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لوألا لصفلا 

ىلع ميهأ  يسفن  تدجو  دقف  انه ، ىلإ  تلصو  ىتم  وأ  فيك  ملعأ  ال 
يتلا هذفاون  كيمسلا  رابغلا  نم  ةقبط  يطغت  يذلا  روجهملا  رصقلا  اذه  مامأ  يهجو 
درامك رصقلا  بصتني  لخادلا .»  » ةملظك ةملظم  تدبو  اهفاوح ، نع  ءالطلا  رشقت 

يديدحلا هباب  ودبي  اميف  ةكباشتم ، شئاشحو  شئارع  اهتقلست  ةمتاقلا  رضخلا  هناردج 
هتقيدحب هدجم ، لفأ  يذلا  نيكسملا ، ءانبلا  اذه  مامأ  هلعفأ  يذلا  ام  دبألا ، ىلإ  ًاقلغم 

ىلإ يضفي يب  ًاباب  دجأ  يننأ ال  الإ  يتالواحم  مغر  ةلمهم ؟ ةربقمك  ودبت  يتلا  ةعساولا 
نأكو ةحضاو ، ًالاكشأ  ذختت  نأ  نود  يتليخم ، يف  حابشألا  ضعب  كرحتت  يضاملا ،
هذه مسالط  مامأ  ًازجاع  فقأل  دحاو ، ءانإ  هجزمو يف  هتشع  ام  لك  باذأ  نمزلا 
نع يزجعك  ًامامت  جورخلل ، ًاليبس  ىرأ  نأ  نود  عقنتسمك ، ينصتمت  يتلا  ةيجحألا 

سمشلا ةمحر  تحت  رفقلا  اذه  يف  كرُت  يذلا  نوزحملا  رصقلا  اذه  ةياكح  ةفرعم 
.راطمألاو

هذه نأ  مزجلا  عيطتسأ  يننكل  ًائيش ، ةرامعلا  نف  هقفأ يف  يننأ ال  نم  مغرلاب 
انروصقل فولأملا  زارطلا  هبشت  ال  ةقيضلا ، ذفاونلاو  ةتّمصملا ، ناردجلاو  ةليوطلا ، جاربألا 

ةنيم تناك  ول  .ايناملأ  لبق يف  نم  ادهاش  يتلا  روصقلاب  ينركذت  لب  قالطإلا ، ىلع 
لمحتف ذفاونلا  امأ  يطسورقلا ، زارطلل  جذومن  جاربألا  هذه  : » لوقلاب تقّلعل  نآلا  انه 

«. يناملألا ةضهنلا  نف  عباط 
نيحف مايأ ، ةسمخ  اهئافتخا  ىلع  ىضم  دقف  .ةنيم  نع  ثحبأ  انأ  لجأ  ةنيم !
نكلو .خيراتلا  كلذ  ذنم  ًائيش  اهنع  عمس  وأ  اهلباق  ًادحأ  دجأ  مل  اهتيب ، ىلإ  تبهذ 
رصقلا اذه  مامأ  ينأش  امف  ةيفتخملا  يه  تناك  نإ  ام ؟ بطخ  رمألا  يف  سيلأ 

؟ لحاقلا درجلا  اذه  يحبشلا يف 
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، نيرخآلا سوفن  فوخلا يف  هرظنم  ظقوي  دق  يذلا  رصقلا  ىلإ  يتارظن  دوعت 
َرأ مل  ركذأ ، ام  بسحبو  يننأ ، نم  مغرلابف  .نزحلا  رعاشم  ىوس  كرحي ّيف  هنكلو ال 

يذلا نآ ؛ يف  ضماغلاو  يفخلا  طبارلا  كلذب  رعشأ  يننكلو  لبق ، نم  ناكملا  اذه 
يطغت يتلا  ةسبايلا  قاروألا  نم  ةقبط  قوف  يشمأ  انأو  بابلا  وحن  هجتا  .انعمجي 

يتلاو يديدحلا ، بابلا  قوف  يرمرملا  حوللا  ىلع  ةتوحنملا  يهابتنا  تفلتف  .ةقيدحلا 
بلغأ ةروسام  لكش  ىلع  ودبيف  اهتحت  يذلا  لكشلا  امأ  ةمجن ، لكش  ىلع  ودبت يل 

اهتحت ةمجن  .هتروسام  ىلع  قّلعم  لاله  كانهو  سدسم ، مس  دوعت  اأ  نظلا 
؟ نيأ نكلو  لبق ، نم  راعشلا  اذه  تيأر  دقل  هتروسامب ، قلعم  لالهو  سدسم 

نم ىلدتي  يذلا  ئدصلا  لفقلا  كف  لواحأو  رثكأ ، بابلا  نم  ُبرتقأ 
أدبأو يف لفقلا ، كرتأ  .يلابلا  هلكش  بساني  امب ال  ًايوق  ودبي  هنكلو  ةيديدح ، ةلسلس 

ذنم هتبراق  ٍدي  نم  ام  ّنأكو  هيلع  بسرتملا  رابغلا  نم  ةميغ  روثت  ثيح  بابلا ، عفد 
يننكلو ءارفص ، تارذ  يدي  ىلع  بسرتت  .هناكم  نم  كرحتي  هنأ ال  الإ  ةليوط ، نينس 

وأ توص  صيصب  لخادلا  نم  ينلصي  الف  يدي ، اتلكب  بابلا  قرطأ  لب  سأيأ ، ال 
نكلو ملألاب ، رعشأ  يننأ ال  بيرغلاو  ربكأ ، ةوقب  نيتنثالا  ّيفكب  قرطلا  لصاوأ  .ةكرح 

نود ةوق  لكب  قرطأ  تلز  ام  .هنم  نميألا  ءزجلا  نم  طقفو  يدسج ؛ نم  حضني  قرعلا 
ةرارحلاب رعشأ  داكأ  .ةرازغب  حوضنلا  لصاوي  قرعلا  نكلو  لزنملا ، نم  توص  ينيتأي  نأ 

أدبي .مهفأ  ال  يدسج ؟ نم  نميألا  فرطلا  قرعتي  اذامل  نكلو  يترشب ، اهثبت  يتلا 
.ًاضيأ ميدقلا  رصقلا  اذهو  يدسجو ، يلقع  ييضام ، فاخأ  ّيلإ ، للستلاب  فوخلا 

نل تارابختسالا  يئالمز يف  ّنأ  يسفن  ةاساومب  ًابناج ، فوخلا  ةيحنت  لواحأ 
يناسني نلف  عيمجلا ، ينيسن  ول  ىتح  .يندجيو  دحأ  يتأي  نأ  ّدب  الو  يدرفمب ، ينوكرتي 

؟ مردلي تمي  ملأ  مردلي ! ..مردْلي 
.ينطبو يفتك  ماسم  نم  ّزنت  يهو  ةئفادلا  قرعلا  تابحب  رعشأو  ةرازغب  قرعتأ 
قرعلا ودبيو  ئفاد ، للب  يف  قرغي  يلاطنبب  سحأو  يدسجب ، للبملا  يصيمق  قصتلي 
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.تقولا رورم  عم  رثختي  هنأكو 
نيب لوجت  يهو  حايرلا  توص  ةيادب  هنظأ  ّينذأ ، يف  ام  سرج  توص  نري 
.ام فتاه  سرج  توص  هنأ  كردأ  ةيناثلا  ةرملا  ّنري يف  نيح  هنكلو  ةسبيتملا ، ناصغألا 
نأ نود  رارسألا  قودنصك  ًاقلغم  ىقبي  هباب  نكلو  ميدقلا ، رصقلا  وحن  ًاددجم  تفتلأ 

ضكرأ .ةرملا  هذه  ربكأ  رارصإب  نكلو  ًةثلاث ، سرجلا  توص  دوعيل  ام ، ًاحيضوت  ينيطعي 
رثأ ىلع  روثعلا  نم  نكمت  ًاريخأ  .يب  لصتي  نم  مردلي  هنأ  قثاو  انأ  ًاقلق ، بابلا  هاجتاب 

حزحزتي ال  هماكحإ ، ةدشل  هنكلو  يدسج ، لكو  يفتكب  ةوق ، لكب  بابلا  عفدأ  يل ،
فلخ نم  مداق  هنأكو  ودبي يل  .رثكأ  هابتناب  يغصأف  سرجلا ، توص  دوعيو  ةلمنأ ، ديق 

ةبلع يمامأ  ىرأ  ىتح  ةيوازلا ، وحن  فطعنأ  نأ  امو  هاجتالا ، كلذ  عرسأف يف  رصقلا ،
تكسي نأ  لبق  ّدرلا  ّيلع  .تاقرطلا  ةفصرأ  ىلع  عضوت  يتلاك  ةيمومع  فتاه 

.ةنرلا فصتنم  ةعامسلا يف  عفرأو  لخادلا  وحن  عرسأ  .فتاهلا 
..ولأ – 

.دري توص  نم  ام  نكلو 
..ولأ – 

.ةرازغب دصفتي  قرعلاو  يدسج  بهلت  نارينب  سحأ 
..ولأ – 

: ثدحتلاب دراب  توص  أدبي 
.هلزنم نم  برقلاب  مردلي  طباضلا  ىلع  رانلا  اوقلطأ  دقل  – 

دلجلاب رعشأو  يمف ، حستكي  فافجلا  نكلو  ام ، رمأ  نع  هلأسأ  نأ  لواحأ 
بيطرت يناسل  لواحيف  يراعلا  محللا  نع  رسحنيو  ققشتي ، ّيتفش  يطغي  يذلا  قيقرلا 
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.يتبغرل عاصني  نأ  نود  نم  يمف  توملا يف  كشو  ىلع  ىعفأك  ىولتي  هنكلو  يتفش ،
يف ًاهودشم  فقأ  اميف  .لاؤسلا  ةصرف  ينلهمي  نأ  نود  نم  ةعامسلا  لصتملا  قلغأ 

ريسيو يناقلا  نيطلا  نولب  فيثك  لئاس  ةعامسلا  نم  ّزني  .يدي  ةعامسلاو يف  يناكم 
تيقب ول  يننأ  كردأو  .يقرع  ىوس  سيل  هنأ  ىرأل  رظنلا  نعمأ  .كلسلا  ىلع  ءطبب 

.ةلاحم يقرعب ال  قرغأسف  لخادلا ، رثكأ يف 
مهدحأ ةزانج  اإ  .ًابيرق  ًادشح  فداصأ  ىتح  ةبلعلا ، نم  جرخأ  نإ  ام 
ءاوجألا اهلقثت  ةروقو ، ىطخب  نوبرتقي  .ًايمسر  ًانيبأت  هنظأ  دوسألا ، يدتري  لكلاو 

مامأ ريست  ةدحاو  ةأرما  ىوس  لاجرلا ، نم  هلمجمب  فلؤم  دشحلا  .م  ةطيحملا  ةيزئانجلا 
تفخأ دقو  تيملل –  ةروص  اأ  ّدب  ال  ةرطؤم –  ةيتيز  ةحول  نضتحت  يهو  توباتلا ،

نكمتأ رثكأ ، نوبرتقي  نيحو  .اهسأر  ىلع  هعضت  يذلا  دوسألا  ءاطغلا  تحت  اهرعش 
، هببس فرعأ  ال  لجخب  رعشأ  .مردلي  ةجوز  ناريس ؛ لوغ  اإ  اهيلإ : فرعتلا  نم 

ئطأطأف يمامأ ، فقت  ىتح  ناريس  لوغ  برتقت  .لفطك  هتأطو  تحت  قحسنأو 
.يسأر

.مكب قثي  ناك  دقل  هدرفمب ؟ هوكرتت  نل  مكنأب  ينربخت  ملأ  – 
.ةدراب ةيلآ  ةربنب  ملكتت  تناك  لب  نزحلا ، وأ  بضغلل  رثأ  كانه  نكي  مل 

يه تمدقتو  نيتوطخ ، عجارتلاب  تيفتكاف  هلوق ، ّيلع  بجي  ام  فرعأ  مل 
، اهعجارتأ ةوطخ  لك  لباقمو  .ينم  تمدقت  املك  عجارتلاب  تررمتساو  نيتوطخ ،

عفرأ ةأرملا ؟ هذه  هلعف  لواحت  يذلا  ام  يقلق ، ريثي  ام  اذهو  .اهرودب  ةوطخ  ينم  برتقت 
اهنكلو لذاختلاو ، فوخلاب  ينمهتت  يتلا  ةبتاعملا  ةمئاللا  اارظن  عقوتأ  انأو  يسأر ،

لب ينارت ، اأكو ال  ودبت  ريبعت ، يأ  نم  ةيلاخلا  اههجو  تامسق  ىلع  ظافحلا  لصاوت 
تارظن هبشت  ال  اإ  .ءيشاللا  ىلإ  قدحت  يهو  يدسج ، ةدماجلا  اارظن  قرتخت 

فلتخت مارظن ال  ّنكلو  ةدعاسملا ، ًالمأ يف  دشحلا  وحن  يتارظن  هجتت  يعيبط ، صخش 
اذه نع  نوكي  ام  عرسأ  داعتبالا  يف  ةبغرو  فوخ  ينباتني  ءيش ، يف  اارظن  نع 
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دوعأ يهجو ، ىلع  طقسأو  رثعتأ  يننكل  برهلاب ، أدبأل  ريدتسأ  .بيرغلا  دشحلا 
ّيدل تقو  .ينم ال  نوبرتقي  عيمجلاو  ناريس  لوغ  ثيح  ةعرسب ، دشحلا  وحن  تافتلالل 
أدبأ نيحو  سدسم ، نع  ثحبأ  .نكمي  ام  عرسأب  فرصتلا  ّيلع  برهلاو ، ضوهنلل 
.غراف هنأ  فشتكأف  بارقلا  يدي يف  لخدأ  .ينم  بارتقالا  دشحلا يف  عّرسي  كرحتلاب ،

