملاو ، مامحلاو 
، تاردخم رجاتو  ًالتاقو  ًادغو  ناك  نإ  وهف  ناغود ، قحب  ًائطخم  نكأ  ملو 
يف ةموكحلا ، دي  ةليسو يف  ناكو  ةفلتخم ، ةيتارابختسا  تاهج  حلاصل  لمع  ًاسوساجو 
كيكشتلا يف ىلع  ؤرجي  دحأ  نم  ام  نكلو  يأرلا . اهفلاخي  نم  لكب  شطبلل  ام ، نمز 

تناك بويعلا ، كلت  لك  طسوف  نآلا . انحلاصل  لمعت  تناك  ةلصخ  يهو  هتعارب ،
نع ثحبلا  ىلع  تصرح  لزنملا  شتفن  انك  اميفو  مالظلا . طسو  رانفك  ءيضت  هتعارب 
هيف ئبخي  نأ  نكمي  ام  ىلع  وأ  هيلع ، روثعلا  نم  نكمتأ  يننكلو مل  ميدقلا ، قودنصلا 

. نولاصلا ىلإ  تدع  نيح  خبطملا ، نئازخ  قلغي  اغلوت  ناك  يدلاو . فيشرأ  يخأ 
قئاثولاو ةحلسألا  هيف  ئبخي  هنأ  ناغود  لاق  يذلا  زافلتلا  زاهج  وحن  يتارظن  تهجتا 

. هنم تبرتقاف  ءايشألا . ةيقبو 
رخآ يف ءيش  يأ  وأ  ةوهق  وأ  ياش  برشب  دحأ  مقي  ةدع مل  مايأ  ذنم  - 

. يبرق فقي  وهو  اغلوت  اهلاق  لزنملا  – اذه 
. هتلأس مايأ ؟ – ةدع  اأ  كاردأ  امو  - 
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: لوقي وهو  ةكيرألا  ىلع  يتلا  تييرح « ةديرج » وحن  هديب  راشأف 
. مايأ ةثالث  لبق  ام  ىلإ  ريشي  اهيلع  يذلا  خيراتلا  - 

تقرتحا دق  ناغود  ةرايس  ّنأ  حضتاو يل  ينهذ ، ةعيرس يف  ةبسح  تيرجأ 
نم اهراضحإ  لامتحا  مغر  مويلا ، كلذ  حابص  انه يف  ناك  وهف  ًاذإ  مايأ ، ةثالث  لبق 

: لوقلاب رداب  يدورش  اغلوت  ظحال  نيح  ًاضيأ . صخش  لبق 
. ًامستبم ّيلإ  رظنو  كلذك ؟ – سيلأ  مهم  ليلد  ةديرجلا  - 

دعب انه  ىلإ  مهدحأ  ءاج  امبرف  تبجأ  – ةيمهألا  – كلتب  تسيل  اهنظأ  - 
ىلع تيبلا ، نونطقي  اوناك  نم  ربجي  نوناق  نم  امف  ةديرجلا . هيلإ  ريشت  يذلا  خيراتلا 

. هيلإ اوداع  املك  مهعم  ةيمويلا  ةديرجلا  راضحإ 
. ههجو تلع  يتلا  ةماستبالا  ناكم  ةيفخ ، لمأ  ةبيخ  تلح 

نم نيدكأتم  انحبصأ  لقألا  ىلعف  تفضأ  – اهتيمهأ  – اهلف  كلذ  مغرو  - 
. ةريصق ةدم  ذنم  لزنملا  مهدحأ يف  دوجو 

. ينلأسي وهو  هيلإ  ةسامحلا  تداع 
؟ نآلا ةحلسألا  نع  ثحبنس  - 

. ًاقلق انرظتني  هنأل  ًالوأ ، لورإب  لاصتالا  انيلع  نكلو  لجأ ، - 
: لوقي وهو  لاقنلا  فتاهلا  اغلوت  جرخأ 

. هب لصتأس  انأ  - 
ةشاشلا ىلع  تطغض  هصحفل . زافلتلا  وحن  تهجتا  هب ، لصتي  ناك  اميفو 

دجأ ينلع  هفارطأ ، ىلعو  هفلخ ، ثحبلاب  تأدبف  ماكحإب . ةتبثم  تدب  اهنكلو  ًاليلق ،

٣٩٢ مكـتبة



تأدب ًاريخأو  اهعفد ، لواحأ  انأو  ةشاشلا ، ىلإ  تدع  حلفأ . يننكلو مل  هحتفل ، ةقيرط 
ةلوهسب تجرخف  جراخلا ، وحن  اهبحس  لواحأ  انأو  نيتنثالا ، ّيديب  اهتكسمأ  لملمتت ،
ناكملا يفو  ةيفرِحب . اهكرحم  ةلازإ  نم  نكمت  دق  مهدحأ  ّنأ  تفشتكا  اهنيح  ااكم . نم 
ىرخألا ةقيقدلا  ةزهجألا  كلتو  ةينورتكلإلا ، تارادلل  لبق  اميف  ًاصصخم  ناك  يذلا 

نم ربكأ  امهادحإ  ىوقم ، قرو  اتبلع  كانه  تناك  لكيهلا ، اذه  ةايحلا يف  ثبت  يتلا 
اهلمح تعطتسا  داكلاب  ةليقث ، تناك  دقو  ربكألا ، ةبلعلا  تجرخأ  ليلقب . ىرخألا 

، لزنملا ناونع  ىلع  هلد  نأ  دعب  لورإ  عم  هلاصتا  اغلوت  ىأ  نيحو  نيتنثالا . يديب 
، ةكيرألا ىلع  ةبلعلا  انعضو  اهدّبكتأ . يتلا  ةقشملا  ظحال  نأ  دعب  يتدعاسمل  ّبه 

. تمصلا نم  ةهربل  اهتبقارمب  انيفتكاو 
هتوص يف  رهظي  لوضفلا  ناكو  اغلوت ، لأس  ىرت  – اي  هيوحت  يذلا  ام  - 

تارشع ذنم  هنع  ثحبي  يذلا  ربقلا  ىلع  ًاريخأ  رثع  يجولويكرأ ، ملاعك  شعترملا ،
: اهلخادب ام  تنمخ  يننأ  مغرو  نينسلا .
. هل تلق  ىرنل  – اهحتفا  - 

يذلا فافشلا  قصاللا  طيرشلا  عطقي  ذخأو  هبيج ، نم  ةريغص  ةاوطم  جرخأ 
نع ةئلتمملا  ةبلعلا  ءاطغ  حتُف  ىتح  ةطرشألا ، ّصق  نإ  امو  ةبلعلا . فارطأب  طيحي 
نأ نود  اننيعأ ، مامأ  دقرت  درابلا  ادعمب  ةحلسأ  ةتس  رهظتل  هسفن . ءاقلت  نم  اهرخآ ،

. ةايحلا مهتقرافم  ًاببس يف  تناك  نيذلا  صاخشألا  ددعب  انل  يشت 
يذلا سدسملا  لمحب  مهي  وهو  اغلوت  مدمد  اذه  – لك  ىلإ  رظنا  يهلإ ، اي  - 

. ةمقلا يف 
يتلا عباصألا  تامصب  حسمت  دقف  روفلا  – ىلع  هترذح  هسملت  –  -ال 

. هيلع
: ينلأس هنكلو  نارينلا ، سمالي  هنأكو  روفلا ، ىلع  هدي  بحس 
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؟ ةبلعلا لخاد  يهو يف  ةحلسألا  رّوصنس  له  - 
كلذ يفي  الأ  ّيلإ  – ةبسنلاب  ىتح  ًاعنقم  نكي  يباوج مل  نكلو  لجأ  – - 

؟ ضرغلاب
يف رهظت  نل  ليصافتلا  ملعت ، امكف  يقيدص ، اي  ضرغلاب  يفي  نل  - 
مث نمو  ةدح ، ىلع  ٌّلك  ةحلسألا ، ريوصت  انيلع  اهتميق . دقفتس  يلاتلابو  ةروصلا ،

. ةعمتجم اهريوصت 
. ًاقحم ناك 

اهلمحت تنأو  اهفارطأ  نم  اهكسمأو  شامق ، ةعطق  وأ  ًاليدنم ، رضحأ  ًاذإ  - 
دوجو لمتحي  يتلا  عضاوملا  سمالت  الأ  عاطتسملا  ردق  لواحو  رخآلا ، ولت  ًادحاو 

. اهيلع تامصب 
. ًاسمحتم اهلاق  قلقت  – ال  ًانسح ، - 

ةبلعلا لمحأل  زافلتلا  ىلإ  تدع  ليدانملا ، راضحإل  خبطملا  ىلإ  هجتا  اميفو 
ةثالثو ويديف ، اصرق  اهيف  ناك  اغلوت . ةاوطمب  ةقصاللا  اهتطرشأ  تقزم  يتلا  ةيناثلا ،

. ةءارقلا تأدبو  هتحتف  روفلا  ىلعو  يمسا ، هيلع  تيأرف  لوألا ، تلمح  فيراظم .
ناندع يزيزع 

، ةنهملا تكرت  دق  كنأ  كئاعدا  مغرف  لزنملا ، اذه  ىلإ  يتأتس  كنأ  ملعأ 
هذ ربخ  نع  ىلختي  نأ  نكمي  ديجلا ال  يفحصلاو  ًاعراب . ًايفحص  ىقبتس  كنكلو 

، انئاقل ءانثأ  كل  هتلق  ام  لك  ققحت  تظحال  كنأو  دب  كلذ .ال  دارأ  ول  ىتح  ةيمهألا ،
مظعم تيقب  يننأ  مغرو  نوبذكي . تاومألا ال  ّنأل  كيلع ، بذكأ  يننأ ال  تكردأو 
تنك نايحألا ، نم  ريثك  يننأ يف  لب  اياوزلا ، نم  ريثك  توملا يف  هجاوأ  يتايح  تاونس 
ىلع لهسلا  رمألاب  سيل  هلبقت  نكل  يب ، قصتلت  يتلا  هسافنأ  ةأطو  تحت  لمعأ 
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، ردقلاب نمؤي  صخش  يننكلو  ةظحل . يأ  همودق يف  عقوتأ  تنك  نإو  ىتح  قالطإلا ،
هترفغم ينلمشت  نأ  عمطأ يف  كلذ ، نم  رثكأ  لب  هللا ، مكح  ىلع  ضرتعأ  اذل ال 

ربحلا هنع  فج  دق  يردق  ّنأ  مغر  ينحيرت ، راكفألا  هذه  نأ  كيفخأ  الو  ةعساولا .
. هرييغت رودقملاب  سيلو 

يأرلل رخآلاو  يضاقلل ، همدقتس  امهدحأ  ويديف ، يطيرش  ترّضح  دقل 
انمق نم  ءامسأ  يتزوحب . يتلا  ةلدألا  لك  ناتبلعلا  تمض  دقف  كتربخأ  امكو  ماعلا .

مهءامسأ مهروصو ، انئاكرشل ، ةيقيقحلا  ءامسألا  اهانمدختسا ، يتلا  ةحلسألا  مهلتقب ،
ماقاطبو مهرفس ، تازاوج  مهل ، اهرادصتسا  مت  يتلا  ةروزملا  تايوهلاو  ةفيزملا ،

مقت امو مل  نجسلا . ىلإ  م  يدوت  نأ  نكمملا  نم  يتلا  ةلدألا  عيمج  يأ  ةيفرصملا .
نكمتأس كلذبو  مهذاقنإ . عيطتست  ةوق  نم  امف  هيلع  – مدقت  نل  ام  اذهو  يتنايخب  –

ينولغتسا نيذلا  صاخشألا  كئلوأ  يهتنيسو  يح ، انأو  هنع  تزجع  ام  قيقحت  نم 
. نجسلا بهايغ  يف  ةيلاب ، ةقرخك  ينم  صلختلا  اولواح  مث  ةليوط ، تاونسل 

لجر يننكلو  يتوم ، دعب  ّيلع  رمألا  ةدئاف  نع  لءاستت  نأ  كل  رطخي  دقو 
نم ةليوط  تاونسل  تاهبجلا  لك  ىلع  ةبراحملل  هتعفد  ةيضق ، هيلهاك  ىلع  لمحي 

. هلجأ نم  تلضان  ام  ىلع  عفنلاب  يتوم  دوعي  نأ  بغرأ يف  اذل  هبعشو . هدالب  لجأ 
نآلاو ًافرطتم ، ًايشاف  ةيادبلا  ينربتعت يف  تنك  دقف  يتاملك ، قدصت  نل  كنأ  ملعأ 
ةكرحو ملعلا ، نع  ديعب  لجر  انأف  كب  ةنراقمو  كرظن . روجأم يف  لتاق  ىوس  تسل 

حالسلا ةوقب  هب  نمؤي  ام  ضرف  لواحي  دبتسم  ىوس  تسلو  يرشبلا ، ركفلا 
يفف ىرخأ . ةرم  ىرج  ام  يف  ريكفتلا  ديعت  نأ  كنم  بلطأس  يننكلو  ةطلسلاو .
ناكو انعالتبال ، مهدودح  عيسوت  ىلإ  نوحمطي  تييفوسلا  ناك  نيح  ةدرابلا ، برحلا 

ال نيميو ، راسي  ىلإ  نومسقنم  نحن  اميف  انتدحو . قيزمت  عاطتسملا  ردق  لواحي  برغلا 
، ًارارم رمألا  يف  تركف  هيلع ؛ ءاضقلاو  رخآلا ، لتق  نع  هيف  فرط  لك  ىناوتي 

ربتعأ يننأ  مغرف  فلتخم . راظنم  نم  نييراسيلا ، ىلإ  رظنلا  اهنيح  تعطتساو 
اونوكي مأ مل  تكردأ  يننكل  ةيضرم ، تاثول  درجم  مهراكفأو  ةئطاخ ، مهتيجولويديإ 
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يصخش رذه  درجم  اهربتعتو  هذه  يتاملك  ككحضتس  امبر  نطولل . ًابح  انع ، نولقي 
ةحارب رعشأو  ًامامت ، هلوقأ  ام  يعأ  يننكلو  توملا . ىلع  فراش  لجرل  ًارخأتم  ًافارتعاو 

كرتأ نأ  ديرأ  كلذ ال  مغرو  بيرقلاو . ديعبلا  يضاملا  هتلعف يف  ام  لك  هاجتا  ريمض 
. ًائيس ًاعابطنا  كيدل 

، كلثم قيقش  خأ  يل  نوكي  نأ  تينمت  ةرم ، رخآ  رجتملا  يف  انلباقت  نيح 
تنك يننأ  كيفخأ  نل  ملاعلا . اذه  ةقيمعلا يف  يتدحو  ىدم  ًاددجم  تكردأ  اهنيحو 
هتدلاو جوزتت  نأ  ةركف  قهارم ، ىتف  لّبقت  ةبوعص  ىدم  روصتت  نلف  ام . ةرتف  كهركأ يف 

ءارو ام  كرودب  يفخت  نأ  لواحت  الو  هلزنم . انكسيل يف  هذخأت  نأو  بيرغ ، لجر  نم 
ًالبقتم امكنم  يأ  نكي  ملف  يهاجتا ، كدلاو  اهيدبي  ناك  يتلا  ةدرابلا  ةقابللا  كلت 

. ينم صلختلاب  متمق  قفألا  تحال يف  ةصرف  لوأ  ىدلو  لزنملا . كلذ  يدوجول يف 
وه امكرورغ ، ةشياعم  نم  صلختلا  نمث  ناك  ول  ىتح  ًاضيأ ، ينرس  رمألا  ّنأ  ركنأ  نلو 

فالتخا هتدح  نم  داز  ًاقيمع ، ًاهرك  كل  نكأ  تنك  دقف  اذل  يتدلاو . نع  داعتبالا 
ىلع نينس  رورم  دعب  نكلو  راسيلاو . نيميلا  يبطق  نيب  اهرفانت  لب  ةيسايسلا ، انتاهجو 
نيحف فخت . يقنح  ةدح  تأدب  اهنيح  يضاملا ، مهف  ةلواحمب  تأدب  ىرج ، ام  لك 

. ًالبقتو ًانيل  رثكأ  ةيرشبلا  سوفنلا  حبصت  ةزهاجلا ، بلاوقلاو  ةقبسملا  ماكحألا  يفتخت 
، كتدلاو تتام  دقف  يفقوم ، نع  ةبوعص  لقي  نكي  كفقوم مل  ّنأ  اهنيح  تكردأو 

لتحتل كتيب  ىلإ  ةبيرغ  ةأرما  رضحت  متيلا ، نم  تاونس  دعبو  ةايحلا ، لبقتست  تنأو 
رعشت نأ  يعيبطلا  نم  ناكو  ًاضيأ . اهنبا  اهعم  ترضحأ  اأ  ىهدألاو  كتدلاو ، ةناكم 

انيلع تفضأ  دقف  نآلا ، امأ  نيلفط ، ىوس  اهنيح  نكن  مل  اننكلو  انوحن . ءادعلاب 
ردقلا رهظت  نأ  ىنمتأو  يضاملا . تاوفه  زواجتو  حماستلا  ةزيم  ااونس ، بقاعتب  ةايحلا 

. ينم ردب  ام  ىلع  ينحماستو  ردصلا ، ةعس  نم  هسفن 
رثأتت نل  كنأ  ملعأ  يننأ  امك  ّيلع ، كتقفش  ريثأل  تاملكلا  هذه  بتكأ  ال 

اننأ ينيقيل  امبر  ةرخأتملا . ةفشاكملا  هذه  ةرورضب  ترعش  دقف  كلذ  مغرو  يتومب . ًاريثك 
امبرو يردص ، لوجي يف  امب  ًادحأ  حراصأ  نآلا مل  ىتح  يننأل  امبرو  ًاددجم ، لباقتن  نل 
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دقف لاح ، يأ  ىلع  يتبرغ . تاونس  اهتبستكا يف  يتلا  لئاسرلا  ةباتك  ةداع  ببسب 
ًاظح رفوأ  كنأ  وهو  هنع ، حاصفإلا  دوأ  ًاريخأ  ًائيش  كانه  ّنكلو  يدل . ام  لكب  تحب 
كرتت نأ  ىنمتأو  نبا . كيدل  هنأ  مهألاو  اهشيعتل ، تاونسلا  نم  ريثك  كيدلف  ينم ،
َظحأ يننألو مل  كنباب . مامتهالا  لواحتو  كتايحب ، كسمتلل  دوعتو  هذه ، كتالابمال 
تابقع هجاوي  هكرتت  بألا .ال  مامتها  هينعي  يذلا  ام  ًاديج ، كردأ  انأف  متهي يب ، نمب 

تناك امهمف  َسنت  الو  اهنع . ةعجر  ال  بورد  ىلإ  هدوقت  دق  األ  هدرفمب ، ةايحلا 
. لمجألا ةصرفلا  لظت  اإف  بعاصملا ، نم  لابحب  ةكوبحم  ةايحلا 

ىلع هتبحمب  كلمشيو  كيمحي ، نأ  هللا  ىلإ  لهتبأ  يننإف  كناميإ ، مدع  مغرو 
. ماودلا

ناغود كوخأ 
قدصلا ركفأ يف  انأو  يناكم ، يف  ًارّمسم  تيقب  ةلاسرلا  نم  ءاهتنالا  دعب 

. لعفلاب تام  هنأ  نقيأ  تأدب  يننأ  ىتح  ناغود ، تاملك  هب  حضنت  تناك  يذلا 
نكمي ال  عادخلا ، نم  ةرذ  ىلع  يوحت  يتلا ال  لمجلاو ، تاملكلا  هذه  ةباتكب  ماق  نمف 
كبح هتعاربب يف  ليلق  ذنم  فرتعا  نم  انأ  تسلأ  نكمي ؟ ًاقحأ ال  بعالتي يب . نأ 

هرعاشم هب  حضنت  يذلا  قدصلا  اذهو  ءيش ، ةعاربلا  نكلو  عونلا . اذه  نم  تارماؤم 
هردص لمتعي يف  ام  لكب  حوبلا  نم  نّكمت  دقف  رخآ . ءيش  تاملكلا  اهتّطخ  يتلا 

. ةيوفع لكب 
ينهذ تاضقانتلا يف  عارصل  ًادح  اغلوت  توص  عضو  ئيس ؟ – ربخ  كانهأ  - 

. غلاب قيض  كهجو يف  نّضغت  دقل  – 
: لوقأ انأو  يدي  ةلاسرلا يف  ىلإ  ترشأ 

. عادو ةلاسرب  هبشأ  اإ  ناغود ، اهبتك  دقل  - 
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جارخإ يف  يحئاصن  عبتي  ذخأو  حيضوتلا ، نم  ديزم  بلطل  ردابي  مل 
ةعوضوملا ةلواطلا  ىلع  اهفصري  ناكو  ةقدو . رذح  لكب  رخآلا  ولت  دحاولا  ةحلسألا 

. ءاضيب ةءالمب  ةاطغملاو  ةكيرألاو ، زافلتلا  نيب 
دعبف ريكفتلا ، ةلصاومل  تقولا  نم  ديزم  ّيدل  نكي  مل  وه ، لمعي  ناك  اميفو 

فورظملا وحن  تهجتاو  يفطعم ، يبيج  هتعضو يف  فورظملا ، ةلاسرلا يف  عضو  ةداعإ 
تذخأ ةيفرصملا . تاقاطبلاو  ةيصخشلا  قئاثولاو  رفسلا  تازاوج  يوحي  ناك  يناثلا .

، يقيقحلا همسا  لدبو  ٍحتلم . وهو  ناغودل  ةروص  ينتهجاوف  هتحتفو ، اهنم  زاوج  لوأ 
هجولا ىلع  لاحلا  تفرعت يف  يناثلا ، زاوجلا  تحتف  نيح  كشِدرأ .( نسحم  مسا ) بتك 
لجرلا قيقش  ناك  دقف  ثكلا ، هبراشو  نيكيمسلا ، هيبجاحب  ناصح ، هجوك  ليحنلا 

ناك مسالا  نكلو  ناتياك ، ريكب  هنإ  هئاقلل ؛ بهذي  وهو  هتايح  فراع  قراف  يذلا 
هجاتحأ تنك  ام  نكلو  ًاضيأ . ولغوأ  شاب  تعفر  ديقعلل  رّوزم  رفس  زاوج  هالت  ًاروزم .

نم رخآ  ًازاوج  تبحسف  ناغود . امهنع  ثدحت  ناذللا  نايطرشلا  لب  ءالؤه ، سيل 
، رخآ ًازاوج  تبحس  ناغود . صخت  يتلا  ةروزملا  خسنلا  ىدحإ  هنأ  فشتكأل  اهنيب ،

محاف هرعش  ناك  دقف  ةيادب ، هيلع  فرعتلا  نم  نكمتأ  مل  ةروصلا ، تدهاش  نيحو 
قيقدتلا دعب  يننكلو  ميقتسم . هبشو  عيفر ، براش  ةزنتكملا  هتفش  قوفو  داوسلا ،

سانلا ناقمرت  نيتللا  نينيعلا  فيواجتو  نيتزرابلا ، نيتنجولا  نيتاه  فرعأ  يننأ  تكردأ 
قّقحملا يخأ ؛ لتقم  قيقحتلاب يف  فلكملا  صخشلا  ىوس  نكي  وهف مل  ةدراب ، ةيشحوب 
دكأتلا نم  ديزملو  لعفلاب ؟ وه  ناك  ًاقحأ  تابايوب . دمحم  مساب  لجس  دقو  جافلاي .
جافلاي رأ  يننكلو مل  نيتشعترم ، نيديب  ىلوألا  ةحفصلا  تحتفو  رخآ ، ًازاوج  تجرخأ 

نكي عبطلاب مل  ههجو . زيمت  يتلا  ةرخاسلا  هتماستباب  روغنوغ  هدعاسم  لب  ةرملا ، هذه 
ااحصأ ءامسأب  ةلجسم  نكت  مل  ةيصخشلا  قئاثولا  لكف  يقيقحلا ، همساب  ًالجسم 

موقت اأ  ناغود  ينربخأ  يتلا  ةهجلا  ىلإ  نايمتني  امأ  تكردأ  يننكلو  ةيقيقحلا .
ويديفلا يطيرش  حوضوب يف  امهيلإ  راشأ  دق  ناغود  ّنأ  ًادكأتم  تنك  دقو  هتقحالمب .
تحتف ىرت ؟ اي  هيوحي  يذلا  ام  ثلاثلا . فورظملا  تظحال  اهنيح  امهكرت . نيذللا 
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تدهاشف امهقاروأ ، تبلق  كبشم . ةطساوب  ًاعم  اقصلأ  نيفلم  هيف  دجأل  فرظلا ،
: اهيف درو  يتلاو  ءاضقلا ، ىلإ  ةهجوملا  ةركذملا 

؛ يلبق نم  ااكترا  دق مت  فلملا ، اذه  اهدروأس يف  يتلا  مئارجلا  ّنأ  فرتعأ  – 
، ولغوأرِك جافلاي  ققحملا  صاخلا ، قيرفلا  يف  يئاكرش  لبق  نمو  نمزوس ، ناغود  انأ 
، ولغوأ شاب  تعفر  قباسلا  ديقعلاو  ناتياك ، ريكبو  كاربوت ، روغنوغ  ققحملا  هدعاسمو 

تامولعم يأ  كلمأ  ينكلو ال  طباضلا ، ىعدي  رخآ  صخش  عم  كارتشالاب  كلذو 
، ولغوأ شاب  تعفر  قباسلا  ديقعلاو  لنوزوأ  لاو  ناتياك ، ريكب  ّنأ  فرتعأ  امك  هنع .

وعدملاو كاربوت ، روغنوغو  ولغوأرِك ، جافلاي  ققحملا  نيقباسلا ، يئاكرش  لبق  نم  اولتق  دق 
، ينم صلختلا  لجأ  نم  ًاضيأ  يتقحالمب  نوموقي  ماذ  صاخشألا  ّنأ  امك  طباضلاب .
، نيفلملا نيذه  تقفرأ  دقو  ةمزاللا . تاءارجإلا  ذاختا  ةرقوملا  مكتمكحم  نم  وجرأ  اذل 

. ةمزاللا قئاثولاو  ةحلسألاب 
نمزوس ناغود 

اوناك ةيدروك ، لوصأ  نم  لامعأ  لاجر  ةتس  ءامسأب  ةمئاق  كانه  تناك  مث 
. مهلتق مث  نمو  بيذعتلا  تحت  ماوجتسا  مت  ثيح  لوبنطساو ، ةرقنأ  يف  نوميقي 

صاصرلاب ًايمر  مهلتق  ًمت  لوضانألا ، قطانم  فلتخم  نم  ًاصخش ، رشع  دحأل  ءامسأو 
ةمظنمل ليومت  رداصم  نالكشيو  ابوروأ ، ناميقي يف  نيصخشل  ةفاضإلاب  قيرطلا . يف 

دحأ اهتيحض  بهذ  ريجفت  ةيلمع  امهلتقو ، اماوجتسا  ّمت  ثيح  ، PKK لا ـ
ناسنإلا قوقح  ريدم  لايتغا  ركب ، رايد  ةنيدم  نيرصانملا ل ـ PKKيف  نييفحصلا 

يف يليلال  ةقطنم  قدانف  دحأ  يف  هذيفنت  مت  يذلا  حلسملا  ءادتعالا  لوبنطسا ، يف 
ءاليتسالا ةصاخلا ، زافلتلا  تاطحم  ىدحإ  نيلماعلا يف  نم  نينثا  ةباصإ  لوبنطسا ،

لوصأ نم  ردحني  يذلا  هبحاص  ديد  دعب  قلغملا  قوسلا  يف  ةغاصلل  لحم  ىلع 
يتلا تاصقانملا  ىدحإ  نم  اتبحسنا  نيتكرش  ىنبم  ىلع  حلسملا  ءادتعالا  ةينايرس ،

نم ةيضايرلا  يداونلا  دحأ  ىلع  ءادتعالا  داسفلا ، تافلم  روهظ  دعب  ةلودلا ، اهحرطت 
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دحاو هعومجم  ام  كانه  ناك  ةلصحملابو  ماه . عامتجا  داقعنا  ءانثأ  لوألا  فصلا 
. نيفلملا اهليصافت يف  حيضوتب  ناغود  ماق  ًالثامم  ًامرج  نورشعو 
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نورشعلاو سماخلا  لصفلا 

قئاثولا كلت  لك  ىلع  روغنوغو  جافلاي  روص  ىرأ  انأو  ًاريثك  برغتسأ  مل 
امأرج ّنأ  لوقأ  نل  كلذ  مغرو  ةيادبلا ، ذنم  لامتحالا  اذه  عقوتأ  تنك  دقف  ةروزملا ،

ّنأ كش  الو  هلتقب . اماق  يذلا  لجرلا  لتقم  قيقحتلا يف  نايلوتي  امهف  ينئجافت . مل 
يتلا ةوقلا  ىدم  ىلع  ليلد  يه  لب  ديكأتلاب ، امهتعاجش  نم  عبنت  ال  ةأرجلا  هذه 
تنك يننأل  كلذ  ينفيخي . ام  رثكأ  ناك  اذهو  ةلودلا . ةزهجأ  لخاد  ا  ناعتمتي 
يتلا نمألا ، ىوقل  لئالدو  قئاثوو  ةحلسأ  نم  يدل  ام  لك  ميلستل  ةياهنلا  ًارطضم يف 

لك ميلستو  هيف . قثأ  نأ  ّيلع  نمب  ةقدلا  هجو  ىلع  يردأ  ال  يراوضلل ، ًاركو  هبشت 
مهو مهيديأ ، تعقو يف  نإو  ةطقل . محل  ةعطق  يميلست  هبشي  ةمهملا ، تامولعملا  هذه 

، دوهشلا نم  صلختلاو  نئارقلا  ءافخإو  تامولعملا ، ريوحتو  ةلدألا  ةلازإ  يف  نوفرتحملا 
نيح ًادغف  فسألل . رخآ  ًارايخ  كلمأ  يننكلو ال  رصبلا . حمل  ءيش يف  لك  نوحميس 
لب يسأر ، عدصيس  نم  هدحو  ديفم  نوكي  نل  دئارجلا ، يف  ربخلا  رشن  متي 

، لثامم رمأ  ثودح  لبقو  اذل ، ينقحالتو . ّيلع  لاهنتس  اهعورف  لكب  تارابختسالا 
نيمختلا نكمي  الف  ًادغ . ةديرجلا  كلذ يف  لك  رشن  دعب  نكلو  ّيدل ، ام  ميلست  ّيلع 

امو ةلودلا  نمأب  اهساسم  ةجحب  تامولعملا ، رشن  عنمل  نورمآتملا  ءالؤه  هب  عّرذتي  دق  امب 
. تارربم نم  كلذ  ىلإ 

نمألا ةمكحمل  قاروألا  ميلستو  ربخلا  رشن  دعب  لصحيس  يذلا  ام  نكلو 
جافلاي نم  لك  باوجتساو  ةينيتورلا ، تاءارجإلا  متتس  حضاو ، رمألا  نأ  نظأ  ماعلا ؟
امهزجح نود  نم  باوجتسالا  متيس  مأ  امهيلع ؟ ضبقلا  متيس  له  نكلو  روغنوغو .
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رظن ةهجو  ىلع  دمتعي  رمألاف  نيلامتحالا ، ةيناكمإب  دقتعأ  قيقحتلا ؟ ةمذ  ىلع 
هذه ناركنيس  لاوحألا  عيمج  يف  امهنكلو  ةيضقلل . يصخشلا  هريدقتو  يضاقلا ،
عاونأ لكب  هفلم  رخزي  ناغود ، لثم  نوناقلا  نع  ًاجراخ  ًاصخش  ّنأ  نايعديو  مهتلا ،

نم نيرصنع  طيروت  لواحي  لعفلاب ، هتوم  نم  نآلا  ىتح  ققحتلا  متي  يذلاو مل  مئارجلا ،
انفلاح ول  ىتح  نكلو  ةموكحلا . ةيقادصم  يف  نعطلل  امهتعمس ، ثيولتو  ةطرشلا ،

ىلع لمعلا  لجأ  نم  ةينيتورلا  ااءارجإ  ةمكحملا  تأدبو  ةلدألا ، ةلازإ  متت  ملو  ظحلا ،
ةسلجلا دعب  ديكأت  لكب  امهحارس  قالطإ  متيسف  امهيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  متو  ىوعدلا ،
ناموقيس نيفرتحم ، نيمرجم  يسفنل  تنمض  دق  نوكأس  كلذبو  ةثلاثلا ، وأ  ةيناثلا 

عضب ذنم  يب  لصتا  يذلا  صخشلا  ينربخأ  امك  امهحارس ، قالطإ  لاح  يلتقب 
. ًامامت فراعب  اولعف  امكو  ينددهي ، وهو  لزنملا  تاعاس يف 

لاجر نم  نيطروتملا  ءامسأ  ىلع  علّطا  فراع  ّنأ  مهربخأ  يذلا  نم  نكلو 
امب ةطرشلا  رابخإ  ىلع  رصأو  مهئامسأ ، نع  ىتح يل  حاصفإلا  ضفر  هنأ  مغر  ةطرشلا ؟

لّجع ام  لعفلاب ، مهربخأ  هنأ  ودبي  ةوطخ . يأب  مايقلا  لبق  نالصأ ، اضر  هيلع  هعلطأ 
هنأ مل يعّدي  ديفمف  نمألا ، ةيريدم  طبضلاب يف  ثدحت  نم  عم  ملعأ  الو  هتيا . يف 

صخشلا لصتا  دقف  مأ ال . همالكب  قوثولا  ّيلع  ناك  نإ  فرعأ  يننأ ال  مغر  هلباقي ،
ماق يلاتلابو  نيفوشكم ، اتاب  امأ  امهربخأو  روغنوغو ، جافلايب  فراع ، هلباق  يذلا 

يريصم هيلإ  لوؤيس  ام  اذهو  روفلا . ىلع  نيكسملا  يقيدص  لتقب  نامرا  ناذه 
اوناك مهف  ينم . صلختلا  لبق  توموأو  ادنوف  ءاذيإب  اوموقي  مل  ام  عبطلاب  ًاضيأ ،

. نوثدحتي امع  فرعأ  يننأ  نم  نيدكأتم  اوناكو  نوديري ، ام  مهميلستب  نوبلاطي 
بلعلا كلت  وه  لاجرلا ، ءالؤه  هبلطي  ام  نوكي  نأ  نكمي  الأ  ةظحل .. نكلو 
فالخلا دعب  ناغود  نوبلاطي  اوناك  دقف  َِملو ال ؟ زافلتلا ؟ فوج  اهيلع يف  انرثع  يتلا 

يقب دقف  وه  امأ  روصلاو . ةحلسألاو  قئاثولا  هذه  مهميلستب  مهنيب ، لصح  يذلا 
ناكمب فارتعالل  هبيذعتو  هفطخب ، اوماق  امبرو  ةايحلا . ديق  ىلع  هئاقبل  ًانامض  ا  ًاظفتحم 

ىلع مهروثع  لبق  هلتقب ، نوموقيس  اذامل  نكلو  هلتقب . اوماق  حوبلا  ضفر  نيحو  ةلدألا ،
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اوماق هتوم ، دعبو  كلذ . اودّمعتي  نأ  نود  بيذعتلا ، ءانثأ  لتُق  امبر  نوديري ؟ ام 
ام ةقيرط  داجيإ  نم  نالصأ  اضر  نكمت  دقو  هب . ةقالع  ىلع  ناك  نم  لك  ةقحالمب 

ياوس َقبي  ملو  رهشأ . ةعضب  ذنم  اهبيبح  عم  لصاوتت  مل  يهف  تيمد  امأ  برهلاو ،
ناغود تيقتلا  يننأ  عيمجلا  مامأ  تنلعأ  دق  ةدوهعملا  يتقامحبو  يننأ  ةصاخ  هب ، قاحلل 

دقف مهكوكش ، نيقحم يف  اوناك  دقو  يلوح . كوكشلا  لك  تعمج  يلاتلابو  هلتقم ، ليبق 
علّطيس ًادغو  يدي . نيب  قئاثولا  كلت  لك  عضي  نأ  ىرخأب  وأ  ةقيرطب  ناغود  عاطتسا 
جافلاي ةقيقح  نع  فشكلا  متيس  يأ  روصلاو . ةحلسألاو  ةلدألا  هذه  ىلع  دلبلا  لك 

ام لك  فشكو  ًاضيأ ، طباضلا  اذه  ةيوه  فشك  متيس  ظحلا ، انفلاح  نإو  روغنوغو ،
يكل ةقيرط  هذه  نوكت  دقو  هلجأ . نم  يننوددهيو  نومرا  كئلوأ  هب  بلاطي  ناك 

الو هيلع . لوصحلا  نودوي  اوناك  امم  ًايفخم  ءيش  ىقبي  نل  ًادغف  قاحللا يب ، نع  اوفقوتي 
صاخشألا ءالؤهف  مهسفنأ ، فشكب  ةرطاخملاو  رخآ ، يفحص  لتقب  نوموقيس  مهنظأ 

نلو رطخلا . مهبّنجت  ةيقطنم  دعاوق  قفو  لب  مهفطاوعو ، مهئاوهأ  قفو  نوكرحتي  ال 
. ةقيقحلا روهظ  دعب  ءيش  يلتق يف  مهديفي 

اوموقي نل  مأ  ىلإ  نئمطأو  ةحارلا ، ضعبب  رعشأ  ينتلعج  ةجيتنلا  هذه 
رصأ اذاملو  ناغود ؟ نع  اذامف  ًاليوط ، رمتست  يتحار مل  نكلو  توموأو . ادنوف  ءاذيإب 

امك ةيوس ، ةبعللا  هذهل  انططخ  دق  اننأو  ًايح ، لازي  ال  هنأ  ىلع  لاجرلا  كئلوأ 
ام مهميلستو  يبيهرت ، لجأ  نم  ربكأ  ةروصب  ّيلع  طغضلا  نولواحي  امبر  نوعّدي ؟
عم قيقحتلا  ءانثأ  ةيسفنلا  لئاسولا  هذه  نومدختسي  نوققحملا  ىتحف  َِملو ال ؟ يتزوحب .
امب مرا  فرتعي  كلذبو  ااكتراب ، اوموقي  ةريثك مل  مئارج  مهيلإ  نوبسنيو  نيمرا ،

نوعنتقم مأ  مأ  يعم ، هوعبتا  ام  اذهو  هب . مقي  ام مل  ةبغم  نم  وجنيل  طقف ، هبكترا 
ولف اهنم ، تأدب  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  تدع  لعفلاب ؟ يح  وه  له  نكلو  يح ؟ هنأب  ًاقح 

فّشكتت نيحو  ديكأت ، لكب  فعاضم  رطخلا  ّنأ  ينعي  اذهف  لعفلاب ، ًايح  ناك 
اهتعبتا يتلا  ةطخلاف  ًاذإ  ناغود . عم  قيسنتلاب  لمعأ  يننأ  ًانيقي  نودادزيس  قئاقحلا ،

رشن دعب  ءيش  ينديفت يف  نل  لزنملا ، نم  يجورخ  لبق  اهيلإ  تنكر  يتلا  راكفألا  لكو 
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اوفكي نل  مهنكلو  تقولا ، ضعبل  نولّهمتيس  امبر  دغلا . ةديرج  تاحفص  ىلع  ربخلا 
اذهو ديدش ، رطخ  ينبا يف  ةايحو  ادنوف  ةايحو  يتايح  نوكتسو  ًاقلطم . يتقحالم  نع 

. لبق نم  يخأ  هيف  قرغ  يذلا  هتاذ  عقنتسملا  قرغأ يف  لعفلاب  تأدب  يننأ  ينعي 
ناك هذه ، توملا  ةهاتم  نم  ذفنم  نع  ثحبلا  ًاثبع  لواحأ  تنك  اميفو 
لصو يذلا  لورإ  ناك  لاقنلا . هفتاه  نر  نيح  ةلواطلا ، ىلع  حالس  رخآ  عضي  اغلوت 
تداع بابلا ، وحن  هجتي  اغلوت  ناك  اميفو  بابلا . هل  حتفي  نأ  هنم  بلطيو  ءانبلا ، ىلإ 

؛ ريكب ةروص  ىلع  يانيع  تعقوف  يدي . نيب  يتلا  ةروزملا  قئاثولا  كلت  صحفتت  يتارظن 
، ةرورغملا هتارظنب  ليوطلا ، ليحنلا  ههجوو  هبراشو ، نيّثكلا ، هيبجاحب  ةريشعلا ، ميعز 

هذه لكب  ينهذ  يف  طبتري  مل  ول  ءيشلا ، ضعب  ًاكحضم  ودبيس  ناك  يذلاو 
نع باغو  باشلا ، اذه  تيسن  دقل  يهلإ  اي  نيدلا ؟ حالص  هبشيأ  ةيمادلا . ثادحألا 
سيل ناغود  ّنأ  عمو  لثامم . عضو  يف  انالكف  ثادحألا ، قحالت  مضخ  يف  ينهذ 

هنأ مغر  لبق ، نم  هركذتأ  اذامل مل  ةلصحملا . ًاخأ يف  رسخ  دق  اّنم  الك  نكلو  يقيقش ،
؟ هب لاصتالا  ّيلع  ضرع 

فقاوملا لكل  حلصت  ةلمج  ماودلا  ىلع  ددري  نافوت  موحرملا  يقيدص  ناك 
ةهاتم طسو  عيضتس  يرجي ، امل  ةماع  ةيفسلف  ةرظنب  ىلحتت  ال  نيح  : « هيأرب

يتلا ةراذقلا  هذه  فلخ  نماكلا  قطنملا  فاشتكا  ّيلع  ناك  نإ  تلءاست  ليصافتلا .«
ءانع يسفن  فلكأ  يننكلو مل  جئاتنلا ، ضعب  ىلإ  تلصوت  امبر  ةنعلك . تقصتلا يب 

يتبغرل يف امنإ  ًادماع ، كلذ  لعفأ  يننأ مل  ةقيقحلاو  يرجي . ام  لك  قمعب يف  ريكفتلا 
ّنأ ّنظأ  طّروتلا ، ةلحرم  زواجت  دعبو  نآلا ، يننكلو  ًايركف . ىتح  رمألا  طّروتلا يف  مدع 
لوأو يرجي . ام  لك  ًايلم يف  ريكفتلاو  سولجلا  ىلع  ًارخأتم  تاب  لب  ناح ، دق  تقولا 
ًالدب ةماعزلا  ىلوتو  هاخأ ، دقف  يذلا  باشلا  اذه  نأش  نم  ليلقتلا  مدع  يه  ةوطخ 

ًايوس يف لمعن  نأ  ّيلع  ضرع  هنأ  ىتح  هيخأ ، ةلتق  بّقعتي  هنأب  حّرص يل  دق  وهف  هنم .
ضوخلا نع  ىأنمب  ىقبأس  يننأ  ينم  ًانظ  دورب ، لكب  هضرع  تلباق  اميف  نأشلا . اذه 

ةهجلا نوكت  دقو  هسفن . فصلا  فقي يف  انيلك  نأ  دقتعأف  نآلا  امأ  ثادحألا . يف 
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، رطاخملا هذه  نم  ةيامحلا يل  ريفوت  لقألا  ىلع  وأ  يصيلخت ، عيطتست  يتلا  ةديحولا 
ناك تالامتحالاو ، راكفألا  لابح  ىلع  لقنتأ  تنك  اميفو  ناتياك . ةريشع  يه 
ءانبلا باب  حتفل  كيتاموتوألا  رز  طغض  نأ  دعب  هلمع ، ةلصاوم  ىلإ  داع  دق  اغلوت 

. يلفسلا
؟ اذه نيدلا  حالص  وه  لاجرلا  نم  عون  يأ  اغلوت ، اي  لق يل  - 

. نآلا هعامس  عّقوتي  لاؤس مل  ءازإ  ًالوهذم  باشلا  روصملا  ّيلإ  رظن 
. هرودب ينلأس  طبضلاب ؟ – هينعت  يذلا  ام  - 

. ةصرفلا هِطعأ  يننكلو مل  هيف ، ركفأ  ام  ةفرعم  ديري  هنأكو  ادب 
كوكشلا هتاملك  وأ  هتافرصت  تراثأ  له  ةغوارملا  – ًالواحم  اهتلق  ينعأ  – - 

؟ كيدل
. ًاقمع هتشهد  تدادزا 

. ليبقلا اذه  نم  ءيش  ثدحي  مل   -ال ،
: فيضي نأ  لبق  ناعمإب  ينقمري  وهو  تكس 

ديرت تنك  نإو  عاطتسملا . ردق  يتدعاسم  لواح  دقف  سكعلا ، ىلع  لب  - 
. ةميرجلاب هل  ةقالع  نأب ال  عنتقم  انأف  فراع ، لتقمب  هتقالع  ةفرعم 

؟ ةقثلا هذه  لكب  ملكتت  اذامل  - 
. باوج داجيإ  ًارئاح يف  ادب  هنأ  ىتح  ًاتغابم ، ناك  يلاؤس  نأ  ودبي 

لتُق نيح  هيلع  ادب  يذلا  قيضلا  تدهش  يننكلو  ًائيش ، كل  دكؤأ   -ال 
. هيخأ لتقب  اوماق  نم  بقعتي  ًاضيأ  وهف  فراع .
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. اهنع راسفتسالا  لواحأ  تنك  يتلا  ةطقنلا  ىلإ  لصو 
كلذ عّنصتي  نأ  لواحي  نكي  ملو  رعاشملا ؟ قداص  ناك  هنأ  دكأتمأ  - 

؟ كمامأ
هنإ ىتح  هيخأ ، لتقم  ىلع  ًانيزح  لازي  ال  ناكو  ًاقداص ، ناك  عبطلاب  - 
افروأ ةنيدم  نم  ءيا  ةقشم  دبكت  امل  ًاقداص  نكي  ول مل  ًاضيأ . روصلا  طاقتلا  ضفر 

. انئاقلل
يتلا يف راكفألا  قفاوت  تناك  اأ  كلذ  نم  مهألاو  ةيقطنم ، هتارربم  تناك 

. كلذ مغر  دكأتلا  ّدوأ  تنك  يننكلو  يتطخ . حلاصل  ريستو  يسأر ،
لجأ نم  ءيش  يأ  لعفل  دادعتسا  ىلع  وه  له  ينعأ  رصم ؟ وه  لهو  - 

؟ هيخأ تومل  ماقتنالا 
دق وهف  هيخأ ، ىلع  هنزح  نم  كعدف  ديكوت  – ةربنب  اهلاق  عبطلاب  – - 
ىلع روثعلا  هيلع  بصنملا ، اذهل  هقاقحتسا  رهظيلو  هدعب . نم  ةريشعلل  ًاميعز  ريتخا 
نل ةريشعلا  لافطأ  ىتحف  لاجرلا ، نم  كعد  الإو ، هرأثب . ذخألاو  هيخأ ، لتق  نم 

. ءالولاو ةعاطلا  هل  اورهظي 
مهألاو ةلهذم ، ةروصب  ةيقطنمو  ةطيسب  اهيلإ  لّصوت  يتلا  ةجيتنلا  تناك  دقل 

، ةعمعملا هذه  يطّروت يف  ءارج  ينبيصت  دق  يتلا  رطاخملا  لك  نم  يصالخ  ليبس  اأ 
يننأل عبطلاب ، لعفأ  يننكلو مل  ًاحرف . هيتنجو  ليبقتو  زفقلا ، ةبغرلا يف  ينترماخ  دقف  اذل 
ظحال نيحو  ينهذ . رودي يف  ام  ىلع  هاوس  دحأ  يأ  وأ  اغلوت  عالطإ  يونأ  نكأ  مل 

: مالكلا لصاوي  وهو  يديب  يتلا  قئاثولا  ىلإ  راشأ  يتمص ، باشلا 
؟ ةباصعلا هذهل  يمتني  ًاضيأ  وهأ  ةجردلا ؟ هذه  ىلإ  هب  مت   -َِمل 

. ريكب هقيقش  لب  وه ، سيل  - 
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ةحلسألا وحن  راشأ  مث  اهلاق  يقيدص  – اي  اذهك  ًارمأ  عقوتن  انك  دقل  - 
؟ روصلا طاقتلاب  أدبأ  له  ةيعضولا ؟ هذ  كيأر  ام  ةلواطلا  – ىلع  ةفوصرملا 

ةلواطلا ىلع  ةفوصرم  ااكرام ، ملعأ  ال  يتلاو  ةتسلا  تاسدسملا  تناك 
. اهببسب تكفُس  يتلا  ءامدلا  ضقاني  ءودهو  ةءاربب 

اهنم دحاو  لكل  طقتلا  نمو مث  ًاعم ، اهلك  اهرهظت  ةروص  طقتلا  لجأ ، - 
. ةدح ىلع  ةروص 

وحن تهجتا  سرجلا . ّنر  نيح  شالفلا ، بّكري  ذخأو  هتريماك  باشلا  جرخأ 
نيعلا نم  رظنلا  لبق  بابلا ، حتفأ  مل  يننأ  الإ  لصو . دق  لورإ  ّنأ  دب  الف  بابلا ،
ءافخإ عطتست  مل  اهنكل  ريبك ، لكشب  هوجولا  بدحت  ةسدعلا  ّنأ  مغرو  ةرحاسلا .
نينسلا لقث  نأو  يلثم ، هنأ  تنقيت  بابلا ، حتفأ  اميفو  لورإ . هجو  ىلع  يذلا  قلقلا 

، ةحارلا هيلع  تدب  ينآر  نيحو  ةرماغملا . هذه  تآجافم  نم  ًاريثك  لّمحت  هلوخي  ال 
. رثكأ دّكأتلا  ديري  ناك  هنكلو 

هنكل فيظن ، لزنملا  ّنأ  فتاهلا  ىلع  اغلوت  هربخأ  دقل  ًاذإ ؟ – ريخب  رومألا  - 
. عاطتسملا ردق  نانئمطالا  ديري  ناك 

لوخدلا  –ال قيرط  هل  حسفأل  ًابناج  ىّحنتأ  انأو  تلق  ريخب  – لجأ  - 
ولت دحاولا  قّقحتي  أدب  ناغود  هب  ينربخأ  ام  لك  ّنأ  امك  لزنملا ، يف  دحأ  دجوي 

. رخآلا
. ًاروبح هانيع  تقرب  دقو  لخد  فوخلل ، ٍعاد  نم  ام  هنأ  كردأ  نيح 

ام ًادغ  تاعيبملا  ةحئال  رّدصتنس  ًاذإ  ًالذج  – اهلاق  يقيدص  – اي  عئار  - 
. هفلخ نم  بابلا  قلغأو  ًادسح  – مئاتشلا  انل  ليكيس  لكلاو  ددعلا . رشني  نإ 

. ةحلسألا ريوصتب  اغلوت  أدب  دقل  ثدحيس ، ام  اذه  ّنأ  نظأ  - 
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. هحمالم تعبط  يتلا  ةسامحلا  وحم  عطتسي  ملو  ههجو ، ىلع  يدج  ريبعت  رهظ 
: لوقلاب رداب  كلذ  مغرو 

. ليوط تقو  انيدل  سيل  نكلو  هسفن  – كلامت  لواحو  اهلاق  عبطلاب  – - 
ا ملح  يتلا  ةميلولا  رظتني  نيدب  ةيهش  ا ، ثدحتي  يتلا  ةيهشلا  تناك 
. روصلا ىلوأ  طاقتلاب  أدب  يذلا  اغلوت  دهاشو  نولاصلا ، لخد  نيحو  دوقع . ذنم 

: فته
هنع تمجحأ  ام  لعف  ديري  هنأك  هوحن ، هجوتو  يقيدص  – اي  قيفوتلاب  - 

يسن تاسدسملا  ىأر  نيح  هنكلو  باشلا ، يدخ  ىلع  نيتلبق  عبطب  ليلق ، ذنم 
ءيش لكف  ًاذإ  اهنع  – ةشهدلا  ارمغ  يتلا  هتارظن  عفري  نأ  نود  نم  لصاوو  هتبغر ،

روهظلا يف مدع  ىلع  ًاصيرح  بيرق ، نع  اهصّحفتي  وهو  اهلاق  ًاقح – ! انه  دوجوم 
ناعستت نينيعب  ينقمري  ذخأو  ةكيرألا ، ىلع  ىرخألا  ةبلعلا  وحن  هجتا  ةروصلا .مث  رداك 

. هيلع انرثع  ام  لك  هل  حرشأ  تنك  اميف  ةشهد ،
دّدحأ نأ  نود  نم  يمألك ، تيأ  نأ  دعب  اهلاق  لعفلاب  – عئار  رمأ  هنإ  - 

عراب لجر  ناغود  نإ  ينبطاخي  – مأ  هسفن ، بطاخي  ناك  نإ  ديدحتلا  هجو  ىلع 
. ةلدألا نم  ةعئار  ةعومجم  انل  كرت  دقف  لعفلاب ،

تناك ةلدألا  – هذه  ىلع  انروثعب  تاطلسلا  غالبإ  انيلع  نكلو  لجأ ، - 
. ياياون ربس  ديرت  لؤاست  تارظنب  ينجدحي  ذخأف  هتوشن ، نم  هجرختل  هيفاك  يتاملك 

. ةلادعلا نع  ةلدألا  ءافخإب  اننومهتيس  كلذ ، لعفن  نإ مل  - 
مهغالبإ لجؤنس  اننكلو  قيمع  – ريكفت  هيلع  ادبو  اهلاق  قح  – كعم  - 

روفلا ىلع  ناكملا  لوحتيسو  فحصلا . ةيقب  نوربخيس  مأل  عاطتسملا ، ردق  رمألاب 
. صّمح الب  دلوملا  نم  جرخنسو  ةعراصم ، ةبلح  ىلإ 
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. هفتك ىلع  تبرأ  انأو  ّدو ، ةماستبا  يهجو  تلع 
، ضرتعي نل  نمألا  ىوق  يف  ينمعدي  يذلا  صخشلاف  ًائيش ، َشخت   -ال 

نوكتس نيحلا  كلذ  ىتحو  دغلا . حابص  ىتح  لزنملا  ىلإ  لوخدلا  ليجأت  نم  نكمتيسو 
، هيلإ ثدحتلا  ّيلع  نكلو  ناكم . لك  عزوتل يف  اهقيرط  يفو  تعبُط ، دق  ةفيحصلا 

. تقولا نم  ديزم  ةعاضإ  لبق 
. ههجو يطغيل  بابلاب ، ًافقاو  ناك  نيح  هيلع ، هتحمل  يذلا  قلقلا  كلذ  داع 

؟ هبتكيس نمف  نآلا ، ترداغ  نإو  ربخلا ، ليصافت  لك  فرعت  كنكلو  - 
. لزنملا اذه  رثكأ يف  ءاقبلا  ىشخي  ناك  هنكلو  هسفنب ، هتباتك  عيطتسي  ناك 

يطيرش وحن  ريشأ  انأو  تفضأو  هب  – كتربخأ  امم  رثكأ  فرعأ  ال  انأ  - 
ليصافتلا يف لك  حضوأ  دق  ناغود  ّنأ  ّدب  الو  ةكيرألا  – ىلع  نيعوضوملا  ويديفلا 
نم ريثك  ىلع  لوصحلا  نم  نكمتتس  امدهاش  نإو  نيذه . ويديفلا  يطيرش 
هنم بلطأو  يقيدصل ، طيرشلا  ملسأس  ًاريثك ، بيغتأ  نل  يننأ  امك  تامولعملا .
ربخلا بتكنل  ةديرجلا ، ىلإ  دوعأس  مث  ةلدألا ، ةيقب  مالتسال  حابصلا  ىتح  راظتنالا 

. ةيوس
؟ كيلع ضبقلا  ءاقلإ  ول مت  اذامو  - 

؟ ّيلع ضبقلا  نوقليس  اذاملو  - 
لاجرب ةقثلا  مدعب  قيرطلا ، يف  نحنو  انتربخأ ، نم  تنأ  كنأ  تيسنأ  - 

؟ ةطرشلاو نمألا 
، قئاثولا هذه  ىلع  انلصحو  ةحلسألا ، روص  انطقتلا  نكن  مل  اهنيح  - 

ويديفلا يطيرش  دحأ  تذخأ  تافارتعالا  – لك  امهيف  ثيح  ويديفلا ، يطيرشو 
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لدب ًاماسو  يننوحنميس  امهلخادب ، ام  نودهاشي  نيحف  هب  – حّولأ  انأو  يديب 
. يلاقتعا ريكفتلا يف 

نيحو نيقيلاو ، كشلا  نيب  حوارتت  تارظنب  نيتينبلا ، هينيعب  ينقمري  ناك 
: لوقلاب رداب  ضارتعالا ، يوني  هنأ  تدقتعا 

كلذ ىتحو  ةيوس . رداغنل  هلمع ، نم  اغلوت  ءاهتنا  رظتنن  انعد  ًاذإ ، ًانسح  - 
. لزنملا شيتفت يف  ةلوج  يرجنس  نيحلا 

نم قّقحتلل  لزنملا  انتلوج يف  انيأ  دقف  اذل  ةقدو . ٍّنأتب  لمعي  اغلوت  ناك 
. ريوصتلا نم  يهتني  نأ  لبق  ًاضيأ ، نيتراجيس  نيخدتب  انمقو  ىرخأ ، ةلدأ  دوجو  مدع 

ىلإ لورإ  ينلصوأ  دقو  ةرشع . ةيداحلا  براقت  ةعاسلا  تناك  ةقشلا  نم  انجرخ  نيح 
ىلع ٍداب  قلقلاو  ينهّبن  دقو  انباهذ . دنع  هيف  انفقوت  يذلا  ةرجألا ، تارايس  فقوم 

: ههجو
. هيلع ةرظن  ِقلت  ام مل  ربخلا  رشنن  نلف  ةدوعلا ، رخأتت يف   -ال 

تبلطو تارايسلا ، ىدحإ  تللقتسا  اميف  ةفيحصلا ، هاجتاب  ًاعرسم  رداغو 
نوكي نأ  لهتبأ  انأو  نيدلا ، حالص  هيف  ميقي  يذلا  قدنفلا  ىلإ  يلاصيإ  قئاسلا  نم 
ينرظتني نأ  هرابخإو  هب ، لاصتالا  عيطتسأ  تنك  يننأ  مغرو  قدنفلا . يف  ًادوجوم 
ىشخأ تنك  اذل  ًابقارم ، ًاضيأ  قدنفلا  فتاه  نوكي  نأ  حجرملا  نم  نكل  كانه ،
لوخدلا ةكرح  ببسب  نكلو  ديكأت ، لكب  بقارم  قدنفلا  ّنأ  امك  فتاوهلا . مادختسا 

سيل قدنفلا  بقاري  نم  ّنأ  ةصاخ  ّيلإ ، اوفرعتي  نأ  دعبتسملا  نمف  ةفيثكلا ، جورخلاو 
ديكأتلاب نآلا ؟ قدنفلا  لجرلا يف  نكي  نإ مل  لعفأس  اذام  نكلو  روغنوغ . الو  جافلاي 

ردقلا اذه  ىلع  ةمهمل  نورفاسي  صاخشألا ال  ءالؤهف  كانه ، هلاجر  ضعب  نوكيس 
ًاريثك لوعأ  تنك  ةقيقحلا ، مهلاجر .يف  نم  ةلث  مهبحصت  نأ  نود  نم  ةيمهألا ، نم 
ريغ مأ  حضاولا  نمو  مهيخأل ، رأثلا  ةلواحمو  ةقيقحلا ، نع  مهثحب  مهيعاسم يف  ىلع 
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. ولغوأ يجنيب  ةلئاع  دي  ىلع  هلتقمب  نيعنتقم 
ناغود مل نكلو  ًاريثك . هب  قثي  هنأ  نيبت يل  ناغود ، نع  هثيدح  لالخ  نمو 

ناغود هربخي  اذامل مل  ًاقح  ةقيقحلا . ىلع  مهعلطأ  ناكل  الإو  ةقثلا ، كلت  مهلدابي  نكي 
نكلو كلذ ؟ لعفي  هنأ مل  يناردأ  امو  هدعاسمو ؟ جافلاي  وه  هيخأ ، لتقب  ماق  نم  ّنأ 

انضرتفا ول  ىتحو  نيققحملا . ةقحالم  نع  نيدلا  حالص  ىناوت  امل  هربخأ ، دق  ناك  ول 
اذامل ًاذإ  هيعدي ، اميف  بذاك  ناغود  نأب  باشلا ، ةريشعلا  ميعز  عانقإ  نم  انّكمت  امأ 
قيقش عم  ةيفحص  ةلباقم  قحتست  له  فراع ؟ لتقب  نادسافلا  نايطرشلا  ناذه  ماق 

دعبتسملا نمف  اذل  مهدض ؟ تاهجلا  لك  ةراثإو  يفحص ، لتق  ةميرج  طّروتلا يف  ريكب ،
لتقم يف  نيققحملا  طروتب  نيدلا  حالص  ربخأ  دق  هاوس  وأ  ناغود  نوكي  نأ  ًادج ،

؟ نادغولا ناذه  امه  هقيقش  لتقب  ماق  نم  ّنأ  ناغود  هربخي  اذامل مل  اذامل ؟ نكلو  هيخأ .
ردصم هربتعي  وأ  ًالعف  باشلاب  قثي  ناك ال  ول  نكلو  نيدلا ؟ حالصب  قثي  هنألأ ال 

لمحت ال  اهيلع ، انرثع  يتلا  قئاثولا  ّنأ  امك  ًاذإ ؟ هنم  يريذحتب  مقي  اذاملف مل  رطخ ،
ىلع ناغود  هعلطي  ًاذإ َِمل مل  ةباصعلا . عم  نيدلا  حالص  طّروت  ىلإ  ريشي  ءيش  يأ 

نأ لقعيأ  ناغود . مالك  نم  دكأتلا  ديري  باشلا  نكلو  لعف ، دق  نوكي  امبر  ةقيقحلا ؟
نع رياطتت  يراكفأ  تأدب  مارتحالاو ؟ ةقثلا  هذه  لك  هيلوي  لجر  مالك  نم  دكأتي 

، نيدلا حالصب  يئاقل  ىتح  اهتململ ، ةلواحم  نع  تفقوتو  عايضلا ، حاير  طسو  اهلابح 
اهءاوضأ بقرأ  انأو  لوبنطسا ، ميسن  قشنتأل  ةذفانلا  تحتفو  ةبوجألا ، ىلع  روثعلل 

اذل ينهذ . ىلع  ميختل  اهلالظ  تدواعو  ينأشو ، ينكرتت  نأ  تبأ  راكفألا  نكلو  ةليللا ،
باب يلوصو  ىتح  اهنم ، صلختلا  نم  نكمتأ  نل  يننأ  ملعأ  انأو  اهل ، تملستسا 

. قدنفلا
يفطعم يف ةقاي  تعفرو  قدنفلا ، باب  انغلب  نيح  فقوتلا  قئاسلا  نم  تبلط 

نكلو ةتباث ، تاوطخب  قدنفلا  تلخد  ةرايسلا . رداغأ  نأ  لبق  يهجو  ءافخإل  ةلواحم 
نودهاشي لاجر  ةثالث  ىوس  وهبلا  نكي يف  ملو  ًائداه ، ناكملا  ناك  ةنكمملا . ةعرسلاب 

فلكي مهنم مل  ًايأ  نأ  ىتح  ضورعملا ، لسلسملا  ةعباتمب  نيقرغتسم  اوناك  دقو  زافلتلا ،
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ةماستبا عّنصتت  يهو  يلابقتسال ، تض  لابقتسالا ، ةاتف  نكل  ّيلإ . رظنلا  ءانع  هسفن 
. اهيف ًاحضاو  بعتلا  ادب 

. تلق ريخلا  – ءاسم  - 
. لضفت رونلا  ءاسم  - 

. ناتياك نيدلا  حالص  ديسلا  ةلباقم  دوأ  - 
. يبلط ةاتفلا  برغتست  مل 

براوملا بابلا  وحن  ةقيشر  ةكرحب  تهجتاو  تلاق ، كلضف  – نم  ةظحل  - 
لخادلا – ام يف  ًادحأ  تبطاخ  كلضف ؟ – نم  تيتأ  ّاله  يزمر ، ديس  اهفلخ  –

ديسلا كدعاسيس  ّيلإ  – تفتلا  نمو مث  نيدلا  – حالص  ديسلا  نع  لأسي  مهدحأ 
نم نكلو  اههجو ، ىلع  ةليمجلاو  ةبعتملا ، اهتماستبا  ءاقب  ىلع  صرحت  يهو  يزمر  –

، لوطلا جافلاي يف  لثامي  ناك  يذلا  يزمر ؛ ديسلا  نع  هسفن  ءيشلا  لوق  بعصلا 
نم ًاجعزنم  ادب  دقو  راغصتساب ، ينقمريو  ةدحب ، بابلا  حتفي  وهو  ًافحن ، رثكأ  هنكلو 

. هجاعزإ ىلع  يتأرج 
: لاؤسلل داع  دقف  رمألا ، هل  تحضوأ  دق  ةاتفلا  ّنأ  مغرو 

. همالك ةيداب يف  ةيدروكلا  ةنكللا  تناكو  قزنب . اهلاق  لأست ؟ – نمع  - 
. ناتياك نيدلا  حالص  هل  – تحضوأ  نيدلا  – حالص  ديسلا  نع  - 

. يمدق صمخأ  ىتح  يسأر  نم  ينقمر 
؟ نيدلا حالص  ديسلا  نم  هديرت  يذلا  ام  اذامل ؟ - 

وه ثيدحلا  – لصاوأو  هينيع  ىلإ  قدحأ  انأو  تلق  لصتا يب  – نم  وه  - 
. يتلباقم بلط  نم 
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: لاؤسلا دواعي  نأ  لبق  تاظحلل  لهمت  هنكلو  هحمالم ، نم  قيضلا  ِفتخي  مل 
؟ كمسا ام  - 

ًائيش هل  ِنعي  مل  يمسا  ّنأ  تظحال  نيح  يننكلو  نمزوس  – ناندع  - 
نإ ام  يخأ  – وه  نمزوس  ناغودو  نمزوس ، ناندع  يفحصلا  حيضوتلا  – تلصاو 
ناك يذلا  ظفلا  لجرلا  كلذ  لوحتو  هناكم . يف  ضفتنا  ىتح  ناغود  مسا  عمس 

حضوي وهو  مارتحاو  ةقابل  نم  هكلمي  ام  لك  ىدبأو  ضيقنلا . ىلإ  راقتحا ، ينبطاخي يف 
يل:

لكف مثعلت  – نوكت  – نم  ملعأ  نكأ  انأف مل  ناندع . ديس  كوفع  وجرأ  - 
حالص ديسلا  ءيجمب  اوملع  نيح  قدنفلا ، ىلع  رطاقتلاب  اوأدب  افروأ  نم  ردحني  نم 

. مابغر ةيبلت  ىلع  نيرداق  دعن  ملو  نيدلا .
. هعامسل تقولا  كلمأ  نكأ  ينكلو مل 

؟ انه نيدلا  حالص  ديسلا  له  كبجاوب . موقت  تنأف  كيلع ،  -ال 
. دّدرتلا حضاو  ادب  دقو  لهمت 

حيضوتلا – نم  ديزمل  فدرأو  مونلل  – هتفرغ  ىلإ  بهذ  هنكل  انه . هنإ  - 
. ًاركاب مونلا  ىلع  داتعم  وهف 

. هديس ظاقيإ  ًابغار يف  نكي  هنأ مل  تكردأ 
دقل هتلباقم  – ىلع  يرارصإ  هل  حضوأل  ةيدجب ، اهتلق  ًاديج  – ينعمسا  - 
يننأ ينربخأو  هلباقأ . نأ  ىلع  رصأو  ءاسملا ، اذه  نيدلا  حالص  ديسلا  يب  لصتا 
يأر كيدل  ناك  نإ  نكلو  مهم . رمأ  يف  ينديري  هنأل  تئش ، ىتم  مودقلا  عيطتسأ 

. كنأش اذهف  رخآ ،
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، روفلا ىلع  حضوأ  اذهك  – ًائيش  لقأ  مل  انأ  ناندع ، ديس  وفعلا  - 
ربخأس انأو  سولجلاب ، لضفت  ديكأت  – لكب  نيدلا  حالص  ظقويس  هنأ  تملعو 

. روفلا ىلع  نيدلا  حالص  ديسلا 
. ًاكبترم ةباشلا  وحن  تفتلاو 

؟ ريدملا بتكم  ىلإ  ناندع  ديسلا  تذخأ  اله  رفولين ، ةسنآ  - 
ملعي ناك  هنكلو  هتحار . قالقإو  هديس ، ظاقيإ  ةركفل  ًاحاترم  يزمر  نكي  مل 

. هيخأ لتاق  نع  ثحبلل  ةفاسملا ، هذه  لك  رفسلا  ءانع  دبكت  دق  ةريشعلا ، ميعز  ّنأ 
رمألا نكي  ول مل  ىتحو  لعفلاب . ةيمهألا  نم  ريبك  ردق  ىلع  هب ، هربخأس  ام  نوكي  دقو 
فرعي يذلا  يفخلا  ملاعلا  اذه  ةخسار يف  ةعمسو  نزو  هل  صخش  قيقش  انأف  كلذك ،

هيلع ّبصي  دق  يذلا  هديس ، ظاقيإل  ًايفاك  هدحو  اذه  ناكو  ًاديج . هبيدارس  يزمر 
ةبعص ةطرو  تناك  دقل  يئيجمب . هغالبإ  نع  عنتما  هنأ  هربخأ  نإ  دغلا ، هبضغ يف  ماج 
. هديس ظاقيإل  بهذو  ةياهنلا ، رماغ يف  يذلا  يدروكلا ، باشلا  اذه  ىلإ  ةبسنلاب 
ةظفاحم تلظ  نإو  ةيادبلا ، ذنم  انثيدح  عباتت  تناك  يتلا  رفولين  ةسنآلا  امأ 

اأ ال حضاولا  نم  ادبو  زازئمشالا . نم  ءيشب  اههجو  ىّولت  دقف  اهتماستبا ، لظ  ىلع 
امافرصت ىلإ  رظنتو  لب  ًاضيأ ، هتريشع  ميعز  ىتح  الو  يدروكلا ، باشلا  فطلتست 

. هبلط ةيبلت  نع  َناوتت  كلذ مل  مغرو  زازئمشالا . هطلاخي  يفخ  ءالعتساب  ةيورقلا ،
لتحي يذلا  بابلا  وحن  ريشت  يهو  تلاق  ناندع  – ديس  يعم  لّضفت  - 

. ةلاصلا ةرادص 
حالص لعف  در  نم  ىشخأ  لازأ  تنك ال  بتكملا  وحن  اهعم  تهجتا  اميفو 

يب، ءاقللا  ضفريو  هظاقيإ ، ىلع  أرجت  يزمر  نأل  ًابضغ  طيشتسي  دق  يذلا  نيدلا ،
لكب ةاتفلا  ينتلأسو  تسلج  نأ  دعب  تدّدبت ، ينونظ  نكلو  هلعفأس ؟ يذلا  ام  اهنيح 

: لوقي وهو  ًاّشاب ، يزمر  لخد  ثيح  ةداس ، ةوهق  تبلطف  هبرش ، دوأ  امع  ةقابل 
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. هل كترايزل  ًادج  ًانتمم  ادب  دقو  تاظحل ، دعب  يديس  كيفاويس  - 
تعقو نيح  يسركلا ، يف  تيخرتساو  حيرصتلا ، اذه  نم  ةحارلاب  ترعش 

. طئاحلا ىلع  قّلعملا  ةحّطسملا  ةشاشلا  يذ  زافلتلا  زاهج  ىلع  يتارظن 
بابلاب – فقي  يذلا  يزمر  تلأس  قدنفلا ؟ – ويديف يف  زاهج  دجويأ  - 

. هجاتحنس اننأل 
جراخلا وحن  اطخو  روفلا  – ىلع  هرضحأس  اهلاق  – دجوي  – عبطلاب  - 

؟ اذه نم  ربكأ  زاهج  راضحإ  عيطتسن  تئش  نإو  لوقي  – وهو  ةوطخ 
. تلق يبحاص  – اي  ًاعئار  كلذ  نوكيس  - 

ةئراطلا ةرايزلا  هذه  ّنإ  كلذ  نم  رثكأو  فلكت ، نود  نم  هعم  يثيدح  هقار 
رعشي هديس  تلعج  لب  سّجوت ، امك  ةلكشم  يأ  نع  حصفت  مل  ليللا ، فصتنم  يف 

ناك قئاقد  لالخو  ّيلإ . رظني  وهو  نيوادوسلا  هينيع  نم  عشي  اضرلا  ذخأف  نانتمالاب ،
حالص رخأتي  ملو  بتكملا . احبصأ يف  دق  ويديفلا ، زاهجو  ةصوب  نيعبس  زافلت  زاهج 

نم نينثا  عم  بابلا  فقي يف  ناك  ةوهقلا . لوصو  لبق  لصو  دقف  مودقلا ، نيدلا يف 
يف نيتنيخثلا ، هيتفش  فلخ  حضاو  مغانت  يف  ةفوصرملا  هنانسأ  رهظي  وهو  هيقفارم ،

. ةدودو ةماستبا 
تضهنف ًاحفاصم  هدي  دمي  وهو  اهلاق  ناندع  – ذاتسأ  كب  ًالهأ  - 

هرعش فارطأ  بيشلا  طخ  دقو  سأر ، ولعب  ينم  لوطأ  ناك  يرودب . هحفاصأل 
نيتمتاقلا هينيع  نول  زييمت  نم  نكمتأ  ملف  ةفرغلا ، ًاتفاخ يف  ناك  ءوضلا  نألو  ريصقلا ،

ةلاه هيلع  يفضي  ناكف  ٍراض ، رسن  راقنمك  فوقعملا  هفنأو  ثكلا ، هبراش  امأ  ةقدب .
. ديدج نم  نّعمتب  ينقمري  وهو  فقوت  ةوسقلا . نم 

. هجولا حمالمو  لوطلا  ناغود يف  نيبو  كنيب  هبش  دجوي   -ال 
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تنك كلذ  نم  رثكأو  لب  نيقيقش ، انسل  اننأ  هل  حرشأ  نأ  ركفأ يف  تنك 
، ةصحفتملا هتارظن  لقث  طسو  يتيوه  نم  ققحتلل  ةيصخشلا ، يتقاطب  هيرأ  نأ  يونأ 

: لوقلاب رداب  نيح  اهءارج  تدبتسا يب  يتلا  ةريحلاو 
نمخي نأ  لاحملا  نم  انفرعي ، نمو ال  ًاريثك  يخأ  موحرملا  هبشأ  ًاضيأ ال  انأو  - 

. رشبلا نحن  انتاردق  زواجتت  ةيهلإ ، تاريدقت  اإ  نيقيقش . اننأ 
هسولج مدع  مارتحالا يف  ًارهظم  يتلابق ، يتلا  ةكيرألا  ىلع  سلجي  وهو  اهلاق 

كلذ لظ  دقو  يلثم . ًايداع  ًاصخش  سيلو  ةريشع  ميعز  هنأ  مغر  بتكملا ، فلخ 
ا. سأب  ةرتفل ال  ينقمري  وهو  ههجو  ىلع  ًامسترم  دودولا  ريبعتلا 

ةحضاو يف هتارظن ، ةمزاحلا يف  ةرظنلا  كلتف  ًائطخم ، يننظأ  لاق  –  -ال  –
. ةأرجو ةماهش ، هنع  لقت  كنأ ال  حضاولا  نمو  ًاضيأ . كتارظن 

تحبك ينكلو  ًايلاع ، كحضلا  ةبغر يف  ينتمهاد  ينم ؟ ضيفت  يتلا  ةأرجلل  اي 
: هيقفارم وحن  ينهذ ، لوجي يف  امع  ًاديعب  ناك  يذلا  نيدلا  حالص  هجوت  اميف  يتبغر ،

؟ هبرش دوي  اّمع  ناندع  ديسلا  متلأس  له  - 
يزمر لخدت  ىتح  باوجلا ، ىلإ  اردابي  نأ  نود  نم  ددرتب ، ناباشلا  هيلإ  رظن 

: حضوي وهو 
؟ اغآ اي  ًاناجنف  كل  بلطأ  له  ةوهق ، ناجنف  ناندع  ديسلا  بلط  دقل  - 

. ءام سأك  رضحأ يل  حضوأ  – ديرأ  –  -ال 
. نعمتب ينقمريل  باشلا  ميعزلا  داع  نمو مث 

ةلزنمب هربتعأو  ناغود  موحرملا  بحأ  تنك  يننأ  يقيدص  اي  كل  مسقأ  - 
هنكلو يكبيس ، ناك  نإ  تلءاستف  رثأتلا ، هيلع  ادب  دقو  تاظحلل ، فقوت  يخأ – 
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دعبف ًاباصم . ناك  دقو  تارملا  ىدحإ  يف  انتيرق  ىلإ  هورضحأ  ثيدحلا  – لصاو 
ىلإ هعم  ينذخأ  اهدعبو  انلزنم . رهش يف  ةدمل  شارفلا  ًامزالم  يقب  ىفشملا ، نم  هجورخ 

. ريغصلا ينبا  ىلع  همسا  تقلطأو  ، 18 يفيرك حبصأ  دقو  ادم . انلوجتو يف  ارسيوس ،
نكلو فوخلا ، فرعي  ال  بلقب  زاتميو  ًادعو ، فلخي  ال  ًاحلاص ، ًالجر  ناك  دقل 

ىلع نيذلا  لاجرلاف  هنوشخي ، اوناك  مأل  هتثج  اوقرحأ  دقو  ًاضيأ ، هنم  اونكمت  داغوألا 
الإو ًاردغو ، ةليغ  هب  اوعقوأ  مأ  ّدب  الو  ةطاسبب . مهنم  ُلينلا  توملل  نكمي  هتلكاش ال 
اوماق يذلا  ماذ  صاخشألا  مه  هلتقب ، ماق  نم  نظأو  هنم . اونكمتي  نأ  لاحملا  نمف 
سيل يخأ . لتق  ءارو  فقت  ولغوأ  يجنيب  ةلئاع  نأ  قدصأ  انأف ال  ًاضيأ . يخأ  لتقب 

، انعم طروتلا  ىلع  نوأرجي  ال  ءانبج ، مأل  لب  مءارب ، ىلع  ناميألا  اومسقأ  مأل 
ريغ ًاضيأ  يخأ  موحرملا  ءاقدصأ  ّنأ  امك  انتهجاومل ، ةعاجشلا  وأ  ةوقلا  مهيدل  سيلو 

. رمألا مهطّروتب يف  نيعنتقم 
؟ ءاقدصألا لوقب  هينعت  يذلا  نم  - 

ام كردي  نأ  ديري  هنأكو  مامتهاب ، ينقمري  وهو  بيجي ، نأ  لبق  تاظحلل  لّهمت 
. يتامولعم لصت  ىدم  يأ  ىلإو  هيفخأ ، يذلا 

رظنلا بّنجتي  وهو  اهلاق  ةيقيقحلا  – مهءامسأ  فرعأ  يننكلو ال  مهفرعأ ، - 
. رقصلا رخآلا  بقلو  يربربلا ، مهدحأ  بقل  ناك  ّيلإ  –

؟ يربربلا اذامل  نكلو  رقصلا ، ىزغم  تكردأ 
. تلأس يربربلا ؟ – هومس   -َِمل 

اهقّزميو هبلاخمب ، ةسيرفلا  كسمي  ىرذلا . الإ يف  قّلحي  ال  حراج ، ريط  هنإ  - 
. هراقنمب

ةينيص لمحت  يهو  روفلين  ةسنآلا  تلخدو  بابلا ، حتُف  ءانثألا  كلت  يفو 
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بوكلاو يمامأ ، ءاملا  يبوك  دحأو  ةوهقلا  تعضو  ءام . يبوكو  ةوهق  ناجنف  اهيلع 
نم ةعرج  تفشترا  ةعرسو . تمص  تلخد يف  امك  تجرخو  باشلا ، مامأ  رخآلا 

. يتوهق
امأ ينعي  اذهو  تلأس  – يربربلاو ؟ – رقصلاب  نابقلي  اناك  دقف  ًاذإ  - 

. ناصخش
. نينثا اناك  باشلا  – مهمه  مممه  – - 

. روغنوغو جافلاي  ىوس  اسيل  نيحراجلا  نيذه  ّنأ  نظلا  بلغأ 
، ءاملا بوكب  لاغشنالا  لواحي  وهو  يتارظن ، نم  بّرهتي  نيدلا  حالص  ّلظ 
قثي يب هنأ ال  وأ  ينع ، ًامهم  ًائيش  يفخي  هنأ  ينعي  ام  اذهو  ّيلع . بذكي  هنأ  تدكأتف 

يتلا هثيدح  ةقيرطو  هتارظنب  نكلو  هلاق ، امب  سيل  هب . قثأ  تنك  يننأ  مغر  يعّدي ، امك 
: ةغوارم نود  نم  هتلأس  نمو مث  ءاملا ، برش  ىأ  ىتح  هتكرت  قدصلاب . يشت 

. مستبأ انأو  اهتلق  روغنوغو  – جافلاي  ىوس  اسيل  يربربلاو  رقصلا  نظأ  - 
هعقوم لجر يف  دباكي  نأ  تبرغتساف  لجخلا ، ةرمحب  ليمجلا  ههجو  ىستكا 

. تلصاو درلل  ةصرفلا  هيطعأ  نأ  نود  نمو  ةريغص ، ةبذك  ببسب  لجخلا 
. اندرفمب ثدحتلا  انيلع  ةيدجب  – اهتلق  نيدلا  – حالص  اي  ًاديج  ينعمسا  - 

. روفلا ىلع  قباسلا  مزحلا  هيلإ  داع 
. ءاشت امك  - 

: ةرمآ ةجهلب  لاقو  بابلاب ، نافقي  نيذللا  نيباشلاو  يزمر ، وحن  تفتلاو 
ىلع ناندع  ديسلا  عم  ثدحتلاب  بغرأ  انأف  ًاليلق ، اندحول  انوكرتا  - 

. دارفنا
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تقولا نم  ديزم  ةعاضإ  نود  نمو  بابلا ، نوقلغي  مهو  ةثالثلا  جرخ 
ينبقاري باشلا  ناك  امنيب  زاهجلا ، يف  هتعضوو  يبيج ، نم  ويديفلا  طيرش  تجرخأ 

. ةريح هانيع  تعستا  دقو  تمصب ،
نم هيف  ركذ  دقو  ّيلإ ، هلسرأو  طيرشلا ، اذه  هتوم  لبق  ناغود  لجس  دقل  - 
ةيوس هدهاشن  انعد  ًاقحال . وه  هلتقب  موقيس  نمو  تعفر ، ديقعلاو  كيخأ  لتقب  ماق 

. يناكم ىلإ  تدعو  زافلتلا ، ليغشت  رز  طغضأ  انأو  اهتلق  – 
رظتني وهو  ةشاشلاب ، هتارظن  تقلعت  لب  تلق ، امم  ةملك  ىلع  قلعي  مل 

مث ةشاشلا ، ىلع  ةموهفم  ريغ  طوطخو  لاكشأ  ترهظ  ةيادبلا  بقرتو .يف  لوضفب 
ىسألا ىدمب  يشت  تناك  هينيع  ةرظن  نكلو  دوهعملا ، هئود  ناغود  هجو  رهظ 

. ميظع روجو  ةنايخل  ضرعت  صخشل  قيمعلا 
رشع ذنم  لمعأ  حضاو  – ءود  ثدحتلا  أدب  نمزوس  – ناغود  انأ  - 

ةلودلا يف باسحل  ًاقباس  تلمع  دقو  ةيرسلا . ةلودلا  تامظنم  ىدحإ  تاونس يف 
هب موقن  ام  نأب  نودقتعي  نيذلا  صاخشألا  نم  يننأل  اهنع ، حصفأ  نل  ةفلتخم ، تارتف 

يذلا فاحجإلا  لكو  ملظلا ، لك  مغرو  سدقم . بجاو  وه  انتلود  لجأ  نم 
نم لمعأو  بجاولا ، ءادن  يبلأس  ةيناث ، شيعلا  ةصرف  يل  تحيتأ  ول  هل ، تضرعت 
ناك انب ، قحل  يذلا  ملظلا  ّنأ  ًامامت  ملعأو  ةدحاو . دّدرت  ةظحل  نود  نم  يدالب  لجأ 

، نطولا ةحلصم  قوف  ةصاخلا  مهحلاصم  نوعضي  نيذلا  نيعفتنملا  ضعب  عامطأ  ةجيتن 
رومألا راسم  فرحنا  ةيخيرات ، ةرفط  ببسبف  فسأللو  هدسج . يف  اولغلغت  نيذلاو 
يهتنيسو ريغتيس ، نمزلا  نكلو  ءافعضلا . نحنو  ءايوقألا  مه  اوحبصأو  مهحلاصل ،

ام ةقيقح  ميظعلا  انبعش  كرديس  اهنيحو  مايألا . نم  موي  ةقيقحلا يف  رهظتل  مهدهع ،
. يرجي ناك 

. ًاقنح هانيع  دقتتو  ةدح ، دادزي  هبضغ  ناك  ثيدحلا ، لصاوي  ناك  اميفو 
ةقثلا كلتب  يشت  تناك  هباطخ ، اهدمتعي يف  يتلا  تاملكلاو  هتارظنو ، هتوص  نكلو 
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ةرظنب نيدلا  حالص  تقمر  هلوقي . امب  عزعزتي  ال  يذلا  ناميإلاو  هئارآ ، يف  ةخسارلا 
. ديدش زيكرتب  نيبجاحلا ، دقاع  هيلإ  يغصي  ناكف  ةيبناج ،

ىشخي ناك  يتلا  ةنمزألا  يفو  هثيدح  – ناغود  لصاو  يئاقدصأو  – انأ  - 
ةلودلا نيب  لكاشملا  مادتحا  ببسب  ًاليل ، عراشلا  ىلإ  جورخلا  ةطرشلاو  نمألا  دارفأ  اهيف 

نود لوضانألا ، ةروطخ يف  قطانملا  دشأ  كراعملا يف  ضوخن  انك  ، PKK لا ـ ةمظنمو 
نم لكب  مادطصالا  وأ  لابجلا ، ةرشابملا يف  ةهجاوملاب  ءاوس  انحاورأ ، ةمالسب  يلابن  نأ 
كلت لك  نكلو  انلتُقو ، انلتَق ، دقل  لجأ ، ندملا . معدلاو يف  نوعلا  مهل  مدقي  ناك 

لالحإ نم  ةياهنلا  يف  انكمت  دقو  نطولا . اذه  لجأ  نم  تناك  ةرودهملا  ءامدلا 
، انعم ةلماعملا  تريغتو  نيحلا ، كلذ  ذنم  انيلع  تبلقنا  دق  عاضوألا  ّنأ  الإ  مالسلا .

صلخأ نم  لقالقلا  ةنمزأ  اننوربتعي يف  اوناك  نيذلا  كئلوأف  ةلحرملا . كلت  نم  ءادتبا 
نم لوضانألا ، ندم  مهلزانم يف  نم  جورخلا  ىلع  اوؤرجيل  اونوكي  ملو  نطولا ، ءاصلخ 
عم ااذ ، ةفكلا  يف  انوعضوو  ملسلا ، نمز  يف  انيلع  اوبلقنا  انتحلسأ . ةيامح  نود 

رصتقي ملو  عارصلا . اذه  يببسم  دحأ  اننأكو  انيلإ  نورظني  اوذخأو  ةنوخلاو . نييراسيلا ،
ىوق ىتح  لب  نييباقنلاو . لامعألا ، لاجرو  نييناملربلاو ، نييفحصلا ، ىلع  رمألا ،

ضعبب رمألا  لصوو  هسفن ، قدنخلا  يفو  ديب  ًادي  مهعم  لتاقن  انك  نيذلا  دونجلاو  نمألا 
نم ىهدألاو  اندوجو . نم  لملمتلا  ىلإ  اهحلاصل ، لمعن  انك  يتلا  ةمظنملا  يسسؤم 

. انعم نيحيرص  اونوكي  مأ مل  كلذ ، لك 
لجأ نم  نآلا  ىتح  اهومتلذب  يتلا  دوهجلا  ىلع  ًاركش  : « انل اولاق  مأ  ول 

، ةحاسلا نم  اوبحسنتل  تقولا  ناحو  تريغت ، دق  نيزاوملا  نكلو  هبعشو ، نطولا  اذه 
،» مكتامدخل ةجاحلل  ديدج  نم  تقولا  نيحي  ىتح  ةيمويلا ، مكتايح  ةسرامم  اودواعتو 
لب ةحارصلا ، هذ  ًادحأ  فداصن  مل  اننكلو  كلذ . لعفل  نيدعتسم  انك  ينوقدص 
انعم اومدختسا  دقو  فلخلا . نم  اننعط  نولواحيو  انهجو ، نومستبي يف  عيمجلا  ناك 

صخشلا ماق  دقو  انم . اوصلختيل  انئادعأ ، دض  اهمدختسن  انك  يتلا  ااذ  بيلاسألا 
، ةيقيقحلا هتيوه  نع  ًائيش  ملعأ  ال  يذلاو  طباضلا ، بقل  هسفن  ىلع  قلطي  يذلا 
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هنأ نآلا  يعّديو  لوضانألا ، يف  ةيرسلا  ةمظنملا  يف  لمعلاب  ًافلكم  ناك  هنأب  ىوس 
جافلاي ققحملا  عم  نواعتلابو  باهرإلا ، ةحفاكم  مسق  يف  نمألا  ىوق  عم  لمعي 

حار ةرذق ، ةرماؤم  طويخ  عضوب  كاربوت ، روغنوغ  ققحملا  هدعاسمو  ولغوأريك ،
يذلاو ةيدروك ، لوصأ  نم  ردحني  يذلا  ناتياك  ريكب  يئاقدصأ  برقأ  اهتيحض ،
رثكأ دحأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ، PKK لا ـ ةمظنم  دض  انعارص  يف  تاونسل  يعم  لمع 
ضحمب توجن  دقو  ولغوأ . شاب  تعفر  ديقعلا  شيجلا ، ىوق  ةءافك يف  صاخشألا 
ةلئاعب ةمهتلا  قاصلإ  ةنوخلا  ءالؤه  لواح  اميف  رداغلا . نيمكلا  اذه  نم  ةفدصلا 

ىلع ناتياك  ةريشعو  ماعلا ، يأرلا  لعف  در  نوشخي  اوناك  مأل  كلذ  ولغوأ . يجنيب 
. صوصخلا هجو 

تلواح يئاقدصأ ، زعأ  توم  ةمدص  تزواجت  نأ  دعبو  ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ 
رورمب تعنتقا  دقو  ةيومدلا . ثادحألا  هذه  ًايلم يف  ريكفتلل  نمآ ، ناكم  ءابتخالا يف 

نم لب  يصخش ، لكشب  طباضلا  نم  ردصي  مل  انتوم  نامرف  ّنأ  ريكفتلاو ، تقولا 
نل وهف  ةذفنتم ، ةيصخش  طباضلا  اذه  نكي  امهمف  ةلودلا . ةطلس يف  رثكأ  تاهج 
نل يننأ  تفشتكا  ةقيقحلا ، هذه  تكردأ  نيحو  هدرفمب . لثامم  رمأب  مايقلا  ىلع  ؤرجي 

، ًاموتحم يتوم  ناكو  برهلا . لواحأ  امهم  ةيلمعلا  هذه  يف  موتحملا  يريصم  نم  وجنأ 
امو ركفأ  فيك  ًاديج ، نوملعي  نيذلا  حالسلا ، يقافر يف  مه  ينقحالي  نم  ّنأ  كلذ 

نوملعي اونوكي  يذلا مل  ديحولا  ءيشلاو  ئجتلأ . نأ  نكمي  نيأ  ىلإو  هيفخأ ، يذلا 
اذه راجئتسال  ينتعفد  يتلاو  تاونسلا ، هذه  لاوط  اهتبستكا  يتلا  ةربخلا  وه  هرمأب ،

دكأتم انأو  ةلدألاو . قئاثولاو ، ةحلسألا  هيف  تأبخو  مهنم ، دحأ  ملع  نود  نم  لزنملا 
اذبو ةلادعلا ، مامأ  مهفشكب  موقأس  لباقملا  يننكلو يف  يلتق ، نم  نونكمتيس  مأ  نم 

. يئاقدصأ توملو  يتومل  مقتنأس 
ةياغلا لجأ  نم  طيرشلا  اذه  تلجسو  ةفاحصلا ، عم  لصاوتلاب  تمق  اذل 

حتف يتلاو ّمت  ةرّوزملا ، ةيصخشلا  تاقاطبلاو  رفسلا  تازاوجو  ةحلسألا  تبثتسو  ااذ .
ةنوخلا لاني  نأ  هوجرأ  ام  لكو  يتاملك . ةحص  اهساسأ ، ىلع  ةيفرصم  تاباسح 
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ديقعلاو ناتياك  ريكب  يقيدصبو  يب  قحل  يذلا  ملظلا  انبعش  فرعي  نأو  ماقع ،
ركنأ فاصنإلاو .ال  لدعلا  نازيمب  هب ، انمق  ام  لك  مييقت  متي  نأو  ولغوأ . شاب  تعفر 

اننكلو مل نيناوقلا . انفلاخو  حاورألا ، قهز  انببستو يف  نايحألا ، ضعب  انأطخأ يف  اننأ 
ىلع ظافحلا  ةديحولا  انتياغ  تناك  دقل  ةيصخشلا . انتعفنمل  كلذ  نم  ًائيش  لعفن 
نحنف اذل  دبألا . ىلإ  ةيامحلاو  ةماركلاب  ميظعلا ، بعشلا  اذه  معني  نأو  اندالب ،

ىلإ نحنف  ةرخآلا . يفو  ايندلا  نمثلا يف  عفدل  نودعتسمو  هب ، انمق  ام  لك  رزو  لّمحتن 
. ءاقبلاو دولخلا  هلف  نطولا  امأ  لاوز ،

هانيع تماغو  هباطخ ، تاملك  رخآ  يهني  وهو  شاعترالاب ، هتوص  أدب  دقو 
رمتسا يف ول  اميف  يكبيس  هنأ  حضاولا  نم  ناكو  عومدلا . نم  ةقيقر  ةلالغ  فلخ 
نم مامأ  يكبي  يك ال  ةعرسب ، ثيدحلا  ءاإ  لواح  ببسلا  اذهل  امبرو  رثكأ ، مالكلا 

. هدهاشيس
نع هتاذ  ءيشلا  لوقأ  نل  يننكل  ّيلإ ، ةبسنلاب  ةديدج  هتاملك  نكت  مل 
نأ دعب  ىتح  ةشاشلا ، ىلإ  قيدحتلا  لصاوي  باشلا  ميعزلا  لظ  دقف  نيدلا . حالص 

ًاريخأو هنهذ . لغشي  امو  هيف ، ركفي  ام  نيمخت  بعصلا  نم  ناكو  ةروصلا ، تفتخا 
، هتلابق سولجلا  ىلإ  تدع  نيحو  ويديفلا . طيرش  تجرخأو  زافلتلا ، تأفطأو  تض ،

ناجنف ىلإ  هعبصإب  راشأ  هنكلو  هلوقيس ، ام  ةفرعمل  ديدش  لوضف  ينباتنا  دقو  ّيلإ . رظن 
: لوقي وهو  ةوهقلا 

. دربت نأ  لبق  يبحاص ، اي  كتوهق  برشا  - 
. مالكلا اذ  هينعي  يذلا  ام  مهفأل  هينيع ، ىلإ  ًالوطم  تقّدح  ةبارغلل ، اي 

بعصلا نم  ناك  ةبضاغلا  هتارظن  داقتا  ّنأ  الإ  قمعب ، ركفي  وهو  هينيع ، صّلقي  ناك 
. ةدحاو ةفشر  ناجنفلا يف  تيأو  هتاملك ، تعطأ  يننكلو  هؤافخإ .

. ينلأس طباضلا ؟ – اذه  وه  نم  - 
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. هتيوه ةقيقح  تنأ  فرعت  نأ  لمآ  تنك  تلق  – فرعأ  –  -ال 
نأ دب  الف  هيلإ . لصنس  هللا  نوعب  اننكلو  نوكي ، نم  ملعأ  ًاضيأ ال  انأو  - 

. وه نم  نافرعي  نيدغولا  جافلايو  روغنوغ 
. هتلأس امهيلإ ؟ – ثدحتتس  له  - 
. ةفيخم ةماستبا  هيتفش  ىلع  ترهظ 

نم ًاراصعإ  نأكو  ادبو  ًافقاو ، ضو  ام  – ةقيرط  دجن  نأ  لواحنس  - 
ًامدمدم لاق  ض  نأ  دعب  هنكلو  هئافخإ . ىلع  صرح  هحورب ، فصعي  بضغلا 

: قنحب
. دوقنلا لك  ذخأو  ًاعيمج ، مهلتقب  داغوألا  ماق  دقف  ًاذإ  - 

؟ ًاضيأ دوقن  كانه  ناك  دقف  ًاذإ 
. هتلأس دوقن ؟ – يأ  - 

. مهفلا تأطخأ  كنأو  دب  ال  دوقنلا ، نع  ًائيش  ركذأ  باجأ  –مل   -ال  –
ًاسلاج يف تيقبو  هراكنإ ، ىلع  قلعأ  يننكلو مل  تعمس ، امم  ًادكأتم  تنك 

عييضت ديري  الو  هلعفيس ، امل  ًاكردم  ادب  دقف  وه  امأ  هلعف . ّيلع  ام  يردأ  ال  يسركلا ،
. تقولا نم  ديزم 

تيدسأ دقف  ًاحفاصم  – هدي  ّدمو  اهلاق  ناندع  – ديس  كل  ًاليزج  ًاركش  - 
تهتنا دقو  يخأ . لتقب  ماق  نم  ةيوه  ةفرعم  نم  كلضفب  تنكمتو  ًاريبك ، ًافورعم  انل 

تئش نإو  قدنفلا . يف  كفضتسن  انعد  تئش  نإ  نآلا . انرود  ناحو  كتمهم ،
ىلع هذّفننل  هديرت  امب  ينملعأ  كتقفارمب . يلاجر  موقيسف  ناكم ، يأ  ىلإ  باهذلا 

. روفلا
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كلت نكلو  هب ، مايقلا  يوني  يذلا  ام  ةفرعمل  ًاقوش  قّرحتأ  تنك  ةقيقحلا  يف 
ةأرج يناتدقفأ  هتاملك ، تغبص  يتلا  ةيدجلاو  ههجو ، ىلع  تمسترا  يتلا  ةمارصلا 

. راسفتسالاب مايقلا 
ةّقشم دحأ  فلكتي  نأل  يعاد  الو  تلق  – ةديرجلا  – ىلإ  باهذلا  ّيلع  - 

. يدرفمب بهذأس  يتقفارم ،
ىلع يداني  وهو  هحتفو  روفلا ، ىلع  بابلا  وحن  هجتاو  اهلاق  زوجي  –  -ال 
داعو ةديرجلا  – ىلإ  ناندع  ديسلا  لاصيإب  موقتل  ةرايسلا ، زّهج  يزمر ، هلاجر  –

انسوؤر ىقبت  نلو  ًارده ، انؤامد  بهذت  نل  كلضفبف  ًاريخ ، هللا  كازج  ّيلإ  – تفتليل 
. هنم نسحأب  فورعملا  كل  درنو  انعم ، تلعف  امك  كدناسنس  هللا  نذإبو  ةئطأطم .

. ًاددجم يقتلنسف  انل ، رّدُق  نإو  ةمالسلاب ، لصت  نأ  وجرأ  نآلاو 
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نورشعلاو سداسلا  لصفلا 

نكأ يننأ مل  ركنأ  نل  يننكلو  ّيلع ، ًابيرغ  ناك  هب ، تررم  ام  لك  ّنأ  مغر 
ام لك  ىلع  روثعلا  نم  تنكمت  دقف  ىلاوح . موحت  يتلا  ظحلا  تاشارف  نع  ًالفاغ 

نيدلا حالص  لعف  در  ناكو  ةروزم ، تاقاطبو  ةحلسأو  قئاثو  نم  ناغود ، هب  ينربخأ 
قيقحت نم  تنكمت  يننأ  رمألا  ام يف  لضفأو  هيلإ . وبصأ  تنك  ام  قباطي  لصح  ام  ءازإ 
كلحأ يفف  اذه . نم  يأب  ينبقاري  نم  رعشي  نأ  نود  نم  فادهألا  هذه  لك 
قحالت طسو  يسفنب  ةقثلا  نم  ةرذ  رخآ  رسخأ  اهيف  تدك  يتلا  تاظحللا 
يتايونعم عفرل  ًالبح  حاجنب ، تاوطخلا  هذه  لك  زاجنإ  ىلع  يتردق  تناك  تابرضلا ،

، حاجنلا نم  تاظحللا  هذه  ةوشنب  عاتمتسالا  لدبو  يننكلو ، سأيلا . ضيضح  نم 
ًاقراغ يف تنك  ةريبك ، ةعرسب  يزمر  اهدوقي  يتلا  ءادوسلا  سديسرملا  ءاخرتسالاو يف 

ءاطغلا فشك  نع  بترتيس  امو  لصحيس ، ام  لوح  ريكفتلاو  تالامتحالا  نم  ةهاتم 
ينهذ يف  قحالتت  ااباجإ  نيمخت  نم  نّكمتأ  مل  يتلا  ةلئسألا  تناكو  روتسملا . نع 

. ًايئاال ادب  عباتت  ءادوسلا يف  سديسرملا  مامأ  رهظت  يتلا  ءاضيبلا  طوطخلاك 
بلط ىلإ  ناغودب  عفد  يذلا  ببسلا  نع  فشكلا  نم  نآلا  ىتح  نّكمتأ  مل 

ام ريخ  ىلع  تناك  امهنيب  ةقالعلا  ّنأ  مغر  نيدلا ، حالص  نع  ًاضوع  يتدعاسم ،
. ريكب هيخأل  اهنكي  ناك  يتلا  كلت  نع  لقت  ةبحم ال  هل  ّنكي  ناك  هنأ  حّرص  دقو  ماري .
نم رثكأو  دولا ، هل  صلخي  يذلا  باشلا  ةريشعلا  ميعزك  يوق  صخش  دوجو  لظ  يفو 
نأ لقعيأ  انأ ؟ ّيلإ  أجلو  هيلإ ، أجلي  اذامل مل  ةَلَـتَقلا ، ةقحالم  نم  هذاقنإ  عيطتسي  كلذ ،
هّنأ كلذ  لاحم ، هيخأ ؟ لتقب  ماق  هنأ  يأ  ةطّروتملا ؟ فارطألا  دحأ  نيدلا  حالص  نوكي 
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نم نكلو  يقرشلا ، بونجلا  قطانم  يف  تاعازنلاو  ةيرئاشعلا  تاقالعلا  دّقعت  مغر 
كلذ ال مغرو  ةريشعلا ، ةماعز  ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  هيخأ  لتقب  خأ  موقي  نأ  ردانلا 
، ايكرت ةريخألا يف  ةنس  نيرشعلا  فورظلا يف  تريغت  دقف  قلطم . نيقيب  رارقإلا  نكمي 

برضت يتلا  دئاكملا  نم  عونلا  اذه  لوضانألا  قطانم  رئاشع  ىتح  عبتت  نأ  دعبتسأ  الو 
روصق يف  كاحت  تناك  يتلا  ةيمادلا  دئاكملا  ىلإ  ًالوصو  خيراتلا  يف  ًاقيمع  اهروذج 

ىلع ضبقلا  باشلا يف  ةبغرف  لما ، يف  ًافيعض  ًالامتحا  ناك  هنكلو  نيطالسلا .
ببس نم  كانه  لهف  ًاذإ  نيتئيرجلا . هينيع  ةحضاو يف  تناك  مهنم  ماقتنالاو  هيخأ  ةلتق 

؟ هب قوثولا  مدعل 
. هيلإ ءوجللاب  ًاحداف  أطخ  تبكترا  يننأ  دقتعأف  ةحيحص ، يفواخم  تناك  نإ 

يذلا ام  لّيختأ  انأو  ةريرعشق  ينتباتناو  دوقملا ، فلخ  يبناجب  سلاجلا  يزمر  ىلإ  ترظن 
نل اهنيح  ةديكملا ، هذه  نيطّروتملا يف  دحأ  نيدلا  حالص  ّنأ  ول  يريصم  هيلع  نوكيس 
نكر ىلإ  يذخأب  ينم ، ةلفغ  يزمرل يف  زعوأ  امبرو  ينم ، صّلختلا  نع  هلاجرو  وه  ىناوتي 

ةدحاو ةظحلل  ولو  ينكرتي  نيدلا مل  حالص  نكلو  ةيفخ . ةيواز  يتثج يف  يمرو  روجهم 
ةديرجلا يف وحن  هجتي  لجرلا  ّنأ  امك  دارفنا . ىلع  يزمر  عم  ثدحتلا  ةصرف  هل  حيتت 

ظحال فواخملاو ، راكفألا  ينفذاقتت  تناك  اميفو  ًامامت . هل  اهتفصو  يذلا  قيرطلا 
. مستباف اننيعأ ، تلباقتو  يوحن ، تفتلاف  هقمرأ ، يننأ  يزمر 

؟ ناندع ديس  ًائيش  ديرتأ  - 
. روفلا ىلع  يسفن  تكلامت 

. يتبلع تغرف  دقل  تلق  – رئاجس ؟ – كيدلأ  - 
؟ اهنخدت نأ  دوتأ  لمجلا ، عون  يرئاجس  - 

. قرف  -ال 
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. ةراجيس تلوانتف  يوحن ، اهدمو  ةبلعلا ، جرخأو  هترتس  بيج  ىلإ  هدي  ّدم 
. نآلا ًاناكد  دجت  نلو  رخأتم ، تقولاف  ةبلعلاب ، ظفتحا  - 

. ةديرجلا يئاقدصأ يف  نم  ذخآس  ًاركش ، - 
. كنم لعزأس  ةبلعلا ، ذخأت  نإ مل  مسقأ  مالكلا ، اذه  ام  - 

ىلإ ءاج  ةيوناثلا ، ءاهتنا  دعب  امبرو  ًابسانم ، ًاميلعت  زاح  ًاصخش  يزمر  ادب 
يتلا ةريشعلا  تاداع  نع  َلختي  وهف مل  كلذ  مغرو  يعماجلا . هميلعت  مامتإل  لوبنطسا 
يتلا تاداعلا  ًنأل  ًالهس ، رييغتلا  نوكي  نلف  كلذ ، لواح  ول  ىتحو  هسفن . تعبطت يف 

لصاوي وهف  اذل  دعب . اميف  اهنع  ىلختن  نأ  بعصلا  نم  انتلوفط ، يف  اهبستكن 
مركلا نم  ريثكلا  راهظإ  ىوهيو  يمويلا ، يطاعتلا  هتريشع يف  بيلاسأ  قفو  فرصتلا 

. هدي يف  يتلا  ةبلعلا  لوبق  ىوس  لاحلا ، هذه  يف  ّيلع  نكي  ملو  ءاقدصألا . مامأ 
تذخأ ناخدلا ، بحسأ  تنك  اميفو  يبيج . ةبلعلا يف  تعضوو  ةراجيس ، تلعشأ 

، فوخلا لاوز  مغرو  يزمر . هاجتا  ليلق  لبق  ينتباتنا  يتلا  كوكشلا  ىلع  يسفن  مولأ 
نيذلا لاجرلا  ءالؤه  نع  ًاديعب  ناغود  يقب  اذامل  قفألا . لوجي يف  لظ  لاؤسلا  نكل 

دعب قطنملل ، تالامتحالا  برقأ  ناك  هتحارو ؟ هتيامحل  صيخرلاو  يلاغلا  نولذبيس 
نيدلا حالص  اوعضو  دق  هنوقحالي ، نم  ّنأ  ًاعنتقم ، ناك  هنأ  ينهذ ، رمألا يف  بيلقت 

نود نم  هيلع  روثعلا  نم  ةلتقلا  نكمتيس  مهيلإ ، أجتلا  لاح  يفو  ةبقارملا ، تحت  هلاجرو 
طيرش لاسرإ  وأ  ةقيقحلاب ، هرابخإو  باشلاب ، لاصتالا  ىلع  ًارداق  ناك  هنكلو  دهج .