رتم نم  لقأ  ىوس  اهنضتحت  يتلا  ةحوللاو  ناريس  لوغ  نع  ينلصفي  الو  رثكأ ، نوبرتقي 
.دحاو

طلتخت رثكأ ، اارتقا  عم  نكلو  ةروصلا ، بحاص  فرعأ  يننأ  ودبي يل  ةلهول 
لك ريطت  ىتح  ةشِوشم ، تاخطل  تحت  هحمالم  يفتختو  ضعبب ، اهضعب  ناولألا 
مأ ةرظنف  ناريس  لوغ  ىلإ  رظنأو  يسأر  عفرأف  تننج ، يننأ  دقتعأ  .ناولألاو  حمالملا 

، اهحمالم ىلع  ريغت  ىندأ  أرطي  نأ  نود  ناكماللا ، ىلإ  رظنلا  لصاوت  اهنكلو  ةريخأ ،
مأ مهل  حضوأ  نأو  اوفق ،»  » م خرصأ  نأ  لواحأ  .رثكأف  رثكأ  دشحلا  برتقي  امنيب 

يتفشو ال يناسلو  يكف  ّنأ  برغتسأ  .يمف  حتف  نم  نكمتأ  يننكلو ال  ًأطخ ، نوبكتري 
، يفوخ دادزي  .ةبضتقم  ةهآ  ىتح  ينم  جرخت  ال  يتالواحم ، عيمج  مغرف  يرماوأ ، عيطت 

ًاقرع ناّخزي  ينطبو  يفتك  .يدسج  نم  ةرازغ  رثكأ  قرع  دصفتي  هدايدزا  عمو 
يهجو يف نفدأ  يهجو ، قصالت  داكت  اأ  ىتح  رثكأ ، ينم  ةروصلا  برتقت  .ًالصاوتم 

لصاوي .تاذلاب  انه  يمادعإ  وأ  همادقأ  تحت  يقحسب  دشحلا  موقي  نأ  ًارظتنم  بارتلا 
تارطق عمسأو  .فوخلا  ىضوف  طسو  اهطابضنا  تدقف  ةعاسك  ةوقب  طبختلا  يبلق 

تاقد ىلع  ضرألا  اهتسمالم  توص  ىغطيف  بارتلا  سمالت  يهو  ةرمهنملا  قرعلا 
، يضمي تقولا  نكلو  ناكملا ، ةينيط يف  ةعقب  فلخأس  ضأ  نيح  يننأ  دقتعأو  يبلق ،

راظتنالا لصاوأ  اميف  ةدحاو ، ةلكرل  ضرعتأ  ال  يننأ  ىتح  يقحسب  موقي  دحأ  الو 
تارظنلا بعرم  دشحلا  ّنأ  دقتعأو  ريغتي ، ءيش  نم  ام  .يفواخمو  يقلق  طسو  تمصب 

، ًاعِله يسأر  عفرأف  راظتنالا ، ّلمأ  .توملا  تمص  م  طاحأ  دقو  يقوف ، فقي  لاز  ام 
دحأ يف نم  امف  ًاثبع ، ءاجرألا  تفلتأ يف  ًادحأ ، دجأ  ال  ةأجافملل –  ايو  يننكلو – 

ءالؤه لكل  فيك  نكلو  لعفلاب .» اوبهذ  دقل  لجأ   » حرفب متمتأ  اوبهذ ، دقل  .راوجلا 
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يتلا ةحوللا  ىرأف  يتبكرو ، يدي  ىلع  ًادنتسم  ضأ  ةأجف ؟ اوفتخي  نأ  صاخشألا 
داكت زوجع  فاصفص  ةرجش  تحت  ًامامت ، يتلابق  فقت  ناريس ، لوغ  اهلمحت  تناك 

.انه اهوكرت  دقف  ًاذإ  .ةديدج  ةيبشخ  ةلماح  ىلع  ةتبثم  اهنكلو  ةظحل ، يأ  طقست يف 
لجر ىلإ  برقأ  مسرلا  ودبيف يل  اهيف ، رظنلا  ققدأ  ام ! ةلاسر  لاصيإل  ةراشإ  نوكت  دق 
هذه ناولألا  ريطت  الف  رثكأ  برتقأ  .ديعب  نم  هزيمأ  يننكلو ال  ضرألا ، ىلع  ٍقلتسم 

كراعي هنأكو  ودبيو  هنطبب ، ناكسمت  ناتللا  هادي  حوضوب ، لجرلا  ىرأ  نأ  عيطتسأ  .ةرملا 
هفتك يطغت  ةمتاق  ةعقب  كانهو  هيدي ، نيب  نم  عبني  رمحأ  طيخ  ليسي  .كانه  همالآ 
ىلع عمتلت  قرعلا  تارطق  اميف  نّضغتم  ههجو  .باصم  هنأ  دب  .نينميألا ال  هعارذو 

طيخلا كلذ  عطقي  .ةحول  سيلو  عقاو  هنأك  ىتح  ًاحضاو  ءيش  لك  ودبي  .هنيبج 
يل ودبي  .رخآلا  فرطلا  ىلإ  فرط  نم  ةحوللا  هعباصأ ، نيب  نم  باسنملا  رمحألا 

؟ نيأ نكلو  ام ، ناكم  هتيأر يف  يننأ  مزجأ  لب  ًافولأم ، لجرلا 
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يناثلا لصفلا 

، ةسمشملا ةفرشلا  نم  ءود  للستت  ةئفاد  ةمسن  قبعت ، ايلونغملا  ةحئار 
انأ له  .ةقيدحلا  ءانتسكلا يف  ةرجشل  ةمتاقلا  ةرضخلا  ىءارتت يل  .قفرب  رئاتسلا  حّجرتتل 

، يراوج ىلإ  ثدحتي  مهضعب  ةليوط ؟ ةرتف  ذنم  هعبن  ملأ  بيرغ ! يدج ؟ رصق  يف 
ينم عيضتو  ايلونغملا ، ةحئار  دعتبت  اهمهف ، لواحأ  نيحو  .ةعجعج  تاوصأ  اهنكل 

.ةأجف مئاسنلا  فقوتتو  ءانتسكلا ، راجشأ 
.ظقيتسي هنإ  كرحتلاب ، أدب  رظنا  – 

ةليقث ءابعأ  نأكو  ..هعامس  عيطتسأ  داكلاب  ديعب ، قمع  نم  ٍتآ  توصلا 
، يرصب ىشعي  ءوضلا  عوطس  نكل  .غلاب  دهجب  امهحتفأ  نيذللا  ينفج  ىلع  دقرت 

يأ ديرأ  .ّينيع ال  قرحي  ءوضلاف  ًامامت ، انأ  نيأ  كردأ  ةلهول ال  .يسأر  قوف  نيلظ  حملأو 
تلاز ام  ةليلظلا  رصقلا  ةقيدحف  انأ ؟» نيأ   » يف ريكفتلا  الو  تاوصأ ، وأ  ءاوضأ ،

.ينيدانت
ةضوملا نع  ناثدحتت  ةشيرعلا ، تحت  ناتسلاج  ناميرن  يمع  ةجوزو  يمأ 

يف امهف  تمصع ، يمعو  يبأ  امأ  .امهعم  يتلا  ءايزألا  ةلجم  يف  ةروصملا  ءايزألاو 
، بارشلا نايستحي  ءانتسكلا ، ةرجش  لالظ  تحت  يتلا  ةلواطلا  ىلع  داتعملا  اماكم 

اهمعط .يمع  نحص  يتلا يف  امرطسبلا  نم  ًاضعب  لكآو  لاجرلا ، ةلواط  ىلإ  بهذأ 
اذه قوذت  : » لوقي وهو  هسأك  دميو يل  ًازماغ ، نيتأرملا  وحن  يمع  تفتلي  .ًادج  يهش 
سمب فوخلا  لالظل  حمسأ  يننكلو ال  ًالبق ، بارشلا  معط  فرعأ  نكأ  مل  بارشلا .»
.يفوج وحن  يقلح  نم  طوبهلاب  ران  طيخ  أدبيف  .سأكلا  نم  ةفشر  عرجتأو  يتعاجش ،
قرغي ىتح  ةكحضم ، اأ  ضرتفملا  نم  نكلو  يحمالم ، هيلإ  تلآ  ام  ةيؤر  عيطتسأ  ال 
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.ًاركنتسم هسأر  زهي  وهو  ًابطاق ، انجدحي  يدلاو  اميف  ةبخاص ، ةهقهق  يمع يف 
.هبيبط اوغلبأ  يعولا ، درتسي  هنإ  – 

.نايثغلاب رعشأ  يننكل  يمف ، نم  عذاللا  بارشلا  معط  يفتخي 
نيأ ..بيبطلا  ..بيبطلا  يغلبأ  ةضرمملا  اهتيأ  قيفتسي ، هنإ  اورظنا  – 

؟ بيبطلا
ٌقلق اهؤلم  ةربنب  ينذأ  نري يف  وهف  حوضوب ، توصلا  عامس  يرودقمب  حبصأ 

.حرفلاب جوزمم 
زيمأ ةيادبلا  يف  روفلا ، ىلع  يسأر  قوف  ناذللا  نالظلا  حضتيف  ينيع ، حتفأ 
اهينيع تصلق  دقو  يقوف ، ةكيلم  ليمت  .تمصع  يمع  نمو مث  ةكيلم ، يتجوز  هجو 

.عومدلا امهيطغتو  نانح ، ينناقمرت يف  نيتللا 
.كيلع سأب  ىفشتس ال  ىفشتس ، يزيزع ؟ اي  رعشت  فيك  – 

امأ .اهعور  نم  ففخي  نمل  نوكي  ام  جوحأ  يهو  لمألا ، ينحنمت  نأ  لواحت 
نكل ةماستباب ، ينردابي  هيلإ  رظنأ  يناري  نيحو  هئوده ، ىلع  ظفاحم  وهف  تمصع  يمع 

: لوقي وهو  ينم  برتقي  .هينيع  صقارتت يف  دعب ، لزي  قلق مل  لالظ 
.ريخب ودبت  – 

تناك نإ  هتفرعم  دوأ  ام  لك  متهأ ، يننكلو ال  ءايتسا ؟ ةربن  هتوص  بوشيأ 
.ريخب ةنيم 

؟ اهومتدجو له  – 
، ةدشب رظنلا ّيف  نعمي  يمع  نأ  ىتح  ًاشعار ، جرخي  فيعضلا  يتوص  نكل  – 

: ىرج ام  حّضويو يل  ديرأ ، ام  نيمخت  لواحي  هنأكو 
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دقف رخآلا  امأ  ًايح ، هيلع  ضبقلا  عطتسن  ملو  كابتشالا ، راتخا  دقل  – 
.كسفنب هتيدرأ 

هيلع تقلطأ  دقل  لجأ  .هنع  ثدحتي  هنأ  دب  ال  يرخف ، هتيدرأ ؟ يذلا  نم 
طقسي نأ  لبق  صاصرلا  ّيلع  قلطأ  هنأ  نظلا  بلغأو  .ًاضرأ  ىواهتي  هتيأرو  رانلا ،

يذلا كلذ  .ينباصأ  نم  وه  رخآلا  ناك  رانلا ، قلطي  مل  يرخف  ال ، نكلو  .ًامامت 
؟ ىرت اي  تام  له  ًاضيأ ؟ وه  هولتق  له  .لوجتم  عئاب  ةئيه  رّكنت يف 

هكرتتس يذلا  رثألا  ةفرعم  ديري  وأ  يراكفأ ، أرقي  هنأكو  هثيدح ، يمع  لصاوي 
: ّيلع تاملكلا 

.كابتشا لصحف  ميظنتلا ، لزنم  انرصاح  اننكل  برهلا ، كشو  ىلع  ناك  – 
.ًايح هيلع  ضبقلا  انعطتسا  انتيل 

.هابتناب عمست  ةكيلم  تناك 
حالسلا سيل  هنكلو  .عنصلا  يدنلوب  ًايكيتاموتوأ  ًاسدسم  هعم  اندجو  – 

.كيلع رانلا  هنم  قلطُأ  يذلا 
ام .ةنيم  يه  نآلا  ينمهي  ام  لك  يلابأ ، يننكلو ال  حالسلا ، ىلع  اورثعي  مل 
نأ نآلا  فيكف يل  رخآلا ، هقيفر  اولتق  امك  تام ، يرخف  ناك  نإ  اهل ؟ ثدح  يذلا 

ةكيلم ال ّنأ  امك  هل ، قوري  نل  رمأ  هنأ  ملعأ  نآلا ، يمع  تلأس  ول  اهيلع ؟ رثعأ 
، ًاليلق ضوهنلا  لواحأ  رثكأ ، بارتقالا  ىلع  يمع  ّثح  ّيلع  .ةهربل  ولو  ينقرافت 
زورغم يف عيفر  بوبنأ  كانهو  تبثم ، طابرب  يفتك  ىلإ  ةقلعم  ىنميلا  يدي  .لشفأف 

رخآلا هفرط  يف  ًالوصوم  هدجأل  بوبنألا ، هاجتا  ًاعباتم  ًاليلق ، يسأر  عفرأ  .يديرو 
، ءطبب يديرو  بصي يف  متاقلا  لئاسلا  اذه  ّنأ  دب  .ءامدلاب ال  ءيلم  قلعم  سيكب 

.ءيش هنم  صقني  سيكلا ال  دكار يف  هنأك  ودبي  يناقلا  لئاسلا  نكلو  ..ةطقنف  ةطقن 
ىلع داتعم  انأف  .دقتعأ  ال  ءامدلا ؟ رظنم  ببسب  وه  له  .ّينذأ  نينط يف  أدبي  ةأجف 
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.يمع هجو  ردكتي  راودلا ؟ اذه  ًاذإ َِمل  .اهتيؤر 
.ًابيبط مهدحأ  رضحيلف  ..بيبطلا  – 

، يتلابق  1 يبآ مردلي  دجأف  .ينيع  ضمغأو  لسوتملا ، يتجوز  توص  دعتبي  – 
.هبراش تحت  ةرهاظ  هتماستباو  ةراجيس ، ّيلإ  ّدمي 

؟ هرظتنت يذلا  نم  – 
.ةراجيسلا هنم  لوانتأ  انأو  هلأسأ 
؟ انه رظتنأس  نمو  – 

.ناكملا هتارظنب يف  لوجي  وهو  رخاس ، لاؤسب  لاؤسلا  ىلع  بيجي 
.نطقأ يذلا  ءانبلا  باب  مامأ  فقن  اندجأف  رظنلا ، هيراجأ يف 

.يلزنم انه  – 
.ًابرغتسم اهلوقأ 

.كئيجم راظتناب  تنك  دقو  – 
؟ تمت ملأ  نكلو  ًانسح ، – 

.ام ّرسب  حوبي يل  هنأكو  ًاسماه ، ثيدحلا  أدبيف  رثكأ ، هنم  برتقأ 
.ةمهم تيتأ يف  دقل  – 

؟ ةلتقلا نع  ثحبلا  لجأ  نم  تئج  له  ةركفلا –  ينقورت  ةمهم – ؟ – 
: ًاحضوم يثيدح  عطقي 
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.كلجأ نم  تيتأ  دقف  انأ  امأ  متنأ ، مكتمهم  يه  يتلَتَـق  داجيإ  – 
؟ يلجأ نم  – 

.رابتخالا اذهل  ًابقارم  تنّيُع  دقو  ام ، رابتخا  زايتجا  كيلع  لجأ ، – 
: ءابغ لاؤسلا يف  رركأو  ًائيش ، هقفأ  ال 

؟ تمت ملأ  يبآ  مردلي  – 
نإ نكلو  ةريرم –  ةماستبا  هيتفش  ىلع  مسترتو  ّتم –  دقل  حيحص ، – 

.ئطخم تنأف  يتفيظو ، مامتإ  نع  ينينثيس  توملا  ّنظت  تنك 
.يرجي ام  مهف  ةبغر يف  ةهربل ، هيلإ  رظنلا  لصاوأ 
؟ اذه تارابتخالا  نم  عون  يأو  ًانسح ، – 

تنسحأ نإ  كل : لوقأ  يننكلو  رابتخالا ، ةيهام  نع  كرابخإ  عيطتسأ  ال  – 
لثامم يف رابتخاب  تررم  دقل  .لشفلل  ببس  نم  كانه  نوكي  نل  هتملعت ، ام  لامعتسا 

.كحاجن نم  قثاو  انأو  ةليوط ، نينس  ذنم  امنب 
.تيم صخش  هنأب  يحوي  هلكشف ال  ةداعس ، ةماستبالا يف  هلدابأف  مستبي 
.أطخ يأ  باكترا  مدع  كيلع  ةلحرلا  لاوطو  ةلحر ، ًايوس يف  قلطننس  – 

مردلي ّنأكو  .روفلا  ىلع  يتيلكب  ةمهملا  قرغتسأ يف  يلاوخلا ، مايألا  امك يف 
اهايإ ينتحنم  يتلا  ةقثلابو  ىربكلا ، انتايلمع  نم  ةدحاول  ططخن  اننأكو  تمي ، يبآ مل 

: هبيجأ نونسلا 
.زهاج انأ  ًانسح ، – 

 – ةليلق راتمأ  دعب  ىلع  فقت  يتلا  يترايس  وحن  هسأرب  ريشيو  أدبنلف –  ًاذإ  – 
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.ةرايسلا ىلإ  هجتنلف 
سلجأ نيحو  بابلا ، حتفأو  يبيج ، نم  حيتافملا  جرخأف  ةرايسلا ، نم  برتقن 
ءافخإ نم  نكمتأ  الف  رواا ، دعقملا  ىلإ  ًاسلاج  يبآ  مردلي  دجأ  يمامألا ، دعقملا  ىلع 

.يتشهد
.ةرايسلا لّغش  ايه  ًامستبم –  عباتيو  لوهذلا –  نع  فك  – 

أدبي وهو  كرحملا  توص  عمسأ  ءاطبإ  نود  نمو  هناكم ، يف  حاتفملا  ريدأ 
.لمعلا

عفرأ .ديدجلا  عضولا  ىلع  دايتعالا  ّيلع  ًائيش ، هلأسأ  نأ  نود  نم  هيلإ  رظنأ 
كرحتلاب ةرايسلا  أدبتل  نيزنبلا ، ةساود  ىلع  طغضلاب  أدبأو  حباكملا ، ةساود  نع  يمدق 

عضولا اذهل  حيضوت  نع  ثحبلاب  لغشنم  ينهذ  اميفو  .ءانبلا  ةقيدح  نم  ةجراخ 
: لاؤسلاب يبآ  مردلي  ينردابي  هيف ، يسفن  تدجو  يذلا  زغلملا 

؟ ةاتفلا تدجو  له  – 
ناك نإ  نهكتلا  ّيلع  بعصلا  نم  ةلهول ، اننيعأ  يقتلتف  هوحن ، تفتلأ 

.يمامأ دتمملا  قيرطلا  ةعباتمل  دوعأ  .ينمهفتي ّمث  هنأ  مأ  ينمولي ،
وأ مول  نود  نم  نكلو  .لاؤسلل  دوعي  يتوم – ؟ دعب  ةقالعلا  هذه  تأدبأ  – 
نم مغرلابو  .يعم  ثيدحلا  فارطأ  بذاجت  لواحي  قيدص  ةبغر  كانه  طقف  .ريقحت 
ىلع .ركذُت  ةيمهأ  بحلاو  دالوألاو  جاوزلا  يلوي  يبآ ال  مردليف  رذحلا ، يّخوت  ّيلع  كلذ 
يتلا ةيلمعلا ، انتاقالع  ىلع  ةيفطاعلا  تاقالعلا  رثؤت  نأ  ىشخي  ناك  ًامامت ، سكعلا 
لدب ءاسنلا ، عم  ةرباعلاو  ةفطاخلا  تاقالعلا  يرصانم  نم  ناك  اذل  .مهألا  اهربتعي 

.دمألا ليوط  قلعتلاو  طابترالا 
.هلأسأ تملع – ؟ نيأ  نم  – 
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رثكأ لحلا  نوكي  نمو مث  هتفرعم ، انيلع  ءيش  لك  فرعن  نحن  تيسنأ ؟ – 
.ةيرخسلا اوشت  ةربنب  نكلو  ةمولعم ، يقلي  ذاتسأ  بولسأب  ملكتي  ةلوهس – 

فيطلت لواحأف  .يسفن  ىلع  رطيسأ  نأ  ّيلع  نكلو  رمألا ، ينفسؤي 
: حازملا هتاراجمو يف  ءاوجألا ،

ةربن فدرأو يف  داضملا – ؟ سسجتلاو  سسجتلاب  قلعتم  عوضوملاف  ًاذإ  – 
؟ ةنيم نعو  ينع  تعمس  نيأ  نم  هللا ، قحب  ةيدج –  رثكأ 

.يسفنب رمألا  تثحب يف  دقل  دحأ ، نم  عمسأ  مل  – 
ينربخأ نكلو  تمت »؟ ملأ   » ىرخأ ةرم  كلاؤسل  دوعأ  نل  ..ًانسح  ًانسح ، – 

؟ رمألا تثحب يف  َِمل  لقألا ، ىلع 
كعفد ًايوق  ًاببس  كانه  نأ  ترّكف  ينلتق ، نمع  ثحبلا  نع  تفقوت  نيح  – 

.كلذل
ًاتماص ىقبأ  .ةطقنلا  هذه  ىلإ  انلصويس  ثيدحلا  ّنأب  نهكتلا  ّيلع  ناك 

.هثيدح لصاوي  اميف  ةهربل ،
هدحو .مهداجيإو  يتلتق  نع  ثحبلا  ىلع  ًاربجم  تسلف  .كمولأ  يننظت  ال  – 

.ببسلا نع  ثحبلل  ينعفد  ام  لوضفلا 
.يسفن ةلململ  لواحأ 

.يباهرإلا كلذ  ةلتقلا ؟ نع  فشكلا  نم  انكمت  اننأ  ملعت  الأ  – 
له  » ليلق ذنم  ينلأست  ملأ  .يعم  كلذب  مقت  ال  تادِس ! اي  كيلع  هللااب  – 

؟ كسفنب ةلتقلا »؟ نع  ثحبلا  لجأ  نم  تئج 
.تلق ام  ينعأ  نكأ  مل  – 
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.هنيو انئاكذ ، نأش  نم  للقت  كلذب  تنأف  .ًاقح  هلعفت  ام  بيعم  – 
ةعرس نم  ديزأل  ةعرسلا  لدبأ  .ثيدحلا  يتلصاوم  عم  يتاوفه  دايدزا  ظحالأ 
ريبك قرزأ  نالعإ  قيرطلا  بناج  ىلع  انلباقي  .هتمص  ىلع  هرودب  ظفاحيو  ةرايسلا ،

، ىلعألا نم  ٍراع  دسجب  ةباذج ، ءابهص  ةأرما  زنيجلا .»  » تامالع ىدحإل  مخض 
نالعإلا زاتجن  نيحو  .ءاوغإب  انل  مستبت  يهو  اهنتافم ، لك  زربي  زنيج  لاطنب  يدترت 

: يبآ مردلي  ينلأسي 
؟ كلذك سيلأ  ةاتفلا ، كتحارأ  دقل  – 

: روفلا ىلع  ضرتعأ 
.اهتببحأ دقل  .دقتعت  امك  سيل  رمألا  ال ، – 

كتذخأو ملاعلا ، اذه  عم  كلصاوت  تعطق  دقل  .هنع  ثدحتأ  ام  اذهو  – 
.رهد ذنم  هتيسن  دق  تنك  ملاع  ىلإ  اهعم 

.لعفي هنكلو مل  هيف ..» ُتلتُق  يذلا  تقولا  يف   » لمكي نأ  هعقوتأ  تنك 
: ةليقثلا هتاملك  ةأطو  نم  ًاليلق  صلختأل  هتلأسف 
؟ رمألا اذ  ًاقلعتم  رابتخالا  نوكيأ  – 

..مزجأ نأ  عيطتسأ  .امبر ال  – 
هذ يننأكو  ودبأ  ءيش –  لكب  يمع  رابخإ  يونأ  تنك  ةقيقحلا  يف  – 

.يأطخب لبقأ  تاملكلا 
دعت تنأو مل  نايبلا ، ةلأسم  ذنمف  .كومهفتي  نل  مهف  كلذب ، كيصوأ  ال  – 

.مهيلإ ةبسنلاب  ًاقوثوم  ًاصخش 
قحب هب  مايقلا  لجرلا  اذه  لواحي  يذلا  ام  .ًالثامم  ًامالك  هنم  عقوتأ  مل 
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؟ ميحجلا
؟ ةئطاخ ةقالع  تناك  اأ  دقتعتأ  كيأر ؟ وه  امو  – 

؟ ااكترا نع  فقوتتس  تنك  له  أطخ ، اأ  تملع  ول  – 
.امبر – 

.ةبوعصلا ةياغ  رمأ يف  كرمع ، بحلاف يف  .لصاوتس  تنك  كنأ  دقتعأ  – 
؟ رمعلاب رمألا  اذه  ةقالع  امو  – 

.رمألا اذه  ثدحتلل يف  بسنألا  تقولا  سيل  هنكلو  ةيوق ، ةقالع  هل  – 
.يتدعاسم لواحو  ًاحضاو ، ْنُك  .باضتقاو  ضومغب  ثدحتت  كلاب  ام  – 

.كدحول هلعفتس  هلعفتس ، ام  لكو  نآلا ، ديحو  تنأف  قثت يب ، ال  – 
.ثيدحلا ةلصاوم  هتبغر يف  مدع  ًارهظم  قيرطلا  ةبقارم  أدبيو يف  هسأر  ريدي 

.تاظحل دعب  ّيلإ  دوعي  هنكلو 
.ًارذح ْنُك  رذحلاب : كيصوأ  نأ  وه  هايإ ، كحنم  عيطتسأ  ام  لك  – 

الإ يريذحت  ىلع  مدقي  نل  مردليف  .ينذأ  يف  ناتملكلا  نرت  ًارذح » ْنُك  »
له .كابتشالا  كشو  ىلعو  ام ، ةيلمع  مضخ  نوكن يف  نيح  اهلوقي  ناك  .للج  رمأل 