. يعم لعف  امك  ًامامت  ةقيرط ، يأب  هيلإ  ويديفلا 
لدب هنأ  وأ  هب . نوطيحي  نمب  سيل  نكلو  نيدلا ، حالصب  ًاقثاو  ناك  امبر 

هلمجمب ماعلا  يأرلا  علطُي  يكل  ّيلإ ، ءوجللا  ىأترا  نيدلا ، حالص  ةطلس  لالغتسا 
جافلاي ّنأ  هربخأو  ةريشعلا ، ميعز  ىلإ  ةرشابم  بهذ  هنأ  ولف  هيفخي . ناك  ام  ىلع 

. هيخأ رأثب  ًاذخأ  روفلا ، ىلع  نيليتق  امهيدريس  ناك  هاخأ ، التق  نم  امه  روغنوغو 
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. ةيضقلا ايابخ  فشكنتو  نلعلل ، قئاقحلا  رهظت  نأ  بعصلا  نم  ناك  امومبو ،
باشلا ميعزلا  ّنأ  متحملا  نمو  ةقيقحلا ، ىلع  عيمجلا  عالطإ  نم  نكمتيس  ّيلإ  هئوجلبف 

. امهنم لينلل  نيققحملا  فلخ  هلاجر  قلطيس  ةَلَـتَقلا ، ةيوه  فشتكي  نيح 
ةقلح كانه  تناك  كلذ  مغرو  ليصافتلا . ةمكحم  ةعراب ، ةطخ  تناك 
ريثي ناك  ام  اذهو  ناغود . توم  ةيضرف  ىلع  موقت  ةطخلا  هذه  لكف  ةدوقفم .

عقاول ال خضر  ول  ىتحو  ةلوهسلا ؟ هذه  لكب  هتوم  لبقت  ناسنإلل  نكمي  لهف  يلؤاست :
ناك ول  هتوم ؟ دعب  امل  ةعاربلاو ، دوربلا  اذه  لكب  طيطختلاب  موقيس  لهف  هنم ، رفم 

ةيكذلا ةطخلا  هذه  لثمب  مايقلا  نم  عناملا  امف  ةاجنلا ، نم  هيف  لمأ  ًاموتحم ال  ًارمأ  توملا 
امبر هريصم . نم  هتاجنل  ليبس  الو  ةلاحم ، تيم ال  هنأ  يمامأ  ّرقأ  دق  وهف  ماقتنالل ؟

ةركفل ناعذإلا  ّيلع  بعصلا  نمف  ا ، ىّلحتي  ناك  يتلا  ةعاجشلا  كلمأ  يننأل ال 
، ةظحل لك  توملا يف  نواجي  نيذلا  صاخشألا  ءالؤه  نكلو  ةطاسبلا . هذ  توملا 

نولّبقتي دقو  لب  هيلع ، نوداتعي  مئاد ؛ ّلظك  مايح  ىلع  توملا  كلم  ميخيو  نولتقي ،
لباقملاب تعمس  يننكلو  ليواقألا ، هذه  نم  ًاريثك  تعمس  دقل  ةيقطنم . ةروصب  همودق 

امهلّيخت .ال نكمي  ال  لمأو  ةوقب  تاظحللا ، كلحأ  يف  ةايحلاب ، مهكسمت  ىدم 
ةركف لبقت  دق  ناغود  ّنأ  حضاولا  نمف  رثكأ ، نونظلا  هذ  ينهذ  كاإ  نم  ىودج 

. سكعلا تبثي  ىتح  ًايلاح ، هب  عانتقالا  ّيلع  ناك  ام  اذه  هنم ، ّرفم  رمأك ال  هتوم 
. ةليح ديلاب  امف 

هلعفيس يذلا  امف  قفألا ، يف  ىرخأ  رهظتل  ًابناج ، ةركفلا  هذه  تنكر 
كلذ مغرو  قدنفلا ، انأو يف  ّيلع  ّحلي  لاؤسلا  اذه  ناك  هيخأ ؟ ةَلَـتَـق  عم  نيدلا  حالص 

امهطروت يف ةقيقح  نع  اموجتسيس  ناك  لهف  باشلا . ىلع  هحرط  نم  نكمتأ  مل 
فلكي نأ  نود  امهيدسج ، هحالس يف  تاصاصر  غرفيس  ناك  هنأ  مأ  هيخأ ؟ لتق 

، امهعم ثدحتلا  نود  هذهك  ةوطخ  ىلع  مدقيس  هنظأ  ال  لاؤسلا ؟ ءانع  هسفن 
ام ضقانت  لظ  يفو  ةميرجلاب . امهل  ةقالع  يأ  لاحلا  هذه  يف  ناركنيس  عبطلابو 
ادب ثيح  ريخألا ، حلاصل  حجرتس  ةفكلا  ّنأ  نظأ  ناغود ، هلاق  ام  عم  هنالوقيس ،
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عقوت هنأ  ىتح  ًايقطنم ، هلاق  ام  لك  ناك  دقو  فيك ال ، ًامامت . هلاق  امب  ًاعنتقم  باشلا 
نم ريثك  كانه  نوكي  دقو  ىرخألا . ولت  ةدحاولا  هتاعقوت  لك  تققحتو  هتومب ،

نكلو ًاوهس . يمامأ  نيدلا  حالص  اهركذ  يتلا  دوقنلاك  ا ، ملع يل  يتلا ال  ليصافتلا 
ناهتسُي غلبم ال  ءافتخا  نع  ةدع  تاونس  ذنم  ثيدحلا  هنأ ّمت  ركذأ  دوقنلا ؟ كلت  نمل 

يتلا ةهجلا  نع  ًادبأ  نلعُي  ملو  PKK. لا ـ ميظنت  ةبراحمل  ةصصخملا  ةينازيملا  نم  هب 
ءاضقلل يمرت  ةيلمع  ىلإ  تبهذ  اأ  اهنيح  ةموكحلا  سيئر  نلعأو  دوقنلا ، تذخأ 

ةيلمع يأ  نع  ملعي  نكي  ًادحأ مل  نأ  رهظ  نكلو  نيضفتنملا ، دروكلا  تادايق  ىلع 
نوكت نأ  نكمي  الأ  ةجيتن . يأ  نع  رفست  مل  اأ  امك  لجرلا ، ثدحتي  ديدحتلاب 

ناغود مل ّنأ  مغرو  ااذ ؟ ةيفتخملا  دوقنلا  يه  نيدلا  حالص  اهنع  ثدحت  يتلا  دوقنلا 
حالص لثم  رثؤي  – ناك  امبر  ةدوجوم . ريغ  اأ  ينعي  اذهف ال  دوقن ، يأ  نع  ثدحتي 

يتلا رومألا  مجح  ملعي  هدحو  هللا  نامتكلا . يط  رومألا  ضعب  لظت  نأ  نيدلا  –
. نامتكلا يط  لظت  نأ  نوبغريو  اوفخي ،

نمف ناغود ، هلاق  ام  يفنت  ةيوق  ةلدأ  ناققحملا  مدقي  ام مل  لاح ، يأ  ىلع 
لتق ينعي  اذهو  هل . ًاقفو  فرصتيسو  ريخألا ، مالك  قدصيس  باشلا  ّنأ  حجرملا 
الإو هتريشع . دارفأ  مامأ  ميعزك  هتردق  تابثإو  هتناكم ، ىلع  ظافحلا  لجأ  نم  نيققحملا 
لتق نكلو  سانلا . ةهجاومو  ةماعزلا ، تابلطتم  مامأ  ًالوطم  دومصلا  نم  نكمتي  نلف 
اوذالو نيمولظملا ، دروكلا  نابشلا  نم  تائملا  هب  ماق  ام  هبشي  ال  نيققحملا ، نيذه 
ٍءبع لمحت  نم  باشلا  نكمتي  ال  دقو  ةريبك ، ةجض  ريثيس  هنأل  ًابره . لابجلاب 

تاونسلف ةلودلا ؟ ةيامحو  معدب  ىظحت  يتلا  رئاشعلا  نم  ناتياك  ةريشعو  اذهك .َِمل ال ،
يفو ةطرشلل . ًادادتما  مهسفنأ  نوربتعي  مهو  مهتيامحو ، اهرصانع  ءاويإب  تماق  ةليوط 

هَباجُتس يهف  عونلا ، اذه  نم  ةيلخاد  ةيومد  تايفصت  ثدحت  نيح  تالاحلا ، هذه 
ةيلمعلا هذ  موقيس  نم  ّنأو  ةصاخ  يداع . صخش  ةميرجلا  بكترا  ول  امم  لقأ ، ةنادإب 

يف ىتح  نولثمم  اهلو  نيحلسملا ، لاجرلا  نم  تائملا  اهيف  ةيوق ، ةريشعل  ميعز  وه 
ةيطغتلا وأ  نكمم ، تقو  عرسأب  ةلكشملا  لحب  نوموقيس  مّأ  دكؤملا  نمف  ناملربلا .

٤٢٩ مكـتبة



ام اذه  سيلأ  كلذ ، اولعفيلف  عاطتسملا . ردق  ربخلا  ىلع  متكتلا  نولواحيسو  اهيلع ،
، دحأ لتقُي  نأ  ديرأ  يننأ ال  امك  ةميرج ، يأ  ىلع  ةيطغتلا  عم  تسل  انأف  ال ، هيغبأ ؟

. اهضوخ ىلع  تربجُأ  يتلا  ةعمعملا  هذه  نم  ةاجنلا  وه  هب  مايقلا  لواحأ  ام  لكو 
تركف روغنوغو ، جافلاي  نم  لك  ةقيقح  فاشتكا  دعب  يننأ  ركنأ  نلو 

، طيرشلا تايوتحم  ىلع  نيدلا  حالص  عالطإ  تدمعت  دقو  امهنم ، صلختلل  ةقيرطب 
كلذ لعفأ  يننكلو مل  امهنم . لينلا  ىلع  ضيرحتلا  نم  عونك  تاذلاب ، ببسلا  اذهل 
مامأ هلعف ، يعسوب  ناك  يذلا  امف  امهتهجاوم . نع  يزجعل  لب  امهلتق ، ةياغب 
ةلواحم نود  نم  كلذب  امهمايق  رظتنأ  نل  ديكأتلاب  يتلئاع ؟ دارفأو  يلتقب  امهديد يل ،

مغر ونونيإ  تمصع  مالك  ماودلا  ىلع  دّدري  يدلاو  موحرملا  ناك  انع . امهرطخ  داعبإ 
ءافرشلا َّلحتي  ام مل  دلبلا ، اذه  نوؤش  حالصإ  نكمي  » :ال  ًاقلطم هبحي  نكي  هنأ مل 

، ةأرجلا نم  لدب  ةوسقلل  تأجل  يننأ  ملعأو  داغوألا .« ا  ىّلحتي  يتلا  ااذ  ةأرجلاب 
يأ ّنأ  نم  دكأتم  يننأ  امك  ةقيرطلا ؟ هذ  ىوس  يسفن  ةيامح  يل  فيك  نكلو 
نكي ًايأ  هتاذ . فقوملل  ضّرعت  ول  ااذ ، ةقيرطلاب  فرصتلا  نع  ىناوتي  نل  صخش 
نيدلا حالص  عانقإ  يف  ناققحملا  حجني  دقف  عوضوملا ، يف  ّتبلا  ركبملا  نم  رمألا 

امو اهليصافتو ، ةيضقلا  تاسبالم  ملعأ  انأف ال  يلتق . ىلع  ةثالثلا  قفتيو  امءاربب ،
. ةقدلا هجو  ىلع  مهضعبب  مهطبري 

يزمر توص  تّتش  ناندع ؟ – ديس  قيرطلا  اذه  نم  بهذن  له  - 
. يراكفأ

. ةلباقملا ةهجلا  ىلإ  ًالوصو  رسجلا  روبعل  ًانيمي  هجتنس  لجأ ، - 
. يعرفلا قيرطلا  وحن  هّجتاو  دارتسوتوألا ، نع  يزمر  فرحنا 

روسجلا يف ةرثكل  نكلو  يل  – حضوأ  لبق  – نم  انه  ىلإ  تيتأ  دقل  - 
. حيحصلا قيرطلا  ةفرعم  بعصلا  نمف  مالظلا ، لثامتت يف  األو  لوبنطسا ،
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حتفل نكلو  ًالوضف ، هتلأس ال  ةفيحصلا ؟ – ىنبم  ىلإ  متبهذ  مكنأ  ينعتأ  - 
. تقولا ةيضمتو  ثيدحلا ، باب 

تاعاشإل جورت  ةطحملا  تذخأ  ريكب ، توم  دعبف  ةينويزفلت . ةطحم  ىلإ   -ال ،
مهتبلاطمو ولغوأ ، يجنيب  ةلئاع  ءانبأ  دحأل  هئاقدصأو  ريكب  فطخك  ةميقس ،

، ةطحملا يف  نيلوؤسملا  عم  ثدحتو  اغآلا  بهذ  دقو  ةيدفك . رالود  نييالم  ةسمخب 
. ىرخأ ةرم  هثودح  راركت  مدعب  اودعوو  رمألا ، نع  اورذتعا  نيذلاو 

نع تامولعملا  ضعب  ىلع  لوصحلاو  ثيدحلا ، ةصرف  لالغتسا  تلواح 
. ناغود

؟ ناغود يخأ  فرعت  تنك  له  - 
. نمزلا نم  ةرتفل  هل  صاخ  قئاس  ةمهمب  تفلُك  دقف  هفرعأ ، ال  فيكو  - 
نم عون  يأ  ةفرعمل  ًايفاك  ناك  هلوح ، دّدرُي  ام  ّنأ  الإ  ًامامت ، كلثم  مالكلا  ليلق  ناك 

. وه لاجرلا 
؟ هلوح دّدري  ناك  يذلا  امو  - 

ماحتقالا كانهف  ةقيقحلا ، أدبأ يف  نيأ  نم  ملعأ  الو  ريثكلا ، تعمس  دقل  - 
سيراب عراوش  رثكأ  مهل يف  هتقحالمو  نمرألا ، هدقع  عامتجا  رقم  ىلإ  هب  ماق  يذلا 
لابجلا رثكأ  يف  انتريشع ، لاجر  عم  نواعتلاب  اهذفن  يتلا  ةلمحلل  هتدايقو  ًاماحدزا ،

، شيجلا رصانع  ناك  يذلا  تقولا  يف  ، PKK لا ـ ميظنت  رصانع  ةقحالمو  ةروطخ ،
اهيلع ةرطيسلا  يف  اوحجنو  قطانملا ، كلت  جولو  ىشخت  ةيموكحلا  تادحولا  ىتعأو 

يف لوبنطسا ، نارعز  ىتعأ  دحأ  ىلع  حربملا  برضلاب  هئادتعا  نع  مأ  مايأ ، ةثالث  لالخ 
اي قدصلا  تئش  نإ  ريثكلا . كانهو  عيمجلا ، مامأو  رامقلا ، تويب  رهشأ  نم  دحاو 

محتقي ناك  وهف  لبق . نم  ةعاجشلاو  ةراسجلا  هذ  ًالجر  فرعأ  انأف مل  ناندع ، ديس 
ىتح نود  نم  ًاملاس  جرخيو  هميرغ ، ىلع  ضبقلا  يقليو  مهلمش  دّدبيو  ءادعألا ، نيرع 

٤٣١ مكـتبة



. ههجو حالسلا يف  عفر  درجم  ىلع  دحأ  ؤرجي  نأ  نودو  طيسب . شدخ 
. ةياهنلا كلذ يف  اولعف  مهنكلو  - 

ةلواحم ىلع  ؤرجي  دحأ  نم  امف  الإو  ًاردغ . هب  اوعقوأو  ةليغ ، كلذ  اولعف  - 
انديس ةعاجشب  ىلحتي  هنأ  ماودلا ، ىلع  ددري  ريكب  ناكو  هينيع . رظني يف  وهو  هلتق ،

. ةأرجو ةعاجش  هنع  لقي  نكي  ًاضيأ مل  وه  هنأ  مغر  هنع . هللا  يضر  يلع 
: تقلع هتريشع ، ميعزل  حيدملا  ليكل  لقتني  نأ  لبقو 

. ديرأ يتلا  ةطقنلا  ىلإ  ثيدحلا  تدعأ  ناغود ؟ – فرعت  تنأو  ىتم  ذنم  - 
ديقعلاو ريكب  عم  ةيرقلا  ىلإ  ءاج  نيح  ةعبس ، وأ  ماوعأ  ةتس  براقي  ام  - 

يتأي ناك  ًانايحأ  تقولا . لاوط  ةيوس  نولظيو  نيبرقم ، ءاقدصأ  ةثالثلا  ناك  تعفر .
نوقرتفي ال  اوناك  ةثالثلا  نكل  ةصاخلا ، نمألا  تاوقو  شيجلا  لاجر  ضعب  مهعم 

نيدلا حالصو  ناغود  عم  تارملا ، ىدحإ  ارسيوس يف  ىلإ  ةيوس  انرفاس  دقو  ًاقلطم .
. تيمد ةديسلا  ًاضيأ ، ناغود  ةجوز  انعم  تناكو  نيرخآلاو .

اهمدقي ناك  دقف  ًاذإ  ةلحرلا . هذه  نع  ًاضيأ  تيمد  ينتثدح  دقل  لجأ ،
ناك هنأ  مغر  هتقيشع . اإ  لوقي  نأ  بسانملا  ريغ  نمف  هتجوز ، اأ  ىلع  نيرخآلل 

ديقعلل نوكي  نأ  دعبتسأ  الو  ريكبو . لا  لثم  ًامامت  هتقيدص ، اأب  ءاعّدالا  عيطتسي 
مايح ولخت  لاطبألاو ال  ًالاطبأ ، اوناك  ةثالثلاف  عونلا . اذه  نم  ةقيدص  ًاضيأ  تعفر 

مارتحالاو ةقابللا  نم  يفكي  ام  كلمي  ناك  هنأ  الإ  مهراوج . ىلإ  ةقيشع  دوجو  نم 
دقو ءوسلاب . اهيلع  اوسماهتي  ال  ىتح  هتجوز ، اأ  نيرخآلا  مامأ  يعديل  اههاجتا ،

بغرأ يف ول مل  ىتحو  خويشلا . دحأ  ىدل  لا  ىلع  هنارق  دقع  ًاضيأ  ريكب  نوكي 
. عيفر قلخ  نع  ّمني  مهئاسن ، عم  لاجرلا  ءالؤه  فرصت  ناك  دقف  فارتعالا ،

ةيناملألا ثدحتي  ناكو  ةفرعملا ، قح  ارسيوس  فرعي  ناغود  موحرملا  ناك  - 
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ىدحإ يف  انبهذ  دقو  كانه . فراعملا  نم  ريثك  هلو  مألا . هتغلك  اهنقتيو  ًاضيأ ،
وعئاب كل  رطخي  الو  ةيرثأ . تاعاس  عئاب  ناكو  دوهيلا ، هئاقدصأ  دحأ  ةرايزل  تارملا ،
ناكو قباوط . ةثالث  نم  ًءانب  كلمي  لجرلا  ناك  دقف  ةعضاوتملا ، مالحمب  تاعاسلا 
هيدل ناك  يولعلا  قباطلا  يفو  ًاضيأ . ساملألاب  رجاتيو  ةردانلاو ، ةميدقلا  تاعاسلا  عيبي 
ناك هنكلو  هلمع ، ةعيبط  اوحرش يل  دقو  هلامعأ ، هلالخ  نم  عباتي  ةرسمسلل ، بتكم 
انآر نيح  انب  لجرلا  ىفتحا  دقو  اهمهف . بعصي  يتلا  ةدقعملا  لامعألا  كلت  نم 

. ةميدقلا تاعاسلا  ىدحإ  تيمد  ةديسلل  ىدهأو  لابقتسا ، نسحأ  انلبقتساو 
نم يردأ  ال  ةريمأل ، دوعت  ةعاسلا  هذه  تناك  دقف  يدوهيلا ، هيعّدي  ناك  ام  بسحبو 
نأ ضفر  يدوهيلا  ّنأ  برغألا  نكلو  ماع . ةئم  ىلاوح  لبق  ةقدلا ، هجو  ىلع  نوكت 

، ًادج ءالخب  موق  دوهيلا ، ءالؤه  ملعت  امكف  ناغود . رارصإ  مغر  ةعاسلا  نمث  ىضاقتي 
لب ةجردلا . هذه  ىلإ  هعم  ًاميرك  نوكيل  ناغودل ، ةريبك  ةبحم  نكي  هنأ  دكؤملا  نمو 

نيدلا حالص  اغآلاو  انأ  يننكلو  ًاضيأ ، ءادغلا  ىلإ  لجرلا  اناعد  دقف  كلذ ، نم  رثكأو 
. لاقيس امم  ًافرح  مهفن  نل  نحنو  انباهذ ، ةدئاف  امف  بهذن . مل 

. هتلأس ةحايسلا ؟ – لجأ  نم  ارسيوس  ىلإ  متبهذ  له  - 
، يزمر حضوأ  اهنيح  – اغآلاب  ّملأ  ضرم  ببسبو  ةحايسلا ، لجأ  نم  - 

. كحضلاب أدبو 
؟ ككحضي يذلا  ام  - 

. ءيش  -ال 
يفخت كنأ  دب  ببس .ال  الب  ةأجف  كحضت  نأ  لقعي  ال  يبحاص ، اي   -ال 

. ًائيش ينع 
تبك نم  نكمتي  هنكلو مل  اهلاق ، ءيش  – يأ  كنع  يفخأ  ال  ينقدص ، - 

. هتاكحض
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. يتقيرطب رمألا  فرعأس  ينكلو  ام ، ًائيش  يفخت  كنأ  دكأتم  انأ  - 
؟ هفرعتس فيك  - 

. نيدلا حالص  لأسأس  - 
. روفلا ىلع  كحضلا  نع  فقوت 
. رمألا نع  هلأست  ال  كوجرأ ، - 

. هيلع ًادحأ  علطُأ  نلو  تنأ ، ينربخأ  ًاذإ  - 
ىلع هسفن  نعلي  ناك  هنأ  نظلا  بلغأو  هسأر ، ّزهي  وهو  تاظحلل ، تكس 

. هيلع دسُحي  فقوم ال  هتلعجو يف  هب ، تعقوأ  يتلا  هترثرث 
يعّدأ هب .ال  كربخأس  ام  ىلع  ًادحأ  علطت  الأب  يندعت  نأ  كيلع  نكلو  - 
عونلا اذه  لقانت  ذبحي  نيدلا ال  حالص  اغآلا  نكلو  ةيمهألا ، نم  ردق  ىلع  عوضوملا  ّنأ 

. ثيداحألا نم 
. هب ينربختس  امم  ةملكب  حوبأ  نلف  قلقت ،  -ال 

لواحو ةظحلل ، تكس  ةيحص  – ةلكشم  نم  يناعي  اغآلا  ناك  دقل  - 
ناك دقل  فدرأو  – هثيدح ، عطق  ىلع  كشوت  تناك  يتلا  كحضلا  ةبون  مّكحتلا يف 
رمألا ببست  دقو  راحلا ، ماعطلا  لكأ  ىلع  نوداتعم  نحن  فرعت  امكف  ًارذق . ًاضرم 
تناك دقف  ًايداع ، ًامرو  تناك  اأ  نظت  الو  اغآلا . ىدل  ريساوبلا  ةلكشم  روهظب 
يكبي لبجك ، ًاخماش  ودبي  يذلا  باشلا  اذه  لعجتو  ةنيعل ، ةحافتك  حبصتل  خفتنت 

ءانبأ اننألو  ًاريثك ، هنم  نيبرقملا  ىوس  رمألاب  ملعي  نكي  ملو  ملألا . نم  ًامامت  لافطألاك 
، تقولا رورم  عم  دادزت  مالآلا  ّنأ  تظحال  نيحو  ةلكشملاب . تملع  دقف  مع ،

ةقيرط نإ  : « اهنيح لاقو يل  ًافئاخ . ادب  هنكل  بيبطلا ، ىلإ  باهذلا  هيلع  تضرع 
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صحفي نأو  كبايث ، نم  درجتت  نأ  كيلعف  لجر ، اي  ةززقم  ةلكشملل  بيبطلا  ةنياعم 
نإو ءاقدصألا  – نم  رثكأ  ءادعأ  انيدل  نحنو  هنم ، دحأ  بارتقا  بغرت يف  ًاناكم ال 
ةئم عاجوألا  هذه  لمحتل  دعتسم  انأو  ةكوحضأ . ىلإ  لوحتأسف  ىرج ، امب  دحأ  عمس 

». بيبط يأ  ىلإ  بهذأ  نأ  ىلع  ةنس ،
ناغود ةرايز  عم  رمألا  فداصتو  خافتنالل ، ةنيعللا  تداع  مايألا ، دحأ  يفو 

هيلوي ناك  هنأل  رمألاب ، نيدلا  حالص  اغآلا  هربخأ  ةلكشملا ، نع  هلأس  نيحو  ةيرقلل .
، ةيبطلا تاصوحفلا  ءارجإل  ارسيوس  ىلإ  رفاسي  نأ  ناغود  هيلع  حرتقاف  ةريبك . ةقث 

. ارسيوس ىلإ  اهنيح  رفسلل  انعفد  ام  اذهو  كانه . هتيصخش  ةقيقحب  دحأ  ملعي  نلو 
؟ ضرملا نم  ٌدحأ  لجخي  نأ  لقعيأ  تقّلع  – بجعلل  – اي  - 

ًانايحأ ءرملا  ىلع  ضرفت  ةريشعلا ، ةماعز  تاديقعت  نكلو  قح ، كعم  - 
. ينم ةصقلا  تعمس  كنأ  ًادحأ  ربخت  الأ  كوجرأ  هتقاط ، نم  ربكأ  تامازتلا 

؟ ةليوط ةرتفل  ارسيوس  متيقب يف  لهو  هنيمطت  – تلواح  ًائيش  – َشخت   -ال 
ذخأو ءابطألاب ، لصتا  دق  ناغود  ناك  انرفس ، لبقف  عوبسأ ، ةبارق  - 

، بيبطلا ةعجارمل  انبهذ  انلوصول ، يناثلا  مويلا  يفو  تاءارجإلا ، ةيقب  ىأو  ديعاوملا 
اندعو مايأ ، ةعبرأ  ىفشملا  انثكمو يف  روفلا ، ىلع  ةيحارج  ةيلمع  ءارجإب  رقأ  يذلا 

. ايكرت ىلإ  ىفشملا  نم  هجورخ  دعب 
؟ تقولا لاوط  مكعم  ناغود  ناك  له  - 

، ةيلمعلا نأشب  تيمد  ةديسلا  ملعن  مل  اغآلا ، بلط  ىلع  ءانبف   -ال ،
نأ دعب  قدنفلا  انرداغو  لامعألا ، ضعب  رييستل  ىرخأ  ةنيدم  ىلإ  نارفاسم  اننأ  انيعّداو 

بيبط ىلإ  انفّرع  كانهو  ىفشملا ، ىلإ  انلاصيإب  ناغود  ماق  انعادو ، ةجحبو  امهانعدو .
ملعت ىتح ال  ًاريثك  انروزي  نكي  هنكلو مل  انب ، مامتهالا  ىلوت  ثيح  ةيكرتلا ، ثدحتي 
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. رمألاب تيمد  ةديسلا 
. راوطألا بيرغ  لجر  اذه  نيدلا  حالص  نإ  ًاقح  - 

. يزمر قلع  ءيشلا  – ضعب  كلذك  هنإ  ةقيقحلا   -يف 
امدنعف ماري ، ام  ريخ  ىلع  نكت  نيدلا مل  حالصب  هتقالع  نأ  تكردأ  اهنيح 

ناك يذلا  نيدلا  حالص  فالخ  ًاباقلأ ، مدختسي  نكي  مل  ريكب ، نع  ثدحتي  ناك 
يلوت يف  يزمر  ةبغر  وه  امهنيب ، نلعملا  ريغ  فالخلا  رس  نوكي  دقو  اغآلاب . هبقلي 

نم بصنملاب  قحأ  هسفن  دجو  امبرو  مع ، ءانبأ  امهف  ريكب ، لتقم  دعب  ةريشعلا  ةماعز 
. ًايفخ ًادقح  هل  ّنكي  ناك  دقف  اذل  نيدلا . حالص 

ّلظ يف  نكلو  ارسيوس ، يف  ةعونتملا  ناغود  تاقالع  ةيادبلا  يف  تبرغتسا 
. ءاقدصأو فراعم  لجرلل  نوكي  نأ  يعيبطلا  نم  كانه ، ًةليوط  ًاماوعأ  هئاضق  ةقيقح 

كانه نوشيعي  نيذلا  هينطاوم  عم  هتاقالع  سيل  ًاقح ، يتشهد  راثأ  ام  نكلو 
هنع ثدحت  يذلا  يدوهيلا  اذه  عم  امنإ  مهسفنأ ، نييرسيوسلا  عم  وأ  نيئجالك ،

. هنع ينتثدح  ًاضيأ  تيمد  ّنأ  ركذأو  ىرت ؟ اي  يفرصملا  اذ  هعمج  يذلا  امف  يزمر .
نم ةيرثأ ، ةعاس  تيمد  يدهي  نأل  هتعفد  ةريبك ، ةبحم  ناغود  بحي  ناك  هنأ  برغألاو 

مدقيل لجرلا  عفدي  يوق  ببس  كانه  نوكي  نأ  ضرتفي  الأ  نفج . هل  فري  نأ  نود 
ًايفاك ًارربم  سيل  ناغودل ، يزمر  هليكي  يذلا  حيدملا  نإ  ناغود ؟ ةقيدصل  ةلثامم  ةيده 
رمألا نظأ  الو  نينثالا . نيب  طبرت  لمع  ةقالع  دوجو  نم  دب  الو  مركلا . اذه  لكل 

ال ماهاربأ ، لاثمأ  دوهيلا  لامعألا  لاجرف  هباش ، ام  وأ  تاردخملا  ةراجتب  قلعتي 
ىرخأ ةرم  ثدحتلل  ًارطضم  يننظأ  اذل  ةرذقلا . لامعألا  هذه  طروتلا يف  ةداع  نوذبحي 
كوكش ىتح  وأ  تامولعم  اهيدل  نوكي  دقف  ًاضيأ ، تيمد  عم  امبرو  نيدلا ، حالص  عم 
ماحقإ لواحأ  اذامل  نكلو  ةصرف . برقأ  يف  كلذ  لعف  ّيلعو  ةقيقحلا . ىلإ  يندشرت 

ناك هنأ  مأ  اهاوس ؟ وأ  ارسيوس  ناغود يف  تاقالعب  ينأش  امف  رثكأ ، رمألا  يسفن يف 
؟ ًايح تيقب  ام  ةنهملا  هذه  لئابح  نم  ةاجنلا  عيطتسأ  نل  يننأ  ينربخأ  نيح  ًابيصم 
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دق سديسرملا  تناك  ةريحلا ، بتارم  ىلإ  ينليحت  تالؤاستلا  تناك  اميفو 
ىنبم هيف  عقي  يذلا  عراشلا  لخدتل  فطعنت  يهو  اهقيرط ، ةفرعم  يف  نيقيلا  تغلب 
رشع ةسمخ  ىلاوح  دعبو  قباوطلا . نم  هملعأ  ال  ددع  نم  فلؤملاو  لورإ ، ةفيحص 

: روبح يزمر يف  نلعأ  دقو  ىنبملا . لخدم  ءيضت  يتلا  ءاضيبلا  نوينلا  ءاوضأ  انيأر  ًارتم ،
. انلصو دق  اه  - 

: ًاقلق رسفتسا  ةعاسلا ، ىلإ  رظنأ  ينآر  نيحو 
. ددحملا تقولا  كتلصوأ يف  دق  نوكأ  نأ  وجرأ  - 

. ةدحاولا براقت  ةعاسلا  تناك 
. ركشلا ليزج  كركشأ  تلق  – ًامامت  – ددحملا  تقولا   -يف 

: لوقي وهو  ًاعدوم  ينحفاص  ةرايسلا ، رداغأ  نأ  لبقو 
. هب كتثدح  امع  اغآلا  ربخت  ال  كوجرأ ، - 

ىلع ةقثلاب  يحوت  ةماستبا  تمستراف  ةملكب  – هربخأ  نل  نئمطا ، - 
. ةرايسلا ترداغو  دوب  هتحفاص  هيتفش .

، امهفرعأ نكأ  مل  نمأ  افظوم  فقي  تناك  ةفيحصلا ، ىنبم  باب  دنع 
لورإ ةيؤرل  بهاذ  يننأ  امربخأ  نإ  نكلو  ًاضيأ . يننافرعي  ال  امأ  نظلا  بلغأو 
ًامهجت رثكأ  تناك  ةاتفلا  نكلو  ةنحسلا ، يمّهجتم  اناك  لوخدلاب . ناحمسيسف يل 

. هوحن هّجوتلا  تلضف  يذلا  باشلا  نم 
. يراظتناب تيرج  لورإ  - 
. همامأ يتلا  ةقرولا  ىلإ  رظن 
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. ينلأس نمزوس ؟ – ناندع  تنأ  له  - 
. يئيجمب لورإ  امهربخأ  دقف  ًاذإ 

. رئاز ةقاطب  يناطعأف  ةيصخشلا ، يتقاطب  هلوانأ  انأو  اهتلق  لجأ  – - 
. هيلع ينلديل  هءارو  يذلا  دعصملا  ىلإ  ريشي  وهو  لاق  نماثلا  – قباطلا  - 
ةرايزل تيتأ  يننكل  انه ، لمعأ  يننأ مل  مغرف  قيرطلا  – فرعأ  انأف  ًاركش ، - 

. تارملا تارشع  لورإ 
، رتويبمكلا ةشاش  فلخ  ًاسلاج  لورإ  ناك  نماثلا ، قباطلا  تلصو  نيح 

لواحي روصلا ، ضيمحت  ربتخم  نوكي يف  دق  يذلا  اغلوت ، دجأ  يننكلو مل  ربخلا . بتكي 
. ربخلاب اهقافرإل  اهتعابط 

. ينآر نيح  ههجو  لل 
نم قلقلاب  رعشأ  تأدب  دقل  هيسرك  – نم  ضهني  وهو  اهلاق  ًاريخأو  – - 

. تقولا اذه  لك  ترخأت  نأ  دعب  ام ، ةلكشم  ثودح 
؟ ثدحيس يذلا  امو  - 

. تارثعلا رهظتس  ىتم  ملعي  دحأ  الو  صيوع . رمألاف  لجر ، اي  ملعأ   -ال 
علخأ انأو  اهتلق  ءيش  – لعف  دحأ  عيطتسي  نلف  يقيدص ، اي  َشخت   -ال 

؟ ربخلا تبتك  له  يفطعم  –
، تاليدعت نم  هارت  ام  لاخدإ  لجأ  نم  كراظتناب  تنكو  هتيأ ، دقل  - 

. قرولا ىلع  كل  هعبطأس  تئش  نإو  هأرقتل ، ًايسرك  رضحأ 
نألو ةشاشلا . ءارو  تسلجو  ةرواا ، ةلواطلا  فلخ  نم  ًايسرك  تبحس 
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يتلا ةءارقلا  ةراظنل  ةجاحب  تنك  دقف  يرظن ، ىلع  ىتح  اهراثآ  تكرت  دق  نينسلا 
ريسفت نم  نكمتأل  ةشاشلاب ، يفنأ  ةبنرأ  قصلأ  نأل  ينرطضا  ام  لزنملا ، يف  اهتيسن 

. فورحلا
. هتلأس كعم ؟ – يذلا  ويديفلا  طيرش  تدهاش  له  - 

نم دحأ  اهيف  فرتعي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اإ  قلع  – عئار  – هنإ  لجأ ، - 
هملعأ ام  نكلو  هبحت ، وأ  كاخأ  هركت  تنك  نإ  ديدحتلا  هجو  ىلع  ملعأ  لخادلا .ال 

. ايكرت ةيطارقميدلل يف  ىهاضُت  ةمدخ ال  ىدسأ  دق  تافارتعالا  هذ  هنأ  ًامامت ،
لبق نم  نآلاو  يزمر ، نم  ًالوأ  ناغود ؛ ىلع  لاهني  أدب  يذلا  حيدملا  اذه 

هتفرعم مدعو  هلهج  ىلإ  هب ، يزمر  باجعإ  توزع  ولف  ةلبلبلا . ببسي يل  ذخأ  لورإ ،
ىلع علّطملا  وهو  لورإ ؟ لثم  مرضخم  يفحص  فقوم  رربأ  فيكف  رومألا ، قئاقحب 

، يخأ ىلع  مكحلا  تعّرست يف  يننأ  مأ  مئارج ؟ نم  هب  ماق  امو  ناغود  ةايح  ليصافت 
ةيسايسلا هئارآب  هكسمت  مغرف  ّيلإ ؟ ءوجللا  لواح  نيح  هاياونب  كشلا  يف  تغلابو 

، هفص ىلإ  راسيلاو  نيميلا  بسك  عاطتسا  تافارتعالا  هذ  هنكل  لغب ، دانعب  ةميدقلا 
. ةقيقحلاب حوبلا  لجأ  نم  ءيش  لكب  رماغ  نيح  هعم ، فطاعتت  فارطألا  لك  لعجو 

لورإ – لصاو  يقيدص  – اي  ةيمهألا  نم  ريبك  ردق  ىلع  تافارتعا  اإ  - 
تدمتعا دقو  وه ، امك  هثب  يونن  اننأل  طيرشلا  ىلع  نولمعي  لفسألا  بابشلا يف 

. طرشلا هلاق يف  امل  تافطتقم  لالخ  نم  ةداملا  صن  ةباتك  ىلع 
ناك ، ) مارجإلا ةباصع  لورإ ) – هبتك  ام  ةءارقب  تأدبو  اهتلق  ميظع  – - 

، هب مربخأ  ام  ىلع  ءانب  ةكسامتم ، ةيفرح  ةقيرطب  بتُك  يذلا  لاقملا  ناونع  اذه 
، لورإ ىدل  هتكرت  يذلا  طيرشلا  درو يف  ام  ىلعو  ةحرابلا ، فراع  هبتك  يذلا  لاقملاو 

ةطقنلا هلزنم . يف  اهيلع  انرثع  يتلا  ةحلسألاو  تاقاطبلاو  قئاثولاو  روصلا  ىلعو 
ىرج ام  لك  يرودل يف  حيرصلا  هركذ  وه  اهيلع ، ضارتعالا  يونأ  تنك  يتلا  ةديحولا 
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. ثادحأ نم 
نع لفغت  ول  ًاريخ  لعفتس  كنكلو  تلق  – عئار  – لاقم  كادي ، تملس  - 

. انيمساب لاقملا  تليذ  كنأ  يفكي  كتامولعمل ، ردصمك  لاقملا  يمسا يف  ركذ 
. كترهش ةدايز  نم  دعاسيس  اذهف  لجر ؟ اي  عناملا  امو  - 

. يقيدص اي  ةرهشلاب  ملحأ  يننكلو ال  ًاركش ، - 
، رذحلا ّخوت  نكلو  كيلإ ، هيف  ترشأ  يذلا  عطقملا  فذحأس  ءاشت ، امك  - 

دقف ًاضيأ ، ترصن  لصيس  ليلق  دعب  تيبأ . مأ  كلذ  تئش  ًاروهشم ، تحبصأ  دقف 
نآلا نم  كنأو  ًاركاش ، كينيع  لّبقيس  هنأ  لاقو  ربخلاب . عمس  نيح  ةشهد  هاف  رغف 

. ةديرجلا لمعتس يف  ًادعاصف 
. لورإ تلأس  اغلوتو ؟ – - 

. لصي نإ  ام  اغلوت  رمأ  هثدحأس يف  قلقت ،  -ال 
اذه ببسب  هلمع  نم  درطُيس  باشلاف  هترذح  – هثدحأس  – لقت   -ال 

. ةديرجلا هل يف  لمع  نيمأت  ىلع  ربجم  تنأو  ربخلا .
. روفلا ىلع  نعذأ 

نم ًارابتعا  انيدل  لمعلاب  أدبيس  يقيدص . اي  كيلع  نّوه  ًانسح . ًانسح ، - 
. دغلا

. هينيع عمتلي يف  ةوشنلا  قيربو  ًانانتما ، ينقمري  وهو  تاظحلل ، تكس 
بابشلا كل  طقتليل  يلفسلا ، قباطلا  ىلإ  لزناو  ليصافتلا  هذه  نم  كعد  - 

. لاقملاب اهقافرإ  لجأ  نم  كل ، ةيصخش  ةروص  انيدل  سيلف  ةروص .
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نورشعلاو عباسلا  لصفلا 

، ًارجف ةثلاثلا  زهانت  ةعاسلا  تناك  ةعابطلل ، هانلسرأو  ربخلا  نم  انيهتنا  نيح 
ّنإف ربخلا ، زهجي  نأ  لبق  اهلاسرإ  ّمت  دق  ةديعبلا ، قطانملل  ةصّصخملا  دادعألا  نألو 
ةرقنأو لوبنطسا  لثم  ةيسيئرلا  ندملا  ناكس  نكلو  هتءارق ، نم  اونكمتي  نل  ااكس 
دعبف هيلع . لوعن  انك  ام  وه  اذهو  حابصلا ، ربخلا يف  ةءارق  نم  نونكمتيس  ريمزإو ،

هعمستل ناغود  تافارتعا  ّثب  متيسو  ًاضيأ ، زافلتلا  تاطحم  كرحتتس  ربخلا ، عويش 
. اهلك ايكرت 

، ةوهقلا يستحن  ترصن ، بتكم  سلجن يف  انك  ىلوألا  حابصلا  تاعاس  يف 
نحنو ليللا ، لاوط  انيقب  دقف  ةعبطملا . نم  ليلق  تقو  ذنم  جرخ  يذلا  ددعلا  علاطنو 

لك قحتست  تناك  ةجيتنلا  نكلو  فوخلاو ، قلقلا  دباكنو  لمعنو ، تقولا  قباسن 
ىتحو اغلوتو  لورإ  نويع  نم  عشي  اضرلا  ناك  دقف  انيلع ، يدابلا  بعتلا  مغرو  ءانعلا .
ىأ نم  ةحار  سلجن يف  انكو  ةحرابلا ، ينوثاراملا  انقابس  انيلإ يف  مضنا  يذلا  ترصن 
تنك لب  هتاذ ، اضرلاب  رعشأ  نكأ  مل  يننكلو  رامثلا . ينج  رظتنيو  ينضملا ، هلمع 
بلق تباصأ  دق  يماهس  ّنأ  مغر  يرعاشم . لك  قرغُي  رارق  الب  غارف  ةهاتم  حبسأ يف 

، ٍعاو صخش  نع  ترصن  فشكت  دقف  هوجرأ ، تنك  ام  لك  ققحتو  فادهألا ،
انك نيح  تاونس ، تس  لبقو  يننأل  مارتحالا . ىهتنمب  ينلماع  دقف  يتاعقوتل ، ًافالخو 
ناك دقف  ينم . دصق  نود  نم  هحومط  ةلقرع  تببست يف  ااذ ، ةفيحصلا  لمعن يف 
مدقأ ترصن  ناك  دقو  ربخ . دادعإب  هفيلكتل  اندحأ  رايتخا  رابخألا  مسق  سيئر  ىلع 

يننكلو يف ةينهملا . هتريسم  ىلإ  ةبسنلاب  ربخلا  اذه  ةيمهأ  ىلإ  ةفاضإلاب  ةنهملا ، ينم يف 
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ترصن ضعتماو  ّيلع ، رايتخالا  عقو  دقف  اذل  ًاعمال ، ًايفحص  تنك  تاونسلا  كلت 
الو ةفيحصلا . لمعلا يف  كرتو  يلاتلا ، مويلا  هتلاقتسا يف  مّدق  هنأ  ىتح  ًاريثك . رمألا  نم 
نمو ًاغلاب ، ًاهرك  نكي يل  ترصن  ّنأ  تدقتعاو  بنذلا ، ضعبب  ترعش  يننأ  ركنأ 
ئطخم يننأ  نآلا  تكردأ  يننكل  بابسألا . تناك  امهم  يعم  لمعلاب  ىضري  نأ  لاحملا 

رضحتسي ملو  ةينهملا ، ةيفارتحالا  نم  ًاريبك  ًاردق  لجرلا  ىدبأ  دقفف  يداقتعا . يف 
انطسو هيف  ضيفي  تقو  ةيصخش .يف  ةلكشم  ىلإ  هلوحيل  يضاملا  نم  ًاعوضوم 
ةيفصتل ةبلح  ىلإ  لمعلا  راسم  لوحت  عونلا ، اذه  نم  ةهفات  تاعارصب  يفحصلا 

. ةميقع ةيصخش  تاباسح 
: لوقلاب قّلع  هعم ، لمعلاب  هضرع  ىلع  تقفاو  نيح 

. ةفيحصلا انعم يف  لمعت  نأ  فرشلا  انل  - 
ليك لصاو  دقو  ًاضيأ ، اغلوت  فيظوت  يف  ةظحلل  ولو  ددرتي  مل  هنأ  امك 

. مهعم يلمعل  هنانتما  نع  ًاربعم  حيدملا يل ،
، انتفيحص يف  نيليوط  عابو  ةربخ  وذ  يفحص  لمعي  نأ  ليمجلا  نم  - 

. ًاددجم لمعلا  ىلإ  كلثم  عراب  صخش  ةدوع  كلذ  نم  لمجألاو 
مايأ لبق  هلمع  نم  درُط  صخش  ىلإ  ةبسنلاب  تاملكلا  هذه  عامس  ةقيقحو 
يتلا ةلئسألا  سجاوه  نكلو  ًاريثك . ينتقار  اأ  ركنأ  الو  لعفلاب . ةجهبلل  ةاعدم  ةدع ،
يذلا امف  قلقلا . بابض  نم  ةلالغب  يرعاشم  ةيقب  تطغ  دق  ينهذ ، لوجت يف  تناك 

نيح روغنوغو  جافلاي  نم  لك  لعف  در  نوكيس  اذامو  ربخلا ؟ رشن  دعب  لصحيس 
ناك امبر  نآلا . ىتح  نمألا  ىوق  نم  ًادحأ  ملعأ  يننأ مل  مهألاو  تاماالا ؟ راشتنا 
عم ناغود  اّود  يتلا  ةضيرعلا  ميلستو  يضاقلا ، ىلإ  ةرشابم  باهذلا  وه  ىدجألا ،
ىلع هعالطإو  ديفمب  لاصتالا  ّيلع  بجي  هنأ  مأ  ةطرشألاو . ةلدألاو  تافارتعالا  ةيقب 

؟ تادجتسملا
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لينل هلزنم  ىلإ  انم  لك  بهذي  مل  امو  انلمع ، نم  انيهتنا  دق  اه  هيإ . - 
لك رداغيلف  ايه  هانققح . يذلا  رصنلاب  عاتمتسالا  نم  نكمتن  نلف  مونلا ، نم  طسق 

. هلزنم ىلإ  انم 
ينحفاصيل هدي  ّدمو  يوحن ، هجتاو  ض  درلل ، ةصرفلا  انيطعي  نأ  نود  نمو 

. ةرارحب
ربخ ىلع  روثعلا  نم  نكمتن  روهش مل  ةدع  ذنمف  ناندع ، اي  ًاليزج  ًاركش  - 

. ًامئاد هتاذ  ىوتسملاب  رابخأ  ىلع  لمعلا  لصاونس  هللا  ءاش  نإ  ةيمهألا . نم  ردقلا  اذ 
هذه ةبغم  نم  ةاجنلا  وه  اهتظحل ، ينهذ  لوجي يف  ناك  ام  لك  ّنأ  مغرو 

: هتبجأ دقف  ةرطاخملا 
.. هللا ءاش  نإ  - 

عم بتكملا  رداغ  ةلماا ، باب  نم  ًاضيأ  اغلوتل  حيدملا  ضعب  لاك  نأ  دعبو 
. لورإ

ةكيرألا ىلع  يبرقب  سلجي  ناك  يذلا  اغلوت  لاق  ماري  – ام  ىلع  ودبت   -ال 
. كنهذ لغشُي  ام  كانه  ااذ  –

. ةماستبا عنصت  تلواح 
. ماري ام  ريخ  ىلع  انأ  هرهظ  – ىلع  دوب  تبرأ  انأو  تبجأ ،  -ال  –

جالبنا يل  هلمحيس  امم  ًاسجوتم  تنكو  ًاقلطم ، ريخب  نكأ  مل  ةقيقحلا  يف 
انأو يفواخم  تدعاصت  انلزانم ، ىلإ  رداغن  نأ  ترصن  انم  بلط  نيحو  حابصلا . ءوض 
ىلإف تاعاس . دعب  هيلع  حبصيس  ام  اذه  ّنأ  وأ  ًانمآ ، ًاناكم  نكي  يلزنم مل  نأب  ركفأ 

، ربخلا راشتنا  دعبف  ًائيس ، ًارايخ  ناك  هنكلو  لورإ ؟ مأ  اغلوت  لزنم  ىلإ  بهذأ ؟ نيأ 
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بعاتم يأل  امهضرعأ  نأ  ديرأ  الو  ينع . ثحبلل  ةَلَـتَقلل  ةهجو  لوأ  امهلزنم  نوكيس 
اذامف تلعف  ول  ىتحو  نآلا . ىتح  توموأو  ادنوف  ريذحتب  مقأ  يننأ مل  امك  يببسب .

ىلع ةربجم  ادنوفف  لاح . يأ  ىلع  ةرئاط  لوأ  نتم  ىلع  دلبلا  ارداغي  نل  ريغتيس ؟
سيل ةلئاعلا ، نم  درف  لتق  ّنأ  امك  ةعماجلا . ىلإ  توموأو  اهلمع ، ىلإ  باهذلا 
مهفده وحن  هجوتلا  ىلإ  نودمعي  مهف  لاجرلا . ءالؤه  هيلع  لمعي  يذلا  بولسألا 

ءاذيإ ىلإ  حملي  ناك  لصتا يب  نم  ّنأ  مغرو  تقولاو . دهجلا  تيتشت  نود  ةرشابم ،
ةيدجب لاقملا  مهرعشي  امبرو  يتفاخإل . تاديد  درجم  تناك  اهنكلو  ًاضيأ ، يتلئاع  دارفأ 

، هططخ هيدل  ًاضيأ  نيدلا  حالص  ّنأ  دب  الو  ًافوخ . يتقياضم  نع  نوفكيف  فقوملا ،
. ينع مهداعبإ  مهاست يف  نأ  وجرأ  يتلاو 

. اغلوت ينلأس  هيف ؟ – ركفت  يذلا  ام  - 
. هعنقت يتانيمطت مل  نأو  دب  ال 

. ةيقيقح ةجيتن  ىلإ  يدؤيس  هلعفن  ام  لك  ناك  نإ  ركفأ  طقف  ءيش .  -ال 
لك عم  قيقحت  ءارجإ  متيس  ديكأتلاب  ءيش ؟ نع  رفسي  نل  رمألا  ّنأ  نظتأ  - 

. ًاضيأ مهيلع  ضبقلا  ىقلُيسو  لب  تافارتعالا ، هركذ يف  درو  نم 
؟ مهيلع ضبقلا  ىقلُيس  ًاقحأ  - 

اذه يف  ركفي  مل  هنأ  حضاولا  نم  ادبو  ّيلإ ، قدحي  وهو  تاظحلل  لهمت 
. يلاؤس نع  هنم  ًالدب  تبجأف  لامتحالا .

. كلذب اوموقي  اذإ مل  برغتسأ  نل  يننكلو  ملعأ ،  -ال 
. لخدي وهو  لورإ  قّلع  هنم ؟ – برغتست  نل  يذلا  امو  - 

متيس له  كيأرب  تحضوأ  – ةباصعلا  – دارفأ  نع  ثدحتن  انك  - 
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؟ لعفلاب مهلاقتعا 
انقمري يف ذخأو  تكس  هنكلو  ريكفت ، نود  باجأ  نولقتعُيس  – عبطلاب  - 

؟ مهلاقتعا متي  نلأ  ةبوجألا  – لك  كلمأ  يننأكو  ينلأس ، نمو مث  ددرت ،
. ىرخأ ةرم  يتريح  تررك  ملعأ  –  -ال 

يليمز طابحإ  تحجن يف  يننأ  تكردأف  قلقلا . ىلإ  ةريحلا  نم  هحمالم  تلوحت 
. امهتحرف تضّوقو  ًاضيأ ،

متي ول مل  ىتحف  يسايق  – تقو  هسفن يف  كلامت  لورإ  عاطتسا  نكيلف  – - 
نم اونكمتي  نلو  مه . نيدسافلا  نم  عون  يأ  عيمجلا  كرديس  مهيلع ، ضبقلا  ءاقلإ 
أدبو بيسح  – وأ  بيقر  نود  هنوؤاشي  ام  لعفو  سانلا  لتق  نم  ًادعاصف ، نآلا 

كسمتلا لصاو  رذحلا  يتمص  ءازإ  هنكلو  ديكأتب ، ينبلاطي  هنأكو  يهجو ، ىلإ  قدحي 
مهجزو يف مهلاقتعا  ىلع  انل  ةردق  الو  انبجاوب ، انمق  اننأ  امك  فدري  – وهو  هلؤافتب 

. نييفحص درجم  الإ  نحن  امف  نجسلا ،
وحن يلثم  عوزنلا  نود  نم  هليمز ، دّيأف  نوعلل ، ًابلط  اغلوت  ىلإ  ةرملا  هذه  رظنو 

. مؤاشتلا
لاز ام  دلبلا  اذه  ّنأ  امك  هسأرب  – ئموي  وهو  اغلوت  قلع  قح  – كعم  - 
انأو لمكي  – نأ  لبق  يوحن  تفتلاو  ءافرش  – ةطرش  دارفأو  ناعجش ، ةاضق  هيف 

. ًاحيحص ًءادأ  مهبجاو  نودؤيس  مأ  نم  نقيتم 
ىلإ هلالخ  نم  نورظني  يذلا  هتاذ  لؤافتلاب  يلحتلا  ىلع  ًارداق  تنك  ينتيل 

. ملاعلا
وه مويلاف  ثيدحلا  – ةفد  ملتسيل  لورإ  داع  جئاتنلا  – نكت  امهم  - 

نييفحصلا نم  ريثك  بولق  فقوتتس  دغلا  حابص  يفو  انيلإ ، ةبسنلاب  يخيرات  راصتنا 
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. ًادسحو ًاظيغ 
. مالكلا لصاوي  وهو  يتلابق  فقو 

؟ عئار لمعب  انمق  اننأ  ىرت  الأ  يقيدص ؟ اي  كلاب  ام  - 
. عيطتسأ ام  ردق  هترياسم  ةلواحم  ىلع  هتج  ينتمغرأ 

. لعفلاب ًارهاب  ًاحاجن  انققح  دقف  تلق  – كلذ  – ىرأ  عبطلاب  - 
. لجر اي  ًاليلق  كحضا  ًاسؤب ؟ كهجو  رطقي  اذامل  ًاذإ  - 

، تيبلا ىلإ  باهذلا  ةبغر يل يف  الو  تبجأ  – يقيدص  – اي  بعتم  انأ  - 
. رخأتملا تقولا  اذه  يف 

. هتعاس ىلإ  رظن 
متئش نإ  ليلق ، دعب  حبصلا  لحيس  ًارجف . فصنلاو  ةثلاثلا  اإ  وووأ . - 

. انه منن  انوعد 
؟ ةديرجلا فويضلل يف  ةفرغ  كانهأ  تلأس  – هينعت ؟ – يذلا  ام  - 

. ًاكحاض هقهقي  أدب 
تنك يتلا  ةكيرألا  وحن  هديب  راشأو  كمامأ  – فويضلا  ةفرغ  يه  اه  - 

. ةفايضلل ترصن  رصق  مسا  اهيلع  قلطن  اننإ  اهيلع  – ًاسلاج 
. ملع نإ  جعزني  نأ  ىشخأ  انه ؟ مونلا  اننكمي  هنأ  قثاوأ  - 

لبق تظقيتسا  دق  نوكتس  كنأل  رمألاب ، ملعي  نل  هنأ  مهألاو  جعزني ؟ َِملو  - 
هنأ نقيتم  انأ  لصحيس ؟ يذلا  امف  ًامئان ، تيقب  ول  ىتحو  ديكأت . لكب  هئيجم  دعوم 

. هبتكم تمن يف  كنأل  نانتمالاب  رعشيس 
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. انه ةدحاو  ةكيرأ  ىوس  دجوت  الف  نامانتس ؟ نيأ  امتنأو  - 
حضوي يل: وهو  ةقثاو ، ةماستباب  ههجو  نادزا 

عضبل ًابسانم ، ًاذالم  نانوكتس  ناتغراف  ناتفرغ  كانهف  كلاب ، لغشت   -ال 
. مونلا نم  تاعاس 

ىلإ دوعأس  انأ  هناكم  – لملمتي يف  ناك  يذلا  اغلوت  ضرتعا  نكلو  – - 
. لزنملا

نم كانهأ  حازملاو  – دجلا  نيب  حوارت  ةربنب  لورإ  هلأس  يبحاص ؟ – اي  اذامل  - 
؟ لزنملا كرظتني يف 

ةيفخ ةرمحب  غبطصا  ههجو  نأك  ادبو  اغلوت ، باجأ  لجأ  – ةقيقحلا ،  -يف 
. اهدرفمب تيبلا  يتقيدص يف  تكرت  دقل  – 

ام ءاسنلا ، ةرضح  يفف  لورإ  – قلع  نآلا  – رمألا  فلتخا  دقل  هآ . - 
. لاحلا ةرجأ يف  ةرايس  كل  بلطأس  ةعاطلاو . لاصِولا  ىوس  انيلع 

: اغلوت تبطاخ  ةلواطلا ، ىلع  يذلا  فتاهلا  وحن  هجتي  ناك  اميفو 
. نآلا ةمئان  ةاتفلا  نوكتس  ديكأتلابف  انه ، ءاقبلا  كيأر يف  ام  - 

. هفقوم مهفت  ًالِمآ  ّيلإ  رظن 
يتدوع راظتناب  اأ  دب  الو  دئاع ، يننأب  اربخأ  دقف  تمان ، دق  اهنظأ   -ال 

. نآلا
. رذحلا ّخوت  نكلو  بهذا ، ءاشت ، امك  ًانسح  - 

. كمامتهال ًاركش  لعفأس ، - 
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بتكم ةيواز  يف  ةريغصلا  ةجالثلا  وحن  لورإ  هجتاو  ةهرب ، دعب  اغلوت  رداغ 
معطلاب ًاذّذلت  ليسي  يباعل  ذخأ  ثدحلاب . ًالافتحا  بارش  ةجاجز  نع  ًاثحب  ترصن ،

لورإل يف ةعرسب  تممضناف  قاهرإلا . اذه  لك  دعب  بارشلا  نم  سأكل  ليختملا 
لب بسحف ، بارشلا  نم  سيل  ةغرافلا  ةجالثلا  ءازإ  تباخ  دق  يمألحأ  نكلو  هثحب .

ىوأم ىلإ  لوحتت  هتفرغ  ّنأ  ًاكردم  لجرلا  ناك  ودبي  ام  ىلعف  ءام . ةرطق  نم  ىتح 
تقو ذنم  هباوبأ  لفقأ  دق  يدانلا  ّنأ  ّدب  الو  ةيواخ . ةجالثلا  كرتي  ناك  دقف  اذل  يليل ،

بحسناف مونلا . ىوس  انمامأ  نكي  راوجلا .مل  رجاتم يف  كانه  نأ  نظأ  الو  ليوط ،
منأ يننكلو مل  يفطعمب ، تيطغتو  ةكيرألا ، ىلع  تددمت  اميف  ةرواا ، ةفرغلا  ىلإ  وه 

، فواخملاو قلقلا  روصلاو ، تاوصألا  تاعقوتلاو ، تايركذلا  تناك  دقف  عبطلاب .
قوف لملمتلا  نم  هب  سأب  تقو ال  دعبو  ينيفاجي . مونلا  لعجتو  ينهذ ، ىلع  بوانتت 

اذه ًاليلق . جّرفتأ  تأدبو  ةذفانلا ، وحن  ًاهجتم  تض  ةسئاي ، تالواحمو  ةكيرألا ،
، نودايصلا اهداتري  لوقحو ، نيتاسب  درجم  ىضم  اميف  ناك  يذلاو  ةنيدملا ، نم  مسقلا 
، ةمكارتملا قباوطلاو  ةرواجتملا  ةينكسلا  ينابملا  تائمب  جعت  ةلوهأم ، قطانم  ىلإ  لوحت  دق 

لتك درجم  لب  ةينارمع ، لامج  ةسمل  ىتح  وأ  زيمم  عباط  نود  نكل  لمعلا ، نكامأو 
، دوسلا هئادر  تحت  اهحمالم  مظعم  ىفخأ  دق  ليللا  ّنأ  مغرو  رثكأ . ةحيبق ال  ةيتنمسإ 

. ناكملا هب  حضني  يذلا  حبقلا  ءافخإ  ىلع  ًارداق  نكي  هنكل مل 
لالخ نم  ىدبتت  يتلا  ةينبألا  لاكشأ  ىلع  لوجتت  يتارظن  تناك  اميفو 
يننأ ىهدألاو  ةفئاز . ةنيز  ةعطق  قيرب  بقاري  نم  ةبيخب  رعشأ  تنك  ةلعتشملا ، اهئاوضأ 
لكب ةيرشبلا  ةعاشبلا  هذه  رهظُيس  تاعاس ، دعب  مداقلا  راهنلا  ءوض  ّنأ  ملعأ  تنك 

نم ريثك  يفف  قلطملا . زجعلا  ةلحرم  ىلإ  لقتنت  يتبيخ  لعجي  ام  اذه  ناكو  اهليصافت ،
ةينبألا نم  عقنتسم  ىوس  يتليخم  دسجتت يف  ال  ةنيدملا ، هذه  ركفأ يف  نيح  نايحألا 

. يمانتملا عقنتسملا  اذه  نم  جرخم  دوجو  نم  ًانقيتم ، نكأ  مل  يننأ  أوسألاو  ةحيبقلا .
يفو ًاسؤب . ينديزتل  قيضلا ، تاظحل  يف  ينهذ  وزغت  راكفألا  هذه  تناك  ام  ًابلاغو 

يننكمي ملاعلا  رخآ يف  ناكم  نم  ام  هنأ  كردأ  ةنيدملا ، هذه  ىلإ  رظنأ  نيح  لباقملا ،
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تهجتاف ةراجيسلا ، قاذم  ةرارمب  تسسحأ  ءاوضألا ، بقارأ  تنك  اميفو  هيف . شيعلا 
. ةيناث ةكيرألا  ىلإ  تدعو  فصنلا ، تغلب  دق  نوكت  نأ  نود  اهئافطإل ، ةضفنملا  وحن 
دقو ًاريخأ ، ينبلغ  مونلا  ناطلس  نأ  ودبي  نكلو  توفغ ، فيكو  ىتم  ركذأ  ال 

مل ةمتاق ، ءادوس  ةفرغ  نيدلا يف  حالص  باشلا  ةريشعلا  ميعز  عم  ملحلا  ينتدهاش يف 
ىوس ًائيش  برغتسأ  نكأ  ملو  يديلقتلا . يزلا  يدتري  ناكو  كابش ، وأ  باب  اهل  نكي 

لاورشلاو ببدملا ، بعكلا  وذ  هؤاذحف  عزفلاب . ينتباصأ  يتلا  ءاضيبلا  هسبالم  نول 
ءاضيب تناك  اهلك  هسأر ، ىلع  يتلا  ةلمشلاو  تيكاجلاو ، ةقاي ، الب  صيمقلاو  عساولا ،

ودبي ناك  ضيبألا ، نطقلا  نم  رانزب  هرصخ ، ىلع  تبثملا  هحالس  طقف  ةعصان .
تناكو رثكأ ، يرقصلا  هفنأ  ءانحنا  دتشا  دقو  ضايبلا . اذه  لك  طسو  ةمتاق  ةعقبك 

ناك هنأ  كلذ  لك  نم  برغألاو  هلوح . ام  ىلإ  قدحي  وهو  ةيشحوب ، ناضموت  هانيع 
. لوبنطسا لهأ  ةجهلبو  ةبئاش ، اوشت  ةيكرتب ال  ملكتي 

ىوس هذه  امف  كلسر ، ىلع  ينلأس  – هارت ؟ – امم  برغتسم  تنأ  - 
. ياغوت طباضلا  انأ  نظت ، امك  نيدلا  حالص  تسل  انأف  ةيادبلا ،

يوني هنأ  تنّمخ  دقو  رثكأ ، ينم  برتقي  ناك  ثدحتي ، وه  اميفو 
يف ركفأ  تنك  يسأر . يف  دوسألا  هسدسم  تاقلط  غرفي  يكل  ّيلع ، ضاضقنالا 

لعف ىلع  ًارداق  نكأ  مل  يننكلو  دوسأ ، ربقب  هيبشلا  ناكملا  هذه  نم  برهلا  ةرورض 
باشلا ناك  امنيب  اهيف . فقأ  يتلا  ةيوازلا  روحسملاك يف  ًارّمسم  تنك  دقف  كلذ ،

يتلا هيدي ، ةكرح  بقارأ  تنك  هيتفش . ىلع  ةرذق  ةماستبا  تمسترا  دقو  ينم ، برتقي 
هتبابس عفر  كلذ  لدب  هنكلو  يوحن ، ههجوتل  ةظحل  يأ  حالسلا يف  لمحت  نأ  ُتعقوت 

: ًادعوتم
اذه ينلأس  – هيلع ؟ – رثعت  ملو  هنع ، ثحبت  يذلا  طباضلا  اذه  ركذتأ  - 
ّنأ دب  الو  انأ  – هنإ  نمألا ؛ ىوق  عم  لمعي  يذلاو  كوخأ ، هنع  كثدح  يذلا  لجرلا 

كعدخأ انأف مل  ةشهدلا ، هذه  لكب  ينقمرت  فدرأ  –ال  ىتح  ةرهاظ  تناك  يتريح 
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لكو هقيقش ، يننظي  ريكب  قمحألا  ناك  دقو  عيمجلا . عادخ  تحجن يف  لب  كدحو ،
هبشأ يننأ ال  لبق  نم  كتربخأ  يننكلو  ةركفلا ، هذ  نوعنتقم  ناتياك ، ةريشع  دارفأ 
انسل فسألل  يننكلو  هلتق ، ىلع  تمدقأ  امل  نياشتم  انك  ولف  ءيش . يف  ريكب 

دق رخآ  ًاصخش  كانه  ّنأ  مربخأ ، نيح  يتاملكب  اوعنتقا  مأ  كحضملاو  كلذك .
. ىقمحلا نم  بكوم  مإ  لتاقلا . ىلع  روثعلا  لجأ  نم  تاذلاب  ينولسرأ  دقو  لب  هلتق ،
، ةأجف هتاكحض  عطق  هنكلو  هانيع ، تعمد  ىتح  تاهقهقلا ، قلطي  تأدبو 

. هتيدج هيلإ  تداعو 
. لاق عبطلاب  – بكوملا  كلذ  نمض  نم  تنأو  - 

ناك ىتح  هلوقي ، امم  ًافرح  توفأ  الأ  ىلع  ةدشب  ًابغار  ناك  هنأ  دب  الو 
: اهلوقي ةملك  لك  ىلع  ددشي 

كسفنب ّيلإ  تيتأ  كنأل  بكوملا ، اذه  ىقمحلا يف  ميعز  تنأ  نوكت  امبرو  - 
عاقيإلا لجأ  نم  ةلوبقم  ةطخ  تناك  اأ  كيفخأ  الو  يمامأ . يلاجر  حضفتل 

، روغنوغو جافلاي  نم  لك  لتقب  ةريشعلا  لاجر  موقيس  ةقيرطلا  هذهبف  ٍواه ، صخشب 
ّنأ ودبيو  ًاليلق ، ةصقان  كتامولعم  نكلو  كددهتي . يذلا  رطخلا  نم  تنأ  وجنتسو 

. نيناوقلاو قئاقحلا  ىلع  ولعت  تايلمعلا ، هذه  لثم  ّنأ  ةقيقح  ىلع  كعلطي  ناغود مل 
نيب لّقنت  هلثم ، كّنحم  لجرف  لمأ ، ةبيخب  ينباصأ  دق  ًاضيأ  ناغود  ّنأ  كيفخأ  نلو 
ءاهد رثكأ  وه  ام  ُزاجنإ  هنهذب ، ضرتفي  ناكو  ةيبنجألاو ، ةيلحملا  تارابختسالا  عورف 

، كلثم هسفن  ةدعاسمل  هنم  لمأ  ال  صخش  ىلع  دامتعالا  لدبو  ةطخلا . هذه  نم 
؟ كلذك سيلأ  ًاحومطو . ًءاكذ  رثكأ  يفحص  ىلع  دامتعالا  هب  ضرتفُي  ناك 

: ةريبك ةقث  فدرأ يف  درلل ، ةصرف  ينلهمي  نأ  نودو  ةهربل  يلإ  رظن 
، هيلع وه  ام  ةقيقح  فرعي  انم  لكف  لوقأ ، ام  ىلع  ينقفاوت  كنأ  ملعأ  - 

؟ هنم ًاسوئيم  ًاصخش  تسلأ  ئطخم ؟ انأ  له  ةفرعملا . مامت 
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لصاو هتلئسأ ، ىلع  ًاباوج  َقلتي  نيحو مل  رثكأ ، ةرملا  هذه  هتمص  ةرتف  تلاط 
: عفترم توصو  ةدحب 

؟ تماص تنأ  اذامل  ينبجأ ، - 
. بضغلا هاجتاب  وحنت  ههجو  ىلع  يتلا  ةيدجلا  تناك  هتوص ، عافترا  عمو 

دق كتجوز  ّنأ  ًاحيحص  سيلأ  كناسل ؟ تعلب  له  كب ؟ ام  ملكت ، - 
اوناك قباسلا ، كلمع  يف  كءالمز  نأو  ةثلاثلا ؟ ةجردلا  نم  ماسر  لجأ  نم  كتكرت 

؟ كنم ىجري  ريخ  ال  نوفأم ، ريّكس  كّنأ  كفلخ  نوددريو  كهجو ، يف  نومستبي 
كنوك رخفلاب  رعشي  هنأ ال  دكؤملا  نمف  كنبا ، نع  ثدحتأ  انأ  لجأ  كنبا ؟ نع  اذامو 

. رفاسي نإ  ام  كنع ، ًاضيأ  وه  ىلختيس  بيرق  اّمعف  قلقت ، هادلاو .ال 
، ةدح وأ  ةوسق  رثكأ  حبصي  مل  رييغتلاب ، هتوص  أدب  ثيدحلا ، هتلصاوم  عمو 

. هبحاص راضحتسا  نم  نكمتأ  يننأ مل  الإ  ًافولأم ، ًاتوص  هبشي  تاب  هنكلو 
– كبعش ؟ وأ  كدالب  كنم  اهينجت  يتلا  ةدئافلا  يه  ام  ينربخت  نأ  كل  له  - 
وأ نيدلا ، حالصل  نكي  مل  توصلا  اذه  ّنأ  نم  ًادكأتم  تحبصأ  دقو  ينلأس ،

ةباجإلا ًارظتنم  ّيلإ  قدحي  ناك  دوعي ؟ نمل  نكلو  هسفن . يمسي  امك  ياغوت ، مدقملل 
رهظت ديعاجتلا  تأدب  ريغتلاب . تأدب  ًاضيأ  هحمالم  ّنأ  تظحال  نيح  هلاؤس ، نع 
اميفو ةماتق . رثكأ  حبصأ  هينيع  نول  ىتح  هرعش ، وزغي  بيشلا  ذخأو  ههجو ، ىلع 
ًامغر ههجو  ىلع  نيتتبثم  يانيع  تيقب  لصحي ، امم  ًافوخ  ينباتنت  ةريرعشقلا  تناك 
نود هثيدح  لصاوي  يقب  امنيب  تاريغتلا . هذه  ةيا  هيلإ يف  لوؤيس  ام  راظتناب  ينع ،

. يلع رطيسي  يذلا  فوخلاب  أبعي  نأ 
ةفرعمل لصوتأ  هتدالو  –مل  ةظحل  ذنم  ءاطخألا  هرمغت  لجر  تنأف  - 

أدب طخس  ااكم  ّلحو  ءافتخالاب ، تأدب  يفواخم  نكلو  توصلا ، اذه  بحاص 
. يلاعفنا نم  ديزي  أدبو  يلخاد ، لمتعي يف 
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، ثيدحلا لصاوي  ناك  ساسألا  – نم  دلوت  ول مل  لضفألا ، نم  ناك  امبر  - 
ةحضاو ةيدسجلا  هتاريغت  تناك  اميف  ظيغ ، نم  يردص  لمتعي يف  ام  نمخي  ّنأ  نود 

. نايعلل
. كتدلاو تتام  امل  دلوت  ول مل  - 

. يراكفأ ةروريس  نّمخ  دقو  ركفأ ، تنك  نآلا ؟ يرجي  امب  يتدلاو  ةقالع  ام 
ىلع مؤل  ةماستبا  تمسترا  تنأ ؟ – كببسب  تتام  اأ  تيسنأ  كب ؟ ام  - 

، يحور هتاملك يف  اهتفلخ  يتلا  ةبرضلا  رثأب  عتمتسيل  ناعمإب ، ّيلإ  قدحي  وهو  همف ،
: لصاو ًاتماص ، تيقب  نيحو 

ءانثأ كتدلاو  تتام  دقل  كركذأ . نأ  يندعسيف  تيسن ، دق  تنك  نإ  - 
كربخأ نم  لوأ  يه  كدلاول  كتدج  تناك  دقل  تركذت ؟ له  لاق  – كباجنإ  –

نم ا ، ينتعت  ةنيكسملا  تناك  يتلا  ةيلازألا  ةرهز  صيصأ  تطقسأ  نيح  رمألاب ،
كتدلاو ةنيكسملا  ّنأ  يفكي  الأ  هللا ، كحلصيلف  اهنيح ، كل  تلاقف  هتمطحو . ةفرشلا 

؟ كببسب تتام  دق 
؟ اذه لك  ةفرعم  هل  نيأ  نم 

يننكلو مل هلأسأ ، نأ  ّدوأ  تنك  ؟ « رومألا هذ  ينربخت  اذاملو  تنأ ؟ نم  «
يذلا بضغلا  ّنأب  رعشأ  تنك  طقف  مالكلا . ىلع  ةردقلا  ينبلس  مهدحأ  نأكو  لعفأ ،

. يعماسم ىلع  ىلاوتت  ةرذقلا  هتاماا  عمسأ  انأو  دادزي ، يلخادب 
يذلا داحلا  فيزنلا  ببسب  ةدالولا  ءانثأ  كتدلاو  ةنيكسملا  تتام  دقل  - 

؟ هنع ثدحتأ  ام  نآلا  تركذت  له  ااصأ .
يننكلو مل جاجتحالا ، ّدوأ  تنك  تمصي . نأ  هوجرأو  خارصلا ، ّدوأ  تنك 

. عطتسأ
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. كلثم لشافو  نابج  صخش  لجأ  نم  اايح ، ةنيكسملا  ترسخ  دقل  - 
، ريغتت ههجو  حمالم  تلظو  رثكأ ، ينم  برتقي  ذخأ  ثدحتي ، ناك  اميفو 

مظعم ازغ  دق  بيشلا  ناكو  ةحضاو ، نيتينبلا  هينيع  ةماتق  تحبصأ  دقف  لدبتتو .
ينركذت حمالملا  هذه  تناك  دقل  هترشب . ىلع  اهطوطخ  ترفح  ديعاجتلاو  هرعش ،

. هفرعأ يننأ  نظلا  بلغأو  ام ، صخشب 
عافترالاب هتوص  أدب  دقو  يوحن ، هيدي  ّدمي  وهو  اهلاق  هلوقأ ؟ – ام  مهفتأ  - 

. تنأ كببسب  كمأ  تتام  دقل  رثكأ  –
اميف ةزرابلا ، هبلاخمب  يقنع  طاحأ  هلعفيس ، اميف  ريكفتلا  ينلهمي  نأ  نودو 

داز دقو  يسفن . نع  عافدلل  ًادحاو  ًاعبصإ  ولو  كرحأ  مل  يننأ  ىتح  ًانكاس ، تيقب 
. هبضغ نم  يتمصو ، يئوده 

ادب دقو  رركي ، ذخأ  تنأ  – كببسب  كتدلاو  تتام  دقل  ينعمستأ ؟ - 
ىتح يترجنح ، ىلع  طغضلا  ةيوقلا  هبلاخم  تلصاو  اميف  ءاوعلا ، ىلإ  برقأ  هتوص 

هيلإ يف نارظنت  ًابعر ، اتظحج  ناتللا  يانيع  تناك  سفنتلا . نع  يزجعب  تسسحأ 
لصاوت تلظ  هحمالم  ّنأ  الإ  يلتق . ةلواحمل  هعفدي  يذلا  ببسلا  نع  ملؤم  لؤاست 

ىلع تنك  اميفف  نيتينبلا . هينيع  نول  تظحال  ىتح  هبشي ، نم  نّمخأ  نأ  نود  اهريغت ،
ايارملا نارداغت  دقحلا ، امهؤلمي  ناتللا  ناتينبلا ، نانيعلا  كنات  تذخأ  قانتخالا ، كشو 

تذخأ نينيعلا ، نيتاه  بحاص  تركذت  نيحو  ييعو . مامأ  نالثمتو  يتركاذ ، يتلا يف 
هناكم ذخأي  ههجو ، نم  ءزج  لكو  ةديعجت ، لك  هترشب ، يف  ةرذ  لكو  ةرعش ، لك 

انأ ياوس  نكي  مل  يقنخ ، لواحي  يذلا  لجرلا  ّنأ  ةياهنلا  يف  كردأل  يعيبطلا .
رايتك يدسج  لماك  يف  ترس  ةريرعشق ، ينتباتنا  ةقيقحلا ، تكردأ  نيح  تاذلاب .

نم يسفنب  ةاجنلل  ياوق  عامجتسا  تلواح  ةدشب . شعترأ  تذخأو  يئابرهك ،
دقف حجنأ . يننكلو مل  سفن ، بحس  نم  نكمتأل  يقنع ، نع  يدي  داعبإو  يسفن ،

، بيرغ لجر  دسج  هنأكو  هسفن ، نع  ءاوهلا  سبحو  توملا ، وحن  ريسي يب  يدسج  ّلظ 
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سفن يف رخآ  غرفأ  هيف  تنك  يذلا  تقولا  يفو  ةايحلاب . كسمتلا  يتبغر يف  ًاسكاعم 
. ينيداني ًاتوص  تعمس  يردص .

نيح ينزهي . نم  كانه  نأب  ترعشو  ناندع  – اي  ظقيتسا  ناندع ، - 
. ةقلقلا هتارظنب  لورإ  هجو  ينلباق  ينيع ، تحتف 

». ىهتنا دقو  سوباك  ىوس  نكي  ملف  ضا ، : « لوقلا هنم  رظتنأ  تنك 
. هتوص نم  حضني  قلقلاو  حضوأ يل  كلذ ، نع  ًاضوع  هنكلو 

. كتيؤر نوبغري يف  مهو  ةطرشلا ، لاجر  ءاج  دقل  - 
نم نقتحا  يذلا  ديفم  هجو  ينلباق  ةكيرألا ، ىلع  سلجأ  تنك  اميفو 
يعأ نأ  لبقو  هيبجاح . بطق  دقو  ينقمري ، يذلا  لورإ  فقي  ناك  هءاروو  بضغلا .

. ةنوشخب هفتك  نم  هعفدي  وهو  ديفم  هدعبأ  لصحي ، ام 
. هل لاق  ْجرخا  – - 

. ضارتعالا لورإ  لواح  نكلو  – - 
ناندع عم  ثدحتلا  دوأ  ديفم  – لاق  ةفرغلا  – نم  جرخا  تحمس ، ول  - 

. اندرفمب
ام ررقي  نأ  نود  ةريح ، انيلك يف  انقمري  لظ  لورإ  ّنأ  ديفم  ظحال  نيحو 

: لوقي وهو  هتقفرب ، نيذلا  نيباشلا  ىلإ  رظن  هلعف ، هيلع  بجي 
لجرلا توصك  ًامامت  ًامراصو ، ًايساق  هتوص  ناك  ةفرغلا  – نم  هوجرخأ  - 

اذه ىلع  اهيف  هدهاشأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناكو  تاظحل . لبق  ملحلا  هتيأر يف  يذلا 
ةقفرب ًامغرم ، ةفرغلا  ةرداغم  ىوس  لورإ  مامأ  نكي  ملو  ةوسقلاو . مزحلا  نم  ردقلا 

. ةفرغلا نم  مهجورخ  ربصب  ًارظتنم  مهقمري  ديفم  لظ  اميف  نيباشلا .

٤٥٤ مكـتبة



، ًاسلاج تيقب  اميف  ةّدحب ، خرصي  ذخأ  طبضلاب ؟ – هلعف  يونت  يذلا  ام  - 
. يلوح نم  لصحي  ام  مهف  لواحأ 

. هتلأس هينعت ؟ – يذلا  ام  - 
اهعفر يتلا  هتبابسو  هحمالمو ، هتوصو ، هتارظن  تناك  يباغتلا  – لواحت   -ال 

هنكلو مل يبيبالتب ، ذخأيل  بثيس  هنأ  ةلهول  ترعش  دقو  ديدهتلاب . حضنت  يهجو  يف 
تننظ دقو  خارصلا ، لصاو  ةيادبلا ؟ – ذنم  ينربخت  هعيرقت  –َِمل مل  لصاو  لب  لعفي ،

. ةديرجلا لزن يف  يذلا  ربخلا  نع  ثدحتي  هنأ 
ةحرابلا انقرغتسا  لمعلا  نكلو  تحضوأ  – كرابخإ  – يونأ  تنك  - 

تنك ينقدص  رخأتم . تقو  يفو  ةغلاب ، ةبوعصب  الإ  ربخلا  ءاإ  نم  نكمتن  ملو  ًءاسم .
. ينع ًامغر  توفغ  يننكلو  كرابخإ ، يونأ 

. نيدلا حالصل  كترايز  نع  ثدحتأ  لب  لاق  – لاقملا  – نع  ثدحتأ   -ال 
؟ ًالوأ ّيلإ  ِتأت  اذامل مل  هيلإ ؟ تبهذ  اذامل 

ا ملع  يتلا  ةيفيكلا  نع  لءاستأ  تذخأو  توحص ، يننأب  ترعش  اهنيح 
. نيدلا حالص  يترايز  رمأب 

. تلأس نيدلا ؟ – حالص  ةرايزب  تمق  يننأ  كربخأ  نم  - 
هيلإ تبهذ  اذامل  يلاؤس ، نع  ينبجأو  ينربخأ ، يذلا  صخشلا  نم  كعد  - 

؟ ةحرابلا
يف يتبغر  تحبك  يننكلو  تعقو ، دق  ةميسج  ًاثادحأ  ّنأ  حضاولا  نم 
امب هسفن  ءاقلت  نم  وه  حوبي  نأ  رظتنأو  لفاغلا ، رود  عّنصتأ  ًاتماص ، تيقبو  لاؤسلا .

. ىرج
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ىلع ّحلأو  ناغودل ، قيدص  هنأ  ينربخأ  دقو  مايأ ، ذنم  ينفتاهي  ناك  دقل  - 
. هب ءاقللا  نم  رفم  نأ ال  تكردأ  ربخلا ، اذه  رشن  تررق  نيحو  يتيؤر .

؟ هذه كبيعالأ  قيدصتل  قمحأ ، يننظتأ  لوقي يل  هنأكو  ًارزش ، ّيلإ  رظن 
دعبو ناغود ؟ لزنم  قئاثولا يف  كلت  ىلع  كروثع  دعب  كلذ ، تكردأ  لهو  - 

؟ كلذك سيلأ  ليللا ؟ فصتنم  يفو  روغنوغو ، جافلاي  ةقيقح  كتفرعم 
هسفن نم  قثاولا  ةربن  يفو  ءوده ، اهتلق يف  انلمع  – ةيمهأ يف  تقولل  سيل  - 
حمالم ىصقأ  ترضحتسا  ربخلا  – هيف  انلصي  تقو  يأ  يف  لمعلا ، رشابن  نحنف  – 
ريبكلا كمامتها  ببس  مهفأ  ثيدحلا  –ال  لصاوأو  هينيع  ىلإ  قدحأ  انأو  ةءاربلا ،

؟ دحلا اذه  ىلإ  كبضغي  يذلا  ام  نيدلا ، حالصل  يترايزب 
. هروط نع  هجارخإب  ةليفك  يتاملك  تناك 

؟ ًاقح لأستأ  يمامتها ؟ ببس  نع  لأستأ  - 
. ًابجعت يفتك  عفرأ  انأو  اهتلق  رمألا ؟ – ام  لجأ ، - 

اتحتف تعستاو  ًابضغ ، شعتري  هكف  ذخأ  التُق  – دق  روغنوغو  جافلاي  نأل  - 
، ًامامت ًارياغم  ًادهشم  ناك  ينيع  مامأ  دسجت  ام  ّنكلو  جئاه . روثك  نارفزت  امهو  هفنأ 
، ةقزألا دحأ  نيققحملا يف  ةرايس  ىلع  قيرطلا  اوعطق  دقو  هلاجرو ، نيدلا  حالص  دهشم 
، ةرايسلا ةمدقم  تمش  ىتح  نينثالا ، ىلع  مهتحلسأ  نم  رمهني  صاصرلا  أدبو 

اطقس هدي ، عفر  نم  ىتح  امهنم ، يأ  نكمتي  نأ  نودو  اياظش . ىلإ  جاجزلا  لوحتو 
. صاصرلا كلذ  لك  ةيحض 

ينهذ تمسترا يف  يتلا  دهاشملا  ديفم  توص  تّتش  نآلا ؟ – تمهف  له  - 
، جافلايو روغنوغ  عم  ثدحتلل  هلاجر  عم  نيدلا  حالص  هجوت  هعم ، كثيدح  دعبف  – 

جافلاي نم  لك  لتُق  دقو  مالكلا . لحم  صاصرلا  ّلح  مث  ةيادبلا ، يف  اولداجت  دقو 
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ىلإ هلقن  دقو مت  ةغيلب ، حورجب  يزمر  بيصأو  هلاجر ، دحأو  نيدلا  حالصو  روغنوغو 
دقو قالطإلا ، ىلع  نيلئافتم  اوسيل  ءابطألا  نكل  ةزّكرملا ، ةيانعلا  نآلا يف  وهو  ىفشملا ،

. ءاسملا ىتح  ًايح  ءاقبلا  نم  نكمتي  نل  امبر  هنأ  اوحضوأ 
تناك اميف  ةظحلل . ولو  ينع  هتارظن  عفري  مل  هنكلو  توكسلا ، ىلإ  داع 

ريبك فوخ  ينباتنا  نيققحملا ، لتقمب  تعمس  نيحف  ةضقانتم ، رعاشم  يسفن  لمتعت يف 
نوكلمي مهف ال  ةقيمع . ةحارب  روعش  هناكم  ّلح  مث  كلذ ، نع  لوؤسملا  يرابتعا  نم 
ةاجنلا نم  ةياهنلا  تنكمت يف  يننأ  مهألاو  ّيلع . ضبقلا  وأ  يماا  مهلّوخي  ليلد  يأ 

. يئادعأ نم 
وهو هتاماا  ليك  ىلإ  ديفم  داع  هيف ؟ – تببست  يذلا  ام  نآلا  كردتأ  - 
تمق كنأل  لاحلا ، كيلع يف  ضبقلا  ءاقلإ  ردجي يب  مرجم  – يننأكو  يمامأ ، بصتني 

. نيمهّتملا عم  تلصاوتو  اهيف ، قيقحتلا  يرجي  ةيضقب  ةقلعتم  ةلدأ  ءافخإب 
نم دعب  ًادكأتم  نكأ  ملو  ّيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  هقح  نم  نكي  مل  عبطلاب 

. هتهازن ةقيقح 
ةقيرطلا تررق  دقو  ةرهاظ ، ةدحب  ملكتأ  تنك  دحأ  – عم  لصاوتأ  انأ مل  - 

. يفحصك يتمهمب  تمق  يننأ  هتلعف ، ام  لكو  اهقفو  – فرصتلا  يلع  بجي  يتلا 
. ماعلا يأرلا  اهيلع  علّطي  نأ  بجي  يتلا  قئاثولا  ترشنو 

ًادبزم ىغرأ  نمو مث  ةيرخس ، ددر يف  يفحصك  – هتمهمب  ىوس  مقي   -مل 
ملعي انالكف  كججح . هيلع  يلطنتل  ًالفط  ُتسل  بيعالألا ، هذه  نم  كعد  – 

هتدشرأ تنأو  فده ، نع  ثحبي  نيدلا  حالص  ناك  هب . مايقلا  تدّصقت  ام  ًامامت ،
. هيلإ

ًارداق دعأ  ملو  هب ، رعشأ  تنك  يذلا  قيضلا  نم  ةحيرصلا يل  هتاماا  تداز 
. عاطتسملا ردق  يسفن  كلامت  تلواح  يننأ  مغر  رثكأ ، يئوده  ىلع  ظافحلا  ىلع 
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لتقب مايقلا  صخش  يأ  نم  بلطأ  ملو  ًادحأ ، لتقأ  انأ مل  تلق  –  -ال  –
. مهسفنأ مه  هب  اوماق  امل  ةجيتن  وه  ثدح  ام  لكو  دحأ .

قنح هسأر يف  زهي  وهو  ةهربل ، تكسو  لاق ، كلضفب  – كلذ ّمت  نكلو  - 
، هزازئمشا ريثي  ءيش  ىلإ  رظني  هنأكو  ّيلإ  رظن  ًاقيمع ، ًاسفن  بحس  نأ  دعبو  غلاب ،
عم سئاي  عارص  سماخلاو يف  كببسب ، صاخشأ  ةعبرأ  تام  دقل  ثيدحلا  – لصاوو 

. توملا
ىلإ قدحأ  انأو  تلصاوو  ًادتحم ، يناكم  نم  تض  ةقالع يل  – ال  انأ  - 

اوموقت ولف مل  متنأ ، مكببسب  كلذ  لك  لجأ  تخرص  – متنأ  – مكببسب  لب  هينيع  –
مكنكلو اذه . نم  ءيش  لصح  امل  مهيلع ، دامتعالاو  صاخشألا ، ءالؤه  لالغتساب 

ولف حيحصلا . لكشلاب  مكبجاوب  اوموقت  ملو  نيناوقلا ، متفلاخ  مكنأ  ينعي  اذهو  متلعف ،
كلذ لدب  مكنكلو  ءيش . لصح  امل  ناكم ، لك  ةيرحب يف  لوجتلا  نم  ةَلَـتَقلا  متعنم 
فقت نآلاو  مايحو . سانلا  باقر  ىلع  مهطيلستب  متمقو  ةحلسألا ، مهل  متمدق 

مكببسب لصح  ام  لكف  يبحاص ، اي  ال  يببسب ؟ لصح  كلذ  ّنأ  لوقتو يل  يمامأ ،
. متنأ وهف  هتبساحم ، بجي  لوؤسم  نم  كانه  ناك  نإو  متنأ ،

، ناكربك راجفنالاب  أدب  دق  مايأ  ذنم  يلخاد  مدتحي يف  يذلا  عارصلا  ناك 
ادب ًاديفم  ّنأ  بيرغلا  نكل  رمألا . ةبقاع  ركفأ يف  نأ  نود  ههجو ، خرصأ يف  ينلعج 
نم رمألا  داز  دقو  ضارتعا . يأ  ءادبإ  نود  يعيرقتل ، ًانعذم  ادبو  يمألكب . ًارثأتم 

ضرفت يتنهمو  يفحص ، انأ  درلل  – ًاتقو  هلهمأ  نأ  نود  مالكلا ، تلصاو  اذل  يتأرج .
لّفكتي نم  وه  ءاضقلاف  نوناقلا  تقرخ  نإو  نلعلا . مامأ  ةراذقلا  فشك  ّيلع 

تاماالا ليكو  نآلا ، يمامأ  فوقولا  قالطإلا ، ىلع  كل  قحي  نكلو ال  يتبقاعمب ،
يل.

نيذلا لاجرلا  دحأ  لطأو  ًاليلق ، بابلا  حتُف  ثيدحلا ، لصاوأ  تنك  اميفو 
رادجلا لالخ  نم  داحلا ، انلادج  اودهاش  دق  مأو  دب  بابلا .ال  نم  هسأرب  هتقفرب ،
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. مارُي ام  ىلع  رومألا  تناك  نإ  ققحتلاو  ديفم ، ىلع  نانئمطالل  اورداب  اذل  يجاجزلا ،
ردابيل يتمص ، لغتساو  جورخلا ، مهنم  ًابلاط  هسأرب ، راشأو  ًاضيأ ، وه  مهظحال  دقو 

. ثيدحلاب
يتلا يف ةدحلا  تفتخاو  ًاءوده ، رثكأ  هتوص  ادب  يمهف  – تأسأ  دقل  - 

. ءوده ثدحتنو يف  سلجن  انعد  رخآلا ، مهف  ءاسأ  انم  الك  ّنأ  ودبي  هتارظن  –
ةلوج بسك  مكالم ، ةقثب  ترعش  هنع  – ثدحتأ  يكل  يدل  ءيش   -ال 

. هضرع ضفرأ  انأو  ةبوعصلا ، ةغلاب 
هسأر نم  ةز  ئموي  وهو  رومألا  نطاوبب  فراعلا  ةربنب  اهلاق  كيدل  – لب  - 

ىلإ هدي  ّدم  يشمن ، انك  اميفو  دعاقملا ، وحن  انالك  هجتاف  ًاليلق  – سلجن  انعد  – 
. يوحن اهدميل  رئاجسلا  ةبلع  جرخأو  هتيكاج ، بيج 

. انه نيخدتلا  حومسملا  ريغ  نمو  تلق  – ديرأ  –  -ال 
، ةدحاو ْذُخ  يوحن  – ةبلعلا  دمي  لازي  ال  وهو  اهلاق  لعفنس  – اننكلو  - 

لعشي نأ  لبق  ةراجيسلا ، يل  لعشأو  نيلباقتم ، انسلج  اهيلإ  – ةجاحب  كنأ  ملعأ 
يننأ تكردأ  يردص ، قامعأ  ىلإ  ةهارشب  ناخدلا  بحسأ  تنك  اميفو  هتراجيس ،

. اهيلإ ةجاحب  لعفلاب  تنك 
عضت نأ  لواح  نكلو  حيضوتلاب  – ديفم  أدب  كنم  – رذتعأ  ًانسح ، - 

لتحت اهملعأ ، يتلا  ةيضقلا  ليصافت  ّدجأ  حابصلا ، ةديرج  حتفأ  اميفف  يناكم ، كسفن 
نينثا لتقمب  ليلق  دعب  عمسأ  اذإف يب  يفكي ، اذه ال  نأكو  ةديرجلا . نم  ىلوألا  ةحفصلا 
فيكف حّلسم . كابتشا  رثإ  تاذلاب ، ةيضقلا  هذه  ىلع  نالمعي  ةطرشلا  دارفأ  نم 

الو فراع ، يقيدص  اهكرت يل  ةنامأ  تنأ  لثامم ؟ فقوم  ءود يف  فرصتلا  ينم  عقوتت 
ةرداب يأ  يدبت  ال  لباقملا  يف  كنكل  كيلإ ، ةءاسإلاب  قالطإلا  ىلع  يل  ةين 

تاحفص ىلع  اهرشن  لدب  تامولعملا  هذه  ّيلإ  ترضحأ  كنأ  ولف  يتدعاسمل .
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. دئارجلا
؟ رمألا َتركف يف  له  هثيدح  – تعطق  كلذ ؟ – لعفأ  اذامل مل  كيأربو  - 

ينكلو ةريثك . تالامتحا  يل  ترطخ  دقو  لاق  – تركف  – عبطلاب  - 
؟ قئاثولا هذه  ىلع  ينعلطت  اذامل مل  ينربخت ، نأ  تنأ  كديرأ 

فيكف نمألا . لاجر  نم  لجر  يأب  قثأ  انأف ال  كعم ، ًاحيرص  نوكأس  - 
نم امه  يخأ ، لتق  ةميرج  ناققحي يف  اناك  نيذللا  نيققحملا  ّنأ  نيبت  دقو  لعفأ ، نأ  يل 

؟ هلتقب اماق 
اوناك نإ  نيمختو  مههوجو ، نم  سانلا  ةفرعم  لاحملا  نم  نكلو  قحم ، تنأ  - 

نع انيرحت  دقو  لقأ . الو  رثكأ  ال  نيرخآلا ، امك  مهفيظوت ، ّمت  دقل  ءافرش . مأ  ةَلَـتَـق 
ليلقب فرصت  هنكلو  سانلا ، فرشأ  نم  وه  لمعلا  مهريدم يف  ّنأ  انفشتكاو  رمألا ،

، ينيتور لكشب  قيقحتلا ، مسق  روغنوغو يف  جافلاي  نم  لك  نييعتب  ماقو  لامهإلا ، نم 
. قيقحتلا ىلإ  هتلاحإب  انمق  دقف  كلذ ، مغرو  بولطملا . دهجلا  رمألا  يلوي  نأ  نود 
فيكف تلق  – مالكلا  – اذه  قدصأ  يننكلو ال  يتحارص ، ىلع  ينرذعا  - 

ينفّرع دق  يئاقدصأ ، برقأ  ّنأ  مغرف  ًائيش . كنع  فرعأ  انأو ال  قيدصتلا ، ينم  عقوتت 
. فاطملا ةيا  هتيامح يف  نم  نكمتت  كنكلو مل  كيلإ ،

. يتارظن ةهجاوم  نم  بّر 
؟ ًاحيحص هلوقأ  ام  سيلأ  ينبجأ ؛ تلصاو  – لصح ؟ – ام  اذه  سيلأ  - 

، هسأر ىنحأ  دقو  اهلاق  لصح  – ام  يف  يل  بنذ  ال  نكلو  حيحص ، - 
قيضب  –مل لصاو  هناخد ، ثفني  ناك  اميفو  هتراجيس ، نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحسو 

كنم بلطأ  كل ؛ لوقأ  نأ  ىوس  كلمأ  الو  ةعرسلا . هذ  ثادحألا  روطتت  نأ  عقوتأ 
قثت يب. نأ 
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ذنم فراع  هيلإ  ينفرع  يذلا  ثمدلا ، فيطللا  ققحملا  حبصيل  ديفم  داع 
ءافخإ ةبغر يل يف  الو  كلذ ، نظأ  ال  ًاقح ؟ هب  قثأ  نأ  نكمي  له  نكلو  مايأ . ةعضب 

. هنع ةركفلا  هذه 
يتلا قئاثولا  ناكم  ىلع  كتعلطأ  ولو  تلق  – كلذ  – نم  ًادكأتم  تسل  - 

مأ ال. ةديرجلا  ًاحابص يف  مويلا  رشنتس  تناك  نإ  فرعأ  الف  ناغود ، اهافخأ 
انك اننأ  مزجأ  هسفن  –ال  نم  قثاولا  ةربنب  اهلاق  رشنتس  – تناك  لب  - 

. ديكأت لكب  نلعلل  رهظت  تناك  اهنكلو  مويلا ، اهرشن  ىلع  قفاونس 
يأرلا ّنأ  كسفنب ، تفرتعا  دق  اه  روفلا  – ىلع  تقلع  تيأرأ ؟ – - 

. اهانفشتكا يتلا  تامولعملا  ىلع  علطيل  ناك  ام  ماعلا ،
تناك تامولعملا  ّنأ  كتربخأ  دقل  لءاست  – وتلل ؟ – هتلق  ام  عمست  ملأ  - 

. نيح دعب  ولو  رشنتس 
تيقوتلا مخز  دقفيس  ربخلا  ّنأ  ىلإ  ريشت  اهينعت ، يتلا  نيح « دعب  - «

دب الو  ةحرابلا ، فراع  لتُق  دقل  دعب . اميف  رشُن  نإ  ةيمهأ  يأ  هل  ىقبت  نلو  بسانملا ،
ةبغر تناك  هذه  ّنأ  امك  هب . انمق  ام  اذهو  تاذلاب . مويلا  رشنُي  نأ  اذهك  ربخل 

ىصقأب اهيلع  انلصح  يتلا  قئاثولاو  تامولعملا  رشن  ينم  بلط  دقف  ًاضيأ ، ناغود 
. ةنكمم ةعرس 

. يتجاذسب فختسي  نمك  ّيلإ  رظن 
كنكل لاق  – غلاب  – لكشب  قيقحتلا  ىرجمب  ّرضأ  دق  رمألا  اذه  نكلو  - 

قيعي نأ  نود  ًالجآ ، مأ  ًالجاع  تامولعملا  هذه  رشننس  انك  ينقدص  ّيلإ ، تيتأ  ول 
. قيقحتلا ريس  كلذ 

مأ ال. هذه  ةروركملا  ةطرشلا  تالوقمب  يعادخ  لواحي  ناك  نإ  نقيتأ  مل 
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. هتلأس نآلا ؟ – رّرضت  دق  قيقحتلا  ّنأ  ينعتأ  - 
. ةجردلا هذه  ىلإ  ًابضاغو  ًاّدتحم  ينتيأر  امل  كلذ  الولو  ًاريثك ، رّرضت  عبطلاب  - 

. كئالمز نم  نينثا  تومب  ًارّثأتم  كتننظ  ملعأ ،  -ال 
. رّوصتت امك  سيل  رمألا  - 

؟ رمألا وه  فيك  ًاذإ  - 
؟ لصح يذلا  ام  مهفت  ًاقحأ مل  - 

. تبجأ مهفأ  –  -ال .مل 
. ثّدحتي نأ  لبق  ةكّكشتم  تارظنب  ينقمر 

عراب يفحصل  فيك  اهءافخإ  – لواحي  مل  ةيرخسب  اهلاق  بيرغ  – - 
؟ لامتحالا اذ  ركفي  ّالأ  كلثم ،

. ام رهجم  تحت  هئابغ  ةردن  ةنياعم  متت  قمحأ  يننأب  اهنيح  ترعش 
. ربص دافنب  هتلأس  هينعت ؟ – يذلا  ام  - 

ىلإ انودشري  نأ  نكمملا  نم  نيذلا  لاجرلا  لك  نأل  حضاو ، ببسلا  - 
نكمي دحأ  نم  كانه  سيلف  ًايح ، لازي  ناغود ال  ناك  نإو  مهتيفصت . تمت  ةقيقحلا 
دقف طباضلا ، ةيصخش  دوجو  لوح  هؤاعّدا  قدص  نإو  هنع . تامولعم  يأب  اندّوزي  نأ 

جافلاي امهو  هتيصخش ؛ ةفرعمل  انحاتفم  انوكي  نأ  نكمملا  نم  ناذللا  ناصخشلا  لتُق 
؟ نآلا ةيضقلا  هذه  تاسبالم  فشك  نم  نكمتنس  فيك  ينتربخأ  ّاله  روغنوغو .