يئاطخأ ذبحأ  يننكلو  .ددحم  فده  نود  اهلاق  امبرو  ئطخم ، انأ  امبر  ام ؟ ةراشإ  ينيطعي 
.يلشف ىلع  رابتخالا  يف 

وحن يدي  هجتت  ديدج ، نم  يتركاذ  ةملكلا يف  تنر  املك  ًارذح » ْنُك  »
ام .يلوح  نم  ناكملا  ةبقارمب  يفتكأ  لب  ةكرحلا ، رركأ  ةرملا ال  هذه  .ًايئاقلت  يحالس 
ام يسيئرلا  قيرطلاب  محتليس  هيف  ريسن  يذلا  يعرفلا  قيرطلا  .كوكشلا  ريثي  ءيش  نم 
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، نكاس قيرطلا  .عورفلاب  لصألا  دفرت  يتلا  ةكباشتملاو  ةجرعتملا  دقعلا  ةلصو  زاتجن  نإ 
نم نكمتأ  .فيصرلا ال  ىلع  ام  لجر  فقي  اهلصن ، داكن  يتلا  ةدقعلا  نم  برقلابو 
هنأ فشتكأف  رثكأ ، هنم  برتقن  .همامأ  فقت  ام  ةبرع  ّنأ  نظلا  بلغأو  ههجو ، زييمت 

نوربعي نمم  ةاشملا  نم  ريثك  دجوي  نكلو ال  عئاب ؟ درجم  وه  ًاقحأ  . 2 تيميس عئاب 
هذه لبق يف  نم  هدهاشأ  مل  .نّعمتب  هبقارأ  تارايسلا ؟ يبكارل  اهعيبيأ  .قيرطلا  اذه 

.دكأتلا ّيلع  نكلو  .مهارق  نم  لوصولا  يثيدح  نيلوجتملا  ةعابلا  هبشي  .ةقطنملا 
ًايأ تّوفي  نل  اذل  رابتخالا ، بقارم  وه  سيلأ  .ينبقاري  وهو  هارأف  مردلي ، وحن  تفتلأ 

ةز ةيجارلا  يتارظن  هجاوي  لباقملابو  .نيعلا  ةفر  ىتحو  يسفنتب ، ءادتبا  يتاكرح ، نم 
عيضت ال  : » لوقي يل نأ  ديري  له  ًائيش .» ينلأست   » الأ ينمهفت  هسأر  نم  ةديدش 

.»؟ ينم ةدعاسملا  بلط  ءابه يف  كتقو 
.هتبعج نم  يحالس  جارخإ  ةبوعص يف  دجأ  .ًاليلق ال  ةعرسلا  نم  ففخأ 

اننيب ةفاسملا  صلقتت  امنيب  .ينضح  هعضأو يف  ىنميلا ، يديب  صاصرلاب  نزخملا  ألمأ 
بناج ىلإ  ههجوب  حيشي  ام ! اعون  ًارتوتم  ودبي  .انيلإ  رظني  وهو  هظحلأ  .عئابلا  نيبو 
يتارظن يقتلتف  اهيلإ ، رظني  يتلا  ةهجلا  ىلإ  تفتلأ  .ام  ةراشإ  رظتني  ًاضيأ  هنأكو  قيرطلا 
ىنميلا هدي  جرخي  نيح  سدسملا  ضبقم  ىرأ  ًاضبقنم ، ههجو  ودبي  يرخف ، تارظن  عم 

يننأل رخأتم ، تقولا  نكلو  برهلاو ، ّدح  ىصقأ  ىلإ  ةعرسلا  ةدايز  رّكفأ يف  .هبيج  نم 
لواحي امنيب  ءود ، حباكملا  ىلع  طغضأ  .فلخلاو  بناجلا  نم  ًالهس  ًافده  حبصأس 

طغضأ نأ  لبقو  هوحن ، حالسلا  هجوأ  .هلبق  فرصتلا  ّيلع  .يوحن  بيوصتلا  يرخف 
ىرأف .ًاضيأ  رانلا  يحالس  قلطي  مث  نمو  .رانلا  قالطإ  توص  عمسأ  دانزلا ، ىلع 
.ينطب قيمع يف  ءفدب  رعشأ  هتاذ  تقولا  يفو  .رانلا  قلطي  نأ  لبق  ىواهتي  يرخف 
ةذفان نم  جرخت  يهو  ةقلطلا  توص  عمسأ  اميف  ةعرسب ، لاوجلا  عئابلا  وحن  تفتلأ 

، هيدي اتلكب  سدسملا  لمحي  وهو  راتمأ ، دعب  ىلع  يمامأ  فقي  هارأ  .ىنميلا  ةرايسلا 
دق ناك  الإو  ًاسرمتم ، سيل  هنأ  هللا  دمحأ  .هيدي  ةشعرلا يف  ظحلأ  .يوحن  رانلا  قلطيو 

.روفلا ىلع  رخآلا  ملاعلا  ىلإ  ينلسرأ 
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درلا أدبأو يف  يتيامحل ، فاك  هنأكو  ةرايسلا ، دوقم  تحت  ءابتخالا  لواحأ 
يعارذ ضفتني  .ةشعترملا  يدي  مّكحتلا يف  عيطتسأ  يننأ ال  ظحلأ  يننكلو  .ينارينب  هيلع 
نكمتأ نإف مل  لجرلا ، ةربخ  ىلع  مكحلا  تعرست يف  يننأ  ودبي  .ملؤم  صلقت  نميألا يف 

أدبأو يف ىرسيلا ، يدي  ىلإ  سدسملا  لقنأ  ..ةلاحم  كلاه ال  انأف  رانلا ، قالطإ  نم 
برهلا لواحي  يميرغف  حجنت ، يتلواحم  نأ  ودبي  نكلو  يئاوشع ، لكشب  رانلا  قالطإ 

عطق ىرأف  ةبرعلاب ، مدطصي  كلذ  ءانثأو  .كابتشالا  ةلصاوم  ىلع  هتردق  مدعل 
هجوأ ..هسفن  كلامتي  لب  طقسي ، ال  هنكلو  ًاليلق  حنرتي  ..رياطتت  يهو  تيمسلا 
هدجأ ٍناوث  لالخو  ..ئجافم  لكشب  ًالوط  دادزي  هنكلو  بيوصتلا ، لواحأو  سدسملا 
ىدحإ هب  قحلت  ..ةدحاو  ةوطخ  ةدع يف  راتمأ  عطق  ىلع  ًارداق  حبصي  ثيحب  مخضتي 

نيحو ىرخألا ، يه  ًامجح  دادزت  هنم  تبرتقا  املكو  ترثانت ، يتلا  تيمسلا  عطق 
.ًاعرسم دعتبيو  ةدحاو ، ةلجعب  ةجارد  داقُت  امك  اهدوقيو  لجرلا ، اهيلع  زفقي  هينادت ،

.ًامامت هدوجو  تيسن  يذلا  مردلي  ينلأسي  تبرغتسا – ؟ له  – 
.هلأسأ كلذك – ؟ سيلأ  هُتيأر  ام  تيأر  – 
.لوقي .يعولا –  دقفت  نأ  كب  ردجي  ال  – 

؟ تنك نيأ  – 
.كبناجب انه ، انأ  – 

؟ كلذك سيلأ  ىذأب ، بصت  مل  – 
..باصُت حابشألا ال  ًاكحضم ، نكت  ال  – 

.قح كعم  – 
ةغلاب يتلاح  ّنأ  نظأ  ملألا ، ببسي يل  ماستبالا  ىتح  نكلو  ًامستبم ، اهلوقأ 
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.ءوسلا
.يل لوقي  ىفشتسملا –  ىلإ  كلقني  نم  دجت  نأ  كيلع  – 

؟ كلذك سيلأ  يتدعاسم ، عيطتست  تنأ ال  – 
.تنأ كل  رابتخا  اذه  ًالبق ، كتربخأ  دقل  – 

؟ حاجنب هُتزتجا  له  – 
.دعب ِهتني  مل  – 
؟ ِهتني مل  – 

.هسأر زهي  وهو  اهلوقي  وتلل –  أدب  دقل  – 
لك نأكو  ىده ، ريغ  ىلع  ًاعطق  لوجتت  يراكفأف  يتريح ، ريثي  هضومغ 

، ًائيش مهفأ  .ًاعم ال  اهعيمجتل  ةيفاكلا  ةوقلا  رقتفأ  اميف  رخآ ، ًادعب  تبستكا  دق  ةعطق 
وحن هجوتلاو  ةرايسلا ، هذه  نم  جورخلا  لواحأ  ..مهفلاب  حمسي يل  عضو  تسلو يف 

، عيمجلاو ءيش  لك  لاطت  مئاتش  رطختف يل  ةكرحلا ، نع  زجعأ  يننكلو  ىفشتسم ،
، دعقملا رهظب  يرهظ  قصتلي  ىتح  ًافلخ  عجارتلا  لواحأف  ينطب ، نم  دوقملا  برتقي 

لصاوي اميف  لشفأ ، يننكلو  ًابناج  يحنتلا  لواحأ  ةوسقلا ، ديدش  هب  رعشأ  يذلا 
ىلع ناقفتم  امأكو  ناودبي  نيذللا  دعقملاو  دوقملا  نيب  قلعأ  .ينم  هبارتقا  دوقملا 

، سفنتلا ةبوعص يف  دجأ  يقورع ، مد يف  ةرطق  رخآ  ىتح  يدسج  قحسو  يرصع 
، دحاو سفن  ذخأ  لواحأو  ةسبايلا ، ىلع  تيمُر  ةكمسك  ةياهنلا ، ىتح  يمف  حتفأ 

أدبت ينانسأ  ّنأ  ىتح  دربأ  .دربلابو  ينذأ ، يف  نينطلابو  راودلاب ، رعشأ  .ًاثبع  نكلو 
ىتح كرحتأ  نإ  امو  يسفن ، ىلع  عقوقتلا  يف  بغرأ  .ضعبب  اهضعب  كاكطصالاب 

.رمآلا مردلي  توص  ينلصي  ..ينطبو  يفتك  ملألا يف  طايس  ينغدلت 
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.رمألا ّرم  دقل  كعور ، نم  ئده  كعور ، نم  ئده  – 
سيقي ضيبأ  لويرم  يف  ًاسباع ، ًالجر  دجأ  لب  مردلي ، دجأ  الف  ينيع ، حتفأ 

: ّدوب ينلأسيو  ينيبج  ىلع  هدي  عضي  نمو مث  يصحيو ، هتعاس  ىلإ  رظني  وهو  يضبن ،
؟ ملألاب رعشتأ  – 

.دربلاب – 
.ءامدلا نم  ًاريثك  تدقف  كنأل  يعيبط ، رمأ  – 

.بيبطلا ميقتسي  اميف  عزج ، ةكيلمو يف  يمع  انبقاري 
.نسحت هعضو يف  فوخلل ، يعاد  ال  – 

..ااتنت ةشعرلا  ّنأكو  ةكيلم  اهلوقت  فجتري –  هنإ  – 
: هبناج ىلإ  ةريصقلا  ةضرمملا  وحن  بيبطلا  تفتلي 

.ةيناطبب ضيرملا  يرّثد  – 
اهذخأتف .ةيناطب  جرختو  طئاحلا ، ىلإ  ةدنسملا  ةنازخلا  وحن  ةضرمملا  هجتت 

الو لوزي ، دربلا ال  نكلو  ينحرجت ، نأ  ىشخت  اأكو  غلاب ، صرحب  ينيطغتل  اهنم ، ةكيلم 
.ءفدلاب ساسحإلا  عيطتسأ 
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ثلاثلا لصفلا 

.نزحلاب يشي  عماللا ، ةحرشملا  طالب  ىلع  سكعنملا  يلظ  ..دربلاب  رعشأ 
.بدودحا ىتح  هرهظ  نونسلا  تنحأ  لّوستمك  ناتلّدهتم  يافتك 

.غلاب مارتحاب  ىفطصم  ينلأسي  يديس – ؟ ريخب  تنأ  له  – 
.بيجأ .يرمأ –  ربدت  لواحأ  يننكلو  روسكلا ، ضعب  كانه  – 

يذلا ردقلاب  ءافشلل  لثامتأ  يننأ مل  مغرو  نيموي ، ذنم  ىفشتسملا  ترداغ 
ةيصخش نم  ققحتلا  ّيلعو  ةيمهألا  غلاب  تقولا  نكل  عراشلا ، ىلإ  جورخلاب  حمسي يل 

.ّيلع رانلا  قلطأ  نم 
فظوملا ينجدحي  ..ةشعر  ينباتنتف  ثثجلا ، هيف  عقت  يذلا  مسقلا  وحن  هجتن 

، دوهشلا دحأ  يننأ  دقتعي  وهف  .تاومألا  فاخأ  يننظي  هنأ  ّدب  ال  ةرخاس ، ةرظنب 
ّنأ ودبي  نكلو  هتاذ ، تقولا  همول يف  عيطتسأ  الو  هب ، يلابأ  .ةيندملا ال  يبايث  ببسب 

.ىفطصمل قوري  رمألا ال 
.هخبوي كحضت – ؟ َِمل  – 

فص نم  يناثلا  جردلا  وحن  هجتيو  هسفن ، لجرلا  ململي  .ءيشل –  ال  – 
ةمسن لخدتو  ءاطغلا ، عفري  .ليقص  يندعم  ءاطغب  ةاطغملا  ةيرشعلا ، ةيضرعلا  جاردألا 
تمص دقارلا يف  لجرلا  ثيح  جراخلا ، وحن  جردلا  بحسي  .دربلاب  رعشأف  ةدراب ، ءاوه 

وحن فظوملا  هجتيو  ىفطصمو ، انأ  ينيب  جردلا  باسني  .ءاضيب  ةءالمب  ًىّطغم  يدبأ 
.ةثجلا مدقب  ةقلعملا  ةقاطبلا 

؟ كلذك سيلأ  هلجأ  نم  تيتأ  يذلا  دسجلا  وه  اذه  ىكلي ، رِزوأ  – 
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.ءود ةءالملا  عفري  مث  نمو  .ّيلإ  ًارظان  ىفطصم  اهلوقي  هتاذب –  وه  – 
ديدش هرعشف  ّيح ، هنأكو  قدصي ، ال  ءيش  .محافلا  هداوسب  ةثجلا  رعش  ينعلاطيف 
ناعيفر نابجاح  نيبجلا ، قيض  هرمع ، نم  نيثالثلا  باش يف  .ههجو  ىرأ  .ناعمللا ّمث 
يننكل .ملم  ةعست  رايع  ةصاصر  رثأ  هنإ  .دوسأ  بقث  ةنجولا  ةمظع  قوفو  هينيع ، قوف 

، هابتناب هقمرأ  .رانلا  ّيلع  قلطأ  يذلا  لاّوجلا  عئابلا  كاذ  سيل  .لجرلا  اذه  فرعأ  ال 
برقأ فيفخ ، رعشب  بهصأ ، عئابلا  كاذ  ناك  دقل  .رخآ  صخش  هنأ  قثاو  انأ  .ال 

.ةكوراب درجم  ةثجلا  رعش  نوكي  نأ  رطخ يل  ةلهول  .علصلا  ىلإ 
.هنم بلطأ  هرعش – ؟ صحفت  كنكمي  له  – 

.يهجو ىلإ  قدحي  وهو  هيلإ  يمرأ  ام  ىفطصم  مهفي  ال 
.ًايقيقح مأ  ًاراعتسم  ناك  نإ  تدكأت  ّاله  لجرلا ، رعش  – 

اذل يتوص ، يف  ةرمآلا  ةربنلا  حمل  هنأ  ةصاخ  فرصتلا ، ىلإ  فظوملا  ردابي 
.ًاضيأ ىفطصم  ةظاغإ  لواحي  امبرو  ليلق ، ذنم  هنم  تردب  يتلا  ةحاقولا  يفالت  لواحي 

.ةظاظفب هرعش  ّدشي 
.لجرلا رعش  هنإ  ال ، – 

يذلا لجرلا  سيل  هنإ  ال ، .بحاش  ضايبل  لئاملا  ههجو  يف  رظنلا  ققدأ 
.ًاحرف يسفن  نيبو  ينيب  اهددرأ  ّيح » وهف  ًاذإ   » ..وه سيل  ًاعطق  .ّيلع  رانلا  قلطأ 

؟ وه سيل  – 
ةيمهأ فرعأ  تسل  .ةيلوضفلا  ىفطصم  تارظن  ينلباقت  يسأر ، عفرأ  نيح 

..هيلإ ةبسنلاب  لجرلا  ةيصخش  نم  ققحتلا 
؟ ًاضيأ ةيلمعلل  ًامضنم  تنك  له  – 
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.هانيع ضموتو  اهلوقي  يديس –  لجأ  – 
.حوضولا ديدش  رمألاف  هيلع ، رانلا  قلطأ  نم  وه  ناك  نإ  هلأسأ  ال 

لجر لتق  فرش  نم  كلذب  همرحأ  الف  ّيلع –  رانلا  قلطأ  نم  وه  سيل  – 
هسيئر ىلع  رانلا  قلطأ  نم  هنظ  يذلا  صخشلا  لتق  فرش  نم  ًاضيأ  لب  طقف ، يباهرإ 

يتلا كلتك  اننيب  ةقالع  دقع  تلواح  دقو  نيماع ، ذنم  ةيوس  لمعن  اننإ  .لمعلا  يف 
فعض ببسب  هيلع ، موللا  تيقلأ  ةيادبلا  .حجنأ يف  يننكلو مل  مردليب ، ينعمجت  تناك 
انطبرتف نآلا  امأ  .ءيش  يف  مردلي  لثامأ  ال  ًاضيأ  يننأ  تكردأ  دعب  اميفو  هبهاوم ،
ًاعابطنا ينع  لمحي  هنظأ  .هسوؤرمو ال  سيئر  نيب  دوربلا  ضعبب  ةموسوم  ةدوم  ةقالع 

امك مردليل ، ًاموي  هّنكأ  تنك  يذلا  هتاذ  باجعإلاب  ينلباقي  عبطلاب ال  هنكلو  ًايبلس ،
.ليبقلا اذه  نم  ًاروعش  قحتسأ  يننأ ال 

، ةحرشملا جراخ  انتب  نيح  ينلأسي  يديس – ؟ تيبلا  ىلإ  بهذتس  له  – 
.ةرايسلا لقتسن  نحنو 

.هبيجأ .يلاصوأ –  تدمجت  دقل  ًالوأ ، نخاسلا  ءاوهلا  فيكم  ردأ  – 
.لّطعم فيكملا  بنذلا –  اهؤلم  تارظنب  يوحن  تفتلي  يديس –  فسآ  – 

نآلا هلعف  ّيلع  ام  لضفأ  .ًاديج  يفطعم  عفتلأ  انأ  اميف  ةرايسلا ، حاتفم  ريدي 
، ةنيم داجيإ  ّيلع  نكلو  .ةحارلل  دولخلاو  نخاس ، ءيش  برشو  لزنملا ، ىلإ  هجوتلا  وه 

ةظحل ذنم  هنم  دكأتم  انأ  ام  اذهو  .رثكأف  رثكأ  ينع  اهدعبت  ّرمت ، ةظحل  لكف 
اأ لقعيأ  ًاموي ، نورشع  رمألا  ىلع  ىضم  دقل  .موؤشم  بيرغ  سدحك  اهئافتخا ،

عئابلا .دعب  اهتثج  ىلع  روثعلا  متي  املاط مل  لمأ  كانه  نآلا ؟ ىتح  ةايحلا  ديق  ىلع 
، هدنع نمكي  ةدقعلا  لحف  ةعرسب ، هدجأ  نأ  ّيلع  بجي  ّيلع ، رانلا  قلطأ  يذلا 

ريرقتلا ّنأ  مغر  ميظنتلا ، نم  يرخف  قافر  دحأ  ىوس  نوكيس  نمو  وه ؟ نم  نكلو 
، انعادخ نم  نكمت  هنأ  ودبي  .مهنع  لصفنا  دق  هنأ  حضوي  يرخف ، نع  مدُق  يذلا 
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ىلع هب  ناهتسُي  يذلا  صخشلاب  سيل  وهف  يلتق ، ةلواحم  ىلع  أرجت  هنأ  املاطف 
؟ هتبحأ اإ  لوقت  َِمل ال  هب ؟ بجعت  .غارف  نم  هب  ةنيم  بجعُت  ملو  .قالطإلا 

؟ كلذك سيلأ  لزنملا  ىلإ  هجتنس  – 
.ىفطصم لاؤس  عم  يراكفأ  نع  دعتبأ 

.شولوتروك ىلإ  ال ، – 
؟ ةدوقفملا ةاتفلا  لزنم  ىلإ  – 

يهف همول ، يعسو  سيل يف  نكلو  ةدوقفملا ، ةاتفلاب  ةنيم  يمسي  نأ  تأتسا 
.مافلمب ظفتحن  نيذلا  نيدوقفملا  تائم  نيب  نم  صخش  ىوس  تسيل 
.ىفطصم بيجأ  .ةدوقفملا –  ةاتفلا  لزنم  ىلإ  لجأ  لجأ ، – 

ينم بلُط  دقل  ضارتعالا –  يدعاسم  لواحي  يديس –  اي  نكلو  – 
.لزنملا ىلإ  كلاصيإ 

.تمصع يمع  لمعلا ؛ نينثالا يف  نحن  انسيئر  ينعي  هنإ 
ققحملا ىلإ  تنأ  ْدعو  شولوتروك ، ىلإ  ينذخو  كنم ، بلُط  امل  ًالاب  ِقلت  ال  – 
اهسفن ةمهتلاب  مهيلع  ضبقلا  يقلأ  نمم  يرخف  قافر  تافلم  هنم  ذخو  يجان ،

.يلزنم ىلإ  ا  بهذاو 
.رمألاب يمسر  بلط  انيدل  نكي  ام مل  لكاشملا  نوريثي  مإ  – 

؟ هديدهتب مهدحأ  ماقأ  مويلا ؟ ىتفلا  اذه  ةصق  ام 
لواح نإو  .ةيوس  لمعن  اننأ  فرعي  يجانف  كتلسرأ ، نم  يننأ  مهربخأ  – 

.دعب اميف  هلصيس  يمسرلا  بلطلا  ّنأ  هربخأ  لّصنتلاو ، لملمتلا 
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ىلإ فاضُي  نأ  ىشخي  هنأ  ّدب  ال  ىفطصمل ، قيضلا  ببست  هذه  يتابلط 
ام لكب  يمع  ربخيو  بهذيس  له  نآلا ، هلعف  هيلع  يذلا  ام  .ءادوس  ةطقن  هلجس 
، لمعلا هسيئر يف  ىلع  يكتشيل  ةيفاكلا  ةأرجلا  كلمي  وهف ال  .كلذ  دقتعأ  ال  يرجي ؟

لصاوي اميف  هينيع ، ًاقيمع يف  ًاريكفت  ظحلأو  هبقارأ  .يمع  تمصع  ّنأ  ملعي  هنأ  امك 
ءاوس نكلو  .لعفلاب  ًاديج  ًاصخش  نوكيو  هقح ، ًائطخم يف  نوكأ  امبر  .ةرايسلا  ةدايق 

هينذأ يف ىتح  قراغ  تارابختسا  لجرل  فيكف  .ريغتت  نل  ةجيتنلاف  ًائيس  مأ  ًاديج  ناكأ 
امنيبو لمع ؟ نم  هب  موقي  ام  نيمسلا يف  نم  ّثغلا  فرعي  نأ  تارارقلاو ، نيناوقلا 

: هلأسأ يارسكآ  ةقطنم  ةراشإلا يف  ءاوضأ  تحت  ةرايسلا  فقت 
؟ تداع له  نظأ ، ام  ىلع  نيليس  اهمسا  امور ، ةقيدص يف  ةنيمل  تناك  – 
مهفو زيكرتلا  لجأ  نم  دباكي  وهف  ًامامت ، رخآ  ناكم  ناك يف  هنهذ  ّنأ  ّدب  ال 

، ًاددجم ةدايقلل  دوعيل  وتلل ، تّعش  دق  رضخلا  ءاوضألا  ّنأ  هظح  نسح  نمو  هتلق ، ام 
: ينبيجي نأ  لبق  هراكفأ  عمجتسيو 

ًابصنم لغشي  اهدلاو  ملعت ، امكف  .نآلا  ىتح  دعت  مل  نوهروأ ، نيليس  – 
كردت ةاتفلا مل  نكلو  .انثدحتو  ةدع ، تارم  اهانفتاه  دقل  .ايلاطيإ  انترافس يف  ًاعيفر يف 

.ةلأسملا ةيدج  ىدم  دعب 
؟ هتلاق يذلا  ام  – 

دق ّدب  اّأ ال  و« ايلاطيإ ، ىلإ  رفاست  نأ  لبق  اهتقيدص  تقتلا  اأ  انتربخأ  – 
نوكت نأ  لامتحا  ىلع  اهانعلطأ  امدنعو  بيرق .» امع  رهظتسو  ام ، ةلحر  تبهذ يف 

نم ةنيم .»؟ فطخ  ىلع  مهدحأ  مدقيس  اذامل  ليحتسم ،  » ةلئاق تدر  تفطُخ ، دق 
.ًائيش ملعت  اأ ال  حضاولا 

؟ يرخف نع  اهومتلأس  له  – 
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يهف .ةنيم  ءاذيإ  ىلع  مدقي  نل  هنأو  ديج » ىتف   » هنأ انتربخأ  دقو  لجأ ، – 
.رمألاب اهربخن  نحنو مل  نآلا ، ىتح  هتومب  ملعت  ال 

؟ ايكرت ىلإ  دوعتس  ىتمو  – 
كشو ىلع  ةيساردلا  ةنسلا  فصن  ةلطعف  اهمودق ، دعوم  برتقا  دقل  – 

.ءاهتنالا
.ًالئاق قّلعأ  ديكأت –  لكب  اهلباقن  ّنأ  انيلع  – 

.يديس اهعم  لصاوتنس  دوعت ، نإ  ام  – 
: ًالئاس يوحن  تفتلي  ةهربل مث  تمصي 

اذه ّنأ  ّدب  ال  يديس – ؟ كيربخم  دحأ  ةدوقفملا  ةاتفلا  تناك  له  – 
نكلو هلاؤس ، نم  بضغلا  ّيلع  نيعتي  امبر  .ةليوط  ةدم  ذنم  هنهذ  لغشي  لاؤسلا 

.يباجعإ ريثت  هتأرج 
.هودقتعا ام  اذه  – 

؟ كلذك نكت  ملأ  – 
موي تاذو  .يتجوز  ةقيدص  ادلاو  تناكو  هتاذ ، يحلا  نكسن  انك  – 