ىلع لامتحالا  اذ  ركفأ  مل  انأف  ةّرغ ، نيح  ىلع  ةشهدلا  ينتباتنا 
تلظ اميف  يهجو . ىلع  مسترا  دق  هب ، ترعش  يذلا  ءابغلا  ّنأ  دب  الو  ، . قالطإلا
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. ام ًاحيضوت  رظتني  وهو  ّيلع ، ةرّمسم  ديفم  تارظن 
. ةبوعصب ملكتلا  تعطتسا  فرعأ  –  -ال 

ًءاتسم تنك  اذامل  نآلا ، تكردأ  له  لاق  – فرعأ  – ال  ًاضيأ  انأو  - 
؟ كنم
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نورشعلاو نماثلا  لصفلا 

تاعاسلا يلاوت  مضخ  يفو  اننأ  الإ  ةأجف ، انتايح  ةريتو  عراستت  ًانايحأ 
هذه نم  راودلا  انبيصي  نيح  نكلو  عراستلا . اذه  ةظحالم  نم  نكمتن  ال  مايألاو ،
انلوح ام  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  طقف  اهنيح  لواحن  انزئاكر ، عضعضتتو  ةفولأماللا  ةعرسلا 

، فلخلا ىلإ  تافتلالل  رطضنو  ناكملا ، اذه  ىلإ  انلصو  فيكو  لصحي ، امع  نيلئاستم 
لك مغرف  لصح يل . ام  اذهو  اهتيادب ، ذنم  ثادحألا  مييقت  ةلواحم  يف  يضاملا ، ىلإ 

تالاعفنا نم  ينباتنا  امو  اهرطاخمو ، اهتبارغب  ًارخؤم ، اهتشياع  يتلا  ةمداصلا  ثادحألا 
تنك ام  اذه  ّنأ  وأ  يدي ، نم  تبحُس  دق  طويخلا  ّنأ  ةظحلل  ولو  رعشأ  مل  اهءارج ،
مهألا دعُت  دق  ةقيقح  ينع  تباغ  ليصافتلا ، ةقحالم  مضخ  يفو  يننأ  كلذ  هدقتعأ .
فشك نم  نكمتنس  فيك  ينتربخأ  ّاله  : « ديفم لاق يل  نيحو  لصح . ام  لك  يف 
ةمطلك هتبكترا  يذلا  أطخلا  مدطصا  طقف  اهنيح  ؟ « نآلا ةيضقلا  هذه  تاسبالم 

مأ ًايح  ناغود  ناك  نإ  ةرذ  لاقثم  ًامتهم  نكأ  يننأب مل  فارتعالا  ّيلع  ناكو  يهجوب .
ةقيقح فشكنت  نأ  ىتح  وأ  ةباصعلا ، دارفأ  ىلع  ضبقلا  ءاقلإ  متيس  هّنأ  وأ  ال ،

. يتلئاعو يسفن  نع  رطخلا  داعبإ  وه  ةعمعملا ، هذه  ينمهي يف  ناك  ام  لكف  طباضلا .
لتقم ببسب  بنذلا ، نم  ردق  ىندأب  رعشأ  ملف  ةحارص ، رثكأ  نوكألو 

ىتحو ال يزمر . ةباصإو  هعم  نمو  نيدلا  حالص  لتقمل  تنزح  لب  روغنوغو . جافلاي 
امك نيرخآلا ، تومب  نوذذلتي  نيذلا  صاخشألا  نم  تسل  انأف  يمهف ، دحأ  ءيسي 
لتقب مقأ  مل  انأ  هتايح . دحأ  نادقف  يف  ببستأ  وأ  دحأ ، لتق  ىلع  مدقأ  مل  يننأ 

ىلإ نيدلا  حالص  عفد  نم  يننأ  فرتعأو  ةحارص ، رثكأ  نوكأس  يننكلو  نيققحملا ،
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ام – دحأ  تومب  ببستلل  ةيدج  عفاود  تكلتما  ول  ىتح  يننأ  دقتعأ  تنكو  امهلتق ،
تحبصأل ةقيرطلا ، هذ  امهنم  صلختأ  ول مل  يننأ  نم  دكأتم  انأ  لاحلا ، هذه  يفو 

ناك يقيقح ، عقاو  ىلإ  ركف  نم  توملا  لّوحت  درجمف  فراع  – دعب  ةيلاتلا  ةيحضلا 
ىلع لصحي  مل  ام  اذه  نكلو  ريمضلا ، بينأت  نم  ًايمنهج  ًائبع  يل  ببسيس 

ةظحللا كلت  ىتح  ليقث ، رزو  نم  فّفختلاب  ترعش  دقف  سكعلا ، ىلع  لب  قالطإلا .
فشك نم  نكمتنس  فيك  ينتربخأ  ّاله  ةيلاتلا : ةقيقحلاب  اهيف  ينهجاو  يتلا 

لثمي نم  ّنأو  لعفلاب ، تام  دق  ناغود  ّنأ  دقتعأ  تنك  نآلا ؟ ةيضقلا  هذه  تاسبالم 
انأ ىقبأس  ةايحلا ، ديق  ىلع  يقب  املاطف  طباضلاب ، وعدملا  كلذ  وه  يقيقحلا  رطخلا 
ىلإ ينديعتل  ةلماك  ةيسكع  ةرود  ثادحألا  تراد  دقف  اذبو  ديدهتلا . تحت  يتلئاعو 
لكو نولوها . كئلوأ  هيف  يندده  يذلا  لاصتالا  كلذ  تيقلت  ةظحل  ءاسم ، ةحرابلا 
لك ّنأ  ودبيو  ءابه ، تبهذ  اهفلخ ، نّصحتلا  ًادهاج  تلواح  يتلا  دئاكملاو  ططخلا 
ىلإ ينم  ءاتسم  هنأو  ّدب  ال  طباضلاب ، ّوعدملا  كلذو  لئاط . نود  تام  دق  تام ، نم 
يننأ نع  ادعف  كلذل . ةيفاكلا  بابسألا  نم  ةعومجم  كلمي  وهو  دودحلا ، ىصقأ 
يأرلا مامأ  هدوجو  نع  نالعإلاب  تمق  هلاجر ، نسحأ  نم  نينثا  لتق  يف  تببست 
رثكأ ًارربم  كلمي  وهف  اذبو  ةيقيقحلا . هتيوه  فاشتكا  نم  نكمتأ  ولو مل  ىتح  ماعلا ،

ّيلع بجي  امع  ةركف  يأ  هيف  كلمأ  يذلا ال  تقولا  يف  ينم ، صلختلل  ٍفاك  نم 
نود زجعلا ، ىضوف  قرغ يف  ةيرسيوس ، ةعاس  ةقدب  لمعي  ناك  يذلا  ينهذف  هلعف .
ىلإ اندشري  دهاش  وأ  ليلد  نم  ام  ديفم ، لاق  امكف  هجتي . نأ  بجي  نيأ  ىلإ  يردي  نأ 
نكمت هنأل  عراستملا ، لكشلا  اذ  ثادحألا  يلاوت  ةمدص  نم  ديفم  اجن  دقو  طباضلا .

. يلبق اهيف ، انعقو  يتلا  ةديصملا  ةيؤر  نم 
يذلا ام  ملعن  الف  يتلابق  – ًاسلاج  ناك  كل  – ةيامحلا  نمؤن  نأ  انيلع  - 

. ةمداقلا مايألا  انل  هئبخت 
. ةيادبلا ذنم  يتقث  هِلوأ  يننأل مل  ينجلاخي ، كشلا  أدبو  نانتماب ، هيلإ  ترظن 
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لجرلا يندده  دقل  ةيامحلل . ةجاحب  نوكتس  ًاضيأ  يتلئاعف  يدحو ، تسل  - 
. ةقباسلا يتجوزو  ينباب ، ىذألا  قاحلإب  لصتا يب ، يذلا 

؟ كب لصتا  يذلا  لجرلا  - 
عرسأب انيدل  ام  همّلسأ  نأ  ينم  بلطو  ءاسم ، ةحرابلا  لجر  لصتا يب  - 
حجرألا ىلعو  ناغود . اهكرت  يتلا  ةحلسألاو  قئاثولا  ينعي  ناك  هنظأو  نكمم . تقو 

ْلأسا لاق يل : هينعي ، امع  هتلأس  نيح  يننأ  كلذ  ناغود . لتقمب  نيعنتقم  ريغ  مأ 
. كل حضويس  وهو  ناغود ،

. قلقلا ديعاجت  طسو  هانيع  تقاضو  هيبجاح ، دقع 
ىلإ فرعتلا  تعطتسا  له  ناغود . توم  نوقدصي  مهف ال  ًاذإ  بيرغ ، - 

؟ توصلا بحاص 
ىلع ًاليدنم  عضو  دق  هنأ  دب  الو  ةربنلا ، ظيلغ  توصلا  ناك  دقف   -ال ،

. توصلا ةقبط  رييغتل  ًاصاخ  ًازاهج  وأ  فتاهلا ، ةعامس 
. ديكأت لكب  هفرعت  صخش  وهف  ًاذإ  - 

. همالك ىلع  تبّقع  روفلا  ىلعو 
. روغنوغ وأ  جافلاي  ناك  هنأ  حجرملا  نم  - 
. قّلعي نأ  لبق  ةزغلم ، تارظنب  ةهربل  ينقمر 

.. هنأ وأ  - 
لامتحا يف يأ  كلمأ  نكأ  يننكلو مل  هتلمج ، مامتإ  ينم  عّقوت  دقو  تكس 

. ينهذ

٤٦٦ مكـتبة



. زجعب ًالئاستم  هتاملك  تررك  هنأ ؟ – وأ  - 
، ًاليلق يعم  ركف  حرشلا  – لصاوو  نيقيلاو ، كشلا  نيب  اهلاق  ناغود  – - 

؟ ًاذإ ٌّيح  هنأ  ىلع  نورصي  اذامل  لعفلاب ، هلتقب  لاجرلا  ءالؤه  ماق  ولف 
. رثكأ ّيلع  طغضلا  لجأ  نم  امبر  - 

ناكم كتفرعم  نم  نيدكأتم  اوناك  ولف  كلذ . لعفل  ةجاحب  اوسيل  مإ  - 
، كنوفطخيس اوناك  مأل  كديدو ، كب  لاصتالا  ءانع  اومّشجت  امل  قئاثولا ،

نوصّلختيس ناك  نمو مث  ااكمب ، فارتعالا  ىلع  بيذعتلا  ةأطو  تحت  كنومغريو 
، ةمات ةروصب  عضولا  ةقيقحل  نيكردم  انوكي  روغنوغو مل  جافلاي  ّنأ  يداقتعابو  كنم .

كلت يفو  هيلع ، روثعلا  نم  انكمتي  امأ مل  الإ  ناغود ، ناقحالي  اناك  امأ  مغرو 
امهتقالع اعطق  دقف  اذل  اهيف . ةثج  ىلع  روثعلاو  ناغود ، ةرايس  قرحب  ائجوف  ءانثألا 

امهفده نإف  ييأربو  لضفأ . نوكتس  امهدرفمب  قيقحتلا  ةلصاوم  ّنأ  اررقو  طباضلاب ،
ناغود ءاقلب  املع  ءانثألا  كلت  يفو  امهلوح . نم  ثدحي  ام  مهف  ىلع  ّبصني  ناك 
لمعت كنأ  اّنظو  كب ، اّكش  نيح  ًاحداف  ًأطخ  ابكترا  ةقيقحلاب ، امهربخت  نيحو مل  كب ،

. ام عاقيإلا  لواحتو  ناغود ، عم 
: فدرأ نمو مث  ناعمإب ، يهجو  ىلإ  قّدحيل  داعو  تكس 

. يرجي امب  ةقالع  يأ  كل  نكت  يذلا مل  تقولا   -يف 
. هلوق ديري  ام  نمخأ  ّالأ  نم  حضوأ  ناك  هينيع  يذلا يف  ماالا  نكلو 

مل ءاسم ، ةحرابلا  ىتحو  تلق  – ناغود  – هلعفي  امب  ةقالع يل  عبطلاب ال  - 
وأ كعلطأ  مل  تاذلاب ، ببسلا  اذهلو  ةيضقلا . هذه  طّروتلاب يف  ةّين  يأ  يدل  نكت 

، ًاديج كردأ  تنك  يننأل  ناغود . اهلسرأ يل  يتلا  ةلاسرلاو  لزنملا  ناونع  ىلع  مهعلطأ 
لوحتأ نأ  نم  ًافئاخ  تنك  دقل  لجأ  مكل . هلوقأ  ام  اوقدصت  نلو  نوكشتس يب ، مكنأ 
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تكردأ لاصتالا ، كلذ  تيقلت  نيح  نكلو  ةلاسرلا . ىلع  مكعلطأ  نيح  مهتم ، ىلإ 
. برهم نم  ام  هنأ 

؛ ًاددجم ثادحألا  بترن  انعد  لاعفناب  – فاضأ  هنع  – ثدحتأ  ام  اذهو  - 
، ةباصعلا دارفأ  نيب  ةداحلا  تافالخلا  ةجيتن  كلذو  ريبك ، قزأم  هسفن يف  دجو  ناغودف 

ةقيرطب ركفي  أدب  اذل  ًابيرقت ، هاوس  َقبي  ملو  ًاضعب . مهضعب  نوفصب  اوأدب  مأ  ىتح 
ام كنكل  ًايدرتم ، ينهملا  كعضو  ناك  ول  ىتحف  كب . لاصتالا  هل  رطخ  انهو  ةاجنلل ،
، ًاماع نيرشع  دعب  كيلإ  ىتأ  اذكهو  يفحصلا . طسولا  ةديج يف  ةعمس  كلمت  تلز 

كنكل نوعلا ، كنم  بلطيو  هلتق ، يوني  نم  كانهو  ديدش ، رطخ  يف  هنأ  كربخيل 
قرح متي  ثيح  كل ، هب  أبنت  ام  ققحتي  ةعاس ، نيرشعو  عبرأ  ءاضقنا  لبقو  تضفر .

نع كربخيل  هنم ، ةلاسر  ىقلتت  كنأ  برغألاو  ام . دحأ  دسج  اهلخادبو  هترايس ،
كنكلو مهنيدتو . نييقيقحلا  هئادعأ  ةيوه  نع  فشكت  يتلا  قئاثولاو  ةلدألا  ناكم 

، لاصتالا كلذ  ىقلتت  تاذلاب  انهو  ىرج ، ام  لك  طّروتلا يف  مدع  ىلع  ًارصم  ىقبت 
رصوح يف طقك  موقت ، اهنيحو  رمألا . طارخنالا يف  نم  رفم  نأ ال  كل  تبثي  يذلا 

. كنوددهي مأ  تننظ  نم  ةمجاهمب  ةيواز ،
نيح نكلو  هثيدح  – تعطق  لبق  – نم  لامتحالا  اذه  رطخ يل  دقل  - 

، ناغود نكي  مل  ةرايسلا ، تام يف  نم  نأ  نع  فشكلا  متيو  ليلحتلا ، ةجيتن  رهظت 
؟ اهنيح لصحيس  يذلا  ام 

. هدعقم لملمتي يف  أدبو  هينيع ، رهظ يف  يذلا  قيربلا  كلذ  ىفتخا 
بسكل هنم ، ةطخ  نوكت  دق  لاؤسلا . اذه  ىلع  باوجلا  دعب  كلمأ   -ال 

دقف لعفلاب ، ثدح  ام  اذهو  ةجيتنلا ، روهظ  ىتح  هئادعأ  ىلع  ءاضقلاو  تقولا ،
. روغنوغو جافلاي  نم  صّلخت 

. ًايح لاز  ام  طباضلا  نكلو  - 
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ىلإ بعتب  هسأر  دنسي  وهو  ًاقيمع ، ًاسفن  بحس  قثاو ؟ – تنأ  له  - 
موعزملا طباضلا  اذه  ناك  ول  اذامو  ةريصق  – ةهربل  ًاتماص  انالك  يقبو  دعقملا ، رهظ 

، ةزغلم ةماستبا  ههجو  ىلع  تمسترا  دقو  يمامأ ، ئجافملا  هلاؤس  ىقلأ  ؟ – دوجوم ريغ 
، خفلاب هبشأ  لاؤس  نع  ةباجإ  ينم  عقوتي  هنأكو  ديدج ، نم  ناعمإب  ينقمريل  داعو 

. هتبعج ام يف  راظتناب  ًاتكاس ، ءاقبلا  تلضف  يننكل 
ىلع ىتأ  ديحو  صخش  كانهف  ةيوازلا ، هذه  نم  ثادحألا  ىلإ  انرظن  ول  - 
نم ةيصخشلا  هذه  نع  ثدحت  هاوس  دحأ  دجوي  الو  ناغود . وهو  طباضلا ؛ ركذ 
نكي ملف  ةديرجلا ، هومترشن يف  ام  بسحبو  ىرخأ . ةيضق  يأ  همسا يف  ددرتي  ملو  لبق ،

. لجرلا اذه  ةيصخش  ةقيقح  ىلإ  ريشت  ةقيثو  وأ  ةروص  يأ  كانه 
. ام ديكأت  نع  ثحبت  ًاكوكش  لمحت  ةريخألا  هتاملك  تناك 

ىلإ دوعت  تناك  لزنملا ، يتلا يف  قئاثولاو  روصلا  لكف  تقّلع  – لجأ  – - 
. مهاوس دحأ  الو  روغنوغو ، جافلايو  تعفر  ديقعلاو  ريكبو  ناغود 

ركذ ىلع  ىتأ  يذلا  ديحولا  صخشلا  وه  ناغود  كتربخأ ، امك  ًاذإ  - 
اهل ططخ  ةرماؤم  الإ  يه  ام  تعقو  يتلا  ثادحألا  ّنأ  تابثإ  نم  انكمت  ولو  طباضلا .

سيلأ هبيعالأ ، دحأ  ىوس  تسيل  ًاضيأ  طباضلا  ةصق  ّنأ  ينعي  دق  اذهف  ناغود ،
؟ كلذك

. روفلا ىلع  يعانتقا  راهظإ  أشأ  يننكلو مل  لوقي ، ام  ًاقحم يف  ناك 
ءافتخا تظحالو  رمألا  – اذه  نع  ثيدحلا  ركبملا  نم  هنأ  نظأ  - 

اهلاق يتلا  ةياورلا  قيدصتل  نورطضم  نحنف  ههجو  – ىلع  تحال  يتلا  ةماستبالا 
لك ّنأل  ، (BMW) لا ـ ةرايس  تناك يف  يتلا  ةثجلا  ةيوه  نم  دكأتن  ىتح  ناغود ،

. رخآلا ولت  دحاولا  قّقحتلاب  أدب  هب ، أبنت  ام 
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، ناعمإب ههجو  ىلإ  قدحأ  انأو  ةبراوم ، نود  هتلأس  اذل  ًاتكاس ، ديفم  يقب 
. ينلأسي وهو  تاظحل  لبق  وه  لعف  امك 

؟ كلذك سيلأ  - 
ًاضيأ تالامتحالا  ةيقب  ذخأ  نم  ريض  نكلو ال  رمألا ، هيلع  ودبي  ام  اذه  - 
تكس ةيضقلا  – مييقت  هيلع يف  دامتعالا  ةطرشلا  ىلع  بجي  ام  اذهو  رابتعالا . يف 

قيقحت لجأ  نم  ةيوقو ، ةسوملم  ةلدأل  ةجاحب  نحنف  عبطلاب ، قحم  كنكلو  ةهربل  –
. طباضلاب وعدملا  صخشلا  اذه  نع  ثحبلا  لصاونس  سكعلا ، تابثإ  ىتحو  نزاوتم .

اضرك هئاكرش ، دحأ  لَبِق  نم  لِتُق  دق  نوكي  امبرو  هلاق . ام  ًاقحم يف  ناغود  نوكي  دقو 
. ًالثم نالصأ 

هوحن رعشأ  » :مل  اذه نالصأ  اضر  نع  تيمد  هتلاق يل  ام  تركذت  اهنيح 
باكترا نع  نوناوتي  الو  كهجو ، نومستبي يف  يذلا  كئلوأ  نم  هنإ  روفنلاب ، ىوس 

نم رثكأ  ّيلإ  ةرعادلا  هتارظن  تظحال  دقو  كرهظ . ريدت  نإ  ام  كقحب ، تاراذقلا  ربكأ 
ةجوزب ينبطاخيو  ناغود ، مامأ  راقولاو  مارتحالا  ىهتنم  يف  ودبي  ناك  هنأ  مغر  ةرم .

. يخأ
. ًاديفم تلأس  نالصأ ؟ – اضر  نع  ةديدج  رابخأ  كانهأ  ةبسانملاب ، - 

ااذ ةليللا  يف  بوك ، ليشي  راطم  ربع  ايلاطيإ ، ىلإ  هرفس  نم  انقّقحت  دقل  - 
. ةرايسلا اهيف  تقرتحا  يتلا 

ًاطّروتم نوكي  نأ  دعبتسأ  تلأس  –ال  ةليللا ؟ – كلت  رفاس يف  دقف  ًاذإ  - 
؟ لوبرتنإلا قيرط  نع  هب  كاسمإلا  مكنكمي  الأ  نكلو  ناغود ، لتق  يف 

. ًاليلق ههجو  رّدكت 
، انيدل ةلدأ  الو  ًاتقو . قرغتست  دق  ةلأسملا  نكلو  كلذ ، نكمي  عبطلاب  - 
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ناك ولف  هدرفمب . هذهك  ةوطخ  ىلع  مدقي  نأ  لاحملا  نم  هنأ  امك  هيلع . ضبقلا  انلوخت 
. هتيامحب موقي  فرط  دوجو  نم  دب  الف  ناغود ، لتق  نم  وه 

؟ اذكه ريكفتلل  كاعد  يذلا  ام  - 
ةمهم يف ةناكم  اذ  ًاصخش  نكي  وهف مل  اضر ، فلم  ىلع  تعلّطا  دقل  - 

اذه نم  ةرطاخم  ىلع  هلثم  صخش  مدْقي  نأ  دعبتسملا  نم  اذل  ، PKK لا ـ ميظنت 
رخآ ًاصخش  كانه  نأ  حجرملا  نمو  رماوألا . ذيفنتل  ىوس  حلصي  وهف ال  هدرفمب . عونلا 

. ملا
ُ

ةمَكح ناغود  ةطخ  قديب يف  درجم  هنأ  وأ  ةميرجلل ، ططخ 
؟ ةمئاق تلاز  ام  مهتكارش  ّنأ  ينعتأ  - 

ةيوق تاقالع  ءانب  ةيلاع يف  ةراهم  كلتمي  يذلا  عونلا  نم  كوخأف   -َِمل ال ؟
مهعفدت هتيصخش  ةوقو  نامألاب ، مهل  يحوي  وهف  هتطلسل . مهعاضخإو  نيرخآلا ، عم 

رثكأ هرحسل  نوعضخي  اضر ، لاثمأ  نم  ةيصخشلا  فاعضو  هب . باجعإلاو  ةقثلا  ىلإ 
. مهاوس نم 

ناغود نإ  لوقت  يتلا  ةيضرفلا  ىلإ  انب  دوعيل  هثيدح ، روديو يف  غواري  لظ  دقل 
. ةحارص لاؤسلاب  هتهجاوم  ترتخا  اذل  ًايح . لاز  ام 

؟ ناغود لتقم  عوضوم  كيأر يف  ام  تلق  – نيحيرص  – نكن  انعد  - 
. فلخلا ىلإ  هسأر  داعأ 

نم يدل  ام  لك  ىلع  كتعلطأ  دقف  لاؤسلا ؟ اذه  ينلأست  اذامل  - 
. تامولعم

. ًاضعب اهضعب  ضقانت  ءايشأب  ينربخت  تنأو  كمودق  ذنمف  لعفت . مل   -ال ،
. هدقتعت ام  ةفرعم  لعفلاب يف  بغار  انأف  اذل 
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فرتعي يل. عرش  ةدحاو .مث  جرخأو  رئاجسلا ، ةبلع  لوانت  ينبيجي ، نأ  لبق 
دقل ةحضاو  – ةيدجب  ههجو  ىستكا  دقو  اهلاق ، يح  – ناغود  ّنأ  ييأرب  - 

تعلاط نيح  نكلو  ةجيتنلا ، هذه  نم  نّقيتلا  ةحرابلا ، يلع  بعصلا  نم  ناك 
. رمألا نم  ًانيقي  رثكأ  ّتب  روغنوغو ، جافلاي  لتقمب  تملعو  ًاحابص ، مويلا  فحصلا 

. اهلعشي نأ  نود  هدي ، ةراجيسلا يف  تلظ 
. تقلع دكأتم ؟ – تنأف  ًاذإ  - 

يندوقي لصح ، ام  لك  ريكفتلا يف  نكلو  يح . هنأ  كل  دكؤأ  انأف ال   -ال ،
الف ىرخألا ، تالامتحالا  امأ  ًايح . لاز  ام  ناغود  ّنأ  اهدافم  ةدحاو ، ةجيتن  ىلإ 

. اهيلع زاكترالا  نكمي  ةطقن  يأ  ىلإ  دوقت 
ةجيتنلا وحن  ًاضيأ  ينهجوت  هريكفت ، هجوت  يتلا  تالامتحالا  تناك  دقل 

ثحبأ يف تنك  اميفو  دعب ؟ هيلع  ينعلطي  ملو  هنهذ  لوجي يف  ام  كانه  له  نكلو  ااذ ،
نع ثحبي  ذخأو  هيتفش ، نيب  ةراجيسلا  ديفم  عضو  يقطنم ، باوج  نع  ينهذ 

. هتراجيس هل  تلعشأو  اهتلوانت  ثيح  ينم ، ةبيرق  تناك  يتلا  ةعالولا ،
؟ فراع لتق  ىلع  روغنوغو  جافلاي  مدقأ  اذامل  ًاذإ  - 

، ةهربل هردص  يضفلا يف  ناخدلا  سبحو  ةراجيسلا ، نم  ًاقيمع  ًاسفن  ذخأ 
عفر دقو  ناعمإب ، ينقمري  ناك  كلذ ، لعفي  وه  اميفو  ليوط . سفن  هثفني يف  نأ  لبق 

. هيبجاح دحأ 
ينلأس – روغنوغو ؟ – جافلاي  امه  فراع  لتق  نم  نأب  تمكح  فيكو  - 

. بيجلا ةرايس  دوقي  ناك  نم  ىأر  دحأ  نم  امف 
؟ بيجلا ىلع  مترثع  له  - 
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ّنأ نيبت  دقل  ةجيتنلا  – نم  ءاتسم  ناك  هنأ  حضاولا  نمو  لاق ، لجأ  – - 
. ولغوأ شاب  تعفر  قباسلا  ديقعلا  ىلإ  دوعت  بيجلا 

ايابخ يف  ثحبأ  تأدب  ىتم ؟ نكلو  لبق ، نم  ةمولعملا  هذه  تعمس  دقل 
ّنأ حضوأ يل  نيح  ناغود ، نيبو  ينيب  تراد  يتلا  ةثداحملا  ىلإ  تلصو  ىتح  يتركاذ ،

يننكل مل سوهلا . ةجرد  ىلإ  ا  ًاقلعتم  ناك  هنأب  فاضأ  دقو  تعفر ، ىلإ  دوعت  بيجلا 
. رمألاب ًاديفم  ربخأ 

. هتلأس بيجلا ؟ – ىلع  مترثع  نيأ  - 
. جافلاي لزنم  نم  ًابيرق  - 

. مالكلا لصاو  يرظن ، ةهجو  هل  دكؤأل  ةصرف  ينحنمي  نأ  نودو 
انل دكؤي  دق  سكعلا  ىلع  لب  ءيش ، يأ  تبثي  رمألا ال  اذهف  ينقدص  - 

. ةميرجلا هذه  امهطّروت يف  مدع 
. حرشلاب رداب  يهجو ، تلع  يتلا  ةشهدلا  ظحال  نيحو 

لوأ نوكيس  كترايس ، ةطساوب  مهدحأ  لتقب  تمق  ولف  ًاليلق ، يعم  رّكف  - 
نإ الإ  ثداحلا ، ءانثأ  عيمجلا  اهدهاش  يتلا  ةرايسلا  نم  صلختلا  وه  كلابب ، رطخي  ام 

ةرايسلا نكرب  موقت  نلو  قالطإلا . ىلع  جافلاي  هنكي  ام مل  اذهو  ًايلقع ؛ ًافلختم  تنك 
؟ ئطخم يننأ  مأ  كلزنم ، نم  برقلاب  ًالجر  ا  تلتق  يتلا 

ىأرم ىلعو  هنم ، ةبيرق  ةميرجلا  ةادأ  كرتب  موقي  مرجم  نم  امف  ًاقحم ، ناك  دقل 
نم ةيؤر  نم  اونكمتي  مل  مأب  ينربخأ  دق  ًاضيأ  اغلوت  ّنأ  امك  ةطرشلا . راظنأ  نم 
لتقب هكيرشو  جافلاي  ماال  ينعفد  يذلا  ديحولا  ببسلاو  ةرايسلا . لخاد  ناك 

. ناغود تاماا  يه  فراع ،

٤٧٣ مكـتبة



. ًالئاستم تمتمت  جافلاي ؟ – نكي  ام مل  بيجلا ، دوقي  ناك  يذلا  نم  ًاذإ  - 
رطخي يل. نم  لوأ  وه  ناغود  - 

؟ ناغود نع  هملعأ  ال  ام ، ًائيش  ملعي  له  ناغود . ناغود ، ناغود ،
هتلأس ًايح ؟ – لازي  ناغود ال  ّنأ  نم  ةجردلا  هذهل  قثت  نأ  كل  فيك  - 

. قيضب
. ديدج نم  ههجو  هسفنب ، قثاولا  ةماستبا  تءاضأ 

. ينلأس لبق ؟ – نم  ليخلا  قابس  تكراش يف  له  - 
؟ رمألاب اذه  ةقالع  ام  - 

نكلو قابسلا ، نيكراشملا يف  مظعم  رسخي  ام  ةداع  ةريبك . ةقالع  هل  لب  - 
ال يتلا  ةربخلا ، نع  كثدحأ  ال  انأ  ةمهم . ةيصاخ  نوبستكي  تاراسخلا  راركت  عم 
لب طقف . ةربخلا  لالخ  نم  قابسلا ، زوفلا يف  نم  نكمتت  نل  كنكلو  اهتيمهأ ، ركنأ 

. قابسلا بسكيس  يذلا  ناصحلا  نيمخت  نم  كنّكمي  يذلاو  سدحلا ، نم  عون  نم 
كلذ تلعف  ولف  ًاريثك ، رمألاب  ريكفتلا  كيلع  سيل  زوفي . هسدحب  قثي  يذلا  لجرلاو 

. ًايح لازي  ناغود ال  نأب  ينربخي  تاذلاب ، سدحلا  اذهو  زوفت . نل 
. يعانقإ نم  نكمتت  اهنكلو مل  ةبيرغ ، ةيرظن  تناك 

. ةيافكلا هيف  امب  ينعنقي  كمالك مل  نكلو  ًايح ، ناغود  ناك  نإ  ملعأ   -ال 
ليلاحت ءارجإلو  ةميرجلا ، ملع  تاربتخم  ءاشنإل  ٍعاد  نم  ناك  امل  هلوقت ، ام  قدص  ولو 
نكلو لتاقلا . ةيوه  نم  قّقحتلل  ةيملع  بيلاسأ  عابتاو  ةجيتنلا ، ةفرعمل  ةدّقعم  ةيبط 

. مهسدح ىلع  ًادامتعا  مئارجلا  لحب  اوماق  دق  ةليوطلا ، ةربخلا  يوذ  نم  ةطرشلا  لاجر 
اذه ديكأتل  ىوس  تسيل  اهنع ، ثدحتت  يتلا  ليلاحتلاو  تاربتخملا  كلت  - 
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نم وه  ناسنإلا  ىرخأ ، ةنهم  لك  لثم  انتنهمف ، مئارجلا . ءازإ  انباتني  يذلا  سدحلا 
، هتراجيس نم  رخآ  سفن  بحس  دعبو  ةيئاهنلا  – ةجيتنلا  ىلإ  لوصولاب  اهيف  موقي 

عبتأ نل  يننأ  وهو  دحاو ، ءيش  نم  دكأتت  نأ  كديرأ  يننكلو  مالكلا  – لصاو 
الولو هيف ، ركفأ  ام  ركذ  ىلع  ظّفحتأ  انأف  اذل  ةيفاكلا . ةلدألا  رفوتت  ام مل  يسدح ،

. رمألا ىلع  كتعلطأ  امل  كرارصإ 
؟ ًاذإ لعفتس  تنك  ىتمو  - 

ـ لا ليلحت  جئاتن  رهظت  نيح  يأ  يح . ناغود  ّنأ  ةلدألاب  كل  تبثأ  نيح  - 
(DNA).

: هتلأس تمصب ، هراكفأ  بيترت  لصاويو  نخدي ، ناك  اميفو 
؟ ةئطاخ ةجيتنلا  نوكت  نأ  لامتحا  نم  امأ  - 

رثكأ ةعبتم يف  يهو  ةنمآ . ةليسو  هذهف  ةريبك  – ةقثب  اهلاق  عبطلاب ال  – - 
. هيلع يناو  يناجلا  ةيوه  تابثإ  ةمساح يف  ربتعتو  ًامدقت ، لودلا 

ا؟ قوثولا  انيلعف  يح ، ناغود  نأب  ةجيتنلا  تدّكأ  ام  اذإ  ينعتأ  - 
. رخآ ليبس  نم  امف  ًاضيأ . ا  قوثولا  انيلعف  تيم  هنأ  تدكأ  ولو  - 
بيبطلا ةوشرب  دحأ  موقي  نأ  لامتحا  نم  كانه  سيلأ  نكلو  ملعأ ،  -ال 

؟ هحلاصل ةجيتنلا  رييغت  لجأ  نم  ليلحتلا ، نع  لوؤسملا 
لب ًادحاو ، ًاصخش  سيل  ليلحتلا  ىلع  لمعلاب  موقي  نمف  لاحم . اذه   -ال ،
يأ يعرشلا  بطلا  هجاوي  ملو  ةيلمعلا . ىلع  فرشت  ةصاخ  ةنجلو  ةريثك  ريراقت  كانه 

، قلقت نكلو ال  لثامم . رمأ  ثودح  نكمي  ال  نآلا .ال ال ، ىتح  عونلا  اذه  نم  ةيضق 
. يسفنب ةطقنلا  هذ  مامتهالاب  موقأس 
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، ديفم هلوقي  ام  قدص  ولف  ام . هاجتا  ركفي يف  انم  لكو  ةهربل ، نيتماص  انيقب 
امف يلاتلابو  طباضلا ، ىعدي  صخش  نم  ام  هنأ  ينعي  اذهو  هلك ، عضولا  ريغتيس  ًاذإ 

. يتلئاعو انأ  يندصرتي  رطخ  وأ  ديد  نم 
. تلق يفوخل  – رربم  هنأ ال  ينعي  اذه  - 

نم دعبأ  وه  ام  ةيؤر  عيطتسي  ال  هلبأ  يننأكو  حضاو ، فافختساب  ينقمر 
. هفنأ

يأ مهفي  ال  ًاصخش  ودبت يل  كنكلو  يتحارص ، ىلع  ينم  بضغت   -ال 
. لبق امع  ًافعاضم  نآلا  حبصأ  كدّصرتي  يذلا  رطخلاف  هلوح . رودي  امم  ءيش 

ام لك  فلخ  فقي  نم  ّنأ  ينعي  اذهف  كتانيمخت ، تقدص  ولف  كلذ ؟  -َِمل 
. يلتقل هيدل  رربم  الف  يلاتلابو  ناغود ، وه  ىرج 

عيمجلا ماهيإل  لاق  – عاضوألا  – ةلبلب  لجأ  نم  كلذ  لعفيس  لب  - 
نيبرقملا دحأ  لتق  وأ  كلتقب  موقيس  كلذ  لجأ  نمو  لعفلاب . طباضلا  ةيصخش  دوجوب 
عيمجلا عنتقيس  يلاتلابو  طباضلا ، ةيصخش  ىلإ  ريشت  يتلا  ةلدألا  ضعب  كرتيسو  كنم ،

متيل ناغود ، نايسن  متيسو  مهرودص . ىلع  مثاجلا  رطخلابو  صخشلا ، اذه  دوجوب 
. موعزملا طباضلا  اذه  ىلع  زيكرتلا 

طيخب كاسمإلا  ىلع  ًارداق  دعأ  ملو  ةضقانتملا ، راكفألا  هذ  ينهذ  لبلبت 
ةريخألا ةقلحلا  ّنأو  ناغود ؟ نم  ةديكم  الإ  وه  ام  ثدحي ، ام  لك  ّنأ  لقعيأ  قطنملا .

ّنأ ليختأ  نأ  عطتسأ  يننكلو مل  ًالثم ؟ يتلئاع  دارفأ  دحأ  لتقب  وأ  يلتقب  نوكتس  اهيف ،
قاحلإ ةظحلل يف  ولو  ركف  دق  ًاماع ، نيرشع  لبق  هتوطسو ، هتوق  جوأ  ىتح يف  ناغود 

نوضرعتي وأ  مهعرصم ، سانلا  نم  ريثكلا  ىقلي  ناك  يتلا  مايألا  كلت  يفف  ررضلا يب .
انكو رخآلل ، اندحأ  ةبحملا  ّنكن  مل  ناغودو  يننأ  مغرو  يموي ، لكشب  ءادتعالل 

هنأ مل امك  يئاذيإب ، همايق  ةركف  يلابب  رطخت  مل  انلويمو ، انراكفأ  لك  نيسكاعتم يف 
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. قالطإلا ىلع  ةلثامم  ةّينب  يحوت  ةوطخ  يأب  مقي 
. ًاصحفتم ينقمر  يذلا  ًاديفم ، قلقأ  دق  ليوطلا  يتمص  نأ  دب  ال 

. ينلأس هينعأ ؟ – ام  نآلا  تمهف  له  - 
نكمي ثيحب ال  ديقعتلا ، نم  ةريبك  ةجرد  ىلع  هلوقت  ام  نكلو  تمهف ، - 

. اذه لك  ريبدت  هدرفمب  صخش  عيطتسي  نأ 
يتريح ظحال  نيحو  عيطتسي  – هنإ  ينقدص  كلذ ، عيطتسي  ناغود  نكل  - 
تقو رهظتس يف  ةقيقحلاف  اذهك ، رمأ  ىلع  نهارن  انعد ال  لاح ، يأ  ىلع  لصاو  –

. هريغ نم  وأ  هنم  ءاوس  كتلئاعو ، تنأ  كتيامح  وه  نآلا  مهملا  بيرق .
. تلق ًانسح  – - 

؟ كيدل يتلا  قئاثولاو  ةلدألا  ميلستب  موقتس  ىتم  ًاذإ  - 
لوقي يل: وهو  هفطعم ، بيج  ىلإ  هدي  ّدم  يدّدرت ، ظحال  نيحو 

– كتزوحب ؟ ام  يمألتسا  ىلع  يضاقلا  ةقفاوم  كيرأ  نأ  ديرت  كنأ  مأ  - 
نمو ةرظن ، اهيلع  تيقلأ  يتلا  هبيج ، نم  ةقرولا  جرخأ  ةباجإلا ، ةصرف  ينلهمي  نأ  نودو 
اهبتك يتلا  ةلاسرلاو  هبيج ، نم  ويديفلا  طيرش  تجرخأو  يفطعم ، وحن  تض  مث 

. ديفمل ًاعيمج  اهتملسو  حيتافملا ، عم  ناغود ،
. هل تحضوأ  ةلاسرلا  – نّودم يف  لزنملا  ناونع  - 

لخد ثيح  اهرثإ ، ىلع  بابلا  حتُف  جراخلا ، ةجض يف  انعمس  ءانثألا  كلت  يف 
تاضارتعاب اوأبعي  نأ  نود  ةديرجلاب ، صاخلا  نمألا  نم  نينثاو  لورإ  ةقفرب  ترصن ،

دهاشو وتلل ، ديرجلا  لصو  يذلا  ترصن  ّنأ  حضاولا  نمف  ديفمل . نيقفارملا  نييطرشلا 
محتقاو ةديرجلاب ، صاخلا  نمألا  نم  نينثا  هعم  بحطصا  لفسألا ، نمألا يف  لاجر 
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ىراوت يذلا  لورإ  سكع  ىلع  هتعاجشب ، فارتعالا  ىوس  يل  نكمي  الو  ناكملا .
هتباتنا غلاب ، ءود  ملكتن  ديفم  ةلابق  ًاسلاج  يندهاش  نيحو  هفوخ . ناردج  فلخ 

. هبطاخي وهو  ديفم  وحن  ا  هجوت  يتلا  هتدح  نم  فّفخي  هنكلو مل  ةديدش ، ةريح 
. ًاديفم قمري  وهو  ًادتحم ، لءاست  انه ؟ – لصحي  يذلا  ام  - 

ةعامجلاف ةلكشم ، نم  ام  تحضوأ  – ترصن  – اي  كلسر  ىلع  - 
. رثكأ مهتمهم ال  ءادأب  نوموقي 

يدارم مهف  دقو  ةلكشم ، نأ ال  يسأرب  ئموأ  انأو  ينيعب ، هتزمغف  يلإ ، رظن 
. هفويضب باحرتلا  بجاو  يدبيل  ةيسايق ، ةعرسب  هبولسأ  نم  ّريغو  روفلا ، ىلع 

نإ وأ  ًائيش . مكل  مدقن  انوعدو  سولجلاب ، اولّضفت  لاق  – ًاذإ  – ًانسح  - 
. ثيدحلا ةلصاومل  مكدرفمب  مكعدنس  متئش 

بقعت نع  انرخأت  دقف  فارصنالا ، انيلع  ديفم  – لاق  كل  – ًاركش  - 
. ةيافكلا هيف  امب  ةيضقلا 

قّلع ريثكلا  – كتقو  نم  عيضي  نل  انعم ، ةوهق  ناجنف  برش  نأو  دب   -ال 
. مجلفك ترصن 

. ةرداغملا ىلع  ًاّرصم  ادب  ًاديفم  نكل 
تنك يوحن  – تفتلا  نمو مث  ضهني ، وهو  اهلاق  رخآ  – تقو  امبر يف  - 

كمساف كلاوقأ . ذخأ  لجأ  نم  نمألا ، ةيريدم  ىلإ  مودقلا  كيلع  كرابخإ ، ىسنأس 
؟ لزنملا كلذ  ىلإ  رخآ  دحأ  مكقفار  له  لاقملا . دراو يف  لورإو  اغلوت  مساو 

. طقف ةثالثلا  نحن  تلق  –  -ال  –
ناهروك موقيس  هعم  – نيذلا  نيباشلا  دحأ  وحن  هديب  راشأو  ًانسح  – - 
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. مكتقفارمب
ترصن – لّخدت  ةقشملا  – هذه  ناهروك  ديسلا  دبكت  نأل  يعاد   -ال 

. ةيريدملا ىلإ  ةديرجلا  يماحم  عم  ةثالثلا  يئالمز  لسرأس 
: حضوي وهو  ةزغلم  ةماستبا  ديفم  هجو  ىلع  تمسترا 

ًادوهش مهرابتعاب  مهلاوقأ  ذخأنسو  نيبنذم . اوسيل  هؤالمزو  ناندع  ديسلا  - 
. رثكأ ال 

انيلع ضرفت  ةديرجلا  ةينهملا يف  تاءارجإلا  نكلو  ترصن  – قّلع  ملعأ  – - 
. يماحملا ةقفارم  نود  نم  باهذلا  نكمي  رمألا .ال  اذه 

ّيلإ تفتليل  داعو  دوهشلا  – لاوقأ  ليجستب  موقن  نأ  مهملا  ءاشت . امك  - 
دق نوكأسو  تاعاس . دعب  ةيريدملا  اونوكت يف  نأ  ديجلا  نم  نوكيس  ديدج  – نم 

. رضحت نيح  كل  ةيامحلا  ريفوت  ةلأسم  شقاننسو  نيحلا . كلذ  ىتح  يبتكم  ىلإ  تلصو 
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نورشعلاو عساتلا  لصفلا 

دقف ةريهظلا ، ءاضقنا  دعب  الإ  نمألا ، ةيريدم  ىلإ  باهذلا  نم  نكمتن  مل 
رشنب موقت  ءانثتسا ، نود  اهلك  زافلتلا  تاطحم  تذخأو  عقوتملا ، رثألا  ربخلا  ثدحأ 

، ةيفتاهلا تاملاكملا  انيلع  تلااو  ةيرابخإلا ، اارشن  يف  مومحم  لصاوتب  هليصافت 
ينم .مل ًالدب  روهظلا  لورإ  نم  تبلطف  ةيرابخإلا ، تارشنلا  روهظلا يف  ينم  بلطت 

دّبكتي هنكل مل  ًاعم ، روهظلا  انيلع  بجي  هنأب  لوقي  وهو  يلكش ، ضارتعا  ىوس  ِدبي 
ىلع هروهظ  ّنأ  دقتعي  وهف  رمألا ، نم  ًانتمم  ادب  لب  ًارصم . ينظحال  نيح  يعانقإ ، ءانع 

. عبطلاب ًائطخم  نكي  ملو  ينهملا ، هلبقتسمل  ريثكلا  ينعيس  دئارجلا ، تاحفصو  تاطحملا ،
حّجبتلاب حمسي يل  عضو  نكأ يف  ملو  يتلئاعو ، يتمالس  ىلع  ًافئاخ  تنك  دقف  انأ  امأ 

رشنيس يف لاقم  ةباتك  ىلع  تقفاو  يننكل  ماكحألا . قالطإو  زافلتلا ، تاشاش  مامأ 
نم لك  لتقم  ىلع  قيلعتلل  مجلفك ، ترصن  ةبغر  ىلع  ءانب  كلذو  يلاتلا ، مويلا 

تايفصتلا ةلسلسل  لامكتسا  وه  نيققحملا ، لتقم  ّنأ  هيف  تحضوأ  روغنوغو ، جافلاي 
ديسلا ةديرجلا ، يماحم  ةقفرب  نمألا  ةيريدم  وحن  انهجتاو  ةباصعلا . ا  موقت  يتلا  ةيلخادلا 

. ًاضيأ ديفم  ءاج  ليلقب  يهتني  نأ  لبقو  نيتعاسلا ، ةبارق  باوجتسالا  ماد  دقو  يتايه ،
ريفوت تاءارجإ  ديفم  عم  شقانأل  انأ  تيقب  اميف  يماحملا ، ةقفرب  لورإو  اغلوت  رداغ  مث 

ناك يذلاو  تزع ، ققحملا  بتكم  ىلإ  باهذلل  دعصملا  وحن  ةيوس  انهجتاو  ةيامحلا يل .
. جافلايو روغنوغ  نم  لك  ريدم 

. هتلأس لزنملا ؟ – يتلا يف  ةحلسألاو  ةلدألا  لك  ىلع  مترثع  له  - 
رز ىلع  طغض  مث  نمو  ةهربل ، ّيلإ  قدح  يلاؤس ، ىلع  بيجي  نأ  لبقو 
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. دعصملا باب  قلغي  نأ  رظتناو  عبارلا ، قباطلا 
يفتخت نأ  نود  لاقملا ، هتدروأ يف  ام  لك  ىلع  انرثع  دقف  ًائيش ، َشخت   -ال 

، قدصت نإو مل  ةيديلج  – ةربنب  ملكتي  ناك  حالس  – ةعطق  وأ  ةروص  وأ  ةقيثو  يأ 
. لفسألا ىلإ  دوعن  نيح  ءيش  لك  كيرأس 

. يمهف تأسأ  دقل  كقدصأ ؟ اذاملو ال  - 
. تمصب كحضي  وهو  هسأر ، زه 

داعو هتوص ، نم  دوربلا  كلذ  ىفتخا  دقو  كوكشلا  – ريثك  لجر  تنأ  - 
نم كانه  دعي  نكلو مل  فدري  – نأ  لبق  دوب  يفتك  ىلع  تبرو  ةفولأملا ، هتربن  ىلإ 

. ويديفلا ةطرشأ  اندهاشو  ةلدألا ، لك  ىلع  انرثع  دقف  ككوكش . لصاوت  يكل  رربم 
لك نابسحلاب  ًاذخآ  ةعاربب ، هلمع  ذيفنت  ناغود  عاطتسا  دقف  ةرم  لك  يف  امكو 

يئانجلا صحفلا  يهتني  ىتح  هلوقي ، ام  ةحص  نم  ققحتلا  نكمي  نكلو ال  ليصافتلا .
. ةحلسألل

؟ رمألا لوطيس  لهو  - 
. ةجيتنلا انلصتس  ريدقت ، رثكأ  ىلع  نيموي  لالخف   -ال ،

. ًامهم ًارمأ  ركذت  هنأكو  ينلأس  نمو  ةهربل ، تكس 
؟ لزنملا لخد  نم  لوأ  تنكأ  حيحص ، - 
. تبجأ ًاعم  – انلخد  اغلوتو  انأ  لجأ ، - 
؟ لزنملا امكلبق  دحأ  لخدي  هنأ مل  ينعت  - 
. يعم تناك  حيتافملا  ّنأل  لاحم ، اذه  - 
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لزنملا مل ىرخأ يف  قئاثو  كانه  تناك  نإ  ققحتلا  ديري  ناك  هنأو  دب  ال 
كشلا يب. ًاقحم يف  ًاضيأ  وه  ناك  هب ، ّكشأ  تنك  امكف  اهنع . فشكن 

. هتلأس ةلكشم ؟ – نم  كانهأ  - 
ًاديزم هنم  بلطأ  يرودبو مل  كلذب ، ىفتكا  ريغص  – ليصفت  درجم   -ال ،

. عبارلا قباطلا  ىلإ  دعصملا  انب  لصو  دقو  حيضوتلا . نم 
، لوطلا طسوتم  لجر  وهو  تزع ، بتكم  انلصو  ىتح  ثيدحلا  لدابتن  مل 

يطغتو ةخفتنم  تناك  هنوفج  نألو  مساب . هجوو  يضف ، رعش  وذ  مسجلا ، ئلتمم 
اذهو ةليوط ، قرأ  ةليل  نم  ىناع  هنأب  نيرخآلا  ىدل  ًاعابطنا  دلوي  ناك  دقف  هينيع ،

يف هتفداص  نإ  نيذلا  صاخشألا  نم  تزع  ناكو  فيطللا . هرهظم  نم  ديزي  رمألا 
، ًافقاو ض  ىتح  ةفرغلا ، انلخد  نإ  امو  ةطرش . مأ  عقوتت  نأ  لاحملا  نمف  قيرطلا ،

. ينحفاصو
ّيلإ رظني  وهو  اهلاق  انل  – اهتيدأ  يتلا  ةمدخلا  ىلع  ركشلا  ليزج  كركشن  - 

اننأ مل مغرف  هب  – قوثولل  ينعفد  ام  عنصت ، وأ  ةلماجم  يأ  هبوشت  توصبو ال  دوب ،
ميمص ةلغلغتم يف  ةباصعلا  نأ  ملعن  اننكل  روغنوغو ، جافلاي  طّروت  تابثإ  نم  نكمتن 

هيف جاتحن  ةبوعصلا ، نم  ريبك  ردق  ىلع  ًاعارص  ضوخن  اننأ  كل  دكؤأو  ينمألا . زاهجلا 
. ماعلا يأرلاو  مالعإلا  معد  ىلإ 

جافلاي نم  لك  لتقم  يرود يف  ىلع  هعلطي  ديفم مل  ّنأ  همالك  نم  تكردأ 
ظقيأ يف ىرخأ ، ةهج  نم  هنكلو  هوحن ، نانتمالاب  ةيادبلا  يف  ينرعشأ  ام  روغنوغو ،

اننأ امك  هقيدص ، نكأ  انأف مل  ًالثامم ؟ ًارمأ  لعفي  َمِلف  ًاددجم . ههاجتا  كوكشلا  يسفن 
نع امبرو  لب  هليمز ، نع  تامولعملا  ءافخإب  موقي  اذاملف  ام . رمأل  ةيوس  ططخن  ال 

؟ يلثم صخش  لجأ  نم  ًاضيأ  هريدم 
. نيقباسلا هيسوؤرم  نع  ثيدحلاب  أدب  مث  ةوهقلا ، تزع  انل  بلط 
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نم ًاريثك  ايدأ  اأ  امك  ةبئاش ، هبوشت  ال  ًاعصان ، يفيظولا  امهلجس  ناك  - 
يف امهنييعت  ّمت  نيحو  لوضانألا . ةقطنم  يف  اهتمدخ  ءانثأ  حاجنب ، ةبعصلا  ماهملا 

يلإ ءاج  روغنوغ  ّنأ  ركذأو  باهرإلا . ةحفاكم  ةبعش  ىلإ  امهلقنب  انمق  لوبنطسا ،
ىلع قفاوت  نأ  وجرأو  لمعلا ، ًاحجان يف  ًاقيرف  لكشن  جافلايو  انأ  لاقو يل» : اهنيح 
هذه باسحل  نالمعي  امأ  ملعأ  نكأ  ملو  يديس .« اي  ًايوس  لمعلا  يف  انئاقب 
نم عنام  يأ  دجأ  مل  اذل  نالطب . امأ  ىلإ  ريشت  امالجس  ّنأل  تاباصعلا ،

. رخآل تقو  نم  ءاطخألا  بكترنو  رشب  انلك  ةياهنلا  ةيوس .يف  امهلمع 
. ديفم وحن  تفتلا  هحيضوت ، ىأ  نيحو 

؟ ناندع ديسلل  ةيامحلا  ريفوت  ةلأسم  بترنس  فيك  ًانسح ، - 
ةقباسلا هتجوزف  ديفم  – حضوأ  ةمهملا  – هذ  نيقيرف  فلكن  نأ  بجي  - 

. رطخلاب ناددهم  ًاضيأ ، هنباو 
ام ةمهملاب . م  قثأ  نيذلا  بابشلا  رثكأ  نم  ًاضعب  فلكأس  تمهف . - 

. ماودلا ىلع  ةديج  ماعومسمف  ىلوألا ؟ ةدحولاب  كيأر 
نم نينثا  فلكأس  يننكلو  ديفم  – قلع  هيف  – ركفأ  تنك  ام  اذهو  - 

، ىلوألا ةدحولا  فيلكت  تاءارجإ  قرغتست  دقف  ًايلاح ، ناندع  ةقفارمب  ةيريدملا  بابش 
. دغلا ىتح  ًاتقو 

مغرو هتبطاخم . دنع  يديسب ، تزع  بقلي  ناك  هنأ  يهابتنا  تفل  دقو 
ءانثتساب ديفم ، لوح  ءيش  يأ  فرعأ  نكأ  يننكل مل  ااذ ، ةبترملا  امأ يف  يداقتعا 

اذه وه  نم  نكلو  تارابختسالا ، عم  لمعي  هنأ  ينربخأ  دقو  فراع . هب  ينربخأ  ام 
. هنع قئاقحلا  ضعب  ةفرعمل  ةجاحب  يننظأ  يقيقحلا ؟ هلمع  ةعيبط  يه  امو  لجرلا ،

انبكر نيحو  ةيندملا ، ةطرشلا  نم  نانثا  ينقفار  دقو  نمألا ، ةيريدم  ترداغ 
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. هب سأب  تقو ال  ذنم  ّلح  دق  مالظلا  ناك  امهل ، ةصصخملا  ءاضيبلا  ونيرلا  ةرايس 
فطعملا وذ  رخآلا  امأ  ةخستم ، تدب  ةيحل  اذ  ًاليحن ، ًاباش  ةرايسلا ، دوقي  نم  ناك 
. ًاددجم يبيصن  نم  يفلخلا  دعقملا  ناكو  هنم ، برقلاب  سلجي  ناك  دقف  يدلجلا ،

نايطرش درجم  امأ  ىلإ  ريشي  امهيف  ام  لكو  تانيثالثلا ، امهالك يف  ناك 
نيحو ةمهملا . هذ  امهفيلكتل  ًاقلطم ، نانتمالا  امهيلع  دبي  ملو  رثكأ . ال  نايداع 

ىلع تقفاو  يننأل  تمدن  فئازلا ، مارتحالاو  امهيلع ، يدابلا  قيضلاو  مربتلا  تظحال 
امهيلع ودبت  نيذللا  نيباشلا  نيذه  ّنأ  ًادكأتم ، تنك  يننأ  ىهدألاو  ةيامحلا . ةركف 

ملاع ةعساو يف  ةربخ  نوكلمي  صاخشأ  نم  يتيامح  نم  انكمتي  نل  ةحضاو ، ةربخلا  ةلق 
لزنم ىلإ  يناثلا  هجوتيس  اميف  امهدحأ ، ينقفاري  نأ  ررقتو  دق ّمت ، رمألا  نكلو  مارجإلا .
يتلا ةيفيكلا  يف  ركفأ  تنك  ميسقت ، ةقطنم  وحن  ةرايسلا  قلطنت  اميفو  ادنوف .

عمست اأ مل  لاحملا  نمو  كلذك ، اهنظأو  اهنم ، ًءاتسم  تلز  امف  ادنوف . ا  ثدحأس 
لاصتالا يب، ءانع  اهسفن  فلكت  كلذ مل  مغرو  اهدعب ، لصح  امو  فراع ، تومب 
، ةظحللا كلت  لاصتالا .يف  ًاضيأ  توموأ  نم  بلطت  مل  امك  ةدحاو . ةرمل  ولو 

تنّمخو يفخ ، حرف  ينباتنا  لاحلا  يفو  ةحرابلا . ذنم  قلغم  لاقنلا  يفتاه  ّنأ  تركذت 
لئاسر سمخ  تيقلت  ىتح  هتلّغش ، نإ  امو  ًاقلغم . ناك  فتاهلا  نكلو  الصتا يب ، امأ 

. توموأ نم  تناك  اهلكو  روفلا . ىلع 
». انب لصتا  كيلع ، روثعلا  نم  نكمتن  مل  اباب ؟ اي  تنأ  نيأ  «

كلذ مل مغرو  نآلا ، لزنملا  امأ يف  دب  الو  ةنماثلا ، ىلاوح  ةعاسلا  تناك 
فتاه مقر  ىلع  تطغض  لب  يضرألا . فتاهلا  ىلع  لاصتالل  ةيفاكلا  ةأرجلا  كلمأ 

. ةيناثلا ةنرلا  دعب  يلع  ّدر  دقو  لاقنلا . توموأ 
هتوص ًاحضاو يف  قلقلا  ادبو  روفلا ، ىلع  ينلأس  ريخب ؟ – تنأ  له  اباب  - 

؟ تنأ نيأ  – 
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؟ تنأ نيأ  ينربخأ  تبجأ  – كل  – حرشأس  - 
ثحبن نحنف  يرجي . امب  ينربخأو  نآلا ، ينم  كعد  نكلو  لزنملا ، انأ يف  - 

مل اننكلو  اهيلع ، ددرتت  يتلا  يداونلا  يفو  ميدقلا ، كلمع  يف  ةحرابلا ، ذنم  كنع 
. كيلع ًادج  نيقلق  انكو  فراع . معلل  ىرج  امب  انعمس  دقو  كيلع . روثعلا  نم  نكمتن 

تررسو ينرمغت . ةيفخ  ةداعسب  رعشأ  تأدب  ثيدحلا ، لصاوي  ناك  اميفو 
. يلع نافاخيو  يرمأل ، نامتهي  اناك  امأل 

؟ تيبلا كتدلاو يف  له  ىرج . ام  لكب  امكربخأسو  ريخب . انأ  - 
. لجأ - 

. ّيدل يتلا  ةأرجلا  لك  تعمجتسا 
. تلق امكيلإ  – تآ  انأ  ًانسح ، - 

. ينلأسي نأ  لبق  ًاليلق  فقوت 
؟ لزنملا ىلإ  - 

يننأ ةصاخ  يقنح ، هلاؤس  راثأ  دقو  تقلع ، ةلكشم ؟ – نم  كانهأ  - 
ضعب كانهف  تلعف . امل  ًارطضم  نكأ  مل  ول  ادنوف  – ءاقل  ةركف  نم  ًارتوتم  تنك 

. اهنع امكربخأ  نأ  بجي  يتلا  رومألا 
، ةلكشم نم  ام  عبطلاب  يئايتسا  – ظحال  دقو  روفلا  – ىلع  لعزت   -ال 

. تئش ىتم  مودقلا  عيطتست 
. ةعاس فصن  يلاوح  دعب  لصأس  - 

عم قافو  ىلع  نكأ  يننأل مل  ًاقلق  ناك  امبر  امهيلإ ؟ يباهذ  ةركف  هقرت  َِمل مل 
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نكي ًايأ  رخآلاو . نيحلا  نيب  ا  ّرمي  يتلا  راوطألا  ةبارغ  تابون  ىدحإ  يه  امبر  وأ  همأ ،
ةيامحف امهيلإ . ثدحتلاو  لزنملا ، كلذ  ىلإ  باهذلا  ّيلع  بجوتي  ناك  دقف  ببسلا ،
تبلطو تالامتحالا ، لكل  يسفن  تأيه  اذل  يئايربك . نم  ريثكب  مهأ  ينباو ، ادنوف 

. ريغ ناهيج  ةقطنم  وحن  هجوتلا  يطرشلا  نم 
، بيرغ ريبعت  اههجو  ىلع  مسترا  دقو  بابلا ، يل  حتف  نم  ادنوف  تناك 

. قلقلا هبوشي 
. تلق ًابحرم  – - 

، لوخدلاب لّضفت  لوخدلا  – قيرط  حسفت يل  يهو  ّيلع ، تدر  ًالهأ  – - 
، ًاريثك برغتسأ  يننكل مل  حضاو . كابترابو  ةيمسر ، ةقيرطب  فرصتت  تناك  كب  – ًالهأ 

ىلإ يتارظن  تهجوت  يفطعمو ، يئاذح  علخأ  تنك  اميفو  أوسألا . عقوتأ  تنك  يننأل 
كلذف لوهذلاب . ينباصأ  ام  تدهاش  ةظحللا ، كلت  توموأ .يف  ةيؤرل  نولاصلا 

، ةحصلا روفوملا  دسجلاو  ليوطلا ، دعجألا  رعشلا  وذ  هتيحل ، بيشلا  طخ  يذلا  لجرلا 
هنأ تكردأ  اهنيح  ىضم . اميف  اهيلع  سولجلا  تدتعا  يتلا  ةكيرألا  ىلع  سلج  دق 

اماوصأ تعمسو  تيتأ  نيح  ةحرابلا ، ّملأ يب  يذلا  هتاذ ، قيضلا  ينباتناو  مإ . ماسرلا 
حيضوتب ءافتكالا  لب  مهعم ، سولجلا  ةركف  نع  لودعلا  يل  رطخو  ًاعم . ةموؤشملا 

تارظن يتارظن  تقتلا  اهنيح  نكمي . ام  عرسأب  ةرداغملاو  بابلاب ، فقاو  انأ  امنيب  رمألا 
ةماستبا لالظ  اهمف  ةيواز  ىلع  رهظت  تناك  لب  ٍدحت . يأ  اهيف  نكي  يتلا مل  ادنوف 

. ًالذج توموأ  توص  ينلصو  نيح  باهذلا ، ةركف  ىلع  تيقب  ةلوجخ .
؟ يبأ لصو  له  - 

، مإ وعدملا  كلذ  ةلابق  سلجي  هنأ  دب  الو  نولاصلا ، نم  يتأي  توصلا  ناك 
توموأ ناك  تفتلا  نيحو  بجشملا ، ىلع  يفطعم  تقلع  هتيؤر . نم  نكمتأ  اذل مل 

. قالطإلا ىلع  هنم  هعقوتأ  مل  ًافرصت  ناكو  ةأجف ، ينضح  يف  ىمترا  يتلابق . فقي 
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ةبغر ينتباتنا  لب  يردص ، يف  لمتعي  يذلا  قيضلا  يشالتب  روفلا  ىلع  ترعشو 
: لوقأ انأو  دوب  ينبا  رهظ  ىلع  تبرو  اهحبك . تعطتسا  داكلاب  ءاكبلاب ،

. تلق غلابت  – نأل  يعاد  ينب .ال  اي  ًانسح  ًانسح ، - 
. ًاليلق ينع  َدعتبا 

معلا مث  نمو  ناغود ، معلا  ًالوأ  ينلأس  – اباب ؟ – لصحي  يذلا  ام  - 
. فراع

ردق ىلع  عضولا  ادنوف  – وحن  تهجتاو  تلق ، ينب  – اي  رمألا  حرشأس  - 
تنك امل  روفلا ، ىلع  امكعم  ثدحتلا  يعدتسي  رمألا  نكي  امو مل  ةيدجلا ، نم  ريبك 

. اهل تحضوأ  يئيجمب  – امكتجعزأ 
. قالطإلا ىلع  انجعزت  تنأ ال  - 

ىلع ًاحضاو  ادب  ًاريبك ، ًاقلق  اهل  ببست  يكل  ةيفاك ، يتاملك  تناك 
. ًاضيأ مإ  برتقا  ءانثألا  كلت  يفو  اهحمالم .

. ًاحفاصم هدي  ّدمو  مإ  – انأ  ًابحرم . - 
. ناندع انأو  تلق  – ًابحرم  – - 

يهو هوحن ، ادنوف  تتفتلا  ًاضيأ . وه  اهيف  يناراج  ةرباع ، ةماستبا  تعّنصت 
. حضوت

ةريغصلا ةفرغلا  يف  سلجنس  اذل  هيف ، ثدحتلا  انيلع  مهم  رمأ  كانه  - 
. تقولا ضعبل 

. روفلا ىلع  هتماستبا  تشالت 
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. متمت عبطلاب  – - 
ًاضيأ وه  هينعي  دق  رمألاف  تلق  – انعم  – مإ  ءاقب  ةرورضب  دقتعأ  - 

. فسألل
ةريحب ينناقمري  مإو  توموأ  ناك  اميف  اههجو ، الع  يذلا  قلقلا  داز 

: انبطاخت يهو  ةعرسب  اهسفن  كلامت  نم  تنكمت  اهنكلو  ةحضاو ،
. نولاصلا انلك يف  سلجنلف  ةفرغلا ، ىلإ  لاقتنالل  يعاد  ًاذإ ال  - 

نيح كبتري  توموأ  لعج  يذلا  ببسلا  تنّمخ  نولاصلا ، انلخد  امدنع 
يف تاطلسلاو ، تالبقملا  نم  عاونأ  فطصت  تناك  ةلواطلا  ىلعف  مداق . يننأب  هتربخأ 

ةلواطلا ادنوف  هلضفت  يذلا  عونلا  نم  بارش  ةنينق  بصتنت  اميف  ةحضاو . ةقانأ 
. خومشب

. قيضلا هبوشي  توصب  ادنوف  تحضوأ  مإ  – داليم  ديع  وه  مويلا  - 
نع مجحأ  ام  اذه  نأ  تكردأو  ًاكبترم ، ادب  يذلا  ينبا  وحن  ينع  ًامغر  يتارظن  تهجتاف 

. مإ وحن  تفتلا  يننكل  هب . يرابخإ 
. ديعس داليم  ديع  - 

متهم ريغ  هنأ  حضاولا  نم  ادبو  هتاذ ، بيذهتلاب  يلع  در  كل  – ًاركش  - 
. هلوقأس ام  ةفرعمل  ًافهلتم  ادبو  ًاضيأ ، قلقلا  هيلإ  لقتنا  دقف  داليملا ، ديعو  ةئنهتلاب 

بيرغ يف يننأب  ىلوألا  ةرملل  تسسحأ  سولجلل ، ًاناكم  راتخأ  تنك  اميفو 
. لزنملا اذه 

ناسنإلا ملسي  نيح  : « توملاب قلعتت  ةياكح  انل  دّدري  يدلاو  موحرملا  ناك 
. توملا ةبارغل  وأ  ةأجافملا  ببسب  امبر  ىلوألا ، ةلهولل  يرجي  ام  ةقيقح  كردي  ال  هحور ،
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للملاب رعشي  ًاديحو ، ىقبي  نيحف  هدسج . ىلع  بارتلا  ةلاهإو  هنفد ، ةظحل  ىتح 
هنأ كردي  طقف  ةظحللا  كلت  يف  يبشخلا ، حوللاب  مطتري  هنيبج  نكل  ضوهنلا ، لواحيو 
دقو تيملا ، هب  رعشي  يذلا  ىسألاب  تسسحأ  ةظحللا  كلت  يفو  ةايحلا .« قراف  دق 

لوجتأ ةعقب  رثكأ  ىضم ، اميف  ناك  يذلا  ناكملا  اذهف  ةراسخلا . حاولأب  ينيبج  مطترا 
ذخأو ّيلإ ، ةبسنلاب  ابيرغ  حبصأ  دق  يرارسأو ، ينيوأي  يذلا  تيبلاو  ةمات ، ةحارب  اهيف 
كلام اهل  تاب  اهيلع ، سولجلا  تدتعا  يتلا  ةكيرألاو  يتايركذو . يتبحأ  نع  يندعبي 

نيفقاو يف عيمجلا  يقب  سولجلا . ّيلع  بجوتي  نيأ  فرعأ  ال  ًافقاو ، تيقب  اميف  رخآ .
، ةجرحلا تاظحللا  هذه  ءاإ  يلع  ناك  يلاتلابو  يسولج ، راظتناب  ةحضاو ، ةريح 

ةيوق األ  ًالبق ، اهذبحأ  تنك ال  ةكيرأ  ىلع  يتارظن  تعقو  سولجلل . ناكم  رايتخاو 
مإ داع  امنيب  ارقل . ًامغرم  ارتخاف  راغلا . ةريجش  صيصأ  نم  برقلاب  ةءاضإلا ،
بحس اميف  هراوجب . يتلا  ةكيرألا  ىلع  ادنوف  تسلجو  قباسلا ، هناكم  سولجلل يف 

مل رمألا ، تايرجمب  ملع  ىلع  اوناك  مألو  ينم . برقلاب  سلجو  ًايسرك ، توموأ 
اميف ناغود ، اهيف  تلباق  يتلا  ةظحللا  نم  تأدبف  مهل ، حرشلا  يف  ةقشم  دباكأ 

نم يئاهتنا  دعب  ىتح  مهيلع ، ًاميخم  ّلظ  قبطم  تمصب  يل  نوعمتسي  عيمجلا 
. ءيش يأ  نع  يلاؤسب  مهدحأ  ردابي  نأ  نود  ثيدحلا ،

. مرمغ يتلا  ةشهدلا  نم  صّلخت  نم  لوأ  توموأ  ناك 
نيبرقملاب ىذألا  قاحلإل  مهيدل  رربم  الف  رمألا ، اننومحقيس يف  مهنظأ   -ال 

. موبقعتي نيذلا  صاخشألا  نم 
امب ؤبنتلا  نكمي  الو  ةَلَـتَـق ، مأ  ادنوف  – تلخدت  تنأ ؟ – كاردأ  امو  - 

. هب نوموقيس 
ىفتكا لمعلا  – يف  ًاحضاو  ًابولسأ  نوكلمي  مهنكلو  ؤبنتلا ، نكمي   -ال 

. حيضوتلا اذ  توموأ 
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نوموقي مأ  ةدحب  – ادنوف  هتلأس  تنأ ؟ – ثدحتت  بولسأ  يأ  نع  - 
. هب ىذألا  قاحلإ  نولواحيو  مهضرتعي ، نم  لك  لتقب 

تفلخ اأ  تروصت  نأ  دعبف  رمألا ، نم  ةءاتسم  اأ  حضاولا  نم  ادب 
. تاقياضم وأ  لكاشم  نود  ديدج ، نم  اايح  ءانب  عيطتستو  اهءارو ، لكاشملا 
. هتنب ام  لك  مدهيل  يضاملا ، مقمق  نم  تيرفعك  جورخلا  دواعي  ميدقلا ، اهجوزب  أجافت 

؟ انب تّملأ  يتلا  ةبيصملا  هذه  ام  يهلإ  اي  - 
. مإ لخدت  ادنوف  – اي  كعور  نم  يئده  - 

رمأب عمسي  نيح  هصئارف  دعترت  نأ  تعقوت  يذلا  ماسرلا  اذه  ادب  ةبارغلل ، اي 
ةرارق يفو  يننأ  مغر  تلّيخت . امم  ًاكسامت  رثكأ  هددهتي ، دق  يذلا  رطخلاو  ةباصعلا ،

. ينونظ بّيخ  هنكل  ادنوف ، مامأ  فعضلا  رهظي  نأ  وجرأ  تنك  يسفن ،
بسحبو اهفواخم  – نم  لّلقي  نأ  لواح  ًاقحم  – توموأ  نوكي  دقف  - 

اولواح مأ  نظلا  بلغأو  هنوقحالي ، صخش  يأ  لئاوع  ءاذيإب  اوموقي  مل  يتامولعم ،
وأ هفرعي ، امب  مهل  حوبيل  هيلع ، طغضلاو  ناندع  ديسلا  ةفاخإ  ديدهتلا  اذه  لالخ  نم 

مئارجلاو نييسفن ، ىضرم  اوسيل  مهنكلو  ةَلَـتَـق ، مأ  حيحص  رمألا . ةعباتم  نع  ىلختي 
. ةحضاو تارربم  اهل  ااكتراب ، نوموقي  يتلا 

تيسنأ اوص  – جد  دقو  مإ ؟ – اي  ىضرم  اوسيل  مإ  لوقت  فيك   -
بونجلا تعقو يف  يتلا  ثادحألا  نع  اذامو  يضاملا ؟ نومرا يف  ءالؤه  هلعفي  ناك  ام 

اوعضيو يف ماذآ ، نوعطقيو  مهاياحض  فونأ  نوعدجي  اوناك  دقل  دالبلل ؟ يقرشلا 
. مهمئارج باكترا  دعب  مويج 

نكل عئارذلاو ، ججحلا  نم  ديزم  درسل  دعتسي  مإ  ناك  كلذ  – مغرو  - 
. قيرطلا هيلع  تعطق  ادنوف 
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. حاونلل تداع  انب  – تملأ  يتلا  ةبيصملا  هذه  ام  - 
تطروت يف امل  يديب ، رمألا  ناك  ول  تلق  – ةثالثلا  – متنأ  مكنم  رذتعأ  - 

تدجو يتالواحم ، لك  مغر  مكل ؛ تحضوأ  امكو  يننكلو  قالطإلا . ىلع  ةيضقلا 
. ةأجف ثادحألا  مضخ  يسفن يف 

يف خرصتس  اأ  ةظحلل  تننظو  اهعومد ، حسمت  يهو  ادنوف  ّيلإ  ترظن 
. لعفت اهنكلو مل  لزنملا  نم  يندرطتو  لب  ينمهتتو ، يهجو 

طّروتلا ًابغار يف  نكت  كنأ مل  ًاديج ، ملعأ  انأف  هنع ، رذتعتل  كل  بنذ   -ال 
الو ةنوعلم ، ضرألا  هذه  ّنإ  دلبلا . اذه  وهف  بنذم ؛ نم  كانه  ناك  نإ  رمألا . يف 
يتلا تاباذعلا  لك  مغرف  نآلا . ىتح  دلبلا  اذه  يف  شيعلا  انتلصاوم  ببس  ملعأ 

ام ةداج يف  انأ  ًاليلق . ولو  رومألا  نسحتت  مل  اياحضلا ، لك  مغرو  سانلا ، اهشاع 
. ةعجر نود  هرداغنو  دلبلا ، اذه  كرتن  انوعد  هلوقأ ،

تيقب اذل  ًاريثك ، اهلوح  انلداجتو  تارملا ، تائم  تاملكلا  هذه  تعمس  دقل 
. رياغم يأر  هل  ناك  مإ  نكل  ًاتماص ،

. اهلأس انعاضوأ ؟ – نع  ًاريثك  فلتخي  نادلبلا  ةيقب  عضولا يف  ّنأ  نينظتأ  - 
. رربم نودو  هاوه ، ىلع  سانلا  لتق  ىلع  مدقي  دحأ  نم  ام  لقألا  ىلع  - 

. مهعم لمعتو  ةَلَـتَقلا ، دي  اهدي يف  عضت  ةلودلا ال  ّنأ  امك 
لخدت يمأ  – اي  دحلا  اذه  ىلإ  رمألا  نم  ةقثاو  ينوكت  نأ  بجي   -ال 
. هباكترا ىلع  نومدقيس  ام  نيرتس  اهنيح  ام ، قزأمل  اوضرعتي  نإ  امف  توموأ  –

ءارآلا قافتا  نكلو  ةيناثلا ، ةرملل  ااذ  ةرابعلا  مإ  ررك  قحم  – توموأ  - 
ىناوتت نل  ًاضيأ ، ابوروأو  اكريمأ  تاموكحلاف يف  ًاريثك  – ينقوري  نكي  ينبا مل  نيبو  هنيب 
ةيمادلا ثادحألاب  لفاح  اهخيرات  ّنأ  امك  ام ، ةمزأل  ضرعتت  نيح  نيناوقلا  قرخ  نع 
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. كلذ ىلع  دهشت  يتلا 
ّنأ يهو  اهكردي ؛ ةمهم ال  ةقيقح  كانه  نكلو  هلوقي ، ام  ًاقحم يف  مإ  ناك 

. رثكأ اهدانع  دادزا  اهرتوتو ، اهقيض  دادزا  املك  ادنوف 
ةلغب – دانعب  اهيأرب  ثّبشتلا  ةقباسلا  يتجوز  تلصاو  كلذ  – نظأ   -ال 

. ناكم يأ  اهل يف  ليثم  ال  اندنع ، يتلا  ةيشحولاف 
. ًاريثك لوطتس  ةميقعلا  ةشقانملا  اذه  تناكل  لخدتلاب ، مقأ  ولو مل 

رظنأ انأو  اهتلق  رخآ  – تقو  ىلإ  عيضاوملا  هذه  شاقنلا يف  كرتن  انوعد  - 
ةيريدم موقتس  مالكلا  – تلصاو  دحأ ، ضرتعي  نيحو مل  رخآلا ، ولت  دحاولا  مهيلإ 
. ةيضقلا تاسبالم  حضتت  ىتح  لقألا  ىلع  تقؤم . لحك  انل ، ةيامح  ريفوتب  نمألا 

. ليوط تقول  رمتسي  هنكلو مل  ادنوف ، ينيع  ىضرلا يف  نم  قيرب  عمتلا 
؟ ةطرشلا رداغت  نيح  هلعفنس  يذلا  ام  كلذ ؟ دعب  اذامو  - 

امبر توموأ  – فته  يمأ ؟ – اي  دحلا  اذه  ىلإ  ةمئاشتم  ِتنأ  اذامل  - 
ملأ ةقيقحلا . فشك  نم  نكمتتو  ريصق ، تقو  ةيضقلا يف  ّلح  نم  ةطرشلا  نكمتت 

. ةيمهألا ةياغ  ةلدأ يف  ىلع  روثعلا  نم  اونكمت  دقل  يبأ ؟ هلاق  ام  يعمست 
، هداقتاو بابشلا  ناوفنع  ّنأ  امإو  ةقدب ، هتلق  ام  بعوتسي  ينبا مل  ّنأ  امإ 

. رمألاب فختسي  هلعجتو  اهلحم ، ريغ  ةأرج يف  هناحنمي  اناك 
ةيدج ىصقأ  ءادبإ  ىلع  تصرح  دقو  تلق ، مكعم  – ًاحيرص  نوكأس  - 

ىتح ال ثدحتأ ، انأو  ادنوف  وحن  تهجتا  دعب  – اميف  ثدحيس  ام  ملعأ  ةنكمم  –ال 
ديرأ انأف ال  امبرو ال . توموأ ، هلاق  ام  ققحتي  امبر  اهفواخمب  – فختسأ  يننأب  رعشت 

. هوهجاوت نأ  نكمملا  نم  يذلا  رطخلا  مكل  حضوأ  نأ  ّيلع  بجوتي  لب  مكعادخ ،
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. ديدشلا رذحلا  يخوت  مكيلع  ّنيعتي  ةظحللا ، هذه  نم  ًارابتعاو 
لاعفنالا – نم  نادعترت  اهادي  تناك  يتلا  ادنوف  تلءاست  نكلو ؟ – - 
الو انلمع ؟ ناكمو  لزنملا  ناونع  ىلإ  لوصولا  نوعيطتسي  مهو  رذحلا ، ىّخوتنس  فيك 
نلف كلذ ، انلعف  ول  ىتح  اننأ  مغر  كانهو ، انه  لوجتلاو  حالسلا  دلقت  انل  نكمي 

. ةجيتنلا فلتخت 
تناك اأ  ديحولا  اهبيعو  ةمكح ، نوكلا  ءاسن  رثكأ  ادنوف  تناك  دقل 

. اهلابب رطخي  ام  لوأ  يه  ةئيسلا  تالامتحالا  تناكو  مزاللا ، نم  رثكأ  ةمئاشتم 
ىلع ريبادتلا  ضعب  ذخأ  نم  سأب  نكلو ال  ةحلسألا ، دّلقتن  نل  عبطلاب  - 

. عبطلاب ةتقؤم  ةرتفل  نكلو  نآلا ؛ ةلوبقم  ربتعت  جراخلا  ىلإ  رفسلا  ةركفف  ةياقولا ، ليبس 
. ًانكمم كلذ  ناك  نإ  ةّدع ، عيباسأل  ةثالثلا  متنأ  اورفاست  نأ  لضفألا  نمو 

يهو ةشهد  اهانيع  تعستا  دقو  ادنوف ، تلءاست  جراخلا ؟ – ىلإ  رفاسن  - 
نكلو دلبلا  – اذه  كرتو  رفسلاب  ةبلاطم  تاظحل  لبق  لولوت  نكت  اأكو مل  ينقمرت ،

؟ توموأ ةعماج  نع  اذامو  لمعلا ؟ مهل يف  لوقأس  اذامو  رفسلا ؟ اننكمي  نيأ  ىلإ 
. لعفأ يننكل مل  ًالتق ، توملا  نم  لضفأ  ةزاجإ  ذخأ  نإ  اهل  لوقأس  تنك 

مكضرعت لظ  يف  ةعماجلاو ، لمعلا  نم  ةريصق  ةزاجإ  ذخأ  لضفألا  نم  - 
. تلق لتقلاب  – ديدهتلل 

اأ ىلع  ةلالد  هذهو  اهيتفش ، تّمز  دقو  ادنوف ، تلاق  فرعأ  –  -ال 
. ةيدجب يحارتقا  ركفت يف  تأدب 

يف كرومأ  ميظنت  يلواح  مإ  – قلع  ةديج  – ةركف  اإ  ةقيقحلا   -يف 
عيطتسنو اسنرف . نيبرقملا يف  ءاقدصألا  نم  ريثك  ّيدل  يدل . ةلكشم  انأو ال  لمعلا ،

. مهيلإ باهذلا 
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نم ةزاجإ  ذخأ  ِكنكمي  الأ  تلخدت  – رفسلل  – ةهجو  مترتخا  دق  اه  - 
؟ لمعلا

ةيلاملا ةمزألا  ببسب  ةرتفلا  هذه  دكار  لمعلا  ّنأ  حيحصف  فرعأ .  -ال 
؟ توموأ ةعماج  نع  اذام  نكلو  نكلو ..

، متدرأ نإ  متنأ  اورفاس  توموأ  – قلع  ًاريثك  – رمألا  نولو  مكنأ  ييأرب  - 
. انه ىقبأس  يننكل 

ةسمخ لتق  دقل ّمت  ةرشابم  – هينيع  ىلإ  قدحأ  انأو  اهتلق  ينب  – اي  ينعمسا  - 
ةثالث كلذ  لبق  لتق  امك  ثادحألا ، هذه  ءارج  دحاو  عوبسأ  لالخ  صاخشأ 
نكمي الف  ةقحم ، كمأو  ةروطخلا . نم  ريبك  ردق  ىلع  رمألا  ّنأ  يأ  نيرخآ . صاخشأ 

. ةزيجو ةرتفل  جراخلا  ىلإ  رفسلا  وه  قرطلا ، ملسأو  ةَلَـتَقلا . ءالؤه  هلعفي  دق  امب  ؤبنتلا 
، ةقيقحلا ءالج  نيحل  اسنرف ، ىلإ  ًاعيمج  اورفاس  لوبقم ، رايخ  هيدل  مإ  ديسلاو 

. عاضوألا رارقتساو 
. ضرتعي نأ  لبق  ةدحب  ينقمري  وهو  تاظحلل ، لّهمت 

؟ وجروبل هلوقأس  يذلا  امف  ةقيرطلا ، هذ  رفسلا  عيطتسأ   -ال 
. هتبيبح نع  ثدحتي  ناك 

. اهتمالسو كتمالس  لجأ  نم  اسنرف  ىلإ  رفسلل  رطضم  كنأب  اهربختس  - 
. هينعأ ام  مهفي  هنكل مل 
؟ رمألاب اهتقالع  امو  - 

. كعم لّوجتت  امنيب  ةليمجلا ، ارخؤم  ةصاصر يف  ىقلتت  دق  األ  - 
. قيضب ينجدحي  ذخأو  ههجو  ّرهفكا 
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دحأ باصُي  نل  ةروعذم  – ادنوف  تلخدت  هللااب  – ًابح  كلذ  لقت   -ال 
. كلذب حمسن  نل  اننأل  ىذأ ، يأب 

. رخآ لح  دجوي  الف  رفسلاب ، مكيلع  لاحلا  هذه   -يف 
متت نلف  ماسرلا  – لاق  هلوقي  – ام  يف  قحم  ناندع  ديسلا  ّنأ  ييأرب  - 
مهل حرشأ  نيحو  يئاقدصأ ، ًاعيمج  مهف  ةزاجإ . بلطب  ِتمّدقت  نإ  لمعلا  نم  كتلاقإ 
ىلع كعيجشتب  نوموقيسو  لب  ديكأت . لكب  رمألا  نومهفتيس  عضولا ، ةروطخ 

. رفسلا
. ةصرفلا لالغتساب  تمق  اذل  ةركفلا ، لّبقتتو  نيلت ، ادنوف  تأدب 

نأ مكيلع  ةعماجلا ، نم  توموأ  لِصُفو  لمعلا ، نم  كدرطب  اوماق  ول  ىتح  - 
. فورظلا هذه  لظ  ءاقبلاب يف  ةرماغملا  مكنكمي  الف  اورفاست .

ججحلا ءازإ  ضارتعالا  ىلع  ًارداق  نكي  هنكل مل  ًادج ، ًءاتسم  توموأ  ادب 
ىلع ةرداق  ريغو  ةدّدرتم ، اأ  حضاولا  نم  ناكف  ادنوف  امأ  مهل . اهتمدق  يتلا  ةيقطنملا 

. ام رارق  ذاختا 
. انتيؤرل ًادج  نورسيسو  سيراب ، يف  يئاقدصأب  لاصتالاب  ةليللا  موقأس  - 

جوزت نيح  نينس  ذنم  سيراب  ىلإ  رفاس  دقو  ةعماجلا . مايأ  نم  يقيدص  وه  دمحمف 
وهو توموأ  وحن  تفتلاو  كانه  – هترايزل  ماودلا  ىلع  ينوعدي  وهو  ةيسنرف . ةاتفب 

، ايليفوأ اهمسا  ابيرقت ، كرمع  ةباش يف  ةنبا  مهيدلو  ينبال  – ميمح  قيدص  هنأكو  هزمغي ،
ىلع رورس  لكب  قفاوتسو  ًادج ، ةفيطل  اأ  امك  لامجلا ، نم  ريبك  ردق  ىلع  يهو 

ناحبصتس امكنأ  نم  دكأتم  انأو  سيراب . ءاجرأ  يف  ةلوج  يف  اهعم  كباحطصا 
. نيقيدص

هدهج لك  لذبي  ناك  هنأ  ركنأ  نل  يننكل  لظلا ، ليقثو  جمس ، هنأ  مغر 
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هذ ًارارق  ذختت  نأ  نكمي  ال  فرعأ ، يتلا  ادنوف  ّنأ  الإ  رفسلا . ةركفب  امهعانقإل 
. ةلوهسلا

عم رمألا  شقانأس  تلاق  – ًاليلق  – رمألا  يف  ركفأ  ينوعد  ًانسح ، - 
. تررق امب  مكغلبأس  ًادغو  اندرفمب ، توموأ 

. يوحن تهجتاو 
هذه ىلإ  مهقنحو  مهبضغ  ترثأ  نأ  دعب  هلعفتس  يذلا  ام  كنع ؟ اذامو  - 

؟ ةجردلا
ّيلع ةقلق  اأ  مأ  ةلماجم ، ينلأست  تناك  نإ  ديدحتلا  هجو  ىلع  فرعأ  مل 
يهو اههجو  ىلع  مسترملا  فوخلا  ةقيقح  تكردأ  اهيلإ ، ترظن  نيح  يننكل  لعفلاب .

ّنأ وأ  لاؤسلا ، اذه  ادنوف  ينتلأس  نيح  رّدكت  مإ  هجو  ّنأ  تظحال  امك  ينقمرت .
ادب يل. ام  اذه 

يرفسو يف ةيضقلا . فارطأ  دحأ  انأف  تلق  – انه  – ءاقبلا  ىلع  ربجم  انأ  - 
. يحلاص ريغ  رّسفي يف  دق  اذهك ، تقو 

. ًاضيأ انأ  رفاسأ  نلف  انعم ، رفاست  مل  نإ  توموأ  – فته  لاحم  – - 
. يتجاحب نوكت  دق  كنأل  كعم  ىقبأس  يننكل  يمأ ، رفاستلف 

. رخفب ينبا  ىلإ  ترظن 
رمألا نكلو  ّيلع ، فئاخ  كنأ  ملعأ  تلق  – ينب  – اي  هللا  ككرابيلف  - 

، ينب اي  ينقدص  ةدئافلا . نم  رثكأ  ررضلا  ببسي يل  دق  انه  كؤاقبو  كنمو . ينم  ربكأ 
مإ يف ديسلا  عمو  كتدلاو  عم  رفسلا  وه  يلجأ ، نم  هلعف  كنكمي  ام  لضفأ  ّنإ 

. نكمم تقو  برقأ 
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. مإ لاق  انعم  – رفسلا  عيطتست  تئش  نإ  - 
! يتجوز عم  بحلا  سرامت  تنأو  كتوص  ىلع  رهسأ  ىتح  مكقفارأس ، عبطلاب 
ةين ال نسحب  ةركفلا  حرط  دقو  ليبقلا ، اذه  نم  ًائيش  ينعي  نكي  هنأ مل  ملعأ  تنك 

. هنم ًاروفن  ينديزت  تناك  ةدئازلا ، هتبيطو  ةنسحلا ، هاياون  نكل  رثكأ ،
كعم رفاست  نأ  ينيفكي  يرعاشم  – ءافخإ  ًالواحم  اهتلق  كل  – ًاركش  - 

. توموأو ادنوف 
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نوثالثلا لصفلا 

أدبي نافوت  موحرملا  ناك  ةراسخلا « ملعتل  ةلحر  ىوس  تسيل  ةايحلا  «
دق بارشلا ، نم  ةيناثلا  سأكلا  نوكت  نأ  دعب  ةلمجلا ، هذ  ةداع  ةيفسلفلا  هتايعادت 

ةوشنب اابتع  جلي  ناك  يتلا  ةفسلفلا  وحن  اهداقو  هنهذ ، ةمكحلا يف  تاراسم  تحتف 
نارسخلا يف وحن  انتلحر  أدبت  : « حوبلا لصاويل  هفك ، رهاظب  همف  حسمي  وهو  ةغلاب ،
هيف لصحن  يذلا  نمآلا ، ئفادلا  ملاعلا  كلذف  انمأ . محر  نم  اهيف  جرخن  يتلا  ةظحللا 

لكشت لماكلاب ، انيلإ  هتيكلم  دوعت  يذلاو  دوهجم ، يأ  لذب  نود  ءاشن  ام  لك  ىلع 
يتلا هئاوضأب  ىلوألا ، ةظحللا  ذنم  انتمجاهمب ، ملاعلا  أدبيل  تاراسخلا . ىلوأ  هل  انترداغم 

، ضرملاو ةراذقلاو  عوجلاب  دربلاو ، رحلاب  انناذآ ، مصي  يذلا  هجيجضو  اننويع ، قرتخت 
روفلا ىلعف  ةلوهسب ، ملستست  تاقولخم  انسل  اننكلو  هتبتع . انيطخت  اننأل  انبقاعي  هنأكو 
تلاز امف  ىلوألا ، انتنج  انرسخ  ول  ىتحو  ىرخأ . ءايشأب  هانرسخ ، ام  ضيوعتب  موقن 
يذلا بألا  كانه  ّنأ  لمجألاو  انعم ، شيعت  مألا ، يهو  ةنجلا ، هذهل  ةسدقملا  ةبرلا 
ةنجلا كلت  ىسنن  جراخلا ، يف  ةايحلا  ىلع  داتعن  نيحو  انتياعر . لجأ  نم  اهقفاري ،

داعتبالاب انادلاو  أدبي  نينسلا  مدقت  عمو  نكلو  اهفنك . يف  شيعن  انك  يتلا  ةعداولا 
هاقلتن انك  يذلا  مامتهالا  أدبيل  انئاقشأ . ةيقب  عم  امهمساقتن  اننأ  كردنو  انع ،

ًاكلم سيل  ملاعلا  نأب  يحوت  يتلا  تاراشإلا  ىلوأ  وهو  ديدج . موي  لك  عم  صقانتلاب 
ءايشأب انرئاسخ  ضيوعت  يف  رمتسنو  ريذحتلا ، اذه  لهاجتن  اننكلو  اندحو . انل 

وه نوكلا  اذه  ّنأب  قرخألا  داقتعالا  ىلع  لظنو  لامآلا ، اندوارتو  ملحن  ةديدج ،
يتلا تاقادصلا  دقعب  أدبنف  ةليمجلا . ةبذكلا  هذ  عادخنالا  لصاونو  اندحو ، انل  كلم 

ىنمتنو دبألا . ىلإ  رمتستس  انتقادص  ّنأ  نظنو  يرسألا ، طبارلا  فعض  نع  انضوعت 
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لب ماذ ، ءاقدصألا  عمو  ااذ ، ةسردملا  هتاذ ، يحلا  يف  رخآ ، ىتح  ةايحلا  لصاون  نأ 
ًاضيأ ءالؤه  انبلسي  نينسلا ، رورم  نكلو  انتقالع ، ةيدبأب  انسفنأ  ىلع  دوعولا  عطقنو 

. رخآلا ولت  دحاولا 
رمغي يذلا  ملظلا  لك  نم  ربكأ  انرودص ، هب  جضت  يذلا  لمألا  ّنأ  الإ 

، لجخلا ةرمحب  ههجو  ىستكا  ديدج  رئاز  انبولق  قرطي  ةقهارملا ، مودق  عمف  انملاع .
انبولق قلعتتل  بحلا . هنإ  هقفاري ؛ يذلا  فوخلاو  هتمظع ، هتعور ، هرهطو ، هروجفل 

، انلامآو انتارسم  عيمج  هلوح  رودت  ثيح  انملاع ، روحم  هلعجن  دحاو ، صخشب  انلوقعو 
نم اندجو  اننأ  نظن  نحنو  هتارظن ، لالخ  نم  طقف  انسفنأ  ىرنو  انرعاشمو . انراكفأ 

ىهتنم انغلب  اننأ  نظنو  ةلاحتساو . ءابغو ، ًالامج ، مالحألا  رثكأ  ينبنو  ًاريخأ . انلثامي 
لك امك  هنكلو  ليمجلا ، ملحلا  اذه  رارمتسا  يف  ةرتفل ، ظحلا  انفلاحي  دقو  ةداعسلا ،

طسولاو هتاديقعتب ، ملاعلا  موقي  ليوط ، تقو  رورم  لبقف  يهتني . نأو  دب  ال  مالحألا ،
، ةمخض ةنحاش  لعفت  امك  اهميطحتو  انمالحأ ، قوف  رورملاب  هايحن ، يذلا  يعامتجالا 

انيقلت دق  نوكن  اذبو  ماطحلا . ىوس  انل  كرتت  الو  ريغص ، لفط  ةبعل  سهدت  نيح 
ةردق لوهجم ال  وحن  انتايح ، نم  لوألا  بحلا  ذخأت  نيح  ةايحلا ، نم  ةديدج  ةعفص 
كلذ ىركذب  ظافتحالا  ىوس  ةملؤملا ، ةنعطلا  هذه  ءازإ  انعسي  الو  هبورد . ربس  ىلع  انل 

. سدقم حرجك  انحور ، ايانث  قمعأ  يف  بحلا ،
رمعلا نأب  انئبنتل  ةايحلا ، نم  رخآ  ريذحت  ىوس  تسيل  لوألا  بحلا  ةراسخو 
ديدج نمو  انناذآ . مصنو  لهاجتن ، ةرم  لك  امك يف  اننكلو  ىلاوتت ، تاونسلاو  يضمي 

، انتقالع روطتتو  لباقملاب ، نوبوبحم  اننأ  مهوتنو  هدقتعن ، ام  اذه  ّنأ  وأ  بحلا ، عقن يف 
، رخآ صخش  عم  ةايحلا  كراشتن  نيحف  جاوزلا . اهنم ؛ رفم  يتلا ال  ةجيتنلا  ىلإ  لصتل 

ءانثألا هذه  يفو  رئاسخلا ، نم  وجننس  اننأو  هرادقأ ، عم  تدحوت  دق  انرادقأ  ّنأ  نظن 
لصاون اذبو  هتاذ ، تقولا  ءاطعو يف  ذخأ  ةايحلا  نأب  داقتعالل  ليمنو  لافطألا ، بجنن 

، ةحصلا ّنأل  ًامامت ، ةرياغم  ةقيقحلا  نكل  يراجت . ركمب  تاباسحلا ، هذ  انسفنأ  عادخ 
انتكرتو اهاياقب  تململ  دق  نوكت  هناجيهو ، يوترت ، يتلا ال  هتابغرو  بابشلا ، ناوفنعو 

٤٩٩ مكـتبة



امهم ًايسفن ، امهتجاحب  لظن  ناذللا  انادلاو  – موقي  نيح  دعبو  ليوط . تقو  ذنم 
اذه لباقن  ملاعلا . اذه  نيرداغم  انناكرتيو  انل ، ةنعط  ربكأ  ديدستب  رمعلا  – انب  مدقت 

لصاوت ةايحلاف  ةقيقحلا ، ةهجاوم  نم  رفم  نكلو ال  بضغلاو ، ملألاو  ءاكبلاب  نارجهلا 
اهيف دوعت  ال  يتلا  ةظحللا  كلت  ىتح  ًاديدج ، ًائيش  انبلست  ةلحرم  لك  يفو  ارود ،

مالستسا يف  ةبعتملا ، انحاورأ  اهحنمنف  رثكأ ، ةلصاوملا  ىلع  ةرداق  ةمرهلا  انداسجأ 
. يدبأ

لصاون اهنم ، صانم  يتلا ال  ةراسخلا  ةلحرب  انتفرعم  مغرو  اننأ  بيرغلا ، نكلو 
ىلع ًابوتكم  هدجت  نل  يذلا  يفخلا ، ةايحلا  نوناق  ّنأ  كلذ  ىهاضُت . ةبغرب ال  ةايحلا 

، رمي موي  لك  عمو  هنورسخي ، ام  لعفلاب  كردي  انمظعمف ال  كلذب . ّرقأ  دق  حول ، يأ 
مهنم ال مسقف  ةراسخلا ، هذه  ةقيقح  كردي  نم  امأ  ًاديور . ًاديور  ةعمشلاك  قرتحن 

هلوح نم  ةايحو  هتايح  لوحيل  ةبعللا ، ةراسخب  أدب  لفطك  رمذتلاب  أدبيو  رمألا ، لبقتي 
مغرو يقابلا ، مسقلاو  ملظملا . ةساعتلا  رحب  لهم يف  ىلع  قرغيو  رعتسم ، ميحج  ىلإ 

ةلصاومو حرفلاو  ملحلا  نع  فكي  الف  ام ، موي  يف  ءيش  لك  رسخيس  هنأ  هكاردإ 
ىلع اهدودح  يهتنت  يتلا  ةميظعلا  ةرماغملا  هذه  يف  ةظحل  لكب  عاتمتسالاو  بحلا .

الو ةظحل . رخآ  ىتح  دفني  ال  راهبناو  ةشهدب  ةايحلا  نوشيعي  ثيحب  توملا ، موخت 
ةمتاق ًارئب  الإ  تسيل  اهيف ، بح  ةايحف ال  فورظلا ، تبلقت  امهم  حرفلا  نع  نوّلختي 
ىلع مي  ةسئاب  حاورأ  ىوس  اوسيل  ةايحلاب ، عتمتلا  ةبه  نع  نولختي  نمف  سأيلا . نم 

، اهرمو اهولحب  ةايحلا  نولبقتي  مهف  مهحاورأ ، ةداعسلا  تنغأ  يذلا  كئلوأ  امأ  ضرألا .
ملقأتلا ةراهم  مهيدل  تروطت  دقف  اذل  ةراسخلا ، نف  اونقتأ  دق  مهف  اهتعاشبو . اانايخ 

». ةايحلا عم 
امل الإو  اهقيبطت ، نم  نكمتي  هنكل مل  ةيرظنلا ، ةفرعملا  كلمي  ناك  هنأ  مغرو 
، ةراسخلا نف  ناقتإ  نم  مكعدف  ّيلإ ، ةبسنلاب  امأ  لوحكلا . نم  رحب  هسفن يف  قرغأ 

اميف ءاغصإلاب  يفتكأ  تنك  لعفلاب . ًادوجوم  نفلا  اذه  ناك  نإ  ةقيقح  ملعأ  انأف ال 
، ةليللا هذه  يننكلو يف  هلوقي . امب  ًاريثك  ينهذ  لغشأ  نكأ  ملو  ثدحتلا ، لصاوي  وه 

٥٠٠ مكـتبة



لبقأ ملو  ماسرلا ، كلذ  عم  ةقباسلا  يتجوزو  ينبا  ًاكرات  ميدقلا  يلزنم  نم  تجرخ  نيح 
يتلا هتمكحو  يقيدص  تاملك  يتركاذ  ىلإ  تداع  ءاشعلا ، لوانتل  ءاقبلاب  موعد 

، ةطرشلا ةرايس  تبكر  نيح  ىتح  تضم . تاونس  لبق  يعماسم  ىلع  اهولتي  ناك 
نم عطقمك  ينع ، ًامغر  ينهذ  دّدرتت يف  ةلمجلا  هذه  تلظ  لزنملا ، ىلإ  قيرطلا  لاوطو 

. يتركاذ نع  اهوحم  عيطتسأ  ةينغأ ال 
نف ناقتإ  ىوس  تسيل  ةايحلا  ةراسخلا . نف  ناقتإ  ىوس  تسيل  ةايحلا  «

». ةراسخلا
يتيامحب فلكملا  يطرشلا  تكرت  هيف ، نطقأ  يذلا  ءانبلا  ىلإ  تلصو  نيح 

رئاط ىلع  ةرظن  تيقلأ  لزنملا ، ىلإ  يدوعص  لبقو  حابصلا ، ىتح  هترايس  رهسيل يف 
، يلزنم ناردجب  تيمتحا  مث  هيف ، اهتكرت  يذلا  ناكملا  ةضبار يف  اأ  تدكأتو  ءاقنعلا ،

. تقولا لاوط  ينهذ  دّدرتت يف  ااذ  ةرابعلا  تلظ  اميف 
نف ناقتإ  ىوس  تسيل  ةايحلا  ةراسخلا . نف  ناقتإ  ىوس  تسيل  ةايحلا  «

». ةراسخلا
ةعرجب هفصن  ىلع  تيتأ  بارشلا ، نم  سأك  ّبص  وه  هتلعف  ام  لوأ  ناك 

. ًاثبع نكلو  توصلا ، اذه  تكسُأ  ينلع  ةدحاو 
يأ لمحتل  ةيفاكلا  ةوقلا  كلمأ  نكأ  ملو  نف ، يأ  ناقتإل  ةبغر  نكت يب  مل 
ناك امف  ةايحلا ، تاروطت  نع  ًاديعب  ءاقبلا  لضفألا  نم  ناك  امبر  ةديدج . ةراسخ 
ّيلع ناك  ام  ةقباسلا . يتكيرأ  لتحي  وهو  مإ  ةيؤرو  لزنملا ، كلذ  ىلإ  باهذلا  ّيلع 

، عيمجلا نع  داعتبالا  ّيلع  ناك  ّيلع . ةدعاسملا  ضرع  ةصرف  هحنمو  هيلإ ، ثدحتلا 
، صاخلا اهقطنم  ةايحلل  نكلو  ىرخأ . ةرم  مويلا  اهتحص  نم  تدكأت  ةقيقح  يهو 

. يتابغرب ًاريثك  أبعي  وهف ال  فسأللو 
دق اوناك  نإ  تلءاستو  ةحرابلا ، هتيقلت  يذلا  ديدهتلا  لاصتا  تركذت  اهنيح 

٥٠١ مكـتبة



. يلآلا بيا  زاهج  وحن  تهجتاو  سأكلا ، نم  ةريبك  ةعرج  تبرش  ًاددجم . اولصتا يب 
لئاسر ثالث  تناك  ينتلصو ؛ يتلا  عبرألا  لئاسرلا  عمسأل  هتيادب ، نم  طيرشلا  تدعأ 

، ديدش رعذ  ااصأو  فراع ، لتقمب  تملع  دقف  تيمد . نم  ةدحاوو  توموأ  نم 
تصلخت يننأ  اذه  ينعي  له  ىرخأ . لئاسر  نم  كانه  نكي  ملو  ّيلإ ، ثدحتلا  دوتو 

نع اومجحأ  يلآلا ، بيا  مهيلع  در  نيح  نكلو  اولصتا يب ، امبر  نظأ ، ال  مهنم ؟
. ةليللا لصحيس  يذلا  ام  َرنل  ةلاسر . كرت 

ام يئوده ، درتسأ  تأدب  يننأ  تسسحأو  ةريخأ ، ةعرج  سأكلا يف  تيأ 
ةراتس تحزأ  خبطملا . وحن  ًاهجتم  تض  دقف  اذل  ةيناث ، سأك  بص  ىلع  ينعجش 

ةقفشلاب ترعشو  هناكم . ًاعباق يف  يطرشلا  ناك  نإ  دكأتلل  ًاليلق ، نولاصلا  ةذفان 
يف تركفو  حابصلا ، ىتح  هترايس  لخاد  ًاروشحم  ةليوط ، ةليل  يضقيس  وهف  هلايح ،
نع تيلخت  ةبضاغلا ، هتنحس  تركذت  نيح  يننكلو  ًاسأك ، يعم  برشيل  هئاعدتسا ،
نع تفقوت  اذل  لمعلا . هئادأ  ءانثأ  برشلاب  يضرع  ضفريس  هنأ  نظلا  بلغأو  ةركفلا .