تيتأف يتدعاسم ، ادلاو  تبلط  دقو  ةعماجلا ، تارهاظتو يف  بغش  لامعأ  تثدح 
.ةطرشلا زكرم  نم  اهجارخإل 

؟ ثدح امب  ةقالع  ىلع  نكت  ةاتفلا مل  ّنأ  ينعتأ  – 
ةبيط تناك  دقل  .نييراسيلا  عم  ةفطاعتم  تناك  دقف  ةقالع ، اهل  لب  – 
.اهلوح نم  بكترُت  يتلا  تاءاسإلاو  ملاظملا  هاجتا  اهلعف  در  ترهظأ  دقو  ةقيقح ، اياونلا 

تامظنملا دي  يف  ةعيط  تاودأ  نولّكشي  رمعلا ، اذه  يف  بابشلاف  ملعت  امكو 
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ثدحتن انك  ءانثألا  هذه  يفو  .نيقيدص  انحبصأ  قئاقحلا  اربخأ  نيحو  .ةيباهرإلا 
.ةعماجلا لصحي يف  امع  عبطلاب 

.كيدل ًاربخم  لمعت  اأ  يرخف  ّنظ  دقف  اذل  – 
؟ ةاتفلا فطخب  اوماق  نم  مأ  دقتعت  تنأف  ًاذإ  – 

؟ مهاوس نوكي  نمو  – 
؟ مهاوس نوكيس  نم  لجأ ،

اوماق اذامل  نكلو  ىفطصم –  فدرأ  كتبقاعم –  اودارأ  مأ  حضاولا  نمو  – 
؟ هيلع ضبقلا  ءاقلإ  دعب  يرخف ، حارس  قالطإب 

هنأ كلذ  يسفنب ، قيقحتلا  ترضح  دقو  ءيشب ، مايقلا  انعسوب  نكي  مل  – 
.هتلئاع عم  هلمكأب  عوبسألا  ىضمأو  مايأ ، ةثالثب  ةنيم  ءافتخا  لبق  ايلاطنأ  ىلإ  رفاس 

.مرصنملا ماعلا  يفوت  دقو  ًاديقع ، ناك  هدلاو  نأ  امك  .دوهش  هيدلو 
فيك فرعي  نأ  هيلع  ناك  .يديس  مأ ال  ًاديقع  ناك  نإ  هب  اننأش  امو  – 

ناك كيلع ، رانلا  دغولا  اذه  هنم  قلطأ  يذلا  سدسملاف  .ءيش  لك  لبق  هنبا  يبري 
.شيجلل ًادئاع 

.ًالئاستم هوحن  تفتلا  داج – ؟ تنأ  له  – 
زارط نم  هدلاول  سدسملا  ناك  لصاويو –  ىفطصم  دكؤي يل  لجأ –  – 

(. ةلاك كركلا  )
مادختسا ىلع  هتاءادتعا  دحأ  يف  ميظنتلا  مدقي  اذاملف  ينهذ ، ةريحلا  دّبلت 

! بيرغ هتحلسأ ؟ لدب  دعاقتم ، ديقع  سدسم 
؟ رخآلا عم  يذلا  حالسلا  نع  اذامو  – 
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دعب نكلو  .كيلع  رانلا  هنم  قلطأ  يذلا  حالسلا  ىلع  دعب  رثعن  مل  – 
يتلا ةيعونلا  نم  تلوك  سدسمل  دوعي  هنأ  جئاتنلا  ترهظأ  ربتخملا ، ةصاصرلا يف  صحف 

.دونجلا اهمدختسي 
نوكي امبر  ًاليقث ، اسدسم  نيتنثالا  هيديب  كسمي  يتليخم ، ىلإ  عئابلا  هجو  دوعي 

عفد ّلخي  يك ال  هنزاوت  ىلع  ظفاحيل  ًاليلق  هيقاس  دعابي  .يوحن  هبوصي  وهو  تلوكلا ،
.ّيلع رانلا  قلطيو  هتابثب ، سكاعملا  حالسلا 

.هلأسأ ديقعلا – ؟ ةحلسأ  دحأ  رخآلا  وه  هنأ  ينعتأ  – 
.رمألا ثحبي يف  لاز  ام  تمصع  ديسلاف  دراو ، اذه  – 

، ةنيم عم  يتقالعب  نّهكت  دق  يمع  ّنأ  ودبي  ثحبي ! تمصع  ديسلاف  ًاذإ 
.هفص ال ىلإ  ًاضيأ  ىتفلا  اذه  ةلامتسا  نم  نكمت  امبرو  .ةيضقلا  مالتساب  ماق  دقف  اذل 

وهف عرف ، لام  نإ  ىتحو  ةدحاو ، ةلئاع  نم  اننأ  امك  هدرفمب ، لمعي  وهف  كلذ ، نظأ 
.ااذ ةرجشلا  نم  ىقبي 

دقل تادجتسملا – ؟ هذه  ىلع  تمصع  ديسلا  كعلطي  اذامل مل  نكلو  – 
؟ هيلع ودبي  امم  ىكذأ  ىتفلا  اذه  نوكيأ  هباتنت ، كوكشلا  تأدب 

.ءافشلل يلثامت  رظتني  هنإ  – 
.هنيع فرطب  يتبقارم  لصاوي  ينعمسي ، اميفو 

؟ يديس ةيضقلا  هذه  لمعلا يف  لصاويس  نم  نحنأ  – 
امب ةيوق  امنإ  ةرمآ ، ةربنب  ثدحتأ  ال  ام – ؟ ءيش  كعماسم  ىلإ  لصوأ  – 

.يفكي
ةطرشلا مامتها  نع  تاعئاش  ينتلصو  نكلو  ديدحتلا ، هجو  ىلع  ملعأ  ال  – 
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.عوضوملاب ةيسايسلا 
ذختيو عوضوملا  بعشتي  نأ  لبق  يمع  ىلإ  ثدحتلا  ّيلع  بجوتي  الأ 

.بسنألا وه  ديدحتلا  هجو  ىلع  يرجي  ام  ةفرعم  ىتح  ثيرتلا  نأ  ّنظأ  ًاداعبأ ؟
، ىفطصم كوكش  نم  يئوده  ففخيف  مستبا ، ىرخأ –  ةرم  ذوفنلا  هنإ  – 
، شولوتروك ىلإ   3 ىتلاغناب نم  هجتن  نإ  امو  .ههجو  نم  ًامامت  يفتخي  قلقلا ال  نكلو 

.هسفن نع  ببسلا  حصفي  ىتح 
، دوعت نيح  لقألا  ىلع  لسوتلا –  ىلإ  برقأ  توصب  اهلوقي  يديس –  – 

.لزنملا ىلإ  كلاصيإب  تمق  يننأ  مهربخت  نأ  وجرأ 
.قلقت ال  ًانسح ، – 

وحن فطعنن  مث  نمو  تقولا ، ضعبل  داتعملا  شولوتروك  ماحز  طسو  قلعن 
يريف يتلا يف  ةربقملا  لصن  ىتح  ةيفاك ، ةفاسم  ةرايسلا  انب  لزنت  ًانيمي ، هجتملا  عراشلا 

: هل لوقأ  ةربقملل  يزاوملاو  لزعنملا ، قاقزلا  لصن  نيحو  .يوك 
.ًابيرق تاب  لزنملاف  انه ، لزنأس  – 

سقطلا ريخأ –  لمأ  فدرأو يف  كتدوع –  راظتنا  عيطتسأ  تئش ، نإ  – 
.كلقت ةرجأ  ةرايس  ىلع  روثعلا  بعصلا  نمو  ًادج ، ئيس 

.يتقفرب ام  دحأ  ناك  نإ  ءافصب  ريكفتلا  عيطتسأ  نلو  يدحو ، ءاقبلا  جاتحأ 
.يرمأ ربدتأس  ىفطصم ، ًاركش  – 

.هقلق دادزا 
؟ دوعتس ىتم  – 
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هقافر يف ةيقبو  يرخف  تافلم  ىسنت  ال  تاعاس ، دعب  لزنملا  نوكأس يف  – 
.ةرايسلا نم  لجرتأ  انأو  اهلوقأ  روفلا –  ىلع  لصتا يب  ام  قئاع  ثدح  نإو  .ميظنتلا 

يأف قداص ، ءاجرب  اهلوقي  كسفنل –  هبتنت  نأ  كوجرأ  .لعفأس  ًانسح ، – 
.رخآلا وه  هيلع  ًاميخو  هلابو  نوكيس  ينبيصيس ، هوركم 

.ءاقللا ىلإ  ةدش ، هيذؤت  رمع ال  هل  نم  ىفطصم ، اي  قلقت  ال 
.بابلا قلغأ  اميف  لوقي  يديس –  ءاقللا  ىلإ  – 
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عبارلا لصفلا 

، ًاديعب يمرتو يب  ينعلتقت  نأ  جلثلا  فدن  قفارت  يتلا  ةفصاعلا  حايرلا  لواحت 
.كانهو انه  جلثلا  نم  ةقيقر  ةقبط  اهتطغ  يتلا  ضرألا  ىلع  عبطنت  ّيمدق  راثآ  اميف 

..ًةقيقح هيلع  وه  امم  ةشحو  رثكأ  جلثلا ، تحت  لوزعملا  قاقزلا  اذه  ودبي 
، راودلاب باصأ  يننظأ  .فطعملا  تحت  نكمأ  ام  يدسج  نفدل  ينعفدت  ةشعر  ينباتنت 
ال يننكلو  ًادرب  دادزأ  يسافنأ ، طاقتلاو  ءابرهكلا  دومع  ىلع  دانتسالا  يف  بغرأ 

.ةنيم لزنم  هيف  عقي  يذلا  دودسملا  قاقزلا  سأر  لصأس  ةليلق  راتمأ  دعبف  ملستسأ ،
.ًاددجم حيرلل  يسفن  كرتأ 

.راودلاو دربلا  ينيسني  يذلا  رظنملا  كلذ  فداصأ  قاقزلا  لخدم  لصأ  نيح 
حتفُي نأ  رظتنت  يهو  اهرهظ ، ترادأ يل  دقو  ةنيم ، هنطقت  يذلا  ءانبلا  مامأ  فقت  ةاتف 

ّيلع ناك  ام  ًاقحم ، ىفطصم  ناك  دقل  قرزألا ، ةنيم  فطعم  يدترت  اإ  ىتح  .بابلا 
نكلو .راهنلا  حضو  يف  حابشألا  يل  ىءارتتو  ملحأ  تأدب  دقف  انه ، ىلإ  مودقلا 

يتلا ءادوسلا  ةعبقلا  ظحالأف  رثكأ  برتقأ  .يفتخي  ال  اهحبش  ّنأ  ةبارغ  رثكألا 
دنع فقأ  نل  عونلا ، اذه  نم  ةعبق  اهيدل  ناك  ةنيم  ّنأ  ركذأ  ال  يننكلو  اهرمتعت ،

، يلقع نم  ةعدخ  نوكت  دق  هيف ، صوغلاب  تأدب  يذلا  نونجلا  طسو  اذهك ، ليصفت 
«. كب قيلي  دوسألا  نإ   » اهربخأ ماودلا  ىلع  تنك  يننأ  ثيح 

ىلع ًاصرح  رذحو ، ءود  اهنم  برتقأ  انأو  راتمأ ، ةعضب  ىوس  انلصفت  ال 
ًامايأ تدباك  نأ  دعب  لزعنملا ، قاقزلا  اذه  هتفداص يف  يذلا  ةاتفلا  حبش  لافجإ  مدع 

اهيمدق كرحت  يهو  فطعملا  اهقنعب يف  صوغت  ..اهريصم  ىلع  فوخلاو  قوشلا  نم 
تنك يتلا  يلايللا  يفو  ةعرسب ، دربت  تناك  دقل  .دربلاب  رعشت  اأ  ّدب  ال  ةرظتنم ،
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دوسألا سيكلا  ظحلأ  .ةللدم  ةطقك  ينضح  يف  رشحنت  تناك  اهلزنم ، يف  اهيضقأ 
تحبصأ فوفك ، نود  سيكلا  لمحت  يتلا  اهدي  .قّوستلا  نم  تداع  اأكو  اهديب 

ينلدابتو تفتلتس  له  اهفتك ، تسمل  ول  ةيقيقح ، ودبت  مك  يهلإ  اي  .دربلا  نم  ةيزمرق 
لكب ام  دهشم  ليخت  دحأ  عيطتسي  له  ةرم ؟ لك  امك يف  ااذ  ةقيقرلا  ةماستبالاب 

يف ةيبيردت  تارود  يقلتل  ايناطيرب  ىلإ  ابهذ  نيحف  ال ؟ َِمل  نكلو  ليصافتلا ؟ هذه 
سفنلا ملعب  تاصتخملا  تاروسفوربلا  ىدحإ  انتثدح  ، 4cento)  ) وتناسلا

يل لصحي  ام  ينعت  تناك  اهنظأ  .يرشبلا  غامدلل  ةيفخلا  ىوقلا  نع  يعامتجالا ،
.يغامد نم  ليمج  مهو  هنكلو  نآلا ،

عمسأ بوبحملا ، يحبش  نيبو  ينيب  ًادج  ةليلق  راتمأ  ىوس  ىقبتي  ال  نيح 
تارمل دفان  ربصب  هرظتنأ  تنك  يذلا  يلآلا  لفقلا  توص  هنإ  ةيندعم ، ةقطقط  توص 

، اهديب بابلا  ةباشلا  تعفد  .لبق  نم  بابلا  اذه  مامأ  فقأ  انأو  اهل ، رصح  ال 
يامدق رثعتتف  لجعتسأ  .بابلا  قلغي  نأ  لبق  لخدأ  نأ  ّيلع  .لخادلا  تفتخاو يف 
ةريخألا ةظحللا  يفو  قالغإلا ، كشو  ىلع  بابلا  ًاضرأ ، طوقسلا  نم  وجنأ  داكلابو 

نأ ال بجي  نكل  هب ، رعشأ  يذلا  راودلا  مغر  يديدحلا ، بابلاب  كاسمإلا  نم  نكمتأ 
، جردلا دعصت  نأ  لبق  ةيكيتاموتوألا  رونلا  حيتافم  ةاتفلا  ءيضت  .عيضي  يحبش  كرتأ 

هذه ددرأ  ةنيم ؟ ًاقح  نوكت  نأ  لقعيأ  ءوضلا ؟ ىلإ  ةجاحب  حابشألا  له  .بيرغ  نكلو 
ثيح اهعدخ ، ىدحإ  نوكت  امبر  .اهراركتب  ةايحلا  بسكت  نأ  نكمي  ةذيوعتك  ةرابعلا 
ةقامح بكترت  نأ  لقعيأ  ًائيش ، هنع  دحأ  ملعي  نيذلا ال  ءاقدصألا  دحأ  دنع  تفتخا 

ول .جردلا  دعصأ  انأو  ًالثامم  ًارمأ  تلعف  دق  نوكت  نأ  يبلق  لك  نم  توجر  هذهك ؟
، ّيلع رطيسي  هببس  يردأ  ًاعله ال  نكلو  ا ، قاحللا  نم  نكمتأس  ًاليلق ، تعرسأ 

.صلقتت اننيب  ةفاسملاف  كلذ  عمو 
.بابلا قدتو  لزنملا ، ةبحاص  مادملا  ةقش  مامأ  ثلاثلا  قباطلا  ةاتفلا يف  فقت 
ترخأت يذلا  راجيإلا  اهيطعتس  امبر  اهتقش ؟ ثيح  ىلعألا  قباطلا  ىلإ  دعصت  اذامل مل 

نكمتأ .قّوستت مل  تناك  امنيب  ءايشألا  ضعب  مهل  ترضحأ  اداعكو  اأ  وأ  هعفد ، يف 
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نم هنأ  مغر  ّيلإ ، رظنتل  يوحن  تفتلت  ًاضيأ مل  يهو  ةنيم ، هجو  ةيؤر  نم  نآلا  ىتح 
يلاعفنا نأ  بيرغلا  نكلو  رثكأ  برتقأ  .يتاوطخ  عقو  تعمس  دق  نوكت  الأ  لوقعملا  ريغ 

، ًامامت اهفلخ  فقأ  .ةنيم  تسيل  اأب  ينربخيل  يلخاد ، ام  توص  عفتريو  .فخي  أدبي 
: لوقأ انأو  قفرب  اهفتك  سمالأو 

.ةنيم – 
ةكلام ةنبا  ايرام –  تارظن  نكلو  تاظحلل ، ةنيم  هجو  ىءارتيف يل  تفتلت 

.ينلباقت نم  يه  مئادلا  اهغارف  ةحباسلا يف  يلقع –  فلخت  نم  يناعت  يتلاو  لزنملا ،
.لوقأ ةنيم – ؟ اهتننظ  نم  ِتنأ  ِتنك  دقف  ًاذإ  – 

: لوقتل اهمف  ىلع  اهتبابس  عضت  يهو  ةغلاب ، ةيدجب  ّيلإ  ةاتفلا  رظنت 
.ةمئان اإ  شششه  – 

.لأسأ ماني – ؟ يذلا  نم  – 
هجتت .لفسألا  ىلإ  اهيتفش ، ىلع  اهتعضو  دق  تناك  يتلا  اهتبابسب  ريشت 

، اهعم يذلا  سيكلا  حتفتف  .ًائيش  دجأ  يننكلو ال  اهيلإ  ريشت  يتلا  ةهجولا  ىلإ  يتارظن 
: لوقت يهو  ةيشامق  ةيمد  اهنم  جرختو 

اهدنعو هلعف ، ّيلع  ام  يردأ  ال  .يوحن  اهدمتو  سيرولف –  ىلإ  رظنا  – 
رعشت .بلودملا  اهيسرك  ىلع  يهو  ردكتملا  نيليإ  ةديسلا  هجو  رهظيف  بابلا ، حتفني 

.ينارت نيح  ةحارلاب 
.ايرام ىلإ  ثدحتي  يذلا  نم  لءاستأ  تنك  تنأ ؟ اذهأ  تادِس  ديس  هآ  – 
يذلا اهجوو  ةرم ، لك  يف  امك  اهسأر  فلخ  صوقعم  بيشألا  اهرعش 

نم تاضمو  رهظت  اميف  ةحضاولا ، اهتيصخش  ةوق  يفخت  نأ  نود  ديعاجتلا ، هتطغ 
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تلبلب دق  ةريخألا  ثادحألا  نوكت  امبر  .ىرخألاو  ةنيفلا  نيب  اهينيع  يف  كشلا 
.رثكأ اهراكفأ 

؟ لاحلا فيك  مادم ، ًابحرم  – 
.ةليوط ةدم  ذنم  كرن  مل  كل ، ًاركش  – 

ملعت ال  اهنكلو  .اههابتنا  تفل  دق  تقولا ، اذه  لك  يئافتخا  ّنأ  ودبي 
ءادتعالا رابخأ  رشن  نيح  فحصلا  يمسا يف  لوادت  عنم  ببسب  ىرج ، ام  ةقيقح 

.ًائيش ملعت  اأ ال  ديجلا  نمو  لصح ، يذلا 
لوبنطسإ ةرداغم  ىلإ  تررطضاو  لمعلا ، ضعب  ّيدل  ناك  دقل  – 

.ام قيقحت  لامكتسال 
؟ ةنيم صوصخب  – 
.ليبقلا اذه  نم  ءيش  – 

.ًالوضف دادزت  اّأ  ودبي 
.كلذ لوقت  يهو  بابلا  وحن  ريشت  لوخدلاب – ؟ لّضفتت  الأ  – 

اميف .ًاديدج  ًارمأ  اهنم  فرعأ  ينّلع  ةوعدلا ، لبقأ  حاحلإلا ، نم  ليلق  دعب 
.ةتماص اهذخأتف  يدي ، يتلا يف  ةيمدلا  اهل  ديعأ  .بابلا  مامأ  ةفقاو  ايرام  ّلظت 

.نانحلا هؤلم  توصب  اهتنبا  بطاخت  يتيلاغ –  اي  يلاعت  – 
: ةسماه هبش  لوقتو يل  ادلاو  برتقت  امنيب  ايرام  لخدت 

.ةدوعو بايغ  نيب  اركاذ  ّنإ  هللا ، ينعيلف  – 
، نيثكلا اهيبجاح  تحت  ناضموت  نيوادوسلا  اهينيع  ىرأف  ايرام ، ىلإ  رظنأ 
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.ةنيم َِمل نم  ًءالتماو  ًالوط  رثكأ  اأ  كردأ  رثكأ ، رظنلا  ققدأ  نيح  .ريبعت  يأ  نود  نم 
فطعملا سيلأ  نكلو  امهنيب ، تاقورفلا  ءايعإلا  ينع  بّيغ  امبر  ةيادبلا ؟ ةنيم يف  اهتننظ 

: قيضلا رمملا  لخدأ  انأو  حضوأ  ةنيم ؟ فطعم  وه  هيدترت  يذلا 
...فطعملاف فلخلا ، نم  اهتيأر  نيح  ةنيم ، كتنبا  تننظ  دقل  – 

: لوقت يهو  ةقرحب  مستبت 
فطعم ءارش  ىلع  ايرام  تّرصأ  ثيح  نيرهش ، ذنم  كلذ  لصح  – 
بسانملا نم  سيلو  ةباش ، ةاتف  ةنيم  ّنأب  اهعانقإ  تحجن يف  يننكلو  .ةنيم  فطعمك 

اهل تلاق  نيح  مايألا  دحأ  هاشخأ يف  ام  لصح  نكلو  .اهفطعمك  ًافطعم  يرتشن  نأ 
ْبهذنلف ًاذإ  : » لوقت يهو  ةنيم  تمستباف  كفطعمك .» ًافطعم  ديرأ   » ايرام

ىلع هئارشل  اتبهذ  دقو  طاشنلاو ، ةيويحلاب  ةمعفم  تناك  ملعت  امكف  هِرتشنلو .»
.لعفلاب ةعئار  ةعئار ، ةاتف  تناك  دقل  .روفلا 

ىلع ضيرع  ريرس  رهظيف  راسيلا ، ىلع  ةحوتفم  ةفرغ  ىرأ  مادملا ، عمسأ  اميف 
ةيضرأ ىلع  ةنوقيأ  يرظن  تفلت  هفاوح ، ضيبألا  ليتنادلا  نيزي  يل  لباقملا  طئاحلا 
عستي نولاصلا  لخدم  نم  برتقن  نيحو  .رمحو  رضخ  ةشمقأ  اهتنيز  دقو  ءادوس ،

نوفزيزلا ةحئار  قبعت  امنيب  نارينلا ، اهيف  رعتست  ةدقتم  بطح  ةأفدم  ثيح  رمملا ،
.لزنملا ءاجرأ  لك  يف  اهقوف ، عوضوملا  قيربإلا  يلغملا يف 

.مادملا لوقت  .ًادج –  ساق  ماعلا  اذه  ءاتشلا  – 
.ديدج نم  جلثت  يهف  لجأ ، – 

.ًادج فلكم  بطحلاف  نيزوعملاو ، ءارقفلا  نوع  برلا يف  نكيلف  – 
نأكو ام ، فحتم  لوخدب  ساسحإلا  يندواري  نولاصلا ، اذه  تلخد  املك 
ةيلآ يهأ  تضم ، تاونس  نوشيعي  اولاز  ام  مأكو  قيتعلا ، لزنملا  اذه  فقوت يف  نمزلا 

٤٠ مكـتبة



تايلقألا ىلع  رصتقت  ةيصاخ  سيل  رمألاف  كلذ ، ّنظأ  ال  تايلقألاب ؟ ةصاخ  ةيعافد 
لكف ةماع ، وحنلا  اذه  ىلع  فرصتلل  نوليمي  نسلا  نيمدقتملا يف  ّنأ  كلذ  .اهدحو 

لاح يتلا  روصلا  ىلع  يتارظن  لوجتت  .اهيمر  نع  مهعدرت  ام ، ىركذ  اهل  ءايشألا  هذه 
ةروص يهابتنا  تفلت  ناردجلا ، ىلع  ةقلعم  يهو  ةثرلا  ةيبشخلا  اهرطأب  ّرفصاو ، اول 

هنإ اابش ، مادملا يف  ةقفرب  براشلا  ثك  لجرل  موجنلا ، هنيزت  يندعم  راطإب  ةرطؤم 
ةلابقو .ةماسولا  يداب  ةماقلا ، طسوتم  .نيماع  ذنم  يفوت  يذلا  اهجوز  وجوك ؛ ويسم 

دقو مرصنملا ، نرقلا  تايادب  يف  تجار  زوجلا ، بشخ  نم  ةنازخ  بصتنت  ةذفانلا 
لازت ام  يتلاو  ةلفاحلا ، يضاملا  مئالوب  يشت  يتلا  لاتسيركلا  تاساك  اهيف  تّفص 
ةآرم تقلُع  ةنازخلل  رواا  طئاحلا  ىلعو  نمزلل ، حضاو  ٍّدحت  يف  اهقيربب  ظفتحت 
ىلع مهروص  سكعنت  ًافويض  يرحسلا  اهرهظمب  رظتنت  اأكو  راطإلا ، ةيضف  ةمخض 

.اهتحفص
ةيوازلا يف  عوضوملا  زافلتلا  وه  نولاصلا ، يف  ديحولا  يرصعلا  ءيشلا 

ىلع تابثإ  وهو  يبظ ، سأر  فقسلا ، نم  ًابيرق  هفلخ  طئاحلا  ىلع  قّلع  دقو  .ىرسيلا 
تدرس نيح  تاملكلا ، هذ  مادملا  هتفصو  ثيح  ديصلا » وجوك يف  موحرملا  ةعارب  »
ويسملا نكلو  يباك ، موك  ةقطنم  ةناح يف  هيدل  ناك  دقف  قلعملا ، سأرلا  ةصق  انيلع 
بنارأو نالجح  نم  تاناويحلا  تائم  دايطصاب  ماق  دقو  .ًاضيأ  ديصلاب  ًافوغش  ناك 

نم سوروط  لابج  ىتح  بهذ  يذلا  يبظلا  اذه  وه  مهألا ، هترخفم  نكل  اهاوسو ،
.هيلع لوصحلا  لجأ 

.زافلتلا ةلابق  ةكيرألا  وحن  مادملا  ريشت  سولجلاب –  لّضفت  – 
اهتيمد يف عم  توزناو  اهدي ، نم  سيكلا  تعضو  دقو  ايرام ، بقارأو  سلجأ 