. لمعلا اذه  لباقم  هبتار  ىضاقتي  وهف  حابصلا ، ىتح  كانه  رظتنيلف  هيف ، ريكفتلا 
لوح ءادوسلا  تالاهلا  كلتو  يهجو ، رظنم  ينعار  يهجو ، لمأتأ  ةآرملا  مامأ  تفقو 
يأ لوانتأ  يننأ مل  امك  مونلل . ةريبكلا  يتجاح  ىلإ  حوضوب  ريشت  تناك  يتلاو  ّينيع ،

، ةكيرألا ىلع  تيمترا  ءيش . لوانت  ًابغار يف  نكأ  يننكلو مل  ةحرابلا ، ذنم  ركذُي  ماعط 
تض نّسحتلا ، نم  ليلقب  ترعش  نيحو  ةأجف . ّملأ يب  يذلا  راودلا  راسحنا  رظتنأ 

ولو ادردزاو ، زبخ  يتعطق  نيب  نبج  ةحيرش  تعضوو  ديدج ، نم  خبطملا  وحن  ًاهجتم 
امو ةغلاب ، ةبوعصب  ةمقل  رخآ  تعلب  ديكأت . لكب  ّيلع  ىمغيس  ناك  كلذ ، لعفأ  مل 

، تيمدب لاصتالا  ةرورضب  ركفأ  انأو  تدعو  ةديدج ، ًاسأك  تببص  ىتح  تيهتنا  نإ 
. هيلع ترثع  نإ  ام  اهمقر  تبلط  ثيح 

. فتاهلا ىلع  تدر  ةريغص  ةاتف  توص  ناك  لضفت  – ولأ  - 
نيح اهعاجرتساب ، ناغود  ماق  يتلاو  قباسلا ، اهجوز  نم  اهتنبا  اأو  دب  ال 

٥٠٢ مكـتبة



. اهدلاو اهفطخ 
؟ كتدلاو ىلإ  ثدحتلا  عيطتسأ  له  ةريغصلا ، يتسنآ  ًابحرم  - 

اهل يف ًاكيرش  تدجو  اأكو  روبحلاب ، ًامعفم  اوص  ناك  تنأ ؟ – نمو  - 
. ةديدج ةبعل 

. كتدلاو قيدص  انأ  تلق  – ناندع  – يمسا  - 
تيمد توص  نمو مث  ةهربل ، ةعامسلا  ةشخشخو  ةقطرط  تاوصأ  ينتلصو 

: ةاتفلا لأست  يهو 
؟ نيثدحتت نم  عم  - 

. ناندع همسا  امام ، كقيدص  عم  ثدحتأ  - 
قلقلا – اوص  باش  دقو  ةريغصلل ، تلاق  ةعامسلا  – ينطعأ  ًانسح ، - 

. ناندع ديس  ولأ 
. انأ لجأ  - 

اوص – ةحضاو يف  ةشعر  ىلإ  لوحتي  قلقلا  أدب  تعمس ؟ – ام  حيحصأ  - 
؟ فراع لتقب  اوماق  له 

. لصح ام  اذه  فسألل ، - 
ادب دقل  نيكسملل ، اي  ةحرابلا . هتلباق  دقل  ىسأب  – اهتلاق  قدصأ  –  -ال 

. بلقلا بيط  ًالجر 
. ااملك ىلع  تدكأ  لعفلاب  – كلذك  ناك  لجأ ، - 

ءادتعاب موقي  نأ  هل  ناك  ام  لتُق ، دق  ًاضيأ  نيدلا  حالص  نيكسملاو  - 
٥٠٣ مكـتبة



ليق امك  ةَلَـتَـق  اوناك  ًاقحأ  كلذ . ءارج  هتايح  رسخ  دقف  لاجرلا ، كئلوأ  ىلع  حلسم 
؟ مهنع

. هكرت يذلا  طيرشلا  ناغود يف  هلوقي  ام  اذه  - 
. تقّلع حيحص  – وهف  هلاق ، ام  اذه  ناك  نإ  - 

. ًاذإ قلطم  لكشب  هب  قثت  يهف  اوص ، يف  يتلا  ةقثلا  كلت  ينتلهذأ  دقل 
؟ هلوقي ام  ًابذاك يف  وأ  ًائطخم ، نوكي  دق  هّنأ  اهلابب  رطخي  فيك ال  نكلو 

تلصاو ءيش  – مهعدري  ال  ةَلَـتَقلا  ءالؤهف  ًارذح ، نوكت  نأ  كوجرأ  - 
. مالكلا

رابخأ كلصت  ملأ  ةبسانملاب ، اهلعف  – در  ةفرعمل  رذحب  تلأسو  لعفأس  – - 
؟ ناغود نع  ةديدج 

تنأ ةيماا  – ةربن  تضرتعا يف  ةريصق ، ةهرب  دعبو  فسألل  – ديدج   -ال 
. هلوح تامولعملا  نم  ًاريثك  ينع  يفخت 

، رابخألا تارشن  هِتعمس يف  كنأ  دب  تامولعم ال  نم  يدل  ناك  ام  لك  - 
. ّيدل رخآ  ءيش  الو  دئارجلا ، تاحفص  يفو 

هتهجو يذلا  هتاذ  لاؤسلا  ينتلأس  نمو مث  ةظحلل ، تتكس  تعمس  – دقل  - 
؟ ناغودل لصح  يذلا  ام  كيأرب  ديفم  – ىلإ 

ريكفتلا ىتح  عيطتسأ  ينيقدص ال  ينهذ . طلتخم يف  ءيش  لكف  يردأ ،  -ال 
. رمألا يف 

. تلأس كلذك ؟ – سيلأ  لتقُي  هنكلو مل  - 
. ةرتفلا هذه  لالخ  ربصلاب  يلحتلاو  راظتنالا  انيلع  ملعأ ،  -ال 
٥٠٤ مكـتبة



؟ هب مايقلا  عيطتسن  رخآ  ءيش  نم  كانه  سيلأ  - 
. روفلا ىلع  ينيربخت  نأ  وجرأ  ءيش  يأب  تملع  نإ  نكلو  تلق  –  -ال  –

وجرأو تتكس  – هب  – قوثولا  عيطتسأ  كاوس  دحأ  الف  لعفأس ، عبطلاب  - 
ًافوخ ّنجت  داكت  ةأرما  رعاشمب  فختست  الف  يرجي ، ام  ىلع  ينعلطت  نأ  لباقملاب  كنم 

. ًاقلقو
ثادحألا هذه  لك  مضخ  يفف  ةثداحملا ، هذه  نم  قيضلاب  ترعش 

ةهج نم  اهنكلو  ناغود ، ةقيشع  رعاشم  ريكفتلا يف  ىلع  ًامغرم  نكأ  مل  فواخملاو ،
. اههجاوأ يتلا  تابوعصلا  نع  ًائيش  ملعت  الو  قثت يب ، يهف  اهبلط ، ةقحم يف  ىرخأ 

نإ قالطإلا  ىلع  ينمهي  الف  كنأش ، نم  لّلقأ  يننأب  يركفت  نأ  كديرأ   -ال 
لاصتالا يونأ  تنكو  لعفلاب . كرعاشم  مرتحأ  يننأل  مأ ال ، ناغود  نم  ةجوزتم  تنك 

لاح بيهر ، لكشب  اهروطتو  ثادحألا  رتاوت  نكلو  ةبسانم ، ةصرف  روهظ  لاح  كب 
ثودح لاح  يف  كل ، دكؤأو  رمألا . ام يف  لك  اذه  ينيقدص  ةبغرلا . هذه  قيقحت  نود 

. كلذب كملعأس  ديدج  ءيش  يأ 
. حضاو نانتماب  اهتلاق  كل  – ًاركش  - 

ةلهول رطخو يل  سأكلا ، نم  ةفشر  تذخأو  ااكم ، ىلإ  ةعامسلا  تدعأ 
ىلع ريكفتلا  تلصاو  ول  يننإ  تكردأ  يننكلو  ةبعللا . نم  ًاءزج  ًاضيأ  يه  نوكت  نأ 
ةلواحم ةهربل يف  ّينيع  تضمغأ  باوبلا . يمظن  معلاب  ىتح  كشلاب  أدبأس  وحنلا ، اذه 

اي نم  يتلواحم . عطق  ىلع  ينربجأ  بابلا  سرج  نكلو  ينع ، سواسولا  هذه  داعبإل 
نم ترظن  نيحو  بابلا . وحن  ًاهجتم  تضو  ةلواطلا ، ىلع  سأكلا  تعضو  ىرُت ؟

. بابلاب ةفقاو  نازوريف  ةديسلا  تدهاش  ةرحاسلا ، نيعلا 
دقل بابلا  – تحتف  نإ  ام  قلقب  ينتلأس  ريخب ؟ – تنأ  له  ّينُب  - 
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تقلق دقف  اذل  ربخلاب . ةقفرم  ًاضيأ  كتروص  تيأرو  زافلتلا ، ىلع  لصح  ام  تدهاش 
. ًاريثك

. ءوده نم  هعيطتسأ  ام  ىصقأ  ءادبإ  تلواح 
. ةقداصلا كرعاشم  ىلع  كركشأو  نازوريف ، ةديس  ريخب ، انأ  - 
. غلاب فوخب  رعشت  تناك  ةنيكسملا ، زوجعلا  ّنأ  ودبي  نكل 

؟ ءالؤه رشبلا  نم  عون  يأ  مهلتقب ؟ اوماق  نيذلا  صاخشألا  ددع  ام  - 
. ينُب اي  ًاضيأ  تنأ  كئاذيإب  اوموقي  الأ  وجرأ 

. ةلكشملا تّلُح  دقل  تحضوأ  – كلذ  – لعف  نم  اونكمتي  نل  - 
. اهفواخم ىلع  بلغتلا  ةبوعصلا  نم  ناك  نكلو 

هجتت نيأ  ىلإ  ىسأ  – تلءاست يف  ينُب ؟ – اي  انل  لصحي  يذلا  اذه  ام  - 
ّنأ باوبلا  ةجوز  ينتربخأ  دقو  نكر . لك  نوشّشعي يف  تايفاملا  لاجرف  دالبلا ؟ هذه 

ءالؤه ماق  دقف  ةقحم ، يهو  ًاضيأ . انئانب  ةلابق  ةغرافلا  ضرألا  ىلع  ةرطيسلا  ّدوت  ايفاملا 
يضارألا مظعم  ىلع  نورطيسي  مهف  مهنيب . اميف  لوبنطسا  ميسقتب  نومرا ،

نم ريثك  ينقدص يف  ةرادإلا . اهتمهم يف  نع  مهل  تلخت  دق  ةلودلا  نأكو  لاومألاو ،
رثإ ًاموي  دتمت  يتلا  ةثراكلا  هذه  ةيؤر  نم  اجن  دق  قاتشم ، ديسلا  نأ  دقتعأ  نايحألا ،

. رخآ
يك ال بابلاب  تكسمتف  ديدج ، نم  راودلا  ّيلإ  داع  ثيدحلا  لصاوت  اميفو 

. عقأ
انثيدح لمكنلو  يسفن  – كلامت  لواحأ  انأو  تلق  سولجلاب  – يلّضفت  - 

. لخادلا يف 
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ترعش يننأ  رمألا  يف  ام  لك  زوجعلا  – يلع  تدر  ينُب  – اي  ًاركش  - 
ينملعت نأ  وجرأ  ءيش ، يأل  تجتحا  نإو  رابخألا . تدهاش  نيح  كيلع ، قلقلاب 

. روفلا ىلع 
. يتديس كفطلل  ًاركش  - 

. يحاتفم ةخسن  ّيلإ  تداعأ  نأ  دعبو 
. ءود ترداغو  اهتلاق ، ًءاسم  – تمع  - 

، ينقرافي راودلا مل  نكلو  سأكلا . وحن  تهجتا  ىتح  بابلا ، تقلغأ  نإ  ام 
، ةزيجو ةهرب  دعب  تنسحت  يننكلو  ام ؟ ضرمب  تبصأ  له  رمألا ، ام  ةيؤرلا . تماغو 

كلذ يتبغر ، قيقحت  نم  نكمتأ  يننأ مل  الإ  مونلا . ىلإ  دولخلاو  سأكلا  ءاإب  تركفف 
، ييعو بيغي  نأ  نود  نكلو  ةكيرألا ، ىلع  تطقسو  ةأجف ، تراخ  ياوق  ّنأل 

ىلع رطاخلا  اذه  تدعبتسا  يننكلو  يلإ ، يتأي  يكل  توموأب ، لاصتالا  يل  رطخف 
فوخلا مهيفكي  تقولا . اذه  لثم  مهقالقإو يف  مهفواخم ، ةراثإل  عاد  نم  امف  روفلا ،

، نسحتلا ضعبب  ترعش  ىتح  لاحلا ، اذه  ىلع  ةرتف  تيقب   . مويلا اذه  ماصأ  يذلا 
نود ريرسلا ، ىلع  تيمتراو  مونلا ، ةفرغ  وحن  تهجتاف  ديزملا ، برشل  ةبغر  دعت يب  ملو 

. قيمع مون  تحر يف  روفلا  ىلعو  يسبالم ، لدبأ  نأ 
تيقب دقف  ًاذإ  ًاحابص ، ةرشاعلا  ىلإ  ريشت  ةعاسلا  تناك  ّينيع ، تحتف  نيح 

لازأ تنك ال  لهم . ىلع  تض  راودلا  ةدواعم  نم  ًافوخو  تقولا . اذه  لك  ًامئان 
ةقالح لبقو  ةيؤرلا . ينع  بجحت  تناك  يتلا  ةلالغلاو  راودلل  رثأ  ال  نكلو  حنرتأ ،

راضحإ هنم  تبلطو  باوبلاب ، تلصتاو  رانلا ، ىلع  ياشلا  قيربإ  تعضو  ينقذ ،
. روطفلا لجأ  نم  ءايشألا  ضعب 

يننأ مل تركذت  روطفلا ، ةدئام  ىلإ  ًاسلاج  تنك  نيح  ةعاس ، فصن  دعب 
نع اوفقوت  مأ  لقعيأ  يرجي . امع  تلءاستف  ةحرابلا . ينددهي  لاصتا  يأ  َّقلتأ 
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ًاقحم يف ناغود  ناك  ولف  كلذ ؟ فيك  نكلو  يتقحالمل ؟ دحأ  َقبي  هنأ مل  مأ  يتقحالم ،
، ًاقحم ديفم  ناك  نإ  امأ  ةايحلا . ديق  ىلع  لاز  ام  طباضلاب  وعدملا  كلذف  هلاق ، ام 

تناكو نيئطخم . نانثالا  ناك  امبر  هنم . ًالدب  ناغود  ينقحالي  نأ  يعدتسي  اذهف 
، ةباصعلا دارفأ  ةيقب  ةفاخإ  لجأ  نم  جافلاي  اهعرتخا  ةيمهو ، طباضلا  ةيصخش 
، هلتقم عمو  يفخ . لكشب  ةباصعلا  وه  معزتي  يذلا  تقولا  يف  م ، بعالتلاو 

يننأ ينعي  اذهف  لامتحالا ، اذه  حص  نإ  ًاضيأ . ةضماغلا  ةيصخشلا  كلت  تفتخا 
بجيو ةجيتن ، ىلإ  نوكرلا  ركبملا  نم  نكلو  يفواخمو . يلكاشم  عيمج  نم  تصلخت 

عبقأ امنيب  هلعف ، يلع  ام  ريكفتلا يف  وه  مهألاو  تقولا . عم  ثادحألا  روطت  راظتنا 
. راظتنالا ةأطو  تحت 

، ةديرجلا يتلواط يف  ءارو  ام ، نكر  يوزنأس يف  تنك  ثادحألا ، هذه  لبق 
امك مجلفك ، ترصن  ينّلمي  نأ  راظتناب  قفّتي ، امفيك  ةسئاب ، تالاقم  ةباتك  لصاوأو 

، ًارخؤم يعم  لصح  ام  نكلو  حابص . تاذ  ةديرجلا  باوبأ  جراخ  يندرطيو  هاوس ،
نإو هب ، ًاعنتقم  نكأ  مل  امب  مايقلا  ىلع  ينربجأو  نيرخآلا ، تاعقوتل  ةنيهر  ينلعج 

بارتلا ّيلع  ليهُأ  دقو  يسفن ، دجأل  رمألا يب  لوطي  نل  مابغرل ، ناعذإلا  تلصاو 
يل، ًابسانم  هارأ  ام  قفو  فرصتلا  ّيلع  ناك  اذل  يبشخلا . حوللاب  ينيبج  مطتراو 
، لهسلا رمألاب  نوكت  نل  ةفاحصلل  يتدوع  نأ  مغرو  يرعاشم . ّيلع  هيلمت  ام  بسحبو 
نم رودي  ام  ةقيقح  فشك  ىلع  ربجم  يننأ  الإ  لومخلا ، نم  ةرتفلا  كلت  لك  دعب 

ةمهملا هذه  ذيفنت  ّيلع  لهسيسف  نهارلا ، تقولا  توموأو يف  ادنوف  رفس  امأ  يلوح .
. مهيلع قلقلاب  لغشنأ  نل  يننأل  ريبك ، لكشب 

داع خيرات  رخآ  ةفرعمو  ناغود ، نع  تامولعملا  ضعب  عمج  ّيلع  ةيادبلا  يف 
كانهو مهعم . لصاوت  نيذلا  صاخشألا  مه  نمو  لمعتسا ، مسا  يأو  دلبلا ، ىلإ  هيف 

ةحرابلا .ال هيف  غلابملا  هلاعفنا  ببس  ةفرعمو  ًاضيأ . هنع  يّصقتلا  بجي  يذلا  ديفم 
، ةرم ةطرشلا  لبق  نم  تعدخ  دق  يننكلو  ًاهيزن ، ًاصخش  لعفلاب  نوكي  نأ  دعبتسأ 
. يتدعاسمل قوثوم  صخش  نع  ثحبلا  ّيلع  ناك  اذل  ةركلا . داعُت  نأ  ديرأ  الو 
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ةمهم ىلع  قفاوي  نل  اهيلع ، لصح  يتلا  ةرهشلا  دعبف  ينهذ ، نم  لورإ  تدعبتسا 
نم ناك  نابشلا ، نييفحصلا  نم  ًاريثك  فرعأ  ال  يننألو  يل ، دعاسمك  لمعلا 
اذل اغلوت ، ىوس  رايخ  نم  يمامأ  َقبي  ملو  مهنيب . بسانم  صخش  داجيإ  بعصلا 

. ةديرجلا ءاقللا يف  ىلع  انقفتاو  روفلا ، ىلع  هب  تلصتا 
يذلا ءاقنعلا ، يرئاط  ءاقلل  دوعأس  يننأ  وهف  حابصلا ، اذه  ام يف  لمجأ  امأ 

كلذ ِقتلأ  مل  يترايس ، وحن  ًاهجتم  ءانبلا  ترداغ  نيحو  ةحرابلا . ذنم  هب  عمتجأ  مل 
، نيرضن نيهجوب  ىلوألا ، ةدحولا  نم  ناباش  ينلباق  لب  ةبضاغلا ، ةنحسلا  اذ  يطرشلا 

ونيرلا امرايس  يف  اقحل يب  ىتح  يترايس ، تقلطنا  نإ  امو  ةفيطل . ةماستبا  امهولعت 
ينقفارت يتلا  ىلوألا  ةرملا  اإ  قيرطلا . لاوط  يرظان  نع  امرايس  بغت  ملو  ءاضيبلا .

عبرأ رادم  ىلع  ًابقارم  نوكت  نأ  جعزم  رمأ  هنأ  قباسلا  دقتعأ يف  تنكو  ةيامح ، اهيف 
ىتح رمألا . نم  جاعزنا  ىندأب  رعشأ  مل  ةبرجتلا ، ضوخ  عم  يننكلو  ةعاس . نيرشعو 

. روعشلا اذه  ءازإ  رورغلا  ضعب  ينجلاخو  يتيمهأب ، ةلهول  ترعش  يننأ 
ةريتركسلا هتربخأ  نيحو  ترصن ، بتكم  ىلإ  تهجتاو  ةديرجلا  تلصو 

. بابلا ىلع  ينلبقتسا  يلوصوب ،
ةلواطلا ىلع  ةعوضوملا  فحصلا  وحن  راشأو  لّضفت  – يزيزع ، اي  لّضفت  - 

. رهاب حاجن  ًاقح  هنإ  هانرشن . يذلا  ربخلل  ىلوألا  ااحفص  تدرفأ  اهلك  – 
. هيلإ راشأ  يذلا  دعقملا  ىلع  تسلج 

. يلع ضرع  ةداس ؟ – ةوهق  ناجنفب  كيأر  ام  - 
. نآلا يرمأ  نم  ةلجع  ىلع  انأف  رخآ ، تقو  امبر يف  كل . ًاركش  - 

ينقمري سلجو  يتلابق ، يذلا  دعقملا  راتخا  لب  ةلواطلا ، فلخ  سلجي  مل 
. حيضوتلاب تأدب  هراظتنا  ليطأ  نأ  نودو  ّيدل ، ام  عامس  ًارظتنم 
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نم ريثك  كانهف  تلق  – رثكأ  – هيف  قمعتلاو  ربخلا  يف  عسوتلا  ديرأ  - 
. دعب ةبوجأ  اهل  دجن  يتلا مل  ةلئسألا 

. رمألا حرشتل  ىتح  يعاد  لوقي يل ال  هنأكو  ّيلإ  رظن 
عفر نمو مث  ةظحلل ، لهمت  هنكلو  كلمع  – هنإ  لاق  – ًاذإ  – كلذ  لعفا  - 
ىلإ كرضحأ  نم  وهف  لورإ . زواجتت  الأ  كنم  وجرأ  نكل  ينرذحي  – نمك  هتبابس 

. انه
؟ لجرلا اذه  ينع  اهلمحي  ناك  يتلا  ةركفلا  ام 

– يفحصلا ؟ طسولا  اورثاكت يف  نيذلا  حيسامتلا  دحأ  ينربتعت  كنأ  ودبي  - 
دحأ نعط  ركفأ يف  يننكلو ال  ًارخؤم ، يلمع  تلمهأ  يننأ  ركنأ  هثيدح  –ال  تعطق 

. يئاقدصأ دحأ  ناك  نإ  ةصاخو  فلخلا ، نم 
. روفلا ىلع  هأطخ  حيحصتب  رداب  اذل  ئطاخ ، فده  وحن  بّوص  هنأ  كردأ 

، تطلتخا دق  رومألا  نكلو  يمهف . تأسأ  دقل  لجر ، اي  كلسر  ىلع  - 
م. ةقثلا  كيلع  نيذلا  صاخشألا  ةفرعم  بعصلا  نم  تابو 

نإ يمهف . نورخآلا  ءيسي  نأ  ذبحأ  ينكلو ال  تقّلع  – كيلع  –  -ال 
عنام الو  ربخلا . وه  بتكيل  تامولعم ، نم  هيلع  تلصح  ام  لكب  لورإ  غلبأس  تئش 

. طقف همساب  لاقملا  لييذت  نم  يدل 
. قّلعي نأ  لبق  ةهربل ، ّيلإ  رظن 

. يمألك نم  تأتسا  كنأ  ودبي  - 
ًامتهم تسل  انأف  ةماستبا  – عنصت  لواحأ  انأو  تلق ، أتسأ  – ينقدص مل  - 

. قالطإلا ىلع  لورإ  عم  لمعلا  نم  ًءاتسم  تسلو  لاقملا ، يمسا يف  ركذب  ًاريثك 
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مأ ال. هلوقأ  ام  ًاقداص يف  تنك  نإ  ةفرعم  ًالواحم  ناعمإب ، ّيلإ  رظن 
ًاقح ينمهي  امف  اهلوقأ . ةملك  لك  ينعأ  انأف  ةقيرطلا ، هذ  يلإ  رظنت   -ال 

. ةلئسأ نم  ينهذ  رودي يف  امل  تاباجإ  ىلإ  لوصولا  وه 
يف كمسا  ركذ  متي  مل  ام  نكلو  ةبوجأ ، نم  ءاشت  امع  ثحبا  ًانسح ، - 

. عئار لمعب  ناموقتس  لورإو  كنأ  نم  قثاو  انأو  هتيبذاج . دقفيس  لاقملا ،
ةدعاسم ىلإ  ةجاحب  يننكلو  قالطإلا . ىلع  ّيدل  ةلكشم  ال  انأو  - 

. نمألا ةيريدم  كرداصم يف 
. ينقمري وهو  نيتقيقرلا  هيتفش  مزو  نيّثكلا ، هيبجاح  بطق 

؟ يرداصم - 
. عاطتسملا ردق  هعم  ًاحيرص  نوكأ  نأ  تلواح 

. ديفم نع  ىّرحتي  نأ  كردصم  نم  ديرأ  - 
. ههجو يطغت  ةفيطل  ةماستبا  تداعو  هكوكش ، تشالت 

. ينلأس نمألا ؟ – ةيريدم  رداصم يف  نأ يل  كربخأ  نمو  - 
ام اهليصافت ، لك  ملعنو  ااذ ، ةبعللا  بعلن  نحنف  ةغوارملا ، نع  فك  - 

. ملُع امو  اهنم  يفخ 
انأ ينتدوار  دقف  قدصلا ، تئش  نإ  ًاكحاض  – اهلاق  ًانسح  – ًانسح ، - 
قثاو يننكلو  هتفرعم ، اننكمي  يذلا  ام  ملعأ  هل .ال  يتيؤر  لاح  كوكشلا  ضعب  ًاضيأ 

. لجرلا اذه  لوح  ام  نيقي  ىلإ  لصنس  اننأ 
. كنم هبلطأس  ريخأ  بلط  كانه  ْنكلو  تقّلع  – ميظع  – - 
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؟ وه ام  - 
ًادعاسم لمعيل  ًاتقؤم ، ريوصتلا  اغلوت  كرت  ول  كيأر  ام  دعاسمل ، ةجاحب  انأ  - 

يل؟
ينم ديرت  مأ  تنأ ، هثدحتس  له  قالطإلا . ىلع  ّيدل  ةلكشم  ال  ًانسح ، - 

؟ كلذ لعف 
. انأ هثدحأس  - 

: لوقي نأ  لبق  دوب  يلإ  رظن 
، ةبساحملاب تلصتا  دقف  اذل  ًاضيأ . دوقنلا  ضعبل  ةجاحب  مكنأ  ّدب   -ال 

. روفلا ىلع  ةعفد  مكل  نومدقيسو 
. تلق نآلا  – ءيشل  ةجاح  تسل يف  يننكلو  كل ، ًاركش  - 

. ضوهنلاب مهأ  تنك 
. لاق ةزانجلا  – ىلإ  ةيوس  بهذنس  - 

ينهذ نع  باغ  دق  ةزانجلا  رمأ  نأل  يسفن  تنعلو  يفخ . طوس  ينعسل 
. تيسن دق  يننأ  هل  رهظأ  يننكلو مل  ًامامت .

؟ ةزانجلا دعوم  حضتا  له  تبجأ  – ًانسح  – - 
. ةيكيفشت عماج  نم  ًارهظ ، مويلا  - 

. ينارتعا يذلا  لوهذلا  ظحال 
هئاردم نم  برقتلا  لضفي  ناك  هنأ  حيحص  فراع ، عم  ةرتفل  تلمع  دقل  - 
قمعب دهنت  ًابيط –  ًاصخش  ناك  هنكلو  ةيصخشلا . هتعفنم  ىلع  صرحيو  لمعلا ، يف 
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؟ كلذك سيلأ  نيبرقم ، نيقيدص  امتنك  فدري  – نأ  لبق 
. تبجأ لّضفملا  – يقيدص  ناك  - 

. همامأ فعضأ  نأ  ىشخأ  تنك 
ًاليلق – هانيع  تماغو  لاق ، ةيادبلا  – انرئاسخ يف  ةقيقح  كردن  ةداع ال  - 
ام كردن  مايألا ، رورم  عم  نكلو  ثادحألا ، ةرمغ  نيعفدنم يف  نوكن  ملعت ، امكف 

. رمألا ةعاظف  ىدمو  هانرسخ ،
ول يننكلو  نوكي ، نم  ملعأ  ًاضيأ .ال  هنم  نيبرقملا  دحأ  رسخ  دق  هنأو  دب  ال 

، يردص ىلع  طغضت  تناك  يتلا  ةدقعلا  كلت  ّنأ  الإ  فرعأسف . ركذتلا ، تلواح 
اذل مالستسالا ، يف  ًابغار  نكأ  ريكفتلا .مل  نم  ينتعنم  دق  ىلعألا  وحن  عفترتو 
ملأ ةعسلب  ترعش  اهنيح  نكمي ، ام  قمعأ  اهنفد  تلواحو  يتوق ، لك  تعمجتسا 

. يحور ايانث  ناكم يف  نم  ردصت  ةقراح 
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نوثالثلاو دحاولا  لصفلا 

. ترصن بتكم  نم  ًاجراخ  عفدنأ  انأو  يعومد  سبح  تعطتسا  داكلاب 
. لورإب مدطصا  تدك  نيح  اهيلإ ، رظنلا  نود  ةريتركسلاب  تررم 

قلقلا هارتعا  يهجو ، ريباعت  ىأر  نيح  هنكلو  كنع  – ثحبأ  تنك  دقل  - 
؟ ام بطخ  نم  له  كب ؟ ام  – 

تألتما يتلا  ينويع  حسمأو  يسأر ، ريدأ  انأو  تلق  ءيش  – ال  ال ،  -ال 
؟ ينع ثحبت  تنك  اذامل  نكلو  ريخب ، رومألا  عومدلاب  –

لصتا دقو  كوغ ، تاجن  ىعدُي  نيميلا ، ةعامج  نم  ناملربلا  وضع يف  كانه  - 
. كيلإ ثدحتلا  ديريو  تارملا . تارشع  ةديرجلاب 

. رخآ فرطتم  ةعمعملا ، هذه  ينصقني يف  ناك  ام  اذه 
؟ يلإ ثدحتلا  ديري  اذاملو  - 

امو لاقملا ، ًأطخ يف  كانه  نإو  مهيلإ ، يمتني  نكي  ناغود مل  نإ  لوقي  - 
. هوخأ كنأل  كلذب ، سانلا  ىردأ  نوكت  نأ  بجي  كنأب  يعّدي  وهو  كلذ . ىلإ 
. لغاشملا هذه  لك  طسو  هعم ، لداجتلاب  حمسي يل  جازم  نكأ يف  مل 

. هنم اوصلختو  دعب ، ةديرجلا  ىلإ  ِتأي  ناندع مل  نأ  هوربخأ  - 
دحأب ةعاس  فصن  لك  لصتي  وهف  اننأشو ، انعدي  نأ  يوني  هنأ ال  ودبي  - 
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. كنع مهلأسيل  نييفحصلا 
؟ همسا ناك  اذام  - 

. كوغ تاجن  - 
، ركذتلا لواحأ  تنك  اميفو  نيأ ؟ نكلو  لبق ، نم  مسالا  اذه  تعمس  دقل 

. لجرلا نع  هتامولعم  درس  لورإ  لصاو 
ىلع روهظلل  ةصرف ، ىندأ  نوزهتني  نيذلا  ءاضعألا  كئلوأ  نم  سيل  هنإ   -
اذه نوبحي  ال  نيذلا  صاخشألا  نم  وهف  دئارجلا . تاحفصو  زافلتلا ، تاشاش 
نمف ييأر  تئش  نإو  لاقملا . اذ  ًاريثك  ًامتهم  ودبي  ام ، ببسل  نكلو  جيجضلا ،

. هب لاصتالا  لضفألا 
. اذه تاجن  نوكي  نم  ركذت  نم  نكمتأ  يتالواحم مل  لك  مغر 

انعد لورإ  – عم  هيف  لمعأس  يذلا  بتكملا  وحن  هجتأ  انأو  تلق  ًانسح  – - 
. طبضلاب هديري  يذلا  ام  مهفنو  هثدحن ،

. يراظتناب كانه  ًاضيأ  اغلوت  ناك 
؟ لاحلا فيك  تلق  – ًابحرم  – - 

. ينآر نيح  ههجو  ءاضأ 
؟ كرابخأ ام  تنأو  ريخب ، - 

. ديدج ءيش  ال  ىرت ، امك  - 
، لجرلا بتكمب  لصتا  دق  لورإ  ناك  اغلوت ، عم  ثيدحلا  لدابتأ  تنك  اميفو 
: لوقي وهو  ةعامسلا  ىلع  اهعضو  يتلا  هديب  راشأو  هيلإ . ثدحتلا  ديرأ  يننأب  مهربخأو 
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. طخلا ىلع  هنإ  - 
دقل لّضفت ، ةعامسلا  – تلوانت  نأ  دعب  تلق  تاجن  – ديس  ولأ  - 

. يعم ثدحتلا  دوت  كنأ  ينوربخأ 
، ينركذتت امبر ال  ءودهو  – مارتحاب  ملكتي  ناك  ناندع  – ديس  ًابحرم  - 

. لبق نم  انيقتلا  اننكلو 
بسك بغار يف  فيطل ، لجرب  تئجوف  يننكلو  ًابضاغ ، ًالجر  عّقوتأ  تنك 

. يدو
؟ انيقتلا نيأو  تلق  – ًاقح ؟ – - 

رثكأ هيلع  ىضم  رمأ  نع  ثدحتأ  انأ  عبطلاب  ناغودل ، ًاقيدص  تنك  دقل  - 
تارم لادج  اننيب  ثدح  دقو  ًانايحأ ، مكلزنم  ىلع  ددرتأ  تنك  ًاماع . نيرشع  نم 
متيتأ نيح  يركسعلا . يبيتلام  نجس  تناك يف  اهيف ، انيقتلا  ةرم  رخآ  نكلو  ةدع .

. ااذ ةيضقلا  هعم يف  يتمكاحم  تمت  ثيح  ناغود ، ةرايزل 
، هنع ًاثحب  يضاملا  روص  ةداعتسا  تلواح  ةثالثلا . ةَلَـتَقلا  دحأ  تنأف  ًاذإ 
، يدنج ةمزج  لعتنيو  ًاكيمس ، ًافطعم  يدتري  ناك  باش  ةروص  ينهذ  ىلإ  ترضحف 

. ةداحلا هتارظنو  عساولا  هنيبجب  نيتيدلجلا ، اهيقاس  تحت  عساولا  هلاطنب  فارطأ  عمج 
. هتلأس ةرشبلا ؟ – رمسأ  ةماقلا ، طسوتم  تنأ  له  - 

. لوسر نيبو  ينيب  طلخت  تنأف  باجأ  –  -ال  –
يتلا ةلاسرلا  كلت  لسرأ  يذلا  صخشلا  كلذ  هنأو  دب  لوسر ؟ –ال  - 
نكلو ركذتلا ، تلواح  هتينك ، تناك  ام  نكلو  ناميرك ، ةلاخلا  ضارغأ  تيب  ادجو 

. دهجلا اذه  ّيلع  رفو  تاجن 
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. رعشلا بهصأ  ةماقلا  طسوتمف  انأ  امأ  هركذتت ، نم  كاذ  نابوج ، لوسر  - 
دق نكي  مل  ةلوجخ ، تارظنب  ليحن ، بهصأ  ىتف  ةروص  يرظان  مامأ  تءارت 
ءارو نم  انثدحي  وهو  ًاّرغ ، ًايبص  لاز  ام  هنأب  يحوي  ناك  لب  بابشلا ، غلبم  دعب  غلب 

. نجسلل يديدحلا  كابشلا 
سيلأ ريسئكيلاب ، نم  ردحنت  كنظأو  تركذت ، يننأ  دقتعأ  ًانسح ، - 

؟ كلذك
يننكلو مل ةلديصلا ، ةيلك  ًابلاط يف  تنك  ًالِّصفم  – لاق  يداغيب  – نم  - 

. عبطلاب يتسارد  مامتإ  نم  نكمتأ 
ةموحرملا ىلإ  ةدع  لئاسر  لسرأ  دقل  هتلأس  – لوسرل ؟ – لصح  اذامو  - 

. يتلاخ
. هتوص ىلع  قيضلا  ادب 

. ةيسفن لكاشم  نم  يناعي  هنأ  حضتاو  نجسلا ، هتحص يف  تروهدت  دقل  - 
ىمادقلا هؤاقدصأ  نحن  موقنو  ءاوزنالا . رثآ  دقف  اجناباس ، يف  هتيرق  يف  شيعي  نآلاو 

رركتملا يلاصتا  ببس  اذه  سيل  لاح  يأ  ىلع  رخآلاو . نيحلا  نيب  هتدعاسمب 
رركت ثيح  مويلاو ، ةحرابلا  امهرشن  نيذللا ّمت  نيلاقملاب  قلعتي  رمألاف  كل ، يجاعزإو 

. ةئطاخ ةمولعم  يهو  يموقلا ، نيميلا  ىلإ  ناغود  ءامتنا  ركذ 
ّنأ ينعتأ  خارصلا  – ّدح  يتوص  الع  دقو  ًابرغتسم ، تلق  ةئطاخ ؟ – - 

. نيلفط انك  ّنأ  ذنم  صخشلا  اذه  فرعأ  انأ  نييموقلا ؟ نم  نكي  ناغود مل 
. هئوده ىلع  ًاظفاحم  لظ  تاجن  نكل 

. اهفرعت ةريثك ال  تامولعم  كانه  نكلو  هفرعت ، كنأ  حيحص  - 

٥١٧ مكـتبة



؟ اهفرعأ يتلا ال  تامولعملا  كلت  يهامو  - 
نأ انيلع  ناندع ، ديس  فتاهلا  ىلع  عيضاوملا  هذه  ثدحتلا يف  نكمي   -ال 

. اهنيح ءيش  لك  كل  حرشأسو  يقتلن ،
. يدّدرت كردأف  ًاتماص ، تيقب  اذل  هذه ، ءاقللا  ةركف  ًابغار يف  نكأ  مل 
كتمالس ّنأ  كل  مسقأ  حضوأ  – ددرتلل  – كوعدي  ببس  نم  دجوي   -ال 

. يموق لجر  دعو  هنإ  يتجوز . فرش  امك  ةنوصم ، نوكتس  ةيصخشلا 
ناك هنأل  يقيض ، نم  تداز  دقف  ّيلع ، يسكع  لوعفم  هتاملكل  ناك 

. يتيامحل هتلسوت  يننأكو  ةياصوب ، ملكتي 
؛ انتلباقم اهيف  متتس  يتلا  ةقيرطلا  ركفأ يف  يننكل  تلق  – ًادّدرتم  – تسل  - 

؟ كلاوقأ نم  ًاضعب  نمضتي  لاقم  مأ  يفحص ، جاتروبيرك 
، هباش ام  وأ  يفحص  ءاقل  يأ  ءارجإب  يل  ةين  الف  يمهف ، تأسأ  دقل  - 

ضعب حيحصت  ديرأ  يننأ  رمألا  يف  ام  لك  كيقتلأ . نل  ةلاحلا  هذه  يف  يننأل 
. ايافخلا نم  ريثك  ىلع  علطم  ريغ  كنأ  حضاولا  نمف  كتامولعم ،

سيل ّيلإ  ثدحتلا  هتبغر يف  ّنأ  تجتنتسا  دقو  ةبارغ ، رثكأ  فقوملا  حبصأ 
ضعب ىلع  ينعلطي  دق  هنأ  ينعي  ام  بزحلا ، نم  بلط  ىلع  ءانب  امنإو  ةيصخش ، ةبغر 

. ةصرفلا هذه  تيوفت  يغبني  ال  يلاتلابو ، ةمهملا ، تامولعملا 
. جاتروبير كانه  نوكي  نل  تحضوأ  – انقفتا  – - 

. ًاضيأ يمسا  ركذت  نلو  - 
. يعم ةغوارملاو  ليلضتلا  بولسأ  مدختسيو  رثكأ ، هطورش  بّعصي  ناك 

اهلوقتس يل. يتلا  تامولعملا  نع  ًائيش  ركذأ  نل  ةلاحلا ، هذه   -يف 
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مكتعيرذ تسيلأ  ًاكحاض  – اهلاق  ناندع  – ديس  كلذ  نم  كعد  - 
حاصفإلا ىلع  نيربجم  متسل  مكنأ  لبسلا ؛ مكب  تقاض  ىتم  ا  نوحّولت  يتلا  رهشألا 

؟ يرابخإلا مكردصم  نع 
يونتو ةئطاخ ؟ اهيلع  ينعلطتس  يتلا  تامولعملا  تناك  ول  اذام  نكلو  - 

؟ ماعلا يأرلا  ليلضت 
. ةقيقحلا لوقأ  يننأ  كردتس  ّيدل  ام  عمست  نيحو  دحأ ، ليلضتب  موقأ  نل  - 

يمسا ركذب  قحلا  كلف  حيحص ، ريغ  ءيش  يأب  كتربخأ  يننأ  كل  حضتا  نإ  نكلو 
رمتؤم دقع  نع  ىناوتأ  نلف  رمألا ، ىضتقا  نإو  ةبذاكلا ، تامولعملا  هذهل  ردصمك 
يتياغ لك  ّنأ  كردت  نأ  وجرأ  نلعلا . مامأ  قئاقحلا  فشك  لجأ  نم  كعم ، يفحص 

. رثكأ كتدعاسم ال  يه 
انتثداحم ناعباتي  اناك  نيذللا  لورإو  اغلوت  ىلإ  رظنأ  انأو  تقفاو ، ًانسح  – - 

؟ يقتلن نأ  ديرت  ىتم  حضاو  – بارغتساب 
يف ةدحاولا ، يقتلن يف  نأ  كيأر  ام  ةرشع ، ةيناثلا  براقت  نآلا  ةعاسلا  - 

؟ يباك بوت  نيسرإ يف  قدنف  و 
. ةدحاولا مامت  كانه يف  نوكأس  تلق  – انقفتا  – - 

ةكرحب ترسفتساف  ام ، ًائيش  لوقيل يل  هسأرب ، هيديب و  ئموي  لورإ  أدب  انهو 
. هلوق ّدوي  امع  يسأر  نم 

. ًاسماه لاق  فراع ؟ – ةزانج  تيسنأ  - 
يعالطإ يوني  لجرلا  ّنأ  تعمس  نإ  ام  فراع  تيسن  دقف  ًاقحم ، ناك  دقل 

. ةديدج تامولعم  ىلع 
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تيقوتلا اذه  ّنأ  وتلل  تركذت  دقل  ًاكبترم  – تلق  تاجن  – ديس  رذتعأ  - 
. ينبساني ال 

. ةيناثلا ًاذإ يف  - 
ةثلاثلا ىلإ  دعوملا  انلجأ  ول  كيأر  ام  ًاضيأ ، ةيناثلا  غرفتأ يف  نل  فسألل  - 

؟ ًالثم ةعبارلا  وأ  فصنلاو 
انيدلف فصنلاو ، ةثلاثلا  ةرئاط  نتم  ىلع  ةرقنأ  ىلإ  رفاسأس  يننأل  لاحم ، - 
ينعفد ام  اذهو  هروضحل . رطضم  انأو  ًءاسم ، ةسداسلا  يف  بزحلا  سل  عامتجا 

. حابصلا ذنم  كب  رركتملا  لاصتالل 
؟ ةرقنأ نم  دوعتس  ىتمو  - 

. عوبسأ دعب  - 
امهنم لك  عفر  دقو  تمصب ، يننابقاري  اناك  نيذللا  اغلوتو  لورإ  ىلإ  ترظن 

. هتاذ ءيشلا  لعفل  يناكم  ناك يف  ول  فراع  ّنأ  اهنيح  تركفف  ةريحلا ، ةلالد  هيعارذ 
. ةدحاولا مامت  كانه يف  نوكأس  ًانسح ، - 

. ةملاكملا تيأو 
لورإ ينلأس  ةيمهألا ؟ – نم  ردقلا  اذه  ىلع  وهأ  كل ؟ هلوق  ّدوي  يذلا  ام  - 

. غلاب لوضفب 
يمتني ناغود  ّنأ  انركذ  نم  نوءاتسم  مأ  حضاولا  نم  نكلو  ملعأ ،  -ال 

. مهيلإ
. اغلوت لءاست  لبق ؟ – نم  كفرعي  لجرلا  ّنأ  ودبي  - 
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. ناغود عم  ااذ  ةيضقلا  هيلع يف  مِكُح  دقل  - 
؟ ةيضق يأ  - 

، ديزايب يف  ةماع  لقن  ةلفاح  نم  يعماج  بلاط  فاطتخاب  اوماق  دقل  - 
لوسر ىعدي  ثلاث  صخش  مهعم  ناك  دقو  يندعم ، كلس  ةطساوب  هقنخب  اوماقو 

. مهيلع ضبقلا  ءاقلإ  دعب  ةيضقلا  ةثالثلا يف  مكوح  دقو  نابوج ،
، لتق ةميرجب  مكاُحي  نأ  دعبف  اغلوت  – ضرتعا  لجر  – اي  هذه  ةراذق  يأ  - 

؟ بعشلا سلجم  وضع يف  ىلإ  لوحتي 
دعبف لورإ  – حضوأ  ةعونمملا  – قوقحلا  ةداعإ  ىمسُي  نوناق  كانه  - 
لجأ نم  ةمكحملل  بلطب  اومدقت  نيلقتعملا ، نييموقلا  عيمج  نع  وفعلا  رودص 

. مهمظعمل قوقحلا  هذه  ةمكحملا  تداعأ  دقو  ةيندملا ، مهقوقح  ةداعتسا 
هذه نكل  حضاو . بضغب  باشلا  اهلاق  ةيسايسلا ؟ – ةَلَـتَقلا  قوقح  ينعت  - 
يأرلا مامأ  اهلوادت  متو  تاساردلاو ، تالاقملا ، نم  ًاريثك  اهلوح  تبتك  يتلا  عيضاوملا 

ةراثإ ىلع  اردق  تدقف  لئاط ، نود  اهيلع  تاضارتعالا  نم  ريثكلا  ميدقتو  ماعلا ،
امك باشلا . انليمزك  رمألا  برغتسن  ملو  لورإو . انأ  يلثم  نيقيتع  نييفحص  قنح 

. رخآ رمأب  ًالغشنم  تنك  يننأ 
. لورإ تلأس  ينم ؟ – ءالؤه  هديري  يذلا  ام  - 

هيلع تدب  تاجن  – ىلإ  ثدحتت  مل  ام  رمألاب ، نّهكتلا  بعصلا  نم  - 
لهسلا نم  سيلف  انثحب . انديفتس يف  ةمهم  تامولعم  هيدل  نوكت  امبر  ااذ  – ةريحلا 

. صاخشألا ءالؤه  هيف  ركفي  ام  ةفرعم 
رطخف يل فراع ، ةزانج  تّوفأسو  لاب ، يذ  ءيشب  لجرلا  ينربخي  نل  امبر 

ناك اذل  ءيش ، يأب  هل  حوبي  نل  لجرلا  ّنأ  تكردأ  يننكلو  ينم ، ًالدب  لورإ  لاسرإ 
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دحأ توم  قفارت  يتلا  ةفيخسلا  رهاظملا  هذه  هركأ  يننأ  امك  يسفنب . باهذلا  ّيلع 
رعاشمف قافنلاو ، ءاعدالل  برقأ  ةقيرطب  نلعلا ، مامأ  رعاشملا  راهظإو  ءاكبلاو  ام ،

نلعلا يف  اهنع  ريبعتلاب  رخافي  الو  هسفنل ، صخشلا  ا  ظفتحي  نأ  بجي  نزحلا 
انأو ةزانجلا ، يروضح  مدع  ببس  اهل  حرشأو  زيلفب  لصتأس  ءاسملا  يفو  ةجاجفب .
الأ يغبنيف  ضرعلا ، لوبق  تررق  املاط  ًاذإ ، ةيعاو . ةاتف  يهف  رمألا ، مهفتتس  اأ  ديكأ 

. ددرتلا تقولا يف  نم  ًاديزم  عيضأ 
ًادعاسم يل لمعلا  ةركف  اغلوت  ىلع  تضرع  نيسرإ ، قدنف  وحن  يقالطنا  لبق 

لوأ تناكو  ًايفحص . ًارّوصم  هلمع  بناج  ىلإ  ةيضقلا ، هذه  يف  ثحبلا  لجأ  نم 
فارتعالا ناغود يف  اهدروأ  يتلا  ثادحألا  نع  دئارجلا  ثحبلا يف  ا ؛ هتفّلك  ةمهم 

، ةمهملا هذ  مايقلا  لورإب  ىدجألا  ناك  ةقيقحلا  يضاقلل .يف  همدقنل  هبتك  يذلا 
ةزانج روضح  هل يف  ةين  الو  لجرلا ، ءاقلل  يعم  باهذلا  بغار يف  هنأ  تنمخ  يننكلو 

، ياياون مهف  ءيسي  ىتحو ال  لاح . يأب  ةقيثو  نكت  امهتقالع مل  ّنأ  ثيح  فراع ،
هنأ امك  هتبغر . ىلع  ضارتعا  يأ  ِدبأ  مل  حابصلا ، اذه  مجلفك  ترصن  لعف  امك 
حيزت دق  يتلا  ةمهملا  ةلئسألا  ضعب  نع  هنهذ  قّتفتي  دقو  اياضقلا ، هذه  ًاريبخ يف  ربتعي 

. ةيفاضإ تامولعم  انحنمتو  هملعن ، امع ال  راتسلا 
عم يباك ، بوت  وحن  انهجتاو  ءاقنعلا ، ةوهص  انيطتما  ةقيقد ، نيرشع  دعب 

راوسأ لفسأ  هؤانب  مت  دق  نيسرإ  قدنف  ناك  عبطلاب . ةيصخشلا  يتيامح  نم  ةقفارم 
يذلا بهصألا  لجرلا  كلذ  ّنأ  تفرع  قدنفلا ، و  انلخد  نيح  ةيخيراتلا . لوبنطسا 

مغر  . دوشنملا انبحاص  وه  تامالعتسالا ، نيمي  ىلإ  نوسلجيو  نيرخآ ، نيلجر  طسوتي 
، ءاضيب ةرشب  يذ  هجولا ، ئلتمم  لجر  ىلإ  ليحنلا ، باشلا  كاذ  تلوح  دق  نينسلا  ّنأ 
. ناك يذلا  ىتفلا  كاذ  نم  ًاضعب  لمحت  تلاز  ام  ءارمحلا ، هرعش  تالصخ  نكل 

اناك ثيح  عوبسألا ، تايا  يف  لوسر ، ةقفرب  انلزنم  ىلإ  هتارايز  رّكذتأ  اهنيح  تأدبو 
، ةصحاف تارظنب  ينناقمري  اناك  امهنكلو  تقولا ، مظعم  ّيلإ  ثدحتلا  نايشاحتي 

تاظحللا ضعب  ناك يف  يذلا  لوسر  ةصاخو  امهنع . توهس  يننأ  نارعشي  نيح 
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كتنّقل تنكل  ناغودل ، ًاخأ  نكت  ول مل  لوقي يل ، هنأكو  حضاو ، ديدهتب  يلإ  رظني 
. هتارايز ىدحإ  يف  انلزنم ، تاجن يف  مان  دقف  ًائطخم ، نكأ  نإو مل  هاسنت . نل  ًاسرد 

ضهنف هرودب . ينآر  دق  هنأ  تظحال  ةديعبلا  تايركذلا  هذه  ينرضحت  تناك  امنيبو 
يرودبو نانثالا . هاقفارم  هاراج  دقو  هتيكاج ، رّرزو  هيف ، غلابم  مارتحا  يف  روفلا ، ىلع 

ينع فلختي  نأ  لورإ  راتخا  دقو  هنم . برتقأ  انأو  يهجو ، ىلع  ةروقو  ةماستبا  تمسر 
ناصّحفتي قدنفلا  و  نيفقاو يف  نانثالا ، ياقفارم  ناك  امنيب  انبقاريل . تاوطخ  عضب 

. هوحن تهجتا  يذلا  صخشلا 
. ًاحفاصم هوحن  يدي  تددمو  اهتلق  ًابحرم  – - 

دقف ًاذإ  ةغلاب  – ةرارحب  يتحفاصم  ىلع  دري  وهو  اهلاق  ًالهأ  – ًالهأ ، - 
. روفلا ىلع  ينتفرع 

بعصي نول  رمحألا  ًاحزامم  – تفضأو  تلق ، ىلوألا  – ةظحللا  نم  - 
. هنايسن

هنكل ىرخأب ، ةحزملا  دريس يل  وأ  اهيف ، كحضيس  هنأ  تننظ  ةهربل ، تكس 
. اهنع يضاغتلا  رثآ  هنأل  امإو  اهازغم ، مهفي  هنأ مل  امإ  لعفي . مل 

تقفار يتلا  كروص  ىلع  علّطأ  ولف مل  انأ ، امأ  لوقلاب  – ىفتكا  كئنهأ  – - 
. كتفرعم نم  تنّكمت  امل  لاقملا ،

. تلق انمره  – دقل  هيييإ ، - 
: حضوأف همالك ، نم  تأتسا  يننأ  نظ 

راشأ نمو مث  ًاباش  – ودبت  تلز  ام  يتاضارم  – لواحو  لجر  – اي   -ال 
– ةسلجلا ؟ اناكراش  نإ  كيدل  عنام  نم  له  بزحلا ، نم  ياقيفر  هيقفارم  – وحن 

. ينلأس
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يليمز هنإ  لورإ  – وحن  يرودب  ترشأو  تلق  قالطإلا  – ىلع  عنام   -ال 
انناقفاري كانه  ناباشلاو  ّيقفارم  – ىلإ  ترشأ  ربخلا  –مث  اذه  ىلع  هعم  لمعأ  يذلا 

. تحضوأ – 
، ريطخ لمع  هب  نوموقت  امف  هولعف . ام  ًانسح  ةيامح ؟ كل  اونّمأ  دقف  ًاذإ  - 

. ةيامحلا نيمأت  نم  ريض  الو 
. ًايقيقح هقلق  ادب 

عيطتسن نلو  محدزم ، انه  ناكملاف  متئش ، نإ  معطملا  ىلإ  هجتن  انوعد  - 
. ةحارب ثدحتلا 

ناك دقف  لضفأ ، وحن  ىلع  انه  ثيدحلا  نم  نكمتنس  اننأ  ًاقحم يف  ناك 
برق يتلا  ةلواطلا  اراتخاو  ةهرب ، دعب  الخد  نيقفارملا  نأ  مغرو  انم ، الإ  ًايلاخ  معطملا 

نزحب يشيو  ناكملا ، فلي  يذلا  درابلا  ءودهلا  رسكي  مل  امهدوجو ، ىتح  نكل  بابلا ،
ًابغار انم  ٌدحأ  نكي  انيلإ .مل  لقتنيل  ءاضيبلا ، اهتيطغأب  ةرغاشلا  تالواطلا  ىلع  ميخي 
باش تلسرأ  نيعئاج ، نانوكي  دق  نيقفارملا  نأ  يداقتعال  نكلو  ماعطلا ، لوانت  يف 

ّيلإ ارظن  دقف  ًائطخم ، نكأ  ملو  فيلاكتلا . عفديس  نم  يه  ةديرجلاف  امهيلإ ، ةمدخلا 
نابلطي امهو  باشلا  وحن  اهجتا  ةلكشم ، ال  نأ  يسأرب  تأموأ  نيحو  نيرسفتسم ،
ةعاضإ نم  ديزم  نودو  ًاياشو ، ةوهق  انبلط  دقف  نحن  امأ  ةحضاو . ةيهشب  ماعطلا ،

. ثيدحلا تاجن  أدب  تقولا ،
ناندع  –مل ديس  ًأطخ  نوبكترت  متنأف  فتاهلا ، ىلع  كل  تحضوأ  امك  - 

قيدصل ةحيصن  مدقي  نمك  ءود ، مّلكتي  ناك  لب  هتوص ، يف  ديد  كانه  نكي 
انتعمس ىلإ  ءيسي  هنأ  امك  ةهج ، نم  قئاقحلا  روهظ  عنمي  دق  أطخلا  اذهو  الإ  – سيل 

. ىرخأ ةهج  نم 
نم انتياغو  هثيدح  – تعطق  صخش  – يأ  ىلإ  ةءاسإلا  ديرن  ال  نحن  - 
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يأرلا مامأ  قئاقحلا  رشن  لب  دحأ ، ةعمس  يف  نعطلا  وأ  ةءاسإلا  سيل  لاقملا ، رشن 
. ماعلا

. يموقلا نيميلاب  ناغودل  ةقالع  الف  حيحص ، ريغ  هومترشن  ام  نكلو  - 
نع ناغود ، نع  ثدحتن  نحن  ًاكحاض  – اهتلق  مالكلا ؟ – اذه  ام  - 

ىلاوح ذنم  ًايموق ، هنوك  ةقيقحو  ااذ ، ةيضقلا  يف  كعم  مكوح  يذلا  صخشلا 
، كلذ لوقي  نم  يدحو  تسلو  دحأ ، ىلع  ىفخت  ال  ًاماع  نيرشعلاو  ةسمخلا 

. نمألاو ةطرشلا  رئاود  هدض يف  تعفُر  يتلا  اياضقلا  ىلع  عالطإلا  كعسوبف 
عطق دقف  ًاضيأ . نمألاو  ةطرشلا  مكيف  نمب  نوئطخم ، ًاعيمج  متنأ  ينقدص  - 
اهيف ّمت  يتلا  ةظحللا  ذنم  يأ  ًاماع ، نيرشعلا  ىلاوح  ذنم  بزحلاب  هتقالع  ناغود 

. يضاقلا أطخ  ةجيتن  نجسلا ، نم  هحارس  قالطإ 
هؤالمز مه  جراخلا ، يف  مهيلإ  أجل  نم  لوأ  ناك  رفاس ، نيح  هنكلو  - 

. هلوقي ام  ىلع  تضرتعا  نويموقلا  –
: روفلا ىلع  حضوأ  هنأ  الإ 

نم يموقلا  ةفص  مدختسي  ناكو  هيلإ ، باهذلل  رخآ  ناكم  هيدل  نكي   -مل 
. هتقيقح ءافخإ  لجأ 

، انتابلط رضحي  وهو  انم ، ةمدخلا  باش  بارتقا  ظحال  نيح  تكس  دقو 
: لاق انبيراشم ، انل  مدقي  باشلا  ناك  امنيب  نكلو 

نمو مث فاضأو  – ةيادبلا  – يف  ثادحألا  كل  حرشأ  نأب  كيأر  ام  - 
. ةلئسأ نم  كيدل  ام  شقانن 

تبعاد يتلا  يتوهق  نم  ةفشر  تذخأ  لمكأ ، نأ  لبقو  تقفاو ، ًانسح  – - 
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. هتلأس ليجستلا ؟ – ةلآ  انمدختسا  نإ  عنامت  له  ينتعتمأف  – يفنأ ، ةيكزلا  اهتحئار 
هتيدج ىلإ  داع  ىتح  باشلا ، رداغ  نإ  امو  ةريصق ، ةكحضب  ىفتكا 

. ةقباسلا
، فتاهلا ىلع  كتثدح  نيح  رمألا  ىلع  انقفتا  اننظأ  ناندع ، ديس  ينعمسا  - 
نإ كلذ . ةرورضلا  ِعدتست  مل  ام  يمسا ، ركذل  أجلت  نلو  روص ، الو  ليجست  الف 

، هناجنف انم  لك  يهنيسف  الإو  رورس ، لكب  انثيدح  لمكنس  يطورش ، ىلع  تقفاو 
. ناكملا رداغنو 

نإ نكلو  كمسا ، ركذ  ةرورضلاب  ينعي  ال  ليجستلا ، ةلآ  مادختسا  ّنإ  - 
. ءاشت امكف  كتبغر ، هذه  تناك 

. ةلآلا مدختست  الأ  وجرأ  - 
أدبي نأ  لبقو  يناجنف ، نم  ىرخأ  ةفشر  تذخأو  تلق  ًانسح  – - 

: أدب نمو مث  هياش ، نم  هرودب  ةفشر  ذخأ  ثيدحلا ،
تمتو ااذ ، ةيضقلا  يف  انيلع  ضبقلا  ءاقلإ  مت  دقف  حيحص ، هتلق  ام  - 
انحارس قالطإ  ةرتف ّمت  دعبو  لوسرو ، ناغودو  انأ  كلت ، لتقلا  ةميرج  ةمهتب  انتمكاحم 

، ثدح ام  ىلع  دهش  هنأ  ىعّداو  مهدحأ ، رهظ  نيح  نكلو  ةلدألا . ةيافك  مدعل 
ةموظنم جراخ  تاقالع  دقعب  ناغود  ماق  ةرتفلا  هذه  يفو  انيلع . ضبقلا  ءاقلإ  اوداعأ 
اننولثامي مأب  هل  حضوأ  دقو  مدقم ، ةبترب  صخشب  هئاقل  نع  ثدحتي  ناكو  بزحلا ،

امب يف انل ، ةدعاسملا  عاونأ  لك  ميدقتل  نودعتسم  مأو  ةيعويشلل ، يداعملا  مههجوت  يف 
اهربتعن يتلا  طابضنالا  ةدعاقب  مازتلالا  ىلع  نوداتعم  بزحلا  اننألو يف  ةحلسألا . كلذ 

مت ثيح  مدقملاب ، ناغود  ةقالع  ىلع  يئاسؤر  تعلطأ  دقف  انتاطاشن ، يف  ةيولوأ 
ىلع ناغود  قفاو  دقو  لجرلا ، اذ  هتقالع  عطق  هنم  اوبلطو  روفلا ، ىلع  هؤاعدتسا 

مدقملا اذه  نألف  كلذ ، تفرع  فيك  ينتلأس  نإو  عبطلاب . هب  ديقتي  هنكلو مل  مهبلط ،
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ِتأي يف هنأ مل  رمألا  بيرغلاو يف  نجسلا ، انلوخدل  ةيناثلا  ةرملا  يف  ناغود ، ةلباقمل  ءاج 
. ةيركسعلا نوجسلا  دحأ  نيناوقلا يف  قرخي  ناك  هنأ  يأ  تارايزلل ، صصخملا  مويلا 

نطولا يبحم  نأو  دلبلا ، ةمهم يف  تارييغت  ثودح  برقب  ناغود  انربخأ  ءاقللا  دعبو 
مهف روطتلا ، اذه  مهف  نع  نونوكي  ام  دعبأ  نيميلا  ةداق  نكل  ةريبك ، ةكرح  نودوقيس 
ناح دق  تقولا  ّنأ  الإ  رومألا . ءازإ  ةيبلسب  فرصتلاو  دايحلا ، ىلع  ءاقبلا  نولواحي 

ةسايس عابتاو  يعويشلا ، رطخلا  ةهجاوم  اهبناج يف  ىلإ  نوفقيس  يتلا  ةهجلا  اوراتخيل 
ينلعلا انبح  لغتست  يتلا  تاهجلا  ىلع  نيعلطم  لوسرو  انأ  انك  دقو  ًامزح . رثكأ 

ريرمت لجأ  نم  نيميلا  ءاطغب  رتستلاو  انفوفص ، ىلإ  لّلستلا  لواحت  يتلاو  نطولل ،
مدع ىلإ  انهبنو  رمألاب ، ةيبزحلا  ةقرفلا  سيئر  موحرملا  انربخأ  دقو  ةفرطتملا . اهراكفأ 
يبحم نم  اأ  يعدت  تناك  ول  ىتح  ةهج ، يأ  تاءاعدا  ءارو  رارجنالاو  عادخنالا ،

بزحلا ةدايق  يه  ةيعويشلا ، دض  انعارص  مظنت  يتلا  ةديحولا  ةهجلا  تناكو  نطولا .
ام نإ  لاقو  انم ، ءاتساف  هلوقي ، امب  نيعنتقم  ريغ  اننأ  ىلع  ناغود  انعلطأ  دقو  هسفن .
يف ددجلا ، هئاكرش  ةدعاسم  ةيناكمإ  ىلإ  حمل  هنأ  ةصاخ  اهنيعب ، ةقامحلا  وه  هلعفن 

: هل تلق  دقو  انيأرب ، ثّبشتلا  انلصاو  اننكل  نجسلا . نم  انجارخإ  ةيلمع 
لصاوتلاب ئطخم  تنأو  ةقثلل . ًالهأ  اوسيل  لاجرلا  ءالؤه  يقيفر ، اي  ينعمسا  «

. بزحلا رماوأ  زواجتن  نأ ال  بجي  نحنف  مهعم ،
: لوقي وهو  فافختساب  انيلإ  رظن  هنكل 

نوكأسو لبقتسملا . فارشتسا  مكنكمي  ثيحب ال  ةياغلل ، قيض  مكقفأ  نإ  «
». ناردجلا هذه  نيب  ًاعباق  لظيس  بزحلا ، ةسايسب  ًاموكحم  يقب  نمف  مكعم ، ًاحيرص 

نيرهش دعب  انئجوف  اننأ  الإ  ًالاب . هل  ِقلن  ملو  همالك ، نم  انرخس  اننكل 
دعبو ةثداحملا . هذه  ىلع  نيرهش  رورم  لبق  هحارس  قالطإ  دقف مت  هلاق ، ام  قّقحتب 

تأدبو يئاضق ، أطخ  درجم  ناك  دق  هحارس  قالطإ  نأب  نالعإلا  مت  نيعوبسأ 
متنك امك  نجسلا ، نم  هجورخ  لاح  ناغود  رفاسي  ملو  هنع . ثحبلا  تايلمع 
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صاخشألا ا  هفلك  يتلا  ماهملا  ذّفني  دلبلا ، لخاد  روهش  لاوط  لظ  لب  نيدقتعم .
. نجسلا نم  هجارخإب  اوماق  نيذلا 

يننأ مل مغرو  اهلوقي ، ةديدج  ةملك  لك  عم  ًابيرغ  ًاحنم  ذخّتي  همالك  ناك 
. رثكأ يسفن  حبك  عطتسأ  يننكل مل  هثيدح ، عطق  ًابغار يف  نكأ 

. تلأس تامهملا ؟ – هذه  ةعيبط  يه  ام  - 
نكل ىرخألا ، ولت  ةدحاولا  ماهملا  كلت  كل  ددعأ  نأ  عيطتسأ   -ال 

وحن ريسي  دلبلا  ناكو  أوسأ ، ىلإ  ئيس  نم  ريست  تناك  ةيلخادلا  ةينمألا  عاضوألا 
متي ناك  يذلا  تقولا  يف  هدقتعن ، انك  ام  اذه  ّنأ  وأ  ةعراستم . ىطخب  ةيلخاد  برح 

ةحلسم تاكابتشا  ثدحت  تناك  موي  لك  يفف  يركسع . بالقنال  هيف  ريضحتلا 
، ةهوبشملا تاطاشنلا  هذه  ًاطرخنم يف  ناغود  ناكو  ىلتقلا . ددع  دادزيو  تاريجفتو ،

. ةريبك ةربخ  باستكاب  أدب  ثيح 
هتيصخش نع  ثحبن  يذلا  طباضلاب  تاجن ، هركذ  يذلا  مدقملا  طبترا 

: روفلا ىلع  تلأسف  ينهذ ، ةيقيقحلا يف 
اذه ةلكاش  ىلع  ناغود  م  يقتلي  نورخآ  صاخشأ  كانه  ناك  له  - 

؟ ًالثم طباضلا  ىعدُي  صخش  مدقملا ؟
: حضوأ مث  رّكذتلل ، ةلواحم  ناعمإب يف  ّيلإ  رظن 

نيدعاقتملا شيجلا  لاجر  ضعب  نع  رخآلاو ، نيحلا  نيب  عمسن  انك  دقل  - 
دحأ ركذأ  يننكلو ال  انئاسؤر . عمو  بزحلا  انقافر يف  عم  تالص  دقع  نودوي  نمم 

. طباض ةبترب 
. بقل درجم  طباضلا  ةفص  تناك  امبر  - 
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: بيجي نأ  لبق  هينيع  ًائجافم يف  ًاقيرب  تحمل 
. طباضلاب بقلي  ناك  نم  كوخأ  - 

. ًابرغتسم تلءاست  ناغود ؟ – ينعتأ  - 
، شيجلا لينولوك يف  ةبترب  ناك  ةيبزحلا  انتقرف  سيئر  ّنأل  كلذ  عبطلاب ، - 

انكو طباضلا . ةدايسب  هيدانن  ّنأ  انم  بلطي  وهو  ًاحزامم ، هدلقي  ناغود  ناك  دقو 
. اننيب اميف  بقللا  اذ  هيدانن  لعفلاب 

ةعرسب ينهذ  طلتخت يف  راكفألا  تأدب  ثيدحلا ، لصاوي  تاجن  ناك  اميف 
مأ ةفدص ؟ يهأ  ةرتفلا ، كلت  ناغود يف  ىلع  قلطُي  ناك  طباضلا  بقلف  ًاذإ  ةينونج .
ىلع ةردقلا  كلتمي  ًالجر  نكلو  ديفم ؟ هّون  امك  ةرذق  ةديكم  لئابح  انعقوي يف  هّنأ 

بقللا اذه  ّنأب  فرعنس  اننأ  هل  رطخي  ملأ  ةعاربلا ، هذ  ليصفت  لكل  فهرملا  طيطختلا 
؟ ةيمهألا نم  ردقلا  اذه  ىلع  ًارمأ  لفغي  نأ  نكميأ  قباسلا ؟ هيلع يف  قلطُي  ناك 

لخدت ةحلسملا  – تاطاشنلا  ضعب  ًاطرخنم يف  ناك  ناغود  نإ  لوقت  - 
؟ تامولعملا هذه  ىلع  تلصح  فيك  نكلو  ثيدحلا  – لورإ يف 

ضرعيو مهيلع  ددرتي  ناغود  ناك  ثيح  بزحلا ، انقافر يف  نم  عبطلاب  - 
ّنأ الإ  ةركفلا . نوضفري  مهمظعم  ناكو  تايلمعلا ، هذه  يف  هيلإ  مامضنالا  مهيلع 

. يعويشلا ّدملا  ةهجاوم  ةحابم يف  ةليسو  لك  ّنأ  ةعيرذ  تحت  قفاوي ، ناك  ًامسق  كانه 
انه ّدوأو  طقف ، نينثا  نيموي  رورم  دعبو  يركسعلا ، بالقنالا  عقو  دقف  لاح  يأ  ىلع 

عضخت دودحلا  عيمج  ثيح  يركسعلا ، بالقنالا  نم  نيموي  دعبف  يعم ؛ ازكرت  نأ 
. دلبلا جراخ  ىلإ  رارفلاب  ناغود  ماق  ةديدش ، ةبقارمل 

: لوقلاب تبّقعف  ةرتفلا ، كلت  ثادحأ  ىلإ  تاجن  تاملك  تداع يب 
الو نويموقلا ، مه  جراخلا  ىلإ  هبوره  لّهس  نم  ّنأ  دقتعأ  تنك  ةحارصب ، - 
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. مهاوس دحأ 
اننأ مل ىتح  انيلإ . ةبسنلاب  ةيقيقح  ةمدص  بالقنالا  لكش  دقف  لاحم ، - 

ءاول تحت  نيوضنملا  طابضلا  ّنأ  اننظ  ةيادبلا  انبزح .يف  سيئر  ةيامح  نم  نكمتن 
سيئر نأ  انملع  نيح  اننكلو  مكحلا . ىلع  اورطيسو  بالقنالا ، اوذّفن  نم  مه  بزحلا ،
اوأدب ليوط  تقو  يضم  لبقو  اهل . انضرعت  يتلا  ةنايخلا  مجح  انكردأ  قحالم ، بزحلا 
ملظل اوضرعت  ثيح  نوجسلا ، مهجزو يف  هتادايقو ، ءاطشنلا  بزحلا  ءاضعأ  ةقحالمب 

، ةبوعص يأ  هجاوي  نأ  نود  جراخلا  ىلإ  ناغود  بره  تاذلاب  ةرتفلا  كلت  يفو  ريبك .
، قَحالُم هنأل  دلبلا  نم  برهلل  رطضا  هنإ  مهل  لوقي  وهو  جراخلا ، انقافر يف  ىلإ  بهذو 

اوظحال نيح  مهنكل  ةيادبلا ، مهضعب يف  هقّدص  دقو  هل . ىوأم  ريفوت  مهنم  بلطو 
يف ءيشلا  ضعب  عاضوألا  رارقتسا  دعبو  هلوح . نم  اوّضفنا  هتافرصت  يف  ضقانتلا 
. هب مهتقالع  لك  قافرلا  عطق  ةهوبشم ، تايلمع  هطروتب يف  تامولعملا  لوصوو  ايكرت ،

هولغتسا نيذلا  صاخشألاف  لعفلاب ، ةبعص  فورظ  نم  ةرتفلا  كلت  يناعي يف  ناك  هنكل 
نيذلا هئاقدصأ  نم  ضعب  عم  ابروأ  ًاديحو يف  حبصأ  دقو  هنع . اولخت  دق  لخادلا ، يف 
يلختب هروعش  ةجيتن  هتباتنا  يتلا  قنحلاو  بضغلا  رعاشم  طسوو  هتاذ . قيرطلا  اوراتخا 

نم نيقباسلا  هقافر  ةمجاهمب  أدبو  هلثم ، نوركفي  نمم  ًاضعب  هلوح  عمج  هنع ، عيمجلا 
نيبو اننيب  ةرودهملا  ءامدلا  تقّرف  دقف  اذبو  نيفرطلا . نم  ىحرج  طقس  دقو  نييموقلا .

. قالطإلا ىلع  بزحلاب  ةلص  يأ  هعمجت  مويلا مل  كلذ  نم  ارابتعاو  ناغود .
. تلأس لصح ؟ – ام  دعب  ناغود  لعف  اذامو  - 

طرخنا يف هنأ  حجرملا  نكلو  هتاطاشن ، ةعيبط  ةقدلا  هجو  ىلع  فرعأ   -ال 
. ةينوناق ريغ  لامعأ 

؛ مهفوفص نم  ردحنا  يذلا  ناغود  ىلع  طقف  موللا  ءاقلإ  هتلواحم يف  تناك 
، ةيكارتشالا وحن  دالبلل  هجوت  نم  ًافوخ  ةدرابلا ؛ برحلا  ءانثأ  هوبعل  يذلا  رودلا  راكنإو 

لكل هركنت  نإو  مهقحب . ةيباهرإ  لامعأ  ةسراممو  لبو  ةضراعملا ، بازحأ  ىلع  طغضلاب 
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ناغودل اهتيلوؤسم  ليمحتو  ءامدلاو ، تارذقلا  كلت  لك  نم  هيدي  لسغو  كلذ ،
روعشلا ينكراشي  ناك  ًاضيأ  لورإ  ّنأ  ودبيو  ريبك ، فاحجإ  ىلع  يوطني  هلاثمأو ،

: لوقلاب رداب  دقف  اذل  هتاذ ،
دق ةينوناق ، ريغ  لامعأ  ًاطروتم يف  ناك  هنأب  يعّدت  يذلا  لجرلا  نكلو  - 
ةكرح ىلع  تامجهلا  نم  ريثك  ذيفنتب  ةيكرتلا ، ةلودلا  نم  بلط  ىلع  ءانبو  ماق ،

. ةغلاب ةروطخ  ىلع  يوطنت  تناك  يتلاو  ، ASALA
، ةدّدعتم تاقافتا  ماربإ  متو  ةدع ، تاءاقل  امهنيب  ترج  دقف  حيحص ، - 

. اذه لكب  انل  ةقالع  نكلو ال 
ءاول تحت  ًايوضنم  هسفن  ربتعي  ةريخألا  ةظحللا  ىتح  لظ  ناغود  نكلو  - 
ىلع دّكأ  هنأ  الإ  يضاملا ، ءاطخأ يف  باكتراب  متلعف ، امك  فرتعا  دقو  نييموقلا ،
هنأ ررقت  ىتح  كدحو ، كيلع  ةركتحم  ةيموقلا  ةكرحلا  له  ميدقلا . ههّجوت  ىلإ  هئامتنا 

؟ ةجردلا هذه  ىلإ  ناغود  نم  فوخلل  مكوعدي  يذلا  ببسلا  امو  مكنم ؟ ًادحاو  سيل 
انل حضوأ  ىلاعتو  – هناحبس  هللا  ىوس  ًادحأ  وأ  ًائيش  ىشخن  ال  نحن  - 

يف ةيحضتلل  نييموقك  دادعتسا ؛ ىلع  نحنو  نائلتمملا  – هادخ  رمحا  دقو  تاجن ،
اهوعفد يتلا  ءامدلاو  انقافر ، اهمدق  يتلا  تايحضتلا  لك  دعبو  دسجلاو . حورلاب  هليبس 

تايحضتلا كلت  خيطلتب  نييزاهتنالاو  نيقّلستملا  ضعبل  حمسن  نل  انتيضق ، نوصل  ًانمث 
ميظع – رسب  حوبلا  كشو  ىلع  هنأب  يشت  ةقيرطب  فاضأو  قمعب ، دهنت  ةميظعلا  –
ـ لا حلاصل  لمع  مث  نمو  ةيناملألا ؟ تارابختسالا  عم  نواعتي  ناك  هنأ  نوملعت  له 

؟ اكريمأ بونج  تايلمعلا يف  ضعب  ذيفنتب  ماقو  (CİA) 
. ًاريثك غلابي  أدب  دقل 

ملف هبشي  هلوقت  امف  ًاريثك ؟ غلابت  كنأ  رعشت  الأ  تقّلع  – لجر – ! اي  - 
. ةسماخلا ةجردلا  نم  يكريمأ  ةراثإ 
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. ةريبك ةقثب  فاضأو  هسأر ، نم  ةكرحب  ىفن  هنكل 
. ًاعقاو مأ  ًامليف  هب  كربخأ  ام  ناك  نإ  فرعتس  نلعلل ، ةقيقحلا  رهظت  نيح  - 

؟ كيأرب ةقيقحلا  هذه  رهظتس  ىتمو  - 
. حوضو لكب  مكمامأ  اهدرسأ  انأ  اهف  لعفلاب ، روهظلاب  تأدب  دقل  - 

هاور ام  ّنأ  مغر  تلق ، ةجيتن  – يأ  ىلإ  يضفي  هب ال  انتربخأ  ام  نكلو  - 
هتراثإ – نم  تنّكمت  نإ  ديزمب  حوبيس  امبرو  مامتهالل ، ًاريثم  ناك  طباضلا  نع  انل 
دق دلبلا  رارقتسا  ةعزعزل  فد  تناك  يتلا  ىوقلا  ضعب  ّنأ  انربخت ، نأ  ديرت  تنأف 

، قدصلا تئش  نإ  نكلو  ةينوناق . ريغ  تايلمع  هطيروتو يف  ناغود ، لالغتساب  تماق 
يتلا مالظلا  ىوق  عم  ةقالع  مهطبرت  نمم مل  نييموقلا  ضعب  نكي  ملأ  ينعأ  نويموقلاف ،
ٌّيح دهاش  تنأف  دلبلاب ؟ تفصع  يتلا  ةيباهرإلا  تايلمعلا  نيطروتم يف  اهيلإ ، ريشت 

. ًاحيرص نوكت  نأ  كنم  وجرأو  نييموقلا ، نم  كتفصبو  مايألا ، كلت  ىرج يف  ام  ىلع 
؟ ةرتفلا كلت  مئارج يف  نم  ىرج  امب  مكبزح  ةقالع  ركنت  له 

مل هنكلو  تاءاعدالا ، هذ  مهيلع  نورتفي  مأ  يعّدي  نأ  عقوتأ  تنك 
. لعفي

، مامألا وحن  هعذجب  لام  دقو  لاق ، لبانلاب  – لباحلا  طلخت  الأ  كنم  وجرأ  - 
هجازم ةراثإ  يف  تحجن  يننأ  تكردأف  ام ، كارعل  دعتسي  هنأكو  ادبو  يتهجاوم ، يف 

، حالسلا لامعتسال  انأجل  دقف  حيحص ، رمحألا  – رعشلا  كلذ  تحت  دكارلا  يرانلا 
سفنلا نع  عافد  ةلاح  انك يف  دقف  ببس ، نود  كلذ  لعفن  نكلو مل  ضعبلا . لتقو 

ّنأ امك  عبطلاب . لصح  ام  رّربأ  انأف ال  كلذ  مغرو  سفنتلا  – دباكي يف  هنأكو  ادب  – 
نم ًالدابتم  ًالعف  ناك  هّنأ  يأ  انئالمز . نم  ريثكلا  لتقب  اوماق  دق  ًاضيأ  نييراسيلا 

تاياغ يأ  انل  نكت  نكلو مل  ةرذق ، ةبعل  ىلإ  نيفرطلا  الك  جاردتسا  امبر ّمت  نيفرطلا .
بعشلا اذهو  نطولا  اذه  لجأ  نم  ناك  هب ، انمق  ام  لكف  ةصاخ ، برآم  وأ 
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يعو وأ  ةدارإب  ةمألا ، هذه  ءادعأ  نم  ةيجراخ  ةهج  يأ  عماطمل  عضخن  ملو  هحلاصمو .
. هلاثمأو ناغود  نيبو  اننيب  قرفلا  وه  اذهو  انم .

لوانت نع  افقوت  دق  نييطرشلا  نأ  ىتح  عفترم ، توصو  ةدحب  ملكتي  ناك 
تبر اهدنع  ودبي . ام  ىلع  راجش  ثودح  نيعقوتم  هابتناب ، اننابقاري  اذخأو  ماعطلا ،

: لوقي وهو  ءود  هفتك  ىلع  هنيمي ، ىلإ  سلاجلا  لجرلا 
. انمهف ءاسُي  ىتح ال  ًاليلق  أدها  تاجن ؛ مكلسر . ىلع  - 

اميف حضوأو  هيسرك ، ىلع  ءاخرتسالل  داعو  اهلاق  ئداه  – انأ  ًانسح ، - 
. هنع ًامغر  ناسنإلا  برطضي  يضاملا ، رتافد  حتفت  نيح  ةماستبا  – عنصت  لواحي 

هتراثإب – ماق  نم  تسل  يننأكو  دوربب ، اهتلق  ءودهلاب  – يلحتلا  ديفملا  نم  - 
دي يف  ةبوعلأ  ناك  ناغود  ّنأ  يعدت  تنأف  كيلع . هحرط  دوأ  لاؤس  كانه  ْنكلو 

؟ هلوقت ام  ىلع  ليلد  نم  كانه  له  ةيبنجألا . تارابختسالا 
فرتعي يل: وهو  ههجو  ىلع  ةبيخلا  تدب 

. ليلد يأ  كلمن  ال  ًايلاح ، - 
. ةديدج ةبرض  هيلإ  تهجو  اذل  هسفن ، كلامتيل  تقولا  هلهمأ  الأ  ّيلع  ناك 

ةحص تبثت  ةلدأ  روهظ  ىتح  هيلع ، انتعلطأ  ام  ىلع  دمتعن  نلف  ًاذإ  - 
، ناملربلا ءاضعأ  دحأ  ّنأ  اّنلعأ  ول  لصحيس ، يذلا  ام  لّيختت  نأ  وجرأو  كتاءاعدا .

(CİA). لل ـ ًاليمع  ناك  ناغود  نأ  يعّدي  يموقلا ، بزحلا  نم 
. قانتخالا ّدح  رمحألا  ههجو  نقتحا 

ىتحو ةدحب  – ضرتعا  ليبقلا  – اذه  نم  ءيش  رشن  كنم  تبلط  لهو  - 
. روفلا ىلع  ربخلا  بيذكتب  موقأس  كلذ ، متلعف  ول 
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اوربتعت يتلاو  هلوح ، اهانرشن  يتلا  تامولعملل  نودصتتس  فيك  ًاذإ  - 
دامتعالا انلوخت  ةميق  لمحي  ال  هب  انتربخأ  ام  لكف  هيلاومو ؟ بزحلا  ةعمسل  ةئيسم 

. ةديرجلا هرشن يف  وأ  هيلع ،
تدقتعاو يتهجاوم ، ةلواطلا يف  ىلع  هعذجب  ئكتي  داعو  قنحب ، ينقمري  ذخأ 

سأك لوانتو  هبضغ ، ىلع  ةرطيسلا  عاطتسا  هنكل  ةظحل ، يأ  ًابضغ يف  رجفنيس  هنأ 
. ةدحاو ةعرج  هيف  ىقبت  ام  فشرو  ياشلا ،

مأ ال – ةيفحص  ةميق  لمحي  يمألك  ناك  نإ  ةقدلا ، هجو  ىلع  ملعأ   -ال 
ام اوعمست  نأ  بجي  ناكو  يبجاو ، تيدأ  دقف  ةلواطلا  – ىلع  هناجنف  عضوو  اهلاق 
نم ام  ةيواز  يف  ًاظوفحم  ىقبيس  وهف  هب ، كتربخأ  ام  قّدصت  مل  ول  ىتحو  يدل .
يننأ كلذ  لصح . ام  ءازإ  بنذلاب  رعشأ  نلف  كلذ ، لصحي  ول مل  ىتحو  كتركاذ .

. لعفلاب يه  امك  ةقيقحلاب  كتربخأ 
. هقنح نم  ديزم  ةراثإ  لب  هنأشو ، هكرت  يونأ  نكأ  يننكل مل 

ليلد يأ  كيدل  نوكي  نأ  نود  كب ، انئاقل  ذنم  ةقيقحلا  ةملك  دّدرت  تنأ  - 
يف قثأو  كقدصأ  نأ  يل  فيك  ينتربخأ  ّالهف  هلوقت . ام  ةحص  تبثت  ةقيثو  وأ 

؟ كمالك
. تنأ كتلكشم  هذهف  ينقّدصت .  -ال 

. هاقيفر مستبا  اميف  مالستساب ، هيفك  حتف  دقو  اهلاق 
. ةريخأ ةلوج  هعم يف  تلواح  يننكلو  هبضغ ، ةراثإ  ةبوعص  اهنيح  تكردأ 

ناعمإب – هينيع  ىلإ  قدحأ  انأو  اهتلق  تاجن ؟ – ديس  ًارمأ  ظحالت  له  - 
برد يف  كقيفر  ىضم  اميف  ناك  هتيقادصم ، يف  نعطلا  لواحت  يذلا  صخشلا 

. كتاماا مامأ  هنع ، عافدلا  ىلع  نآلا  ربجم  يننأ  ةرملا  ةقرافملاو  لاضنلا ،
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. رّثأت يأ  ِدبي  هنكل مل 
. لبقتسملا سانلا يف  هيلإ  لوؤيس  ام  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ىوس  ملعي   -ال 

. هنع عافدلاب  ًاريبك  ًأطخ  بكترت  كنأب  كل ، دكؤأ  يننكلو 
. ةرملا هذه  لورإ  لخدت 

ةقيثو وأ  ًاليلد  كنم  بلطن  اننكلو  تاجن ، ديس  دحأ  نع  عفادن  نحن ال  - 
ناك ًاريسفت  – هل  دجأ  مهم مل  رمأ  كانهو  كقدصن . ىتح  هلوقت ، ام  ةحص  تبثت 

نوؤاتسم مكنأ  املاط  هتربخ  – رّدقأ  ينتلعج  ةيديدح ، باصعأو  مات ، ءود  ملكتي 
، بزحلا ةعمس  ىلع  رّثؤيس  كلذ  نأ  نوعّدتو  مكبزح ، ىلع  ناغود  بسُحي  نأ  نم 

؟ ألملا مامأ  قئاقحلا  هيف  نونلعت  ًايفحص  ًارمتؤم  نودقعت  اذاملف ال 
: حضوي نأ  لبق  ةرخاس ، ةرظنب  يكيرش  قمر  بهصألا  لجرلا  نكل 

هنأكو ادب  قالطإلا  – ىلع  رظنلا  دعبب  فصتت  ةعامج ال  نويفحصلا  متنأ  - 
روهظلا انم  نوديرت  متنأف  ةيرخسلا  – نم  ءيشب  لصاوي  ذخأو  لب  هبضغ ، نم  صّلخت 
تاحفص ىلع  ةيرابخإ  ةدام  انم  اوعنصتل  ئطاخلا ، تقولا  يف  ماعلا  يأرلا  مامأ 

. بسانملا هتقو  يتأيس يف  ءيش  لك  ّنأل  انيلع ، يلطنت  نل  ةبعللا  نكلو  مكدئارج .
نأ ال عيمجلا  مامأ  نلعنسو  ديكأت . لكب  ًارمتؤم  بزحلا  دقعيس  تقولا  اذه  يتأي  نيحو 

. طقف بسانملا  تقولا  ّلحي  نيح  نكلو ، ناغودب . انعمجت  ةقالع 
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نوثالثلاو يناثلا  لصفلا 

ناك ثيح  تاجن ، هلاق  امب  ركفأ  تنك  ةديرجلا  ىلإ  انتدوع  قيرط  لاوط 
، ىضم اميف  ًايموق  ناك  نإو  ناغود ، نأب  حرص  امهالكف  ديفم . هيلع  ينعلطأ  ام  هبشي 

فرطلا حانج  تحت  ءاوضنالل  دعتسم  وهو  ميق ، وأ  ئدابم  يأ  كلمي  نآلا ال  هنكل 
كلمي يباهرإ  ىوس  سيلو  طقف ، هحلاصم  لجأ  نم  لمعي  وهو  ةظحل ، يأ  ىوقألا يف 
هقيفر نم  ةرماؤم  وه  لصح  ام  لك  نأب  حرصي  تاجن مل  ّنأ  مغرو  ةريبك . ةعاربو  ةربخ 

نأ لقعيأ  ديفم . هب  ينربخأ  ام  بيرم  لكشب  قباطي  ناك  هلاق ، ام  نكلو  ميدقلا ،
يلاتلابو ةرياغم ؟ ةهج  نم  هتاذ  يأرلا  عمسأ  نأ  لجأ  نم  ّيلإ ، هلسرأ  نم  ديفم  نوكي 

مادختسا نع  ىناوتت  يتلا ال  تارابختسالا  عم  لمعي  وهو  َِمل ال ، ةقيقحلا ؟ نع  يليلضت 
رثكأ ّنأ  يل  تبثأ  ةيضاملا ، ةليلقلا  مايألا  يف  هب  تررم  امو  بيعالألا . هذه 

هنأ امك  كمامأ . ةلثام  اهدجتو  قّقحتت ، نأ  نكمملا  نم  عقاولا  نع  ًادعب  تالامتحالا 
فقت ملأ  ةريخألا ، ةنس  نيثالثلا  يفف  يضاملا . ةكارش  ءايحإ  ةداعإ  نم  عنام  دجوي  ال 
ببس الو  ةيفاضإ ، ةوق  مهربتعت  يهف  ماودلا ؟ ىلع  نييموقلا  بناج  ىلإ  نمألا  ىوق 

. ةيوس لمعلا  ىلإ  مدوع  نود  لوحي 
ديفم مالك  نيب  تاقورفلا  ضعب  كردأ  تأدب  ريكفتلا  نم  ليلق  عم  نكلو 
ىلع ناغود  اودعاس  نم  مه  نييموقلا  ّنأ  لوح  ديفم  هلاق  ام  وه  قراف  لوأف  تاجنو .

، نييموقلاب فختسي  ناك  هنأ  هتاملك ، نم  تظحال  ام  بسحبو  نجسلا . نم  رارفلا 
مه رارفلا ، ىلع  هدعاس  نم  ّنأ  ربتعا  دقف  تاجن ، امأ  ةربخلا . ىلإ  نورقتفي  مأ  ىريو 

. ةيمستلا هذه  نم  ةلودلا  لاجر  ىلإ  حّملي  ناك  نإو  مهنع ، ثدحت  نيذلا  مالظلا  ىوق 
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ةبراحم تايحالص  ةلودلا  مهنم  تبحس  نيح  ثدح ، امم  هءايتسا  ِفخي  مل  وهف 
ريغ نمف  اذل ، اهل . اوضرعت  يتلا  ةنايخلاو ، ملظلا  نم  ًاعون  رمألا  اوربتعا  ثيح  راسيلا ،

بقل نأ  ينربخأ  نيح  وهف  ًاذإ  يعانقإل . تاجن  لسرأ  نم  وه  ديفم  نوكي  نأ  يقطنملا 
تناك ةطقنلا  هذه  نكلو  رخآ . ءيش  يأ  ىلإ  حّملي  نكي  مل  طباضلا ، ناك  ناغود 
ةرايسلا تقرتحا يف  يتلا  ةثجلا  ّنأ  ربتعي  ديفم  ّنأل  ّيلإ ، ةبسنلاب  ةيمهألا  نم  ةياغ  ىلع 

فقوت يهو  ىرخأ ، ةقيقح  نع  يضاغتلا  بجي  ال  امك  ناغودل . ةثج  تسيل 
يف ربخلا  رشنو  روغنوغو  جافلاي  لتقم  ذنم  يأ  ةحرابلا ، ذنم  ديدهتلا  تالاصتا 

جئاتن روهظ  راظتنا  لضفألاو  ناغود ، دض  رارق  ذاختا  ركبملا  نم  ال ، ةديرجلا .ال 
نم نكمتأس  فيك  نكلو ، ةيضقلا . ركفأ يف  الأ  ّيلع  تقولا  كلذ  ىتحو  ليلحتلا ،
تاف دق  تقولا  ّنأ  امك  ربخلا ؟ لوح  قيقحتلا  مامتإ  ينم  رظتني  ترصنو  كلذ ، لعف 
لصح امك  ينأشو ، نورخآلا  ينكرتي  نل  كلذ ، تلعف  ول  ىتحف  داعتبالا ، ةلواحم  ىلع 

ءاقللا يب. ىلع  رصأ  يذلا  تاجن  عم 
ام يبناجب  – سلجي  يذلا  لورإ  وحن  تهّجوت  لصح ؟ – اميف  كيأر  ام  - 

؟ انم لجرلا  اذه  هديري  يذلا 
نإو اوكله ، اودعص  نإف  لورإ  – حضوأ  نوفئاخ  – مأ  حضاولا  نم  - 

فنعلاو ةوقلا  مادختسا  رصاني  يذلا  نيميلا  طاسوأ  بوبحم يف  ناغودف  اوقرغ . اولزن 
لامعألا نم  ريثكلا  يف  طرخنم  هتاذ  تقولا  يف  هنكلو  هموصخ ، ىلع  ءاضقلا  يف 

، هدض حيرصت  يأب  اوماق  نإو  اهراكنإ . نوعيطتسي  ةقيقح ال  يهو  نوناقلل ، ةفلاخملا 
ينعيس هل ، مهمعدب  سكعلا  اونلعأ  نإو  هيرصانم ، ءايتسا  مهسفنأ  ىلع  نوبلجتسيسف 

ضرعتتو كحملا ، ىلع  بزحلا  ةيقادصم  عضوتس  يلاتلابو  نيناوقلل ، مهيدحت  كلذ 
مهبيلاسأ رييغتو  مهيضام ، نفد  هيف  نولواحي  يذلا  تقولا  يفف  نعطلل . هتيعورشم 

نولواحي مهف  اذل  مهحلاص . ريغ  ةطقن يف  ناغود  عم  مهمسا  طابترا  نوكيس  ةميدقلا ،
مدع بجي  ةمهم  ةطقن  كانهو  مهفوفص . ىلإ  يمتني  ناغود ال  نأب  انلالخ  نم  جيورتلا 

عتمتلاو جضنلا  روط  يف  مهو  مهئاطخأ ، نم  ريثكلا  نمث  اوعفد  دق  ءالؤهف  اهلافغإ ؛
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حيحصف مهتصح . مهكراشي يف  نأ  ناغود  لثم  صخشل  نوديري  الو  مريسم ، رامثب 
عم لمعو  ههجوت ، نم  ريغ  هنكلو  تاقوألا ، نم  تقو  يف  مهعم  لمعي  ناك  هنأ 
هنأ ألملا  مامأ  نلعيل  ملظملا ، يفخلا  هملاع  نم  نآلا  جرخي  نيحو  ًاضيأ . ىرخأ  فارطأ 
دقف اذل  ةينالع ، اذه  لك  لوق  ىلع  اوأرجي  نل  مهو  هب . اولبقي  نل  ام  اذهف  يموق ،

. نيبناجلا الك  نم  رانلاب  اووتكا 
راهظإ ىلع  لمعن  نحن  خيراتلا . اذه  لكو  انل  ام  يقيدص ، اي  نكلو  - 

. لامعألا هذه  لك  طرخنا يف  امل  ًايموق ، نكي  ول مل  ناغود  نإ  لوقت  يتلاو  ةقيقحلا ،
نحنف ميدق ، يموق  هنإ  هنع  انلق  ول  ييأربو  ريبك . لامتحا  اذهف  قحم ، كنإ  - 

. ةقيقحلا بناجن  ال 
، ةرايسلا ةعرس  نم  تففخ  نينرلاب ، لاقنلا  يفتاه  أدب  همالك  يهني  نأ  لبقو 

. ةشاشلا ىلع  توموأ  مسا  تدهاش  ثيح  يبيج ، نم  فتاهلا  تجرخأو 
؟ ام رمأ  ثدح  له  توموأ . ولأ  - 

. اسنرف ىلإ  رفسلا  انررق  دقل  فخت . لاق  –ال  ءيش  – نم  ام  اباب ،  -ال ال 
. رمألا ىلع  كعالطإ  لجأ  نم  تلصتا  دقو 

نع تلزنأ  يننأب  ترعش  يننأ  الإ  امهقفاريس ، ًاضيأ  ماسرلا  ّنأ  يتفرعم  مغرو 
. ًاليقث ًالمح  يلهاك 

؟ رفسلا متررق  ىتمو  باوصلا ، نيع  وه  اذهف  ينب . اي  كلذ  يندعسأ  دقل  - 
. روفلا ىلع  رفاسنس  ازيفلا ، ىلع  لصحن  نإ  ام  - 

؟ ازيفلا ىلع  لوصحلا  قرغتسي  مكو  - 
وهف مإ ، معلا  بتكم  نآلا يف  نحن  اهيلع . لوصحلل  ًابلط  مدقنس  مويلا  - 
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ةقفاوملا ىلع  لصحنس  اننأ  هوربخأو  م ، لصتا  دقو  ةرافسلا ، فراعملا يف  ضعب  هيدل 
. نكمم تقو  عرسأ  يف 

. ًاديج كلذ  نوكيس  ليحرلاب ، امتعرسأ  املكف  تمتمت  – ميظع  – - 
. اباب انعم  ترفاس  كتيل  - 

. مسحو باضتقاب  اهتلق  ةحرابلا  – عوضوملا  انثدحت يف  دقل  - 
. رذحلا ىخوتت  نأب  يندع  نكلو  - 
. كلذ لعفأس  كدعأ . ًانسح ، - 

. مالسلا كل  نالسري  مإ  معلاو  يمأ  - 
. ًاضيأ همالس  لسري يل  وه  اهو  هتحاقو ، ىدامت يف  دق  نوفأملا  اذه  ّنأ  ودبي 

. ةلزهملا هذه  هيلإ  لوؤتس  ام  ىرنل  ًانسح ،
. ةملاكملا تيأو  يمألس  – امهغّلب  ًاضيأ  تنأو  - 
. لورإ ينلأس  ام ؟ – ناكم  ىلإ  نارفاسيس  له  - 

، عاضوألا أد  ىتح  ًاددجم  – ةعرسلا  ديزأ  انأو  تبجأ ، اسنرف  – ىلإ  - 
. ةتقؤم ةرتفل  داعتبالا  امهل  لضفألا  نمف 

ترم دقل  ةالابماللا  – ًارهظم  اهلاق  كفواخم  – يف  غلابت  كنأ  ييأرب  - 
. ًاءوس رثكأ  حبصت  نأ  رومألل  نكمي  الو  ةفصاعلا ،

. تلأس طباضلاب ؟ – ّوعدملا  اذه  ىلع  رثعن  نل  اننأب  ينعتأ   -
: همالك ىلع  ًاسوملم  ًاليلد  كلمي  هنأكو  ةقثاو ، ةربن  اهلاق يف 
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. هيلع رثعن  نل  - 
. رخآ يأر  هل  ترصن  نكلو  - 

، ةرطق رخآ  ىتح  هلغتسيسو  رابخألل ، ديدج  عبن  ىلع  رثع  دقف  عبطلاب ، - 
حجرملا نم  اذل ، انبحاص . فواخم  ريثيس  ام  اذهو  ةطقن . دعبأ  ىتح  ثحبلا  لصاويو 
اودوعي مهف مل  عيمجلا ، ةيفصت  ىلإ  هئاسؤر  أجلي  دقو  تقولا . ضعبل  ًائداه  ىقبي  نأ 

ةملك عامس  نودوي  مهف ال  اذل ، برغلا . راظنأ  مامأ  ةقيرطلا  هذ  روهظلا  نيبغار يف 
امو لامعألا . هذه  ًاطروتم يف  مهاوس ، وأ  تارباخم  لجر  وأ  يطرش  ةيؤر  وأ  ةبصع ،

، هب موقن  ام  ةميق  نم  ليلقتلا  يونأ  انأ ال  ربكأ . ةروصب  هذه  مهتبغر  ززع  دق  هانلعف 
لك ايابخ  ىلع  فوقولاو  روتسملا ، فشك  نم  نكمتنس  اننأ  نظت  تنك  نإ  نكلو 
نمو نحنف  ئطخم . تنأف  تاونسلا ، هذه  لاوط  ءافخلا  يرجي يف  ناك  امو  رومألا ،

، رومألا يهتنت  ثيحب  ًاقبسم ، هل  طيطختلا  يذلا مت  قيرطلا  ريسن يف  ظحلن ، نأ  نود 
. مرهلا ةمق  دنع  نوعبقي  نم  ىلإ  لصن  نأ  نود  نم 

حرطي هنأكو  ادب  لب  رمألا ، حرشي ّيل  وهو  ءاتسم  وأ  ًامئاشتم ، لورإ  نكي  مل 
تنك يننكلو  هذه ، هرظن  ةهجو  هديؤأ يف  تنك  عبطلابو  ةهادب ، قئاقحلا  رثكأ  يمامأ 

. لاز دق  رمألا ، اذه  ضوخلا يف  ءارج  انددهتي  يذلا  رطخلا  نأب  لباقملاب ، عانتقالا  ّدوأ 
ناك ةيواسأم ، ةيا  انل  رّضح  دق  ةبعللا ، هذه  ويرانيس  بتك  نم  نأ  لامتحا  نأ  الإ 

تالاصتا فقوتو  ةينمألا ، ةقفارملا  ّنأ  مغرو  ينهذ . قرافت  يتلا ال  تالامتحالا  دحأ 
ىلع ماتلا  نامألاب  رعشأ  نكأ  مل  يننكل  يفواخم ، ةأطو  نم  تففخ  دق  ديدهتلا 

. قالطإلا
بلطي يتلواط  ىلع  ترصن  نم  ةظحالم  تدجو  ةديرجلا ، تلصو  نيح 

يننأ حيحصف  ًاقحم  ناكو  دغلا . ددع  اهرشن يف  متي  يكل  فراع ، نع  لاقم  ةباتك  اهيف 
هعيدوت ّيلع ، بجاولا  نم  ناك  اذل  هئاقدصأ . برقأ  تنك  يننكلو  هتزانج ، رضحأ  مل 

، نايحألا ضعب  ءانعرلا  هتافرصت  نم  مغرلاب  ناك  يذلا  ديحولا  انأف  هب . قيلي  لاقم  يف 
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ًانايحأ يرجضو  هتفالجو ، ةنهادملا ، ىلإ  هليمو  اهمظعم ، ةلشافلا يف  ةيئاسنلا  هتارماغمو 
يف ضيموك  عشت  يتلا  ةيلوفطلا  ةرظنلا  كلت  ةيؤر  ىلع  ًارداق  تنك  هتبحص ، نم 

. نيتيلسعلا هينيع  نم  ءافصلا ، تاظحل 
لمحأ يننأكو  ريبك ، لقث  ةأطوب  رعشا  انأو  رتويبمكلا ، ةشاش  مامأ  تسلج 

، دحاو فرح  ىلع  طغضلا  ىلع  رداق  ريغ  ةهربل  تيقبو  يقيدص ، توبات  يفتك  ىلع 
ءاردم هتنباو ، هتقيلط  ةينهملاو ؛ ةيلئاعلا  هتايح  ليصافت  فرعي  نم  ريخ  يننأ  مغر 
. ةباتكلاب ءدبلا  ّيلع  نيأ  نم  فرعأ  نكأ  يننكلو مل  مهعم . لمع  نيذلا  ريرحتلا 

ىلإ امو  ًاعئار . ًاقيدصو  ًاميظع ، ًابأو  ًاعمال ، ًايفحص  ناك  هنأب  تبتك  ولف 
هقيدص ىركذ  مرتحي  ال  بذاك  ىوس  نوكأ  نل  ةكلهتسم ، تالوقم  نم  كلذ 

؛ هنع لاقي  نأ  نكمي  ام  رثكأ  لب  قالطإلا ، ىلع  ًاعراب  ًايفحص  نكي  وهف مل  برقألا .
عطتسي ملو  ةيرابخإلا ، ةفاحصلا  لاجم  ًاحاجن يف  ققحي  ةبهوملا .مل  طسوتم  ناك  هنأ 
طسولا لكلا يف  ناك  دقف  كلذ  مغرو  ةمقلا . ىلإ  عاقلا  نم  ام ، ةفيحصب  دوعصلا 
هبولسأب ةحجان  تاقالع  دقع  ةيفيك  فرعي  ناك  هّنأل  ًاجحان ، هربتعي  يفحصلا 

. ةيعامتجالا هتاراهم  ردقب  ةيفحصلا ، هتراهم  ىلإ  دوعي  نكي  هحاجنو مل  فيطللا .
اهنكلو يقيدص ، ا  يعنأس  يتلا  ةبسانملا  تاملكلا  تسيل  اأ  ملعأ 

ةنايخب ماق  ثيح  سيياقملا . لكب  نيتلشاف  جاوز  يتبرجت  شاع  دقف  فسأ ، لكب  ةقيقحلا 
هتنبا وه  هبحي ؛ صخش  رثكأو  ةغلاب . ةحاقوب  امهعم  لماعتلا  نع  َناوتي  ملو  هيتجوز ،

تحبصأ يننأ  وه  ةايحلا ، هذه  هتلعف يف  ام  لضفأ  نإ  : « ماودلا ىلع  ددري  ناكو  زيليف ،
لماكب موقي  الو  ًانايحأ ، اهلمهي  ناك  هنأ  الإ  ةبحملا ، هذه  لك  مغرو  زيليفل .« ًابأ 

نيح اهرمأ ، ىسني  هنأل  ىرخأ  ًانايحأو  ًانايحأ ، لامهإلل  هليم  ببسب  اهءازإ . هتيلوؤسم 
نم ةديدج  ةيئاسن  ةرماغم  ضوخي  وأ  حابصلا ، ىتح  هئاقدصأ  عم  ام  ٍدان  رهسي يف 

تاريغتلاب رثأت  دقو  ًاعمط ، رثكأ  تاب  هنأ  تظحال  ةريخألا ، تاونسلا  يفو  هتارماغم .
ناك هنأ  مغرو  ةينهملا ، ئدابملا  نم  ريثكلا  ىلع  تضقو  مالعإلا ، لاجمب  تفصع  يتلا 
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اذل درطلاب . ددهم  هنأبو  ةقثلا ، ةلقب  رعشي  ناك  هنأ  الإ  ةربتعم ، ةيفيظو  ةناكمب  عتمتي 
لدب اهل ، ةيقيقح  ةميق  ال  عيضاوم  ىلع  لمعلا  يف  نيرخآلا  ةاراجم  ىلإ  ليمي  ناك 

هتايحب يف ىدوأ  ام  وه  روعشلا  اذه  ناك  ةقيقحلا ، يفو  ةيمهأ . رثكأ  داومب  لاغشنالا 
نم تاونس  دعب  ةمهم ، ةلاقم  ىلع  لمعلا  لواح  راطقلاب ، َقاحللا  هتبغرلف  ةياهنلا ،
ناك ام  اذه  هفتح . ىقال  ثيحب  روهتلل  عشجلا  اذه  هداقو  فسافسلاب ، لاغشنالا 

. فسأ لكب  هيلع  عضولا 
يهو هصقاونو ، هبويع  لك  نم  مهأ  ىرخأ  ةقيقح  كانه  تناك  لباقملا ، يف 

روعشلا كلذ  ينعأ  انأف  ةقادصلا ، نع  ثدحتأ  نيحو  برقملا . يقيدص  ناك  هنأ 
اننكلو حلاصملا . هبوشت  ءيرب ال  روعش  برآم ، نود  نم  ةصلاخ  ةبحم  ىلع  يوطنملا 
تسيل ةقادصلاف  لامكلا ، اذه  لكب  نولحتي  ءاقدصأ ال  نايحألا  ضعب  راتخن يف  دق 

، ةياهنلا يف  حبارلا  نوكت  نأ  يعدتستو  ةراسخلاو ، حبرلا  ىلع  دمتعت  ءارش  ةيلمع 
انتاراسخ نكلو  رمتست . نأ  لجأ  نم  ةلصاوتم  ةراسخ  كيلع  ضرفت  تاقادص  كانهف 

تاساردلا تحطنت  امهمو  نايحألا . ضعب  يف  هبسكنس  امم  مهأ  نوكت  دق  هذه 
يه ةقادصلاف  اهفصو . ةغلاب يف  ةبوعص  دجأ  انأف  ةقالعلا ، هذه  ريسفتب  ةيعامتجالا 

نيح ال هعامسو ، هيلإ ، ثدحتلاو  ام ، صخش  ةيؤرل  ةحارلاب  رعشت  نيح  ةقادص . درجم 
هلامج نم  ةريغلا  ضعبب  ترعش  ول  ىتحو  هراغصتسا ، ىلإ  هصقاونو  هبويع ، كب  يضفت 

يف ةضاضغ  دجت  ال  نيح  ماودلا ، ىلع  هتقادصب  ًاروخف  لظت  كنإف  هئاكذ ، وأ 
نانئمطالاو هب  لاصتالا  ةرورضب  رعشتو  اهل ، ةميق  فسافس ال  لوح  هعم  ثدحتلا 

وه صخشلا  هذه  ّنأ  ينعي  اذهف  ةحار ، ةماستباب  كهجو  قرشي  هارت  امدنعو  هيلع ،
وأ ًافلج  ًايبغ ، وأ  ًايكذ  ًاليمج ، وأ  ًاميمد  هنوكل  ةيمهأ  نم  دوعي  الو  لعفلاب . كقيدص 

دقفت نأ ال  مهملا  نكل  كلذ ، لك  قوف  ولعت  ةقادصلاف  ًارومغم . وأ  ًاروهشم  ًافيطل ،
اإ ّيلإ . ةبسنلاب  ةينلا  ءافصو  ةءاربلا  لوح  روحمتي  هتمرب  عوضوملاف  لجأ ، اءارب .

انهجو اننأ  حيحصف  فراعب ، يتقالع  ةعيبط  تناك  هذهو  ةيسنم ، ةلوفط  انيف  ظقوت 
اننكلو انمصاخت ، ًاريثك ، انضعب  اندناس  لباقملاب  اننكل  ًانايحأ ، يف  تاءاسإ  انضعبل 

٥٤٢ مكـتبة



. ًاضيأ انرارسأ  مظعم  انمساقت 
ةدوجوم نكت  بقانمب مل  ديشأ  ًالاقم  بتكأ  مل  تركذ ، ام  لك  ىلع  ءانبو 

ناك هنأب  اهيف  تركذ  عادو ، ةلاسرل  برقأ  ًالاقم  ناك  لب  هحدم ، غلابأ يف  ملو  هيف ،
، هتبيط نع  انتقادص ، نع  تبتك  ًاحجان ، ًايفحص  حبصي  نأ  ماودلا  ىلع  حمطي 

رهسن انك  يتلا  يلايللا  نع  ءايشألا ، طسبأب  ىتح  راهبنالا  ىلع  اهدقفي  يتلا مل  هتردقو 
ىتح اهروضح  ىلع  نيرصم  انك  يتلا  تايرابملا  نع  رجفلا ، ىتح  ءاقدصألا  عم  اهيف 
يتلا تارملا  نع  زيليفل ، ةريبكلا  هتبحمو  ةيئاسنلا ، هتارماغم  نع  راطمألا ، نم  لباو  تحت 

وأ ةميمن  نم  يدانلا  هعمس يف  ام  ىلع  ينعلطيل  ليللا ، فصتنم  لصتي يب يف  ناك 
رخآ دلب  ًايفحص يف  ناك  ول  هنأو  ةباعدلل . هليمو  ةحرملا ، هحور  نع  ةديدج ، رابخأ 

شيعيل نكي  مل  هنكلو  انعم ، هاضق  امم  لوطأ  ًارمع  شيعيس  ناك  هنأ  حجرملا  نمف 
ىضق يف يذلا  يقيدص  نأب  لاقملا  تيأو  انه . اهاضق  يتلا  ةليمجلا  ةبخاصلا  ةايحلا 

هتءارق ديعأ  تنك  اميفو  هحور . ىنغب  ةينغ  تناك  لب  ًاثبع ، هتايح  ّرمت  مل  ةركبم ، نس 
. بابلا نم  هسأرب  لورإ  ّلطأ  ءاطخألا ، بيوصتل 

. لاق زافلتلا  – ةشاش  ىلع  ضرعت  فراع  ةزانج  - 
. ةهدرلا زافلتلا يف  ةشاش  مامأ  نيعمتا  يئالمز  وحن  تعرسأو  لاقملا ، تكرت 

لجرلا ناك  ةزانجلا . ءانثأ  نييفحصلا  بيقن  اهاقلأ  يتلا  ةملكلا  ضرعت  تناك  ثيح 
، نيحضاو بضغو  زجع  تاملكلا يف  تاذ  ديعي  مارتحالا  غلاب  ًاعيمج  هل  نكن  يذلا 

دهاشم ضرع  نمو مث ّمت  ةلثامم . ثداوح  انئالمز يف  نم  رخآ  ًادحاو  انرسخ  املك 
فلخ ادلاوو  زيليف  زييمت  تعطتسا  ريبكلا ، دشحلا  مغرو  ةشاشلا ، ىلع  فراع  شعنل 

تارظنو ال ةيلآ ، تاكرحب  اهلوح  اميف  تفلتت  اهنكلو  يكبت ، زيليف  نكت  شعنلا .مل 
تلع دقو  نامران ، يرحبو  يجنيإ  بيكش  نم  لك  فقي  ناك  ارقبو  اهيف . حور 
غلاب ىسأب  ترعشو  هئابرقأ . برقأ  امأكو  هيف ، غلابملا  نزحلا  نم  ريباعت  امهيهجو 

نل وهف  ًائيش ، ريغيل  نكي  مل  يدوجو  نأ  يف  ترّكف  يننكلو  كانه . نكأ  مل  يننأل 
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. امهعشج نم  يزخلاب  نارعشي  يرحب  وأ  بيكش  لعجي  نلو  زيليف ، نازحأ  نم  ففخي 
ثدحتت ةعيذملا  توص  ينلصو  نيح  رداغأل  تفتلاو  ةزانجلا ، دهاشم  تهتنا 

نع ثدحتت  تناك  دقل  امهنفد ، مسارم  نعو  ةطرشلا ، دارفأ  نم  نينثا  لتقم  نع 
، نمألا ةيريدم  ىنبم  مامأ  ناتوبات  عضو  ثيح  ةدهاشملل . تدعف  روغنوغو . جافلاي 

ةملك يقلي  ناك  نيلوؤسملا  دحأ  نكل  نمألا ، ريدم  رهظي  ملعلاب .مل  امهفل  دقو مت 
. نيبأت

. تلأس ةيمسر ؟ – مسارم  قفو  امهنفد  متيس  له  - 
. لورإ باجأ  رخآ ؟ – لح  نم  كانه  لهو  - 

. يلثم ًابرغتسم  نكي  مل 
؟ لتق مئارج  نيطروتم يف  اسيلأ  - 

. نيلطب اموربتعي  نم  ضعب  كانه  نحن ، هارن  ام  اذه  - 
. ةيبصعب كحضأ  تأدبو 

تاباصعلا ىلع  ءاضقلا  نولواحي  مأب  انمامأ ، يعدي  ناك  ديفم  ّنأ  مغر  - 
نم نينثا  فشكب  تمق  يننأل  تزع  ينركش  دقو  ةينمألا . رئاودلا  نيب  ةلغلغتملا 

. ةيمسر ةزانجب  نيدسافلا  نونفدي  نآلا  مه  اه  نيدسافلا .
. بتكملا وحن  لورإ  عم  تهجتاف  ةدهاشملا ، ةلصاومل  ةبغر  دعت يب  مل 

اننأ تيسنأ  لورإ  – لاق  دحلا ؟ – اذه  ىلإ  رمألا  نم  شهدنم  تنأ  امل  - 
ضعب عيطتسي  يذلا  امف  ماودلا . ىلع  وحنلا  اذه  ىلع  ريست  رومألا  نأو  ايكرت ، يف 

. نيموي لالخ  ةميدق  تاداع  رييغت  نكمي  ال  هقيقحت ؟ نيحلاصلا  نمألا  يلوؤسم  نم 
. هب مايقلل  هدنع  ةين  الو  دحأل ، ةقاط  ام ال  اذهو  ًاريبك ، ًابالقنا  يعدتسي  رمألا 
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كلت بتكأ  ولو مل  زيليف ، روصو  زافلتلا ، ىلع  فراع  ةزانج  دهاشأ  ول مل 
ةزانجلا تيأر  نيح  بضغلاو  قنحلا  اذه  لكب  ترعش  امل  تاظحل ، ذنم  هنع  ةلاقملا 

. ملعلا امهفل  نيذللا  نيتوباتلاو  امهل ، تميقأ  يتلا  ةيمسرلا 
ناح دقل  ةدحب  – لورإ  تهجاو  ثدحي  – نأ  بجي  ام  اذه  نكلو  - 

. رييغتلا نم  ليلقل  تقولا 
ام ببس  نع  هلأساو  ديفمب  لصتا  لورإ  – لاق  يهجو ؟ – خرصت يف  املو  - 

ةيانعلا نم  جرخ  دق  ناك  نإ  نيدلا ، حالص  مع  نباب  لح  امع  رسفتساو  لصحي ،
. ًاضيأ هعم  ءاقل  ءارجإ  ترصن  انم  بلط  دقف  مأ ال ، ةددشملا 

ىلع طغضأ  انأو  رمألا  ركفأ يف  يننكلو مل  تلعف ، امل  ًاليلق ، تثيرت  ول  امبر 
. ةفرغلا انلخد  نإ  ام  ديفم  مقر 

. بعتم توصب  ديفم  ّيلع  در  ولأ  – - 
. تلق ديفم  – ًابحرم  - 
. ناندع ًالهأ  وووأ . - 

ترداب ةملاكملا ، ليطيو  يرابخأ ، نع  ينلأسيل  ةصرفلا  هحنمأ  نأ  نود  نمو 
: لوقلاب

. نآلا كيلإ  ثدحتلا  عيطتسأ  نل  يننأ  تننظ  - 
املو ال؟ - 

. دعب ةزانجلا  نم  دعت  كتننظ مل  - 
نأ لبق  ةهربل  ًاتماص  لظ  اذل ، ًاحضاو . يمألك  يف  يذلا  حيملتلا  ناك 

: لأسي
٥٤٥ مكـتبة



؟ ةزانج يأ  - 
نفد مسارم  امهل  تميقأ  نيذللا  كيليمز  ةزانج  نم  مهأ  ةزانج  نم  لهو  - 

. ةيمسر
. ةزانجلا رضحأ  يننكل مل  - 

. يمألك نم  ءاتسا  هنأ  هتوص  نم  ًاحضاو  ادبو 
. كانه اوناك  كئاسؤر  نكلو  - 

امهئافخإ – ىلع  صرحي  ةدحو مل  ةقثب  ملكتي  أدب  ناندع  – اي  ينعمسا  - 
اذه ةطرشلا يف  دارفأو  روغنوغو ، جافلاي  ىلع  ةمهتلا  توبث  نم  دعب  ققحتلا  متي  مل 

. ةمهتلا مهيلع  تبثت  ام مل  مهميرجت  نكمي  ال  سانلا ، ةيقب  لثم  مهلثم  دلبلا 
ةطرشلا دارفأ  نم  امأب  ًاعنتقم  تنك  ةحرابلا  كنكلو  تقّلع  – ًاقح ؟ –  -

؟ نائيرب امأب  نآلا  يعدت  فيكف  نيدسافلا .
ححص دراو  – لامتحا  هنإ  تلق  لب  لعفلاب ، كلذك  امأ  لقأ  انأ مل  - 

ققحتلا نود  نم  جافلايو  روغنوغ  ماا  نكمي  الو  دعب ، لحت  ةيضقلاف مل  يمألك  –
دوعت اأ  يعدت  يتلاو  اهيلع ، روثعلا  مت  يتلا  ةحلسألا  ىلع  يتلا  تامصبلا  ّنأ  نم 
نكمي ال  تهون ، امك  لب  ةطرشلا ، دارفأ  نم  اموكب  هل  ةقالع  ال  اذهو  امهل .

. ةلدألا ةفاك  نم  ققحتلا  متي  ام مل  امهماا 
امهل تميقأ  امل  نكلو  نيمهتمك ، امهتلماعم  متت  نأ  بلطأ  انأ ال  ًانسح ، - 

. ةزانجلا ثبب  موقت  زافلتلا  تاطحم  عيمجو  لباقملاب ؟ ةيمسر  ةزانج 
متت ولف مل  مأ ال ؟ ةيمسر  ةزانج  امهل  تميقأ  نإ  قرفلا  امف  ًاريثك ، غلابت   -ال 

؟ امهيتلئاع قحب  انفحجأ  دق  نوكن  الأ  نائيرب ، امأ  تبثو  ةقيرطلا ، هذ  مسارملا 
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؟ انئالمز ةيقبل  رمألا  رسفنس  فيكو 
. نيناوقلا هضرفت  ام  اذه  نأب  موربختس  - 

ول زايحناب  ثادحألا  ىلإ  رظنت  الو  هلوقت . ام  ىلع  صني  نوناق  دجوي   -ال 
مكنإف لثامم ، رمأل  ضرعت  ًايندم  ًاصخش  ّنأ  ول  هتوص  – ةدح  تعفترا  تحمس  –
هنوربتعت كلذل ، ةطرشلا  دارفأ  دحأ  ضرعتي  نيح  امنيب  اودعقت ، الو  ايندلا  نوميقت 

، ًارشب ًاضيأ  مه  اوسيلأ  ًاملظ ؟ اذه  سيلأ  هلمعب . همايق  ءانثأ  هل  لصح  ًايعيبط  ًارمأ 
؟ ةيمسر ةزانج  مهل  تميقأ  نإ  ريغتيس  يذلا  ام  مث  براقأو ؟ ءاقدصأو  لئاوع  مهيدل 

كلت لكو  ملعلاب ، نيتوباتلا  ّفل  نكلو  ءيش ، يف  ةزانجلا  ينم   -ال 
؟ أطخلا ةلصاوم  ًارارمتسا يف  كانه  ّنأ  ينعي  الأ  نيبأت ، ـ لا لفح  تاملكلا يف 

. ةدحب لأس  ؟ –  هينعت يذلا  ام  - 
. هبضغب يلابأ  نأ  نود  نم  حيضوتلا  تلصاو  يننكل 

رعشأ كلذ  مغرو  امهطروت ، تبثت  يتلا  ةلدألا  ةفاك  مكل  انمدق  اننأ  ينعأ  - 
فشك يف  بغري  الو  امهئالمز ، نيب  نم  ثدحلا  ىلع  ةيطغتلا  ّدوي  نم  كانه  نأ 

. قئاقحلا
نم شعتري  هتوص  ناك  كسواسو  – غلابت يف  كّنأ  ودبي  نكلو  ينرذعا ، - 
ام كلذ  مغرو  تزع ، عم  ثدحتلل  كتذخأو  انب ، قثتل  ريثكلا  تلعف  دقل  لاعفنالا  –
، ام ةرماؤم  رمألا  ّنأ يف  ربتعت  كل ، نوعلا  دي  ّدم  انلواح  املكو  كشلا . لصاوت  تلز 
، ةرذق تاباصعل  نومتني  نمألا  يف  نم  لك  ّنأ  ربتعتو  ةئيند ، تاياغ  انيدل  ّنأو 

؟ انيلإ ةءاسإلا  غلابت يف  كنأ  ىرت  الأ  ةصاخلا . مرآمل  نولمعيو 
يننأ رمألا  ام يف  لك  ًاكبترم  – تلق  دحأل  – ةءاسإلاب  ةين يل  ال  انأ  - 

. مكصخت امك  ينصخت  ةيضق  تايرجم  ءازإ  قلقلاب  رعشأ 
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. هتدح نم  فيفختلا  يوني  نكي  ديفم مل  نكل 
ةيامح كل  اّنمأو  لب  هتلق ، ام  لك  انذّفن  دقل  يخأ ؟ اي  قلقلاب  رعشت  املو  - 

يلحتلا كيلع  اهاحضو ، ةليل  نيب  قئاقحلا  روهظ  نكمي  ال  نكلو  ًاضيأ . ةيصخش 
. ةقثلا ضعب  انيلوت  نأو  ربصلاب ،

يننأ مل مغرو  تلق ، ةجيتن  – يأ  ىلإ  انالصوي  نل  لاعفنالاو  بضغلا  - 
ول مل ثيدحلا  – ةلصاومل  ىرخأ  ةليسو  نم  يمامأ  دجأ  يننكل مل  عجارتلا ، يونأ  نكأ 

متي نأ  هيغبأ  ام  لك  يكوكشو ؟ يفواخم  ىلع  كعالطإب  موقأس  له  كب ، قثأ  نكأ 
. رثكأ نيناوقلا ال  قفو  ةيضقلا  قيقحتلا يف 

تناكو ًاريثك ، هيلع  تّقش  دق  نيمرصنملا ، نيمويلا  هترياسم يل يف  نأ  ودبي 
. بضغب لصاو  دقف  اذل  ليكلا . حفطيل  ةليفك  نآلا  يتاملك 

نم انيدل  ام  ىصقأب  هيلع  لمعنو  هديرن  يذلا  ام  كيأرب ؟ انفده  وه  ام  - 
رمأ اذهف  اننيب ، نيدساف  صاخشأ  دوجو  فشتكن  نيح  ةدحب  – خرص  ةقاط ؟ –

لباقملاب ال اننكلو  مهلاثمأ ، نم  صلختلل  اندوهج  ىراصق  لذبنو  مكنم ، رثكأ  اننزحي 
. ريبك ملظ  اذهف  ةيقيقح . ةلدأ  دوجو  نود  نم  ًافازج ، تاماالا  ليك  عيطتسن 

نم نكمتأ  يننكل مل  ًافازج  – تاماالا  ليك  كنم  بلطأ  ًاضيأ ال  انأو  - 
. يتلمج مامتإ 

هيلع يف انرثع  ام  لك  كيرأل  انه ، ىلإ  يتأت  نأ  نآلا  هب  موقت  ام  لضفأ  - 
اذهأ يتلاقتسا . مدقأس  ةدحاو ، ةقرو  وأ  ةصاصر  ًاصقن يف  تدجو  ولو  لزنملا ، كلذ 

؟ كنيمطتب ليفك 
. ًانلع يرهنب  دغولا  أدب  دقل 

ينملكت تيقب  ولو  تلق –  ةجيتن  – يأ  ىلإ  انلصوي  نل  بولسألا  اذه  - 
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. ةملاكملا ءاإل  رطضأس  ةقيرطلا ، هذ 
هنكل يهجو ، طخلا يف  قلغيو  ميحجلا ، ىلإ  بهذا  لوقي  نأ  هنم  رظتنأ  تنك 

. لعفي مل 
يننأ كلانه  ام  لك  ًابضاغ ، تسل  انأ  لأس  – ةملاكملا ؟ – يهنتس  املو  - 

كددهتي رطخلاب  رعشتو  بضاغ ، تنأو  كقيدص  لتق  دقل  ينم . هديرت  ام  مهف  لواحأ 
لتق دقف  لضفأ ، عضو  انسل يف  لباقملاب  اننكل  كلذ ، لك  قحم يف  تنأو  كتلئاعو ،

ام اذهو  نيمرجم ، امهالك  نوكي  دق  مات . رافنتسا  قرفلا يف  عيمجو  انئالمز ، نم  نانثا 
، عراب يفحص  تنأف  كلذ ، نم  رثكأ  انيلع  طغضلا  لواحت  ال  نكلو  هيف . ققحن 

نيدسافلا نم  صلختلا  نم  نكمتن  ىتح  انمول . لدب  نوعلاب  اندمت  نأ  عيطتستو 
دجوي الأ  كل . ءادعأ  ةطرشلا  دارفأ  عيمج  ربتعت  الأ  كنم  وجرأو  اننيب . نيلغلغتملا 

؟ ةبئاش موشت  ءافرش ال  عيمجلا  له  مكنيب ؟ نودساف  نويفحص 
. ةثهاللا هسافنأ  توص  ينلصوو  ةهربل ، تكس 

ةدح – لقأ  ةربنب  نكلو  ثيدحلا ، لصاو  ئطخم ؟ – نأ  له  ينبجأ  - 
انتعاطتساب ام  لك  لمعن  نحنف  انيلع ، مكحت  تنأو  ًافصنم ، نوكت  نأ  كوجرأ 

نأ لواح  انلمع ، ةلقرعو  انيف ، كيكشتلا  نم  لدب  نكلو  نيدسافلا ، نم  صلختلل 
مدطصن نأل  عاد  نم  امو  هريخو ، دلبلا  اذه  ةحلصمل  لمعن  انعيمجف  ًاليلق ، انب  قثت 

. رربم نود  انضعبب 
رعشأ تأدب  لب  هيلع ، ضارتعالا  وأ  هلاق ، ام  دييأت  ىلع  ًارداق  نكأ  مل 

. ساسألا نم  هب  لاصتالاب  تمق  يننأل  يسفن  نم  قنحلاب 
نكلو ثيدحلا  لصاو  ناندع  – اي  كنهذ  نع  ةئيسلا  راكفألا  دعبأ  - 

لصاوتم ةيضقلا  هذه  قيقحتلا يف  هتبعج  – ام يف  لك  غرفأ  نأ  دعب  فطلو ، ءود 
كقح نمف  كلذ ، نم  يأ  لصح  ولو  ليصافتلا . نم  يأ  لامهإ  نودو  ةنامأ ، لكب 
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. رمألا ىلإ  انهبنت  نأ 
لوأ نمف  ةحضاو  – ةيبصعب  كحضأ  انأو  تلق  كهبنأ  – نأ  فيك يل  - 

. كنم ًابيرق  تنك  ول  ينبرضتس  تنكو  ّيلع  تمج  ضارتعالل ، ةلواحم 
اهيف – غلابم  ةقابلب  اهلاق  كلذ ؟ – لوقت  امل  يقيدص ، اي  كلسر  ىلع  - 

عوضوملا ةيساسح  حرش  تلواح  يننأ  رمألا  ام يف  لك  لعفلاب ، ًاقيدص  كربتعأ  انأف 
يذلا تقولا  يف  تاظحالم ، نم  كيدل  ام  لك  يدبتو  لصتت يب ، نأ  ينرسيسو  كل .

. ءاشت
. لصاوي وهو  ديدج  نم  هفرعأ ، يذلا  ديفم  داع  دقل 

، ءاشت ام  لك  نع  راسفتسالا  كناكمإب  لب  ةيضقلا ، هذه  طقف  ينعأ  الو  - 
ّيلع نكلو  ةحارصلا . نم  ساسألا  اذه  ىلع  ةينبمو  ةقيثو  فراعب  يتقالع  تناك  دقف 

كربخأ نأ  تيسن  حيحص  ةهربل  – تكس  كلثم  – ًاكوكش  نكي  مل  هنأ  فارتعالا 
. فراع ةزانج  تنك يف  لب  روغنوغو  جافلاي  ةزانج  رضحأ  انأف مل  كدهاشأ ، يننأ مل 

، ةقيقحلا راهظإ  يف  يتبغرب  يتاءاعدا  لك  دعبو  يننأ  هنهذ ، يف  لاج  امبر 
ينكلو مل هتزانج ، روضح  ءانع  يسفن  فلكأ  مل  يئاقدصأ ، برقأ  نادقف  ىلع  ينزحو 
لك عامس  دعب  ليلقب  ولو  هنم  ةدافتسالا  تركف يف  لب  ينع . دقتعيس  امب  ًايلابم  نكأ 

. خيبوتلا اذه 
عم ًءاقل  يل  نمؤت  نأ  كديرأ  انضعب ، دعاسن  نأ  بجي  اننإ  لوقت  املاط  - 

. نيدلا حالص  مع  نبا  يزمر ،
. ءاسم ةحرابلا  تام  دقل  دوربب  – اهلاق  ملعت ؟ – ملأ  - 

. رمألا يننزحأ  دقل  تلق  –  -ال  –
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فاضأ ةملاكملا ، يهني  نأ  لبقو  عبطلاب  – كتدعاس  تنكل  تمي ، ول مل  - 
ةهجلا فقن يف  نحنف  ىسنت ، ال  ةثداحملا ، هذه  ببسب  ينم  ءاتست  نأ  كديرأ   –ال 

. ااذ
. تلق كيلع  – ال  ًانسح ، - 

، ثبخب كحضي  يفلخ ، ًافقاو  لورإ  دغولا  تدهاش  ةملاكملا ، تيأ  نيحو 
. هتتامش يفخي  نأ  نود  نم 
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نوثالثلاو ثلاثلا  لصفلا 

َقبي هنأل مل  لب  ًابعتم ، تنك  يننأل  سيل  ءاسملا ، كلذ  ًاركاب  ةديرجلا  ترداغ 
مغرف ًاضيأ ، اهلسغلو  دوقولاب ، ةرايسلا  ألمل  نيزنبلا ، ةطحم  وحن  تهجتا  هلعفأ . ام  ّيدل 

، ةرم رخآ  رما  يذلا  رطملا  تارطق  راثآ  نأ  الإ  نيموي ، ذنم  ًاسمشم  ناك  وجلا  ّنأ 
ترظن ةعمال ، تجرخ  نأ  دعبو  ةليمجلا . يئاقنع  دسج  ىلع  ةحضاو  لازت  تناك ال 

. ةيروطسأ ةلاه  اهيلع  يفضت  يتلا  عيبرلا ، سمش  تحت  ةأ  لكب  عملت  يهو  وهزب ، اهيلإ 
رم دقل  لجأ  مايأ . ةتس  ذنم  ناغودب  هيف  تيقتلا  يذلا  رجتملا  وحن  تهجوت  نمو مث 

ةفلسلاو رهشأ . ةتس  اأكو  تدب يل  مايأ ، ةتس  اهيف  تطروت  يتلا  ةعمعملا  هذه  ىلع 
يننكلو لزنملا ، تايجاح  ءارشل  ةيفاك  تناك  ديدجلا ، يلمع  نم  اهيلع  تلصح  يتلا 

، ناغودب تيقتلا  نيح  اهتيرتشا  يتلا  تاجاجزلا  ةنيزدف  بارشلا ، نم  ًائيش  يرتشأ  نل 
هتماستبا تركذتو  هيف ، هتيقتلا  يذلا  نكرلا  ىلإ  هجتأ  ينتدجو  كلذ  مغرو  دعب . هتنت  مل 

ديرأ تنك  ؟ .« تاونسلا هذه  لاوط  برشلا  ةداع  نع  فكت  ملأ  : « قلعي وهو  ةليمجلا 
، ينقمري وهو  اهيف  ًافقاو  ناك  يتلا  ةيوازلا  دنع  تفقوو  هرظن . ةهجو  نم  ثادحألا  ةيؤر 

تكردأو اهنيح ، هيف  ركفي  ناك  امع  تلءاستو  بارشلا ، تاجاجز  ذخأل  ينحنأ  امنيب 
. مايأ ةدع  ذنم  ينبقاري  هنأ  فرتعا  دقف  اهيف ، يناري  ناك  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تسيل  اأ 

ناك هنأل  له  تاذلاب ؟ بارشلا  ّفر  مامأو  رجتملا ، اذه  ءاقللا يب يف  راتخا  امل  نكلو 
سيل برشلاف  فعض ؟ ةطقن  اهربتعا  امل  يفعض ؟ ةطقن  ىلع  هعالطإب  ينرعشي  نأ  دوي 

نم سيلف  رهسلاو ، برشلل  لحم  بحاص  نكت  مل  ام  نكلو  اهنم . لجخأ  ةداع 
له نكلو  نيتنثا . وأ  ةدحاو  لدب  تاجاجزلا ، نم  ةنيزد  يرتشت  نأ  رخفلا  يعاود 

صرف ديزتس  يلاتلابو  يلوحك ، صخش  يننأ  فرعي  هنأ  كلذ ، ءارو  نم  زمغي  ناك 
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فقوم هب يف  كاسمإلا  نيح  ام ، صخش  ىلع  ةرطيسلا  لهسلا  نمف  هضرعل ؟ يلوبق 
عاقلا وحن  انرادحنا  يف  نالثامتم  انيلك  ّنأب  كردأ  نأ  ينديري  ناك  امبرو  فيعض .

دعب ركفأ  لعفلاب  تأدب  يننأ  امك  يعم . لصاوتلل  ةقفوم  ةيادب  راتخا  هنأ  يأ  انلشفو ،
ثيح هحلاصل ، ًارمأ  اذه  تناكو  طاقنلا . نم  ريثكلا  نااشتم يف  اننأ  ىلع  انئاقل ،
انرظن نإ  نكلو  هبلطم . ةيبلتو  هتدعاسم  ىلع  قفاوأ  يلاتلابو  هيلع ، ةقفشلاب  رعشأس 
ةديكم نم  ًاءزج  ناك  هب ، ماق  ام  لك  هنأ  ودبيف  ديفم ، رظن  ةهجو  نم  رومألا ، ىلإ 

ءاوس نكلو  ناغود ، تاردق  نم  ليوهتلا  يف  ءيشلا  ضعب  غلابي  ناك  امبر  ةريبك .
هفرعي نمو  يخأ . نع  ليلقلا  ىوس  فرعأ  يننأ ال  حضاولا  نمف  مأ ال ، غلابي  ناكأ 

جذومنك هيلإ  نارظني  اناك  يزمرو  نيدلا  حالصو  ًاكالم ، هربتعت  تيمدف  ةفرعملا ؟ قح 
امأب رعشت  هنع ، تاجنو  ديفم  ثدحتي  نيح  امنيب  قالخألاو . ةلوجرلا  نع  لماك 

هاري مهنم  لك  امبر  بذاكلا ؟ نمو  قداصلا ؟ مهنم  نم  ميجر . ناطيش  نع  ناثدحتي 
ةدقعملا هتيصخشف  ًاعم . تافصلا  هذه  عيمجب  ىلحتي  وهو  ءاشي ، يتلا  ةيوازلا  نم 

هذه عضو  نم  نكلو  نئاخ . درجم  نورخآ  هربتعي  اميف  ًالطب ، هنوربتعي  ضعبلا  تلعج 
طبرو نفج ، هل  فري  نأ  نود  نم  صاخشأ ، ةعبس  لتقب  ماقو  ةيمنهجلا ، ةطخلا 

، ليصافتلا طسو  ةقيقحلا  تعاضو  لبانلاب ، لباحلا  طلتخا  ثيحب  اهضعبب ، ثادحألا 
. كلذ لك  لعف  نم  وه  ناك  نإ  ًانقيتم  تسل  لباقملابو  ًالطب . نوكي  نأ  لاحملا  نم 

هنكل كوكشلا ، ريثي  رمأ  هنأ  مغرف  هيلع ؟ قلطي  ناك  يذلا  طباضلا  بقل  نع  اذامو 
. رثكأ ةفداصم ال  درجم  نوكي  دق 

تنك تايرتشم ، نم  هجاتحأ  ام  ذخآو  رجتملا ، فوفر  نيب  لوجتأ  اميف 
، ديدج بيترت  يف  اهفص  ديعأل  ديدج  نم  اهكفو  اهضعبب ، قئاقحلا  طبر  لصاوأ 

ىلع رطيست  يتلا  ىضوفلا  ميهأو يف  ةريح ، ىوس  دادزأ  تنك ال  ةرم ، لك  ينكلو يف 
عضو نم  يننكمت  ةديدج ، تامولعم  ىلإ  ةجاحب  يننأ  ملعأ  تنك  رثكأ . يراكفأ 
ديفم نم  لك  يقيرط  اهيقلي يف  يتلا  تاتفلا  كلت  لدب  بسانملا ، ااكم  عطقلا يف 

نم هنأ  تكردأو  مهل ، مئاتشلا  ليكأ  تأدبو  ةدح . ىلع  لك  تاجنو ، ناغودو 
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اهكرتو ام ، ةقيرطب  ّلُحت  نأو  ّدب  يتلا ال  ثادحألا ، ريكفتلا يف  نع  ّفكلا  لضفألا 
نكلو ةجيتنلا ، هذه  ىلإ  نكرأ  انأو  ةحارلاب  ترعش  اهل . ةردقملا  ةهجولا  وحن  بهذت 

ثحبلاب ةحرابلا ، هتذختا  يذلا  رارقلا  ركذتأ  انأو  ًاليوط ، رمتسي  مل  يساسحإ 
كردلا اذه  ىلإ  تردحنا  فيكو  لصحي يل ؟ يذلا  ام  يسفنب . ةقيقحلا  نع  بيقنتلاو 

ىتش طبختلاو يف  سمألاب ، هررقأ  ام  نايسنو  لب  سفنلاب ، ةقثلا  نادقفو  عايضلا ، نم 
وطخأ ةرم  لك  يفف  هلعف ؟ يننكمي  يذلا  ام  نكلو  ديدج ؟ موي  لك  عم  تاهاجتالا 

. فلخلا ىلإ  نيتوطخ  عجارتلا  ىلع  فورظلا  ينربجت  مامألا ، ىلإ  ةوطخ  اهيف 
قيرطلا وحن  ةديحولا ، يتقيدصب  تقلطناو  يتايجاح ، ءارش  نم  تيهتنا 

، يسأر محازتلل يف  راكفألا  تداع  ىتح  يسفن  ىلع  ااب  تقلغأ  نإ  امو  عيرسلا ،
ىتح لاحلا ، هذه  ىلع  تيقبو  يترايس . ةعرس  سفانتل  اهرورم  ةعرس  دادزت  تذخأو 

بيا ىلع  يل  اهتكرت  يتلا  اهتثداحم  وأ  ادنوف ، ةلاسر  تدجو  نيح  لزنملا ، يلوصو 
. يلآلا

هركأ لب  يلآلا ، بيا  هركأ  يننأ  فرعت  تأدب  – اذكه  ناندع  – ًابحرم  - 
ثيدحلل دعب  ةدعتسم  تسل  يننكلو  ةصاخ ، عيضاوم  يف  فتاهلا  ىلع  ثدحتلا 

تدرأ انرفس  لبقو  اسنرف . ىلإ  رفسلا  انررق  دقف  ملعت ، امك  هجول . ًاهجو  كعم 
مغرو يتايح ، ًامهم يف  ًاصخش  لظتس  اننيب  ثدح  امهمف  رومألا ؛ ضعبب  كرابخإ 
ىلع لظتس  كنكل  ىرخأ ، ةأرما  عم  هتاذ  ءيشلا  لعفت  دقو  رخآ ، لجرب  تطبترا  يننأ 

. ريثكلا ينعي يل  رمأ  هنأل  يفقوم ، مهفتت  نأ  كنم  وجرأو  يتايح . ايئانثتسا يف  ماودلا ،
عم كسفنل ، هبتنتو  رذحلا  ىخوتت  نأ  كوجرأ  كيلع . ةقلق  ىقبأس  انرفس ، ةرتف  لاوطو 

. بيرق امع  يقتلن  نأ  وجرأو  ةراحلا . يتالبق 
ركفت يف، األ  تررس  دقف  ةضقانتم ، رعاشم  ينتباتنا  اهتلاسر  عمسأ  اميفو 
، ةيساقلا ةريغلا  رعاشم  ةأطو  تحت  تقحُس  لباقملا  يننكلو يف  ّيلع ، اهقلق  يدبتو 

األ لجخلاب  رعشت  امبر  اأ  ترّكف  يبلق . ايانث  فعضأ  بهلي  طوسب  تسسحأو 
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. ةدحاو ةرمل  ولو  اهنع  َلختأ  مل  اهفورظ ، عيمج  يفو  يننأل  يدحول ، ينكرتتو  رداغتس 
اأب ريكفتلل  تدعو  رفسلا . ىلع  اهربجأ  نم  يننأل  ينعنقي ، حيضوتلا مل  اذه  نكلو 
يتلا ةساعتلا  وه  اهيلع  صغني  ام  لكو  ديدج ، بح  عم  اايح ، مايأ  دعسأ  شيعت 
األو بناج . لك  نم  قدحي يب  يذلا  رطخلا  لب  بسحف  كلذ  سيلو  اهيف . غرمتأ 

. ًالبقتسم اهيلع  رمألا  رثؤي  يكل ال  اهتقالع يب ، نسحت  نأ  تدارأ  دقف  ةميكح ، ةأرما 

. نيعللا ماسرلا  كلذ  عم  عتمتلاب  اهل  حمسأ  نلو  ةحارلا ، هذه  اهحنمأ  نل  نكلو ال ،
نأ ةلادعلا  نم  سيلف  رمألا ، لّبقت  عيطتسأ  ال  يننكلو  يلبق ، نم  ةينانأ  اأ  ملعأ 

طسو انه  ىولتأ  امنيب  سيراب ، ةيسنامور يف  تاظحل  هعم  يضقتل  اهقيشع  عم  رفاست 
حضوأو اهفقوم ، مهفتأ  يننأب  اهربخأو  ا  لصتأ  نل  يفواخمو . يلشفو  يتدحو  لاحوأ 

ّنأو ةجيتنلا ، هذه  ىلإ  انتلصوأ  نم  يه  فورظلا  نأل  اهنم  ًابضاغ  تسل  يننأ  اهل 
لجأ نم  ءيش  يأ  لعفل  دعتسم  يننأو  فورظلا ، انب  تبلقت  امهم  رمتستس  انتقادص 

. اذه نم  يأب  اهربخأ  نل  اداعس .ال 
. خبطملا وحن  هجتأ  اميف  يحور ، يف  هباينأ  سرغي  قنحلا  ذخأو  يبضغ ، داز 

ًاسأك يسفنل  تببص  ااكم ، تايرتشملا يف  بيضوت  ءانع  يسفن  فلكأ  نأ  نودو 
يتريغ تناك  يناثلا ، سأكلا  ءاهتنا  دعبو  ةيلاتتم ، تاعفد  ىلع  هتعرتجا  بارشلا ، نم 

يف مظاعتت  ماهوألا  تذخأو  لبق . يذ  نم  ربكأ  لكشب  ّيلع  ارطيس  دق  يقنحو 
دقو اهتينانأو ، ادنوف  توربج  مامأ  ةقفشلا ، قحتسي  ًانيكسم ، ينروصت  يهو  يسفن ،
لك يف  ببسلا  اأب  ةظحلل  تروصت  يننأ  ىتح  ماهوألا ، هذه  قيدصت  يف  تغلاب 
ىلع يلابقإ  ةيادب  يف  مهفتلاو ، قفرلا  ضعبب  ينتلماع  اأ  ولف  تملأ يب . يتلا  بئاصملا 
عّجش امم  لشاف ، ىلإ  تلوحتو  يلمع ، ترسخ  املو  نآلا ، امك  هيف  تقرغ  امل  برشلا ،

هذه طسو  يسفن  تدجو  املو  ةقيرطلا . هذ  يلالغتساو  ّيلإ  مودقلا  ىلع  ناغود 
تدفنتسا ىتح  ماهوألا ، تاضقانت  ىلع  بلقتأ  ةليوط  ةرتف  تيقبو  ةيمادلا . ةهاتملا 

. قيمع تابس  توفغو يف  يتقاط ، لك 
. لورإ لصتملا ؛ ناك  لاقنلا ، فتاهلا  توص  ىلع  يلاتلا  مويلا  حابص  تقفأ 
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ترصن يف عم  عمتجنس  اننأ  تيسنأ  قلقب  – اهلاق  لجر  – اي  تنأ  نيأ  - 
؟ ةرشع ةيداحلا 

نمف رمألا ، ًاركذتم  تيقب  ول  ىتحو  يلاب ، نع  عوضوملا  باغ  دقل  ًاقحس ،
. ةحرابلا هتعرجت  ام  لك  دعب  ًاركاب  ضوهنلا  بعصلا 

. تلأس نآلا ؟ – ةعاسلا  مك  - 
تلز ام  كل ، ًابت  خيبوتلا  – لصاوو  فصنلاو  – ةرشاعلا  اإ  اهنظت ؟ مكو  - 

؟ كلذك سيلأ  ًامئان ،
، قيرطلا انأ يف  خيبوتلا  – نم  ًاديزم  ىشاحتأل  موجهلاب ، ترداب  سرخا  – - 

. ةرشع ةيداحلا  كانه يف  نوكأس  قلقت  ال 
تلسغ ثيح  مامحلا ، وحن  ًاهجتم  ةدحاو ، ةزفقب  تضو  ةملاكملا ، تيأ 

نإ ةديرجلا  كلذب يف  موقأ  نأ  ترّكفف  ينقذ ، ةقالحل  يفاكلا  تقولا  كلمأ  ملو  يهجو ،
. جراخلا وحن  تعرسأو  قفتا ، امفيك  تسبلو  رمألا ، ىضتقا 

تضرعت يننأ  ًانظ  قلقلا ، اماتنا  نوناك ، قلطنأ  نايطرشلا ، يندهاش  نيح 
وحن تهجوتو  مهم ، عامتجا  نع  ترخأت  يننأ  اهل  تحضوأ  يننكلو  ام ، موجهل 

قيرطلا ىلع  تنك  ةعاس  عبر  دعب  ةنكمم . ةعرس  ىصقأب  ةدايقلا  تأدبو  يئاقنع ،
ةداعلا هذه  ىلع  يسفن  نعلأ  تذخأف  نينرلاب ، لاقنلا  يفتاه  أدب  نيح  عيرسلا ،
فكيو لمي ، لصتملا  ّلع  نري ، هتكرت  فتاهلا . قالغإ  ىسنأ  ترص  ثيح  ةديدجلا ،

عوقو تيشخو  توموأ ، ينهذ  ىلإ  ردابت  نينرلا ، رارصإ  مامأ  نكلو  يجاعزإ ، نع 
ال ًامقر  ناك  يبيج ، نم  فتاهلا  تجرخأو  ًاليلق ، ةعرسلا  تففخف  امهل ، هوركم 

: تبجأ هفرعأ .
. ولأ - 
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دقل زيليف  – انأ  ةباش  – ةاتفل  نيزح  توص  ينلصو  ناندع  – مع  ولأ  - 
يونأ تنك  يننأ  كلذ  ديدش ، لجخب  ترعشو  اوص ، عامس  لاح  كلذ  تنمخ 

. هاوس تيسن  امك  رمألا  تيسنو  ةحرابلا ، ءاسم  ا  لاصتالا 
؟ يتنبا اي  كلاح  فيك  تلق  – زيليف  – ًالهأ  - 

. تلاق ريخب  – نوكأ  نأ  لواحأ  - 
: مالكلا تلصاو  عئارذو ، تارربم  نع  ثحبلا  لواحأ  اميفو 

ّرثأ دقو  جلتخي  – اوص  أدبو  يدلاو  – نع  هتبتك  يذلا  لاقملا  تأرق  - 
. ًاليمج ًالاقم  ناك  دقل  كل ، ًاركش  يف ،

ءيش ٍيأ  ام ؟ ءيشل  ةجاحب  تنأ  له  تلق  – كل  – قار  هنأ  ينرسي  - 
. كل هلعف  يننكمي 

ام عومدلاب  – نيتلضخملا  اهينيع  تليخت  دقو  ناندع  – مع  كل  ًاركش  - 
. لصح امدعب  ءيش  لعف  عيطتسي  دحأ  الف  هلعفتل ، ءيش  نم 

وأ قيضلاب ، ترعش  نإ  نيئاشت ، تقو  يأ  يف  لاصتالا يب ، نيعيطتست  - 
. دحأ عم  ثدحتلا  در  وأ  ةدعاسمل ، تجتحا 

. ةملاكملا تأو  اهتلاق  كسفنل  – هبتنا  لعفأس ، - 
، رثكأ ةثداحملا  ترمتسا  ولو  جلتخي ، أدب  ًاضيأ  يتوص  ّنأل  تلعف ، ام  ًانسحو 

يننأل يسفن  تنعلو  ًاددجم ، يسفن  كلامتأل  ًاقيمع  ًاسفن  تبحس  انالك . يكبنس  انك 
، ةعرسلا ديزأ  انأو  قيرطلا  تلصاوو  ثلاثلا  مويلا  ذنم  لمعلا ، ىلع  رخأتلاب  تأدب 
نإ امو  ةديرجلا , تلصو  نيح  عبرلاو  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  تناك  كلذ  مغرو 

: لوقلاب ترداب  ىتح  تلخد ،

٥٥٧ مكـتبة



، ريبك ثداح  كانه  ناك  نكلو  سافنألا  – ثهال  تنك  ًادج  – رذتعأ  - 
. هببسب قيرطلا  قالغإ  دقو ّمت 

، ينقدصي هنأب مل  يشت  ناك  هتارظن  نكل  سولجلاب  – لضفت  كيلع ،  -ال 
. يرخأت ببس  وه  ءاسم  برشلا  يطارفإ يف  ّنأ  فرعي  هنأو 
: يخيبوتب رداب  نيح  هنم  ةوسق  رثكأ  لورإ  ناك 

. ترخأت امل  ًاركاب  تيبلا  نم  تجرخ  ول  - 
ّملأ يب يذلا  جرحلا  نم  تصلخت  دقو  اهتلق  رمألا  – رركتي  نل  ًانسح ، - 

هريدمبو هب  يتالابم  مدع  يدبأ  انأو  حضاو ، ٍّدحت  لورإ يف  ةلابق  تسلجو  يلوخد ، دنع 
: ًالئاق ّيلع  ضرعيو  فطللا ، وحن  ةوطخ  عجارتي  ترصن  لعج  ام  اذه  امبرو  ًاضيأ ،
كيأر ام  ًاخخفم  – ًالاؤس  ناك  هنكلو  برشت ؟ – نأ  ديرت  اذام  ًانسح ، - 

. نسحتلاب كرعشيس  ةداس ؟ ةوهق  ناجنفب 
. قالطإلا ىلع  هتظحالم  نم  ءايتسا  ِدبأ  مل 

. ًاديج كلذ  نوكيس  ًانسح ، - 
ةثالث بلط  هبرش ، دوي  امع  لورإ  لاؤس  ءانع  هسفن  فلكي  نأ  نود  نمو 

. ةداس ةوهق  نيجانف 
. عامتجالا أدب  ءالمز ؟ اي  نآلا  ىتح  انتزوحب  يذلا  ام  ًاذإ  - 

: لاؤسلاب هترداب  هبيجأ ، نأ  لبقو 
؟ اغلوت رضحي  ملأ  - 

دقع دقو  ينم ، ءاتسم  لازي  ناكو ال  لورإ  باجأ  راوجلا  – ناك يف  دقل  - 
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؟ اغلوت نم  هديرت  يذلا  ام  ينلأسي  – وهو  هيبجاح 
ثداوحلا نم  ققحتلا  هنم  تبلط  دقف  ااذ ؟ ةيضقلا  ىلع  انعم  لمعي  الأ  - 

. هيلإ لصوت  ام  فرعأ  نأ  ديرأو  هبلط . ناغود يف  اهركذ  يتلا 
. ةصرفلا هحنمي  ترصن مل  نكلو  ضارتعالا ، يوني  ناك 

. ًاضيأ اغلوت  يعدتسن  انوعد  قحم ، ناندع  لاق  – ًانسح  – - 
ىلع روثعلا  مت  نيح  فصنو ، ةرشع  ةيداحلا  تزواجت  دق  ةعاسلا  تناك 

. ةوهقلا برش  انيأو  اغلوت ،
درسب اغلوت  أدب  ةحيحص  – هريرقت  ناغود يف  اهركذ  يتلا  ثداوحلا  لك  - 

تعقو يف ًاعيمج  اأ  مهألاو  اهنم . يأ  يناجلا يف  ىلع  روثعلا  متي  ملو  هثحب  – جئاتن 
لامتحا ىلإ  ريشي  اذهو  رييغت . يأ  نود  نم  ناغود ، هدروأ  يذلا  ناكملاو  نامزلا  تاذ 

. هلاق ام  ةحص 
، اهنع انثدح  يتلا  طباضلا  ةيصخش  الولف  رمألا ، نم  دكأتلا  اننكمي   -ال 

. نكلو يأرلا ، كتقفاو  تنكل 
. ًالئاستم ترصن  لخدت  طباضلا ؟ – اذه  ةصق  ام  - 

لواح يذلا  يقيدص ، نم  مقتنأل  يرود  ءاج  رمألاب ؟ – لورإ  كربخي  ملأ  - 
ناغود ءاقدصأ  هقلطأ  يذلا  بقللا  وه  طباضلا  ناك  دقل  ليلق  – لبق  يب  عاقيإلا 

. مهنيب اميف  هيلع 
هتارظن تهجتا  لب  ًاريثك ، ًاشهدنم  ُدبي  هنكلو مل  ترصن ، اهلاق  ًاقح ؟ – - 

. ةبيرغ ةمولعم  اإ  قيض  – عباتو يف  همامأ  ةعوضوملا  قاروألا  وحن 
نأب ديفم  انل  هلاق  ام  قيدصت  انيلع  امبر  حرشلا  – تلصاوو  قح –  كعم  - 
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. وه لصح  ام  لكو  لتقُي ، ناغود مل 
، بيرغ عابطنا  ههجو  ىلع  ادب  دقو  اهلاق  رارقلا  – ذاختا  يف  عرستت   -ال 
نع ةرصتخم  ةريس  اإ  لصاو  – هنكل  همامأ ، يتلا  قاروألا  صحف  دواعيس  هنأ  تننظو 
نمو انه ، بتك  ام  عمست  نأ  كيأر  ام  قاروألا  – ىلإ  هديب  ريشي  وهو  لاق  ديفم  –

. راكفألا لدابتن  مث 
. ريبك لوضفب  هقمرن  ةثالثلا  نحن  انذخأ 

، نيعبرأو ةثالثو  ةئمعستو  فلأ  ماعلا  رازابادأ ، ديلاوم  نم  نمزوس ، ديفم  - 
هتياعر تلقتناو  يرورم . ثداح  ةجيتن  هرمع  نم  ةسماخلا  ناك يف  نيح  هيدلاو  دقف 

. ًارعاش هتاذ  تقولا  يفو  بدألا ، ةدامل  ًاسردم  ناك  يذلا  ةنردأ ، لهكلا يف  همع  ىلإ 
هاجتا هبجاوب  لخي  هنأ مل  الإ  نينثالا ، هيدلو  رمأ  ربدت  عيطتسي  ناك  داكلاب  هنأ  مغرو 

نمو مث ةنردأ ، سرادم  سرد يف  هتياعرب . متهاو  روفلا ، ىلع  هذخأ  ثيح  هيخأ ، نبا 
تاناحتما حجن يف  دقف  ًايكذ  ىتف  ناك  هنألو  ةيركسعلا ، ةيوناثلا  ناحتما  ىلع  مّدق 

هيلع تلااو  نيقوفتملا . ةبلطلا  نم  ناك  ثيح  ةيوناثلا  يف  هتسارد  عباتو  لوبقلا .
عبات يف نمو مث  ةيناثلا . هتنس  ىلوألا يف  ةبترملا  زاح  هنأ  ىتح  تاريدقتلاو ، تاءانثلا 
ةيا ًاليلق يف  عجارت  هنكل  ىلوألا ، هتاونس  هقوفت يف  ىلع  ظفاح  دقو  ةيبرحلا ، ةيلكلا 

. سودنموكلا تاوق  عم  نيتنس  ةدمل  ًابيردت  ىقلت  نمو مث  مزالم  ةبترب  جرخت  هتسارد .
لعفي مل  صربق ، ثادحأ  ىتحو  بيردتلا . اوأ  يذلا  نيقوفتملا  ةثالثلا  نيب  نم  ناكو 
نكلو ةحلسملا . تاوقلا  يف  رخآ ، طباض  يأك  ناكو  هابتنالا . ريثي  ءيش  يأ  ديفم 

ءاليتسالا يف  ًاماه  ًارود  بعل  نيح  ثادحألا . ةهجاو  ردصت  صربق ، ثادحأ  عم 
يتلاو اهذختي ، يتلا  تارارقلا  لالخ  نم  هئاسؤر  هابتنا  تفلو  عقاوملا ، ريثكلا  ىلع 
ناك دقف  هيسؤرم ، ىلإ  ةبسنلاب  امأو  ءاكذلاو ، ةكنحلا  نم  ريبك  ردق  ىلع  تناك 
ةبترب ءانثألا  كلت  تناك يف  دقو  مهتيامح . لجأ  نم  هسفنب  رطخلا  ةهجاومل  ًادعتسم 
اننكلو ا . فلك  يتلا  تامهملا  نع  انيدل  ةركف  ال  ثادحألا  كلت  دعبو  مدقم .
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لك تفتخا  خيراتلا ، كلذ  نم  ارابتعاو  ةصاخلا ، تاوقلا  ىلإ  مضنا  هنأ  فرعن 
مأ ًاجوزتم  ناك  نإ  فرعن  نحنف ال  اهطسبأ ، ىتح  هتايحو ، هطاشنب  ةقلعتملا  تامولعملا 
يأ هل . رارق  ًارئب ال  ادب  هنكلو  عاطتسملا ، ردق  انلواح  ًالثم . دالوأ  هيدل  ناك  نإو  ال ،

. عقوتن انك  امم  مهأ  صخش  هنأ 
. كشلا اهؤلم  تارظن  ّيلإ ، رظن  دقو 

. هتلأس طباضلا ؟ – وه  ديفم  نأب  حملتأ  هينعت ؟ يذلا  ام  - 
. تاهبشلا ريثي  لجر  هنكلو  ًادكأتم ، تسل  - 

. ةهربل نيتماص  ًاعيمج  انيقب 
تامولعملا هذهف  ام  – حاضيإ  ميدقتب  مزلم  هنأ  ترصن  رعش  كلذ  – عمو  - 

هلمحي ناك  يذلا  بقللا  تبثي  ال  امك  ًامامت  لعفلاب . طباضلا  وه  هنأب  تبثت  ال 
. هنع ثحبن  يذلا  طباضلا  وه  هنأب  تاونس ، لبق  ناغود 

رثكأ رمأ  تطروت يف  يننأو  يدي ، نم  تلفت  طويخلا  عيمج  نأب  رعشأ  تأدب 
ا. تررم  يتلا  بئاصملا  ربكأ  اأب  ركفأ  تذخأو  تروصت . امم  ًارطخو  ًاديقعت 

. لأسي وهو  ترصن  لصاو  كلذك ؟ – سيلأ  - 
درجم ربتعت  نأ  نم  ربكأ  تافداصملا  هذهف  تمتمت  – قحم  – تنأ  لجأ ، - 

، ةيقطنم ةروصب  ريكفتلا  ةلصاوم  نع  زجاع  انأف  قدصلا ، تئش  نإو  يداع ، رمأ 
. يمامأ ًاعاستا  ةهاتملا  تداز  رثكأ ، ريكفتلا  تقمعت يف  املك  يننأل 

ترصن رداب  ىتح  ةيلج ، ةروصب  ّيلع  ًارهاظ  ناك  زجعلا  نأ  دب  الو 
. يتاساومل

، ةقيقحلا فشك  ىلع  ًاعيمج  لمعنسو  لاق  – ءيش  – يأ  لصحي  نل  - 
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. اهليصافت ةفاك  ةفرعمو 
، يتدناسم يعّدي  وهو  همالك ، لورإ يف  هديأ  ءيش  – لصحي  نل  عبطلاب  - 

ةعاسك لمعي  كنهذف  يروط  – نع  ينجرخي  نأب  ًاليفك  ناك  همالك  ةيقب  نكلو 
. برشلا نم  فيفختلا  كيلع  بجي  نكلو  يقيدص ، اي  ةيرسيوس 

داكلابو ةرذقلا ، هتنحس  فصتنم  ىلع  همكلو  مايقلا ، كشو  ىلع  تنك 
رظنأ انأو  يمف ، نم  ضيفتس  تناك  يتلا  مئاتشلا  حبكو  يسفنب ، مكحتلا  تعطتسا 

؟ ةرركتملا ةروصلا  هذ  قئاقد ، عضبل  يرخأت  ىلع  قيلعتلل  هعفدي  يذلا  امف  ًارزش . هيلإ 
عوضوم ىلإ  انب  داع  قنح ، نم  يهجو  ىلع  مسترا  ام  ترصن  ظحال  نيحو 

. عامتجالا
. ينلأس ةيصخشلا ؟ – هتايح  نع  ءيش  يأب  ديفم  كل  ّرسأ  له  - 

: لوقلاب ترداب  هلاؤس ، نع  ةباجإلا  لدبو 
؟ ةراجيس نيخدتب  له يل  - 

. انه عونمم  نيخدتلا  ّنأ  ملعت  تنأ  - 
. ريكفتلا ةلصاوم  ىلع  رداق  ريغ  يننكلو  ملعأ ، - 

. اناوس دحأ  ملعي  نأ  نود  نم  نكلو  كلذ ، عيطتست  ًانسح ، - 
ىلإ ناخدلا  تبحس  نإ  امو  يتراجيس ، لعشأ  انأو  اهتلق  قلقت  –  -ال 

يف لمعي  هنإ  يل  لاق  دقل  ًالاح  – لضفأ  يننأب  رعشأ  تأدب  ىتح  يردص ،
، ةينمألا عورفلا  نم  ديدعلا  عم  لمعو  ماهملا ، نم  ديدعلاب  فلك  هنأبو  تارابختسالا ،

. هل تحضوأ  ةحلسملا  – تاوقلا  ناك يف  هنأ  ىلع  لبق  نم  ينعلطي  هنكلو مل 
. طباضلاب بقلملا  لجرلا  نع  هتربخأ  كنكلو  - 
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نمك اننأب  رمألا  ىلع  قّلع  هنكلو  نوكي ، نمع  هتلأس  دقو  عبطلاب ، - 
نولمحي مهفرعي ، نممو ال  مهفرعي ، نمم  ريثكلا  كانهف  شق ، ةموك  ةربإ يف  نع  ثحبي 

. بقللا اذه 
: لوقلاب هتشهد  زواجت  نم  ًاريخأ  نكمت  يذلا  اغلوت  رداب 

؟ طباضلا نوكي  نأ  نكمملا  نم  ديفم  ىتحف  ًاذإ  متمت  – ةبارغلل  – اي  - 
ةرداغمف ةرابعلا  – تاذب  ههيبنت  ترصن  داعأ  رارقلا  – ذاختاب  اوعرستت   -ال 

يذلا طباضلا ، بقل  ىتحو  ةفداصم ، درجم  نوكت  دق  ةحلسملا  تاوقلا  هبصنمل يف  ديفم 
نوكي امبرو  ًاضيأ . ةفداصم  ىوس  نوكي  دق ال  ىضم ، اميف  ناغود  ىلع  قلطي  ناك 

انيلع اذل  انليلضتل . ةديكم  ىوس  سيل  هنأ  وأ  هعقوت ، اننكمي  رخآ ال  ًاصخش  طباضلا 
. ةيلاع ةيساسحب  فصتت  لئاسملا  هذهف  رارق ، يأ  ذاختا  لبق  ينأتلا 

ترصنف هنهذ . رودي يف  ام  فشكتسأ  ينلع  هقمرأ  تذخأ  فاخي ؟ ناك  له 
تامولعم رشنن  نأ  نم  ىشخي  ناك  امبر  ءيرج ، يفحص  وهو  نابجلا ، لجرلاب  سيل 

يوذ نم  تايصخشلا  دحأب  ًاقلعتم  رمألا  نكي  مل  ول  نكلو  هتديرج . يف  ةئطاخ 
بلطل لب  ةينالع ، هكوكشو  هراكفأ  ةشقانم  نع  َناوت  امل  نمألا ، ىوق  ةعيفرلا يف  بترلا 
نوكن نأ  انم  بلطي  نآلا  هنكلو  ةأرج . لكب  ةديرجلا  راكفألا يف  هذه  رشنن  نأ  انم 

لوح ءيش  يأ  بتكن  الأ  انم  بلطيس  هنأب  دكأتم  انأو  عوضوملا ، ةبراقم  نيرذح يف 
. قئاقحلا حضتت  ام مل  ةطقنلا ، هذه 

تاوقلا هبصنم يف  كرت  امبر  شاقنلا  – لورإ يف  لخدت  رمألا ؟ – اذامو يف  - 
. نمألا ىوق  لمعلل يف  هلاقتنا  دعب  ةحلسملا 

. هلوح ءيش  يأ  ملعن  نحنف ال  هداعبتسا ، امبر مت  - 
؟ نمألا نآلا يف  هتفيظو  يه  امو  - 
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نم ريثكلاب  يحوي  دق  بصنم  وهو  باهرإلا . ةحفاكم  يف  ريبخ  - 
. تالامتحالا

. اهلوح ام  لك  مالظلا  فلي  يتلا  ةيواهلا  تاذ  ىلإو  ااذ ، ةهاتملا  ىلإ  اندع 
انسفنأ دجن  مامألا ، وحن  تاوطخ  ةدع  انرسو  ءوضلا ، وحن  انب  يضفي  ًاباب  اندجو  املكو 
فشك نم  هيف  نكمتن  يذلا مل  تقولا  يفف  هقباس . نم  ًاولع  رثكأ  رادج  ةهجاوم  يف 

. ةهوبشملا هتيصخشو  ديفم  فلي  يذلا  ضومغلا  هجاون  نحن  اه  ناغود ، توم  ةقيقح 
ام لوح  راكفأ  نم  له  ثيدحلل  – ترصن  داع  ءالمز  – اي  ًانسح  - 

؟ هلعف انيلع  بجي 
تناك دقل  اغلوت ، لاق  تامولعم  – نم  انلصو  ام  لك  رشنن  انوعد  - 
لصاو باجعإب  هبقارأ  اميفو  هتاكرح ، نم  ةكرح  لك  نم  ضيفت  بابشلا  ةسامح 
هرشنن ام  ناك  نإ  ةلدألا  انل  اومدقيو  اوعاطتسا . نإ  سكعلا  مه  اوتبثيلو  مالكلا  –

. ةبراوم يأ  نود  نم  قئاقحلا  نع  فشكن  انوعد  ًاددجم . اهرشنب  مقنل  حيحص ، ريغ 
هيف رّكفي  ام  يلثم ، نّمخ  دقف  يأرلا ، اذه  ىلع  ضرتعا  نم  لوأ  لورإ  ناك 

. مجلفك ترصن 
نأ نود  نم  نيرخآلل  تاماالا  ليكن  نأ  انل  فيكف  رمألا ؟ اذه  لقعيأ  - 

تمصب لمعلاو  تامولعملا  عمج  لصاون  نأ  ييأرب  قئاثو ؟ وأ  ليلد  يأ  انيدل  نوكي 
يتلا تامولعملا  نم  ديزملا  ىلع  انعالطإب  ناندع  موقيسو  قئاقحلا . ضعب  ىلإ  لصن  انلع 

نم نكمتن  امبرف  ىرخأ ، ةرم  ديفمب  يقتلن  نأ  بجي  اننأ  امك  ناغود . نع  اهفرعي 
سيلأ اندعاسي  نأ  لبقيس  هب . ةديج  انتقالع  يقبن  نأو  ديدج ، ءيش  ىلع  لوصحلا 

؟ كلذك
نأ بجي  اننأ  ماودلا  ىلع  رركي  نم  وهف  تبجأ  – لعفيس  – هنظأ  - 

. انضعب دعاسن 
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. هعمسي امل  قدصم  ريغ  اغلوت  ادب 
انهجويس يلاتلابو  ًامرجم ، لجرلا  نوكي  دق  ترصن ، ذاتسأ  اي  نكلو  - 

. ئطاخلا هاجتالاب 
. حضوي نأ  لبق  هسأر ، ترصن  ّزه 

ىلع هبيلقت  لب  رهاظلا ، هيلع يف  ودبي  امك  ربخلا  حرط  ينعت  ةفاحصلا ال  - 
، انليلضت امهاوس  وأ  ديفم  وأ  ناغود  لواحي  دقو  هايابخ . عيمج  فشكو  هوجولا  ةفاك 

لجأ نمو  بذكلاو . ةقيقحلا  نيب  زييمتلا  ىلع  نورداق  اننكلو  ةقيقحلا ، نع  انداعبإو 
لورإ قفاوأ  انأو  يلإ  – تفتلاو  تامولعملا  – نم  ردق  ربكأ  ىلع  لوصحلا  انيلع  كلذ 
هتبتك يذلا  لاقملاف  تالاقم . ةدع  اهرشنو يف  ناغود  ةايح  ةريس  ةباتك  يف  يأرلا ،
ةيميمح ىلع  يوطني  يذلا  ةباتكلا  نم  عونلا  كلذ  ًاغلاب . ًاباجعإ  ىقال  فراع  نع 

نم ربخلا  ةعباتم  لصاوي  ئراقلا  لعجو  ماكحألا . نم  عون  يأ  قالطإ  نود  نم  ةريبك ،
عبرأ وأ  ثالث  ىلع  رشنتس  ةلسلس  نكيلف  ال . مأ  بنذم  هنأب  نهكتي  نأ  نود 

. تالاقم
. يددرت ظحال  نيحو 

. ينلأس عيطتست ؟ – الأ  - 
. طبضلاب هبتكأس  اميف  ركفأ  يننكلو  تبجأ  – عناملا  – امو  عيطتسأ ، - 
يكل هتلوفط  روص  نم  ًاضعب  كلمت  كنأ  دب  الو  هباش ، امو  تايركذلا  نع  - 

. لاقملاب اهقفرن 
، نييباهرإلا دحأل  يناسنإلا  هجولا  لورإ  – لخدت  ةديج  – ةركف  اهنظأ  - 

هذه لثمب  ماق  يفحصب  عمسأ  هيلإ .مل  سانلا  برقأ  لبق  نم  بتكتس  اأ  زيمملاو 
. يفحصلا طسولا  ةديدج يف  ةركف  نوكتس  اهنظأو  ةمهملا ،
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، لبق نم  ةركفلل  اططخ  دق  نينثالا  نأب  رطخ يل  ىتح  همالك ، ىأ  نإ  ام 
دجأ رثكأ .ال  ال  ةفداصم  ديلو  هراهظإ  ىلع  ناصرحي  يذلا  رارقلا  ىلإ  الصوتو 

نييفحصلا ىلعو  ةداع ، تارارقلا  يطعي  نم  ريرحتلا  ريدمف  رمألا ، يف  ةضاضغ 
امبرو هلعف . بجي  ام  ررقيس  نم  اننأكو  هعم ، انسولج  وه  يعيبطاللاو  ا ، مازتلالا 
ينلعج ام  اذهو  عامتجالا . ةيادب  ذنم  رمألا  نع  احصفي  مل  جرحلاب ، امهروعش  ببسب 

ااذ ةماستبالا  تيأرف  امهيلإ ، رظنأ  انأو  ةماستباب  يهجو  قرشأ  ثيح  ةحارب ، رعشأ 
متهأ لكاشم .مل  نود  نم  ةطخلا  ريرمتل  نارورسم  امأو  دب  امهيهجو .ال  ءيضت 
يننكمي يذلا  امف  ةداعسلا ، امهل  ببست  ةريغصلا  دئاكملا  هذه  تناك  نإف  رمألاب ،

مدع رارق  نأ  نظأف  ديفم  صوصخب  امأ  يكذ . تمصب  جرفتلا  ىوس  لباقملاب ، هلعف 
، تامولعملاب ترصن  تدمأ  يتلا  ةينمألا  تاهجلا  نم  ءاج  دق  ًايلاح ، همسا  ركذ 

ًاعون نوقحم  مهو  قئاقحلا ، ضعب  يلجنت  ىتح  ًايلاح ، ناغود  ىلع  زيكرتلا  هنم  تبلطو 
. ًاقباس ةحلسملا  تاوقلا  لمعي يف  ناك  هنأل  لجرلل ، تاماالا  ليك  نكمي  الف  ام ،
هطروت .ال تبثي  ليلد  يأ  كلمن  اننأ ال  ةصاخ  ءادوسلا ، ةحئاللا  ىلع  همسا  عضوو 
نم ءزج  ىلع  ىوس  انعلطي  مل  هنأو  تامولعملا ، نم  ريثكلا  انع  يفخي  هنأ  ركنأ 

ةديعب ةيفحص  بساكم  فلخ  يرجلاو  هتعمس ، ثيولت  عيطتسن  ال  اننكلو  ةقيقحلا ،
نوكي نأ  دعبتسأ  ىرخأ ال  ةهج  نمو  ءارفصلا . ةفاحصلا  لعفت  امك  ةيعوضوملا ، نع 

، يدج ريكفت  ىلإ  جاتحي  عوضوم  هنأ  الإ  ناغود ، هنع  انثدح  يذلا  طباضلا  وه 
يأ ىلإ  يضفت  ال  يتلا  تالامتحالا  يف  ريكفتلا  نم  ًابعتم  تنك  يننألو  نزاوتمو .

يذلا لاقملا  ةباتك  وه  هلعف ، ّيلع  ام  لكف  ًابناج . هتيحنتو  رمألا ، كرت  تررق  ةجيتن ،
حمس دق  ناغود  نأ  امك  اهيلع . لصحأ  يتلا  دوقنلا  لباقم  لمعلاو  ترصن ، ينم  هبلط 

ءاضقلاو يفتح  ببستس يف  يتلا  ثادحألا  : « لوقلا دازو يف  لب  هنع . ةباتكلاب  يل 
، يمجن غوزب  عماطم يف  ّيدل  نكت  هنأ مل  مغرو  كمجن « غوزب  مهست يف  دق  ّيلع ،

اذه ناك  نإ  نكلو  يمدق . ىلع  ًافقاو  ءاقبلل  يلمع  ةسرامم  ىلع  ًاربجم  تنك  دقف 
ًامعفم ًالاقم  بتكأس  يننأ  امهداقتعا  ىلإ  ًادئاع  يليمز  ّينيع  نم  عشي  يذلا  رورسلا 
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نود نم  هفرعأ  يذلا  ناغود  نع  بتكأس  ديكأت . لكب  نائطخم  امهف  فطاوعلاب ،
ترصن وأ  لورإ  أرجتي  نلو  يه ، امك  اهتشع  يتلا  قئاقحلا  دروأو  ناصقن ، وأ  ةدايز 

يتأت دق  ام  رظتننو  ةديدج ، تامولعم  ىلع  لوصحلا  لواحنس  نمو مث  يتضراعم . ىلع 
بتكم انرداغ  نإ  امف  ااذ ، راكفألا  ينكراشي  نكي  اغلوت مل  نكل  تاقيقحتلا . هب 

. ضارتعالاب رداب  ىتح  ترصن 
؟ نانثالا ناذه  هلعف  يوني  يذلا  ام  - 

. لهاجتلا تلواح  يننكل  هينعي ، يذلا  ام  ًاديج  فرعأ  تنك  يننأ  مغرو 
؟ هينعت يذلا  ام  - 

. ربخلا دأو  نووني  مأ  كلذ ؟ ظحلت  ملأ  - 
لزنن انعد  ةيادبلا . ذنم  ًادؤوم  ربخلا  نوكي  دقف  يقيدص ، اي  كيلع  نوه  - 

. ًائيش لكأنو 
يرودبو مل يبلط ، ىلع  ضرتعي  هنكل مل  حضاو ، بارغتساب  ينقمر  هنأ  مغرو 

ةفاحصلا ةنهم  نأ  نع  ةجمسلا ، تالوقملا  تاذ  ديدرتب  هيلع  لقثأ  نأ  لواحأ 
امو هنهذ ، رودي يف  ام  ةفرعمب  ًامتهم  تنك  لب  خلا . عرستلا ، مدعو  ينأتلا ، يعدتست 

لاقتنالاو ميدقلا ، انلمع  كرت  انيلع  ناك  ام  هنأب  ركفي  هنأو  دب  يلوح .ال  هدقتعي  يذلا 
نمو ًارس . ينمتشي  امبرو  هتاذ . ءارهلا  قفو  ريست  اهعيمج  تناك  نإ  ةديدج ، ةديرج  ىلإ 
ناك ول  ىتحف  لاح  يأ  ىلع  يفقوم . ريربتو  ةركفلا ، لبقت  لواحي  دق  ىرخأ  ةهج 
. لبقتسملا اهكرديس يف  نآلا ، ةقيقحلا  كردي  نإ مل  هنأل  هنم ، بضغأ  نلف  ينمتشي ،

هنأ لامتحا  يوقي  اذهو  عامتجالا ، ىهتنا  نأ  دعب  انتقفرب  لورإ  جرخي  مل 
يتلا ةريصقلا  ةدملا  كلت  يفو  عامتجالا . دقع  لبق  نانثالا  هأدب  يذلا  ثيدحلا  لصاوي 
ّيلع نكلو  ءاهدو . ةيفرحب  هفرط  ىلإ  لورإ  ّرج  نم  ترصن  نكمت  امهنع ، اهتبغ 
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؛ انأ هتذختا  يذلا  رارقلا  تاذ  ذختا  دقف  ًاعداخم ، ناك  نإو  ىتح  لجرلا  نأ  فارتعالا 
. ثادحألا انل  هلمحتس  ام  راظتناب  ثيرتلا  وهو 
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نوثالثلاو عبارلا  لصفلا 

لواحن انك  يتلا  قئاقحلاو  تاروطت ، يأ  ثودح  نود  نم  مايألا  ترم 
لوصولا ةيفيك  فرعن  نكن  اننأ مل  وأ  ةجيتن ، يأ  ىلإ  يضفت  نكت  مل  اهنع ، يرحتلا 
رودصلاب ناغود  نع  ارشن  يتلا  تالاقملا  ترمتسا  دقو  حيحصلا . لكشلاب  اهيلإ 

ٍّدح ىصقأ  ىلإ  هعم  لصاوتلا  فيفخت  تلواح  دقف  ديفم  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  عوبسأ . ةدمل 
، يموي لكشب  هب  لاصتالا  ّيلع  ناكل  ترصن  ّيلع  هيلمي  امب  تلمع  ولو  نكمم ،
ام لك  ءارو  ةيفخلا  ديلا  نوكي  دق  لجرب  يتقالع  ةلصاوم  ًابغار يف  نكأ  يننكلو مل 

دعبف وه  امأ  ىوصقلا . ةرورضلل  الإ  هب  ءاقللا  لواحأ  اذل مل  ةيماد . ثادحأ  نم  ىرج 
اماذ ةقابللاو  فطللاب  ينلماعيل  داع  اننيب ، ثدح  يذلا  فصاعلا  لاصتالا  كلذ 

جرحب فرتعا  ثيح  نيعوبسأ ، ذنم  اهرخآ  ناك  تارم ، ةدع  لصتاو يب  نيدوهعملا ،
: حضاو

. هتلق اميف  ًاقحم  تنك  دقل  - 
، روغنوغو جافلاي  نم  لك  تامصب  نأ  صوحفلا ، جئاتن  تدكأ  دقف 

يتلا بيجلا  ةرايس  مهألاو يف  لب  اهيلع ، انرثع  يتلا  ةحلسألاو  قئاثولا  ىلع  ةدوجوم 
ةدحاولا ققحتت  تناك  ناغود  اهركذ  يتلا  قئاقحلا  لكف  كلذبو  فراع . ةايحب  تدوأ 

ديفم ىلع  طغضلا  أشأ  مل  يراكفأ ، لك  ةحص  نم  ًاقثاو  نكأ  يننألو مل  ىرخألا . ولت 
عباصألا تامصب  لوح  ثحبلا  ةلأسم  نأ  نم  ةيادبلا  يكوكش يف  نم  مغرلابف  رثكأ .

ةرثكف يلاتلابو  ةريبك . ةيدجب  رمألا  نوبقعتي  مأ  حضتا  دقف  اهيف ، بعللا  متي  دق 
ينعي ام  وه . راشأ  امك  ءيشلا  ضعب  هيف  ًاغلابم  ًارمأ  تناك  نمألا  ىوق  يكوكش يف 
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ةروصب هب  قوثولا  يونأ  نكأ  ملف  كلذ ، مغرو  ًامامت . ةبئاص  نكت  رومألل مل  يترظن  نأ 
ـ لا ليلحت  ءاهتنا  ىتح  ريدقت  لقأ  ىلع  وأ  ًاحوضو ، رثكأ  ةلدأ  روهظ  ىتح  ةقلطم ،

(DNA).
، ديد يأ  َقلتأ  مل  ةثالثلا ، عيباسألا  هذه  لالخو  يننأ  رمألا ، ام يف  لضفأو 

. ةريبك ةروصب  ّيقفارم  عم  يتقالع  تدطوتو  تاهبشلا ، ريثي  ثداح  يأل  ضرعتأ  ملو 
يننكل ةداع ، هيف  رهسن  انك  يذلا  يدانلا  ىلإ  امهبحطصأ  مل  يننأ  مغرو 
فارطأ لدابتنو  رهسن  انك  ثيح  لزنملا ، ىلإ  تارملا  نم  ريثكلا  اموعدب يف  تمق 
مابيبحو لب  لمعلا ، مهلكاشمو يف  مهئالمز  نع  يننوثدحي  اوناك  مأ  ىتح  ثيدحلا ،

نود لاح  ديفم  نأ  الول  ةيقيقح ، ةقادص  ىلإ  روطتتس  انتقالع  تناك  امبرو  ًاضيأ .
: ًالئاق لصتا يب  نيح  كلذ ، قيقحت 

عفرل ناح  دق  تقولا  نأ  نظأو  رصانعلا . نم  ديزملا  ىلإ  ةجاحب  نحن  - 
. نيسراحلا عاجرتساب  موقنس  نحنف  عنام ، كيدل  نكي  نإو مل  كنع . ةيامحلا 

رطخ دوجوب  يحوي  ءيش  يأ  دهشأ  مل  انأو  هلوق ، عيطتسأ  يذلا  ام 
نومدقيس امل  نكلو  ينع . ةيامحلا  عفر  ةصرف  نورظتني  ةلتقلا  ناك  نإ  الإ  ينددهتي ،

نأ فاشتكا  دعب  ىتحف  اايسن ؟ متيو  ىوطت  نأ  كشو  ىلع  ةيضقلاو  يلتق ، ىلع 
مل نيقباسلا ، نيققحملل  دوعت  ةرايسلا  دوقم  ىلعو  ةحلسألا  ىلع  يتلا  تامصبلا 

جهنلا تاذ  ىلإ  تدعو  رمألا . ركذ  ىلإ  نحن ، اهيف  نمب  ةيفحص ، ةهج  يأ  قرطتت 
يطاشن ىلإ  يتدوع  ةلاحتساب  ًاعنتقم  تنك  يننألو  قباسلا . يلمع  امك يف  ينيتورلا ،

تارايسلا قئاس  روهظ  رظتنأ  تنك  دقف  يلاوخلا ، مايألا  امك يف  لمعلا  قباسلا يف 
، كيشولا هروهظ  نم  ًانقيتم  تنكو  ًاطوبهو ، ًادوعص  ينقفاريل  لزنملا ، ملالس  ةبتع  ىلع 

. يتدحو يلايل  ينمزالي يف  يذلا  يفولا  يقيدص  بارشلا ، لظ  نيح  يف 
لورإ عم  شاقنلا  بذاجتأو  ةديرجلا  ىلإ  هجتأ  تنك  حابص  لك  يننأ يف  مغرو 
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ّنأ ترصن  ردقو  ةيضقلا . ىلع  لمعلا  ىلإ  دعن  اننأ مل  الإ  ةيمويلا ، ثادحألا  لوح 
ظحال نيحو  بذهم ، لكشب  يخيبوت  لواحف  توفخلاب ، تأدب  دق  لمعلل  يتسامح 
ىشاحت هنأ  رمألا  ام يف  لك  ينأشو . ينكرتو  ةلواحملا ، نع  ّفك  ينم ، ىجري  لمأ  نأ ال 

نيح ينع  عفادي  فراعك  ًايماح  كلمأ  نكأ  مل  يننألو  عاطتسملا ، ردق  يب  ءاقللا 
. ةظحل يأ  بابلا يف  مامأ  يسفن  دجأ  نأ  عقوتأ  تنك  دقف  ديدجلا ، يلمع  ةجاحلا يف 

يلمع نم  هب  سأب  ال  ضيوعت  ىلع  تلصح  دقف  رمألاب ، ًامتهم  نكأ  مل  يننكلو 
اومدقي نل  مأ  نم  ًاقثاو  تنك  يننأ  مغر  يدرط ، نإ ّمت  رهشأ  ةدعل  ينيفكي  قباسلا ،
ةجيتنلا تناكأ  ءاوسو  (DNA). لا ـ ليلحت  جئاتن  روهظ  ىتح  كلذ ، لعف  ىلع 

. كلذ دعبو  ّيلإ ، نوجاتحيسف  ةيباجيإ ، مأ  ةيبلس 
ثيح ةديرجلا ، ًاماه يف  ًازكرم  لتحي  نأ  عاطتسا  دقف  اغلوت  ىلإ  ةبسنلاب  امأ 
هؤالمز ناكو  عوبسألا ، نيترم يف  وأ  ةرم  ةديرجلل ، ىلوألا  ةحفصلا  لتحت  هروص  تناك 

. ريدقتو حيدمبف  هئاسؤر  امأ  ةحضاو ، ةريغب  هنع  نوثدحتي  نوروصملا 
يتلا ةلاسرلا  ىلع  يدر  مدع  رثإو  دعب ، اسنرف  نم  توموأو  ادنوف  دعت  مل 

نم يرابخأ  عامسب  تفتكا  لب  ّيلإ ، ثدحتلا  مدع  ًاضيأ  يه  تلضف  دقف  اهتكرت يل ،
دقو تاروطتلا . رخآ  نع  هغلبأل  يموي  لكشب  هعم  ثدحتأ  تنك  يذلا  توموأ ،

هرودبو رمألا . هيلع  ودبي  ام  اذه  ّنأ  وأ  قفألا ، حولي يف  رطخ  نم  ام  نأ  هل  تحضوأ 
دقف تمهف ، ام  بسحبو  ةثالث . وأ  نيموي  نوضغ  يف  ةدوعلا  نووني  مأب  ينربخأ 
امأ اهنع . ثدحتلاو  اهركذ  نود  ةثداحم  يأ  رمت  الف  ايليفوأ ، عم  ةديطو  هتقالع  تناك 

دكؤملا نم  رعزألا ؟ اذه  هبشي  انم  نم  ربصب . هرظتنت  تناك  دقف  انه ، يتلا  هتبيبح  نع 
نأ نم  لضفأ  كلذف  ءاشي ، ام  ردق  عتمتيلف  نكلو  بناجلا . اذه  ينهبشي يف  هنأ ال 

. هتيناع ام  يناعي 
طباضلا ةيصخش  يه  نمو  ًاتيم ، مأ  ًايح  ناغود  ناك  نإ  دعب  حضتي  مل 

وأ ليلد  يأ  مادعنا  بسبو  يننكل  ينهذ ، لغشت  راكفألا  هذه  تلظ  دقو  ةيقيقحلا ،
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امم ًافوخ  كلذ ، نم  رثكأو  ةيضقلا ، ةعباتم  نع  تفقوت  ام ، ناكم  ىلإ  ينلصوي  طيخ 
تلصاو اذل  مايألا . هلمحتس  ام  ًارظتنم  لظلا  ءاقبلا يف  تلّضفو  رمألا . ّيلع  هرجي  دق 

ىتح ليللا . بارشلا يف  سأك  عم  يلزنم  ناردجو  راهنلا ، ةديرجلا يف  نيب  تقولا  رده 
. تيمد نم  لاصتالا  كلذ  ينلصو 

بتكملا ءارو  سلجأو  وتلل ، ةديرجلل  تلصو  دق  تنك  تلصتا يب ، نيح 
كانه ناك  نإ  ينلأستل  ًالبق ، تلصتا  األو  حابصلا . ةوهق  برشب  ًاعتمتسم  يدرفمب ،

توصب ترداب  اهنكل  ااذ ، ةلئسألا  دواعتس  اهتننظ  ناغود ، لوح  ديدج  نم 
. شعترم

. تادجتسملا ضعب  كانه  ّنأ  تكردأ  اهنيح  مويلا ؟ – فحص  تأرق  له  - 
؟ رمألا ام  لجأ ، - 

. بعرب فت  يهو  تمثعلت 
. لييرفأ ماهاربأ  لتق  دقل  - 

؟ لجرلا اذه  نوكي  نمو 
اذهف هنع ، تامولعم  يأ  ينطعت  األو مل  تحضوأ يل ، لوبنطسا  – يفو  - 

. لاؤسلا ّيلع  ناك  نكلو  لبق ، نم  هفرعأ  يننأ  ينعي 
؟ لجرلا اذه  لتقب  اننأش  ام  نكلو  ًارذع ، كحيمتسأ  - 

قيدص وه  ماهاربأ  خيبوتلاب  – هبشأ  ةربنب  اهتلاق  كلذ ؟ – لوقت  فيك  - 
رفاسن ةرم  لك  هترايز يف  ىلع  ًاصيرح  ناغود  ناك  دقو  ارسيوس . يذلا يف  ناغود 

. كانه ىلإ  اهيف 
ركذب ًاضيأ ، يزمرو  تيمد  تماق  دقف  ءاهلبلا ، يتركاذ  نم  قنحلاب  ترعش 
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. يمامأ لجرلا 
تمتمت ةيرثأ ؟ – تاعاس  عيبي  ناك  يذلا  يدوهيلا  كلذ  نينعتأ  - 

. ًالئاستم
. تيمد تدكأ  لجأ  – - 

. ًاضيأ ّيلإ  اهلاعفنا  لقتنا  دقو 
. ًاقلق تلأس  ربخلا ؟ – رشن  ةديرج مت  يأ   -يف 

. ىرخألا دئارجلا  ةفاكو  مكتيرج ،  -يف 
. كب لاصتالا  دواعأو  ربخلا  أرقأس  ًانسح ، - 

. ةهربل تتكس 
قلقب رعشأ  يننأل  لاصتالا يب ، ىسنت  الأ  وجرأ  نكلو  تلاق  – ًانسح  – - 

. غلاب
. قئاقد رشع  دعب  كب  لصتأس  كيلع ،  -ال 

نم ةخسن  نع  ثحبأ  انأو  ًاعرسم ، تقلطنا  ةلماكملا ، تيأ  نإ  امو 
. ةديرجلا

تحمل ةثلاثلا ، ةحفصلا  ةيا  يفو  يننكلو  ىلوألا ، ةحفصلا  ًائيش يف  دجأ  مل 
نود نم  ةميرجلا  ىلإ  قرطتي  ربخلا  ناكو  ، » ةضماغ ةميرج  ناونع » تحت  ًاريغص  ًاربخ 

. يدوهي لامعأ  لجر  ةثج  ىلع  روثعلا  : « هيف درو  ام  اذهو  ةريثك ، ليصافت  ضوخلا يف 
ةثج ىلع  ركابلا ، حابصلا  تاعاس  سمأ يف  دارغلب  تاباغ  نيلماعلا يف  ضعب  رثع 
رفس زاوج  ىلع  روثعلا  مت  عقوملا ، ىلإ  تبهذ  يتلا  ةطرشلا  غالبإ  دعبو  ينيسمخ ، لجر 
ةثالث ذنم  لوبنطسا  ىلإ  مدق  دق  لجرلا  نأ  ّنيبتو  هتزوحب ، لييرفأ  ماهاربأ  مسا  لمحي 
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دقو ناكم . نم  رثكأ  يف  تانعط  ةدع  تقلت  دق  ةثجلا  نأ  ّنيبت  امك  طقف . مايأ 
تقرتخا ةصاصرب  لتق  هنأ  ّنيبت  صحفلا  دعبو  هنأ  امك  نيتديقم ، هامدقو  هادي  تناك 

امك هلتق . لبق  بيذعتلل  هضرعت  لامتحا  نع  نيلوؤسملا ، دحأ  حضوأ  دقو  هنيبج .
ةينمألا تاطلسلا  تغلبأ  دقو  ةيسايس ، داعبأ  ةميرجلل  ناك  نإ  ثحبلا  متي  هنأ  حضوأ 

نع تامولعم  ىلع  لوصحلل  لوبرتنإلا ، عم  لصاوتلا  متو  ةميرجلاب ، ةيرسيوسلا  ةرافسلا 
؛ يليئارسإلا تارابختسالا  زاهج  عم  ترج  تالاصتا  نع  تاعاشإ  كانهو  ةيضقلا ،

. ةميرجلا تاسبالم  نع  فشكلل  داسوملا ،
لكشب اهريوصت  مت  هرفس ، زاوج  نع  ةذوخأم  ةروصب  لاقملا  قفرأ  دقو 
ءيشب يشت  يتلا  ةقيمعلا  هترظنو  ميتنولملا ، هينيعب  رقشألا  لجرلا  ةروص  نكلو  ءيدر ،

له لصحي ؟ يذلا  ام  ًايدوهي . سيلو  يناملأ ، هنأب  داقتعالل  عفدت  تناك  ضومغلا ، نم 
ةهجاو ردصتتل  مايألا ، اذه  لك  داس  يذلا  ءودهلا  دعب  ناغود  ةيضق  تداع 

ىلإ ترداب  اذل  ام . لكشب  ناغودب  ةقالع  ىلع  اأب  يشت  ةميرجلا  هذهف  ثادحألا ؟
تامولعملا ضعب  ىلع  لوصحلل  لب  كلذب ، ادعو  يننأل  طقف  سيل  تيمدب  لاصتالا 

ليجستب تمق  ًابقارم ، فتاهلا  نوكي  نأ  نم  ًابسحتو  كلذ . نكمأ  نإ  ةيفاضإلا ،
. ةملاكملا

. لاؤسلاب ارداب  ىتح  ةعامسلا  تعفر  نإ  امو 
؟ لبق نم  لوبنطسا  ةرايزب  ماهاربأ  ماق  له  - 

. ددرت نود  نم  تدرف 
هنأ ركذأو  ونروبجيرك ، يف  كمسلا  لوانتل  هانبحطصاو  ةرم ، ىتأ  لجأ ، - 

. ةيناث ةرم  ارايزل  داع  نإ  فرعأ  يننكلو ال  روفسوبلا . قيضمو  لوبنطسا  لامجب  رهبنا 
هملعأ ام  بسحبف  ام ؟ عون  نم  لمع  ةقالع  ناغودب  هطبرت  تناك  لهو  - 

. ةنيعم ةرتفل  هدنع  لمع  ناغود  نأ 
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احبصأ نمو مث  هيدل ، ةيامحلا  مقاط  نمض  ناغود  لمع  دقف  حيحص ، - 
ِتأي ملف  ةدوجوم ، تناك  نإو  اهعمجت ، لمع  ةقالع  كانه  نأ  نظأ  الو  نيقيدص ،

. يمامأ اهركذ  ىلع  امهنم  يأ 
؟ ةيرثألا عطقلا  ىوس  رخآ ، لاجم  لمعي يف  ماهاربأ  ناكأ  - 

. ام كنب  عم  لمعي  ناك  هنظأ  - 
. ةمولعملا هذه  انديفت  امبر 

؟ كنبلا مسا  ام  - 
ةركف الو  ةرم . تاذ  رمألل  قرطت  ناغود  نأ  ركذأ  يننكلو  فرعأ .  -ال 

. كنبلا اذ  هتقالع  ةعيبط  نع  ّيدل 
ثحبلاب هفيلكتو  ارسيوس ، نيذلا يف  نييفحصلا  دحأ  ىلع  روثعلا  رطخ يل 

: تيمد لأسأل  تدع  يننكلو  ةمولعملا ، هذه  نع 
؟ لوبنطسا راز  امدنع  ماقأ  نيأ  - 

ىعدي قدنف ، ىلإ  هليوحت  دمحأ مت  ناطلسلا  ةقطنم  ميدق يف  رصق  كانه  - 
. هيف ميقي  ناك  دقل  رضخألا ، تيبلاب 

؟ ناغود لزنم  ميقي يف  نكي  هنأ مل  يأ  - 
. قدنفلا هتيؤرل يف  بهذن  انك  دقف   -ال ،

؟ لوبنطسا فراعم يف  هل  ناك  لهو  - 
. هتوعدب ماق  نم  وهو  ناغود . ىوس  ًادحأ  فرعي  نكي  مل   -ال ،

؟ رخآ دحأ  مكقفار  له  كمسلا ، لوانتل  متبهذ  نيحو  - 
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. لوبنطسا ىلإ  دحأ  هقفاري  ملف   -ال ،
. ناغود ءاقدصأ  ينعأ  - 

. طقف ةثالثلا  نحن  انبهذ  دقف   -ال ،
؟ ًابزاع ماهاربأ  ناك  له  - 

نأو دب  ال  ناتنبا ، امهيدلو  اليم ، اهمسا  ةفيطل  ةأرما  نم  ًاجوزتم ، ناك  - 
. ةريبك ةمدص  ناك  امهيلع  ربخلا  عقو 

؟ ىلوألا ةرملا  ءاج يف  نيح  هعم  هيتنبا  وأ  هتجوز  رضحي  املو مل  ًانسح ، - 
، اهيتنبا ةقفرب  مألا  تلظ  دقو  ةساردلاو ، ةسردملاب  امهطابترا  ببسب  نظأ  - 

. اهجوز عم  رضحت  اذل مل 
: لاؤسلاب ردابتل  ةريصقلا ، يتمص  ةصرف  تيمد  تلغتسا  دقو 

؟ ةلئسألا هذه  لك  ينلأست  اذامل  ناندع ؟ ديس  لصحي  يذلا  ام  - 
. يرجي ام  مهف  لواحأ  - 

؟ ماهاربأ لتقو  ناغود ، ءافتخا  نيب  ةقالع  كانه  نأ  ينعتأ  - 
دوجو ينعي  اذهف  ةردانو ، ةبيرغ  ةفدص  ثدح  ام  نكي  نإف مل  دراو ، اذه  - 

. نيثدحلا نيب  ةريبك  ةقالع 
ام ايكرت ، ةرايزب  ماق  هنأ  دقتعأ  الف  تفرتعا  – ًاضيأ  – هتدقتعا  ام  اذهو  - 

. ًاعاجش ًالجر  نكي  وهف مل  نيكسملا ، ناغود . نم  ةوعد  ىقلت  دق  نكي  مل 
يخأ ماق  دقو  امهطبري ، لمع  دوجوب  ترّكف  ماهاربأ ، نع  ثدحتت  اميفو 

ىلع لوصحلا  تلواحو  دوقنلا . لجأ  نم  امهنيب  فالخ  ثدح  نيح  لجرلا ، لتقب 
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. تيمد نم  نأشلا  اذه  لوح  تامولعم 
نإ عبطلاب  ىوقأ . حبصي  ًايح ، ناغود  نوكي  نأ  لامتحاف  لاحلا ، هذه   -يف 

نوكت دق  ىرخأ ، ةهج  نمو  هنم . بلط  ىلع  ءانب  ايكرت ، ىلإ  ءاج  دق  ماهاربأ  ناك 
ا. انل  ملع  ال  ىرخأ ، بابسأل  هترايز 

. اهتلمج لمكت  اهنكلو مل  تيمد  تمتمت  امبر  – - 
. تلأس اذام ؟ – امبر  - 

امبرو ًارابخأ ، وأ  ًالاصتا  هنم  َقلتي  نيح مل  ناغود ، نع  ثحبلل  ءاج  امبر  - 
. ثدح ام  ليصافت  ةفرعمل  ينع ، ثحبي  ناك 

؟ كب لاصتالاب  مقي  امل مل  ًاذإ  - 
قارتحا ببسب  نكلو  ناغودب ، لصتا  امبر  يفتاه . مقر  فرعي  هنظأ   -ال 

؟ كلذك سيلأ  ًاضيأ ، هفتاه  قرتحا  دقل  ةهربل  – تتمص  هفتاه  –
ماهاربأ عفد  يذلا  ببسلا  يف  رّكفأ  انأو  تلق . هملعأ  – ال  ام  اذه  - 

نم ام  دحأ  عم  لصاوتلاب  ماق  له  ةقباسلا ، ةرملا  ءاج يف  نيح  ايكرت  – ىلإ  مودقلل 
؟ ًالثم يشراج ( يلباك  قلغملا ) قوسلا  ىلإ  اوبهذت  ملأ  لمعلا ؟ لجأ 

. يلاؤس ىلع  بيجت  نأ  لبق  ًاليلق  تلهمت 
يقتلي ناك  هنكلو  تلاق  – كانه  – ىلإ  بهذي  مل  ةيوس  انك  نيح  - 

كتربخأ امكو  ءانثألا . كلت  ابهذ يف  دق  اناك  نإ  ملعأ  الو  امهدرفمب . ًاريثك  ناغودب 
دقو يمامأ ، هلمع  ليصافت  ىلإ  قرطتلا  مدع  ىلع  ًاصيرح  ناغود  ناك  دقف  ًاقباس ،

ينرهنف ةقثلا ، هذه  لك  انضعب  يلون  انك  نإ  ينع ، رمألا  هئافخإ  ببس  نع  ةرم  هتلأس 
. يلجأل نم  كلذ  لعفي  هنأ  ًاحضوم 
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قلعتي ءيش  يأ  ِتركذت  نإ  كنم ، وجرأ  يننكلو  تلق  – تمهف  – - 
. روفلا ىلع  يلصتت يب  نأ  ماهاربأب ،

ثادحألا هذه  لك  يضفتس  نيأ  ىلإ  نكلو  تلاق  – لعفأس  – عبطلاب  - 
ضبقلا عيطتسي  دحأ  نم  ام  ماهاربأ . عم  اولعف  امك  ناغود  لتقب  اوماق  امبر  كيأرب ؟

؟ مهتبساحمو ةلتقلا  كئلوأ  ىلع 
يننكل مه ؟ نم  فرعي  دحأ  الو  مهتبساحم ، متتس  فيك  اهل : لوقأس  تنك 

. اهفواخم نم  ديزأ  نأ  ديرأ  الف  كلذ ، نع  تيلخت 
مث نمو  تلق ، ةقيقحلا  – نع  فشكلا  متيس  بيرق  امعف  يفاخت ،  -ال 

نكلو ًائيش ، كنم  بلطأس  ةثداحملا  – ةيادب  ذنم  ينهذ  لغشي  يذلا  لاؤسلا  تحرط 
؟ ماهاربأ لتقم  لوح  جاتروبير  ءارجإ  ىلع  نيقفاوت  له  يمهف ، يئيست  الأ  وجرأ 

اهفواخم ةراثإب  ًاليفك  لاؤسلا  درجم  ناك  دقو  قفاوأ  – نأ  لاحملا  نم  - 
. ثادحألا هذه  ينطروت يف  كوجرأ ال  اهئايتساو  –

ىصقأ اهنمضأ  نأ  تصرح  ةربنب  تلق  كلذ  – لعفب  ةين يل  ينيقدص ال  - 
تقبتسا دقف  ًالثامم ، ًارمأ  ينم  بلطتس  ةديرجلا  ّنأ  يتفرعمل  نكلو  ةقثلا  – نم  ردق 

. هرشنن لاقم  يأ  كمسا يف  ركذ  متي  نلف  يفاخت ، نكلو ال  مهبلط .
طيرش تجرخأ  روفلا  ىلعو  ةملاكملا ، يهنت  يهو  ةنيكسملا ، ينتركش 
ةميرجلا هذه  نأ  ينيقي  مغرو  تالامتحالا . لكل  ًابسحت  يبيج ، هتعضوو يف  ليجستلا ،

، يراظتنا لمعلا يف  نم  ريثكلا  كانه  نأ  ملعأ  تنك  دقف  ناكم ، يأ  ىلإ  انلصوت  نل 
. ةميرجلاب ملع  ىلع  ناك  نإ  فرعأل  ديفمب . تلصتا  ةديرجلا ، نم  دحأ  غالبإ  لبقو 

. يتوص عمس  نيح  ًابرغتسم  ادب 
. ةزغلم ةربنب  اهلاق  انب ؟ – لاصتالا  كل  رطخ  فيك  - 
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؟ تارم ةدع  ثدحتن  ملأ  لجر ، اي  كلسر  ىلع  - 
نأ دقتعأ  تأدب  دقو  لصتي ، ناك  نم  انأ  يننكلو  انلعف ، اننأ  حيحص  - 

. لصح يذلا  لادجلا  كلذ  دعب  تءاس  دق  انتقالع 
؟ هلوح اهيلع  انلصح  يتلا  تامولعملا  رمأب  ملعي  نكي  ًاقحأ مل 

ىلإ ةجاحب  لظنس  نحنف  تلق  – اذهك ؟ – رمأ  لوصح  زوجي  لهو  - 
. ًاضعب انضعب 

. يمألك ىلع  دكأ  قح  – كعم  - 
لتقم نع  هثدحأ  تأدبو  ناغود  – ةيضق  يف  مهم  روطت  ثدح  دقل  - 

. ماهاربأ
ملعي نكي  هنأ مل  ًايعدم  يمألك ، ىلع  قّلع  لعفلاب  – بيرغ  رمأ  هنإ  - 

. ينلأس تامولعملا ؟ – هذ  كربخأ  يذلا  نم  نكلو  رمألاب  –
. تيمد مسا  هيطعأ  نأ  بغرأ  مل 

مسا تيأر  نيحو  رمألا ، نع  نيدلا  حالص  مع  نبا  يزمر ، ينثدح  دقل  - 
. كلت انتثداحم  تركذت  ةديرجلا ، ماهاربأ يف 

، يدنع امب  هل  تيضفأ  دقو  ثداحلا ، نع  ديزملا  ةفرعمل  ةلئسأ  ةدع  حرطب  ماق 
. ًائيش يفخأ  نأ  نود  نم 

دق انتقالع  نأ  هنم  ًانظ  حضاو ، رورسب  اهلاق  كلاصتا يب  – ىلع  كركشأ  - 
. رمألا ىلع  لمعي  ةميرجلا  ةحفاكم  مسق  نأو  دب  اهدهع  –ال  قباس  ىلإ  تداع 

. لاق هنولوقيس  – امب  كغلبأسو  ةيفاضإ ، ليصافت  ىلع  لوصحلل  مهعم  لصاوتأس 
نم امبرف  هتبكترا ، يذلا  أطخلا  تكردأ  ااكم ، ىلإ  ةعامسلا  تدعأ  نيح 
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نحنف مل وتلل . هعم  ثدحتأ  تنك  يذلا  صخشلا  وه  ااقباسو ، ةميرجلا  هذه  بكترا 
كلمأ نكأ  لباقملا مل  يننكلو يف  هتهازنو . ديفم ، ةءارب  نم  ةظحللا  هذه  ىتح  ققحتن 

. هيف كشن  اننأب  ًاقحم  ركفيس  ًادغ ، ةديرجلا  ًاروشنم يف  لاقملا  ىري  نيحف  رخآ ، ًارايخ 
ريس ىلعو  يتمالس ، ىلع  ًاظافح  لثامم ، رمأ  ثودحب  بغرأ  ال  يذلا  تقولا  يف 
ول ىتحف  هب . لاصتالاب  باوصلا  تلعف  يننأ  تكردأ  ريكفتلا  نم  ديزم  دعبو  قيقحتلا .

ميدقت ةلصاوم  ّيلع  لب  يكوكش ، ىلع  هعلطأ  نأ  بجي  ال  طباضلا ، وه  ناك 
وه اذهو  هعادخ ، لواحأ  وأ  ام  ًائيش  هنع  يفخأ  يننأ  دقتعي  ىتح ال  هل ، تامولعملا 

تأدبو ةركفلا . هذهل  تحترا  دقو  هيفخأ . ام  يدنع  سيلف  لعفلاب . رمألا  عقاو 
ناك يف تعقوت  امكف  هيلع ، روثعلا  بعصلا  نم  نكي  يذلا مل  لورإ ، نع  ثحبلاب 

كانه نأ  ترصن  كردأ  هبتكم ، تلخد  نإ  امو  هتداعك . رثرثي  ترصن ، بتكم 
لوأ ناكو  ينقمري . وهو  دغولا  انيع  تءاضأ  ثدحلاب ، عمس  نيحو  ةديدج . تاروطت 

: ّيلع هحرط  لاؤس 
؟ كاوس رمألاب  فرعي  نم  كانهأ  - 

. تحضوأ ديفمو  – تامولعملا  ىلع  هنم  تلصح  يذلا  ردصملا  - 
. فهلتب ينلأس  رمألاب ؟ – اهل  ملع  فحصلا ال  ةيقب  نأ  يأ  - 

. نظأ تبجأ  –ال   -ال  –
هجتاو ةثداحلا ، ليصافت  ىلع  لصحو  ةطرشلا ، هرداصمب يف  روفلا  ىلع  لصتا 

: لوقي وهو  ةعامسلا ، داعأ  نيح  روبحب  يوحن 
، نانبل ةمواقملل يف  يمتني  هنأ  مهربخأو  ةطرشلاب ، لاصتالاب  مهدحأ  ماق  - 

ناك اذه  ماهاربأ  نأو  ىعّدا . امك  نيينيطسلفلا  ماوخإل  ةرصن  ةيلمعلا  اوذفن  مأو 
ردصتي نأ  ربخلا  اذهل  ديرأ  هتبقاعمب . اوماق  مأو  داسوملا . زاهجل  ةلقنتم  ةنيزخ  ةباثمب 

. دغلا ددع 
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لبقأو مايأ ، ةدع  ذنم  ءاقللا يب  ىشاحتي  ناك  هنأ  روفلا  ىلع  ترصن  ىسانت 
. ةرارحب ينحفاصي 

ديدج يفحص  قبس  قيقحت  نم  نكمتنس  لاق  – لهذم  – صخش  تنأ  - 
ةيجراخ تابعشت  اهل  ترهظ  دقف  دقتعن ، انك  امم  ربكأ  ةيضقلا  نأ  ودبيو  كلضفب .

لجأ نم  مكبتاكم  ىلإ  ايه  لعفلاب . مامتهالل  ةريثم  ةيصخش  اذه  كوخأو  ًاضيأ .
. لجرلل ةروص  طاقتلإب  اوموقي  نأ  انتعامج  نم  بلطأس  يرودبو  لاقملا ، ةباتك 

: ًابرغتسم هتلأس 
؟ ةروص هل  طقتلتس  فيك  نآلا ، ةحرشملا  لجرلا يف  - 

: حضوي نأ  لبق  حضاو ، راغصتساب  يلإ  رظن 
. انرصع يف  ةيرحسلا  ةملكلا  اإ  تاقالعلا . يزيزع ، اي  تاقالعلا  - 
. ةحرشملا امك يف  سيئرلا ، رصق  رداصم يف  هيدل  نوكت  نأ  بجي  حجانلا  يفحصلاف 

تيقب ًارخؤم ، لمعلا  كلامهإ  ببسب  كنكلو  هتامولعم ؟ ىلع  لصحيس  فيكف  الإو 
هرصن ةوشن  نم  ةيفاضإ  ةأرج  عمجتسا  هنأ  ودبيو  تادجتسملا  – هذه  نع  ًاديعب 

مه ةلقف  لمعلا ؟ ربكأ يف  دوهجم  لذب  لواحت  امل ال  نكلو  ينلأس  – نيح  ديدجلا ،
. ةينهملا كتربخو  كتراهم ، نوكلمي  نيذلا  نويفحصلا 

. يباصعأ ريثي  ثيدحلا  أدب 
. قيلعتلاب تيفتكا  نآلا  – اذه  نم  كعد  - 

ولف كيلع . نزحلاب  رعشأ  انأ  ينقدص  ةرم ؟ لك  برهتلا يف  لواحت  اذامل  - 
نم نكمتنسف  قباسلا ، امك يف  كلمع  ىلع  تزّكرو  بارشلا ، ةرقاعم  نع  تفقوت 

. ًاعم ةلهذم  تاحاجن  قيقحت 
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ةملك لك  عم  يقنح  ريثي  ناك  هنكلو  ةين ، ءوس  نع  هثيدح  نكي  مل 
ًامتش هعبشأو  ًاضرأ ، هيقلأ  نأ  هتاذ ، مالكلا  دادرت  رمتسا يف  نإ  تيشخو ، ةديدج .

؟ يتايح ةلصاوم  ّيلع  فيك  لوقيل يل  هسفن ، لاخي  نمف  ًابرضو .
بابلا – وحن  هجتأ  انأو  تلق  رخآ  – تقول  ثيدحلا  اذه  ئجرن  انعد  - 

. نآلا لمع  انيدلف 
. ينأشو ينعدي  نأ  يوني  نكي  ترصن مل  نكلو 

نأ ديرأ  ال  انأف  انثيدح . لصاونو  بيرق ، امع  ةيوس  ىشعتنس  ًانسح ، - 
. كلثم ًاصخش  رسخأ 

جورخلاب تعرسأ  يننكلو  يعماسم ، ىلع  هتاهرت  درس  لصاول  هعم ، تيقب  ول 
اميف لاقملا ، ةباتكل  رتويبمكلا  ةشاش  ءارو  تسلج  ثيح  يتفرغ ، هاجتإب  هبتكم ، نم 
هيغبن امع  لوصحلل  ارسيوس ، كارتألا يف  نييفحصلا  دحأب  لاصتالا  ةلواحمب  لورإ  ماق 

. تامولعم نم 
نع لورإ  زجع  نيحف  لوصولاب ، اهرظتنن  يتلا  تامولعملا  تأدب  ءاسملا ، يفو 

، فحصلا رئاسل  ربخلا  بيرستب  موقي  هيلع ال  دامتعالا  نكمي  قوثوم ، يفحص  داجيإ 
عيب هلمع يف  ىلإ  ةفاضإلاب  ماهاربأ  ّنأ  انل ، حضوأ  يذلاو  ينانبل ، ليمزب  ةناعتسالاب  ماق 

. طسوألا قرشلا  ةيرسيوسلا يف  كونبلا  ربكأ  عورف  دحأل  ًاليكو  ناك  ةيرثألا ، تاعاسلا 
ةيصوصخ ىلع  نيصيرح  هؤالكوو  كنبلا  ناك  ةيرسيوسلا ، كونبلا  مظعم  يف  امكو 

نيمتهم اوناك  مأ  يأ  م . ةقلعتملا  تامولعملا  ةيرس  ىلع  ظافحلاو  مهئالمع ،
. مهئالمع لاومأ  رداصم  ةفرعمب  مهمامتها  نم  رثكأ  اهيلع ، نولصحي  يتلا  ةبسنلاب 

ضييبتب قلعتت  تناك  ماهاربأب  ناغود  ةقالع  نأب  ةقباسلا  انكوكش  دكأ  ام  اذهو 
ميلست ينم  اوبلطو  عيباسأ  ةثالث  لبق  اولصتا يب  نيذلا  صاخشألا  ناك  امبرو  لاومألا .

، دوعت نملو  دوقنلا ، هذه  ردصم  وه  ام  نكلو  دوقنلا . ىلإ  نوريشي  اوناك  ام ، رمأ 
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، هلتقب اوماق  مأ  مأ  ماهاربأل ؟ مهلتقب  دوقنلا  ىلع  اولصح  لهو  ةباصعلل ؟ مأ  ناغودل ؟
اننأ بيرغلا  نكلو  اهل ، ةبوجأ  رظتنت  ةلئسألا  هذه  لك  تناك  ًائيش ؟ مهطعي  هنأل مل 
لتقب ماق  نم  امبرف  داسوملاب . هتقالع  ىلإ  ريشي  ام  دجن  مل  ماهاربأ ، لوح  انثحب  يفو 
لمعي ناك  لعفلاب  لجرلا  نأ  مأ  انللضي . ىتح  ةمواقملاب ، ةمهتلا  قصل  دمعت  يدوهيلا ،
ةيناملألا تارابختسالاب  ناغود  ةقالع  نع  هتعمس  ام  تركذت  نيحو  داسوملا ؟ باسحل 

تامولعملا هذه  فصرب  تمق  ينهذ . نم  لامتحالا  اذه  دعبتسأ  مل  ةيكريمألاو ،
ىلع تبجأف  ديفم ، لصتا يب  ليلقب ، هنم  ءاهتنالا  لبقو  لاقملا ، بسانملا يف  لكشلاب 
يتلا تامولعملا  ةفاضإب  موقأس  ثيح  بسانملا ، تقولا  يف  لصتا  هنأ  ًانظ  هلاصتا ،
رداب كلذ ، نم  ًالدب  هنكلو  ةعابطلل . هلاسرإ  لبق  لاقملا ، ىلإ  اهيلع  ينعلطيس 

: لاؤسلاب
؟ ةليجرنلا نخدتأ  - 

: تبجأ يننكلو  طبضلاب ، هيلإ  يمري  يذلا  ام  كردأ  مل 
مغرف كلذ ، يعدأ  نكأ  ملو  هضرع ، ضفر  ةضاضغ يف  دجأ  ملف  لجأ  – - 

. ااخد بحسب  ًامرغم  تنك  يننكل  ًارخؤم ، اهنخدأ  يننأ مل 
. لأس اشاب ؟ – يلع  ولروج  ةسردم  عقت  نيأ  فرعتأ  - 

، ىهقم ىلإ  تلوحت  يتلاو  ديزايب ، ةقطنم  ةعقاولا يف  ةسردملا  ىلإ  ريشي  ناك 
. داجسلا عيب  تيناوح  هب  طيحت 
. تبجأ اهفرعأ  – - 

؟ نيتعاس دعب  كانه  يقتلن  نأ  كيأر  ام  - 
نم ةديدج ، تاروطت  لوصح  تنّمخ  دقف  ةوعدلا ، هذه  ببس  نع  هلأسأ  مل 
ربع رمألا  ثدحتلا يف  ديري  هنأ ال  ًايلج  ادب  دقف  قيضلا . ضعب  اوشي  يتلا  هتوص  ةربن 
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. ةركفلا ىلع  تقفاو  اذل  فتاهلا .
. نيتعاس دعب  كانه  نوكأس  تلق  – ًانسح  – - 

. تضفر يننكلو  يتقفارم ، ّيلع  ضرعف  هب . يقتلأس  يننأ  لورإ  تربخأ 
. هيدل امب  يضفي  نل  هنأ  نظلا  بلغأف  مهدحأ ، ينقفار  نإو  يتوعدب ، ماق  لجرلاف 
داكلاب كلذ  عمو  ةلماك ، ةعاسب  انئاقل  دعوم  لبق  ةديرجلا  نم  تجرخ 

، شات يلربماج  يف  بأرم  يف  يترايس ، تنكر  ددحملا . تقولا  يف  لوصولا  تعطتسا 
دعب هلزنم ، ىلإ  دوعي  اهمظعم  ناك  يتلا  دوشحلاب  ًاطلتخم  ةسردملا  وحن  ًاريس  تعرسأو 

ناصخش يهابتنا  تفل  ةسردملا ، باب  نم  تبرتقا  نيحو  لمعلا . نم  رخآ  موي  ءاهتنا 
نيذللاو مل يتيامحب ، نيفلكملا  نيباشلا  امأ  تكردأ  امهتيأر  نيحو  مالظلا ، نافقي يف 

لكشب تفرصتف  ينالهاجت ، امهنكلو  ينايأر ، دقو  عوبسألا . براقي  ام  ذنم  امهرأ 
نيفلكملا نيباشلا  صصخ  ديفم  نأ  تبرغتساو  ةسردملا . و  لخدأ  انأو  لثامم ،

. هتقفارمل يتيامحب ،
وهو داجسلا ، عيب  تيناوح  دحأ  مامأ  ًاسلاج  ًاديفم  تدجو  تلخد ، نيح 

. هتليجرن ىلع  محفلا  عضوب  لغشنم 
. برتقأ انأو  تلق  ينتقبس  – دق  كارأ  - 

ليجارنلا تيأر  نيحو  ءيشلا ، ضعب  ًاركاب  تلصو  يننكلو  كنم ، رذتعأ  - 
. رثكأ راظتنالا  عطتسأ  مل  ةيكزلا ، ةحئارلا  ينتلصوو  يلوح ، نم 

ضعب ترخأت  يننأ  ودبي  هنم  – برقلاب  سلجأ  انأو  تلق  تلعف  – ًاريخ  - 
. ءيشلا

: ًالئاق قلعف  فطعملا ، تررزو  رادجلل ، يرهظ  تدنسأ 
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ضرعو دتشا  – دربلا  نأ  ودبي  نكلو  جراخلا ، سولجلا يف  ترتخا  دقل  - 
. لخادلا سلجن يف  انعد  تئش ، نإ  ةقابلب  – ّيلع 

رابغ كنع  ضفنت  ةشعنم ، اإ  ةدوربلا . هذه  بحأ  ًاضيأ  انأف   -ال .
. انعيدوت ىلع  فراش  دق  ءاتشلا  نأب  يشت  يهو  بعتلا ،

لك ىلإ  لغلغتلا  درابلا  ميسنلل  حمسيل  هينيع ، ضمغأ  دقو  ًاتكاس ، لظ 
. هترشب ايالخ 

بحس ًابيرق  – مداق  عيبرلا  نأ  ام ، ةقيرطب  كرعشي  ءاوهلا  اذه  قح ، كعم  - 
انأ لصاو  – هردص ، نم  ناخدلا  ةباحس  جرخأ  نأ  دعبو  هتليجرن ، نم  ًاقيمع  ًاسفن 

، ءفدلا ضعب  لمحي  لازي  ءاوهلا ال  نأ  حيحصف  فيرخلا ، ساسحإلا يف  اذ  رعشأ 
امع انباوبأ  قرطيس  ءاتشلا ، نأب  يحوت  ًانايحأ ، هللختت  يتلا  دربلا  تاعسل  نكلو 

. بيرق
ناجنفو يرودب ، ةليجرن  تبلطف  ةمدخلا ، باش  انم  برتقا  تاظحل  دعب 
ناعيضي نيميدق ، نيقيدصك  رثرثن ، ذخأ  يتليجرن ، لوصو  راظتنابو  ةداس ، ةوهق 

ناكملا اذه  خيرات  نم  ًاضعب  ّيلع  درسي  ديفم  ذخأو  ةيرثألا ، ةحابلا  هذه  امهتقو يف 
: ليمجلا

ىفطصم ناطلسلا  رهص  اشاب ؛ يلع  ولولروج  ةسردملا  هذه  ىنب  دقل  - 
دمحأ ناطلسلا  دهع  يف  ةلودلل  مظعألا  ردصلا  دعب  اميف  حبصأ  يذلاو  يناثلا ،
ةبتكم كانه  انفلخ ، يذلا  عماجلل  ةفاضإلابو  ماع . ةئامثالث  ىلاوح  لبق  ثلاثلا ،
نوموقي مهو  ءاملعلا ، دهشم  ليخت  عيطتستأ  نايتفلا . ميلعتل  ةسردم  ةباثمب  تناك 

نإ نكلو  نمزلا . ةقورأ  ربع  اوفتخا  دقف  كلذ . عيطتسأ  انأ ال  ةيتفلا ؟ كئلوأ  سيردتب 
. دهعلا كلذ  ىلإ  ريشت  يتلا  ءايشألا  نم  ريثكلا  دجتس  كلوح ، اميف  رظنلا  تققد 
لك انيلع يف  بهي  يذلا  ميسنلا  لوصفلا يف  راعشتسا  نم  ةلوهس  رثكأ  ءيش  وهو 
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. فيرخو عيبر 
كلذ تقفار  يتلا  ثادحألاو  ناكملا ، خيرات  ّيلع  درسي  ناك  هنأ  مغرو 
لواحي رصاعم ، ثدحب  لوغشم  هنهذ  نأ  تنمخ  يننكلو  ةحضاو ، ةسامحب  رصعلا 

نمو مث ةليجرنلا ، باشلا  رضحأ  ليلق  دعبو  هيوري . يذلا  خيراتلا  ةراتسب  هيلع  ةيطغتلا 
ةفشر رخآ  تبرش  ىتح  رظتنا  لب  هيدل ، امع  حاصفإلا  ًالجعتسم يف  ُدبي  ملو  ةوهقلا .

. يناجنف نم 
ىستكا دقو  ينلأس  ؟ – ةينهملا كتايح  يف  ام  رمأ  نأشب  تأطخأ  له  - 

. ةأجافم ةيدجب  ههجوو  هتوص 
. ةريثك نايحأ  يفو  تلق  – عبطلاب  – - 

يذلا لوضفلا  مغر  لاؤسلا ، اذه  ءارو  نم  طبضلاب  هيلإ  يمري  ام  مهفأ  مل 
. ينم حاحلإ  نود  نم  هيدل ، امب  فارتعالاب  أدبي  نأ  ربصب  ترظتنا  لب  ينباتنا ،

نع فقوت  دقو  اهلاق  اهيف  – تأطخأ  يتلا  تارملا  كلت  ةردانف  انأ ، امأ  - 
ليلحت ةجيتن  روهظ  ىتح  لبق ، نم  أطخأ  يننأب مل  لوقلا  عيطتسأو  هتليجرن  – نيخدت 

. ناغودب صاخلا  ليلحتلا  مويلا . (DNA) لا ـ
، ةجيتنلا ترهظ  دقف  ًاذإ  ةهربل . يمف  ًاقلعم يف  ةليجرنلا  موطرخ  سأر  ّلظ 

ًاقوش قرحتأ  تأدب  ةيباجيإ . ةجيتنلا  ّنأو  دب  ال  نيمختلا ، أطخأ  هنأب  هفارتعا  بسحبو 
ىلإ قدحأ  تذخأو  يسفن ، حبك  تعطتسا  يننكلو  لامتحالا . اذه  نم  دكأتلل 
لظ لب  ريغتت ، ههجو مل  ريباعت  نكلو  دعب . هلقي  امب مل  يشي  ريبعت  نع  ًاثحب ، ههجو 

. هنع حملم  ةفرعم  نييسفنلا  ءاربخلا  رثكأ  ىتح  عيطتسي  نل  ريكفتلا ، ًاقراغ يف  ول  امك 
امبر لباقملا  يفو  هردص . لمتعي يف  ام  يفخيو  ههجو ، يطغي  يدجلا  عانقلا  كلذ  يقبو 
نم يب  ّرم  ام  نكلو  ةجيتنلا ، نم  هردك  ىوس  ًائيش  يفخي  ال  ًاقداص  لجرلا  ناك 

. لئاط نود  نم  كوكشلاب  يسفن  بذعأ  تتب  ىتح  يسواسو ، نم  داز  ثادحأ 
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ةنيعلا تقباط  يعرشلا ، بطلا  ءاربخ  بسحبف  حرشلاب  – أدب  لجأ  – - 
ةجيتن نأ  يأ  ناميرك . ةديسلا  ربق  نم  تذخأ  يتلا  كلت  ةقرتحملا ، ةثجلا  نم  ةذوخأملا 

. ناغود لتقم  مساح  لكشب  تدكأ  ، (DNA) لا ـ ليلحت 
. هتوص يرتعت  يتلا  كشلا  ةربن  ءافخإ  نم  نكمتي  مل  رمأل ، هحيضوت  مغرو 

. ةجيتنلاب عنتقم  ريغ  ودبت  تقلع  – نكلو  – - 
نم ىرخأ  تاعرج  بحسيل  داع  لب  روفلا ، ىلع  ةباجإلا  ىلإ  ردابي  مل 

راشأ نأ  دعبو  ئفطني . نأ  براق  ىتح  دومخلاب ، أدب  ةليجرنلا  محف  نكل  ناخدلا ،
. يوحن تفتلا  ًاديدج ، ًامحف  هل  رضحي  يكل  باشلل ، هديب 

ةهربل – تكس  سكعلا  – لوقي  عقاولا  نكلو  قدصأ ، الأ  ضرتفملا  نم  - 
ةقث قرفلا  رثكأ  نم  ليلحتلا ، ةيلمع  ىرجأ  يذلا  قيرفلا  نأ  ةقث  ىلع  نوكت  نأ  ديرأو 
متي ليلحتلا مل  ةجيتنف  يلاتلابو  ناغودب . ةقالع  يأ  مهطبرت  نأ  لاحملا  نمو  ةءافكو ،

. ًاقلطم ا  بعالتلا 
نأو دب  ال  ًاضيأ ، ماهاربأ  لتقم  دعبف  ناغود ، هلاق  ام  قيدصت  ّيلع  ناك  ًاذإ 

بقارتل يتارظن  تداع  ةيقيقح . لمأن ، انك  ام  سكع  ىلعو  طباضلا ، ةيصخش  نوكت 
ريكفتلا يف ينايعأ  يذلا  صخشلا  نأ  رطخو يل  قيمع ، ريكفت  قراغلا يف  ديفم  هجو 

ريكفتلا درجمبو  ثيدحلا ، ينلدابيو  نآلا ، يمامأ  ًاسلاج  نوكي  دق  نوكي ، نم  ةفرعم 
رثكأ يكوكش  راثأ  امو  يدسج . لك  تحاتجا  ةريرعشق  ينتباتنا  لامتحالا ، اذه  يف 

نأ لدبف  طلتختل ، يراكفأ  تداع  ىرخأ ، ةهج  نم  اهتقفرب . لوجتي  يتلا  ةقفارملا  يه 
سلجي وه  ماهاربأ ، لتق  نم  هنأو  لب  ًايح ، لاز  ام  ناغود  نأو  ةجيتنلا ، نعطب  حرصي 

، هنهذ لوجي يف  امع  حرصي  انم مل  ًايأ  نكلو  ةجيتنلل . هناعذإ  يدبيل  ًاملستسم ، يمامأ 
محف عطق  اهيف  ةريغص  ةدمرم  هديب  ًالماح  ىتأ  يذلا  باشلا  بقارن  نيتماص  انيقب  لب 

بحسب أدب  ثيح  ديفم ، ةليجرن  سأر  ىلع  اهنم  نيتريبك  نيتعطق  عضو  ةجهوتم ،
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لغشي ناك  رخآ  لاؤسب  تردابف  انلوح . يدامرلا  ناخدلا  ثفنو  ةقحالتم ، سافنأ 
. ينهذ

؟ لييرفأ ماهاربأ  ةميرج  نع  اذامو  - 
يحوت ةجهلب  حضوأ  رمألا  – تنبت  دق  ةمواقملا  نأب  تعمس  كنأو  دب   -ال 

. ريسفتلا اذ  هعانتقاب 
لاصتالا عطتسي  صخش  يأف  ام ؟ ةعدخ  رمألا  نوكي يف  نأ  نكمي  الأ  - 

. ةميرجلا ىنبتيو  ةمواقملل ، يمتني  هنأب  ءاعدالاو  ةطرشلاب ،
. ريسفتلا اذ  اهعانتقا  تدبأ  ةطرشلا  نكلو  عبطلاب ، دراو  لامتحا  اذه  - 

. ثحبلا لصاون  انلز  ام  كلذ  مغرو 
ءوضلا يقلي  دهاش  وأ  ليلد  يأ  ىلع  روثعلا  نم  نآلا  ىتح  اونكمتت  ملأ  - 

؟ ثدح ام  ىلع 
لصو دقل  حضوي يل ، ذخأو  اندشري  – دق  ءيش  يأ  كلمن  فسألل ال  - 
يذلا رضخألا  تيبلا  قدنف  لزنو يف  ةميرجلا ، عوقو  نم  مايأ  ةثالث  لبق  لوبنطسا  ىلإ 

ىلإ ديفم  بهذ  دقو  دعي . ملو  جرخ ، يناثلا  مويلا  يفو  لبق ، نم  تيمد  هنع  ينتثدح 
نأ نكمي  ام  اهنيب  دجي  مل  صحفلا ، دعبو  كانه ، هضارغأ  تناك  ثيح  قدنفلا ،
هنأ حضتا  امك  لاقنلا . هفتاه  يف  ًاظوفحم  ناغود  فتاه  مقر  دجو  هنكلو  هدشري .

تامولعم كلمي  هنكلو ال  رادوكسوأ . ةقطنم  يف  يمومع ، فتاه  نم  نيتملاكم  ىقلت 
ىلع روثعلا  ىتحو  قدنفلا ، هترداغم  خيرات  نمو  هب . اولصتا  نيذلا  صاخشألا  ةيوه  نع 
ضعب هيدل  نم  كانه  ناك  ول  ىتحو  ًائيش . هنع  فرع  وأ  هآر  نم  كانه  نكي  مل  هتثج ،
ءاسم مويلا  رشنتس  ماهاربأ  روص  نكلو  كلذ . ىلع  ةطرشلا  علطي  وهف مل  تامولعملا ،

. ةدعاسملا لجأ  نم  عيمجلل  ًابلط  ةطرشلا  هجوتسو  زافلتلا ، تاشاش  ىلع 

٥٨٨ مكـتبة



هطبرت يذلا  ماهاربأ  لتق  نأ  لقعيأ  هتلأس  – لصح ؟ – اميف  كيأر  امو  - 
؟ ةفداصم درجم  تيقوتلا ، اذه  يفو  ناغودب  ةفرعم 

، ةمخض ةيلام  غلابم  ليوحتب  ماقو  ةرم ، نم  رثكأ  ايكرت  راز  دقف  املو ال ؟ - 
، هئالمع دحأ  هلتقب  ماق  نم  نأو  ًاحيحص ، هتلق  ام  نوكي  دقو  ارسيوس . ىلإ  انه  نم 

مأل ءالمعلا ، ءالؤه  ةيوه  نع  ةركف  ىندأ  كلمن  اننكلو ال  نانبل . ةمواقملا يف  سيلو 
نمف كلذ ، نولعفي  اوناك  ول  ىتحو  مالماعم . ةبوتكم يف  قئاثو  ىلع  نودمتعي  ال 
ةقثلا ساسأ  ىلع  ينبم  ماظن  كانهف  كونبلل . ةيمسرلا  قاروألا  نيب  اهيلع  روثعلا  لاحملا 
نود نم  هلتقب  ماق  يذلا  هئالمع ، دحأ  ىلإ  ءاسأ  نوكي  دقو  نيفرطلا ، نيب  ةلدابتملا 

ثادحألا لك  لالخو  انّنأل  لعفلاب ، هتلتق  نم  نانبل  يف  ةمواقملا  نوكت  دقو  ددرت .
مل ةمكحملل ، هبتك  يذلا  بلطلاو  اهلجس ، يتلا  ويديفلا  ةطرشأو  كيخأب ، ةقلعتملا 

كانه ناك  ولو  هنع . ةمهتلا  داعبإل  وعدت  ةطقن  هذهو  دوقن ، يأ  ىلإ  ريشي  ام  عمسن 
دارفأ حضفل  ىعسي  هنأ  املاط  هئاشفإ ، نم  ناغود  عنميس  يذلا  امف  لثامم ، رمأ  لعفلاب 

. مهمئارجو ةبصعلا ،
نم مغرلاب  نكلو  اذهك ؟ رمأ  ءافخإل  ناغود  عفديس  يذلا  امف  ًاقحم ، ناك 

لتقمو ناغود  نيب  ةقالع  كانه  نأ  ًاعنتقم ، تنك  اهدروأ ، يتلا  ةيقطنملا  عئارذلا  لك 
. لييرفأ ماهاربأ 
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نوثالثلاو سماخلا  لصفلا 

، هبرآم نم  ريثكلا  قيقحت  عاطتسا  هنكل  تام ، ناغود  نأ  نم  مغرلا  ىلع 
حبصأ يف طباضلاب ، وعدملا  نأ  امك  ةبوقع ، ىسقأ  روغنوغو  جافلاي  نم  لك  لان  دقف 

ضومغلا نع  فشكلا  هنأ مت  امك  رهظت . ةيقيقحلا مل  هتيصخش  نأ  مغر  جرح ، عضو 
يننأ ركنأ  نلو  تعفر . ديقعلاو  هتقيشعو ، انتياك  ريكب  لتقم  فنتكي  ناك  يذلا 

ترس يف دقف  يتدارإ ، نع  ًامغر  ةقيرطلا  هذ  ثادحألا  روطت  ًامهم يف  ًارود  تبعل 
رظنأ نيحو  اهريفاذحب . هتطخ  تقّبطو  مات ، حاجنب  ناغود ، هططخ يل  يذلا  قيرطلا 
مغرو ًامرجم ، ناك  ناغود  نأ  مغرف  هب ، تمق  ام  ءارج  مدن  يأب  رعشأ  ال  فلخلل ،
تناك هلتقب ، ماق  نم  ةبقاعمو  هتبغر ، قيقحت  نكل  نييقيقح ، نيوخأ  نكن  مل  اننأ 

، ناك يذلا  لفطلا  ىرأ  ال  هاركذ ، ينرطخت  نيحو  اضرلاو . ةحارلاب  ينرعشت  نأب  ةليفك 
، بعتملا ههجوب  رجتملا ، ينلباق يف  يذلا  لجرلا  كلذ  لب  ةيويحلاب ، معفملا  باشلا  وأ 

هتايح ليصافت  ىلع  تعلطأو  ةلاحلا ، كلت  ىلع  هرأ  ولو مل  ةنيزحلا . ةرسكنملا  هتارظنو 
هريصم ىقال  هتربتعال  لب  هتومل ، تفسأ  امل  انع ، اهيف  باغ  يتلا  نينسلا  كلت  يف 

، هعم تثدحتو  هتلباق  يننكلو  ًارذق . ًاسوساجو  ًايشافو  ًامرجم ، ناك  صخشل  موتحملا ،
ثادحأ نم  ًاماع ، نيثالث  ذنم  دلبلا  هب  رم  ام  لك  تيأرو  يضاملا . انرضحتساو 

ليبس ال  نزحو  ةرسكنم ، تارظنو  ةقيمع ، ديعاجت  يف  ههجو  ىلع  ًاروفحم  ةفسؤم ،
. يتركاذ يف  يذلا  صخشلا  نع  ًافلتخم  ناك  دقل  ةبعتملا . هحورب  فصعي  هئافشل ،
، ةقيرطلا هذ  هيف  ترّكف  املك  يسفن  نم  بضغأ  تنك  كلذ ، لك  نم  مغرلابو 
نأ نود  نم  مئارجلا ، عظفأ  باكترا  نع  اوعروتي  نيذلا مل  ةلتقلا  دحأ  ناك  ًاضيأ  وهف 
ناك هنأب  ءاضقلل ، ا  مدقت  يتلا  ةركذملا  يف  هسفنب  فرتعا  دقو  نفج . هل  ّفري 
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امك ناغود  ناك  ىرخأ ، ةهج  نمو  صاخشألا . نم  تارشعلا  لتق  نع  ًالوؤسم 
تاطوغضلاو ةدرابلا ، برحلا  اهيف  انتقرغأ  يتلا  دئاكملاو  ططخلا  اياحض  دحأ  هاوس 

ليج ليوحت  دقف ّمت  اندلب . ىلع  ةيكريمألا  ةدحتملا  تايالولا  اهسرامت  تناك  يتلا  ةيفخلا 
لجأ نم  لضاني  هنأ  دقتعي  ناك  يذلاو  يموقلا ، نيميلل  زاحنملا  بابشلا  نم  لماك 

، رومألا قئاقح  كاردإ  نم  رغصأ  اوناك  يذلا  بابشلا  كئلوأ  هئادعأ . هجاويو  هئدابم ،
نيطروتمو يف ةلتق  ىلإ  أطخلا ، نم  باوصلا  ديدحتو  ّيلج ، لكشب  عئاقولا  مهف  نمو 
، ةلتقلا نم  ريثكلا  لتحا  عارصلا ، اذه  ىلع  نينس  رورم  دعبو  تاراذقلا . نم  ريثكلا 

اميف ةبساحم ، ىندأ  نود  نم  يعيبط ، لكشب  مايح  نولصاوي  اوذخأو  ةقومرم ، زكارم 
. طق ملاعلا  اذ  اوّرمي  مأكو مل  نايسنلا ، بهايغ  مهبييغتو يف  اياحضلا ، لهاجت  ّمت 

يفخ ملاع  قرغيل يف  اهيلع ، لصح  يتلا  ةوقلاب  نصحتي  يقب  مهنم  رخآلا  ضعبلاو 
هنكلو مل ءالؤه . نم  ًادحاو  ناغود  ناكو  مئارجلا . عاونأ  لكو  تارماؤملاو ، ةميرجلا  نم 

ةلوهجم مهتيوه  لظت  دق  نيذلاو  مهتطلس ، تحت  لمعي  نيذلا  كئلوأ  ررق  دقلف  حجني ،
نينسلا هذه  لك  دعبف  ًادبأ . اهفرعن  نل  امبر  ةلوهجم ، بابسأل  هنم ، صلختلاب  دبألل 

، ًايح هئاقب  نم  ةدئاف  رثكأ  هتوم  نأ  اوررق  مهل ، اهمدق  يتلا  ةيومدلا  تامدخلا  نم 
يتلا ةمهملا  تهتنا  دقو  ةريصقلا . يخأ  ةايحل  زجوم  ناك  اذه  مهتطخ . ذيفنتل  اوكرحتو 

. مساح لكشب  هتوم  تبثت  يتلا  ، (DNA) لا ـ ليلحت  جئاتن  روهظ  عم  ا ، ينفلك 
يئالمز نم  دحاو  يأ  وأ  انأ  عيطتسأ  نل  ملظم ، عقنتسم  قرغتل يف  ثادحألا  تداعو 

ناك عضولا  اذهو  ةيقيقحلا . ةفرعمو  اهفشك  نم  ةيفحصلا ، هتراهمو  هؤاكذ ، غلب  امهم 
تناك ًاقيلط ، لاز  ام  طباضلا ، نوك  نع  ادعف  ًايفخ ، ًابينأت  يل  ببسيو  ينقلقي ،
كلذ نكأ  لباقملا مل  يننكلو يف  دعب . يلجنتو  حضتت ، يتلا مل  رومألا  نم  ريثكلا  كانه 
تنك ول  ىتحو  ةيطارقميدلاو . ةلادعلا  نع  تيمتسملا  عفادملا  الو  روسجلا ، يفحصلا 
تلظ ماهاربأ  لتق  ةميرجف  ةدودسم . اهلك  قرطلاف  هلعف ؟ عيطتسأ  يذلا  امف  كلذك ،

هنأ يف ىتح  ةقيقحلل . لوصولا  ىلع  نودعاسي  دوهش  وأ  ةلدأ  يأ  رهظت  ملو  ةضماغ ،
ناك لجرلا  نأ  هيف  ىعدا  لاقم  رشنب  ةذباهجلا ، يئالمز  دحأ  ماق  يلاتلا ، مويلا  حابص 
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ماق يذلاو  ام ، دحأ  ءاقلل  دارغلب  تاباغ  ىلإ  هباهذ  ببس  ناك  اذهو  ةيسنجلا ، يلثم 
ضعب لوادت  دقو مت  هنع . تاهبشلا  دعبيل  نانبل ، ةمواقملل يف  ةمهتلا  بسنو  هلتقب ،

يأ رهظت  نكلو مل  ةيضقلا ، ثحبلاب يف  موقي  ًاضيأ  داسوملا  نأ  يعّدت  يتلا  تاعئاشلا 
، ةقالعلا هذه  ركذ  ىلع  ةيفحص  يأ  ِتأت  ملو  ناغودب ، ةميرجلا  ةقالعل  ريشت  لئالد 

اذه ززعي  ام  رهظي  مل  نيح  ةدم ، دعب  اهرودب  رمألا  تسانت  يتلا  انتفيحص  ىوس 
ريخألا يبجاو  ذيفنتل  رودلا  ءاجو  ناغود ، ةيضق  تيوط  دقف  تهون ، امكو  ءاعدالا .

ّيلع ناك  ةمهملا ، هذ  ءدبلا  لبقو  ةقئال ، ةقيرطب  ةقرتحملا  هتثج  نفد  وهو  ههاجتا ،
نيح اهتهجوم ، ىلع  ؤرجأ  رمألاب .مل  تيمد  رابخإ  يهو  ةبوعصلا  ةياغ  ةوطخب  مايقلا 
ًافالخ اهنكلو  ا ، لاصتالا  realpagex0471x ترتخا اذل  ربخلا ، اهغالبإ 

. شأج ةطابرب  ربخلا  تقلت  دقف  يتاعقوتل ،
مل اهنكلو  ءيشلا ، ضعب  اوص  جلتخا  رمألا ؟ – ديكأت  ّمت  دقف  ًاذإ  - 

يننأ مغرو  تمثعلت  – ًاريبك  – ًالمأ  نكي  مل  ةقيقحلا  ليوعلاب  –يف  أدبت  وأ  خرصت 
. ةجيتنلا هذه  عقوتأ  تنك  يننأ  الإ  بذاك ، لمأب  يسفن  عادخ  لواحأ  تنك 

فدرأ نأ  لبق  هلوق  ّيلع  ام  ملعأ  ال  ةهربل ، تددرتو  بعص  – عضو  هنإ  - 
. ةيساق تناك  امهم  نآلا ، ةقيقحلا  فرعن  انتب  لقألا  ىلع  اننكل  – 

. نآلا ربق  هيدل  حبصيس  لقألا  ىلعف  ناندع ، ديس  قح  كعم  - 
نكأ ملو  نفدلاو . ةزانجلا  رومأب  مامتهالل  تفرصنا  ةمهملا ، هذه  ذيفنت  دعبو 
هنأش نم  ام  لك  نوبنجتي  اوتاب  نيميلا ، نم  نوقباسلا  هقافرف  دحأ ، اهرضحي  نأ  عقوتأ 

تارابختسالا وأ  نمألا  ىوق  نم  دحأ  رماغي  نل  عبطلابو  ناغود ، نيبو  مهنيب  طبري  نأ 
نوكن نأ  عقوتملا  نم  ناك  يلاتلابو ، لتاقلا ، ةفص  هيلع  اوقلطأ  صخش  ةزانج  روضحب 

دقف ًائطخم ، تنك  مك  حضتا  نكلو  ةزانجلا . يف  نيديحولا  نيكراشملا  تيمد  و  انأ 
كلذ لعفي  ناك  نإ  نمخأ  ملو  ةديرجلا . ةزانجلا يف  ربخ  نلعن  نأ  ترصن  ّيلع  ضرع 

ةديرجلا يف مهسأ  عافترا  يف  يتمهاسم  ببسب  ليمجلل ، ًادر  مأ  ام ، ةياغ  لجأ  نم 
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. ريخألا رهشلا 
. تلق كلذ  – لعف  ىلع  ًاربجم  تسل  - 

، يعنلا رشنل  ةديرجلا ، نم  ةلماك  ةحفص  دارفإ  متو  رمألا ، ىلع  رصأ  هنكلو 
ّيلع تلااو  رومألا ، تبلقنا  تاظحللا ، كلت  ذنمو  يعنلا . ةرادص  يمسا يف  ركذ  متو 
سيلو لوبنطساو ، ةرقنأب  ًءدب  دلبلا ، عاقب  ىتش  نم  نييموقلا ، لبق  نم  تالاصتالا ،
هنأكو هتامدخ ، ضرعي  ناك  ءانثتسا  نود  نم  لكلاو  يتيزعت ، لجأ  نم  ايطلامب ، ءاهتنا 

. ًاميركو ًاعاجش ، ًاصخش  هتفصب  ناغود  نع  نوثدحتي  ًاعيمج  اوناكو  ينطو . بجاو 
يتلا ةيفيكلا  نع  الأسو  لاملا ، ضعبب  هل  نانيدي  امأ  يناربخأ  مهنم  نينثا  نإ  ىتح 

يف يوك ، يلريجنيز  ةربقم  يف  هنفدل  ًايناجم  ًاناكم  رخآ  ضرعو  ّيل ، نويدلا  نادريس 
تيقب دقف  ًاديج ، ًاضرع  اذه  ناكو  لوبنطسا . رباقم  ةيقب  هنفد يف  نم  نكمتن  لاح مل 

. لجرلا ضرع  تلبق  اذل  هيلع ، رثعأ  ملو  رباقملا  دحأ  ناكم يف  نع  هل  ثحبأ  نيمويل 
، ًالتاق هرابتعاب  هيلع ، مكحلا  يف  ًائطخم  تنك  مك  ىرخأ  ةرم  تكردأو 

تبثتل ناكم ، لك  نم  لاهنت  تناك  تالاصتالاف  عمتاب . ًارضمو  لب  ًايشافو ،
ةزانجلا موي  رمألا يف  اذه  نم  ققحتأس  تنكو  حئارشلا ، فلتخم  نيب  ةعساولا  هتيبعش 

. ربكأ ةروصب 
مئالم نول  هنأ  تركفو  يدامرلا ، نوللاب  ءامسلا  تستكا  ةزانجلا  موي 
رهظلا ةالص  دنع  ماقتس  ةزانجلا  تناك  ًاحابص . لزنملا  نم  جرخأ  تنك  اميف  ةزانجلل ،
تيحوأ ناغود  توم  نع  ًالاقم  تبتكو  ًالوأ ، ةديرجلا  ىلإ  تهجتاف  يلشيش . عماج  يف 

لبجلا سأر  ىوس  فشكت  فسألل مل  اهنكلو  تامولعملا ، نم  ريثكلا  فشك  هنأب  هيف 
. رخآ يرابخإ  يفحصو  اغلوتو  لورإ  ةبحصب  عماجلا  ىلإ  تهجتا  نمو مث  يديلجلا .

ةحرشملا نم  ةثجلا  ذخأب  ءافكألا ، نييرادإلا  نيفظوملا  نم  نينثا  ترصن  فلك  دقو 
ةمزألا ببسب  هتننظ  عماجلا ، مامأ  ماحزلا  تظحال  نيحو  عماجلا . وحن  ا  هجوتلاو 
ةنوكرملا (BMW) لاو ـ سديسرملا  تارايس  اندهاش  امدنع  اننكلو  ةداتعملا ، ةيرورملا 
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: لاقو يوحن  اغلوت  تفتلا  عماجلا . مامأ 
. ةزانجلا ببسب  ةمحزلا  هذه  نأ  ودبي  - 

مل ةعاس ، عبر  ةدمل  ةمحزلا  كلت  يف  نيروصحم  انيقب  دقف  ًاقحم ، ناك  دقو 
، غلاب دهجب  ةيعرفلا  عراوشلا  دحأ  وحن  تهجتا  اذل  ًارتم ، رشع  ةسمخ  ىوس  اهيف  مدقتن 

ناك امنيبو  عماجلا ، وحن  ًاريس  انهجتا  كلذ  دعبو  ثواميلبلا ، نكرل  ةيواز  تدجوو 
تناك ثيح  عماجلا . مرح  تلخد  يروهج ، توصب  رهظلا ، ةالصل  نذؤي  مامإلا 

دقف ًاريثك . م  ءاقللا  ىلع  ًاداتعم  نكأ  يذلا مل  زارطلا  نم  صاخشأب  ةئيلم  ةحابلا 
مههوجو ولعت  رمعلا ، طساوأ  مه يف  نمم  نيحتلملا ، لاجرلا  نم  ريثكلا  كانه  ناك 

تلصو دق  ةثجلا  تناك  ًابابش . رثكألا  مهفلخ  فقيو  ةداح ، تارظنب  ةحلاك  ريباعت 
ةئملا ىلع  زهاني  دشح  هب  طاحأ  ثيح  ىلصملا ، مامأ  توباتلا  عضو  دقو  يلوصو ، لبق 

. دوشحلا نيب  راسيلا  ةهج  ىلع  فقت  تيمد  تحمل  يننأ  ةهربل  يل  ليخو  لجر ،
ينبطاخ تاوطخ  ةدع  وطخأ  نأ  لبقو  اهنم ، بارتقالل  دوشحلا  قارتخا  تلواحف 

: مهدحأ
براشلا زراب  ةماقلا ، ليوط  رمسأ  ًالجر  ىرأل  تفتلا  ناندع  – ديس  - 

فنعب اهزهو  هيفك ، نيب  يدي  كسمأو  هيف ، غلابم  مارتحاب  يوحن  ىنحنا  يمامأ . فقي 
. ريناج ناميلس  انأ  كتايح ، ةيقبلا يف  فدري  – وهو 

وهو ًاليلق  هسأر  رادأ  نيحو  نيأ ؟ نكلو  لبق ، نم  مسالا  اذ  تعمس  دقل 
نإو ةيولعلا ، هتفش  فرط  ىتحو  رسيألا  هبجاح  نم  دتمملا  حرجلا  رثأ  رهظيل  ينملكي ،

رهشأ ناك  دقف  ةيروطسألا ، ةمالعلا  هذه  بحاص  تفرع  ًادوصقم ، ريغ  لكشب 
. بئارضلا ليصحت  نولمعي يف  نمم  نيميلا ، ءامعز 

ريناج – ناميلس  لصاو  نيبرقملا  – يئاقدصأ  دحأ  ناغود  ناك  دقل  - 
امبرو ةديج . تالاقم  تناك  دقل  ةديرجلا ، هلوح يف  اهتبتك  يتلا  تالاقملا  تأرق  دقلو 
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عوضوملا تحرط  كنأ  دقتعأ  يننكلو  يفحصلا ، طسولا  ةعساو يف  ةيبعشب  ىظحن  ال 
ينرسيسف هميدقت ، عيطتسأ  ءيش  نم  ناك  نإو  هذه ، كتينهم  ردقأ  انأو  ةمات . ةيدايحب 

. كلذ
، تايحتلا لدابت  دعبو  ركشلا  – ليزج  كركشأو  كيعس ، هللا  ركش  - 
نم طيلخ  نم  نوكملا  دشحلا  نكلو  هلعف ، يونأ  تنك  ام  اذه  وأ  يقيرط ، تلمكأ 

فحصلا مهئامسأ يف  ددرتت  تناك  نمم  ريثكلاو  نيميلا ، تالتكت  ءامعزو  نييفحصلا ،
، ةيلحم تايفام  نولكشي  نيذلاو  ةهوبشم ، تاقفص  وأ  ءادتعا  وأ  لتق  مئارجب  ةنرتقم 

ميدقتب رخآلا  ولت  دحاولا  اوأدبو  يلوح ، اوعمجت  مهل ، ةقفارملا  ةناطبلا  ىلإ  ةفاضإلاب 
دحأ وأ  يقرشلا ، بونجلا  رئاشع  ىدحإ  ميعز  يننأ  ةلهول  تسسحأف  ّيلإ ، يزاعتلا 

. يرظان نع  تيمد  تعاض  دقو  ديعلا . حابص  يناهتلا يف  ىقلتي  وهو  ناملربلا ، ءاضعأ 
ىلإ هب  يتأيس  يذلا  ام  نكلو  دوشحلا ، طسو  ًاضيأ  ديفم  تحمل  يننأ  ةلهول  ادبو يل 

حدصي مامإلا  توص  ينلصوو  دجسملا . ةحاب  مات ، ءوده  داس  ةظحللا  كلت  يفو  انه ؟
:

عامسل تدع  ةهرب  دعبو  ةزانجلا ، ةالص  تأدب  دقل  ًاذإ  ربكأ  – هللا  - 
. ةقوجك هئارو  نم  دشحلا  اهددريل  ربكأ  – هللا  ريبكتلا  –

: ًاددجم دشحلا  ددرف  يعماسمل ، لصي  مل  ًائيش  لوقي  مامإلا  ذخأ  مث  نمو 
. روهج توصب  هللا .« هحماس  : « دشحلا ددريل  رخآ ، ًائيش  لوقيل  داعو  ًاديج .« هفرعن  «

جرخ نيأ  نم  يردأ  الو  برطضيو ، جوامتي  دشحلا  ذخأ  ىتح  مامإلا ، ىهتنا  نإ  امو 
اوذخأ نمو مث  هلمح . ىلع  قباستت  يديألا  تذخأو  يكرتلا ، ملعلاب  ّفل  دقو  توباتلا ،

. بابلا نحن  نوهجتي  وهو  هللا « لوسر  دمحم  هللا ، الإ  هلإ  » :ال  دحاو توصب  نوددري 
تقولا لاوط  تنكو  ةعفدنملا . دوشحلا  ةكرح  عم  ًاقاسنم  مهعم ، جورخلا  تلواح  دقو 

سمخ دعبو  ًاثبع ، نكلو  تيمد  وأ  اغلوت  وأ  لورإ  دجأ  ينلع  ًاراسيو  ًانيمي ، تفلتأ 
. جراخلا هاجتاب  ًاثهال  هتزتجا  يذلا  بابلا ، ىلإ  لوصولا  تعطتسا  عارصلا  نم  قئاقد 

٥٩٥ مكـتبة



نمع ديدج  نم  ثحبأ  تذخأو  قيرطلا ، نم  لباقملا  فرطلا  ىلإ  روفلا  ىلع  تلقتناو 
ريبكتلا تاوصأ  طسو  توباتلا ، ناك  ءانثألا  هذه  يفو  لئاط . نود  نكلو  فرعأ ،

هجوت جراخلا ، يف  ًاريثك  دشحلا  رهجتي  نأ  نودو  ةصاخلا ، نفدلا  ةرايس  وحن  هجتي 
فرعأ نأ  نود  نم  مهيلإ ، رظنأ  يتريح  ًاعباق يف  تيقبف  انأ  امأ  مارايس . ىلإ  عيمجلا 

يننإ ىتح  ةلصب . تمي يل  بيرغ ال  صخش  ةزانج  بقارأ  يننأكو  هلعف ، ّيلع  بجي  ام 
يننأ املاطف  ةركفلا ، غستسأ  مل  يننكلو  ةربقملا . ىلإ  باهذلا  مدعب  ةظحلل  ترّكف 

. ىرثلا ىراوي  ىتح  هنامثج  ةقفارمو  يخأ ، هاجتا  يبجاو  لمكأ  نأ  ّيلع  رمألا ، تضخ 
، مرايس نكرب  اوماق  ثيح  ةيعرفلا  عراوشلا  وحن  يلثم  ةهجوتملا  دوشحلاب  تطلتخاو 
. يزاعتلا مدقيل  هيف ، غلابملا  مارتحالا  تاذب  يوحن  هجوت  دقف  مهنم ، ّيلع  فرعت  نمو 

ةرايس ةئم  نم  رثكأ  دوجو  عمو  ًامحدزم ، قيرطلا  ناكو  ةلهسلا ، ةمهملاب  نكت  اهنكلو مل 
نع ًاريثك  ترخأت  يننأ  أوسألاو  ىضوفلا . نم  ةثراك  ىلإ  رمألا  لوحت  ةزانجلا  بكوم  يف 

حامسلل ةيداعلا ، رورملا  ةكرح  تفقوأ  دق  رورملا ، ةطرش  نأ  كلذ  بكوملا ، ةقفارم 
تارايسلا لتر  طسو  ًارظتنم  ةراجيس ، تلعشأ  يزجع  طسوو  روبعلاب . بكوملل 

يتلا سوقطلا  تاذ  راركت  نم  ًادكأتم  تنك  يننأل  لضفأ ، اذه  نأ  ترّكفو  ةفقوتملا .
هرابتعا متيسو  تاولصلاو ، تاريبكتلا  داعتو  بطخ ، ءاقلإ  اهيليسو  عماجلا ، تميقأ يف 

هذه يفو  هتلتق . نم  ماقتنالاب  دهعتلا  ىلإ  م  رمألا  لصي  دقو  ًايموق ، ًالطبو  ًاديهش ،
. يحلاص رمألا يف  نوكيس  دشحلا ، ةبكاوم  نع  ترخأت  املك  لاحلا ،

، يترايسل ًانمآ  ًانكر  ترتخاو  ةزانجلاب ، قاحللا  نع  ةعاسلا  براقي  ام  ترخأت 
هذه نأ  ملعأ  تنك  ًاثبع . نكلو  يلوح ، تفلتلا  لصاوأ  انأو  ًاريس ، تلمكأو 
نم طهر  باحطصا  ماودلا  ىلع  اهقوري  لب  اهدرفمب ، يتأت  ال  تايصخشلا 

، ةجرهبلا مسارم  لمتكت  ىتح  نيروصملاو ، ةينويزفلتلا ، تاطحملا  يلسارمو  نييفحصلا ،
ةرداغمو روصلا ، ضعب  طاقتلا  نم  ىوس  يئالمز  نكمتي  نأ  نود  ةسفانملا  تلاح  امبرو 

. قرفتلاب تأدب  دوشحلا  نأب  تظحال  ريسلا  لصاوأ  اميفو  ناكملا .
ىلاوح نم  ةفلؤم  ةريغص  ةرهمج  دوجو  تظحال  ربقلا ، نم  تبرتقا  نيح 
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اوقرفتي نأ  ًالمأتم  ءطبب  ريسلا  تدمعت  اذل  ربقلا . لوح  نيعمتجم  ًاصخش ، نيرشع 
فوقولا ترتخا  اذل  ودبي ، ام  ىلع  ًاعيرس  ةرداغملا  نووني  نونوكي  مهنكلو مل  ةعرسب .

، ةيبرعلا تاملكلا  ضعب  ّيلإ  لمحت  حايرلا  تذخأو  ًارظتنم ، ةمخض  ورس  ةرجش  تحت 
حايرلا تفقوت  ةهرب  دعبو  نآرقلا . نم  ًاروس  أرقي  هنأ  تنمخف  ام ، صخش  اهددري  يتلا 
مهفكأو ام ، ءيشب  مهمهي  دشحلا  تذخأو  يعماسم . ىلإ  ةيبرعلا  فورحلا  لمح  نع 

نأ تكردأف  مهفكأب ، مههوجو  اوحسم  تاظحل ، دعب  ءامسلا ، وحن  ةهجتمو  ةحوتفم 
تيأر عمجلا ، قرفت  نيح  ًابيرق . نورداغيس  مأو  ءاهتنالا ، كشو  ىلع  مهسوقط 
ةديعب ءاقبلا  يلثم  ترثآ  دقو  اهنيبو . ينيب  ربقلا  لصفي  ةلباقملا ، ةهجلا  ةفقاو يف  تيمد 
درولا ليلاكأ  نم  تارشع  هتلوح  يذلا  ربقلا  نم  تبرتقا  اهنيح  دوشحلا . بهذت  ىتح 
تلظ دقو  ءاعدلاب ، اهيدي  حتفت  يهو  اهينيع ، رارمحا  تظحال  دقو  ةريغص . ةلت  ىلإ 

، يلوح اوعمجت  نيذلا  لافطألا  نكل  اهنم ، بارتقالا  تررقف  لاحلا ، كلت  ىلع  ةهربل 
. يبويج يتلا يف  ةيندعملا  دوقنلا  لك  مهيلع  تعزو  ىتح  ريسلا  نم  ينوعنم 

. تلق كرجأ  – هللا  مظع  - 
تمترا دقف  قالطإلا ، ىلع  اهعقوتأ  نكأ  ةكرحب مل  تماق  ينتدهاش ، امدنع 

انأو ال ةشهدلا ، ينفلت  ًادماج ، تيقب  لصاوتم . جيشن  ةيكاب يف  ترااو  ينضح ، يف 
رطخ يل فيفخلا . بذعلا  اهرطع  ةحئار  قشنتأ  اميف  هلعف ، ّيلع  بجي  يذلا  ام  ملعأ 

انقمرت يتلا  ءاسنلا  تارظن  تدهاش  نيح  يننكلو  ًايساوم ، اهرعش  دسمأ  نأ  ةلهول 
يذلا ام  ديحو ، لجر  انأو  ةليمج ، ءابزع  ةأرما  يهف  ةركفلا . نع  تيلخت  لوضفب ،

، ةثيبخ اياون  يأ  نود  نمو  لوضفلا  باب  نم  اننوبقاري  اوناك  امبر  هيف ؟ نوركفيس 
، ملعأ اهنم .ال  وأ  يسفن ، نم  ًافئاخ  تنك  امبرو  رمألا ، ليو  تغلاب يف  يننكلو 
، نهلمرت نم  ىلوألا  ةرتفلا  لالخو  ءاسنلا ، نم  ريثكلا  نأ  ام ، ناكم  تأرق يف  يننكلو 

نوكأ دقو  مهيلع . نددرتي  يتاوللا  نييسفنلا  نيجلاعملا  عم  ةيفطاع  تاقالع  ندقعي 
، اهلكاشمو ازح  لكب  حوبلا يل  عيطتست  يهف  نيجلاعملا ، كئلوأ  نم  دحاو  ةباثمب  نآلا 

قحلأ نل  يننأ  لباقملا  ملعت يف  اهنكل  ةريبك ، ةقث  يلوت  نكت  نإو مل  فوخ . نود  نم 
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تأدب ىتم  ملعأ  اهبلق .ال  ناغود يف  ةناكم  لتحأ  نأ  بعصلا  نم  سيلو  ىذألا . ا 
لامتحالا اذه  عضو  دق  نطابلا  يلقع  نأ  دكؤملا  نم  نكلو  يندوارت ، راكفألا  هذه 

، يقيقحلا يخأ  نكي  نإو مل  ناغود  نأ  كلذ  ةيقطنماللا . هتالامتحا  ةرئاد  ًاضيأ يف 
لعفت اهنكلو  راكفألا . هذه  رطخت يل  نأ  نيشملا  نمو  كلذك ، اننأ  ىلع  انيبرت  اننكل 

، دهشملا نبقاري  كانه  نك  ةوسنلا  كلت  نأ  يظح  نسح  نم  نكلو  يتدارإ . مغر  كلذ 
ىلع تبرأ  اذل مل  تاراذق . نم  ينهذ  لوجي يف  ام  قيقحت  نود  لوحي  ًازجاح  نلكشيو 
يننأل اهنع ، فيفختلل  ًائيش  لقأ  يننأ مل  ىتح  ًايساوم . اهفتك  ىلع  تتبر  الو  اهرعش ،
ديزي دق  هلوقأس  ام  لكف  لثامم ، عضو  يكبت يف  ةأرما  ةاساوم  ةلاحتساب  ًانقوم ، تنك 
ىلع اازحأ  غرفت  امنيبو  ةكرح ، يأب  يتآ  ًانكاس ال  تيقب  رثكأ . ًاحورج  قمع  نم 
ثيح قيمع ، غارف  طقسأ يف  يننأكو  درولا ، ليلاكأ  وحن  ةهجتم  يتارظن  تناك  يفتك ،

، يخأ سيل  هنأكو  بارتلا ، تحت  دقري  يذلا  صخشلا  كلذ  ىلع  نزح  يأب  رعشأ  مل 
ىتحو رهش  ذنم  ثادحأ  نم  هب  تررم  ام  لك  ببسلا يف  ناك  يذلا  صخشلا  وأ 
يننأل مدنلا  ضعبب  ترعش  ءاكبلا ، تابون  ةأطو  تحت  اهدسج  جلتخي  امنيبو  نآلا .

ناك ه دقل  ناغودب . ينعمجي  طبار  نأ ال  تكردأ ، ةظحللا  كلت  يفو  انه . ىلإ  تيتأ 
يذلا ناسنإلاو  مهلطب ، ناك  ليلق ، ذنم  ةربقملا  تزغ  يتلا  دوشحلا  هذه  نم  ًاءزج 
لصاوت تيمد  تناك  رطاوخلا ، هذه  ينهذ  لوجت يف  اميفو  مهرظن . ةنايخلل يف  ضرعت 
ينتصلخو يتدعاسمل ، تبه  انم ، برقلاب  فقت  يتاوللا  ءاسنلا  ىدحإ  نكلو  ءاكبلا ،

. اهنم
ايه ءاكبلا . ةرثك  نم  نيراهنتس  ةيساوم  – تلاق  يتنبا  – اي  ىفك  - 

. رداغنل
: اهعومد طسو  متمتت  يهو  يوحن  تهجتا 

. ًاركاب ينرداغ  امل  ينكرتي . نأ  بجي  ناك  ام  - 
، ًارج اهرجب  اوماق  اهتقفرب ، يتاوللا  ةوسنلا  نكلو  ليبقلا ، اذه  نم  ًائيش  وأ 
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سقطلا اذه  نأل  ناكملا ، اذه  رداغأ  نأ  يرودب  تركفف  ةرداغملا ، ىلع  اهوربجأو 
مهأ امنيبو  اهئاكبو . تيمد  حاون  عم  ةصاخو  يقيض ، ريثي  تاب  يزئانجلا 

: لوقي وهو  يوحن  مهدحأ  لبقأ  فارصنالاب ،
. مكيلع مالسلا  - 

لمخملا نم  ًالاطنبو  ةيدامر ، ةرتسو  صيخرلا ، عونلا  نم  ةعبق  يدتري  ناك 
ةمئالم هدي ، يف  يتلا  ةحبسملا  تناكو  دوسأ . ًايطاطم  ًءاذح  لعتنيو  نوللا ، رضخأ 

، هرظنم هابتنالا يف  تفلي  ام  نكلو  هردص . غلبت  نأ  تداك  يتلا  ةليوطلا  هتيحلل  ًامامت 
، امارظن ةحضاولا يف  ةءاربلا  ضقانت  ناتللا  ناتعساولا ، ناوادوسلا  نانيعلا  كلت  ناك 

رعاشم سفنلا  ظقوت يف  تناك  يتلا  ةءاربلا  كلت  ههجو . ولعت  يتلا  ةيدجلا  ريباعتلاو 
اهعزوي يتلا  تاقدصلا  نم  نوشاتعي  نيذلا  ءارقفلا  دحأ  هنأو  دب  ةليمجو .ال  ةيسنم 

امنيبو ةقدص ، ينم  بلطي  ءاج  تيملا ، ةلئاع  نم  يننأب  فرع  نيحو  ىتوملا . ءابرقأ 
: لوقلاب رداب  هايإ ، هحنمأس  ام  رادقم  ركفأو يف  يبيج ، يدي يف  عضأ 

؟ كلذك سيلأ  ينفرعت   -مل 
. هنم ًاحيضوت  ترظتناف  ىركذ . يأ  يسفن  ظقوي يف  هنكل مل  ههجو ، تلمأت 
. تاجنو انأ  مكلزنم ، ىلع  ددرتن  انك  نابوج ، لوسر  لاق  – لوسر  – انأ  - 

يذلا باشلا  كلذ  نيب  لمأتلا ، نم  ةهرب  دعب  ىوس  طبرلا  نم  نكمتأ  ملو 
فقي يذلا  لجرلا  اذه  نيبو  ديدهتلاب ، يحوت  ةداح ، تارظنب  نيرخآلا  قمري  ناك 

. ةعداولا هتارظنب  يمامأ 
. ًادبأ كيلع  فرعتلا  نم  نكمتأ  ملو  ًاريثك ، تريغت  دقل  تلق  – ًالهأ  – - 

. ريغتنف نحن  امأ  لاق  – ريغتي  – نم ال  هللا  هدحو  - 
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ةروصب تريغت  كنكل  ههجو  – لمأت  لصاوأ  انأو  تلق  قح  – كعم  - 
. نآلا ةماتق  رثكأ  امول  ودبي يل  ًاليلق ؟ حتفأ  كانيع  نكت  ملأ  ةغلاب .

. ةماتقلا ىلإ  رظنلا  ةرثك  نم  - 
. تلأس ةماتق ؟ – يأ  - 

. يحور ةماتق  - 
. ةيسفن لكاشم  نم  يناعي  هنأ  نم  تاجن ، هنع  هلاق  ام  تركذت  اهنيح 

؟ كحور ةماتق  ىلإ  رظنت  امل  - 
. اهفلت يتلا  ةملظلا  ىرأل  - 
. مهفأ يننكلو ال  ينرذعا ، - 

يتلا ةملظلا  نع  ثدحتأ  انأف  يتاملك ؟ موهفم يف  ريغ  كل  ودبي  يذلا  امو  - 
؟ اهطسو عايضلاو  ةملظلا ، كلت  ةيؤر  ةبغرب يف  رعشت  ملأ  ًاعيمج . اهفرعن 

؟ نآلا نونجم  ينصقني  ناك  له 
عايضلا بغرأس يف  امل  تلأس  – لجر ؟ – اي  هنع  ثدحتت  يذلا  ام  - 

؟ ةملظلا طسو 
رثعتس فيك  ةملظلا ، ةيؤر  نم  نكمتت  نإف مل  كسفن . ىلع  رثعت  يكل  - 

؟ كسفن ىلع 
ناكم ثحبلا يف  نكمي  الأ  ةملظلا ؟ طسو  ثحبلا  ىلع  ربجم  انأ  لهو  - 

؟ رخآ
ةقث اهلاق يف  رخآ  – ناكم  كسفن يف  ىلع  روثعلا  نم  نكمتت  نل  كنكل  - 
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. هسفن فرعي  نل  هحور ، رمغت  يتلا  ةملظلا  فرعي  نمف ال  ةغلاب  –
اذه نم  جورخلاو  ثيدحلا ، ءاإ  يونأ  انأو  كلذ ، تلق  ليمج  – مالك  - 

. هلقع دقف  يذلا  نيكسملا  اذه  نع  داعتبالاو  ناكملا ،
19. سنوي تاملك  اإ  يتاملك ، تسيل  - 
. لبق نم  ا  عمسأ  مل  هيرميإ ؟ سنوي  ينعتأ  - 

: لوقي وهف  اهيف . ريكفتلا  نعمت  مل  كنكلو  ا ، تعمس  كنأو  دب   -ال 
؟ ريخلاو ءوضلا ، درجم  يه  تاذلا  كلت  نأ  نظتأ  ينيوتحت « يتلا  يتاذ  كانهو  انأ ، كانه  «

اهنيحو رشلا ، فرعت  نل  ةملظلا  فرعت  نإف مل  ًاضيأ . ةملظلا  هسفن  تقولا  اإ يف 
؟ ريخلا زيمت  نأ  كل  فيك 

لوسر نكمت  ةيناثلا  ةرمللو  هيرميإ ، سنوي  تاملك  لعفلاب  اأ  تركذت  اهنيح 
، كلذ ةفرعملو  يمامأ ؟ يذهي  نونجم  درجم  مأ  ًافوسليف ، ناكأ  يتشهد . ةراثإ  نم 

ةبارغب ترعشف  ّيلإ ، قيدحتلا  لصاوي  هرودب  ناكو  ههجو . ىلإ  قيدحتلا  تلصاو 
نود نكلو  ةبارغب ، ضعبلا  انضعب  ىلإ  رظنلا  لصاون  ةربقملا ، طسو  فقن  انك  فقوملا .
يأ انضعبل يف  مستبن  نأ  نكمملا  نم  ناك  لب  ةئيس ، اياون  يأ  وأ  دقح  وأ  بضغ 

. ًافيطل ًاثيدح  لدابتن  نأو  ةظحل ،
. تمدمد يتشهد –  ريثت  ًاقح  تنأ  يهلإ ، اي  - 

. حرفلا ةشهد  ماودلا  ىلع  كحور  معتلف  - 
. تلأس ريخب ؟ تنأ  له  كرابخأ ، ام  - 

نذإبو حِرف  – ريبعت  ههجو  العو  اهلاق ، همعن  – ىلع  هللا  دمحأو  ريخب ، انأ  - 
. ناغود هيلإ  رداغ  يذلا  ناكملا  تاذ  ىلإ  باهذلا  ىتح  هدمح ، لصاوأس  هللا 
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، ثدح امب  قلعتت  ةلئسأ  يأ  ينلأسي  ملو  ناغود ، تومل  مودصم  ريغ  ادب 
. ًاضيأ يتيزعتب  مقي  هنإ مل  ىتح  هثودح ، ةيفيكو 

هينيع تارظنو  ههجو ، ريباعت  تناكو  لاق . انه  – كتلباقمب  تررس  دقل  - 
ىلع تناكو  كبحت ، ناميرك  ةلاخلا  نكت  اهلوقي  –مل  ةملك  لك  قدص  دكؤت  نيتئيربلا 

نأ ودبيو  كحور ، ةبحملل يف  باب  كانه  نكلو  ناغود . هركت  كنأ  دقتعت  ماودلا 
تسيل ىلاعتو ، ناحبس  هللا  تاقولخم  لكف  هيلع . روثعلا  نم  نكمتت  ناميرك مل  ةلاخلا 

اذهلو ةيفخ . ةرهوج  انم  لك  لخاد  يفو  ًانايحأ . نورخآلا  اهنظي  يتلا  ةطاسبلا  كلتب 
. ءوس يأب  كنع  ثدحتي  ناغود  نكي  ببسلا مل 

تقولا نع  مأ  ًابابش ؟ انك  نيح  يضاملا  نع  لوسر ؟ ثدحتي  ةنمزأ  يأ  نع 
مايأ يف  يهاجتا  ةيباجيإ  رعاشم  لمحي  نكي  مل  ناغود  نأ  يملع  بسحبف  نهارلا ؟

. ةقيقحلا ةفرعمل  لاؤسلاب  تردابف  بابشلا .
؟ ناغودب اهيف  تيقتلا  ةرم  رخآ  تناك  ىتم  - 

؟ دسجلا مأ  بلقلا  نويعب  - 
؟ نينثالا نيب  قرفلا  امو  - 

نويع امأ  نآلا . يمامأ  فقت  كتيؤر  ىلع  ةردقلا  ينحنمت  دسجلا  نويع  - 
لب هدسجب ، ينم  ًابيرق  نكي  ول مل  ىتح  ام ، صخش  ةيؤر  ىلع  ةردقلا  ينحنمتف  بلقلا 

. ءاقبلا ايند  ىلإ  لقتنا  ول  ىتح 
دبي هنكلو مل  ينع . ًامغر  مستبأ  انأو  اهتلق  دسجلا  – نويع  ينعأ  انأف  ًاذإ  - 

ينيراجي وهو  ضايبلا ، ةعصانلا  هنانسأ  ّفص  رهظأ  سكعلا  ىلع  لب  جاعزنا ، يأ 
. ماستبالا

. فصنو رهش  وأ  نيرهش  ىلاوح  نم  - 
٦٠٢ مكـتبة



ملو تاونسلا ، هذه  لك  دعب  لوسرب ، هتقالع  عطقي  ناغود مل  نأ  تبرغتسا 
. هرمأ نع  تيمد  ثدحي 

؟ ناغود كيلع  رثع  فيكو  - 
لجأ نم  اجناباس  ىلإ  ءيا  ءانع  دبكت  دقو  كلثم ، ًايفو  ًالجر  ناك  دقل  - 

دقل ّيلإ . هرضحأ  يذلاو  يناونع ، نع  لأسيل  يخأ  ةرايزب  ماقو  ّيلع ، نانئمطالاو  يتيؤر 
اهدمغتي نأ  لبق  ناميرك ، ةلاخلا  لسارأ  تنك  هئيجم  لبقو  هتيؤرب ، ًاغلاب  ًارورس  تررس 

ىتح سبالملاو ، ماعطلا  ضعب  ىرخألاو ، ةنيفلا  نيب  ّيلإ  لسرت  تناك  دقو  هتمحرب ، هللا 
دمغتي نأ  ىنمتأ  موؤر ، ةديس  تناك  دقل  يلجأ . نم  ةيفوص  تازنك  ثالث  تكاح  اأ 

. دلخلا نانج  دقرت يف  نأو  هتمحرب . اهحور  هللا 
؟ رارمتساب كروزي  ناغود  ناك  لهو  - 

، ةريخألا ةتسلا  رهشألا  نكلو يف  رهشأ ، ةعبرأ  وأ  ةثالث  لك  ينروزي  ناك  - 
ةيطغألاو سبالملاو  ماعطلاك  ايادهلا . ضعب  هعم  بلجي  ناكو  يل . هتارايز  تداز 

. ًاحلاص ًالجر  ناك  دقف  هتمحر ، عساوب  هحور  هللا  دمغتيل  اهاوسو . ةيفوصلا 
ضوهنلا يف دواعت  راكفألا  تذخأ  ناغود ، نع  هثيدح  لصاوي  ناك  اميفو 
، ينديفي ءيش  ىلإ  لصأ  ينّلع  ديزملا ، نع  عالطتسالا  يف  ةبغر  ّيف  قلختل  ينهذ ،

. هصخت يتلا  رارسألا  ضعب  نع  ءاطغلا  فشكيو 
، ةيوس ريسن  اميف  هعارذ  طبأتأ  انأو  اهتلق  كتيؤرل  – ًاريثك  تررس  دقل  - 
بغار يف انأف  قدصلا ، تئش  نإو  اذه  – يفرصت  نم  بارغتسا  يأ  دبي  هرودبو مل 
ام رخآ ، مزتلا  وأ  لمع  كيدل  نكي  نإ مل  يلاوخلا ، مايألا  لوح  ةشدردلا  نم  ليلق 

؟ ثيدحلا ةلصاومو  ام ، ناكم  سولجلاب يف  كيأر 
هناحبس هللا  ةئيشم  ةلصاوم  ىوس  لمع  لاق  –ال  ّيدل  – لمع   -ال 
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ىوس ناغود  توم  ربخب  عمسأ  يننأ مل  امك  هاضر . يضتقي  ام  قفو  شيعلا  ىلاعتو يف 
. هيف شيعأ  يذلا  ناكملا  ينلصت يف  دئارج  ىتح  وأ  ويدار ، وأ  نويزفلت  الف  ةفداصم ،

ىأر نيح  ىوس  ةقيقحلا  نم  دكأتي  ملو  ةديرجلا ، ًاروشنم يف  ربخلا  يخأ  نبا  ىأر  دقو 
ىلإ تيتأو  صابلا  تللقتساف  ينربخأو . ّيلإ  ءاج  اهنيح  ربخلاب  ةقفرم  ناغود  ةروص 

ءيجملل ًارطضم  تنك  يننأ  مغر  نيتنس . نم  رثكأ  ذنم  ىلوألا  ةرايزلا  اإ  لوبنطسا ،
. كيلع روثعلا  لجأ  نم  ربخلا ، يعامس  لاح  لاوحألا  عيمجب 

؟ كلذ لعفتس  تنك  املو  - 
. ديحولا هبيرق  كنوك  ّيدل ، ناغود  اهكرت  يتلا  ةنامألا  كل  ّدرأ  يكل  - 

؟ كيدل هكرت  يذلا  امو  - 
اهمحر ناميرك  ةلاخلا  اإ  ةنامألا ، كرت  نم  ناغود  نكي  مل  ةقيقحلا ،  -يف 

. زوجلا بشخ  نم  ًاميدق  ًاقودنص  يدنع  تكرت  ثيح  هللا ،
دعبف ةفداصملا ، هذه  ءازإ  حوضوب ، يعماسمل  لصي  ثهاللا  يبلق  بيجو  أدب 

انأ اه  دوقفملا ، يدلاو  فيشرأ  يوحي  يذلا  قودنصلا  كلذ  نع  ثحبلا  نم  روهش 
: ققحتلا نم  ديزمل  لأسأ  انأو  هتلابق ، تفقوو  هعارذ ، تكرت  هسفنب ، يلإ  يتأي  هدجأ 

؟ تارايسلا روص  ىلع  يوحي  قودنصلا  له  - 
نأب ةليفك  ا  حوبي  ةملك  لك  تناك  امنيب  ةالابمالب ، اهلاق  لجأ  – - 

انأ مل ةقيقحلا  يردص  –يف  لوجي يف  امب  ملعي  نأ  نود  لصاو  دقو  ًاحرف ، ريطأ  ينلعجت 
ينتربخأ هايإ  ينتطعأ  امدنع  ناميرك  ةلاخلا  نكلو  قالطإلا ، ىلع  قودنصلا  حتفب  مقأ 

، حاتفملا ذخأ  رمألا ، ىلع  هتعلطأو  ناغود  ءاج  نيحو  تارايسلا . روص  يوحي  هنأب 
تالجمو روص  نم  هدلاو  موحرملا  فيشرأ  يوحي  هنأ  لاقو يل  قودنصلا ، ءاطغ  حتفو 

. ةميدقلا ةيكيرمألا  تارايسلا  صخت 
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؟ قودنصلا لخاد  تلاز  ام  لهو  - 
لخدي ناك  يترايزل ، ناغود  يتأي  ناك  نيحف  حجرألا ، ىلع  كانه  اإ  - 
دكأتم انأو  تقولا ، نم  ةهربل  تالا  كلت  حفصتب  أدبيو  قودنصلا ، ا  يتلا  ةفرغلا 

. تفرع تنكل  كلذ  لعف  ولف  اهذخأ ، وأ  اهيمرب  مقي  هنأ مل 
يدلاو فيشرأ  ّيلإ  داع  ًاريخأو  يحور ، شاعنإب  ةليفك  هتاملك  تناك 

. دوقفملا
؟ قودنصلا ناميرك  ةلاخلا  كتطعأ  ىتمو  - 

ةرايز رخآ  هذه  تناكو  اهتيؤرل ، ينتعدتسا  دقف  نيماعلا ، براقي  ام  ذنم  - 
دعب يف رهظ  دق  ناغود  نكي  ملو  ميدقلا ، مكلزنم  ارز يف  ثيح  لوبنطسا . ىلإ  يل 
ّنأل قودنصلاب ، ظافتحالا  ينم  تبلطو  اهنبا ، ةباثمب  ينربتعت  اأب  ينتربخأ  ةرتفلا . كلت 

، لعفلاب ثدح  ام  اذهو  قودنصلا ، هيطعأس  اهنيحو  يترايزب ، موقيو  رهظيس  ناغود 
. رمألا ىلع  هتعلطأ  دقو  يترايزل ، ءاجو  ناغود  رهظ  دقف 

؟ كتزوحب لاز  ام  قودنصلا  نإ  لوقت  كنكلو  - 
، هتدلاو نم  راكذت  هنإ  يل  لاق  ناغود  هآر  نيحف  كلذك ، وه  لجأ  - 
. حاتفملا ذخأب  ىفتكاو  هلزنم ، ىلإ  هذخأيل  جوزتي  نأ  نيح  ىلإ  هب  ظافتحالا  ينم  بلطو 

. كيلإ لوؤي  وه  اهف  رخآ ، يأر  ردقلل  نأ  ودبي  نكلو 
راوطألا بيرغلا  لجرلا  اذه  روهظ  ناك  اذهك ، موؤشمو  بيرغ  موي  يف 
. ةبارغ ثادحألا  رثكأ  ًاحرف ، يلقعب  بهذي  نأ  داك  ًاربخ  فزي يل  وهو  يمامأ ،

. تلأس كلزنم ؟ – قودنصلا يف  نأ  ينعتأ  - 
ةصرف نوكتسو  تئش ، ىتم  هذخأل  ءيا  عيطتستو  كانه ، هنإ  لجأ ، - 
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. يدنع كتفاضتسال  ةمئالم 
قودنصلا اذه  ةيمهأ  ملعت  ال  تنأف  يبحاص ، اي  ركشلا  ليزج  كركشأ  - 

روهشل هنع  ثحبأ  تيقب  دقو  ةميق . يدلاو  نع  هتثرو  ام  رثكأ  هنإ  ّيلإ ، ةبسنلاب 
. ةليوط

تدازو ههجو ، ةحفص  لماك  يطغتل  ةببحملا  ةقداصلا  ةماستبالا  كلت  تداع 
. نيتئيربلا هينيع  ضيمو  نم 

كانه ناك  نإو  هللا . ةئيشمل  لاثتمالا  ىوس  يتايح  ًائيش يف  لعفأ  انأ مل  - 
نإ ام  وهف  هيلإ . ركشلاب  كدي  عفرت  نأ  بجي  يذلا  هللا  وهف  ركشلاب ، ريدج  دحأ  نم 

. ىرخأ ًاباوبأ  كهجو  حتفي يف  ىتح  ًاباب ، قلغي 
عفرأ انأو  هتافرصت ، لوسر يف  ةاراجم  تلواحو  اهتلق  ركشلاو هللا  – دمحلا  - 
نكأ ىلاعتو  –مل  هناحبس  ركشو هللا  دمح  فلأ  دمحلا  – ديعأو  ءامسلا  وحن  ّيدي 

هذه قيقحت  دي يف  هل  نم  لك  ركش  ًاقداص يف  تنك  لب  ةنهادم ، وأ  ًافلزت  كلذ  لعفأ 
هيلع يف لوصحلا  دوأ  هيلإ  – هجوتلل  تدعو  يبلق ، قامعأ  نم  ينتدعسأ  يتلا  ةفداصملا 

؟ اجناباس ىلإ  دوعتس  ىتم  نكمم ، تقو  برقأ 
. انتثداحم تهتنا  ام  ىتم  - 

لصاونس اذبو  ةبيرق . يترايسف  ةيوس ؟ كانه  ىلإ  بهذن  نأ  كيأر  ام  ًاذإ  - 
. ًاضيأ قودنصلا  ةداعتسا  نم  نكمتأسو  انتبحص ،

. ةقشملا هذه  كسفن  فلكت  نأ  نود  كل ، انأ  هرضحأس  تئش  نإ  - 
. قودنصلا ذخأل  لاوحألا  عيمجب  يتآس  تنك  انأف  لجر ؟ اي  ةقشم  يأ  - 

ىلاعتو هناحبس  هللا  نأ  فيك  تيأرأ  اهدعب  – فاضأو  لاق ، ًانسح  – - 
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. رودصلاو رومألا  ايابخب  ملاعلا  ديحولا  هنأ  مغر  ًامود ، ريخلا  وحن  اناطخ  دوقي 
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نوثالثلاو سداسلا  لصفلا 

، ًافثاكت تدادزا  دق  ءامسلا  يطغت  يتلا  مويغلا  تناك  ةربقملا  انرداغ  نيح 
ةمزأ دهشي  نكي  مل  يذلا  قيضملا  رسج  ربعأ  امنيبو  ةماتق ، يدامرلا  نوللا  دادزأو 

ىلإ يضفملا  قيرطلا  وحن  ًاهجتم  راهنلا ، تاعاس  نم  تقولا  اذه  لثم  يف  ةيرورم 
ءانب هتايح ، ةصق  درسب  أدب  دق  يبرقب ، سلاجلا  لوسر  ناك  اجناباس ، هاجتاب  لوضانألا ،

. ينم ةبغر  ىلع 
، ةيناثلا ةيملاعلا  برحلا  ةيا  يف  ايراغلب ، رداغ  دق  لوسر  دلاو  ىسوم  ناك 
يف ةبغر  امبرو  قيرطلا ، رطاخم  نم  ًافوخ  امبر  نيذللا  نيزوجعلا  هيدلاو  هئارو  ًافلخم 
امهنبا يف ةقفارم  مدعو  ءاقبلا ، اراتخا  دق  امهدلب ، رمع يف  نم  امهل  ىقبت  ام  ةلصاوم 

تناكو ةفينع . ةيلخاد  ًاثادحأ  دهشت  ءانثألا  كلت  يف  ايراغلب  تناك  ثيح  هتلحر ،
نمم ايراغلب ، نم  نيمداقلا  نيملسملا  نيرجاهملا  نم  بلطت  ءانثألا  كلت  يف  ةلودلا 
ءاج نيح  ىسوم  نكل  اصروب ، برق  ناكم  رارقتسالا يف  ةيكرت ، لوصأ  نم  نوردحني 
ىلإ باهذلا  ىلع  اهيف ، ءاقبلا  رثآ  ةنيدملا  هذه  كلت  ةعورو  لامج  ىأرو  لوبنطسا ، ىلإ 

ةنيدملا هذه  رقتساو يف  مهتقفرب ، رجاه  نيذلا  هئاقدصأو  هئابرقأ  نع  لصفناو  اصروب .
، ةريبكلا ةنيدملا  لوجتلا يف  نم  عيباسأ  دعب  هنكلو  ايفوص . نم  ًاعاستا  رثكألاو  لمجألا 
نم نكي  ملو  عوجلا ، دباكي  ذخأ  هفرعي ، دحأ  دوجو  نود  نمو  دوقنلا ، نم  غراف  بيجب 

اهسفن لوبنطسا  لهأ  ناك  ثيح  يساقلا ، ءاتشلا  كلذ  لمع يف  ىلع  روثعلا  لهسلا 
زجعلا هب  غلب  يتلا  يلايللا  ىدحإ  يفو  برحلا . ببسب  عوجلا  ةأطو  تحت  نوشيعي 
تابس حارو يف  ةروجهملا ، ةميدقلا  روصقلا  دحأ  مامأ  ىقلتسا  تاجردلا ، ىسقأ  عوجلاو 
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دحأ هيلع  رثع  ءانثألا  كلت  يفو  اهيف ، عرعرت  يتلا  ايراغلب  تاباغب  ملحي  ذخأو  قيمع ،
، ماعطلا هل  اومدق  ثيح  يباك ، بوت  يف  شيواردلل  راد  ىلإ  هبحطصاف  ةيولوملا ،

. هيف ماني  يك  ىوأمو  بايثلاو ،
ام لكب  موقي  كانه  يقبو  رادلا ، باشلا  رداغي  مل  ةظحللا ، كلت  ذنمو 

ىعرتسا ةليوطلاب ، تسيل  ةرتف  رورم  دعبو  قبطم ، تمص  لامعأ يف  نم  هب  فلكي 
. ماودلا ىلع  كانه  هئاقب  ىلع  قفاوف  خويشلا ، دحأ  هابتنا  طشنلا  موتكلا  باشلا  اذه 

ءادأب ِفتكي  باشلا مل  شيوردلا  نكلو  مهنم ، ًادحاو  هوربتعا  ىتح  ةليوط  ةرتف  ّرمت  ملو 
، ةديدجلا هتعامج  نم  هملعت  نكمي  ام  لك  ملعت  لواح  لب  طاشنب ، لمعلاو  تامهملا ،

ينثا ةدمل  كانه  يقبو  ةمكح . رثكأ  تتابو  تريغت ، ةايحلل  هترظن  نأ  كلذ  نم  مهألاو 
ريثكب رصقأ  ةدم  ىلإ  يداعلا  شيوردلا  لوحت  بلطتي  ةلثامم  تالاح  يف  ًاماع ، رشع 

ةبترمل هلهؤي  هعضو ال  نأ  ًاكردم  ناك  ىسوم  ّنأل  نكلو  ًاخيش ، حبصي  نأ  لجأ  نم 
لكب تامهم ، نم  هب  فلكي  ام  ذيفنت  لصاوو  وه ، ثيح  ءاقبلاب  عنق  دقف  ةلثامم ،
ءانبلا حالصإ  ىلع  لمعيو  ةحابلا ، فظنيو  بطحلا ، عطقي  ناكف  رورسو ، ىضر 
ىدحإ نكلو يف  ةميدقلا . رادلا  ةمدخلا يف  تامهم  لكب  موقي  ناك  هنأ  يأ  هميمرتو .
داكلابو محفتملا ، بشخلا  نم  ةموك  ىلإ  اهلوحيل  رادلا  ىلع  ريبك  قيرح  ىتأ  يلايللا 

نمم هئالمز  نم  ًاضعب  نأ  الإ  رادلا . نم  جرخيو  هسفنب ، وجني  نأ  ىسوم  عاطتسا 
نوعّديو تاعاشإلا  نورشني  اوأدب  هل ، مهتبحمو  هنع ، خويشلا  اضر  نم  ةريغلاب  نورعشي 
عماسم غولب  يف  تاعئاشلا  هذه  رخأتت  ملو  قيرحلا ، نع  لوؤسملا  هنأ  خيشلا  مامأ 

ىلإ ردابف  قيرحلا ، هاجتا  ةيلوؤسملاو  بينأتلا ، ضعبب  ًانمض  رعشي  ناك  يذلا  ىسوم 
. خيشلا عم  ثدحتلا 

يننألو سدقملا ، ناكملا  اذه  ةيامح  نع  لوؤسملا  انأف  قح ، مهعم  ةوخألا  - 
حمسا يل ناكملا ، اذه  يئاقب يف  بسانملا  نم  سيلف  ةحيحص ، ةروصب  يبجاوب  مقأ  مل 

. يخيش اي  ةرداغملاب 
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لجرلا نأ  الإ  ًارصم ، ىسوم  نكي  ول مل  هبلط ، ىلع  قفاويل  خيشلا  نكي  مل 
ودغيس ناكملا ، جراخ  ةدحاو  ةوطخ  جرخي  نإ  ام  ىسوم  نأ  ملعي  ناك  ميكحلا 

: لوقلاب هيلع  طرتشا  اذل  ءاملا ، نم  تجرخ  يتلا  ةكمسلاك 
رشع ينثا  ةدمل  انعم  تيقبو  انه  تلمع  دق  كنأ  ملعأ  ينب ، اي  ينعمسا  - 
ملاعلا اذه  كتمهم يف  نكلو  ةبحمو ، صالخإب  كب  طينأ  ام  لك  ءادأ  تلواحو  ًاماع ،

ناكملل هجتت  نأ  بجي  باهذلا ، ىلع  ًارصم  تيقب  نإف  ناكملا ، كترداغمب  يهتنت  نل 
ّنأل كانه ، عماجلا  مامأ  حبصتل  اجناباس ، يف  يتيرق  ىلإ  بهذا  كل . هراتخأ  يذلا 

. ينب اي  كيلإ  ةجاحب  سانلا 
ةيرق ىلإ  هخيش  عم  هجوت  مايأ  ةدع  دعبو  غلاب ، اضرب  ةمهملا  ىسوم  لبق  دقو 

. ااكسو ةيرقلا  نايعأ  ىلع  خيشلا  هفرع  ثيح  ىزلوي ،
. ديدجلا انعماج  مامإ  وه  اه  - 

مامإلا نكمت  ريصق  تقو  يفو  لوبقلا ، ةيرقلا  لهأ  رهظأ  خيشلا ، ةبغر  ءازإو 
هتنبا نم  هجوز  دق  راتخملا  نأ  ىتح  حمسلا . هعبطب  عيمجلا ، ةبحم  بسك  نم  ديدجلا 

ةميكح ةأرما  تناك  دقف  لامجلا ، نم  ريبك  ردق  ىلع  نكت  مل  نإو  يتلاو  امسا ،
ربكألا نينبا  ابجنأ  دقو  لامجلا . نم  رثكأ  ىسوم  هنع  ثحبي  ناك  ام  اذهو  ةعيطمو ،

لوسر فالخ  ىلع  ميلعتلاب ، مامتها  يأ  بويأ  ِدبي  لوسر .مل  وه  يناثلاو  بويأ ، همسا 
اجناباس ىلإ  هلاسرإب  هدلاو  ماق  نيحو  ةيئادتبالا ، ةسردملا  نيقوفتملا يف  نم  ناك  يذلا 
ةيوناثلاو ةيدادعإلا  يتلحرم  زاتجاو  هدلاو ، لامآ  ىتفلا  بيخي  مل  هتسارد ، لمكيل 

رفوي يكل  ةريغص ، ضرأ  ةعطق  عيبل  راتخملا ، دجلا  عفد  ام  اذهو  قوفتو . ريبك ، حاجنب 
ةرتفل لوسر  ماقأ  ةعماجلا . قوقحلا يف  سرديل  لوبنطسا  ىلإ  باشلا  لاسرإ  فيراصم 
ءالمز دحأب  ةفدص  ىقتلا  موي  تاذو  ًابسانم ، ىوأم  دجي  نأ  نود  ةصيخر ، قدانف  يف 
ًاناكم نآلا  ىتح  دجي  هنأب مل  هليمز  ملع  نيحو  اجناباس ، هعم يف  اوناك  نيذلا  ةساردلا 

ثادحألا ةلسلس  تأدب  كانهو  يموقلا . بزحلا  رقم  ىلإ  هعم  هذخأ  نكسلل ، ًابسانم 
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يعماجلا نكسلا  ناكم يف  ىلع  لصح  دق  ديدجلا ، باشلاف  يكيتامارد ، بالقناب 
نود عيباسأ  ةدع  ذنم  لوبقلاب  ًابلط  مدق  دق  ناك  هنأ  مغر  مايأ ، ةدع  دعب  يموكحلا ،
دحأ ىلإ  لوحتو  بزحلا ، ئدابم  عيمج  هناوفنعو  بابشلا  ةسامحب  لبقتو  ةقفاوملا . لاني 

نم جرختلا  لدب  نجسلا  ىلإ  بوردلا  هب  تضفأ  اذكهو  ًاطاشن ، ءاضعألا  رثكأ 
ناك يذلا  مهولا  فشتكيل  هب ، ّرم  ام  عجرتسيو  ريكفتلا ، ديعي  ذخأ  كانهو  ةعماجلا ،

، ًاديعس ًالجر  ماودلا  ىلع  ناك  مكو  هدلاو ، نع  هتايركذ  عجرتسي  ذخأو  هيف ، ًاقراغ 
. هتاذ هدلاو  قيرط  ريسلا يف  راتخا  ليوط  تقو  رورم  لبقو  ًايضارو .

اهانزتجا يتلا  اجناباس ، انلوصو  ىتح  ثادحألا  هذه  ّيلع  درسي  لوسر  ناك 
ةيرق نأ  اهيلع ، بتك  يتلا  ةحوللا  تيأرو  نيتاسبلاو ، راجشألا  هب  فحت  قيرط  وحن 

. ًارتموليك رشع  ةسمخ  دعبت  ىزلوي 
لظ ينبيجي ، نأ  لدب  هنكل  نآلا  – ىتح  ةيرقلا  يف  كدلاو  شيعي  له  - 
ًانظ لاؤسلا  تدعأف  هراكفأ ، قراغ يف  وهو  انمامأ ، دتمملا  قيرطلا  ىلإ  رظنلا  لصاوي 

. ينعمسي هنأ مل  ينم 
توصب لب  ءايتسا ، وأ  بضغ  نود  نكلو  اهلاق  راركتلل  – يعاد   -ال 

. قحلا راد  ىلإ  تاونس  ذنم  يدلاو  لقتنا  دقل  يدايح  –
نأ تكردأ  يننكل  هراوغأ ، ام يف  ربسو  ًالماك ، ههجو  ةيؤر  ىلع  ًارداق  نكأ  مل 

نيتماص انيقبو  ااذ ، ةرظنلاب  قيرطلا  قمري  لظو  تمصلا  ترثآف  هجعزأ . دق  يلاؤس 
. هكلسأ يذلا  قيرطلا  عرفت  نيح  ةعاس ، عبر  ىلاوحل 

راسيلا ةهج  عرفتملا  قيرطلا  وحن  هديب  راشأو  ةيرقلل  – لصوي  قيرطلا  اذه  - 
. ةيرقلا جراخ  عقي  يلزنم  ّنأل  ةماقتساب ، لمكنس  اننكلو  ، –

تيشخ يتلا  ةرايسلا ، ىلع  فوخلا  ينباتناف  ةروعو ، رثكأ  حبصي  قيرطلا  أدب 
: قيضب لأسأ  انأو  هوحن ، تهجوت  يدلاو . فيشرأ  دادرتسا  لجأ  نم  اهرسخأ  نأ 
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؟ ةيرقلا شيعت يف  امل ال  - 
نيحو هنم ، برقتلاو  هللا  ةدابعب  لاغشنالا  نع  يهابتنا ، نوتتشي  سانلا  - 

. يعم لماعتلا  دحأ  دوي  الو  يبصع ، صخش  ىلإ  لوحتأ  هرون ، نع  دعتبأ 
ًامالس ضيفي  انئاقل  ةيادب  ناك يف  يذلا  لجرلا ، اذه  نأ  فيك  بعوتسأ  مل 

. جازملا يبصع  صخش  ىلإ  لوحتلاب  ذخأ  دق  ةبحمو 
: ةمات ةيدجب  ثيدحلا  لصاو  دقف  وه  امأ 

ديحولا صخشلا  تنأف  هينعأ . ام  كردتس  يعم ، لوطأ  تقول  تيقب  نإو  - 
. رهشلا براقي  ام  ذنم  ًالوطم  ًاثيدح  هعم  تلدابت  يذلا 

نم ًانقيتم  تنك  يننكلو  هلوقي ، اميف  داج  هنأ  مأ  ينحزامي ، ناك  نإ  كردأ  مل 
بعتملا اهكرحم  توص  ناكو  قيرطلا ، دعصت  يهو  ثواميلبلا  اهدباكت  يتلا  ةبوعصلا 

. ًاريس قيرطلا  انلصاوو  لفسألا  اهتكرت يف  يننأ  ول  تينمتو  حوضوب . ينلصت 
بناج ىلع  يذلا  زركلا  ناتسب  وحن  هديب  راشأو  انلصو  – دق  اه  - 
كلذ كانه ، رظنأ  لزنم  – يأ  دجأ  ملف  هيلإ  راشأ  يذلا  هاجتالا  ىلإ  ترظن  قيرطلا .
تحت ريغص  يبشخ  خوك  عبقي  ثيح  ناتسبلا ، ةيا  وحن  هديب  رشي  ول مل  يلزنم  – وه 

لمكنس لوزنلل  – زهجتي  ذخأو  انه  – ةرايسلا  كرت  كيلع  ةمخض –  بّلد  ةرجش 
. مادقألا ىلع  ًاريس  انقيرط 

هدتعأ ةفخلا مل  دح  شعنمو  بطر  ميسن  ينلبقتسا  ةرايسلا ، نم  تلزن  نيح 
تقحل هب ، عاتمتسالا  لصاوأ  نأ  لبقو  فيفخ ، راودب  تعرش  يننأ  ىتح  لبق ، نم 

نأ نود  نم  ترهزأ ، يتلا  لجرفسلاو  خوخلاو  زركلا  راجشأ  زايتجاب  ادب  يذلا  لوسرب 
ةبرتلا ةقبط  تلوحت  ىتح  ةحرابلا ، ءاسم  طقاست  رطملا  نأ  ودبي  ةدحاو . ةملكب  سبني 
لوسر هجتا  ريسلا . ةلصاوم  عم  انيءاذح  لفسأب  قصتلت  تذخأ  لاحوأ  ىلإ  ةيحطسلا 
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ةيتنمسإلا ةبطصملا  وحن  هجوتو  ءولمملا ، يكيتسالبلا  ولدلا  بحس  ثيح  رئبلا ، وحن 
ةشيرعو ةبطصملاو ، لزنملا  يف  يلوح ، رظنلا  ليجأ  تنك  اميف  يطاطملا ، هئاذح  لسغل 

ةرجش نايلتعي  اناك  نيذللا  نيبارغلا  الخو  ةنيتم ، ةيبشخ  ةلواط  اهتحت  عبقت  ةفراو 
سنؤي فيلأ  قولخم  وأ  رخآ ، ءيش  نم  كانه  نكي  مل  ٍلاع ، توصب  ناقعنيو  بلدلا 

باب وحن  وه  هجتا  امنيب  يرود  ناحف  ةعرسب ، هئاذح  فيظنت  لوسر  ىأ  هتدحو .
يرودب تهجتا  رئبلا ، قامعأ  عم  جراخلا  ةدرابلا  ءاملا  يدي يف  تلسغ  نأ  دعبو  لزنملا ،

لخد نمو مث  لخدأل ، هحتفف ، هنم ، برقلاب  يفيضم  ينرظتني  ناك  يذلا  بابلا  ىلإ 
باشخأ ةحئارب  ةجوزمم  ةفيفخ  نفع  ةحئار  ينتلبقتسا  ةلمسبلا . ديدرت  دعب  يبقع 

. ريصق تقو  رورم  دعب  اهيلع  دايتعالا  لهسيو  ةجعزم ، نكت  اهنكلو مل  شئاشحو ،
اذهلو ءيش ، ةيؤر  نود  لوحت  تناك  ذفاونلا ، يطغت  تناك  يتلا  ةمتاقلا  رئاتسلا  نكل 
رهظت ءايشألا  تأدب  ثيح  زاكلا ، حابصم  لاعشإو  رئاتسلا ، ةحازإب  ماق  ببسلا 

. اديور ًاديور 
بناج ىلإ  و  ةمخض ، بطح  ةأفدم  عضومتت  تناك  ةفرغلا  طسو  يف 

امك ةفيظن ، تناك  اهنكلو  ةقيدحلا ، يتلا يف  كلتك  ةيبشخ  ةلواط  تعضو  رادجلا 
يأ يف  كلذ ، ىلإ  ام  وأ  زبخ  ًاياقب  وأ  ًاخسو ، ًانحص  دجأ  مل  ثيحب  هلك ، تيبلا 

يذلا ناكملا  اذه  نكست  ةطشن  لزنم  ةبر  نأب  يحوت  ةفاظنلا  هذه  تناكو  نكر ،
ىلع عزوتت  ذفاونلا  تناك  ةيبشخ . حاولأ  نم  ةعونصم  ناردجلا  امك  هتيضرأ  تناك 

طيحملا راطإلا  نول  لاح  ةميدق ، ةروص  تقلع  دقف  ردصلا  امأ يف  نيبناجلا ، نيطئاحلا 
ههجو يطغتو  ةقثب ، نيوادوسلا  نيتعساولا  هينيعب  اريماكلا  ىلإ  رظني  باشل  تناك  ا ،

نم ةيشامق  ةبيقح  رخآلا  طئاحلا  يفو  يلخاد . مالسو  ةحارب  يحوت  ةليمج  ةماستبا 
. ميركلا نآرقلا  نم  ةخسن  يوحت  اأ  تنمخ  رضخألا ، لمخملا 

: لوقي وهو  ةلواطلا  نم  برقلاب  نيعضوتملا  نييسركلا  دحأل  هديب  راشأ 
. ًاياش زهجأل  نآلا ، ةأفدملا  لعشأس  لضفت ، - 
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يهجو يف  قيدحتلا  باشلا  اهبحاص  لصاو  اميف  ةروصلا  ةلابق  تسلج 
نم بحلاب  ةئيلم  تناك  يتلا  ةأفدملا  لاعشإب  أدبي  ةقئاف ، ةراهمبو  لوسر  ذخأو  ًامساب ،

، اهلخاد رعتست  نارينلا  تذخأ  تاظحل  دعبو  ءاجرألا ، ناخد يف  ةحئار  ترشتنا  لبق .
سلج اهيلع ، ياشلا  قيربإ  عضو  نأ  دعبو  هب ، بحرملا  ءفدلا  ينلصو  روفلا  ىلعو 

. يبرق
: لأسأ انأو  ةروصلا  يذلا يف  باشلا  ىلإ  ترشأ 

؟ كيخأ نبا  وه  له  - 
وهو ينباجأ ، تاظحل  دعبو  ىلوألا ، ةرملل  اهاري  يلثم  هنأكو  ةروصلا  ىلإ  رظن 

اهيلإ رظنلا  لصاوي  لازي  ال 
موقأس لاق  – يبرد  – قيفر  هنإ  كلذ . نم  برقأ  لب  يخأ ، نبا  سيل  - 

. ةيوس ةايحلا  قيرط يف  بعصأ  زاتجنس  ةمهم ، ةلحرب  هعم 
. هينعي يذلا  ام  مهفأ  مل 

؟ قيرط يأ  - 
: ددرت نود  نم  باجأ 
. ميقتسملا طارصلا  - 

. رعذلا هبشي  ام  ىلإ  لوحتت  ينيرتعت  يتلا  ةشهدلا  تناك 
؟ ميقتسملا طارصلا  - 

كلذ هنإ  كلذك ؟ سيلأ  هفرعت  كنأو  دب  ال  ميقتسملا ، طارصلا  لجأ  - 
ددحيس يذلا  قيرطلا  كلذ  ةرعش . نم  فهرأو  فيسلا ، دح  نم  عفرأ  يذلا  رسجلا 

. رخآلا ملاعلا  وحن  كهاجتا 
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؟ ةروصلا يذلا يف  باشلاب  هتقالع  ام  نكلو  عبطلاب ، هفرعأ  - 
اضر لانأ  نلف  يرهظ ، ىلع  هلمحب  هاضر  لنأ  نإف مل  ةقالعلا ، لك  هل  لب  - 

. طارصلا روبع  نم  نكمتأ  نل  هاضر ، لنأ  نإو مل  هللا ،
ةيهيدب ءايشألا  رثكأ  نع  ثدحتي  هنأكو  ةيعيبط ، ةروصو  ءود  ملكتي  ناك 

. ًازهاج حبصأ  ياشلا  نإ  لاق يل  مث  ًاحوضوو ،
اذه وه  نم  فرعأ  الو  هلوقت ، امم  ًائيش  مهفأ  يننكلو ال  لوسر ، اي  ينرذعا  - 

. هب كتقالع  امو  باشلا ،
نأ لبق  هنهذ  لغشي  قيمع  ريكفتب  يحوت  هتارظن  تأدبو  ًاليلق ، هسأر  ىنحأ 

. ردابي
رسب فرتعيس  هنأكو  هانيع  تقرب  دقو  اهلاق  هفرعت  – تنأ  ةقيقحلا   -يف 

نأ تءاش  ىلاعتو  هناحبس  هللا  ةئيشم  نكلو  لبق ، نم  همساب  تعمس  دقو  ريطخ  –
. ركاب تقو  مكتايح يف  نع  هدعبت 

هب ِقتلأ  ملو  هفرعأ  يننأ ال  نم  ًاقثاو  تنك  يننكلو  ةروصلا ، ىلإ  رظنلا  تدعأ 
رعشأ تأدبو  ينباتني ، فوخلا  ذخأو  تاجن ، هلاق  ام  راضحتسال  تدع  انهو  لبق ، نم 

. ناكملا اذه  ىلإ  هعم  ءياب  ًائطخ  تبكترا  يننأ 
. تفاخ توصب  اهتلق  ئطخم  – تنأ  - 

ول ضارتعالا  – ىلع  اهعم  ؤرجأ  مل  ةغلاب ، ةقثب  اهلاق  ًائطخم  – تسل  - 
؟ نوتيوأ تنيفيل  مساب  تعمس  له  هركذتتسف ، ًاليلق  تركف 

يئالمز ءامسأ  ىلع  يتركاذ  ترم  تنيفيل ، مساب  ءاقدصأ  يل  نكي  مل 
. مسالا اذه  لمحي  نم  مهنيب  دجأ  ملف  ًاضيأ  نييفحصلا 
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، لوقي امم  ًاضعب  يعأ  تأدب  اهنيح  هب  – كركذل  ًايح  ناغود  ناك  ول  - 
. ًاتكاس ءاقبلا  تلضف  لامتحالا ، ةبارغل  نكلو 

انمق يذلا  يعماجلا  باشلا  كلذ  نوتيوأ ، تنيفيل  لوسر  – لاق  لجأ  – - 
ثيح يبالطلا  نكسلا  ىلإ  هانذخأو  ةماع ، ةلفاح  نم  ةليوط  تاونس  ذنم  هفاطتخاب 

. يندعم كلسب  هقنخ  نمو مث  هبيذعتب ، انمق 
يتلا ههجو  حمالم  ريغتت  وأ  هتوص ، جلتخي  نأ  نود  نم  ءود  ثدحتي  ناك 

. ىلوألا ةرملل  هتدهاش  نيح  ةنيكسلا  تاذ  ىلع  تظفاح 
؟ هقنخب ماق  نم  انأ  يننأ  ملعتأ  - 

ةدارإ نود  نم  امهوحن  ترظنف  يمامأ ، ةلواطلا  ىلع  نيمخضلا  هيفك  عضوو 
ام امأ  رطخو يل  امرشب . جيسن  ريغتو  امرتعا ، يتلا  تاققشتلا  تظحالو  ينم ،
، حيضوتلا لوسر  لصاو  امنيب  نيكسملا . باشلا  قنخب  اتماق  نيح  ءاقشلا  اذ  تناك 

. ينهذ رودي يف  امع  ًالفاغ 
وهو هسأر  ىلع  سدسملا  عضي  ناغود  ناك  اميف  ًاديقم ، باشلا  ناك  - 
ىلع ةرطيسلا  دقفي  رخآلاو  نيحلا  نيبو  ديعولاو ، مئاتشلا  هل  ليكي  تاجنو  ددهي ،
يديب لمحأ  انأو  باشلا  وحن  تهجوت  هب ، ءادتقاو  ةيلاتتم ، تابرض  هل  هجويف  هسفن ،

. هل هتيؤر  لاح  ههجو  نع  ءامدلا  تضاغ  دقو  هتفاخإل ، يندعملا  كلسلا 
، روفلا ىلع  بزحلا  كرتي  نأ  اندعوو  هكرتن ، نأ  انوجري  وهو  ّيلإ  رظني  ذخأو 

. نييموقلا انقافر  نم  يأ  ءاذيإب  مقي  ملو  ًائيش ، لعفي  هنأب مل  ًالسوتم  ددري  ذخأو 
دحأ نيموي  ذنم  لتق  دقف  ًابضاغ ، هسأر  ىلع  سدسملا  بقعب  ناغود  لااف 

. انبضغو انقنح  ةراثإب  ًاليفك  ناك  هتوم  نأ  الإ  ًابرقم  ًاقيدص  نكي  مل  وهو  انقافر ،
تثولت هظقوي ، نأ  تاجن  لواح  نيحو  يعولا ، ًادقاف  هردص ، ىلع  باشلا  سأر  طقس 
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نمو باشلا ، صيمقب  هيدي  حسمي  ذخأو  علهلا  هباتناف  حرجلا ، نم  ةفزانلا  ءامدلاب  هادي 
لوقي يل: وهو  كبرملا ، فقوملا  اذه  نم  صلختلاب  ةبغر  امبر  يوحن ، هجوت  مث 

». هنم انصلخ  «
صقارتي ناطيشلا  ناك  دقف  باشلاب ، هانقحلأ  يذلا  ىذألاب  ِفتكأ  يننكل مل 

. يلخاد يف 
». ظقيتسي هعد  هتبجأ » نآلا « سيل  «

، ههجو مامأ  يندعملا  كلسلاب  حولأ  تدعف  ةهرب ، دعب  نيكسملا  ظقيتسا 
كلت ىلع  تيقب  رثكأ  هبعر  نم  دعصأ  يكلو  هفلخ ، فقأل  ةئيطب  تاوطخب  تهجتاو 
لوقأ انأو  كلسلاب ، هقنع  تطحأو  هرهظ ، ىلإ  يتبكر  تدنسأ  نمو مث  قئاقدل ، لاحلا 
حورلا هتاقولخم  دحأ  بلس  لواحأ  اميف  هللا ، مسا  ددرأ  تنك  دقل  لجأ  هللا .« مسب  «

. هسفنب اهايإ  هحنم  يتلا 
ملسي نأ  لبقو  ًالسوتم ، ىولتي  ذخأو  سفنتلا  نع  ًازجاع  حبصأو  قنتخي ، أدب 
نسحت نإ  ام  هنكلو  ةبوعصب ، سفنتي  داعو  ةدحب ، لعسي  ذخأف  هتكرت ، تاظحلب  حورلا 

، هنع دعتبا  دقف  تاجن ، امأ  ناغودو . انأ  هنم  رخسن  انك  اميف  هتالسوت ، ررك  ًاليلق ،
». رذقلا يعويشلا  اذه  نم  انوصلخ  : « هتيواز نم  خرصي  وهو 

، هقنع لوح  كلسلا  فلأل  تدع  دعب ، انليلغ  انيفش  دق  نكن  مل  اننكلو 
لمحتلا ىلع  ًارداق  دعي  مل  تاجن  نكلو  ًاددجم ، هتيخرأ  تاظحلب ، قانتخالا  لبقو 

: ًاخراص انوحن  عفدناف  رثكأ ،
». نيعللا اذه  اولتقا  «

ةهرب دعبف  ًاليوط ، ًاتقو  رمألا  ذخأي  ملو  هقنع ، لوح  كلسلا  فلل  تدع 
ًاكسمم تيقب  ًاقح ، تام  هنأ  نم  دكأتأ  يكلو  هردص ، ىلع  نيكسملا  سأر  طقس 
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. ةدوع نود  نم  هتقراف  حورلا  نأ  تنقيأ  ىتح  ةوقب  كلسلاب 
ناك ثيح  تاونسلا ، كلت  ثداوحلا يف  هذه  لاثمأ  نم  ريثكلاب  تعمس  دقل 
تناك اهنكلو  ةيعاذإلاو ، ةينويزفلتلا  تاطحملا  ىلعو  دئارجلا  اهليصافت يف  لوادت  متي 
وزغت ةريرعشقلا  تناك  هثيدح ، لصاوي  اميفو  لتاقلا . مف  نم  اهعمسأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا 
ناك لب  مدنلاب . يحوي  ريبعت  يأ  ِدبي  ملف  وه  امأ  ةقحالتم ، تاجوم  لثم  يندب ،
ذخأب ركفأ  تذخأو  هينعي . ال  رمألا  نأكو  ةدماجلا ، ةتباثلا  ريباعتلا  تاذب  ثدحتي 

رمتسا يف يفواخم  نع  ًالفاغو  ةنكمم ، ةعرس  ىصقأب  ناكملا  اذه  نم  برهلاو  قودنصلا 
: هتميرج ليصافت  درس 

ا يف انيقلأو  ريبك ، سيك  ةثجلا يف  انعضو  هتوم ، نم  اندكأت  نأ  دعبو  - 
هنأ ًاديج  ركذأو  نكي ، ًائيش مل  نأكو  نكسلا  ىلإ  اندعو  ىلوكيدي ، نم  برقلاب  رحبلا 

ةداملا تسردو  تسلج  ثيح  تابوقعلا ، ةدام  ناحتما  يلاتلا  مويلا  يف  يدل  ناك 
. رجفلا علطم  ىتح 

، هتارظن نم  ةئيربلا  ةرظنلا  كلت  تفتخا  ثيح  ينقمريل ، ههجو  عفرو  تكس 
لكب مايقلا  ىلع  رداق  دحأ  نم  ام  نأ  اهنيح ، تدكأتف  ةحضاو ، ةوسق  اهلحم  تلحو 
ءاملا توص  ناك  يذلا  يبلق ، بيجوو  يفوخ  دادزاو  لعفلاب ، ًانونجم  نكي  ام مل  كلذ 

. ظحلا نسحل  هيلع  يطغي  ةأفدملا  ىلع  يلغملا 
. ةأجف ينلأس  تكاس ؟ – تنأ  امل  - 

. تلق اذام ؟ – - 
. يبارطضا نم  شعترملا  يتوص  داز 

. ينلأس انه ؟ – ةروصلل  يقيلعت  ببس  ناغود  كربخأ  له  - 
كنع ناغود  ينثدحي  يعله  –مل  يفخأ  نأ  لواحأ  انأو  تبجأ   -ال  –
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. ًاقلطم
. ينلأس ًاذإ ؟ – لوضفلا  كباتني  الأ  - 

. كلاؤسل ينعفد  ام  اذهو  ىلب ، - 
، ةفرغلا هذه  لخدي  نم  لك  عماسم  ىلع  ةصقلا  درسأ  انأف  قحم ، تنأ  - 

ثدحتأ انأف  لجأ  ةروصلا  – وحن  هسأرب  راشأو  سانلا  – نع  اهءافخإ  تلواح  نإف 
نحنو هب ، رعش  امع  ينربخيل  يلإ ، ثدحتلاب  وه  أدبي  نايحألا  ضعب  يفو  هيلإو ، هنع ،

نع ينثدحي  ناك  ةيادبلا  ةهربل  –يف  تمص  هباتنا  – يذلا  فوخلا  نع  هلتقب ، موقن 
لخدأ نيح  ًانايحأ  دعب . اميف  كلذ  نع  فقوت  هنكلو  يوحن ، هب  رعشي  يذلا  هركلا 

. ةلواطلا ىلإ  ًاسلاج  هدجأ 
اذه نم  بورهلاب  يتبغر  حبك  تعطتسا  داكلابو  ةلواطلا ، ىلإ  رظني  تفتلا 
وحن يسأر  تردأ  هملعأ ، ببسلو ال  فوخلا ، ينديق  وأ  لوضفلا ، ينعنم  امبر  ناكملا ،
نم دعاصتملا  راخبلا  هيطغي  يذلا  غارفلا  ىوس  دجأ  يننكلو مل  اهيلإ ، رظني  يتلا  ةهجلا 

. قيربإلا
. انثيدح لمكن  نمو مث  ياشلا ، دعأس  ًامستبم  – اهلاق  يلغي  – هنإ  - 
قاروأ ةحئار  ناكملا  ترمغ  روفلا  ىلعو  لهم ، ىلع  ياشلا  دادعإب  ذخأ 

، ةأفدملا قوف  ةرارح  لقأ  ةيواز  ىلع  قيربإلا  عضو  داعأ  يلغملا ، ءاملا  اهرمغ  يتلا  ياشلا 
. ينم برقلاب  سلجيل  داعو 

هنأكو ةلواطلا ، ىلع  هيدي  عضوو  داعو  رمتخي  – ىتح  ًاليلق  راظتنالا  انيلع  - 
قيلعت ناك  دقل  ةقيقحلا  ثيدحلا  –يف  لصاوي  وهو  اهيوري ، يتلا  ةصقلل  لمكم  سقط 

. يدلاو ةركف  طئاحلا  ىلع  ةروصلا 
حبك عطتسأ  يننكلو مل  يفواخم ، ريثي  ههجو  ىلع  بيرغلا  ريبعتلا  كلذ  ناك 
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: هلأسأ انأو  يلوضف 
؟ نظأ ام  ىلع  كدلاو  يفوت  دقل  - 

ةدودولا ةماستبالا  كلت  تداعو  قرفلا  – ام  نكلو  يفوت ، دقل  لجأ  - 
تاومألا ةيؤر  نم  نكمتيس  ةقداص ، ناسنإلا  ةبغر  تناك  نإف  ههجو  – يطغت 

مهميلعتو – مهنم  ملعتلاو  مهيلإ ، ثدحتلا  عيطتسيس  ءاوس ، ٍّدح  ىلع  ءايحألاو 
فقوت ةميرجلا  تبكترا  نأ  دعب  لقنل  وأ  نجسلا ، تلخد  نأ  دعب  ةهربل  – تكس 

. ّيلإ ثدحتلا  نع  يدلاو 
اهحنم يتلا  حورلا  بلس  ىلع  أرجت  صخش  ىلإ  ثدحتي  نل  هنأ  حرص  دقو 

خويش نيب  ةليوط  ةرتفل  يدلاو  لظ  كتربخأ ، امكف  هتاقولخم ، دحأل  لجو  زع  هللا 
مغرو ًاضيأ . ينم  أربت  لب  ينحماسي ، ملو  هتايح . ةيقب  مهميلاعت  ىلع  شاع  دقو  ةيولوملا ،
نكل هيلع ، نانئمطالاو  نجسلا  هتيؤرل يف  تيتأ  دقف  كقيقش ، نكي  ناغود مل  نأ 

نأ دعبو  يتدلاو ، ةقفرب  يتأي  يخأ  ناك  نيماع  لوأ  كلذ .يف  ىتح  لعفي  يدلاو مل 
لوقلاب يفتكي  ناك  يدلاو ، نع  هلأسأ  تنك  نيحو  هدحول ، يتأي  يخأ  ذخأ  تيفوت ،

ردقي ملو  ًاضيأ  وه  يفوت  ةرتف  دعبو  ًءاعد . وأ  ًامالس ، هنم  لمحي  نأ  نود  نم  ريخب ، هنإ 
لك ينعطاق  هنأل  مدان  هنأب  يخأ ، ربخأ  هتوم  لبق  هنكلو  دسجلا . نويعب  هارأ  نأ  يل 
امك ينع ، افع  هنأل  وفعلا ، ينم  بلطي  نأ  هربخأو  ّيلع . بضغو  تاونسلا ، هذه 

نآرقلا لسرأ يل  نم  وهو  ًاضيأ . نيكسملا  باشلا  اذه  نم  وفعلا  بلطأ  نأب  ىصوأ 
. طئاحلا ىلع  كانه  هتقلع  يذلاو  ميركلا ،

ىلع رثعيل  هأرقيلف  فرعيل ، هأرقيلف  قحلا ، دجيلو  هأرقيلف  : « يخأل لاق  دقو 
». هسفن

لكلاو تارايزلا ، ةعاق  يف  انك  ءاكبلاب ، تأدب  هتاملك ، يخأ  ىأ  نيح 
ةءارقب تأدب  نمو مث  بعتلا ، ىتح  تلصاو  يننكلو  ءاكبلاب ، شهجأ  انأو  ينقمري  ذخأ 
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رورم عم  نكلو  ًائيش ، اهنع  فرعأ  نكأ  مل  يذلاو  ةيبرعلا ، ةغللاب  بوتكملا  نآرقلا 
ىنعملا نع  راتسلا  حيزت  لمجلا  تذخأو  ينهذ ، حضتت يف  تاملكلا  تذخأ  تقولا ،

لاق يل: دقو  ملحلا . يدلاو يف  تيأر  ةزيجو  ةرتف  دعبو  اهفلخ ، نماكلا 
كروزي نم  لك  ربخأو  كلزنم ، طئاح  ىلع  باشلا  كلذ  ةروص  قلع  «

ةقفشلاب مهرعشت  وأ  يكبت  نأ  نود  نيكسملا . كلذ  تلتق  فيك  مهربخأ  كتصقب ،
، اوبضغ نإ  ىتحو  سانلا ، رعاشم  ءادجتسا  نود  ءوده ، لكب  كتصق  يورأ  كيلع ،
، تمصب ءاغصإلا  كيلع  كمتشب ، اوماق  وأ  كبرض  اولواحو  كهجو ، يف  اوراثو 
الو ًاليلق ، كبونذ  فيفخت  نم  نكمتت  دق  ةقيرطلا  هذهبف  مهنم ، ردبي  ام  لك  لمحتو 

ةكئالملا موقتس  ثيح  ميقتسملا ، طارصلا  مامأ  كرظتني  باشلا ، كلذ  نأ  ىسنت 
، فيسلا ّدح  نم  دحأ  وه  يذلا  كرابملا  طارصلا  هب  ربعتسو  كرهظ ، ىلع  هعضوب 

. لباقملا فرطلا  غلبتس  هللا  ءاش  نإو  ةرعش . نم  فهرأو 
لصحي نأ  يخأ  نم  تبلط  ةيلاتلا  ةرايزلا  يفو  يدلاو ، هيلإ  يمري  ام  تكردأ 

: لوقلاب ينر  لب  لبقي . هنكلو مل  نمث ، يأب  باشلا ، ةروص  ىلع  يل 
؟.« كلجأ نم  هتروص  بلطأو  ماب ، قدأس  فيك  تننج ؟ له  «

ًاباش فرعأ  تنكو  ةروصلا ، كلت  ىلع  لوصحلا  ىلع  ًامزاع  تنك  يننكلو 
هل مدقأو  نايحألا ، نم  ريثكلا  يف  هدعاسأ  تنك  يذلاو  لماك ، وكاس  همسا  يعم 

. يبلطب هوحن  تهجوت  بيرق ، تقو  جرخيس يف  هنأب  تملع  نيحو  تامدخلا ، ضعب 
لعفلابو ةروصلا . ىلع  لوصحلل  ةقيرط  دجيس  هنأب  يندعوو  روفلا ، ىلع  قفاو  دقو 
قصالملا طئاحلا  ىلع  اهتقلع  يتلا  ةرطؤملا  ةروصلا  هذ  ينءاج  عوبسأ  رورم  دعب 

دبأ يننكلو مل  خرصيو ، نونجلاب  ينتعني  ذخأو  ًابضاغ . راث  تاجن ، اهآر  نيحو  يريرسل ،
دعبف رثكأ ، ةروصلا  ةيؤر  ىلع  ًارداق  نكي  هنكلو مل  ينم ، مئس  ىتح  كلذ ، هاجتا  در  يأ 

. مويلا كلذ  ذنم  ةروصلاب  ًاظفتحم  تيقبف  انأ  امأ  ىرخأ ، ةفرغ  ىلإ  هلقن  بلط  مايأ  ةدع 
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يننكلو ييأر . نع  ينلأسي  هنأكو  ةغلاب ، ةيدجب  ّيلإ  رظن  همالك  ىأ  نأ  دعبو 
تاونسو همايأ  يضقي  هنأل  هنيعب ، نونجلا  وه  هلعفي  امف  هلوقأس ، اميف  ًارئاح  تنك 

ربكأ ةميق  لمحت  هتايح  نأ  نظأ  ىرخأ ، ةهج  نمو  تاومألا . نم  نينثا  ءاضرإل  هرمع 
. نييداعلا سانلا  نم  نيريثكلا  ةايح  نم 

نأ ىنمتأ  لوقلاب  – تيفتكا  ةياغلل  – ةبعص  فورظب  تررم  كنأو  دب   -ال 
. كدلاو ةبغر  ققحتت  نأو  هديرت ، ام  لانت 
. ينلأس ينحماستس ؟ – لهو  - 

: رخآ لاؤسب  هتلباق  ةباجإلا ، لدب  يننكلو 
كل لاق  اذام  ًاضيأ ، ناغود  ىلع  لاؤسلا  تاذ  تيقلأ  كنأو  دب   -ال 

؟ اهنيح
ةحماسمب تنأ  موقت  نأ  كديري  كدلاو  نأو  دب  لاق يل :ال  دقو  هتلأس ، لجأ  - 
فقوتتو كباذع ، يهتنيسف  ًاقح ، كسفن  نع  توفعو  كلذ ، تعطتسا  نإو  كسفن ،

. كتاناعم
ةرملا هذه  ينصلخي  نأ  بئاصملا ، نم  ريثكلا  ينطرو يف  نأ  دعب  يخأ  عاطتسا 

. بعص فقوم  نم 
تنأ عيطتست  نأ  مهملاف  هلاق . اميف  قحم  وهف  يأرلا . هقفاوأ  ًاضيأ  انأو  - 

. كنع وفعلاب  نورخآلا  موقي  نأ  سيلو  كسفن ، ةحماسم 
حمالم ترهفكاو  هتارظن ، ىلع  ميخت  قلقلا  لالظ  تظحال  ىلوألا  ةرمللو 

. جراخلا مويغلا يف  اهيطغت  يتلا  ءامسلا  امك  ههجو 
؟ هسفن قحب  رارقلا  ذختي  نأ  صخشلل  فيكف  ةبوعصلا . غلاب  رمأ  هنإ  - 
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. دعب ءاهتنالا  هل  نحي  كباذعف مل  ًاذإ  - 
رظنلا يشاحت  لواح  نمو مث  رسكنم ، توصب  اهلاق  هيلع  – ودبي  ام  اذه  - 

: لوقي وهو  ةأجف  ضو  ّيلإ ،
. ملعأ هللااف  كلذ ، مغرو  - 

. ملعأ هللا  حيحص ، - 
ةفرغ اأو  دب  لخادلا .ال  وحن  هجتا  هنكلو  ياشلا ، انل  بصيس  هنأ  تننظ 
ةرجرج توص  تعمس  تاظحل ، دعب  ةفرغلا . هذه  ريرسل يف  دوجو  هنأ ال  املاط  همون ،
لزنملا اذه  يلوخد  ذنم  ىلوألا  ةرمللو  دوشنملا ، قودنصلا  بحسي  نأ  تكردأف  ةليقث ،
يبشخلا قودنصلا  رجي  وهو  ةفرغلل ، داع  دقف  يعقوت ، بخي  ملو  ةحارلاب . ترعش 

اذه نم  ربكأ  يتليخم  يف  ناك  دقف  لمأ ، ةبيخ  ينتباصأ  هتيأر  نيح  نوللا ، نكادلا 
روصلا راضحتساو  زيكرتلا ، نم  ةهرب  دعب  نكلو  ت ، دق  هنول  نأ  امك  مجحلا ،
هفيشرأب يدلاو  هيف  ظفتحا  يذلا  قودنصلا  كلذ  لعفلاب . وه  هنأ  تكردأ  ةميدقلا ،

نم ّيلإ  داع  ًاريخأ  هنكلو  ينع . هيفخت  نأ  دانع  يف  ناميرك ، ةلاخلا  ترصأو  عئارلا ،
. ديدج

هانعضوو هرجب  انمقو  هتدعاسمل ، تضهنف  لوسر ، اهلاق  كتنامأ  – يه  اه  - 
. نانحو ةبحمب  سمألا  حطس  حسمأ  تأدب  ثيح  ةلواطلا ، نم  برقلاب 

وهو ينلأس  كلذك ؟ – سيلأ  كدلاول  دوعت  قودنصلا  اذه  تايوتحم  - 
. ينبقاري

. تبجأ هل  – اإ  لجأ ، - 
. هدلاو ءرملا  بحي  نأ  عئار  روعش  هنإ  يدلاو ، بحأ  تنك  ًاضيأ  انأ  - 
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ًالماح داعو  لخادلا ، وحن  هجوتلل  داع  هنكلو  ثيدحلا ، لصاويس  هتننظ 
. كرحتي هنكلو مل  ءاطغلا  عفر  تلواح  ركسلا . ةبلعو  باوكأ  اهيلع  ةينيص 

. هتلأس كعم  – حاتفملا  له  - 
. ناغودل هتيطعأ  يننأ  كتربخأ  دقف   -ال ،

هذه نع  تيلخت  يننكلو  لفقلا ، كفل  ًاكفم ، هنم  بلطأ  نأب  تركف  ةظحلل 
ام يتلاو  يدلاو ، اهكرت يل  يتلا  ةميقلا  ةيدهلا  هذه  ىلع  ظافحلا  يتبغر يف  ءازإ  ةركفلا ،
تركف يف ةلواطلا ، ىلع  ةينيصلا  عضي  امنيبو  هعباصأ . تامصب  لمحت  اايوتحم  تلاز 

. ناغود نع  تامولعملا  ضعب  ىلع  لوصحلا 
ًاضيأ تنأ  كيدل  ناك  لهف  طباضلاب ، ناغود  نوبقلت  متنك  مكنأ  تعمس  - 

؟ ام بقل 
ءانب كلذو  طباضلاب ، هبقلن  لعفلاب  انك  اننكلو  باقلأ ، يأ  نكي يل   -مل 

. هتبغر ىلع 
. رخآ ناكم  ًادراش يف  ادبو  ديزملا ، لقي  مل 

مالكلا – هتبغر يف  ريثأ  نأ  تلواح  ناغود  – لوح  ءيش  يأ  ينلأست   -مل 
؟ اذاملو كلذ ، لعف  نمو  هتوم ، ةيفيك  ةفرعمل  لوضفلا  كباتني  الأ 

تاذ ىلإ  لصتل  ةرياغم ، بابسألو  ةفلتخم ، قرطب  ققحتت  رادقألاف   -ال ،
. ااعرفت نع  ًاديعب  ةقيقحلا ، وه  ينمهي  امو  ةموتحملا . ةياهنلا 

. رارسألا يفختو  ةقيقحلا ، هذه  ىلع  يطغت  ةراتس  كانه  تلق  – نكلو  – - 
: لاق نيبوكلا ، بص  نأ  دعبو 

ررك ةهرب  دعبو  قيربإلاب ، لاغشنالا  لصاوي  وهو  ةراتس ؟ – كانهف  ًاذإ  - 
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دقل يوحن  – تفتلأو  ةأفدملا ، قوف  قيربإلا  داعأو  ةقيقحلا  – يطغت  ةراتس  ةلمجلا  –
تئش نإو  رارسألاو ، ةقيقحلاو  ةراتسلا  نع  لاقي  نأ  نكمي  ام  لمجأ  مايخلا ، رمع  لاق 

. هلاق ام  كعماسم  ىلع  درسأس 
. ءاشأ عبطلاب  - 

لزألا رارسأ  فرعي  انم  دحأ  ال 
رادقألا هلمحت  ام  يردي  انيف  دحأ  ال 

ْلَزن الو  ةظحلل  انك  ةقيقحلا  فلخ 
راتسلا عفري  امنيح  يفتخنس  اننكلو 
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نوثالثلاو عباسلا  لصفلا 

قرطي اهنم  لكو  بئاصملا ، امك  اهمايأ  بقاعت  عم  تارسملا  لمحت  ةايحلا 
تنك امهمو  ءانفلا . ىتح  ردقلا  ةريسم  لصاوتتل  هعقوتت ، يذلا ال  تقولا  كباب يف 

ناك يذلا  ةراسخلا  نفل  ًانقتم  تنك  وأ  ةمكحلا ، بتارم  اوغلب  يذلا  نيفراعلا  نم 
ولت ةدحاولا  بئاصملاو  تابرضلا  لبقت  بعصلا  نمف  ماودلا ، ىلع  هنع  ينثدحي  نافوت 

. ةيدبألا ةملظلا  نضح  ءامترالا يف  ررقتو  ةلهول ، سأيلا  كباتني  نأ  نود  نم  ىرخألا ،
نم ةردان  ةظحل  يفو  نزحلاو . حرفلا  نيبو  ةملظلاو  رونلا  نيب  نزاوتلا  ضعب  نم  دب  ال 

ناكملاو نامزلا  يف  تارسملا ، لمجأ  ىدحإ  ةايحلا  يل  تمدق  تاظحللا ، كلت 
يل تداعأ  كانه  وتلل ، نفد  يذلا  يخأ  ربق  نم  برقلابو  ةربقم ، يف  نيعقوتماللا ،

. هيلع روثعلا  نم  لمألا  تدقف  يذلا  ردانلا  يدلاو  فيشرأ 
لمحأ انأو  ىتوملا ، حاورأب  محدزملا  بيرغلا  هملاعو  لوسر ، ترداغ  نيح 

لفق كف  لجأ  نم  لافقألل ، لحم  ىلع  روثعلا  وه  هيف ، تركف  ام  لوأ  يدلاو ، ثاريم 
ىلإ روفلا  ىلع  تهجتاو  ءيشلا ، ضعب  رخأتم  ةعاس  تلصو يف  يبشخلا . قودنصلا 
ىلع لاقبلا  لحم  ىلإ  تهجتاف  ًالفقم . ناك  هنكلو  شاتكيشيب ، هفرعأ يف  يذلا  لحملا 

فرعي ناك  نإ  لحملا  بحاص  تلأس  تارسكملا ، ضعب  ءارش  دعبو  لباقملا ، فرطلا 
: لجرلا حضوأف يل  يرورض ، رمأل  هديرأ  يننأل  لحملا ، بحاص  فتاه  مقر 

اي تقولا  اذه  لثم  يف  لحملا  ىلإ  روضحلا  ىلع  قفاوي  نأ  بعصلا  نم  - 
. دعب قلغي  هلع مل  هيلإ ، بهذا  يفلخلا ، عراشلا  رخآ يف  لحم  كانه  نكلو  يديس ،

. ًاضيأ ًاقلغم  هنظأ  - 
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هنأ مغر  كتلاحك . ةئراطلا  تالاحلا  رظتني  لب  ًاركاب ، قلغي  ال  هنإ   -ال 
. ةجاحلا تقو  ديفم  هنكلو  ًاعفترم ، ًارجأ  ىضاقتي 

لازي ال  باشلا  ناك  يفلخلا ، عراشلل  تهجتا  نيحف  ًاقحم ، لجرلا  ناك 
. هلحم لمعي يف 

. لحملا يلوخد  لاح  لاق يل  كدعاسأ ؟ – نأ  فيك يل  لضفت ، - 
نأ تنمخف  هسافنأ ، نم  بارشلا  ةحئار  تحاف  ثدحتي ، ناك  امنيبو 
نم نكمتي  فيكف  هملأ ، ملو  لمعلا ، ةلواط  تحت  دقرت  ةغرافلا  تاجاجزلا  تارشع 
هل تحرش  نيحو  قيفر ؟ نم  كانه  نكي  مل  نإ  رخأتم ، تقو  ىتح  تقولا  ةيجزت 

: لوقي وهو  صلمتلا ، لواح  رمألا ،
. حابصلا هذخأل يف  دعو  انه ، قودنصلا  كرتا  - 

، ةليوط نينس  ذنم  هنع  ثحبأ  يذلا  فيشرألاب  ًاقلعتم  رمألا  نكي  مل  ول 
. ىرخأ ةرم  هكرتب  رماغأ  نل  هيلع ، روثعلا  دعب  يننكلو  همالك ، ىلع  تقفاول 

عيطتست الأ  يعم ، اهذخأ  ّيلع  هيف  ينم  قئاثو  كانهو  ةليللا ، رفاسأس  - 
. بلطت يتلا  رجألا  كيطعأسو  مويلا ، هكف 

، ةرايسلا وحن  انهجتاو  روفلا ، ىلع  لمعلل  رداب  دوقنلا ، ةحئار  متشا  نيح 
. هلقث طرف  نم  ثهلن  نحنو  قودنصلا  رضحنل 

هيوحي يذلا  ام  نكلو  رمذتي  – باشلا  أدب  رامح  – ةثج  نم  لقثأ  هنإ  - 
؟ قودنصلا اذه 

. قئاثوو تالجمو  ًابتك  - 
كف نم  نكمت  قئاقد  رشع  دعبو  ةفش ، تنبب  سبني  نأ  نود  نم  لمعلا  أدبو 

٦٢٧ مكـتبة



رداب هفوج ، يف  ةدقار  تالاو  تارايسلا  روص  ىأر  نيحو  ءاطغلا ، عفرو  لفقلا ،
: لوقلاب

؟ تارايسلا عيبل  ًاضرعم  كيدل  نأ  ودبي  - 
. رثكأ ثيدحلا  ةلاطإ  أشأ  مل 

. لزنملا وحن  تهجتاو  بلط ، يذلا  غلبملا  هتيطعأو  كلذ  – لوق  عيطتست  - 
ًاقوشتم تبو  روصلاو ، تالا  كلت  تحمل  ءاطغلا  باشلا  عفر  نيح 

لاز ام  يذلا  فيشرألا  كلذ  ناضتحال  ةنكمم ، ةعرس  ىصقأب  لزنملا  ىلإ  لوصولل 
ّيلإ تداع  يتلا  ةبيرغلا  ةورثلا  كلت  هعباصأ . تامصبو  هسافنأو ، يدلاو  ةحئار  لمحي 

ةبتكم عضو  تركفف يف  ةقئال ، ةقيرطب  اهيلع  ظافحلا  نم  دب يل  ال  ةلماك ، ةرود  دعب 
عضو لجأ  نم  ةيجاجز ، ةنازخو  روصلاو ، تالاو  بتكلا  اهيف  ّفصأل  نولاصلا  يف 

. اهاوسو ةريغصلا  مالعألاو  تارايسلا ، تاكرام 
نيحو قودنصلا ، لمح  ةدعاسم يف  يمظن  نم  تبلط  ءانبلا  تغلب  امدنع 

ًالاح لضفأ  نكأ  ملو  ثهلي . وهو  ًاقرع ، حضني  لجرلا  ناك  لزنم  باب  ىلإ  انلوصو 
امكو بعتلا . لك  يناسنأ  قودنصلا ، هيوحي  ام  ىلع  عالطإلل  يقوش  نكلو  هنم ،

هتيطعأ يننأ  ىتح  دوقنلا ، ضعب  ًاضيأ  باوبلا  تيطعأ  دقف  باشلا ، عناصلا  عم  تلعف 
هب ِلابأ  موهفم .مل  ريغ  مالكب  متمتيو  ففأتي  هتداعك  لظ  هنكلو  بجي ، امم  رثكأ 

اهيلإ رظنأ  تنك  يتلا  يتورثب  دارفنالا  نم  نكمتأل  ةنكمملا ، ةعرسلاب  هتفرصو  ًاريثك ،
تعفر دوشنملا . هزنك  ىلع  روثعلا  نم  ةليوط  ثحب  تاونس  دعب  نكمت  ناصرق  ةفهلب 

تاينيسمخ ذنم  هعمجي  يدلاو  ناك  يذلا  فيشرألا  كلذ  صحفتب  تأدبو  ءاطغلا ،
تارايسل ةعونتم  روص  اهفالغو ، تالاو  بتكلا  تاحفص  ىلعو  مرصنملا . نرقلا 

دقف نلوكنيللا ، يروكريملا ، كايتنوب ، دروفلا ، كاليداكلا ، ثواميلبلا ، هيلورفيشلا ،
ةلواطلا ىلع  اهتعضو  اهحفصتأ . تذخأو  ةلجم  تجرخأ  كانه . ينقمرت  اأكو  تدب 
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تايوتحم لقنب  تأدب  فيشرألا ، بيترتب  ًاريثك  ّلخأ  ال  ىتحو  ىرخأ . تجرخأو 
، روصلاو تالاو  بتكلا  تطغ  تاظحل  دعبو  ةلواطلا ، ىلع  هفصرو  قودنصلا 

فصن ىوس  لكشت  مل  اّأ  مغر  لماكلاب ، ةلواطلا  حطس  تاقاطبلا . تاكراملا ،
عم يدلاو ، اهطقتلأ  يتلا  روصلا  وه  يف ، ّرثأ  ام  رثكأ  ناكو  قودنصلا . تايوتحم 

نانثاو كاليداك ، نانثاو  هيلورفيش ، تناك  اهنم  ةثالث  ةيكيرمألا ، ينامثلا  هتارايس 
يرمعلا .يف همدقتل  ميوقت  ةباثمب  تناك  يتزوحب . يتلا  ثواميلبلا  يه  ةريخألاو  كايتنوب ،
ناك يف ةيناثلا  هترايس  عمو  رمعلا ، لبتقم  ناك يف  هيلورفيشلا  ةرايس  عم  ىلوألا  هتروص 

نكت مل  نيتروصلا  نيب  ةينمزلا  ةدملا  نأ  ودبيف  ةثلاثلا ، امأو  هرمع ، نم  تانيعبرألا 
، نيعبرألا زواجت  دق  ناك  كاليداكلا ، تارايس  عم  ريبك . ريغت  هيلع  ُدبي  ملف  ةريبك ،

ىتحو هرمع  نم  تانيتسلا  يف  امأ  هرمع . نم  تانيسمخلا  يف  ناك  كايتنوبلا ، عمو 
هنأ مل ىتح  ًاريثك  ا  ًاقلعتم  ناك  هنأ  دب  ال  يتلاو  ثواميلبلا ، عم  ناك  دقف  هتافو 

. اهعيب ركفي يف 
ضعب تعفر  نأ  دعبو  ديدج ، نم  قودنصلا  تايوتحم  صحفل  تدع 

نأكو اهتحت ، ىوقم  قرو  ةعطق  تدجو  دروفلا ، تارايس  روص  لمحت  يتلا  تاروشوربلا 
يننكلو يديب ، اهجارخإ  تلواح  نيتقبط . ىلإ  قودنصلا  ميسقت  دارأ  اهعضو  نم 

نم ةرعش  ولو  كرتت  ثيحب مل  ًامامت ، قودنصلا  مجحل  ةقباطم  تناك  األ  تزجع ،
، نيكسو ةكوشب  تدعو  خبطملا ، ىلإ  تهجتا  اذل  اهعفرو ، ا  كاسمإلل  غارفلا 

اهتكسمأ ًاليلق ، تعفترا  نيحو  ةقرولاو ، قودنصلا  رادج  نيب  نيكسلا  سأر  ترشحف 
نيحو اهجارخإو . يديب ، ا  كاسمإلاب  يل  حمسي  رادقمب  تعفرو  ةكوشلا ، فرطب 

تارالودلا مزر  تناك  يلقعب ، بهذت  نأ  ةشهدلا  تداك  لفسألا ، عبقي يف  ام  تيأر 
اهتننظو ةيادبلا ، هرأ يف  ام  قدصأ  ًاضعب .مل  اهضعب  بناج  ىلإ  ةفوصرم  ةئملا  ةئف  نم 

، تارالود لكش  ىلع  اهمسر  يتلا ّمت  ةيكريمألا  تارايسلاب  ةقلعتملا  تانالعإلا  نم  ًاروص 
ةقرو ةئم  يوحت  ةمزر  لك  ةيقيقح ، ًامزر  تناك  اهنكلو  عاقلا ، وحن  يدي  تددمف 

تأدب رالود . فالآ  ةرشع  يدي  نيب  لمحأ  تنك  يننأ  يأ  رالود . ةئملا  ةئف  نم  ةيدقن 
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، ةيباسحلا تايلمعلا  ضعب  ءارجإو  اهدع ، دعبو  ىرخألا ، ولت  دحاولا  مزرلا  جارخإب 
ةورث اأ  ينعي  اذهو  ًادقنو . ًادع  رالود  نييالم  ةسمخ  نم  ةنوكم  ةورث  اأ  يل  نيبت 
دعلا ةلواحم  نع  تفقوت  يننكل  ةيكرتلا ، ةريللا  ىلإ  رالودلا  ليوحت  ًمت  ول  ةيقيقح 
ينباتنا ةظحلل  ميدقلا . قودنصلا  رعق  نم  جرخي  ًايقيقح  ًازنك  ىرأ  انأو  باسحلاو ،
بابلا نأ  نم  دكأتألو  رئاتسلا ، قلغأل  روفلا  ىلع  تضهنف  يلوح ، تفلتأ  انأو  رعذلا 

نم ام  هنأب  ترعش  يورتلا  نم  تاظحل  دعب  يننكلو  ينبقاري ، نم  كانه  نأكو  قلغم ،
نأ ال كردأ  هنأو  دب  ال  ةدملا ، هذه  لك  ينبقاري ، ناك  نمف  فوخلل ، ينعفدي  ببس 

اذه نأ  نمخي  نلو  يتبقارم ، نع  فقوت  يلاتلابو  ناغود . هب  موقي  ناك  امب  ةقالع يل 
ا. نهكتلا  لاحملا  نم  تافداصم ، ةلسلس  دعب  ّيلإ  لوؤتس  ةورثلا 

، رمألا ركفأ يف  تذخأو  يديب . قاروألا  ةمزرو  يسرك ، برقأ  ىلع  تسلج 
ناميرك ةلاخلل  دوقنلا  هذه  نوكت  نلف  انه ، دوقنلا  عضو  نم  وه  ناغود  نأو  دب  الف 

ببس اأ  نظلا  بلغأو  ةباصعلل ، يه  ديكأتلاب  دوقنلا ؟ هذه  نمل  نكلو  لاح . يأب 
، طباضلا نم  لك  ماق  ناغود  ا  ّرف  نأ  دعبف  تثدح ، يتلا  مئارجلاو  تايفصتلا 

ديقعلاو هتقيشعو ، ريكب  لتقب  اوماق  امل  ًاذإ  هلتق . نمو مث  هتقحالمب ، روغنوغو  جافلايو 
ناغود نأ  حجرملا  نمف  حضاو ، ببسلا  ولغوأ ؟ يجنيب  ةلئاعب  ةمهتلا  اوقصلأو  تعفر ؟

كردأ نيحو  دوقنلاب ، برهلاو  ةباصعلا  نع  قاقشنالا  اولواح  ةثالثلا ، اياحضلاو 
ةضماغ ةطقن  كانه  نكلو  دوقنلا . دادرتسال  لتقلا  ىلإ  أجل  ةنايخلا ، هذه  رمأب  طباضلا 
هريصم نم  هل  برهم  نأ ال  ًاقثاو  ناك  ناغود  نأ  املاطف  ةيرظنلا ؛ هذه  ناكرأ  ضوقت 

يتلا ةركذملاو  اهكرت ، يتلا  ويديفلا  ةطرشأ  دوقنلا يف  هذه  ركذ  ىلع  تأي  امل مل  موتحملا ،
، هنم ةديكم  الإ  وه  ام  لصح  ام  لك  نأو  ًايح ، لاز  ام  هنأ  انضرتفا  ول  ءاضقلل ؟ اهكرت 

هذه لكب  ماق  هنأو  ىرخأ ، ةبذك  ىوس  نكت  طباضلا مل  ةيصخش  نأ  ينعيس  كلذف 
بطلا ريرقت  نكل  ا . رارفلاو  دوقنلا  ىلع  لوصحلا  لجأ  نم  ديقعتلا  ةغلابلا  ةيلمعلا 

. تام دق  ناغود  نأب  كشلل  ًالاجم  عدي  امب ال  تبثي  يعرشلا 
هدواري ام  لمأ  كانه  ناك  تيم ، هنأب  سئايلا  نيقيلا  مغرو  نوكي  دق 
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ا يف ظفتحا  اذل  برهلاو ، ةاجنلا  هتدعاسمل يف  دوقنلا  هذه  ىلإ  ةجاحب  ناكو  ةاجنلاب ،
معنيو ةورثلا  هذه  هقيدص  ثريس  لتق ، ول  ىتح  هنأ  هل  رطخ  امبرو  قودنصلا ، اذه  رعق 
يتأيس هلقعب ، هريمض  ىدوأ  يذلا  لجرلا  نأ  ةظحلل ، ولو  ركفي  ديكأتلاب مل  هنكل  ا .
ااكم ذخأت  عطقلا  تأدب  اذكهو  يخأ . نم  ًاثرإ  هربتعا  ام  يلإ  ديعيل  ام ، ًاموي 

هذه ىرخأ يف  ةقلح  ىوس  سيلف  ماهاربأ  لتقم  امأ  ًاريخأ . ةحوللا  هذه  حيحصلا يف 
نيحو ناغود ، بلط  ىلع  ءانب  دوقنلا  ليوحتب  ماق  هنأ  دب  الو  مئارجلا ، نم  ةلسلسلا 

علطتسيل ايكرت ، ىلإ  هسفنب  مدق  ربخ ، يأ  هنم  ىقلتي  نأ  نود  نم  تقولا  هب  لاط 
ةرايس قارتحاب  قلعتملا  ربخلا  أرقي  ملأ  دئارجلا ؟ ىلع  لجرلا  اذه  علّطي  الأ  نكلو  رمألا .

حجرملا نمف  ربخلا ، ترشن  يتلا  ةيكرتلا  فحصلا  علاطي  نل  هنأ  تكردأ  اهنيح  ناغود ؟
رمألا نم  دكأتيل  ءاج  امبرف  ربخلاب ، ام  ةقيرطب  ملع  ول  ىتحو  ةيكرتلا . ةغللا  نقتي  هنأ ال 

ام ةفرعم  لجأ  نم  تيمدب  لاصتالاب  ركف  هنأ  دعبتسأ  الو  هليصافت . فرعيو  هسفنب ،
ضبقيس وهو  امل ال ، ًاقح ؟ ءياب  لجرلا  رماغيس  له  نكلو  حضوأ . ةروصب  لصح 
لامتحا ًادبأ يف  ركفي  نل  هنأ  امك  دوقنلا ؟ ليوحت  ءارج  ةيقيقح ، ةورث  ربتعت  ةلومع 

، هئيجم رظتني  ناك  يذلا  طباضلا  نأ  الإ  ددرت . نود  نم  ءاجو  ةرئاطلا  لقتسا  اذل  هلتق .
ديري هنأب  هربخيل  يمومعلا ، فتاهلا  نم  هب  لصتا  نم  وه  نوكي  دقو  رمألاب ، ملع 

، دالجلا ةمحر  تحت  هسفن  نيكسملا  لجرلا  عضو  اذكهو  ناغود ، لوح  هيلإ  ثيدحتلا 
، ًائيش اهنع  ملعي  نكي  يدوهيلا مل  نكل  دوقنلا ، ناكمب  حوبيل  ةيادبلا  هبذع يف  يذلا 

تضفأ نيح  هتثج . يمرو  هلتقب ، ماق  هديفت  تامولعم  ىلع  لوصحلا  هلشف يف  دنعو 
يدلاو فيشرأ  ىلإ  رظنأ  تذخأو  غلاب ، عله  ينباتنا  ةجيتنلا ، هذه  ىلإ  راكفألا  يب 

ةنعل هنأكو  ءامسلا ، نم  ةيده  ةهرب  ذنم  هربتعأ  تنك  يذلاو  يمامأ ، فوصرملا 
دعب ىوس  يلتقب  موقي  نل  طباضلا  نأ  تكردأو  ةظحل . يأ  توملا يف  ىلإ  يدوتس يب 

نكمتيس ًالجآ  مأ  ًالجاع  هنكلو  ناغود ، هل  ططخي  ناك  امب  ةقالع يل  نأب ال  هعانتقا ،
تلواح ول  ىتح  وجنأ  نل  اهدنعو  قودنصلا ، رمأب  فرعيو  لوسر ، ىلع  روثعلا  نم 

ىلإ وه  امك  قودنصلا  ذخأ  ّيلع  ناك  امبر  نوكلا . يف  ةيواز  ىصقأ  يف  ءابتخالا 
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مهيف نمب  عيمجلا  ىريل  فراع ، ددري  ناك  امك  رجفتم  لاقم  ريضحتو  ةديرجلا ،
لحلا اذه  ناك  له  نكلو  ًاحابص . ًادغ  ىلوألا  تاحفصلا  ردصتت  هروص  طباضلا ،

تفشك نمو مث  هلاجر ، توم  تببست يف  يذلا  لجرلا  رش  نم  ينيجني  نأب  ًاليفك 
؟ هتباصع دارفأ  نيب  ًالازلز  تثدحأ  يتلا  ةورثلا  هبلسب  موقأس  نآلاو  هنع ، ةماه  تامولعم 

هتلتقلو ىذألا ، اذه  لكب  ببست  نم  تحماس  امل  هناكم  انأ  تنك  ولو  كلذ ، نظأ  ال 
ذنم رهش ؛ ذنم  هددرأ  ّتب  يذلا  لاؤسلا  اذه  هلعف ؟ ّيلع  يذلا  ام  ًاذإ  روفلا . ىلع 

قرغيو سوباك ، ىلإ  يتايح  لوحيل  داع  ًاباوج ، هل  دجأ  نود  ناغودب ، موؤشملا  يئاقل 
. ةلوها فوخلا  تاملظ  يحور يف 

يذلا ام  ريكفتلا ، ةلصاوم  ىلع  يتردق  نود  لوحيو  فصعي يب ، فوخلا  ناك 
برهلاو دوقنلا  هذه  لمح  ّيلع  له  غارفلا ، يف  ددرتي  لاؤسلا  لظ  هلعف ؟ ّيلع  بجي 
ءاسنلا يب  طيحت  ثيح  يبيراكلا  رزج  ىدحإ  يرمع يف  ةيقب  يضقأل  دلبلا ، جراخ 

ةليفك نكت  ةباعدلا مل  هذه  ىتح  ةيكريمألا ؟ ةراثإلا  مالفأ  ثدحي يف  امك  تاليمجلا 
نم اهيف  نارودلاب  رمتسأسو  لعفلاب ، ةهاتم  اأ  نقيتأ  تأدب  يننأل  ماستبالل . يعفدب 

راظتنالاو موتحملا  يريصمل  مالستسالا  ىوس  يمامأ  رايخ  الو  توملا . ىتح  ةداوه  نود 
الو توملا ، وحن  صاخ  قيرطو  موتحم  ردق  انم  لكلف  يباب . قديل  توملا  يتأي  ىتح  ًاعباق 

ةئيشمل عايصنالا  ىوس  يمامأ  لح  الو  صالخلا . قيرط  يه  ةهاتملا  هذه  نأ  دب 
طسوو عقنتسملا . اذه  ًاقرغ يف  دادزأ  ةوطخ ، كرحتلا  تلواح  املك  يننأل  رادقألا ،

. تاجاجزلا كلت  لخاد  ةديحولا  يتاساوم  عبقت  ثيح  خبطملا  وحن  تهجتا  يزجع 
. قمعب توفغ  مولعم ؛ وه  امك  كلذ  دعبو 

ىلع ًارارصإ  رثكأ  نآلا  تتاب  يتلا  سمشلا  ءوض  ىلع  تقفأ  حابصلا  يف 
، ينهذ ىلع  لقثتل  دوقنلا  كلت  تداع  ىتح  تظقيتسا  نإ  امو  عيبرلا . برقب  انغالبإ 

ىلإ يضفت  نل  ريكفتلا  ةلصاوم  نأ  تكردأ  يننكلو  يمألحأ . ىتح يف  هحرابت  يذلا مل 
يننأكو يدسج ، نم  عقوم  لك  ملألاب يف  رعشأ  انأو  لهم ، ىلع  تضهنف  ةجيتن ، يأ 

سمشلا ةعشأب  عتمتت  ةليمجلا  يئاقنع  تدجوف  ةذفانلا  وحن  تهجتا  ينينامث . زوجع 
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، مامحلا ىلإ  تهجتا  نيحو  تارايسلا . ةيقب  نم  تلخ  يتلا  ةحاسلا  اهدحو يف  ةفيطللا 
مزر ىلعو  ةحرابلا ، ذنم  ةلواطلا  ىلع  دقري  وهو  يدلاو  فيشرأ  ىلع  ًاددجم  يرظن  عقو 

، قودنصلا ىلإ  اهديعأ  له  ا ؟ هلعف  ّيلع  اميف  ترّكفو  مؤش . ريذن  اأكو  دوقنلا ،
، يلزنم حيتافم  نع  ةخسن  نوكلمي  مأ  حجرملا  نم  نكل  ام ؟ ةيواز  يف  هعضأو 

هذه ىلع  روثعلا  يف  ةقشم  اودباكي  نل  اهنيحو  اوءاش ، ىتم  لوخدلا  نوعيطتسيو 
نأ ًاقح  هوجرأ  ام  نكلو  ةلوهسلا . هذ  اهيلع  لوصحلا  نم  مهنكمأ  نل  ةورثلا .ال ،
هيلإ لوؤتس  ام  ملعي  نمف  م ، يقتلأ  ىتح ال  هنع ، يبايغ  ءانثأ  يلزنمل  مرايز  نوكت 

، لزنملا شيتفتل  لعفلاب  اوتأو  لزنملا ، ريغ  رخآ  ًأبخم  تدجو  نإ  يننكلو  اهنيح . رومألا 
نأ ال نوقدصيسف  ظحلا  ينفلاح  نإو  ًائيش ، اودجي  نلف  قودنصلا ، رمأب  اوملعي  نأ  دعب 
، هلخادب ام  فرعي  نكي  لوسر مل  نأ  ةصاخ  ينأشو ، يننوكرتيسو  رمألاب ، ةقالع يل 

ناك اذل  ميدقلا . يدلاو  فيشرأ  ىلع  يوحي  ناك  هنأ  ىوس  ءيشب  مهيلإ  يضفي  نلو 
نكلو ءادوسلا . ةميغلا  هذه  ءالجنا  نيحل  هيف ، دوقنلا  عضأ  نمآ  ناكم  داجيإ  ّيلع 

. نينرلاب لاقنلا  فتاهلا  أدب  ام . ناكم  نع  ثحبلا  يف  يركف  دهجأ  اميفو  نيأ ؟
. زيليف تناك 

؟ ةاتفلا هذه  تلصتا يب  املك  بنذلاب  رعشأ  امل 
، ينم نيئاتست  الأ  وجرأ  يتنبا ، اي  كلاح  فيك  تبجأ  – زيليف  – ًالهأ  - 

. كب لصتأ  يننأل مل 
؟ تنأ كلاح  فيك  ًالاح ، لضفأ  انأ  - 

. ًاسؤب اهديزأو  هيناعأ ، امب  ةنيكسملل  حرصأ  نل  يننكلو  لاح ، أوسأ  تنك يف 
. تلق ريخب  – يتنبا  اي  ريخب  - 

، يدلاو لزنم  غارفإب  موقن  اننكلو  ناندع ، مع  كجعزأ  يننأل  ينرذعا  - 
، هضارغأ نيب  قاروألاو  قئاثولا  ضعب  كانهو  هريجأت . ديعي  نأ  ديري  تيبلا  بحاصف 
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ام كلمع ، اهجاتحتو يف  ةمهم ، نوكت  امبر  ا . هلعف  انيلع  يذلا  ام  ملعن  يتلاو ال 
. اهيلع ةرظن  يقلتو  يتأت  نأ  كيأر 

كلت نيب  مهم  ءيش  نم  ام  نأ  يتقثل  باهذلا ، ىلع  ةقفاوملا  مدع  ّيلع  ناك 
يقيدص هكرت  ام  ةيؤرو  يتساعت ، ةدايز  ًابغار يف  نكأ  لاحلا مل  هذه  يفو  يننألو  قئاثولا ،
رضحأ ملو  ىفشملا ، ًاعم يف  انك  نأ  ذنم  زيليف  تدهاش  دق  نكأ  يننكلو مل  ىفوتملا ،

. اهبلط ضفر  يرودقمب  نكي  اذل مل  اهدلاو ، ةزانج 
؟ كاجالاس ةقطنم  نآلا يف  تنأ  له  تلق  – روفلا  – ىلع  رضحأس  - 

. لزنملا يقتلنسو يف  ةعاس ، فصن  دعب  كانه  نوكأس  - 
. ةملاكملا تيأ  ًانسح  – - 

ةأجفو هيف ، دوقنلا  عضول  مئالم  ناكم  نع  ثحبلاب  ًالوغشم  ينهذ  يقب 
عيطتسأ كاجالاس ، وحن  هجتم  يننأ  امبف  كوجنوغزوك ، يف  ميدقلا  لزنملا  يل  رطخ 

الف زيليف . ءاقلل  هجوتلا  نمو مث  ام ، ناكم  دوقنلا يف  عضوو  ًالوأ ، كانه  ىلإ  باهذلا 
، دوقنلا ىلع  رثعو  هرمأ ، طباضلا  فشتكا  ول  ىتحو  لزنملا ، كلذ  رمأب  ملعي  دحأ 
. هتهجاوم لامتحا  نع  تدعتباو  رطخلا ، نم  ريثكلا  يسفن  ىلع  ترفو  دق  نوكأس 

تنك يننأل  كانه ، ىلإ  هجوتلا  تررقو  يرمأ ، تمسح  ريكفتلا  نم  ديزم  نود  نمو 
ام اذهو  ييأر ، ّريغأ  ينلعجيسو  ةيبلس ، تالامتحا  ىلإ  يضفيس يب  ريكفتلا  نأ  ملعأ 

. هيف ًابغار  نكأ  مل 
. تمتمت ناكم  – بسنأ  هنإ  لجأ ، لجأ  - 

ناك رهش . ذنم  هترز  يذلا  ميدقلا  لزنملا  ريغت يف  ىلإ  ريشي  ام  كانه  نكي  مل 
لاح نكأ يف  يننكلو مل  دحأ . نم  ةرايز  بقرتي  زوجعك ال  نيزحلا ، هئوده  ًادقار يف 

يسيك تجرخأو  هنم ، برقلاب  ةرايسلا  تنكر  اذل  يرعاشمب ، لاغشنالاب  حمست يل 
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ثيح ناغود ، ةفرغ  وحن  تهجتاو  تارالودلاب ، امألم  نيذللا  نيدوسألا ، ةمامقلا 
يأ بابلا يف  نم  لطيس  نم  كانه  نأكو  ةعرسب ، تفرصناو  هريرس ، تحت  امهتعضو 

. هلعفأ ام  فشتكيو  ةظحل ،
رحبلا ىلع  سكعنت  ةقرشملا ، عيبرلا  سمش  تناك  كاجالاس ، وحن  هجتا  اميفو 
صلخت نم  ةحارب  دهشملا  لمأتأ  تذخأف  روبحب ، عملت  ةيزوريفلا  هجاومأ  تذخأ  يذلا 

ىلع رثعي  نيح  طباضلا ، نأ  و  يلاثملا ، لحلاب  سيل  هنأ  ملعأ  تنك  ليقث . ءبع  نم 
اذل رايخلا . اذه  ىوس  كلمأ  نكأ  لباقملاب مل  يننكل  يتءاربب ، عنتقي  نل  كانه ، دوقنلا 

. مايألا هلمحتس  ام  ًارظتنم  شيعلا  ةلصاومو  ًاتقؤم ، ينهذ  نم  فواخملا  درط  تلواح 
. يمامأ حاتملا  ديحولا  لحلا  تناك  لب  برهلل ، ةلواحم  هذه  نكت  ملو 

تفقو امدنع  يننأ  ىتح  ءيشلا ، ضعب  لئافتم  انأو  فراع ، لزنم  تلصو 
مايألا امك يف  بابلا ، حتفيس يل  نم  فراع  نأب  لمألاب ، ليمج  روعش  ينباتنا  بابلاب ،

، نيتيواذلا اهينيعو  اههجو ، ىلع  ٍداب  راسكنالاو  زيليف ، تدهاش  نيح  نكلو  يلاوخلا .
، اهدلاو يننأكو  ةيكاب ، ينضح  تمترا يف  نيحو  اهطايسب . ينعسلتل  نازحألا  تداع 

تلخد اهسؤب . نم  ديزأ  ال  ىتح  يسفن  كلامتو  يعومد ، سبح  تعطتسا  داكلاب 
هلخدأ يف نأ  عقوتأ  يذلا مل  لزنملا  اذه  ناكم ، لك  ةرثانتم يف  هضارغأ  تيأرف  لزنملا ،

عومدلا نم  ةباحس  طسو  يانيع  تماغف  ًادج . ًاشحوم  ادب  لبق ، نم  فراع  بايغ 
: لوقلاب تقلعف  ّملأ يب ، ام  زيليف  تظحال  دقو  ينع . ًامغر 

؟ كلذك سيلأ  هيلع ، لّدي  انه  ام  لك  - 
. تمدمد هبايغ  – ىلع  داتعن  نأ  بعصلا  نم  نوكيس  - 

، نزحلا نم  رثكأ  بضغلاو  قنحلا  وه  ّيلع  ىغطي  ام  نأ  بيرغلا  نكل  - 
نود نمو  ببسلا ، ملعأ  نأ  نود  نم  ّيدل ، ام  ىلغأ  ينم  قرس  دق  مهدحأ  نأ  رعشأ 
اماق نيذللا  نييطرشلا  نع  ثدحتأ  انأ ال  هلعف . يننكمي  يذلا  امو  نوكي ، نم  ملعأ  نأ 
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انتايحب تفصع  يتلا  ثادحألا  ةروريس  نع  اهتمرب ، ةايحلا  نع  ثدحتأ  لب  هلتقب ،
. صخش زعأ  ينم  تذخأو  لوهجم ، ببسل 

» :ال نافوت هددري  ناك  ام  تركذت  ثدحتت ، ةباشلا  ةاتفلا  تناك  امنيب 
نيناوق نم  ةلسلس  ديلو  وه  ةفداصم ، هارن  امف  ةفداصملا ، ةجيتن  ةايحلا  ءيش يف  ثدحي 

، ةنيعم فورظ  سانلا يف  بيصي  امدنع  هنكلو  نيناوقلا ، هذه  دحأ  توملاو  ةعيبطلا .
ةاتفل ةيرظنلا  هذه  حرشب  حمست يل  لاح  نكأ يف  يننكلو مل  ةفداصم .« درجم  هنوربتعي 

نع هتاملك  تدعبأو  يقيدص ، ىركذ  نم  يرس  ترذتعاف يف  اهبلق ، ىلع  نزحلا  لقثأ 
. ًاديقعت لقأ  تاملكب  زيليف  يساوأ  انأو  ينهذ ،

ىلع نيرداق  ريغ  اننأل  تلق –  اود  – ةلوليحلا  اننكمي  ال  رومأ  كانه  - 
. لبقتسملا فارشتسا 

قرغي تاب  وجلا  نأب  ترعش  نيحو  ةرتفل . نيتماص  انيقبو  اهسأر ، ز  تفتكا 
: لوقلاب ترداب  نزحلا ، لقث  تحت 

؟ اهنع ينتثدح  يتلا  قئاثولا  نيأ  يتنبا ، اي  ًانسح  - 
. ازح رارتجا  نم  تبعت  دق  اأ  ودبيو  ةعرسب ، دورشلا  اهنع  تضفن 

. يناثلا فرلا  اهلك يف  اهتعضو  دقل  ةبتكملا  – وحن  تراشأو  كانه  – - 
نع ًاخسن  تناك  مامتهالاب ، ريدج  وه  ام  امهنيب  نكي  مل  تنمخ  امك 

ضعب تناك  اهيف  ام  مهأو  اهرشن . مت  ةنيعم  عيضاوم  نع  ًاروصو  ةميدق ، تالاقم 
تناك ثاحبألا  كلت  ىتح  نكلو  ةيمهولا ، تاصقانملاب  همامتها  ىلإ  ريشت  يتلا  ثاحبألا 

كباشتت نإ  ام  نكلو  ريبك ، سامحب  ةركف  ىلع  لمعلاب  أدبي  ناك  هتداعكف ، ةصقان .
اهطقتليل اهنم ، ّلميو  ةركفلا ، نع  ىلختي  ناك  تابوعصلا ، ضعب  هجاويو  ثادحألا ،

دق ّمت ناك  هتافلم ، نيب  ةصقانلا  اياضقلا  مظعمو  اهرامث . ينجيو  اهيلع ، لمعيو  هاوس ،
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. ةميق نم  اهل  دعت  ملو  نيرخآ ، نييفحص  لبق  نم  اهلح 
تئش – نإ  اهيمر  نيعيطتستو  يتنبا ، اي  اهل  ةميق  ةميدق ال  تافلم  اإ  - 
له بئاقحو  – بلع  اهعضتو يف  ضارغألا ، ةيقب  بضوت  تناك  يتلا  ةاتفلل  تلق 

؟ هيلع يعالطإ  نيديرت  رخآ  ءيش  نم 
ىلع لوجت  اارظن  تذخأو  تلاق  ىرخألا  – ءايشألا  ضعب  كانه  نظأ  - 

. فتاهلا ةلواط  ىلع  دوجوملا  تاظحالملا  رتفد  هنإ  تركذت  دقل  ًانسح ، ضارغألا  –
، تاملاكملا ضعب  هيلع  تديق  ليجست ، طيرش  ًاضيأ  كانهو  تئش . نإ  هيلع  علطا 

. تدرأ نإ  هعامس  عيطتست  ثدحتي ، امع  مهفأ  نأ  نود  هيلإ  تعمتسا 
رتفدلا تذخأ  ينكل  ًاضيأ ، كانه  ءيش  ىلع  رثعأ  نل  يننأب  ينيقي  مغر 

ىوس اهمسالط  كفي  نل  ىرخأ  تاهرتو  ءامسأو ، ماقرأب  ًائيلم  ناك  هصحفتأل .
عمسأ يننكل مل  ليجستلا . ةلآ  هتعضوو يف  طيرشلا  تذخأو  ًابناج ، هتعضو  اهبحاص .

. ًاغراف ناك  ىقيسوم . وأ  ةشخشخ  وأ  تاثداحم  ال  توص ، يأ 
. ءيش هيلع  لجسي  مل  غراف ، هنإ  - 

. ةيادبلا نم  هعمست  نأ  لواح  ام ، ءيش  هيلع  لجس  دقل  ىلب ، - 
قلقلا ةربن  تناك  فراع . توص  ينلصوف  ةيادبلا ، ذنم  طيرشلا  تدعأ 
طقسُي ناك  دقف  تالاحلا ، هذه  لثم  هل يف  ثدحي  ناك  امكو  هيف ، ةحضاو  لاعفنالاو 

. جايهلا هب  دبتسي  نيح  اهظفلي ، الو  فورحلا ، ضعب 
؟ روغنوغو جافلاي  امه  ناغود  لتق  نم  نأ  كاردأ  ام  - 

، يكيرش ناغود  ناك  دقل  رخآلا  – توصلا  اهلاق  يردأ ؟ – ال  فيك  - 
. ًاضيأ يلتق  الواح  نيققحملا ، نيذه  نأ  امك 
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ناك هنكلو  نالصأ ، اضرل  رخآلا  توصلا  نوكي  نأ  ضرتفملا  نم  ناك 
هتوص نوكي  فيكف  هيلإ ، ثدحتأ  وأ  لبق  نم  هب  ِقتلأ  انأف مل  ةبيرغ . ةروصب  ًافولأم 
ناك كلذ  مغرو  ةيدروك ، لوصأ  نم  ردحني  ناك  لجرلا  نأ  اذه  نم  مهألاو  ًافولأم ؟

. قالطإلا ىلع  ةبيرغ  ةنكلب  يحوت  ال  ةقلط ، ةيكرتب  ثدحتي 
، ربخلا تعمس  نإ  ام  يننكلو  ًاضيأ ، يلتقب  اوماقل  جراخلا ، ىلإ  برهأ  ول مل  - 

. رارفلاب تمق  ىتح 
يذلا لجرلا  توصب  هتوص  نراقأ  تذخأو  ثيدحلا  لصاوي  لجرلا  ناك 

. ًاددهم لصتا يب 
. مالكلا لصاو  هلعف  – يتعاطتساب  ناك  يذلا  ام  - 

. ًاديج هفرعأ  صخشل  ناك  لب  فتاهلا ، ربع  توصلا  اذه  عمسأ  انأف مل  ال ،
. نكمم ريغ  اذه  تمثعلت  – لاحم  – اذه  اذه . - 

. هلوقأ ام  مهفت  نأ  نود  نم  ينقمرت ، يهو  ةفرغلا  فصتنم  زيليف يف  تفقوت 
رضحأل سلجأ  كهجو ، رفصا  دقل  ينتلأس  – ناندع ؟ – مع  كب  ام  - 

. ءام بوك  كل 
. ديرأ تلق – ال  ًاركش  – - 

نم دعترأ  تنك  لب  ًامودصم ، تنك  قالطإلا ، ىلع  ريخب  نكأ  يننكل مل 
فراع أدب  انهو  يهلإ . اي  توصلا . اذه  يلقع . دقفأ  نأ  كشو  ىلعو  ةمدصلا ، لوه 

. ثيدحلاب
. لأس هلوقت ؟ – ام  تابثإ  عيطتست  له  - 

. هثيدح رخآلا  توصلا  لصاوي  نأ  ًافهلتم  ترظتناو 
٦٣٨ مكـتبة



ةفاك ميدقتو  ةدوعلا  عيطتسأ  يتمالس ، نامض  نمألا  ىوق  تعاطتسا  نإ  - 
مامتهالل ةطرشلا  عفدتو  ماعلا ، يأرلا  ريثت  دق  كتالاقم  نأ  امك  يتزوحب ، يتلا  ةلدألا 

. ةقيقحلا نع  فشكلاو  رمألاب 
وأ فرح  وأ  ةملك  يأ  ينتوفت  ىتح ال  مات ، هابتناب  عمسلا  لصاوأ  تنك 

. هنم ردصي  عابطنا 
ولغأريك جافلاي  امه  ناغود  لتق  نم  نأ  لصاو  – كل  – دكؤأ  يننكلو  - 

. كاربوت روغنوغو 
نود نم  ناغودل  ناك  رخآلا  توصلا  نأ  كش ، يأ  لبقي  امب ال  تدكأت 

ثادحألا طبرو  يرجي ، ام  مهف  ةمدصلا ، لوهو  يتريح  طسو  تلواحو  هاوس .
ةقرتحملا ةرايسلا  تناك يف  هتثج  نأ  ضرتفملا  نم  يذلا  ناغود  ماق  دقف  ًاذإ  اهضعبب .

. نالصأ اضر  هنأ  ًايعدم  فراعب ، لاصتالاب  نيموي ، لبق 
نمألا ىوقو  يلدعلا  بطلاو  انأ  ًاعيمج ؛ انعادخ  نم  نكمت  فيك  نكلو 
هكوكش ًاقحم يف  ديفم  ناك  دقل  ردقلا ؟ اذ  ةرذق  ةرماؤم  ىلإ  هعم  انرجو  ةطرشلاو ،
تاملك تركذت  اهنيح  انليلضت . ةيغب  ةبعللا  نم  ًاءزج  ناكف  طباضلا  امأ  ةيادبلا ، ذنم 

: نيحلا كلذ  ا يف  عنتقأ  يننأ مل  مغر  ناغود ، نع  ينثدحي  وهو  ديفم 
عمتجت يف نأ  ردانلا  نم  ءاكذلاو  ةعاجشلاو ، ءودهلاو ، حومطلا  كلذ  لكف  - 
، ءاكذلا وه  ةعاجشلل  ودع  ربكأ  ةقراخ ، ةبهومو  تاردق  اذ  ناك  دقل  دحاو . صخش 
. ضعبلا اهضعب  ءانفإب  موقت  رانلاو ، ءاملا  لثم  ًامامت  يهف  حومطلا . هودعف  ءودهلا  امأ 

ءاكذلا مهزوعي  نكلو  ةقراخ ، ةعاجشب  نوعتمتي  نيذلا  لاجرلا  نم  ريثكلا  تفرع  دقل 
ناك دقل  ةقامحلا . نم  ًاعون  ةعاجشلا  نوربتعي  اوناك  دقف  مهنم  ءايكذألا  امأ  يفاكلا .

يذلا ءاكذلاو  ربصلا  ىلإ  نورقتفي  ًاعيمج  مهنكلو  يلوح ، ناعجشلا  نم  ريثكلا  كانه 
اوناك دقف  ربصلاب ، مهنم  ىلحتي  ناك  نم  امأ  هايإ . مهملعأ  ام  باعيتسا  نم  مهنكمي 
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تعمتجاو فدص  ولو  ماحومط . قيقحت  نود  لوحي  يذلا  ءودهلاو  لسكلل  نوليمي 
اذهو ًايقيقح ، ًامامتها  هيلون  نأ  اهنيح  انيلعف  دحاو ، صخش  عبرألا يف  تافصلا  هذه 

. طبضلاب ناغود  هيلع  ناك  ام 
. ةشهدنم ّيلإ  رظنلا  زيليف  تلصاو 

طيرشلا اذه  نوكي  امبرو  اهل  – تحضوأ  عئار  – لمعب  كدلاو  ماق  دقل  - 
. هلتقب ماق  يذلا  يقيقحلا  مرا  نع  فشكلل  ةليسو 

. اهيلع ةريحلا  تدب 
؟ نيققحملا اسيل  هلتقب ، ماق  نم  نأ  ينعتأ  - 

. اهمامأ ءيش  ديكأت  أشأ  يننكلو مل  رمألا ، هيلع  ودبي  ناك  ام  اذه 
حيحصلا – ااكم  عطقلا يف  ةيقب  عضو  بجي  ةيئا ، ةجيتن  ىلإ  لوصولل  - 

ًابغار تنك  ااساوم . الو يف  ثيدحلاو ، حيضوتلا  نم  ديزم  ًابغار يف  نكأ  نكلو مل 
. ةيادبلا ذنم  ينهذ  ثادحألا يف  بيترت  ةداعإو  ةرداغملاو ، ضوهنلاب 

ديرأ انأو  نيروصتت ، امم  دقعأ  عضولاف  ًاليلق ، يدرفمب  ءاقبلل  جاتحأ  يتزيزع  - 
. ثادحألا بيترتل  تقولا  ضعب 

، انه ككرتأس  قلق  – يف  ةنيكسملا  تلاق  ناندع  – مع  ءاشت  امك  - 
. يدلاو مون  ةفرغل  بهذأو 

. ةفرغلا كلت  ىلإ  لقتنأس  انأو  انه ، كلمع  يلمكأ  يتنبا ، اي   -ال 
نم ديزمب  يجاعزإ  لواحت  اأ مل  الإ  اهينيع ، ماهفتسالا يف  تامالع  مغرو 

. اهدلاو مون  ةفرغل  هجتأ  ينتكرتو  ةلئسألا ،
نم رهش  لبق  هيلع  ماني  يقيدص  ناك  يذلا  ريرسلا  ةفاح  ىلع  تسلج 
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ىتح اهيف  صوغأ  يتلا  ةبيصملا  ركفأو يف  ينهذ . ثدح يف  ام  ديعتسأ  تأدبو  نآلا ،
ول يننكلو  رالود ، نييالم  ةسمخ  لجأ  نم  كلذ  لكب  ناغود  ماق  دقف  ًاذإ  قنعلا .

ًاليلد كلمأ  ال  يننأ  امك  ةكوحضأ . ىلإ  لوحتأسف  ةديرجلا ، يف  اذهك  ًاربخ  ترشن 
ىلإ برهيس  رمألاب ، هتفرعم  لاح  ناغود  نأ  كلذ  نم  مهألاو  يئاعدا ، ةحص  تبثي 

هتصاصر قلطيسو  ماقتنا ، نود  نم  رداغي  نل  كلذ ، لبق  هنكلو  هتداعك ، جراخلا 
لبقف ةقثلل ؟ لهأ  وه  له  نكلو  ديفمب ، لاصتالا  يل  رطخ  يتمجمج . يف  ةريخألا 

نأ لامتحا  دعبتسأ  ملو  لب  نيمهتملا ، مهأ  دحأ  هربتعأ  تنك  ىرج ، ام  ةقيقحل  يتفرعم 
ىلع ًاسأر  تبلقناو  رومألا  تريغت  تاروطتلا  هذه  دعب  نكلو  طباضلا . وه  نوكي 

. يتدجنل هاوس  دحأ  يمامأ  سيلو  بقع ،
ام تقدص  يننألف  ناغود ، هلاق  امب  يتقث  نم  عبنت  تناك  ههاجتا  يكوكشف 

فدهيو ةيصخش ، برآم  نم  عبان  ديفم  هب  موقي  ام  لك  نأ  نظأ  تأدب  يخأ ، هلاق 
ىتح ةينمألا  رئاودلا  لخاد  تاباصع  دوجوب  كشلا  تلصاوو  ةئيند . تاياغ  قيقحتل 
نأ مغر  ةقيقحلا . ةيؤر  نع  تزجع  دقف  زايحناب ، ثادحألل  رظنأ  تنك  يننألو  نآلا .

، ًامامت سكعلا  ىلع  لب  يكوكش ، ريثي  امب  ًادبأ  مقي  مل  هيلع ، تفرعت  نأ  ذنمو  ديفم 
ًافلكم لعفلاب  نوكي  دقو  قئاقحلا . يتكراشمو  يتدعاسم  لواحي  ًامئاد  ناك  دقف 

ًارايخ كلمأ  لهو  هب ، قوثولا  عيطتسأ  يننأ  نظأو  ةدسافلا . رصانعلا  ىلع  ءاضقلاب 
وطخأ نأ  امف  ةطرشلل ، هميلستو  يدرفمب  ناغود  ىلع  ضبقلا  عيطتسأ  انأف ال  رخآ ؟

لاصتالا ىوس  لح  يرمأ .ال  نم  يهتنيو  ينلتقيس ، هاجتالا ، اذ  تاوطخلا  ىلوأ 
تجرخأ يب . طيحت  يتلا  ةنعللا  هذه  نم  يصيلخت  ىلع  رداقلا  ديحولا  وهف  ديفمب ،

. ديفم مقر  ىلع  تطغضو  يبيج ، نم  لاقنلا  فتاهلا 
. ولأ تلق : نإ  ام  يتوص  فرع  دقو 

: تلصاو ءيش ، لوقل  ةصرف  هحنمأ  نأ  نود  نمو 
. تمي ناغودف مل  ًاروف ، يقتلن  نأ  انيلع  - 
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نوثالثلاو نماثلا  لصفلا 

مسقلا يف  قيضملا ، رسجل  رخآلا  بناجلا  ىلع  يراظتنا  ديفم  نم  تبلط 
هذه عقوتي  ناك  يئاقل . ىلع  قفاو  حرش ، يأ  ينم  بلطي  نأ  نود  نمو  يويسآلا .
لاح يفو  يننأ  الإ  ًاراركتو . ًارارم ، رمألا  تبثي يل  نأ  لواح  دقو  ةيادبلا ، ذنم  ةجيتنلا 

ةحصب فرتعأ  اذ  انأ  اه  نآلاو  ةركفلا . دعبتسأ  تنك  عطاق ، ليلد  دوجو  مدع 
هنأ ملعأ  ثادحألا . ةيادب  ذنم  ا  ًاكسمتم  ناك  يتلا  ةركفلا  دكؤأو  هتاجاتنتسا ،

هنكلو رخآ ، ًاينهم  ًارصن  ققح  هنأو  ًاضيأ ، ةرملا  هذه  هبيخي  هسدح مل  ّنأل  اضرلاب  رعشي 
. طقف ديحو  لاؤسب  ىفتكاو  فتاهلا ، ىلع  ينثدحي  وهو  كلذ  نم  ًايأ  ُدبي يل  مل 

؟ يويسآلا مسقلا  لباقتن يف  نأ  انيلع  امل  - 
صخش ةايحف  ًاروف ، روضحلاب  كيلع  تلق  – هحرش  – لوطي  رمأ  - 

. رطخلاب ةددهم 
: ًاحضوم زيليف  وحن  تفتلاو  روفلا  ىلع  ةملاكملا  تيأف  ديزملاب ، ينبلاطي  مل 

نم انلك  جرخنسو  ةيضقلا ، لحتس  بيرق  امعف  يتزيزع ، اي  ًائيش  يشخت   -ال 
. ليصفتلاب ثدح  ام  كل  حرشأس  اهنيحو  ةعمعملا . هذه 

نأب ترعش  ثواميلبلا ، وحن  تهجتا  نيحو  ًاعرسم ، لزنملا  نم  تجرخ 
اأ تكردأ  رفقملا ، عراشلا  تدهاشو  ىلاوح ، تتفلت  نيح  يننكلو  ينبقاري ، مهدحأ 
نأو دب  الف  لوسر . وه  لعفلاب ، هيلع  فاخأ  نأ  ّيلع  نم  نأو  رثكأ . تامهوت ال  درجم 

امب ملعي  نيحو  قودنصلا ، ةداعتسا  لجأ  نم  تقو  برقأ  هيلإ يف  بهذيس  ناغود 
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، هتداعتساب ىفتكال  قودنصلا ، ذخآ  ول مل  امبر  نيكسملا . لتق  نع  ىناوتي  نل  ثدح ،
قدصيس دحأ  نم  ام  نأ  ًاكردم  هلاح ، يف  هكرتو  نيكسملا ، هقيدص  ىلع  قفشأو 

لكب هلتقيس  هنكلو  قودنصلا . ذخأو  هيلإ ، ىتأ  دق  ناغود  نأب  حّرص  نإ  نونا  لجرلا 
اياون ةجيتن  حيرلا ، جاردأ  بهذ  دق  هل ، ططخ  ام  لك  نأ  كردي  نأ  دعب  ديكأت ،
ناكم ىلإ  هلقنو  ناغود ، لبق  هيلإ  لصولا  انيلع  ناك  ببسلا  اذهل  ةبيطلا . هقيدص 

. نمآ
فيكو يخأ ، اهيف  ينعقوأ  يتلا  ةديكملا  يف  ركفأ  قيرطلا  لاوط  تيقبو 
روهش ذنم  رمألل  ططخ  هنأ  دكؤملا  نمو  رأفلاب . ةطقلا  بعالتت  امك  يب ، بعالت 

، عيمجلا نم  ًاريخ  هفرعي  ناك  يذلا  ديفم ، مهيف  نمب  ًاعيمج  انعادخ  نم  نكمتو  ةليوط ،
عبطلاب كلذ ؟ لك  لعف  امل  نكلو  ليلحتلا . ةجيتنب  بعالتلا  ام  ةليحب  عاطتسا  نيح 
حضاولا راسكنالاو  هينيع  ةنيزحلا يف  ةرظنلا  تركذت  اهلك . دوقنلاب  درفني  نأ  لجأ  نم 

نم هل  ةاجن  نأو ال  ةلاحم ، تيم ال  هنأب  دكأ يل  فيكو  هئاقل يب ، نيح  ههجو ، ىلع 
ىلع فرشأ  نم  نأ  حضاولا  نمف  فرتحم . عداخمو  عراب ، لثمم  نم  هل  اي  ريصملا . اذه 
ناك هنأ  نع  تاجن ، هلاق  ام  ترضحتساو  ريبك . لكشب  هلمعل  ًانقتم  ناك  هبيردت ،
نآلا يننكلو  ةركفلا ، نم  ترخس  يننأ  فيكو  ةيكريمألا ، تارابختسالا  حلاصل  لمعي 

، ًاحيحص هتننظ  ام  لكف  يبغ ؟ انأ  مك  يهلإ ، اي  ًاقحم . ناك  هّنأ  نم  نقيتأ  نأ  عيطتسأ 
لجأ ةقيقحلا . وه  ناك  هقيدصت ، تضفر  ام  لكو  بيذاكأ ، درجم  هنأ  حضتا  ةقيقحو ،
مأل يئالمز  نم  رفنأ  تنك  يذلا  تقولا  يفو  ًادج . ةرذق  ةروصب  بعالت يب  دقل 

يف نوطرخنيو  مهئاسؤر ، برآم  قيقحت  ليبس  يف  تاودأ  مهسفنأ  نم  نولعجي 
ةبوعلأ يف درجم  ىلإ  لوحتأ  اذ  انأ  اه  راقتحاب ، مهيلإ  رظنأ  تنكو  ةريغصلا ، مهدئاكم 

ةئيندلا هبرآم  ذيفنتل  ةيسيئرلا  ةادألا  تحبصأو  يباهرإو . قباس ، يشافو  مرجم ، دي 
. يببسب مايح  ءايربألا  نم  ريثكلا  دقف  امبرو  ةرذقلا . همئارج  ىلع  ةيطغتلاو 

ءامسلا ضقاني  جئاه  رحبك  ةبرطضملا  يحورب  فصعت  راكفألا  هذه  تناك 
نإ امو  زوجعلا ، ثواميلبلا  ةعرس  نم  تدز  ةقرشملا . اهسمشو  اهئافصب ، يقوف ، ةعبرتملا 

٦٤٣ مكـتبة



داكأ يننأب  سحأ  انأو  ًاروف ، ةرايسلا  نم  تلزن  ىتح  هيلع ، قفتملا  ناكملا  تلصو 
ًاديعب تاب  يذلا  لمألاو  ةايحلاو ، عيبرلا  ةحئار  لمحي  ليلع ، ميسن  ينلباقف  قنتخأ .

، ءاضيب مويغ  فدن  اهللختت  ًاقارشإ ، رثكأ  ءامسلا  ةحفص  ىرأل  يسأر ، تعفر  ينع .
نم ىقبت  ام  عفدأ  نأ  دعتسم  يننأ  تركفف  اهطويخ ، تتلفأ  ةيقرو  تارئاط  اأكو  ودبت 

توص تعمس  تاظحل  دعب  قلطملا . ةيدبألا  ءافص  حبسأ يف  اهلثم ، ودغأل  يرمع ،
سلجي ةمدقملا  يفو  يوحن ، هجتت  ءاضيبلا  ونيرلا  ىرأل  تفتلا  يفلخ ، ةرايس  قوب 

عم ديفم  اهنم  لزنو  ةرايسلا  تفقوت  يتيامحب . افلك  ناذللا  ىلوألا  ةدحولا  نم  ناباشلا 
. ةيدج حمالم  ههجو  ىلع  تمسترا  دقو  ةعرسب  ينم  برتقاو  هيقفارم ،
. انب اقحليلو  يترايسب ، بهذن  انعد  هتحفاص  – ًابحرم  – - 

. ةعرسب يضرع  ىلع  قفاوي  مل 
؟ نوبهاذ نحن  نيأ  ىلإ  - 

. يهجو ةحفص  ىلع  ًابوتكم  ناك  باوجلا  نأك  ناعمإب ، ينقمري  أدبو 
نمث ةقيقد  لكلو  هعيضنل ، انيدل  تقو  الف  قيرطلا ، رمألا يف  كل  حرشأس  - 

. غلاب
يف يبناج  ىلإ  سلجو  انب ، اقحلي  نأ  هيقفارمل  هديب  راشأ  ددرت ، ةظحل  دعب 

تمصب ينعمس  دقو  ةيادبلا . ذنم  ىرج ، ام  لك  رمألا  هل  تحرش  ثيح  ةرايسلا ،
. ًاضيأ سفنتلا  نع  فقوت  هنأكو  ادب  ىتح  قبطم ،

دقل ًادكؤم  – هسأرب  ئموي  وهو  فاضأو  ًالوهذم ، مدمد  فرعأ  – تنك  - 
نكلو ةقيقحلا ، هذه  ىلإ  لصت يب  تناك  قرطلا  لكف  يح . ناغود  نأ  فرعأ  تنك 

. هتومب عانتقالا  ىلع  انتربجأ  دق  ليلحتلا  ةجيتن 
ماق يتلا  ةبعللا  اياحض  دحأ  ادغ  هنأل  قنحلاب ، رعشي  ناك  هنأ  حضاولا  نم 
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. ناغود ا 
(DNA) لا ـ ليلحتف  هتاساوم  – تلواح  رخآ  – لح  انيدل  نكي   -مل 

؟ كيأرب ليلحتلا  ةجيتنب  بعالتلا  عاطتسا  فيك  ةبسانملاب  تام . دق  هنأ  تبثأ 
ضبقلاب ىوس  رمألا  ةفرعمل  ليبس  الو  ديدحتلا . هجو  ىلع  فرعأ   -ال 

. هيلع
تنك لب  ًالئافتم ، نكأ  يننكلو مل  تلق . كلذ  – نم  نكمتنس  اننأ  نظأ  - 
لزنم ىلإ  هجتيس  وهف  ًاملظ  – هيف  نظلا  تأسأ  يذلا  لجرلا  اذه  هاجتا  بنذلاب  رعشأ 

هراظتنا نونوكيس يف  نيذلا  ةطرشلا  لاجرو  دوقنلا ، لجأ  نم  ًالجآ  مأ  ًالجاع  اجناباس 
. هيلع ضبقلا  ءاقلإ  نم  نونكمتيس  كانه ،

. قالطإلا ىلع  ًالئافتم  نكي  هنكلو مل 
يف ةلماك  ةدحو  عضوو  لوسر ، ةيامح  نيمأت  انيلع  حيحص ، كمالك  - 

. هب فختست  نأ  كايإ  نكلو  هراظتناب ، لزنملا 
. ةيرخس تكحض يف 

دق فراع ، هلجس  يذلا  طيرشلا  ًادعاصف . نآلا  نم  كلذ  لعفأ  نل  - 
. هب كاسمإلا  نم  نكمتنس  حيحص ، لكشب  رمألل  انططخ  نإو  ةقيقحلا ، انل  حضوأ 

. ظحلا انفلاح  نإ  - 
؟ دحلا اذه  ىلإ  مئاشتم  تنأ  امل  - 

. عونلا اذه  نم  تايلمع  ريبك يف  لكشب  رهظت  ةعقوتملا  ريغ  تابقعلا  نأل  - 
ربخلا رشتنيس  ةطرشلا ، ىري  نيحو  ةرغ ، نيح  ىلع  لوسر  لزنم  ةرايزب  دحأ  موقي  دقف 

. ةقطنملا ىرق  ةفاك  نيب  ميشهلا  رانلاك يف 
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ةقيرطل ططخي  هنأو  دب  ال  ديفم ، ىلع  دورشلا  رهظو  ةهربل ، نيتماص  انيقب 
حرط نع  تفقوت  هراكفأ ، تتشأ  ال  يكلو  ةرطاخم . نود  نم  ناغودب ، كاسمإلا 

. ةلئسألا
كنأ هيف  تننظ  تقو  رم  دقف  لاق  – كنم  – راذتعالا  دوأ  ةبسانملاب ، - 

. ةبعللا هكيرش يف 
: حيضوتلاب ترداب  ًارسفتسم ، يوحن  تفتلا  نيحو  ةيبصعب ، تهقهق 

. طباضلا كتننظ  ًاضيأ  انأو  - 
. فارتعالا اذ  ّرُس  هتسسحأ  لب  ءايتسا ، وأ  ةشهد  دبي  مل 

؟ ًاضيأ ةحلسملا  تاوقلا  تنك يف  يننأب  تملع  كنأو  دب   -ال 
. تملع لجأ ، - 

. طباضلا يننأب  تدكأت  كنظأ  اهنيح  - 
ترهظ نيح  تداز  دق  يكوكش  نكلو  ًادكأتم ، تنك  يننإ  كل  لوقأ  نل  - 

. ةيباجيإ ليلحتلا  ةجيتن 
ةمكحب ًامعفم  هتوص  ناك  وحنلا  – اذه  ىلع  ركفت  كنأ  ملعأ  تنك  - 
. هيفخأ ام  يدل  سيل  انأف  كوكشب ، ينتحراصو  تيتأ  كتيل  ريثكلا  – ِربَخ  لجر 

. رمألا ءازإ  كلعف  ةدرب  نهكتأ  ملو  ًاديج ، كفرعأ  نكأ   -مل 
ىلع ددري  يئالمز  دحأ  ناك  كلذ . ىلع  كمولأ  ال  انأو  قحم ، تنأ  - 
رطخل ضرعتي  نيح  هتيؤر  كيلع  ةفرعملا ، قح  مهدحأ  ةفرعم  لجأ  نم  هنأ  ماودلا 
كلت يف  ةيقيقحلا  هتيصخش  رهظي  هنأل  ةريثك . دوقن  ىلع  لصحي  وأ  ديدش ،

. تاظحللا
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. تقلع ًايعقاو  – ًامالك  هنظأ  - 
نإ امو  ةقباسلا ، ةرملا  امك يف  ًايلاخ  ادب  قيرطلا ، هاجتاب  اجناباس  انزتجا  نيح 

ثواميلبلا دهجأ  يننأل  مدنلا  يندواع  ىتح  هلزنم ، وحن  دعاصلا  قيرطلا  قلستب  تأدب 
ةرايسلا تنكرف  هلزنمب ، طيحي  يذلا  ناتسبلا  ىلإ  انلصو  ةرعولا . قيرطلا  هذه  زايتجال 

ناك ديفم  ىتح  امهيحالس ، نيرهاش  اننامدقتي ، ديفم  اقفارم  ناك  ًاريس . هيلإ  انهجتاو 
برتقا مهنيب . ًاحلسم  نكي  مل  يذلا  ديحولا  يننأ  تكردأف  هسدسم ، رهشأ  دق 
ناكملا نأ  انل  اراشأو  ناكملا ، دقفتل  هلوح  ةعيرس  ةلوجب  اماقو  لزنملا ، نم  ناباشلا 

ديفم نم  ةراشإ  راظتناب  ًابراوم  ناك  يذلا  لزنملا  باب  يبناج  ىلع  افقوو  ٍلاخ .
قالطإ توص  عمسأس  يننأ  تعقوت  ًاعم . امهالك  لخد  اهايقلت  نيحو  لوخدلل ،

مل نكلو  هسفن ، ميلست  مهدحأ  نم  بلطي  ًاخراص  ًاتوص  وأ  ةهرب ، دعب  صاصر 
. غراف لزنملا  نأ  نانلعي  امهو  ناباشلا ، جرخ  لب  ليبقلا ، اذه  نم  ءيش  ثدحي 

. ديفم لاق  انلك  – لخدن  انوعد  ًانسح ، - 
وحن تهجتاف  راهنلا ، حضو  يف  ىتح  ًاملظم  هتداعك  يذلا  لزنملا  انلخد 

؛ سولجلا ةفرغ  ريغت يف  ءيش  نم  ام  نأ  تظحال  اهنيحو  هتلعشأو . زاكلا ، حابصم 
، ةيلمخملا ميركلا  نآرقلا  ةبيقحو  طئاحلا ، ىلع  مستبملا  باشلا  ةروصو  ةغرافلا ، ةلواطلا 

اهيف دجوي  الو  ًادج ، ةريغص  تناك  يتلاو  ىرخألا ، ةفرغلا  انلخد  يه . امك  اهلك 
اهلمعتسي قمعلا ، ىرخأ يف  ةفرغ  ىلإ  يضفت  تناكو  ًابيرقت ، يندعم  ريرس  ىوس  ثاثأ 

. لوسرل رثأ  ىلع  رثعن  نكل مل  ديفمو . انأ  امهانعبتو  ناباشلا ، اهلخد   . خبطمك لوسر 
. تلق ةيرقلل  – بهذ  امبر  - 

ناك يرودب ، هتعبتو  ةظحالم ، يأ  يدبي  نأ  نود  ةفرغلا  نم  ديفم  جرخ 
، فحصملا قاروأ  نيب  شتفي  ذخأو  ةقلعملا ، ةيلمخملا  ةبيقحلا  لزنأ  دق  نيباشلا  دحأ 

ذخأ ةقيدحلا ، ىلإ  انجرخ  نيح  هحالس . ًارهاش  ةفرغلا  فصتنم  فقي يف  رخآلا  امنيب 
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يتلا ةيبشخلا  ةلواطلا  نم  برتقا  نمو مث  ًاصحفتم ، ناكملا  ىلع  هتارظنب  لوجي  ديفم 
. هبقارأ تيقب  اميف  ضرألا ، ىلع  اثج  مث  ًاليلق ، ىنحناو  ةشيرعلا ، تحت  عبقت 

ًاكارع نكي  ضهني  –مل  نأ  نود  نم  حضوأ  انه  – ام  كابتشا  ثدح  - 
بكرلا راثآ  وحن  هديب  راشأو  هيتبكر  – ىلع  اثج  دق  مهدحأ  نأ  ودبي  نكلو  ًافينع ،
راثآلا ىلإ  هديب  راشأو  راثآلا ؟ – ىرتأ  مهدحأ ، لحس  نمو مث مت  ضرألا  – ىلع 

ىلع أرجتأ  رئبلا .مل  ةفاح  دنع  يهتنت  اأ  ادبو  نيتماص ، اهانعبت  حوضوب . رهظت  يتلا 
كانه هفوقو  ةرتف  لاوط  تنكو  ًائيش ، دجيل  هيلع  روفلا  ىلع  ىنحنا  ديفم  نكلو  رظنلا ،

: حضوأ ًاريخأ ، هسأر  عفر  نيح  هنكل  هنونظ ، بيخت  نأ  لمآ 
تفتلا ةليوط  – ةرتفل  رئبلا  هذه  ءام  نم  برشيس  دحأ  نم  ام  نأ  نظأ  - 

اذه ىلإ  كوخأ  انقبس  دقف  انرخأت ، اننأ  ودبي  ههجو  – ىلع  قيضلا  مسترا  دقو  يوحن 
. ةعرسب انه  ىلإ  الاعت  هيقفارم  – ىلع  ىدان  مثو  ناكملا  –

نم لوسر  دسج  جارخإ  نم  ةينضم  دوهج  دعبو  ناباشلا  نايطرشلا  نكمت 
. جراخلا وحن  هناسل  ىلدت  دقو  بوحشلا ، ديدش  ههجو  ناك  لابحلاب . هطبر  دعب  رئبلا ،

تاملظ ةهجاوم  نم  نكمت  دق  رئبلا ، وحن  هيمري  هقيدص  ناك  امنيبو  هنأ  تركفف 
غلب نأ  دعب  حورلا  ملسأ  دقو  هدلاو ، هحماسي  يكل  ةديحولا  ةقيرطلا  اأ  كردأو  هحور ،
مغرف هئاقدصأ ، برقأ  لتق  ىلع  مدقي  وهو  ناغود  روعشب  ترّكفو  ًاريخأ . ةداعسلا 

. يسفن حبك  نم  نكمتأ  يننأ مل  الإ  ةميرجلا  هذ  همايق  تعقوت  يننأ 
. هئاقدصأ برقأ  ناك  دقل  كلذ ؟ لعفي  نأ  ناسنإل  نكمي  فيك  - 

: ديفم حضوأ  اميف  غلاب ، ىسأب  ناباشلا  ّيلإ  رظن 
بردم هب  ملكتي  يذلا  ءودهلا  تاذب  اهلاق  كلذ  – لعف  ىلع  ًاربجم  ناك  - 

، ًاريبخ ناك  دقل  بعللا  – ةطخ  مهل  حضويل  نوبعاللا ، هلوح  عمتجي  نيح  يضاير ،
هبناجب يذلا  باشلا  ىلإ  تفتلا  نمو مث  رثأ  – يأ  هفلخ  كرتي  نأ  بجي  هنأ ال  ملعيو 
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. نيكسملا اذه  هب  يطغو  لخادلا ، نم  ءاطغ  رضحأ  – 
، ةططخم ةءالم  هعمو  داع  ةهرب ، دعبو  لخادلا ، ىلإ  روفلا  ىلع  باشلا  هجتا 

. لوسر دسج  هب  ىطغو 
ىطغملا – دسجلا  ىلإ  رظني  وهو  ديفم  لاق  انه  – هلعفن  ام  انيدل  دعي   -مل 

نيأ ىلإ  ةظحللا  – كلت  نييداعلا يف  ةطرشلا  لاجرك  ادبو  لوبنطسا  – ىلإ  دعن  انوعد 
لوطي نل  رمألاب ، مهوملعأ  نيققحملاو ، ةطرشلا  ءيجم  ىتح  انه  نايقبتس  نابهاذ ؟ امتنأ 

. ًاريثك مهئيجم 
ةقفرب امهانكرت  نأ  دعبو  اضرتعي . امهنكلو مل  نيباشلا ، هجو  ىلع  قيضلا  ادب 

: لاؤسلاب ترداب  دوعصلاب ، ّم  انك  نيحو  ثواميلبلا ، وحن  انهجتا  ةثجلا ،
؟ ةعرسلا هذ  بهذن  نأ  انديرت  امل  - 

حيتافم نم  ةخسن  هيدل  ناغودف  كوجنوغزوك ، لزنم  نم  دوقنلا  ذخأنل  - 
تحضوأ يل. امك  تيبلا ،

لكب دوقنلا  دجيس  كانه ، ىلإ  ناغود  بهذ  ولف  رمألا ، رطخي يل  فيك مل 
. ًاضيأ ةرملا  هذه  نيرخأتم  لصن  نأ  ةيشخ  ناكمإلا ، ردق  عارسإلا  تلواح  اذل  ديكأت ،

نمف يسفن  – ةنأمط  لواحأ  تنك  كانه  – ىلإ  بهذيس  امل  نكلو  - 
. لزنملا كلذ  دوقنلا يف  تأبخ  يننأ  هل ، رطخي  نأ  لاحملا 

دوقنلا ىلع  رثعي  دقو  لاح . يأ  ىلع  نمآلا  ناكملاب  سيل  هنكلو  امبر ، - 
. لزنملا كلذ  نم  دوقنلا  جرخن  نأ  بجي  ةفدصلا . ضحمب 

وحن ًاكحاض  تفتلاو  ثادحألا ، هيلإ  لوؤتس  اميف  ركفأ  انأو  ةدايقلا  تلصاو 
: ينينعي رمألا ال  نأكو  هلأسأل ، ديفم 

٦٤٩ مكـتبة



؟ ًاضيأ يلتق  ناغود  لواحيس  له  ةيلاتلا ؟ ةيحضلا  نم  كيأرب 
لبق ام  رمأ  ركفي يف  ادبو  هنقذ ، كحي  ذخأو  هرودب ، مستبا  فرعأ  –  -ال 

. ًايلم رمألا  ريكفتلا يف  ّيلع  حضوي  – وأ 
. يقلق نم  داز  همالك  نكل 

. تلأس ركفت ؟ – نأ  كيلع  - 
. لجأ - 

؟ لمعلا امو  - 
ًادكؤم هسأرب  ئموي  وهو  ةقثب  اهلاق  فرصتلاب  – ناغود  ردابي  نأ  رظتننس  - 

ركف ولو  انب ، تلصتاو  دوقنلا  ىلع  ترثع  كنأ  دقتعي  هنأ  امهلوأ  نارايخ ، كانهف  – 
وأ دوقنلا ، ىلع  رثعت  كنأ مل  ركفيس  امإو  برهيو . ءيش ، لك  كرتيس  ةقيرطلا ، هذ 
ىلإ هعفديس  لامتحالا  اذهو  اهيلع ، روثعلا  دعب  ةطرشلل  اهميلستب  مقت  مل  كنأ 

. ام ةقيرطب  كعم  لصاوتلا 
؟ ًالثامم ًارمأ  لعفي  نأ  هل  فيكو  - 

روهظلل بسانملا  تقولا  رظتنا  ناكل  يفاكلا ، تقولا  هيدل  ناك  ول  - 
لاح يفو  هحلاصل . سيل  تقولا  نأ  ًاديج  ملعي  هنكلو  ةقباسلا ، ةرملا  امك يف  كمامأ 

حاتفم كلمي  هنأ  امبو  نكمم . تقو  برقأ  كب يف  لصتيسف  يناثلا ، لامتحالل  هرايتخا 
ترداغ كنألو  هحتف ، لجأ  نم  لافقألا  عناصل  أجلتس  كنأ  كردي  وهف  قودنصلا ،

. مويلا حابصل  رمألا  تّلجأ  كنأب  دقتعي  دقف  ةحرابلا ، رخأتم  تقو  لوسر يف  لزنم 
. ّيلإ ةبسنلاب  فيشرألا  اذه  ةيمهأ  فرعي  هنكلو  امبر  – - 

نم ةمداقلا  تاعاسلا  لالخ  كب  لاصتالا  لواحيس  وهف  رمألا  نكي  ًايأ  - 
٦٥٠ مكـتبة



. كش نود 
؟ ةعرسلا هذ  - 

. رخآ لح  هيدل  سيل  - 
نم غلاب  ردق  ىلع  ًارمأ  ركذت  هنأك  ادبو  ًاقلق  ّيلإ  رظنو  ةظحلل ، تكس 

. ةيمهألا
؟ حوتفم لاقنلا  كفتاه  له  - 
؟ لأست امل  تلق  – لجأ  – - 

. رتوتب اهلاق  روفلا  – ىلع  هقلغأ  - 
. لاؤسلا حبك  نم  نكمتأ  يننكلو مل  يبيج ، نم  فتاهلا  تجرخأ 

؟ امل - 
. نيدعتسم نوكن  نأ  نود  نم  لاصتالاب  انئجافي  نأ  هديرأ   -ال 

. ديدحتلا هجو  ىلع  هنهذ  رودي يف  يذلا  مهفأ  يننكلو مل  فتاهلا ، تلفقأ 
نأ ينم  بلطيو  ًارذتعم ، لصح  ام  لك  دعب  ناغود  لصتي  نأ  عقوتتأ  - 

؟ قودنصلا هل  ديعأ 
وهو حضوي يل  نأ  لبق  قمعب ، دهنت  هنكلو  يتيرخس ، نم  ءاتسا  هنأكو  ادب 

: يهجو قدحي يف 
حرشلا لصاو  يتباجإ  رظتني  نأ  نود  نمو  همامأ ؟ – رخآ  لح  نم  لهو  - 
ققحتلا هل  فيكف  مأ ال . دوقنلا  ىلع  كروثع  نم  دكأتلل  ًاقوش  قرحتي  هنأو  دب   –ال 

؟ رمألا نم 
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لصتي يب؟ نيح  يلعف  ةدر  ىشخي  الأ  - 
. ًايبغ ًالاؤس  هتلأس  ينأكو  فافختساب  يلإ  رظن 

لتق نم  َناوتي  ملو  روهش ، ذنم  رمألل  ططخي  وهف  هاشخيس ؟ يذلا  امو  - 
، دوقنلا هذه  نود  نمف  نآلا . اهرسخي  داكي  يتلا  دوقنلا  هذه  لجأ  نم  هلوح  نم  لك 
نم دكأتم  انأو  ةرطاخملل ، رطضم  وهف  اذل  ةديدج . ةايح  ءدبو  برهلا ، عيطتسي  نل 
. كب لصتي  نيح  اهيدبت  نأ  بجي  يتلا  لعفلا  ةدر  وه  نآلا  مهملاو  كب . لصتيس  هنأ 

ءوجللا تلواحف  قيضلاب ، ينرعشأ  ام  اذهو  ينخبوي ، هنأكو  دتحي  هتوص  ادبو 
. ةيرخسلل

ام كنأل  ديعس  انأ  مك  زيزعلا  يخأ  هل ، لوقأ  نأ  ّيلع  بجي  له  فيك ؟ - 
؟ ًالثم ةايحلا  ديق  ىلع  تلز 

. ةدحب اهلاق  ًانيمي  – ةرايسلا  نكرأ  - 
. يهجو هتبابس يف  عفري  وهو  ًاخراص ، داعأف  هوحن ، تفتلأ 

. ةرايسلا نكرت  نأ  كل  تلق  دقل   -
لدب سدسملا  ةهوف  يوحن  هجويس  ناك  هنأب  كش  الف  همالك ، ذفنأ  ول مل 

. عايصنالا ىلع  ًاربجم  تنك  اذل  هتبابس .
ءاقلإف ًاخراص  – ينخبوي  أدب  بعلن  – نحن ال  ناندع ، اي  ًاديج  ينعمسا  - 

يف هلعفنس  امب  طونم  ًايح ، ةراذقلا  هذه  نم  كجارخإو  ناغود ، ىلع  ضبقلا 
؟ هلوقأ ام  مهفتأ  ةمداقلا . تاعاسلا 

. هينيع نم  رياطتي  ررشلا  ناك 
. تبجأ مهفأ  – - 
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، ةقيرطب هعم  ثدحتلا  كيلع  قالطإلا . ىلع  حازملا  لمحتي  رمأ ال  وهو  - 
؟ ينمهفتأ ةيمهألا . ةياغ  ىلع  رمأ  هنإ  يرجي . امب  دعب  ملعت  كنأ مل  عنتقي  هلعجت 

نم يليك  حفط  دقو  اهتلق  ةظحل  – لك  مهفتأ  ةملك  راركت  نع  فك  - 
. مهفأ انأف  ةبسانم  – لك  هخيبوت يل يف 

. كرود نقتت  نأ  ًاقح  مهملا  نم  نكلو  ءيشلا ، ضعب  رتوتم  انأف  رذتعأ  - 
، ةرايسلا ةعرس  نم  تدز  نمو مث  ةدحب ، اهتلق  كلذ  – لعفأس  فخت .  -ال 

. ًاضيأ ّيلإ  هرتوت  لقتنا  دقو 
فرصتلا ةيفيك  حرشي يل  ذخأو  ةيادبلا  – بارغتسالا يف  يدبت  نأ  كيلع  - 
راذتعالا لواحيسف  وهف  امأ  ًاضيأ . مئاتشلا  هل  ليكتو  لب  ًابضاغ ، روثت  مث  نمو  – 

ًاربجم ناك  هنأب  ددريسو  لصح ، ام  كل  حرشي  نأ  لجأ  نم  هتلباقمب ، كعانقإو  كنم ،
دق تنك  نإ  ملعيل  ةموغلم ، ةلئسأ  حرطب  موقيس  هنأ  ىلإ  ةفاضإلاب  كلذ . ىلإ  امو 

ةقيرطب اهنع  ةباجإلا  ةيفيك  فرعت  نأ  كيلعو  مأ ال ، قودنصلا  تايوتحم  ىلع  تعلطا 
ًاببس قلخيس  هنأ  الإ  ةيادبلا ، يف  ضفرتس  امنيب  كعانقإ ، لواحي  لظيس  ةحيحص .
ديرت كنأو ال  كضاعتما ، ءادبإ  لواحت  نأ  كيلعو  كب ، ءاقللاو  كعانقإل  ًادج  ًامئالم 

. هيلع ضبقلا  ءاقلإ  نم  نكمتنس  اهنيح  ًاربجم . قفاوتس  ًاريخأو  نآلا . دعب  هتيؤر 
يننأل عيمجلا ، لبق  يسفن  نعلأ  نأ  ّيلع  نكلو  ناغود ، ىلعو  كيلع  ةنعللا 
ًاتماص تيقب  قمحأك . يلالغتساب  عيمجلل  تحمسو  ةراذقلا ، هذه  يسفن يف  تطرو 
ديفم دقتعأ  امبرو  ةعرسب . يضمي  ناك  يذلا  قيرطلا  ىلع  يتارظن  ترمست  دقو  ةهربل ،
لاط نيح  نكلو  ًاتماص . رخآلا  وه  يقب  اذل  ناغودل ، هلوقأس  ام  يف  ركفأ  يننأ 

. هيف ركفأ  ام  نمخي  أدب  يتمص ،
وهو ديدج  نم  هئوده  هيلإ  داع  قلقلاب  – رعشتو  رتوتم  كنأ  ملعأ  - 

. هيلع ضبقلل  ةصرفلا  كلمن  اننكلو  فوخلاب . رعشأو  لب  رتوتم ، ًاضيأ  انأ  ينثدحي  –
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. انفده قيقحت  نم  نكمتنسف  انسفنأ ، ىلع  ةرطيسلا  نم  انكمتو  فرصتلا ، اّنسحأ  ولف 
نود نم  كتايح  ةلصاوم  نم  نكمتتو  كقيدص ، لتقمل  تمقتنا  دق  نوكتس  اذو 

. فوخ
: لصاو ًاتماص ، تيقب  نيحو 

كسمن نأ  امإ  ةقيرطلا . هذه  ىوس  صالخلاب  انمامأ  لح  ال  ينقدص ، - 
يف ًاعله ، انلوح  تفلتن  نحنو  شيعلا  لصاون  نأ  امإو  سوباكلا ، اذه  يهتنيو  ناغودب ،

. اننأشو ناغود  انكرتي  نأ  لاحملا  نم  هنأل  اهوطخن . ةوطخ  لك 
نكت يب نكلو مل  هاري ، ام  قفو  فرصتلا  يونأو  هلوقي ، ام  لكب  ًاعنتقم  تنك 

. مالكلا ةبغر يف 
؟ كلذك سيلأ  - 

: تلقو هوحن  تفتلا  هبيجأ ، نأ  لدبو 
. ةراجيس ينطعأ  - 

. ههجو ءاضأ 
فتاهلا ليغشت  دعأ  لاق  – هبيج  نم  ةبلعلا  جرخي  نأ  لبقو  ًانسح  – - 

. ًادعتسم تنك  نإ  لاقنلا 
. ةراجيسلا يأ  نأ  دعب  - 

دعن ملو  تيمزإ ، ةنيدم  انزواجت  دق  انك  نيح  فتاهلا ، ليغشت  تدعأ 
نيب هلوح  تفلتي  ديفم  اميف  قيرطلا ، ىلع  ناتقلعم  يانيع  تناك  رثكأ . ثدحتلل 

تللكت يتلا  ةعيبطلا  ظحالي  ناك  نإ  ًادكأتم  تسل  يننكلو  ًابقارم . رخآلاو  نيحلا 
نم تابرضب  لضفملا  اول  يشوتو  عيبرلاب ، يلافتحا  لابقتسا  يف  ةرجفتملا  ةرضخلاب 
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، لامجلا اذه  نع  لغشنم  هنأو  دب  راجشألا .ال  للكي  يذلا  يرهزلاو  ضيبألاو  رمحألا 
، عيرسلا لوبنطسا  قيرط  انغولب  ىتح  ًاتماص  يقب  يفتاه  نكلو  ةرظتنملا . ناغود  ةملاكمب 

هتلوانت نينرلاب ، فتاهلا  أدب  تاظحلب  هزواجت  دعبو  عوفدملا . زجاحلا  ىلع  انفقوت  ثيح 
صاخلا زمرلاب  أدبيو  يدل ، ًاظوفحم  نكي  يذلا مل  مقرلا  ىلإ  انالك  رظنو  روفلا ، ىلع 

. لوبنطسا نم  يبوروألا  مسقلل 
رخآلا فرطلا  يقب  نيحو  ولأ  – ولأ . ًاباوج  – قلتأ  مل  يننكلو  ولأ  – - 

. ثواميلبلا ةعرس  نم  تففخو  ةملاكملا . تيأ  ًاتماص 
. ًارذح نك  ديفم  – حضوأ  وه  – نوكي  دق  - 

نيحو قيرطلا . نيمي  ىلع  ةنكمم ، ةعرس  لقأب  دوقأ  تأدبو  ًارتوت . تددزا 
. نينرلل فتاهلا  داع  يتعرس ، ةدايز  ىلع  كشوأ  تنك 

. ولأ - 
. كلذ تيفخأ  يننكلو  وه ، هنأ  تكردأ  ىتح  هتوص  تعمس  نإ  ام  ولأ  – - 

. تلق لضفت  – ولأ ، - 
. لاق ناندع  – ًابحرم  - 

؟ ثدحتملا نم  ًاوفع ، ددرتم  – توصب  اهتلق  ًالهأ  – - 
دعب كيخأ ، توص  ىسنت  نأ  لقعيأ  ًاكحاض  – اهلاق  هللا  – كحماس  - 

؟ طقف دحاو  رهش  رورم 
خأ يأ  نعو  تنأ ، نم  ةريحلا  – تيدبأ  هلوقت ؟ – يذلا  ام  اذام ؟ - 

؟ ثدحتت
. ينبقاري وهو  مامتهاب ، يغصي  أدب  ناغود ، هنأ  ديفم  كردأ  نيحو 
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، يتوص فرعت  كنإ مل  لقت يل  لاق  –ال  انأ  – اذه  ناندع ؟ اي  كب  ام  - 
. ناغود كوخأ  انأ . اذه 

. يخأ تام  دقل  ةدحب  – تخرص  ينم ؟ – ةيرخسلا  لواحتأ  - 
مل ًاقحأ  نكلو  تمأ . مل  انأف  حضوأ  – ةبعل  – درجم  رمألا  ناك  دقل  - 

؟ يتوص ىلع  فرعتت 
. ةقيرطلا تاذب  لمكأ  نأو  ديج ، لكشب  ريسأ  يننأ  هديب  ئموي  ديفم  ذخأو 

. رثكأ ينعجش  ام 
حازملا اذه  ةبغر يل يف  نكلو ال  نوكت ، نم  ملعأ  تلق  –ال  ينعمسا  – - 

. طخلا قلغأس  جمسلا ،
. روفلا ىلع  ةملاكملا  تيأو 

وهف وحنلا ، اذه  ىلع  رمتسا  ًاعراب ، تنك  ديفم  – فته  عئار  – - 
. لعفلاب ناغود  هنأ  كعنقيل  نيهارب  كئاطعإ  لواحيو  لاصتالا ، دواعيس 

. روفلا ىلع  ًاددجم  فتاهلا  ّنرو 
. ديس اي  ينعمسا  ةحضاو  – قيض  ةربنب  تبجأ  ولأ  – - 

. يمألك مامتإل  ةصرفلا  ينحنمي  هنكل مل 
انأ ينقدص  ًالسوتم  – هتوص  ادب  ًاليلق  – ينعمست  نأ  كل  له  ناندع  - 

كتربخأو رجتملا ، رهش يف  لبق  كتيقتلا  دقف  كلذ ، كل  تبثأ  نأ  عيطتسأو  ناغود ،
. اهيلع كعلطأل  ةمهم  تامولعم  ّيدل  نأ 

. ةقيقحلا هذه  فرعي  اهتبتك  يتلا  تالاقملا  أرق  نم  لك  - 
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هنم تذخأو  لوسر ، لزنم  ىلإ  ةحرابلا  تبهذ  كنأ  فرعي  دحأ  نكلو ال  - 
. كدلاو فيشرأ  يوحي  يذلا  قودنصلا 

: لأسأ نأ  لبق  ةظحلل  تلهمت 
؟ لوسر فرعت  فيك  - 

قيدصلا نع  ثدحتي  ناك  يئاقدصأ  – برقأ  هنإ  هفرعأ ؟ ال  فيكو  - 
نإو ناغود ، انأ  ينقدص  لاعفنا  – ّيأ  نم  الخ  هتوص  نكلو  مويلا ، هلتقب  ماق  يذلا 

. هيف بغرت  رخآ  ءيش  يأ  وأ  نيلفط ، انك  نيح  انراجش  نع  كثدحأس  تئش 
. ةصرف كحنمأس  ةجردلا ، هذه  ىلإ  ًارصم  كنأ  املاط  تلق  – ًانسح  – - 

ةسردملل تبهذ  نيح  يدلاو ، كلمي  ناك  ةرايس  يأ  فرعتأ  ناغود ، ًاقح  تنك  نإ 
؟ ةيلخادلا

ليدوم .56 هيلورفيش  فرعأ ، عبطلاب  - 
؟ كلذب تملع  فيك  - 
. لعفلاب ناغود  يننأل  - 

؟ داج تنأ  له  - 
. ةيدجلا لك  - 

راشأ هنكلو  ًاقياضتم ، ادب  نإو  يذلا  ديفم  ىلإ  رظنأ  انأو  ةظحلل ، تثيرت 
. زاتمم لكشب  ريسأ  يننأب 

. تلق ًاقح  – ناندع  تنأ  تنأ . - 
. ناغود انأ  لجأ ، - 
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؟ ةرايسلا تناك يف  يتلا  ةثجلاو  - 
. ءيش لك  كل  حرشأس  - 

. ةيباجيإ تناك  (DNA) لا ـ ليلحت  ةجيتن  نكلو  - 
. رمألا كل  حضوأس  - 

. ًامودصم ودبأ  نأ  تلواح 
ليثمتلا – ةلصاوم  ىلع  يتردق  نم  ُتأجافت  دقو  تلق ، ةظحل  – ةظحل  - 

؟ ناغود ًاقح  تنأ 
. ءيش لك  كل  حضوأس  يننكلو  كبارغتسا ، قحم يف  تنأ  - 

هلعف يونت  يذلا  ام  خارصلاب  – تأدب  دغولا  – اهيأ  هحرشتس  يذلا  ام  - 
كنإ لوقتو يل  ربقلا  نم  جرخت  نمو مث  توملا ، عنصتت  كيدي ؟ نيب  ةبعل  اننظت  له  انب ؟

؟ يح
. هلوقت اميف  قح  كعم  - 

. سانلا ءالؤه  لك  لتق  نم  تنأ  ًاذإ  - 
لتقأ مل  انأ  لتاقلاب  – هل  يتعن  نم  ًاضعتمم  ادبو  اهلاق ، كلضف  – نم  - 

. ضعبلا مهضعب  لتقب  اوماق  نم  مهف  ًادحأ ،
؟ ىلوألا ةظحللا  ذنم  ّيلع  بذكت  تنأو  كقدصأ ؟ نأ  عقوتت  فيكو  - 

. رخآ لح  يدل  نكي  ملو  ًاربجم ، تنك  - 
؟ تنأ رشبلا  نم  عون  يأ  تلق  – كيلع  – ةنعللا  - 
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. لاق هتلعف  – ام  رربأ  نل  - 
؟ اهيف ينتطرو  يتلا  تاراذقلا  ملعتأ  تخرص  – كلذ  – كل  قحي   -ال 

كنأ ًاقثاو  نك  ةقيقحلا ، فرعت  نيح  نكلو  لصح . ام  لك  نع  رذتعأ   -
. ينرذعتس

، كببسب يئاقدصأ  برقأ  ترسخ  دقلف  تلق  – ءيش  – عامس  ديرأ   -ال 
. يتايح لك  تضوقتو 

انعد هثودح . بغرأ يف  نكأ  ملو  لصح ، ام  لكل  فسآ  يننأ  ينقدص  - 
. اهنيح ةقيقحلا  كردتسو  هليصافتب ، رمألا  كل  حرشأل  ام ، ناكم  يقتلن يف 

ىرخأ – ةرم  لاصتالا يب  لواحت  الو  كهجو . ةيؤر  ديرأ  انأف ال  الك ، - 
. ةملاكملا تيأو  اهتلق 

بجي نكلو  ليثمتلا  – ةيرطف يف  ةبهوم  كلمتو  ديفم  – لاق  عئار  – تنأ  - 
. ناكملا راتخنس  نم  نحنف  ءاقللا ، ناكم  ديدحتب  هل  حمست  الو  نيرذح ، نوكن  نأ 

؟ راتخن نأ  انيلع  ناكم  يأو  - 
كانه ىلإ  لوصولا  نم  نكمتنسو  كوجنوغزوك ، لزنم  كاقلي يف  نأ  هربخأ  - 

. هلبق
. نينرلل فتاهلا  داع  هتلمج ، ديفم  يهني  نأ  لبقو 

. يئاذيإ نع  ّفكو  ينأشو ، ينعد  ناغود ، ًاديج  ينعمسا  - 
كعلطأ نأ  بجي  مهم  رمأ  كانهف  كملكأو ، كارأ  نأ  ّيلع  ردقأ ،  -ال 

. هيلع
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هلوقتس يل. ام  عامس  ينمهي   -ال 
. يلك لكشب  كتايح  ريغي  دقف  هب ، كربخأس  ام  فرعت  كنكلو ال  - 

. نآلا هب  ينربخأ  ًاذإ  - 
. هحرش لوطي  ثيدح  وهف  فتاهلا . ىلع  رمألا  ثدحتلا يف  عيطتسأ   -ال 

؟ كلذك سيلأ  دعب ، حتفب  مقت  يتزوحب .مل  لاز  ام  قودنصلا  حاتفم  نأ  امك 
، بسانملا تقولا  دعب  دجأ  يننكلو مل  لافقأ ، عناصل  هذخأ  يونأ  تنك  - 

. ةرايسلا قودنص  ًادقار يف  لازي  وهف ال 
: لاق تمصلا  نم  ةهرب  دعب 

نود نم  هحتفتل  حاتفملا ، كيطعأس  ًاحرشنم  – هتوص  ادبو  ديج  – اذه  - 
. ًاضيأ يدل  امب  كربخأسو  هب . ررضلا  قحلت  نأ 

. ماتلا لوبقلا  رهظأ  نأ  نود  نم  نكلو  نيللا ، ضعب  ءادبإل  تقولا  ناح 
. ديدج نم  ةخسولا  كدئاكم  يطروت يف  يونت  تنك  نإ  ًاديج ، ينعمسا  - 

. هحلاصل ريست  تأدب  رومألا  نأ  رعش  دقو  ًارشبتسم ، ينعطاق  هنكلو 
كديرأ طقف  ةرملا ، هذه  ءيش  ّيأ  كنم  ديرأ  الو  كلذ ، لعفأ  نل  ينقدص  - 

. يدل ام  عمست  نأ 
. عومسم توصب  تففأت 

. ءاقللا اذه  دعب  لاصتالا يب  دواعت  نل  كنأ  يندع  - 
. كحضلاب أدب 
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؟ كحضت امل  - 
يأ كردأل  كناكم ، رخآ يف  ًايفحص  نأ  ولف  بيرغ ، لجر  نم  كل  اي  - 

ءاقللا ةركف  ىتح  ضفرت  لباقملا  كنكلو يف  ءاقللا . اذه  نم  جتني  نأ  هنكمي  ريبك  ربخ 
يب.

؟ تمهف ريخألا ، انئاقل  نوكيس  اذهف  ةرثرثلا ، نع  فك  - 
. اهدعب يمساب  عمست  نلو  ًانسح ، - 

ميدقلا لزنملا  يف  ةعاس  دعب  نوكأس  كاجالاس ، ةقطنم  يف  نآلا  انأ  - 
. كوجنوغزوك

؟ كيأر ام  نيتعاس ، دعب  يقتلن  انعد  - 
. لعفلاب هعامس  بغرأ  ام  اذه  ناك 

. كلذ نم  رثكأ  ّيلع  رخأتت  نكلو ال  ًانسح ، - 
دعوملا يف  كانه  نوكأس  ًاحضاو  – هحارشنا  ادبو  لاق ، قلقت  –  -ال 

. ددحملا
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نوثالثلاو عساتلا  لصفلا 

. ديفم ةبغر  ىلع  ءانب  يبراليب ، ةطرش  مسقب  انررم  لزنملا ، ىلإ  هجوتلا  لبق 
ةءافكلا تاذ  تادحولا  ىدحإ  مهنم  بلطأو  نمألا ، ةيريدمب  لصتأس  - 

. ةعرسب رمألا  نم  يهتنأس  ءاقبلا ، ليطأ  نل  حضوأ  – ةيلاعلا  –
ينهبن هنأ  مغرو  روفلا . ىلع  لورإب  تلصتاو  هباهذ ، ةصرف  لالغتساب  تمق 

، ينهملا هبجاوب  ديقتلا  يف  هتبغر ، تمرتحإ  دقو  اهئاهتنا ، ىتح  ةيلمعلاب  ًادحأ  ربخن  الأ 
. لباقملاب ينهملا  يبجاو  هيضتقي  ام  اذهف  يئالمزب ، لاصتالا  ّيلع  لباقملاب  يننكلو 

، مسد ربخ  ةحئار  لورإ  ّمتشا  روفلا  ىلع  ةمهم  – تاروطت  كانه  - 
. كلذل تقولا  كلمأ  نكأ  يننكلو مل  ليصافتلاب ، ينبلاطو 

ةحفصلا نوصصخي  مهعد  باضتقاب  – اهتلق  ليطأ  – نأ  عيطتسأ   -ال 
ذخ كانه . نوكأس  كوجنوغزوك ، ميدقلا يف  يدلاو  لزنم  فرعت  كنظأو  ربخلل . ىلوألا 

كايإو كوجنوغزوك . بلدلا يف  لالظ  ىهقم  نيتعاس يف  دعب  ينرظتناو  اغلوت ، كعم 
. ينم ةملاكم  رظتناو  كانه ، ىلإ  بهذا  كب . لاصتالاب  موقأس  انأف  لاصتالاو يب ،

ةهرب دعبو  ةملاكملا  تيأ  ديزملاب . ينبلاطي  ملف  رمألا ، ةيدج  لورإ  كردأ 
فصن نم  رثكأ  تضقنأ  دق  نكت  ثيح مل  لزنملا ، وحن  انهجتاو  ديفم ، داع  ةريصق 

: ديفم لاق  لزنملا ، عراش  غولب  لبقو  اننكلو  ناغود . ةملاكم  ىلع  ةعاس 
لصو دق  هنظأ  كدرفمب .ال  كانه  ىلإ  باهذلا  كيلع  انه ، لزنأس  انأ  - 
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يب، لصتا  ريخب  رومألا  تناكو  لزنملا ، تلصو  نإو  طاتحن . نأ  بجي  اننكلو  دعب ،
. يئاقو ريبدتك  ناكملا  لوح  ةلوجب  ءانثألا  هذه  موقأسو يف 

لزن شاقن . نود  نم  هتابلط  ىلع  تقفاو  اذل  ةيلمعلا ، هذه  ريدم  وه  ناك 
ءطبب دوقأ  انأو  يلوح ، تفلتأ  تنكو  يحلا  وحن  يترايسب  تهجتا  اميف  ةسينكلا ، مامأ 

ةحاسلا يفو  رواا ، ءانبلا  ةفرش  نم  اداجس  ضفنت  ةأرما  كانه  تناك  ديدش .
نم تلزن  ًامامت . لزنملا  مامأ  ثواميلبلا  تنكر  ةركلا ، نوبعلي  لافطألا  ناك  ةريغصلا 

نوكس يف  ًاقراغ  ادب  هنكلو  ةكرح ، ىندأل  ًاهبتنم  لزنملا  رئاتس  بقارأ  انأو  ةرايسلا ،
ةظحل تلهمتف  حتف ، ريصق  ريرص  دعبو  حاتفملا  تجرخأو  بابلا ، وحن  تهجتا  قيمع .

تداتعا نأ  دعبو  ةرم . لك  نم  ىوقأ  ةنوفع  ةحئار  ينتلبقتسا  ثيح  لوخدلا ، لبق 
تخصأو ءابرهكلا . رز  ىلع  تطغضو  ًاراسي ، تهجتا  لخادلا ، ةملظ  ىلع  يانيع 
تلعشأ لب  كلذب ، فتكأ  ءيش .مل  ينلصي  نكلو مل  توص ، وأ  ةكرح  يأل  عمسلا 

ياوس يف دحأ  نم  ام  نأ  ودبي  نكلو  فرغلا ، ةفاك  شيتفتب  تأدبو  ءاوضألا  لك 
ناكملا يف  ركفأ  تذخأ  هرظتنأ  اميفو  لزنملا . هل  تفصوو  ديفمب ، تلصتاف  لزنملا .
قباطلا يف  ناغود  عم  ثدحتأس  يننأ  دكؤملا  نم  هيف . ءابتخالا  هيلع  بجي  يذلا 

ةنازخ وحن  يراظنأ  تهجتا  نيأ ؟ نكلو  خبطملا . هل يف  ئبخم  لضفأ  نوكيسو  يلفسلا ،
غارفلا اذه  ىلع  ةراتس  لدسأ  دق  ناك  ناميرك ، ةلاخلا  نم  يدلاو  جاوز  لبقف  نؤملا .

، ةيرورضلا ريغ  تايجاحلاو  كانه ، ةنوؤملا  عضن  انكو  طئاحلاو ، ملالسلا  تحت  يذلا 
تعضوو اهتبغر ، قفو  ناكملا  بيترت  ةداعإب  تماق  تءاج ، نيح  ناميرك  ةلاخلا  نكلو 

ناكملا يطغي  نأ  نم  رغصأ  ناك  اهمجح  ّنأل  نكلو  ةراتسلا ، كلت  ناكم  نؤم  ةنازخ 
وهف هيف ، ديفم  ئبتخي  نأل  يفكي  و  ةنازخلاو ، ملالسلا  نيب  غارف  كانه  لظ  دقف  هتمرب ،

ناغود نظأ  الو  ةلوهس . لكب  ةجاحلا  دنع  جورخلا  نم  نكمتيسو  ًانيدب ، سيل 
، ةركفلل تنكر  نأ  دعب  كانه . مهدحأ  دوجو  هل  رطخيس  وأ  ناكملا ، كلذ  ركذتيس 

امك تناك  دقو  ااكم . يف  ءادوسلا  سايكألا  نأ  نم  دكأتلل  هتفرغ  وحن  تهجتا 
رداغأ نأ  لبقو  دحأ . اهسمي  نأ  نود  نم  ةموؤشملا  تارالودلاب  ةئيلم  ةحرابلا  اهتكرت 
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. ديفم هنأو  دب  ال  بابلا ، ىلع  قرط  توص  تعمس  ةفرغلا ،
نيح حضوأ يل  كوكشلا  – ريثي  ام  كانه  دجوي  ال  راوجلا ، تدقفت  دقل  - 

يننكلو دعب . لصي  ناغود مل  نأ  ودبي  لزنملا  – ءاجرأ  يف  رظنلا  ليجي  وهو  لخد ،
. ليوط تقوب  دعوملا  لبق  يتأيس  هنظأ 

؟ هدرفمب يتأيس  له  - 
؟ هعم رضحيس  نمو  - 
. ًالثم نالصأ  اضر  - 

. ًادج ًايبغ  هربتعا  هنأ  حضاولا  نم  يذلا  يلاؤس  ىلع  فافختساب  يلإ  رظن 
؟ ةرايسلا يتلا يف  ةثجلا  كلت  تناك  نمل  كيأرب  - 

ىلع تبقع  يننكلو  تلق ، جراخلا  – ىلإ  بره  هنكلو  اضرل ؟ اأ  ينعتأ  - 
. هرفس زاوج  مدختسي  ناغودف  ًاذإ  روفلا  –

يتأيس ناغود  لعفي  – مل  هنكل  ةيرخسلا ، لصاويس  هتننظ  ًاريخأو ؟ – - 
. هدحو هيلع  دمتعت  هتطخف  هدرفمب ،

؟ كلذ لعفي  امل  - 
ىلع لوجتل  هتارظن  تداع  دحأب –  قثي  الو  كشلاب ، سووهم  هنأل  - 

؟ ءابتخالا ّيلع  نيأ  نآلاو ، لأس  – نمو مث  ناكملا ،
. كانه ءابتخالل  بهذ  لب  ضرتعي ، ملف  ةنازخلا ، ءارو  غارفلا  ىلع  هتعلطأ 

هنإ جرخ  – يفنلاب  تبجأ  نيحو  كلذك ؟ – سيلأ  يتيؤر ، نكمي   -ال 
ققدي وهو  ينم  برتقا  هتيؤر  – نم  نكمتأس  خبطملا  لخد  ول  ىتحف  مئالم ، ناكم 
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؟ لصحيس امل  زهاج  تنأ  له  رعشت ؟ فيك  ينيع  – رظنلا يف 
نأكو يلزنم  ىلإ  ةرداغملاب  حمسيسف يل  كلذك ، تسل  يننإ  تلق  ول  يننأكو 

. نكي ًائيش مل 
. باضتقاب اهتلق  زهاج  – - 

هتلأسو سدسملاب ، يتارظن  تقلعت  امنيب  همقليل ، هبارق  نم  سدسملا  جرخأ 
: باوجلا يتفرعم  مغر 

؟ حالسلا مادختسال  عاد  نم  نوكيس  له  - 
. رمألا ىلع  قلعي  هنكلو مل  مويلا ، عفترم  يئابغ  رشؤم  نأب  رعش  هنأو  دب  ال 

: حيضوتلاب ىفتكا  لب 
. نيدعتسم نوكن  نأ  انيلع  نكلو  كلذ ، ىلإ  رطضن  الأ  وجرأ  - 
؟ جراخلا ًارظتنم يف  نوكيس  كرزاؤي ، نأ  تبلط  يذلا  قيرفلاو  - 

لواح ام ، رمأ  ثدح  ولف  لزنملا ، مهأبخن يف  يكل  انيدل  تقو  ال  عبطلاب ، - 
. بابلا مامأ  هيلع  ضبقلا  ءاقلإب  نوموقيس  برهلا ، ناغود 

حاتفملا توص  تعمس  باوجلا ، ةفرعم  لبقو  ام ؟ – رمأ  ثودحب  ينعت  اذام  - 
. بابلا رودي يف 

. ًاسماه لاق  لصو  – دق  هنأو  دب   -ال 
، ءود ةنازخلا  ءارو  ىفتخاو  تمصلا ، ينم  بلطيل  همهف ، ىلع  هتبابس  عضو 

عنطصا ًالخاد . هتدهاش  نيح  خبطملا  باب  دنع  يتلا  ةكيرألا  وحن  تهجتا  اميف 
. ينآر نيح  ةماستبا 
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. ًاددجم كتيؤرل  تررس  همدقب  – بابلا  قلغأو  ناندع  – ًابحرم  - 
تيأر نيح  يضاعتما  – يدبأ  انأو  اهتلق  هتاذ  – ءيشلا  لوق  عيطتسأ   -ال 
ًاديعس تسل  يننكلو  كتوم ، ىلع  تنزح  كل ، اهتننظو  ةحرشملا ، ةقرتحملا يف  ةثجلا 

. يح كنأ  ةفرعمل  نآلا 
. تاوطخ عضب  يوحن  اطخ 

، ديفم لعف  امك  ناكملا  ىلع  هتارظنب  لاجو  كلذ  – ىلع  كمولأ   -ال 
نأ ملعأ  علهلا  – ينباتناف  ليوطلا ، يدلجلا  هفطعم  بيج  هدي يف  نأ  تظحال  اهنيحو 

صحف لصاوي  لب  ّيلإ ، رظني  نكي  هنكلو مل  لصح  – ام  ىلع  ينحماستل  ليبس  ال 
: لوقأ انأو  يتوق ، لك  تعمجتساف  يدرفمب . تسل  يننأ  كردي  نأ  تيشخو  ناكملا ،

. يعم ثدحتت  نيح  ّيلإ  رظنأ  ثحبت ؟ امع  - 
رطخف ئباع يب . ريغ  خبطملا  لخد  لب  ثحبلا ، لصاو  هنكلو  ًانسح  – - 
. ههيبنت ّيلع  ناك  اذل  هيف . أبتخا  يذلا  ناكملا  ةفرعم  دويو  ديفم  ىأر  دق  هنأ  يل 
؟ خبطملا لخدت  امل  عفترم  – توصب  تلق  هلعف ؟ – يونت  يذلا  ام  - 
ةدوهعملا ةطرشلا  تاملك  عامس  تعقوتو  هتمرب ، شعتري  يدسج  ذخأو 

ًاقراغ يف ناغود  ةيؤرو  صاصرلا ، قالطإ  توص  عامسو  ةظحل ، دعب  كسفن « مّلس  «
خبطملا نم  ناغود  جرخ  نيحف  ظحلا ، نسحل  ققحتت  مل  يتاعقوت  نكلو  هئامد .

، هتفرغ ىلإ  هجتاف  ناكملا ، لوجتي يف  ذخأو  ةحارلاب . رعشأ  انأو  ًاقيمع ، ًاسفن  تبحس 
هنكلو مل كانه ، نيدوسألا  نيسيكلا  ىأر  دقف  ًاعله ، يردص  نم  زفقي  داكي  يبلق  اميف 

ًامتهم نكي  ملو  لخادلا ، ّائبتخم يف  نوكي  نمع  ثحبي  ناك  وهف  ًامامتها ، رمألا  رعي 
. اهل ةميق  ال  ةميدق ، ءايشأ  هنظ  امب 

: لوقي وهو  ملالسلا  وحن  هديب  راشأ 
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؟ يولعلا قباطلل  ًاعم  دعصن  انب  ايه  - 
؟ كلذ لعفنس  املو  - 

. رمألا ةديكم يف  دوجو  مدع  نم  دكأتلل  - 
دوي هنأ  مأ  هكوكش ، ريثي  ءيشب  تمق  له  ةجردلا ؟ هذهل  ًارصم  ناك  امل 

. قباطلا اذه  كرت  يحلاص  نم  سيلف  طقف ؟ نانئمطالا 
؟ كلذ لعفأس  املو  يفوخ –  ىلع  يطغأل  ًاخراص ، اهتلق  ةديكم ؟ – - 

الو يفحص ، تنأف  ركمب  – ينقمرو  اهلاق  ببسلاب  – نهكتلا  نكمي   -ال 
. كيف ةقثلا  ردجي يب 

. كسفنب دكأتو  دعصا  ًانسح ، - 
. يدحول دعصأ  نلف  ةيوس ، دعصنس  - 

؟ دعصأ نإ مل  اذامو  - 
ههجو دقو  سدسملا ، ًالماح  هبيج  نم  هدي  جرخأ  دقف  تنمخ ، امك  اهنيح 

ريبك ردقب  ىلحتي  ناك  هنكلو  دد ، وأ  بضغ  هتاكرح  وأ  هتارظن  نكي يف  يبوص .مل 
. تضفر نإ  ينلتقيس  هنأ  كوكشلا ، ينرماخت  ثيحب مل  ةيدجلا  نم 

: لوقأ انأو  ةبيخلا  عنصت  تلواح 
؟ كلذ هينعي  يذلا  ام  ًاحلسم ، يتأتو  كئاقلل ، ينيعدتست  سدسم ! - 

. رثأت يأ  دبي  مل 
. دعصن انعد  نآلاو  ًاقحال ، رمألا  ثدحتنس يف  - 
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ّيلع ناك  ام  اذهو  ديفم ، نع  داعتبالا  ينعي  ينم ، هبلطي  ام  ذيفنت  ناك 
. هعنم

عمتجيس دصق ، نود  ةصاصر  تجرخ  نإف  هناكم ، ىلإ  كحالس  دعأ  - 
. انيلع مهلك  ناريجلا 

. دعصنلو ناريجلا ، نم  كعد  نآلاو  توص . متاكب  دوزم  وهف  ىشخت ،  -ال 
؟ انعمسي ديفم ال  نأ  لقعيأ  ةنازخلا ، فلخ  نم  توص  ديفم  جرخي  مل 

ولو حضاو ، كشب  ينقمري  وهو  اهلاق  ىلعألا ؟ – يف  هيفخت  ام  كانهأ  - 
. لعفلاب لزنملا  ًادحأ يف  كانه  نأ  كرديسف  ضفرلا ، ىلع  ًارصم  تيقب 

كانه هدجنس  يذلا  ام  ىرنو  دعصن  انعد  ةجردلا ، هذهل  رصم  تنأ  املاط  - 
. ًاملستسم تلق  – 

ولت ةدحاولا  فرغلا  شيتفتب  ذخأو  ينعبتي . وهو  ملالسلا ، دوعصب  انأدب 
نم ديفم  نكمتيسف  يحلاصل ، ةوطخ  نوكي  دق  اندوعص  نأب  تركفو  ىرخألا ،

، اندوعص لالخ  جرخي ال  ملو  هئبخم ، ًانكاس يف  يقب  هنكلو  فلخلا ، نم  هتتغابمو  جورخلا 
. ديدج نم  انلزن  نأ  دعب  الو 

يعارذ كبشأ  انأو  تلق  نآلا ؟ – كعادخ  لواحأ  يننأب ال  تكردأ  له  - 
. يهتنن انعدو  كيدل  امب  ينربخأ  ايه  يردص  – ىلع 

. تقولا لاوط  يهجو  هرهشي يف  ناك  يذلا  هحالس  لزنأو  ًانئمطم ، ادب 
رمألاف خبطملا  – يتلا يف  ماعطلا  ةلواط  ىلإ  راشأو  انه  – سلجنلف  لاعت  - 

. تقولا ضعبل  ةجاحب 
. هنهذ نم  كشلا  تالامتحا  رخآ  دعبأل  ضفرلا  تلواح 
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لدابت يف  كعم  هعيضأل  ّيدل  تقو  تلق  –ال  ناغود  – اي  ينعمسا  - 
. اهدعب بهذأ  ينعدو  كيدل ، ام  لق  ةديرجلا ، ىلإ  ةدوعلا  ّيلع  لئاط ، نود  ثيدحلا 

. يضارتعاب ثرتكم  ريغ  ادب 
يتلا يف يساركلا  دحأ  وحن  سدسملا  ةهوفب  راشأو  بهذتس  – بهذتس  - 

. يتلابق سلجأو  لاعت  ةهجاوم  –
هنأ مغرو  ناكم يل ، بسنأ  راتخا  هنأ  تكردأ  يسركلا ، وحن  تهجتا  نيح 

. ًاليلق هرذح  نع  ىلخت  هنكل  يتاكرح ، لك  ةبقارم  نم  نكمتيل  يتلابق  سولجلا  دصقت 
عيطتسي وهف  ًاريثك ، ديفم  ةمهم  لهسيس  امم  خبطملا ، ىلإ  هرهظ  ريدي  وهو  سلج  دقو 

هدي ّدم  همامأ ، سدسملا  عضو  نأ  دعبو  هيلع . موجهلاو  ءاشي  يتلا  ةظحللا  جورخلا يف 
. هبيج رئاجسلا يف  ةبلع  ىلإ 

؟ ةدحاو بغرتأ يف  - 
. ديرأ  -ال 

. هسفنل ةراجيس  لعشأ 
ةراجيسلا – نم  سافنأ  ةدع  بحس  نأ  دعب  اهلاق  ينم  – بضغت   -ال 

. ةمرصنملا عيباسألا  كتايحل يف  قيوشتلا  ضعب  لخد  يلضفبف 
ًابغار يف تسل  هيلإ  – ةبضاغ  تارظن  بوصأ  انأو  اهتلق  ًاديج  – ينعمسا  - 

. ينأشو ينعدت  نأ  هيف  بغرأ  ام  لك  قيوشتلا ،
. ًاكحاض هقهقي  أدب 

! راوطألا بيرغ  لجر  نم  كل  اي  - 
؟ راوطألا بيرغ  انأ  املو  - 
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ةفرعمل لوضفلا  كباتني  الأ  دئاكمو ، مئارج  نم  ثدح  ام  لك  دعب  - 
؟ ةقيقحلا

ةمسترم باجعإلاب  ةجوزمملا  ةشهدلا  ةيؤر  يف  بغري  هنأ  تكردأ  اهنيح 
. عيمجلا ليلضت  نم  تنكمت  يتلا  ةيكذلا  هططخو  هتعارب  نع  ينثدحي  اميف  يهجو ، ىلع 

. يتالابمال راهظإ  تدمعت  يننكل  ةصقلا ، عامسل  ًاقوش  قرحتأ  تنك  يننأ  مغرو 
ينم الو  رمألاب . متهأ  انأ ال  رجتملا ، انك يف  نيح  لبق  نم  كتربخأ  دقل  - 

. ةيمادلا كتاباسحو  مكلكاشمو ، ةرذقلا ، ةيلخادلا  مكبورح 
. تمصب كحض 

ام يتايح ، يف  تلباق  نم  دنعأ  لعفلاب  كنكلو  لاق  – ءاشت  – امك  - 
. قباسلا انئاقل  اهتلق يف  يتلا  تاملكلا  تاذ  ددرت  تلز 

؟ ينم هديرت  يذلا  ام  ملكتو . يدانع ، نمو  ينم  كعد  - 
. ةيدجلا هيلإ  تداع 

؟ وه نيأ  لاق  – قودنصلا  – ةيؤر  ّيلع  ةيادبلا   -يف 
. ههجو قدحأ يف  انأو  بارغتسالا  تعنصت 

. كيدل ام  امب  ينربخأو  نآلا ، هرمأ  نم  انكرتأ  رمألاب ؟ قودنصلا  ةقالع  ام  - 
؟ ةرايسلا لاز يف  ام  له  ًالوأ ، هناكم  فرعأ  نأ  بجي  يننكلو  كربخأس ، - 

يطيروت يف نع  ّفك  ًابضاغ  – تلق  ةرملا ؟ – هذه  هل  ططخت  يذلا  ام  - 
؟ مهفتأ كتاراذق ،

. يوحن هبوصيو  سدسملا  لمحي  داع 
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. كعامس ىلع  رداق  انأف  لاق  – كتوص  – عفرت   -ال 
ىلع ًارداق  دعأ  ملو  حفط ، دق  ليكلا  ّنأل  لب  ينعمست ، يكل  خرصأ   -ال 

. خارصلل تدع  ديزملا  – لمحت 
. هلعفيس ام  بقرتأ  انأو  يفوخ ، مظاعتف  ىرسيلا ، هدي  ىلإ  سدسملا  لقن 

ةلواطلا – ىلع  سدسملا  عضو  داعأ  دقو  لاق ، ناندع  – اي  ًاديج  ينعمسا  - 
ذنم نمزلا  كلذ  ّىلو  دقل  مكلزنم . هب يف  اولبقت  يذلا مل  ميتيلا  لفطلا  كلذ  دعأ  انأ مل 

ناكم نع  ينربخأو  ضارتعا ، نود  نم  كنم  هبلطأ  ام  ذفن  نآلاو  ليوط ، تقو 
. قودنصلا

قودنصلا لجأ  نم  انه  ىلإ  تأي  ملو  ةميدقلا ؟ رتافدلا  حتف  ّدوي  ناك  دقف  ًاذإ 
كرديسو هتياغ ، قيقحتب  هل  حمسأ  نل  يننكلو  ًاضيأ ؟ هسفنل  رأثي  نأ  ديري  لب  طقف ،
: هتلأس فقوملا  رتوت  نم  ديزأ  ىتحو ال  يننأ  الإ  هبكترا . يذلا  أطخلا  ةحادف  ًابيرق 

يتوص – ةدح  نم  تففخ  دقو  اهتلق  قودنصلاب ؟ – هلعفتس  يذلا  ام  - 
. يدلاو فيشرأ  يوحي  وهف  يقح ، نم  هنإ 

. فافختساب يهجو  هب يف  حوليو  هحالس ، عفري  داع 
. كصخي امك  ينصخي  فيشرألا  كلذو  ًاضيأ ، يدلاو  وه  - 

فيشرأب متهم  ريغ  كنأ  ًاديج  ملعأ  انأف  بيعالألا ، هذه  نم  كعد  - 
. قالطإلا ىلع  يدلاو 

؟ لزنملا نم  يدرطب  ماق  موحرملا  نألأ  كلذ ؟ دقتعت  املو  - 
. ًاليلق ههجو  نضغتو  ةيرخسلا ، نع  فقوت 

. لزنملا نم  كدرطب  مقي  يدلاوف مل  ئطخم ، تنأ  - 
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ًابضاغ – يهجو  قدحو يف  درطلا  – نم  أوسأ  وه  امب  ماق  دقف  حيحص ، - 
، برضلا نم  أوسأ  تناك  كدلاوو  تنأ  كتافرصت  نكلو  ريغص ، لفط  ىوس  نكأ  مل 

. ةناهم دادزأ  يننأب  رعشأ  تنك  ةدئاملا  كلت  ىلإ  تسلج  املكو 
، شحو وأ  مرجم  ىلإ  لوحت  دق  ناك  ول  ىتحو  هلوقي ، امم  ءزج  ًاقحم يف  ناك 

. يفخ راعب  رعشأ  ينتلعج  هتاملك  نكل 
ًالفط تنك  ًاضيأ  انأ  يننكلو  تلق  – كيلإ  – انأسأ  دق  انك  نإ  رذتعأ  - 

. اهنيح
. انعوضوم ىلإ  دعن  انعد  لاح ، يأ  ىلع  ءيش . ينديفي يف  نل  راذتعا  - 

. قودنصلا كلذ  كيطعأ  نلف  ةلواحملا ، نع  فك  - 
. ةرخاس ةرظنب  ينقمري  وهو  ًاليلق ، هسأر  لامأ 
؟ ةأجف كيلع  تطبه  ةعاجش  يأ  بيرغ ! - 

ةريبك ةميق  لمحت  قودنصلا  تايوتحم  نكلو  رمألاب ، ةعاجشلل  ةقالع   -ال 
. ّيلإ ةبسنلاب 

تاجوتنملا لكب  مرغم  انأف  ًاضيأ ، يلإ  ةبسنلاب  ةميقلا  تاذ  لمحتو  - 
. ةيكيرمألا

. ةيرخسلا نع  فك  - 
ةغوارملا نع  فقوت  ايه  هتيدج  – هيلإ  تداع  رخسأ ؟ – يننإ  لاق  نمو  - 

. وه نيأ  لقو 
؟ دحلا اذه  ىلإ  هب  متهم  تنأ  امل  ينربخت  نأ  كيلع  ةيادبلا   -يف 
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. يلإ رظني  وهو  ةأجف  كحض 
. كلوضف ظقوأ  نأ  تعطتسا  ًاريخأو  ووووأ . - 

، يبغلا رود  تلصاو  كلذك ؟ – سيلأ  قودنصلا  ةمهم يف  تافلم  كانه  - 
. ةصقلا درس  ةصرف  هتحنمو 

اإ ًاحرف  – هانيع  تءاضأ  دقو  اهلاق  ملاعلا  – يتلا يف  قئاثولا  مهأ  هيف  - 
عيمج حتفت  نأ  نكمي  ءارضخ  ةيدقن  قاروأ  اهيلع . لوصحلل  عيمجلا  براحي  قئاثو 
رعق دقرت يف  رالود  نييالم  ةسمخ  كانه  ملاعلا . ناكم يف  لك  يف  ةلفقملا ، باوبألا 

. قودنصلا
؟! رالود نييالم  ةسمخ  - 

. لامكلاو مامتلاب  رالود  نييالم  ةسمخ  لجأ ، - 
تمتمت – سانلا ؟ – ءالؤه  لك  كلتقو  كمئارج ، ببس  وه  اذهف  ًاذإ  - 

؟ كلذك سيلأ  دوقنلا  هذه  لجأ  نم  مهتلتق  دقل 
؟ حضاو ردك  ههجو يف  نضغتو  هينيع ، قيرب  ىفتخا 

ىتح ال يسفنب ، ةاجنلا  لجأ  نم  لب  دوقنلا ، لجأ  نم  كلذ  لعفأ  مل   -ال ،
اوموقي ول مل  ةرم . لك  امك يف  عاقلا  وحن  ردحنأو  ةديدج ، تانايخو  تابيخل  ضرعتأ 
اوذخأو يدض ، فلاحتلاب  اوأدب  مهنكلو  ءيش . يأب  مايقلا  تلواح  امل  ّيلع ، رمآتلاب 

. يربق نورفحي 
؟ روغنوغو جافلاي  ينعت  - 

. ينم صلختلا  ىلع  ًاقفتم  ناك  لكلا  تعفرو ، ريكبو  - 
. باهُرلا نم  يناعي  ناغود  نأ  نع  ديفم  هلاق  ام  تركذت  اهنيح 
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؟ كلتق نولواحيس  امل  ينعأ  هتلأس  – دكأتم ؟ – تنأ  له  - 
. هلبأ نم  كل  اي  لوقي يل  هنأكو  ًافختسم ، ّيلإ  رظن 

ءالؤهف انملاع ، يف  رومألا  يرجت  فيك  ملعت  ال  كنأ  حضاولا  نم  - 
. انب اوعقوأو  تارم ، ثالث  يئاقدصأو  انأ  يعادخب  اوماق  صاخشألا 

؟ ثدحتت نمع  - 
دقل ةلودلا . لاجر  نم  ةعومجم  شيجلاو . تارابختسالاو  ةطرشلا  نع  - 
ثيح يركسعلا ، بالقنالا  لبق  تناك  ىلوألا  ةرملا  تارم . ثالث  انعادخب  اوماق 

، اندلب اذهف  عنامن ، نكن  كلذ مل  مغرو  نييعويشلا ، نم  صلختلل  ةادأك  انومدختسا 
نيقداص اونوكي  نأ  لباقملا  هبلطن يف  انك  ام  لك  هلجأل . ةيحضتلل  نيدعتسم  انكو 

انوعضوو يف مهدوعو ، عيمجل  اوركنت  بالقنالا ، دعبو  مأ  الإ  انوعدخي ، الأو  انعم ،
نوجسلا تاذ  انعضوو يف  انلاقتعاو ، انتقحالمب  اوماقو  نييعويشلا ، عم  ةفكلا  تاذ 

انولماعو انئالمز ، نم  ريثكلا  مادعإ  ىلإ  رمألا  م  لصوو  نويعويشلا ، اهيف  عبقي  يتلا 
ةبراحم لجأ  نم  انتدعاسم ، نيبلاط  انيلإ  اوداع  تاونس  ةدع  دعب  ةنوخ . درجم  اننأكو 
اننكلو انبعشو ، اننطول  ةمدخ  رمألا  ربتعن  اننأل  روفلا ، ىلع  انقفاوف  ، ASAL ةمظنم
روفلا ىلع  مهنكلو  اهرطخو ، ةمظنملا  ىلع  ءاضقلا  انلضفبو مت  طورشلا . ضعب  انعضو 

، نارودلل نمزلا  داع  هولاق . امم  ءيش  يأب  اومزتلي  ملو  مهدوعوب ، اوثنحو  انيلع ، اوبلقنا 
ةبراحم لجأ  نم  انتحلسأو ، انتربخو  انتوقل  مهتجاح  نونلعي  انباب  نوقرطي  اوداعو 

نمم لضفأ  مأب  انسفنأ  عانقإ  لواحن  نحنو  ضرعلا ، لوبقل  اندعو  PKK. لا ـ ةمظنم 
انمدق يتلا  تامدخلا  ةقيقح  نيكردم  مأو  ةرملا ، هذه  مهدوعوب  نوفيسو  مهقبس ،
اوماق ةقباسلا ، تارملا  امك يف  مهنكلو  ةثلاثلا . ةرملل  مدعاسم  ىلع  انقفاوو  اندلبل .

امك ةيداع  ةثداح  كولرسوس  نكت  ملو  لئاسولا ، ةفاكب  انم  صلختلا  اولواحو  انعادخب ،
. انيلع ءاضقلل  مهتلواحم  ىدحإ  تناك  لب  مكل ، رمألا  اوروص 
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. ًاريثك ا  متهأ  اذل مل  لبق ، نم  تاءاعدالاو  تاريربتلا  هذه  تعمس 
نأ ولف  كدحو ؟ كنم  صلختلل  ًارمآتم  ناك  لكلا  نأ  دقتعت  امل  نكلو  - 

. هتمرب قيرفلا  نم  صلختلا  ةلواحمب  ةلودلا  تماقل  يعدت  امك  رمألا 
. ةيبصعب كحضي  أدب 

ًايوق ةريشع ، ميعز  ناك  ريكبف  مهنيب . فعضألا  ةقلحلا  تنك  يننأل  - 
هتاقالع تناك  دقف  ْلبق ، نم  شيجلا  ناك يف  هنألف  تعفر  امأ  ةلودلا . لبق  نم  ًايمحمو 

نكأ ملف  انأ  امأ  نمألا . ىوق  نمض  نم  اناك  دقف  روغنوغو ، جافلايو  ةناصحلا . هحنمت 
تعقوت دقف  لبق ، نم  ةنايخلل  تضرعت  يننألو  مهلثم ، ةيامحلا  تاموقم  كلمأ 

دقف اذل  قيرفلا ، تيتشت  ةمهم  لهسيس  ينم  صلختلا  نأ  نوكردي  مألو  اهراركت .
. ّيلع رايتخالا  عقو 

؟ ًائطخم نوكت  نأ  نكمي  الأ  تلق  – تالامتحا  – درجم  هلوقت  ام  لك  - 
تاريغت تثدح  ثيح  يكوكش ؛ تدكأ  ىرخأ ، رومأ  تلصح  دقف   -ال ،

انكو انسأرتي ، نم  عم  ةفوشكم  انتقالع  تناك  ًالبقف  هلكشن . انك  يذلا  قيرفلا  ةينب  يف 
انثدحي جافلاي  أدبو  دعب . اميف  هتيوه  ةقيقح  نوفخي  اوذخأ  مهنكلو  نوكي ، نم  ملعن 

. طابضلا هبقل  صخش  نع 
تنك دقف  ينايك ، لك  رعذلا  زه  موؤشملا ، مسالا  اذه  عامسل  تدع  نيح 

، ةيصخشلا هذ  هل  ةقالع  نأ ال  نآلا  دكؤي يل  هنكلو  ناغود ، نم  ىرخأ  ةعدخ  هنظأ 
. رثكأ دكأتلا  ّيلع  ناك  نكلو 

. طباضلا ناك  ًاضيأ  كبقل  نكلو  - 
. ًاهقهقم كحضي  أدب 
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. بابشلا تاقامح  نم  ةقامح  درجم  ديعب ، نمز  ذنم  كلذ  ناك  - 
؟ طباضلاب وعدملا  هذه  ةيؤر  نم  تنكمت  لهو  - 

ام نكلو  ةيمهأ . يذ  رمأب  سيل  اذهو  ةيقيقحلا ، هتيوه  فرعأ  الو  هرأ   -ال مل 
أدب نيح  امأ  انضعب ، عم  فوشكم  لكشب  لماعتن  يضاملا  انك يف  انّنأ  يكوكش  راثأ 
. ةبيرق تتاب  دق  تايفصتلا  نأ  حضاولا  نم  ناكف  راتس ، فلخ  نم  لمعلاب  مهدحأ 

. ليصافتلا نم  ديزملا  ةفرعم  ّيلع  ناك 
نامضل ينيتور  ءارجإ  درجم  وه  هلوقت  امو  ءيشلا ، ضعب  غلابت  امبر  - 

. ةيامحلا
، كلثم ترّكف  امبرل  كلذ ، دعب  لصح  امب  ينثدحيو  اضر ، ّيلإ  تأي  ول مل  - 

يتاكرحت دصر  هنم  اوبلطو  هئاعدتساب ، اوماق  مأ  ينغلبأ  هنكلو  رمألا ، نع  تيضاغتو 
نيح انأ . يحلاصل  ال  مهحلاصل  لمعي  هنأب  هوربخأو  مهحلاصل . ّيلع  سسجتلاو 

. ينم صلختلاو  عاقيإلل يب ، نوططخي  مأ  تكردأ  رمألا ، ىلع  ينعلطأ 
. مهنم صلختلل  ةطخ  ريبدتب  كرودب ، تمقو  - 

، كرحتلاب ردابأ  ول مل  يلتقب ؟ اوموقي  نأ  رظتنأأ  هعقوتت ؟ تنك  يذلا  امو  - 
ناك ةاجنلل ، ةطخ  ركفأ يف  تذخأ  اذل  ربقلا . كلذ  ًادقار يف  لعفلاب  نآلا  تنكل 
لجأ نم  دوقنلل  ةجاحب  تنك  يننأ  امك  ينأشو ، ينوعدي  نل  مأل  ًاتقؤم  ًالح  برهلا 

. ساسألا اذه  ىلع  يتطخ  تعضوو  ًاعيمج ، مهنم  صلختلاب  ركفأ  تأدب  اذل  برهلا ،
عم لماعتلا  نم  اهتبستكا  يتلا  كتربخب  تنعتسا  كنأ  دب  الو  - 

؟ كلذك سيلأ  ةيبنجألا ، تارابختسالا 
. لعفي هنكلو مل  اهيف ، بضغيس  هنأ  تننظ  ةهربل ، ّيلإ  رظن 

٦٧٦ مكـتبة



، لاح يأ  ىلع  حيضوتلا  – اذ  ىفتكا  يعسوب  – ام  لك  تلذب  دقل  - 
بعصأ ناكو  اهقيبطتل ، بسانملا  تقولا  راظتناب  تأدب  ةزهاج ، ةطخلا  تحبصأ  نيح 

ناك قيرفلا ، دارفأ  ةيقب  عم  ءاقل  وأ  عامتجا  لك  يفف  راظتنالا ، كلذ  وه  رمألا  ام يف 
دعبو ينم . صلختلل  ًاخف  رمألا  نوكي  نأ  لامتحا  ركفأ يف  انأو  فصعي يب ، فوخلا 
تاونس يفف  قيبطتلل . ةيتاوم  فورظلا  تحبصأو  ةبسانملا ، ةظحللا  تءاج  رهشأ  ةتس 

نمم مهل  نيلاوملا  دروكلا  نم  ريثكلا  ةراجت  ضيوقتب  انمق  ، PKK لا ـ ةمظنمل  انتبراحم 
اوفعاض نيذلا  ولغوأ  يجنيب  ةلئاع  حلاصل  رمألا  ناكو  تاردخملا ، ةراجت  نولمعي يف 

ةسمخ بلط  قيرفلا  ررقف  موق . صيلقتل  تقولا  ناح  دقو  ةيلايخ ، ةروصب  مهحابرأ 
، زوجعلا بألا  تلباقف  مهيلإ . ثدحتلاب  فلكملا  انأ  تنكو  مهنم ، رالود  نييالم 

رعذلا هباتناف  مايأ ، ةثالث  ةدم  انيدل  هنبا  ةفاضتساب  انمق  دوقنلا ، عفدي  نأ  ضفر  نيحو 
قيرفلا يف ءاضعأ  ةيقبب  ءاقللاو  دوقنلا ، ذخأ  ّيلع  ناك  ديرن . ام  انحنم  ىلع  قفاوو 

دعوملا نم  موي ، دعب  متيس  ميلستلا  نأ  مربخأو  مهعادخب ، تمق  يننكلو  ريكب ، لزنم 
موي يفو  تعفر . نم  صلختلا  نم  اضر ، ةدعاسمبو  تنكمت  ةقيرطلا  هذو  يقيقحلا .

هتقيشع تدجو  يننكلو  نيتعاسب ، تقولا  لبق  ريكب  لزنم  ىلإ  تبهذ  ضرتفملا ، دعوملا 
نكلو ماري ، ام  ريخ  ىلع  ريست  رومألا  تناك  هعم . اهلتقل  ًارطضم  تنكو  كانه ،

، ةبعللا قيرفلا  دارفأ  ةيقب  فشتكيس  الإو  ةلبلبلاو ، شيوشتلا  ضعب  قلخ  ّيلع  بجوت 
فشكأ نأ  نود  ةطرشلاب  تلصتا  اذل  تلواح . امهم  مهماقتنا  نم  ملسأ  نل  اهنيحو 

مهنم مقتننس  اننأو  انقافر ، اولتق  نم  مه  ولغوأ  يجنيب  ةلئاع  نأ  ًايعدم  يتيصخش ، نع 
، هتلق ام  ىلع  فحصلا  تبلاكتو  قاروألا ، تطلتخا  دقف  لعفلابو  ديكأت . لكب 

جافلاي مدُص  دقو  باحسنالا . تررق  اهنيح  رثكأ ، رمألا  نم  لوو  هرشنت  تذخأو 
يجنيب ةلئاع  طروت  اوكشو يف  رخآلا ، ولت  دحاولا  قيرفلا  ءاضعأ  لتق  نم  روغنوغو 

مهنم تملتسا  يننأ  نيبت  مهعم  قيقحتلاو  مهئامعز ، ءاعدتساب  اوماق  نيحو  ولغوأ ،
، لصحيس ام  اذه  نأ  ًانقيتم  تنك  يننألو  يوحن . هجتت  كوكشلا  تذخأف  دوقنلا ،

. كعم لصاوتلاب  تمق 
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؟ كلذك سيلأ  ىلوألا ، ةظحللا  ذنم  كتطخ  نم  ًاءزج  تنك  يننكلو  - 
. جازملا قئار  ادب 

، رمألل طيطختلاب  تأدب  نأ  ذنم  يلاب  تنك يف  دقف  لاق  – كئنهأ  – - 
، صالخلا ىلع  يندعاستو  يططخ ، لك  ذفنتس  يتلا  ةحبارلا  ةقرولا  كنأ  ملعأ  تنكو 

تمق يننكل  رمألا ، يف  طروتلا  مدع  ًادهاج  تلواح  كنأ  مغرف  ينظ . بخي  ملو 
فراع نيكسملا  نأ  الإ  هديرأ . امل  ناعذإلاب  ىوس  كل  حمست  ةقيرطب مل  كترصاحمب 

. ببس نود  نم  نمثلا  عفد  نم  وه 
كباقع لانتس  كنأب  يرس  تددرو يف  عقاولل  تدع  فراع ، مسا  ركذ  نيح 

. دغولا اهيأ  بيرق  امع 
؟ ًاذإ هلتقب  ماق  نم  تنأف  - 

حضوي يل: وهو  بنذلاب  روعش  وأ  مدن  يأ  هيلع  ُدبي  مل 
امل ةيادبلا ، ذنم  ةمهملا  ذيفنت  ىلع  تقفاو  ولف  كببسب ، اذه  ناك  - 

. هلتقو هنم ، صلختلا  ىلع  تربجأ  دايحلا ، ترتخا  نيح  كنكلو  هلتقل . تررطضا 
ًاقرتحم يف دجو  يذلا  دسجلا  نملو  ملأب  – تمدمد  يببسب  – هتلتق  دقف  ًاذإ  - 

؟ ةرايسلا
. هتمحرب هللا  هدمغتيلف  اضرل ، ناك  - 

؟ ًاضيأ وه  هتلتق  - 
يف يتقو  عيضأ  ملو  هلتق ، ىلع  ًاربجم  تنك  رخآ ، رايخ  ّيدل  نكي   -مل 
نم صلختلا  يندعاس يف  هنأ  ركنأ  الو  تومي . نأ  هل  ًاردقم  ناك  دقف  هيلع . فسأتلا 

نويلملا لجأ  نم  لب  ًاصالخإ يل ، وأ  ًابح يب ، كلذ  لعفي  هنكلو مل  تعفرو ، ريكب 
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لجأ نم  ةثج  ىلإ  ةجاحب  تنكو  هب ، قثأ  نكأ  يننأ مل  مهألاو  هب . هتدعو  يتلا  رالود 
. ةرايسلا ةيلمع 

ملف مايأ . ذنم  يلاب  لغشي  يذلا  عوضوملا  اذه  نع  ثيدحلا  انب  داع  ًاريخأو 
. لاؤسلاب تردابو  رثكأ ، يلوضف  سبح  نم  نكمتأ 

فيك ، (DNA) لا ـ ليلحت  نع  اذام  نكلو  ًاموهفم ، ودبي  اذه  لك  - 
؟ كحلاصل ةجيتنلاب  بعالتلا  تعطتسا 

: حضوي وهو  ًاجهتبم ، كحض 
يتلا اضر  ةدلاوو  يتدلاو ، ةافر  نيب  تلدب  دقف  ةطاسبلا ، ةياغ  رمألا يف  - 

ةجيتنلا تناك  هتدلاو ، دسج  نم  ةنيعلا  ةطرشلا  تذخأ  نيحو  ةنس . ذنم  تيفوت 
. ةقرتحملا ةثجلا  نم  ةذوخأملا  ةنيعل  ةقباطم 

نأ نم  ربقلا ، حتفل  انبهذ  نيح  ةربقملا ، لوؤسم  هلاق  ام  تركذت  اهدنع 
ةيلمعب ماق  دقف  ًاذإ  ًاضيأ . هئاقدصأ  دحأ  ةدلاو  ربقو  هتدلاو ، ربق  ميمرتب  ماق  ناغود 

. نيحلا كلذ  ليدبتلا يف 
امل كالولف  ةطخلا ، ذيفنت  مظعألا يف  لضفلا  كل  نأ  فارتعالا  ّيلع  نكلو  - 

تنكمت املو  روغنوغو ، جافلاي  لتقب  موقيل  نيدلا  حالص  ضيرحت  ىلع  ردقأس  تنك 
قيقحتب طبترتو  ةيسايس ، داعبأ  اهل  ةيضق  هنأكو  رمألا  راهظإو  ماعلا ، يأرلا  عادخ  نم 

اهضعبب يف قاروألا  طلخ  دق  بوذا  لوسر  نيكسملا  نأ  مغر  ةيطارقميدلاو . ةلادعلا 
ريغ ةروصب  يندعاستل  تدع  كنكلو  كيلإ ، قودنصلا  داعأ  نيح  ةظحل ، رخآ 

. ًءاسم ةحرابلا  قودنصلا  حتف  ىلع  تيضاغت  كراتهتساو ، كؤكلت  لضفبف  ةرشابم ،
. نينح يفخب  دهجلا  اذه  لك  دعب  تدع  دق  نآلا  تنكل  الإو 

؟ رخآلا وه  هلتقب  تمق  له  لوسرل ؟ لصح  يذلا  ام  - 
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، ًاليوط مدي  مل  هنكلو  ىلوألا ، ةرملل  ههجو  ىلع  رهظ  ىسألا  نأ  ترعش 
. ةحاقولا تاذب  همئارج  رربي  داعو 

. توملا ًابغار يف  ناك  لوسر  نأ  امك  رخآ ، ءيش  لعف  يعسوب  نكمي   -مل 
هنأ نيرخآلل  رهظأو  هبشتلا يب ، لواح  ًانابش  انك  نيحف  ًادج ، ًافيعض  ًاصخش  ناكو 
فيك ىرت  ملأ  نونجلا . هباصأو  يدج ، رمأ  لوأ  ذنم  راا  هنكلو  ةيصخشلا ، يوق 

؟ هلزنم هلتقب يف  انمق  يذلا  باشلا  ةروص  قّلع 
عيطتسي فيك  نكلو  ةرورضلا  وأ  ةعفنملا  ةجحب  ىرخألا  همئارج  ررب  امبر 

هقمرأ تأدب  لجرلا ؟ اذه  لخاد  يف  شيعي  شحو  يأ  هئاقدصأ ؟ برقأل  هلتق  ريربت 
. نيحضاو ززقتو  قنحب 

امع كتيلوؤسمو  لصح ، ام  لك  ءاكرش يف  نحنف  اذكه  – ّيلإ  رظنت   -ال 
. يتيلوؤسم نع  لقت  لصح ال 

يتبغر حبك  تعطتسا  داكلاب  يننكلو  هدي ، سدسملا يف  لمحي  ناك  هّنأ  مغر 
. ههجو قيزمت  يف 

. ًادتحم تخرص  ءيش  – يأ  نع  ًالوؤسم  تسل  انأ  - 
يزمرو نيدلا  حالصو  روغنوغو  جافلاي  تيسنأ  كلذ ؟ لوقت  فيك  - 

؟ توملل ًاعيمج  مهلاسرإب  تنأ  مقت  ملأ  ةريشعلا ؟ نم  رخآلا  باشلاو 
. يقورع يلغي يف  مدلا  أدب 

كترماؤم ببسب  ناك  لصح  ام  لكو  دحأ ، يأ  ءاذيإ  دصقتأ  مل  انأ  - 
ناك لصح  ام  لكو  يمنهجلا . كططخم  نم  ًاءزج  ينتلعجو  تبعالت يب ، دقل  ةرذقلا ،
ىتح مارتحالا  نكي  دغو ال  فرشلا . ميدع  بذاكو  عيضو ، مرجم  كنأل  تنأ ، كببسب 
دحل ةوسقلا  كب  تلصو  دقلو  هبرآم . قيقحتل  اهربق  حتف  نع  ىناوتي  الو  هتدلاو ، ةافرل 
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. كيديب كئاقدصأ  برقأ  لتق 
. بضغ يأ  يدبي  نأ  نود  ينعمسي  ناك 

. تامظنملاو ءاقدصألاو  ةلودلا  اهل . ةميق  ال  تاهرت  درجم  هلوقت  ام  لك  - 
اذل ًاديحو ، هرداغيو  ملاعلا ، ىلإ  ًاديحو  يتأي  ديحو ، ناسنإلاف  ًائيش . يواست  اهلك ال 
لبق نم  هقحس  متيسو  ًائيش ، يواسي  فيعضلا ال  صخشلاف  ةوقلاب . ىلحتن  نأ  انيلع 

، ةعيبطلا نوناق  اذهف  ر ، وأ  لبج  ناويح ، وأ  ناسنإ  نيب  قرف  الو  عمتا . ةلجع 
اذه ملعتأ  ملو  ًامئاد ؟ مهزوفب  حمسي  امل  الإو  ءايوقألا ، بحي  هللا  ىتح  ىوقألل . ءاقبلا 

نوسدي يل اوناك  نيذلا  يئاقدصأ  نم  عراشلا ، نم  ةايحلا ، نم  لب  بتكلا  نم  نوناقلا 
اوناك ال نيذلا  كئلوأ  نم  اهتملظ ، تعبق يف  يتلا  نوجسلا  نم  لسعلا ، مسلا يف 

ىوقأ نولتحي  اوناك  مأ  مغر  مهلتقأ ، الو  مهنع  وفعأ  ىتح  يمدق  ليبقت  نع  نوناوتي 
لجأ نويعلا . وبخي يف  نأ  لبق  ةايحلا  قيرب  نم  ةفيعض . تناك  مهسوفن  نكلو  زكارملا ،

يفو ةايحلا . نوناق  تملعت  يننكلو  ًاريثك ، نمثلا  تعفدو  ريثكلاب ، تمق  مرجم ، انأ 
ال تنأف  كتدلاو ، ربق  حتف  نم  كعد  ًاريرش ، تسلو  ًامرجم ، تسل  تنأ  لباقملا 

يذلا ام  نكلو  ساسحو . يفطاع  صخش  كنأل  كتدلاو  ةافر  ىلإ  رظنلا  عيطتست 
اي رزم  عضو  يف  كنإ  هيلإ ؟ تلصو  ام  ىرت  الأ  تققح ؟ اذام  ةايحلا ؟ نم  هتملعت 
ناك ًارخؤم  هتققح  يذلا  حاجنلاو  لمعلا ، ةلصاوم  ىلع  كتردق  تدقف  لجر ،

، ةليبن ةايح  هيمست  ام  اذهأ  كعم . شيعي  كنباو ال  قيشع ، اهيدل  كتجوز  يلضفب .
اهل يف ةميق  فسافس ال  اهلك  ينقدص  تاهرت ؟ نم  كلذ  ىلإ  امو  ةيناسنإو ، رعاشمو 

. ةقيقحلا ةظحل 
ىتح ديفم  روهظ  مدع  لب  يفواخم ، راثأ  ام  اذه  سيل  نكلو  ًادج ، ًابضاغ  ادب 

يذلا امف  هبيعالأو ، هدئاكم  عيمج  رسفو  ءيش ، لكب  ناغود  فرتعا  دقف  نآلا .
؟ هيلع ّضقنيو  جرخيل ، ْدعب  هرظتني 

ًاباينأ كلمي  لاز  ام  شحو  ىوس  تسيل  ةراضحلا  مهدحأ ، لاق  امكو  - 
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مهي الو  هماهتلا . نم  شحولا  اذه  عنمي  نم  وه  يكذلاو  ةجاحلا . تقو  رهظت  ةيفخ ،
ءاكذلا جاتحت  ةوقلاو  ىقبي . نم  وه  يوقلا  هدحوف  يمتنت ، ةراضح  وأ  رصع  يأ  يف 

. ديدحلا نم  ىوقأ  ًاباصعأو  عاجشلاو ، ةأرجلا  ءاهدلاو ،
ةراثإل لوقلاب  تردابف  وحنلا ، اذه  ىلع  هلئاذرل  هحادتما  نم  تضعتما 

: هقنح
لوسر ينملس  دقف  هيعدت ، يذلا  لامكلا  اذ  نكت  مل  كتطخ  نكلو  - 

. ةلوهسو رسي  لكب  دوقنلا 
قيضلا – هيلع  ادب  دقو  لاق  لييرفإ  – ماهاربأ  لتقب  ماق  مهدحأ  ّنأل  - 
نأ يونأ  تنك  دقف  هلتقب . ماق  نم  وه  طباضلاب ، وعدملا  دغولا  اذه  نأ  ديكأتلابو 

، ةقيرطلا تاذب  لبق  نم  رمألاب  تمق  يننأب  ملعي  ناك  هنألو  جراخلل ، دوقنلا  لّوحأ 
تيبلا قدنف  هب يف  تلصتا  نيحو  نيكسملا . زوجعلا  لتقب  ماقو  هلعفأس . ام  نمخ  دقف 
تيقبأ ببسلا  اذهلو  هريصم . هيلإ  لآ  ام  تكردأ  كانه ، هدجأ  ملو  نيترم ، رضخألا 
برهلل تططخ  دق  تنك  امنيب  تقولا ، اذه  لك  ترظتناو  لوسر ، دنع  قودنصلا 

ربخ عيذيس  قمحألا  هيخأ  نبا  نأ  رطخي يل  ملو  ليوط . تقوب  ةزانجلا  لبق  دوقنلا  ذخأو 
. اهلك ةيرقلا  يتوم يف 

ناغودب قلعتم  ماهاربأ  لتقم  نأب  ينظ  ًاقحم يف  تنك  يننأ  اهنيح  تكردأ 
نم هديري  ام  لك  عمس  ةميرجلا ، ىلع  لمعي  لاز  ام  ناك  يذلا  ديفم  نكلو  ام ، ةقيرطب 

؟ نآلا ىتح  جرخي  املف مل  قئاقح ،
ةطخ لكف  لماك . طِطُخم  دجوي  لب  ةلماك ، ةطخ  دجوت  ال  هنأ  امك  - 

يف رهظي  هلعجيس  اهعضو ، نم  ءاكذ  نكلو  اهيف ، تارثعلاو  للخلا  روهظل  ةضرعم 
. نآلا انأ  لعفأ  امك  حيحصلا ، اهراسمل  رومألا  ةداعإل  بسانملا  تقولا 

ةهربل ينقمري  وهو  يهجو  يطغتل  ةحجبتملا  ةحقولا  ةماستبالا  كلت  تداع 
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: فدري نأ  لبق  تقولا  نم 
. كتدعاسم عيطتسأ  تنك  ينتيل  ةيرخسب –  فدرأو  نيكسملا  – يخأ  - 

. يوحن سدسملا  بوصي  داع  يتمص ، ىلع  ًاظفاحم  تيقب  نيحو 
. يخأ لتق  ىلع  ينربجت   -ال 

. ديفم روهظل  ةبسانملا  ةظحللا  تناك 
ناح دق  تقولا  نأ  ديفم  كردي  ىتح  ًاخراص  اهتلق  يخأ  – تسل  تنأ  - 

. يتدح نم  ناغود  ءاتسا  دقو  جرخيل ،
. رمألا نم  ةدئاف  الف  خرصت ،  -ال 

. ةركام ةيشحو  ةماستبا  هيتفش  تلعو 
. يلتق يوني  ناك  نإ  ققحتلا  ديرأ  تنكو  ءيا  – ّيلع  ناك  ام  - 

ربجم هنأب  ينعي  ناك  هنظأو  لاق ، ديكأت  – لكب  هلعف  كيلع  ناك  ام  اذه  - 
نم يهتنن  انعدو  قودنصلا ، ناكمب  ينربخأف  تيتأ ، دق  كنأ  امب  نكلو  يلتق  – ىلع 

. رمألا
ببسل كانه  ًاعباق  لظ  دغولا  نكلو  ديفم ، جورخ  يضتقي  رمألا  ءاهتنا  ناك 

. هملعأ ال 
؟ قودنصلا نيأ  ناغود  – حلأ  ملكت  – ايه  - 

ىلع ةصاصر  قالطإ  نع  ىناوتي  نلف  ةرايسلا ، يف  لاز  ام  هنأب  هتربخأ  ول 
هئاهلإ ىلع  ًارداق  دعأ  يننأب مل  ملعأ  تنك  لباقملا  يننكلو يف  حيتافملا ، ذخأيو  يسأر 

. رثكأ

٦٨٣ مكـتبة



. ضأ انأو  تلق  هناكم  – كيرأل  لاعت  - 
. ئجافم لكشب  كرحتت  ينرذح  –ال  كلسر  – ىلع  - 

يننأ مل مغرو  خبطملا ، وحن  انهجتاو  ينع ، هينيع  عفري  نأ  نود  هرودب ، ض 
يأب ديفم  ريذحت  ىلع  ًاربجم  ّتب  يننكل  ديدحتلا ، هجو  ىلع  هلعف  ّيلع  ام  ملعأ  نكأ 

. نفج هل  ّفري  نأ  نود  نم  ناغود  ينلتقيسف  الإو  ةقيرط ،
. عارسإلا لواحأ  تنك  كانه ؟ – قودنصلا  تعضو  دقف  ًاذإ  - 

تاوطخ خبطملا ، وحن  انهجتاو  روفلا ، ىلع  قحل يب  دقو  اهلاق  عرست  –  -ال 
ىلع هتارظنب  لاج  ديفم . جورخ  رظتنأ  اميف  ينعبتي  ناكو  ىرخأ ، تاوطخ  عضب 

: لوقي وهو  نئازخلا 
. ينلأس مخضلا ؟ – قودنصلا  كلذ  تأبخ  نيأ  - 

ناك اميف  يريصم ، هيلإ  لوؤيس  ام  يردأ  ال  خبطملا ، طسو  ًازجاع يف  تفقو 
. لملمتلاب أدبو  يوحن . هحالس  بوص  دقو  يفلخ ، وه  فقي 

سدسملا ةهوفب  ينزكني  وهو  اهلاق  قودنصلا ؟ – تأبخ  نيأ  ملكت ، ايه  - 
. ةوقب يرهظ  يف 

وحن هجتا  نيح  اهفلخ . ديفم  أبتخي  يتلا  ةنازخلا  وحن  يديب  ترشأ  كانه  – - 
عرسأو يتكرح ، ىلإ  هبتنا  هنكلو  هدي ، نم  سدسملا  طقسأل  هوحن  تعفدنا  ناكملا ،
يسأر ىلع  ينبرض  روفلا  ىلعو  هعارذ ، سمل  نم  نكمتأ  يننأ مل  ىتح  ةقاشرب  عجارتلاب 
اميفو ًاضرأ . تطقسو  ديدش ، ملأب  رعشأ  انأو  ينزاوت  تدقفف  سدسملا ، صمخأب 
ااذ ةظحللا  يفو  بارش ، ةنينق  ءاطغ  حتفب  هبشأ  ًاتوص  تعمس  يسفن  كلامت  لواحأ 
تيأر يسأر  تعفر  نيح  رانلا . نم  طوسك  رسيألا  يعارذ  قرتخي  قراح  ملأب  ترعش 

. ةغلاب ةوسقب  يلإ  رظني  ناغود 
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. يعادخ لواحت  لاق  –ال  كترذح  – دقل  - 
، يفطعم ىلع  ةمتاقلا  ةعقبلا  تدهاش  نيح  الإ  ًامامت ، لصح  ام  كردأ  مل 

. لعفلاب رانلا  ّيلع  قلطأ  دقف  ًاذإ  فزنأ . يننأ  تفرعو 
دب الو  روظحملا  عقو  دقل  تخرص . ّيلع  – رانلا  َتقلطأ  تبصُأ . دقل  - 
هتين ىلإ  ريشي  ام  دبي  مل  ريقحلا  نكلو  يتدجنل . جرخيو  لصح  ام  كردي  نأ  ديفمل 

. بيرم رمأ  دوجوب  رعشي  أدب  ناغود  نأ  امك  جورخلاب .
ليجي لب  ّيلإ ، رظني  نكي  هنكلو مل  ًادتحم ، خرص  هلعف ؟ – لواحت  يذلا  ام  - 
يأ ام يف  رمأ  ثودح  ًاعقوتم  غارفلا ، وحن  هسدسم  بوص  دقو  هلوح ، اميف  هتارظن 

رقتستس الإو  ملكت  هلعف ؟ يونت  يذلا  ام  لق  ملكت ، ايه  خارصلل  – داعو  ةظحل .
. كسأر ةيناثلا يف  ةصاصرلا 

ىلع يتارظن  تيبثت  ىوس  ءيش  لعف  نع  ًازجاعو  ًافئاخو ، ًاباصم ، تنك 
. رمألا ةظحالم  ناغود يف  رخأتي  ملو  ةنازخلا ،

. هبضغ داز  دقو  ينلأس ، ةنازخلا ؟ – دجوي يف  اذام  كب ؟ ام  - 
. كانه ًابيهر  – ملألا  ناك  دقف  مالكلا ، ةلصاوم  نم  نكمتأ  كانه  –مل  - 

. لاق كانه ؟ – دجوي  اذام  - 
، رانلا هيلع  ديفم  قلطأ  اهنيحو  يوحن ، هتارظنب  هجتا  ًادج  ةريصق  ةظحللو 

طقسي اميفو  ًاضرأ . طقسي  وهو  يخأ  تيأرو  ناغود ، ردص  ةصاصرلا يف  ترقتساو 
ىلع قلطأو  هئبخم ، نم  جرخ  ةقئاف  ةعرسبو  ديفم  نكلو  ةنازخلا ، هاجتاب  رانلا  قلطأ 

، يسأر تضفخأ  كابتشالا ، رارمتسا  نم  ًافوخو  ناغود . ىلع  ىرخأ  ةصاصر  روفلا 
ناك ًاددجم ، يرظن  تعفر  نيح  ققحتت . يفواخم مل  نكلو  ةميلسلا ، يعارذب  هيمحأ  انأو 

قفدتي مدلا  ناكو  هردص ، ىلع  نيتنثالا  هيدي  عضو  دقو  ضرألا ، ىلع  ًادقار  ناغود 
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هسدسم ذخأو  ديفم  ىنحنا  قرزألا . هصيمق  ىلع  ةمتاق  ةعقب  لكشيل  هعباصأ ، نيب  نم 
هيلع تدب  ناغود  هآر  نيح  هيف . ًافقاو  ناغود  ناك  يذلا  ناكملا  تاذ  فقي يف  وهو 

. تاظحلل ةشهدلا 
ةيرخسلا نكل  ملألا ، دباكي  ناك  هنأ  مغرو  ديفم  – ًالهأ  متمت  – ًالهأ  – - 

؟ قيرفلا سأرتي  ناك  نم  تنأف  ًاذإ  هتوص  – نم  حضنت  تناك 
ىلإ بارغتسا  ترظن يف  ةيادبلا . ذنم  يكوكش  ةحص  دكأتل  هتاملك  تداع 
ةبون ناغود  ترتعا  هتديرط . ىلإ  رظني  دايصك  ةرخصك ، ًاتماص  ناك  يذلا  ديفم 

: هثيدح ةلصاومل  داع  تلاز  نيحو  لاعس ،
هذ ًارمأ  ينع  يفخت  فيك  لمكأو  – ءيش  – لك  مهفأ  تأدب  نآلا  - 

؟ ةليوطلا ةرشعلا  كلت  لك  دعب  ةيمهألا ،
. يمألآ ىسنأ  تأدب  يننأ  ىتح  يرجي ، ام  بقارأ  انأو  يعارذب ، كسمأ  تنك 

: هثيدح لصاو  تمصلا  ىلع  ّرصم  ديفم  نأ  ناغود  كردأ  نيح 
دقل يوحن  – هجتا  ديفم  – طباضلا  دي  ىلع  ناك  هتيقلت  بيردت  لوأ  - 

. يملعم وه  ناك 
نأ ناغودل  ديري  ناك  دقف  تقولا ، اذه  لك  ديفم  راظتنا  ببس  تكردأ 

: لأسأ ينتدجو  كلذ  مغرو  ينلتقي .
؟ اذه لك  هينعي  يذلا  ام  - 

، ليلق لبق  ناغود  هجو  ىلع  تدب  يتلا  ةيهاركلا  ةرظن  تاذب  ديفم  ّيلإ  رظن 
. ثدحتلل ناغود  داعف  حيضوتلا . ءانع  هسفن  فلكي  هنكل مل 

طباضلا وه  اه  ملكتلا  – ةبوعص يف  دباكي  ناك  نآلا ؟ – ىتح  مهفت  ملأ  - 
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. نآلا كمامأ  فقي 
ةملكب هوفتي  نأ  نودو  ناغود ، وحن  هحالس  بوصيل  ديفم  داع  اهنيح 

نمو مث تاظحلل ، ضرألا  ىلع  ىجسملا  هدسج  ضفتنا  هيلع . رانلا  قلطأ  ةدحاو ،
. ةكرح يأ  دبي  هنكلو مل  همدقب ، ديفم  هزكل  دمخ .

. تلق تقولا ؟ – اذه  لاوط  بعالتت يب  تنك  تنأ  ىتح  - 
. يلاؤس لهاجتي  وهو  ههجو  ىلع  ضاعتمالا  ادب 

داطصي ناك  يذلا  بلعثلا  لتق  ٍعارك  رمذت  ماقامح  – تللم  دقل  - 
عضو ىوس  ًائيش  نولعفي  الو  مهلوح . ام  لكب  ىذألا  نوقحلي  اوناك  دقل  هجاعن  –

. ةايحلا ةلجع  يصعلا يف 
يننكلو عومسم ، توصب  ركفي  مأ  ينثدحي ، ناك  نإ  طبضلاب  ددحأ  مل 

. لاؤسلاب هيلع  حلأ  تيقب 
؟ كلذك سيلأ  ناغود ، تومب  ةيادبلا  ذنم  ًاعنتقم  نكت   -مل 

. ثدحتلا ررق  ًاريخأو  ينقمري ، ذخأو  يوحن ، تفتلا 
جافلاي توم  عم  نكلو  ينهذ ، يف  رومألا  تطلتخا  فراع ، لتق  نيح  - 

ديفتسملا نأ  ريشت  تناك  لئالدلا  لكف  يرجي . يذلا  ام  كردأ  تأدب  روغنوغو ،
. يح هنأ  تعنتقا  ةظحللا ، كلت  نم  ًارابتعاو  ناغود ، وه  ثدح  ام  لك  نم  ديحولا 

فرتعي ماهاربأ مل  نأ  ول  ئطاخ ، هاجتاب  ليلحتلا  ةجيتن  يندوقت  نأ  نكمملا  نم  ناكو 
. ءاقللا ىلع  اقفتاو  هب . لصتأ  ناغود  نأب  يل 

. سكعلاب ينتربخأ  كنكلو  - 
. رمألاب ةقالع  كل  دعي  هنأ مل  تدقتعا  - 
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امأ ال روغنوغو  جافلاي  نم  لك  ىعدا  امل  همهفأ ، ًارمأ ال  كانه  نكلو   -
قثت كنأ ال  تحّرص  كرودبو  ةبصعلا ، دارفأ  دحأ  نوكت  دق  كنأ  احملو  لب  كب ، ناقثي 

؟ ام
. هيأر ّريغ  هنكلو  مستبيس  هنأ  ةظحلل  ادب 

، ناغود عم  نالمعي  اناك  امأ  ةقيقح  ةفرعم  نم  تنكمت  ول  كنأل  - 
نأ نكمملا  نم  ناك  ثيح  ديكأت ، لكب  ًادراو  ناك  سكعلاو  اهنيح ، ّيلإ  أجلتس 

انطبرت يتلا  ةقالعلا  نع  فرعت  نأ  بجي  ناك  ام  اذل  كتقث . امهيلوتو  يب ، كشت 
كتامولعم تناك  املكف  ًاضيأ . تنأ  كحلاصل  وأ  انحلاصل  نكي  كلذ مل  نأل  ضعبب ،

. لضفأ كلذ  ناك  لقأ ،
. ريثكلا فرعأ  ّتب  نآلا  يننكلو  - 

. ّيلإ رظنلا  بنجتي  وهو  اهلاق ، كظح  – ءوس  نم  اذه  - 
؟ رالود نييالم  ةسمخ  لجأ  نم  ينلتقتس  له  - 

. تارالودلا هذ  اهل  ةقالع  ةلأسملا ال  - 
؟ كبيج دوقنلا يف  كلت  عضت  نل  كنأ  ينعتأ  - 

. حضوي نأ  لبق  فافختساب  ينقمر 
نورظنت نيحف  ليصافتلاب . ماودلا  ىلع  مكسفن  نولغشت  نويفحصلا  متنأ  - 

وه ام  اوفرعت  نل  متنأف  اذل  اهنم . ةدحاو  ةرجش  ىوس  مكراظنأ  تفتلت  ال  ةباغلا ، ىلإ 
. نمث يأب  ردقت  نأ  نكمي  ال  دلبلا ، اذهل  اهتمدق  يتلا  تامدخلاف  يقيقحلا . نطولا  بح 

بح وه  تاردخملا ، راجت  نم  تاواتإلا  ذخأو  سانلا ، لتق  نأ  ينعتأ  - 
؟ نطولا
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؟ يسفنل دوقنلا  هذ  ظفتحأس  يننإ  كل  لاق  نمو  - 
فصعي يب يذلا  فوخلاو  يسأيو  يملأ  نع  ًامغر  تمستباو  ملعأ  –  -ال 

. ًاقلطم ملعأ  نل  يننظأو  – 
. هيلإ يمرأ  ام  كردأ 

مسترا دقو  هيف ، ركفأ  تنك  ام  دّكأ  كلذ  – لوصح  ًابغار يف  نكأ   -مل 
مدعو كتالابمالف  كبحأ ، تأدب  دقف  تئش  نإو  ههجو  – ىلع  يقيقح  ىسأ 
ةلصاوم ىلع  ًارداق  تنك  فورظلا  كلحأ  ىتحو يف  قوري يل . ناك  يرجي  امب  كثارتكا 

. رشبلا نم  عونلا  اذه  بحأ  انأو  ةيرخسلا .
. ينلتقتس كلذ  مغرو  - 

. ينأشو ينكرتيس  لحلاب  هتربخأ  نإ  يننأكو  ينلأس ، رخآ ؟ – لح  نم  لهو  - 
. تاظحل دعب  يتوم  ةركف  لبقت  نم  نكمتأ  يننكلو مل  اهتلق ، نظأ  –  -ال 
ديفم كردأ  نيحو  ًاملأ . يهجو  نضغت  دقو  ةدح ، دادزي  يعارذ  ملألا يف  ناك 

، هب ينلتقيسف  ًاذإ  يوحن . ناغود  سدسم  بوصو  هبارق ، ىلإ  هسدسم  داعأ  ملأتأ ، يننأ 
ريغ تيأر  ّيلإ  رظني  اميفو  هلتقل . ًارطضم  ناك  اذل  يلتقب ، ماق  ناغود  نأ  يعديو 

. نيزح توصب  ًايساوم  حضوأو يل  ينقمري ، وهو  هينيع  ةقفشلا يف  ٍقدصم 
. ةزيجو ةهرب  ءيش يف  لك  يهتنيس  ريبك ، ملأب  رعشت  نلف  ًائيش ، ىشخت   -ال 
نأ يرطاخ  لاج يف  لعفلاب . يلتق  يوني  وهف  يقيقح ، بعرب  ترعش  اهنيح 
دقف يلقع . لب  يئايربك ، نكي  ينعنم مل  ام  نكلو  ينكرتي ، ىتح  هيمدق  لبقأو  هوجرأ 
نل هيمدق ، تحت  ضرألا  تلّبقو  ًالسوتمو ، ًايكاب ، هتوجر  ول  ىتح  يننأ  ًانقيتم ، تنك 

عيرسلا يتومف  ًاحيحص ، همالك  ناك  امبرو  يلتق . ىلع  ًاربجم  ناك  هنأل  هيأر ، ريغي 
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لك اهلّمحأ  انأو  هوحن ، يتارظن  تهجتا  ريكفتلا . باذعو  فوخلاو  ملألا  نم  ينصلخيس 
هدي عضو  دقو  ًامامت ، يسأر  وحن  سدسملا  بوصي  ناك  يدل . تقبت  يتلا  ةعاجشلا 

تقلغأف ديزملا ، ةيؤر  ىلع  ًارداق  دعأ  . مل  ةظحل يأ  هطغضيس يف  يذلا  دانزلا ، ىلع 
نم نيلفلا  ةعطق  جورخ  توص  هبشت  يتلا  ةكتلا  كلت  عامس  عقوتأ  تيقبو  ّينيع ،

يل، رطخ  اهنيح  توصلا . اذه  ىشخت  ادنوف  تناك  امل  تكردأو  بارشلا ، ةجاجز 
بجي ال  قيمع .ال ، نزح  يبلق  ّفلف  ينبا ، ةيؤر  وأ  اهتيؤر  ىلع  ًارداق  دوعأ  نل  يننأب 

نل يننأو  ًادحأ ، ربخأ  نل  يننأب  هدعأو  هوجرأس  وحنلا ، اذه  ىلع  رمألا  يهتني  نأ 
لعفأس لجأ  يلتق . ةلواحم  نع  فقوتيو  ينعدي ، يكل  انه ، ثدح  امع  ًافرح  بتكأ 

، ًاعله يانيع  تظحج  نيتصاصر . قالطإ  توص  تعمس  ينيع ، حتفأ  نأ  لبقو  كلذ .
ينلأسي هنأكو  ةشهد ، هانيع  تعستا  دقو  يقوف ، ًاراهنم  طقسيل  حنرتي  ديفم  ىرأ  انأو 

وحن تهجتا  ةايحلا . هتقراف  دقو  ًاعيرص ، ّرخ  ةفرعملا  نم  نكمتي  نأ  لبقو  ثدح . امع 
: لوقي وهو  هينيع ، يساقلا يف  ريبعتلا  كلذ  تيأرف  ناغود ،

هدي يذلا يف  سدسملاب  حولي  ذخأو  خاش  – دق  ديفم  طباضلا  نأ  ودبي  - 
ام يسنو  هتركاذ  تفعض  دقف  ةثهال  – سافنأو  ةبوعصب  لصاوي  وه  ينم ، برتقي  وهو 
انرظتني – ام  فرعن  نل  اننأل  ماودلا ، ىلع  نيحالس  لمح  ةرورض  نع  انل  هلوقي  ناك 

ناك امل  نكلو  خبطملا . ةيضرأ  ىلع  ءامدلا  نم  ًاطيرش  هئارو  كرتي  ناك  فحزي  اميفو 
؟ ينم برتقي 

اوم نأ  ملعت  ةليفلا ، خيشت  نيح  هسافنأ  – تعطقت  دقو  اهلاق  ةليفلا  – - 
. رشبلا نكلو  يوحن  – فحزلا  لصاوي  هنكلو  ةغلاب ، ةبوعصب  سفنتي  ناك  ناح  – دق 

. ةليفلا ءاكذب  اوسيل 
فقوت صلقتت . اننيب  ةفاسملا  تذخأو  كرحتلا ، ربكأ يف  ةبوعص  دباكي  أدب 

. ةهربل
ذنم راحتنالا  هيلع  ناك  هسفن . لتقي  نأ  بجي  ناك  بجي . ناك  طباضلا  - 

٦٩٠ مكـتبة



. ليوط تقو 
. ًاليلق هسأر  عفر  لواحي  وهو  نيتحوتفم ، هينيع  ءاقبإ  عيطتسي  ناك  داكلاب 
نأ لواح  بيرقتلا . هجو  ىلع  دحاو  رتم  ىوس  انلصفي  ملو  ءطبب ، فحزلا  لصاوو 

تأدبو ميغت ، تذخأ  هتروص  نكلو  يوحن ، سدسملا  هجوي  وهو  ًاعوفرم ، هسأر  يقبي 
. ًاديور ًاديور  حضتتل  تداع  نمو مث  ةظحلل  مالظلا  قرغت يف  ءايشألا 

تلأس يلتق ؟ – لواحت  تلز  ام  له  - 
؟ ريغت يذلا  ام  ةبوعصب  – همهف  نم  جرخت  فورحلا  تناك  امل ال ؟ – - 

. توملا كشو  ىلع  تنأ  - 
: سمهلل برقأ  توصب  ثدحتي  ذخأو  ردقي ، ملف  ماستبالا  لواح 

فصن هينيع  لالخ  نم  يوحن ، سدسملا  بوصي  وهو  اهلاق  بجي  – تنأو  - 
هنكلو هيأر ، ريغيس  هنأ  ةظحلل  تركف  امهيف . ةحضاو  ةيهاركلا  تدب  دقو  نيتحوتفملا ،

. هئافخإ عيطتسأ  يننأكو  يسأر  بحس  تلواحو  ينيع ، تضمغأف  دانزلا ، ىلع  طغض 
مالظ طسو  ءيش  لك  عيضيو  ملألا ، دباكأ  نأو  يسأر  مطحتي  نأ  رظتنأ  تنك 
رخآ ملأ  يأب  رعشأ  ملف  هابتناب ، يدسج  بقارأ  تأدب  لصحي . كلذ مل  نكلو  توملا .
ينيع تحتف  نيحو  ةاجنلا ، نم  تنكمت  يننأ  رطخف يل  يعارذ . داحلا يف  ملألا  ىوس 

يوحن سدسملا  بوصي  ناغود  لظ  دقف  ئطخم ، يننأ  تكردأ  ًاددجم 
. ددري ناك  تم  – تم . - 

نمو مث هدي ، نم  سدسملا  طقس  دقف  لعفي ، هنكلو مل  رانلا ، قلطيس  هتننظو 
، ضوهنلاو ديفم  ةثج  تحت  نم  يمدق  بحس  تلواح  ًاقح ؟ تام  له  هسأر . طقس 

رادجلاب كسمتلا  تلواح  رثكأ . ال  يعولا  دقف  امبرف  سدسملا ، ذخأ  لجأ  نم 
نم ضرألا  بحسب  أدب  مهدحأ  نأب  ترعشو  ةوق ، رثكأ  داع  راودلا  نكل  ضوهنلاو ،
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. مالظلا قرغأ يف  يسفن  تدجوو  ًافقاو . ءاقبلا  ىلع  ردقأ  ملو  يمدق ، تحت 
. ًاتوص تعمس  يننكلو  كانه ، تيقب  مك  ملعأ  ال 

، ينيع حتف  تعطتسا  داكلاب  ةأرما . توص  ناك  انه ؟ – ثدح  يذلا  ام  - 
يهلإ اي  داسجألا . كلت  ىلإ  رظنت  يهو  بابلاب ، ةفقاو  ليوط  رعشب  ةليحن ، ةأرما  تيأرف 

. هلتقب ماق  نم  انأ  يننأ  دقتعت  دقف  ناغود ؟ تومب  اهربخأس  فيك  ناميرك ، ةلاخلا  اإ 
؟ هفيظنت نم  نكمتأس  فيك  تلاق  – ءامدلاب  – قراغ  ناكملا  - 

حضوأ وأ  تلواح  ينبطاخت . تناك  ديكأتلاب  اهنكلو  يلإ ، رظنت  نكت  مل 
اأ مل بيرغلاو  ءامدلا . عقب  أطت  فيك ال  رذحب  تبرتقاو  عطتسأ . يننكل مل  رمألا ،

اههجوف ناميرك ، ةلاخلا  تسيل  ةرشابم .ال ، يوحن  تهجتاو  ديفم ، وأ  ناغود  ىلإ  رظنت 
ادب اههجو  نكلو  نوكت ، نم  نيمخت  عيطتسأ  نانحب .مل  ينقمرت  تناكو  ةبحملاب ، قرشي 

. ًافولأم
ءالؤه عم  تطروت  فيكو  تلأس  – ينب ؟ – اي  كل  ثدح  يذلا  ام  - 

؟ سانلا
؟ نوكت نم  نكلو  ينم . ًانس  رغصأ  تناك  اهنكلو  ينب ، اي  لوقت يل  تناك 

. ةرطعلا اهسافنأو  اهدسج ، ءفدب  ترعش  رثكأ ، تبرتقا  نيح 
رظنت تناك  اميفو  ينتبطاخ ، اهيف  – كتيأر  ةرم  رخآ  ذنم  تربك  دقل  - 

تكردأ غلاب ، ونحب  يرعش  دسمت  تذخأ  نيحو  اهينيع . صقارتت يف  عومدلا  تيأر  ّيلإ 
تناك لجأ  اههجو ، رظنلا يف  تققد  يتدالو . ءانثأ  تتام  يتلا  يمأ  اإ  نوكت ؛ نم 

ا، تررم  يتلا  لاوهألا  لك  نم  تصلخت  يسفنب  ترعش  انيقتلا . دق  اه  ًاريخأو  يه ،
. اهنضح يمترأ يف  انأو 

. ءاكبلاب تذخأو  يمأ  – - 
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. كذاقنإل تئج  دقف  فخت ، يدي  –ال  تكسمأ  دقو  اهتلاق  فخت  –  -ال 
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نوعبرألا لصفلا 

ينلصت يتلا  تاوصألا  تذخأ  دقف  ينذقنت ، نأب  يمأل  اوحمسي  مهنكل مل 
. ةذاّفن ءاود  ةحئار  يفنأ  تحاتجا  ةرطعلا ، اهسافنأ  لدبو  اننيب . قرفت  ام  ناكم  نم 

ااكم ّلحو  اهئفد ، تدقف  دقو  ريغتت ، ناولألا  تناك  ينيع ؛ قرحي  داح  ءوض  أدبو 
. ىرخأ ةرم  ينكرتتس  ديدج . نم  رداغتس  يمأ  نأ  ًاكردم  تنك  رِفنم . يديلج  ضايب 

. ةوقب اهدي  تكسمأ  ةرملا . هذه  ينكرتت  نأ  بجي  ال  ال ،
. ينيكرتت تمتمت  –ال  يبهذت  –  -ال 

هنكل مل ام . توص  لاق  ناكرحتت  – هانيع  تأدب  دقل  اورظنا ، اورظنا ، - 
. يديب كسمت  تلاز  ام  اأب  رعشأ  يننكلو  ًاقح ؟ ترداغ  له  يمأ ، توص  نكي 

. ينبا هجو  لب  يمأ ، دجأ  مل  ينيع ، تحتف  نيحو 
؟ اباب كلاح  فيك  توموأ  – لاق  اباب  – - 

تدجوف يدي ، وحن  يراظنأ  تهجتا  ًاددجم . ينتكرتو  يمأ ، تبهذ  دقف  ًاذإ 
. ةبيخلاب رعشأ  انأو  ينيع  قلغأل  تدعف  ا . كسمي  نم  ينبا 

تنأ له  اباب  فوخلا  – هيرتعي  ًاقلق  هتوص  ناكو  توموأ ، ينادان  اباب  – - 
؟ ريخب

ينيع تحتفف  رثكأ ، يناعي  هكرتأ  نأ  أشأ  ملو  ّيلع ، ًاقلق  نيكسملا  ناك  دقل 
. ماستبالا لواحأ  انأو  ءطبب ،
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، توموأ برق  فقت  يتلا  ادنوف  تيأر  اهدنع  تلق . ينب  – اي  ريخب  انأ  - 
. قلقب ينقمرت  يهو 

. عمدلاب ناضيفت  يمأ  ينيع  امك  اهانيع ، تناكو  اهتلاق ، ناندع  – ًابحرم  - 
. ّيلع ةقلق  اأ  فرعأ  نأ  ليمجلا  نم 

؟ كلاح فيك  ادنوف ، ًالهأ  - 
؟ ملأتت له  رعشت ؟ فيك  ينربخأ  ريخب ، انأ  - 

. ءيش يأب  رعشأ  انأ ال   -ال ،
تقو سيراب يف  نم  ءاسم  ةحرابلا  انلصو  دقف  مويلا ، حابص  رمألاب  انملع  - 

. رخأتم
. تلأس انه ؟ – ّيلع  ىضم  مك  - 

. اغلوتو لورإ  معلا  كيلع  رثع  دقل  توموأ  – لاق  ءاسم  – ةحرابلا  ذنم  - 
معلا ةثجو  ديفم ، ىعدي  لجر  ةثج  ىلع  اورثعو  لزنملا ، ىلإ  ابهذ  ام ، لصتت  نيحف مل 
ثيح كفاعسإب ، اوماق  روفلا  ىلعو  ًاضيأ ، دوقنلا  نم  ريبك  رادقم  ىلعو  ناغود .

. ةيحارج ةيلمع  ءابطألا  كل  ىرجأ 
ترصن باتنا  يذلا  حرفلاو  اغلوتو ، لورإ  باتنا  يذلا  فوخلا  رادقم  تنمخ 

. ماستبالاب تأدبو  نيمث . ديصب  ّاددجم  كسمأ  نأ  دعب  مجلفك ،
تردأ نيحو  ةلباقملا ، ةهجلا  نم  توص  ينلصو  ةمالسلا  – ىلع  ًادمح هللا  - 

ًاريثك تفسأ  دقل  ةقداص  – ةماستباب  يلإ  رظنيو  هديب ، حولي  وهو  مإ  تيأر  يسأر 
. رمألاب يعامس  نيح 

ًاركش ةليمجلا  – ةماستبالا  تاذ  هتلدابو  اهتلق ، كل  – ًاركش  - 
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. كمامتهال
ىلإ ريشت  ةديج ، ةمالع  يهو  هتيؤر . ينجعزت  ملو  ةرملا ، هذه  عنصتأ  نكأ  مل 

داتعأ تأدب  دقف  ًاذإ  يضاعتماو . ينزحو ، يتريغ ، ريثي  نل  انتايح  يف  هدوجو  نأ 
يننكلو امبر ، ةمكحلا ؟ باستكاب  تأدب  له  اهغيستسأو . اهعم ، ملقأتأو  ةراسخلا ،

، تلحر يتدلاو  نأ  مغرو  ادنوف . ىلع  ةريغلاب  رعشأ  دعأ  يننأل مل  ًارورسم  تنك  لعفلاب 
تررم ام  لك  نم  ًائيش  بسكأ  يننأ مل  حيحصو  ةايحلل . يتدوعب  ًاحرف  تنك  يننكل 
ملعت ىوس  ةايحلا  ام  : « ماودلا ىلع  ددري  نافوت  ناك  امكو  ًاديعس . تنك  يننكلو  هب ،

». ةراسخلا نف 
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؛ انتئيه ةعجارمب  اوماق  نمم  نينطاوملا  ضعب  ا  مدقت  يتلا  تامولعملا  بسحب 
ناك راسيلاو ، نيميلا  عارصو  يضاملا ، نرقلا  تاينيعبس  تأدب يف  يتلا  ثادحألا  نإف 
ىلع تناك  ةيموكحلا ، تاسسؤملا  ضعب  ّنأو  ةلودلا . يتلا يف  ىوقلا  ضعب  ببسب 
ىلع حابصلا  قلطُي يف  ناك  يذلا  حالسلا  ّنأو  هب . مكحتلا  لواحتو  عضولاب ، ملع 

. نيميلا راصنأ  ىلع  ءاسم  قلطُي  ناك  نييراسيلا ،
ةئمعستو فلأ  ماع  لوليأ  نم  رشع  يناثلا  ىتح  ثادحألا  هذه  تماد  دقو 

. نينامثو
ضعب نأ  ىلإ  ريشت  انتئيهل  تمدُق  يتلا  تامولعملاو  قئاثولاف  كلذل ، ةفاضإلاب 

نم نييموقلاب  مهيلع  قلطي  ناك  نمم  ضعبلا  مادختساب  تماق  ةيموكحلا ، تاهجلا 
ضعبلا لخاد  تايلمع  ذيفنتل  اهنيح ، ةلادعلل  نيبولطم  اوناك  نيذلاو  نيميلا ، راصنأ 

. اهجراخو
ةحفصلا .(380) يناثلا  دلا  نم  فطتقم 

. قئاقحلا يصقت  ةنجلل  يئاهنلا  ريرقتلا 
، يكرتلا ناملربلل  ةعباتلا  كولروسوس ، ةثداح  يف 

. ريمدزوأ يلاو  لبق : نم  رشنلل  ةدعملاو 
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Notes

[←1]
نم ددع  عم  ةحلسملا  ااوقو  ةيكرتلا  ةموكحلا  ا  تطّروت  ةحيضف  يه 

يكرتلا عازنلا  ةورذ  ءانثأ  ةحيضفلا  هذه  تعقوو  ةمظنملا . ةميرجلا  تاباصع 
نرقلا نم  تاينيعستلا  طساوأ  يف  كلذو  يناتسدركلا  لامعلا  بزح  عم 

نم ثلاثلا  ةرايس يف  مطحت  ةثداح  دعب  نايعلل  ةحيضفلا  ترهظو  يضاملا .
عقت يتلا  كولروسوس  ةدلب  برق  كلذو  ماع 1996 ، يناثلا  نيرشت 
ةطرش ريدم  بئان  ثداحلا  اياحض  نم  ناكو  ريسيكلاب  ةظفاحمب 

بائذلا ةمظنم  دئاقو  ةيوق ، ةيدرك  ةليبق  معزت  ناملرب  وضعو  لوبنطسا ،
ةيلودلا ةطرشلا  ةمئاق  ىلع  نيبولطملا  نمو  روجأم  لتاق  وهو  ةربغلا 

. لوبرتنإلا
[←2]

. ةيكرتلاو ةيبرعلا  ىقيسوملا  نيب  جزمي  ةيكرتلا ، ىقيسوملا  نم  زارط 
[←3]

ماعلا .1979 طابش  لتُق يف  يكرت ، بتاكو  يفحص  يجكيبيإ  يدبع 
[←4]

بكترم ىلع  فرعتلا  ةقيرط  وه  يناجلا  طيمنت  وأ  يسفنلا  طابنتسالا 
ةفلتخملا بناوجلا  ديدحت  متي  اهتقيرطو . ةميرجلا  عون  ليلحت  ىلع  ءانب  ةميرجلا 

متيو ةميرجلا ، عوقو  دعبو  ءانثأو  لبق  هتارايخ  لالخ  نم  مرا  ةيصخشل 
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ةلدألاو ةلصلا  تاذ  ىرخألا  ليصافتلا  عم  تامولعملا  هذه  نيب  عمجلا 
ةذاش تايلقعو  ةفورعم  ةيصخش  عاونأ  صئاصخب  اهتنراقم  نمو مث  ةيداملا ،

. يناجلل لاّعف  فصو  نيوكتل  ةفلتخم 
[←5]

. يموقلا نيميلا  راصنأ  ىلع  قلطي  ناك  بقل  ةيدامرلا ( ربغلا ) بائذلا 
[←6]

تحت ففجي  ثيح  راضخلا  ضعبو  لغربلاو  بئارلا  نبللا  جيزم  وه  ديمجلا 
. ءاسحلا عنصل  هتباذإ  متت  نمو مث  سمشلا  ةعشأ 

[←7]
. ريمزإ ةنيدم  نم  برقلاب  ةريغص  ةنيدم 

[←8]
مرصنملا نرقلا  تاينيتس  تفصع يف  يتلا  تاعارصلا  نع  بتاكلا  ثدحتي 
راصنأو نييعويشلا ، نم  راسيلا  راصنأ  نيب  ةيمادلا  تاهجاوملاو  ايكرتب ،
لقالقلا نم  ًاريثك  تبّبس  يتلاو  نييمالسإلاو  نييموقلا  نم  نيميلا 

بالقنالا عوقو  ىتح  نيفرطلا ، نيب  لدابتملا  لتقلاو  تابارطضالاو 
ماعلا .1971 يركسعلا يف 

[←9]
ناكرألا ةئيه  يف  ةدرابلا ، برحلا  ءانثأ  ايكرت  اهليكشت يف  ةيرس مت  ةمظنم 
ةيزكرملا تارابختسالا  ةلاكوو  ةيكيرمألا  تارباخملا  عم  نواعتلاب  ةماعلا ،

. يسلطألا لامش  فلح  عم  مئاقلا  نواعتلا  نمض 
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[←10]
ةيملاعلا برحلا  دعب  ايلاطيإ  وتانلا يف  فلح  اهأشنأ  ةيرس  ةمظنم  مسا  وه 

ناك ابوروأ . برغل  وسراو  فلح  وزغ  ثدح  نييعويشلا يف  دض  ةيناثلا  
ماع تسسأ  يتلا  ةينطولا  تايلمعلا  نم  ةلسلس  نم  ءزج  دّرجم  وه  ويدالغ 

نادلبلا ىتح  وأ  وتانلا  نادلب  نم  ريثك  عورشملا يف  لمع  ثيح  1948 
. ملا

ُ
ةدياح

[←11]
ظافحلا فد  تسسأت  اأ  حّجرُي  ةيرس  ةمظنم  يه  نوكنيغرإ  ةكبش 

نم ريثك  اهمساب  طبترا  دقو  يعّدت ، امك  ةيكرتلا  ةلودلا  ةيناملع  ىلع 
. ةيكرتلا ندملا  نم  ددع  تاريجفتلاو يف  تالايتغالا 

[←12]
مسالا يف اذ  ًابزح  اوسسأ  ناريإ  نييسايسلا يف  نم  ةعامج  هدوت  بزح 

ةدعاسمب بزحلا  ماقأ  دقو  يول  اضر  هاشلا  لزع  بقع  ماعلا  1941
ةموكحلا تعاطتساو  ماع  .1945 ةلقتسم يف  ةيروهمج  يتايفوسلا  داحتالا 

بزحلا رمتساو  دحاو . ماع  دعب  ةيروهمجلا  هذه  ىلع  يضقت  نأ  ةيناريإلا 
. ًاينوناق هطاشن  رظح  مغر  ًارس  لمعي 

[←13]
ماعلا  1971يف 12 عقو  يذلا  يركسعلا  بالقنالا  ىلإ  ريشي  بتاكلا 

اًماع رشع  دحأ  دعب  ايكرت ، ةيروهمج  يركسع يف  بالقنا  يناث  دعيو  راذآ ،
،» ةركذملا بالقنا  مساب » فرُعو  ماع  .1960 ثدح  يذلا  هقباس  نم 
لعف يف امك  تابابدلا ، نم  ًالدب  شيجلا  اهلسرأ  ةيركسع  ةركذم  يهو 
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نكلو يف يلخادلا  عازنلا  مقافت  طسو  كلذ  ءاج  دقلو  قباسلا . بالقنالا 
. ةرهاظلا كلت  فاقيإل  ركذي  اًرييغت  ثدحي  رمألا مل  ةيا 

[←14]
. اينيمرأ ريرحتل  ينمرألا  يرسلا  شيجلا 

[←15]
نينامثو نينثاو  ةئمعستو  فلأ  ماعلا  بآ  نم  عباسلا  هذيفنت يف  موجه مت 
هتيحض حارو  ةرقنأ ، اغوبناسإ يف  راطم  ةمظنم  ASALAيف  لبق  نم 

. صاخشأ ةعست 
[←16]

ايكرت طسو . عقتو يف  ساويس  ةظفاحم  ةمصاع  يه        
[←17]

. لباوتلاو وهطملا  منغلا  ءاعمأ  نم  ةريطش 
[←18]

روهط ةلفح  فيراصمب  لفكتي  يذلا  صخشلا  ىلع  قلطت  ةفص  فيركلا 
كارتألاو دروكلا  نيب  ةلوادتم  ةداع  يهو  هيخأ ، وأ  هنبا  وأ  رخآ  صخش 

. مهاوسو
[←19]

ماعلا .1321 وحن  يفوت  يكرت  فوصتمو  رعاش  هيرميإ  سنوي 
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