.ااسمه انلصتف  ام ، رمأ  لوح  اهتبعل  ثدحت  .لوزعم  نكر 
انأف ةقيقحلا ، تئش  نإو  ءاسملا ، ىتح  اهدحو  وحنلا  اذه  ىلع  بعلت  – 
ىلإ تبهذ  دقف  انه ، تسيل  يندعاست  يتلا  ةأرملا  ّنأ  امك  .عراشلا  ىلإ  اهلاسرإ  ىشخأ 
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يفكت ةنؤمب  لفسألا  ةريبكلا يف  ةجالثلا  انألم  اننأ  مغرو  .اهتنبا  تبجنأ  نأ  دعب  ةيرقلا 
ىلإ اهلاسرإل  رطضأف  ىرخألاو ، ةنيفلا  نيب  ضارغألا  ضعب  جاتحن  اننكلو  نيرهشل ،

.تكرام ربوسلا 
.يل حرشت  يهو  اارظن  ًاحضاو يف  زجعلا  ناك 
؟ لزنملا ىلع  روثعلا  نم  نكمتت  الأ  نيشختأ  – 

نأ بجي  ام  اهل  نّودأ  نإو مل  نايسنلا ، نم  يناعت  يهف  ملعأ ، ينقدص ال  – 
اأ امك  .دوعت  نمو مث  ةرمسم  كانه  فقتو  رجتملا  ىلإ  بهذت  يهف  اهعم ، هرضحت 

.اايجاح عضت  نيأ  ىسنت 
؟ ماودلا ىلع  اذكه  ىسنت  تناكأ  – 

رثعتو ءيش ، لك  ركذتت  نايحألا  ضعب  اهنكلو يف  .كلذك  يه  ةداع  – 
.اهسفنب هرضحتو  هتأبخ  ام  ىلع 

؟ ءابطألا هلوقي  يذلا  امو  – 
.لاحلا اذه  ىلع  تدِلُو  دق  يهف  برلا ؟ ةئيشم  نع  لاقيس  يذلا  امو  – 

يتلا ةيفيكلا  يف  ركفت  امبر  دورشلا ، اهيلع  ادب  دقو  تمصلا ، لدابتن 
مامتهالاب اهوخأ  موقي  نأ  حجرملا  نم  .اوم  دعب  اهدرفمب ، ةايحلا  اهتنبا  ا  لصاوتس 

ًاريثك ّحلأ  بألا ، ةافو  دعبو  .كينولاس  شيعلل يف  ةليوط  نينس  ذنم  لقتنا  دقف  ا ،
: ةلئاق تاوعدلا  هذه  ضفرت  تلظ  اهنكلو  هعم ، نكسلاو  شيعلل  لقتنتل  هتدلاو  ىلع 

ةقيقح ملعأ  نكأ  ول مل  هدرفمب .» هكرتو  باهذلا  عيطتسأ  ال  انه ، وجوك  ربق  نإ  »
يف ناك  نيحو  وجوك  ويسم  نكل  .نيجوز  نيب  ةقيمع  بح  ةصق  اهتننظل  رمألا ،
قدغأو يف ًالزنم ، اهل  صصخ  ثيح  لصألا ،  5 ةيمور ةاتف  ّبحأ  رمعلا ، نم  نيسمخلا 

برهتل ةياهنلا  هتكرت يف  اهنكلو  ماوعأ ، ةعضب  امهتقالع  ترمتسا  دقو  .اهيلع  فرصلا 
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لقنب ماقو  ةناحلا ، عاب  هنأ  ىتح  نيكسملا ، وجوك  لاح  ءاس  دقو  .يمور  باش  عم 
دايعألا ىوس يف  ةيهشلا  هتالبقم  ريضحت  ىلإ  دعي  ملو  .ةيضرألا  ةقشلا  ىلإ  ءايشألا  لك 

نإ يلاب ؛ لغشي  يذلا  لاؤسلا  ناكو  .ناريجلاو  ءابرقألا  عم  لفتحي  امدنع  ةسدقملا ،
تعاطتسا فيكف  ملعت ، تناك  نإو  ال ؟ مأ  ىرج  امب  ملع  ىلع  مادملا  تناك 

؟ فلتخم ءيش  ةكيلم  لجر ، اي  .نآلا ال  ةكيلم  لمحتت  امك  تلمحت  اهنظأ  لمحتلا ؟
زواجتب مقت  ملأ  ىرخأ ؟ ةأرما  عم  اهتنايخب  ًاضيأ  اهجوز  مقي  ملأ  فالتخالا ؟ هجو  امو 

امف ةايحلا ، رخآ يف  ًارايخ  كلمت  األ ال  « !؟ اذامل نكلو  اهكوكش ؟ لك  مغر  عوضوملا 
ناك ام  اذه  نهكرت »؟ نإ  هنلعفيس  يذلا  ام  اذل  هيلع ، ندمتعي  دودرم  وأ  ةنهم  نم 

.مردلي هلوقيس 
ةكيلم ّنأ  ولف  ًاضيأ ، انأ  يلابب  ّرم  دق  رطاخلا  اذه  ّنأ  ركنأ  نل  ةقيقحلا  يف 

نأ لبقت  يتلا  ةأرملا  كلت  يه  نمف  عضولا ؟ اذه  لبقتتس  تناكأ  ةينغ ، ةلئاع  نم 
ليبس يف  لثامم  عقاوب  لوبقلا  لذلا  نم  سيلأ  نكلو  اهجوز ؟ يف  ىرخأ  اهكراشت 

اذهل رمألا  تلبقت  اهنظأ  ال  ال ال ، هيف ؟ ركفأ  يذلا  اذه  ام  يهلإ  اي  اايح ؟ ةلصاوم 
ةلأسملا ربتعت  يهو  .اهتلئاع  راهنت  نأ  ديرت  الو  اهدالوأ ، بحتو  ينبحت ، يهف  ببسلا ،

.هنم ىفشأس  يذلا  مويلا  ربصب  رظتنتو  ّملأ يب ، ًاضراع 
ىلإ قدحت  يهو  ريكفتلا ، يف  ةقراغ  اهارأف  مادملا ، ىلإ  ًاددجم  يتارظن  دوعت 

تيسن اأكو  رخآلاو ، نيحلا  نيب  ةدهنتم  اهيقاس ، يطغت  يتلا  ةيناطبلا  ىلع  شوقنلا 
تمصلا نكلو  ّبحأ ، يتلا  ةينانويلا  ةباشلاو  اهجوز  ركفت يف  اهنظأ  ةهربل  .يدوجو 

.رثكأ هلمحت  ىلع  ىوقأ  ةجردل ال  ّيلع  طغضيو  ةفاثك ، دادزي 
.اهلأسأ ةدورب – ؟ رثكأ  تاب  وجلا  نأك  – 

.قيمع مون  نم  وتلل  تقافأ  اأكو  ينلأست  دربلاب – ؟ رعشت  له  – 
.ئفاد انه  ناكملا  ًاركش ، – 
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: ينلأستل دوعت  دربلاب ، رعشأ  يننأ ال  ىلإ  نئمطت  نيحو 
؟ كلذك سيلأ  ةنيم  نع  ةديدج  رابخأ  ال  – 

.رابخأ فسألل ال  – 
.ًاددجم اهلوقت  .ًادج –  ةبيط  ةاتف  تناك  – 

.جلتخي أدب  يذلا  اوصو  نيتّلضخملا  اهينيع  ظحلأ 
.يل ةيناث  ةنبا  ةلزنمب  تناك  دقف  ًاريثك ، اهيلإ  قاتشن  نحن  – 

دق ًانهاو ، ىفشتسملا  اهتيضق يف  يتلا  ةرتفلا  لوط  نأ  دب  ال  رثأتلا ، ّيلإ  لقتني 
لجأ نم  هيف  انمدق  يذلا  لوألا  مويلا  ىركذ  ّيلإ  تداع  دقف  .يباصعأ  يف  ّرثأ 

انأ امأ  نآلا ، اهيلع  سلجأ  يتلا  ةكيرألا  ىلع  ةسلاج  تناك  .لزنملا  اذه  راجئتسا 
.حضاو مامتهاب  انبقرت  مادملا  تناك  اميف  .ةرواا  ةكيرألا  ىلإ  تسلج  دقف 

: ةنيم اهتلأس 
؟ كلذك سيلأ  راجيإلل  ضورعم  يولعلا  قباطلا  – 

: درلاب اهنيح  مادملا  تفتكا  دقو 
؟ ةسنآلاب كتلص  ام  يوحن –  تفتلا  نمو مث  لجأ –  – 

: ةمساح ةقث  ةربنب  اهتبجأ  دقف  عونلا ، اذه  نم  لاؤسل  ًادعتسم  تنك  يننألو 
.ةلئاعلل قيدص  انأ  – 

يهو اهتقابل  ىلع  تظفاح  اهنكل  اهنيح ، مادملا  حري  باوجلا مل  ّنأ  مغرو 
: ةنيم لأست 
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؟ ةبلاط تنأ  له  – 
.مسرلا مسق  ةليمجلا ، نونفلا  ةيلك  ةبلاط يف  لجأ ، – 

؟ كتلئاع نيأو  – 
كلذب اهيلع  درلا  تلصاو  ةنيم  نكلو  يجاعزإب ، تأدب  دق  اهتلئسأ  تناك 

: هب ىلحتت  يذلا  دودحماللا  ربصلا 
نم تجوزت  دقف  يمأ  امأ  ايناملأ ، يف  لمعي  يبأ  نالصفنم ، يمأو  يبأ  – 

.رثكأ اهعم  ءاقبلا  ديرأ  الو  لوبنطسإ ، شيعتو يف  ديدج ،
؟ ببسلا نع  لاؤسلاب  له يل  – 

ناكم ىلإ  ةجاحب  انأو  .ةيافك  ًاعساو  سيل  تيبلاو  ناريغص ، ناوخأ  ّيدل  – 
..مسرلا لجأ  نم  ينصخي 

سيلف تمهف ، امك  فدرت –  نأ  لبق  ةهربل  تتكسو  اهتلاق  ًانسح –  – 
؟ راجيإلا نيعفدتس  نيأ  نمف  ام ، دودرم  كيدل 

.ايناملأ نم  دوقنلا  لسريس يل  يبأ  – 
ناكو .ةعنتقم  ُدبت  مل  اهنكل  اهتلئسأ ، لك  نع  ةبوجأ  ىلع  اهلوصح  مغر 
نيب تامولعملاب  اندمي  ًاربخم ، اذه  ناك  دقو  يرآ ؛ نع  ثدحتلل  تقو  بسنأ  كلذ 

.هفرعي مهنم ال  دحأ  دجوي  الو  .لوبنطسإ  ةيمورلا يف  تاعمجتلا  نع  رخآلاو  نيحلا 
اهايإ انيطعي  يتلا  تامولعملا  نإف  ةقيقحلا  يفو  .عيمجلا  ةدعاسمل  ّبهي  ناك  هنأ  كلذ 
يهو اههجو  ءاضأ  يرآ ، مساب  تعمس  نيحو  .هتاذ  تقولا  هتعامج يف  ةبقارم  نم  هنكمت 

: ينلأست
؟ يرآ فرعت  له  – 
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.انع هيلأست  نأ  نيعيطتست  .يل  برقم  قيدص  هنإ  – 
حبست تناك  يتلا  كوكشلا  كلت  تباغو  ةحارلا ، اهيلع  تدب  روفلا  ىلعو 
ىدتعا مايأ  لبقف  فيخم ، ناكم  ملاعلا  ّنأ  اهنيح  انتربخأو  .نيتنكادلا  اهينيع  ًاقيمع يف 

ةقرس لجأ  نم  اهيغسر  عطقب  اوماقو  يوك ، يريف  يف  زوجع  ةديس  ىلع  نولوهجم 
، اهينيع يف  سجوتلا  كلذف  .ةأرملا  ىلع  ًايلج  تايلقألا  بايترا  ناك  .اهرواسأ 
لك يف  نارهظي  اناك  سوملم ، ريغ  لكشب  هسفن  رهظي  ناك  يذلا  ظفحتلاو 

.اافرصت
رارقلا اذه  ىلع  مدنت  مل  اهنكلو  لزنملا ، ةنيم  ريجأت  ىلع  تقفاو  ًاريخأ ،
دوعيو .ًابئاص  اهرارق  ناك  مك  تدكأت  رثكأ ، اهيلإ  تفرعت  نأ  دعبو  اأ  ىتح  ًاقلطم ،

.ايرام عم  قداصلاو  فيطللا  ةنيم  لماعتل  عبطلاب  ببسلا 
.هللا هحماسيلف  – 

.طبضلاب ثدحتت  نمع  يعأ  يننأ ال  ىتح  يراكفأ ، ااملك  تتشت 
ريثك ناك  دقو  .انه  ًاضيأ  يرخف  وعدملا  باشلا  كلذ  ىلع  تفرعت  دقل  – 
دارفأ دحأ  ىلع  رانلا  قلطأ  هنأب  تعمس  كنأ  ّدب  ال  .ةنيم  لزنم  ىلع  ًارخؤم  ددرتلا 

تفتخا ةيادبلا  يف  تادِس ، ديس  لصحي  يذلا  ام  .كابتشالا  ءانثأ  لتق  دقو  ةطرشلا ،
.يرخف لِتُق  اهدعبو  ةنيم ،

ناوادوسلا اهانيع  .ّيلع  ااملك  عقو  نزتل  نعمتب ، ينبقارتو  تمصت 
نم ةرتف  ةرثكب يف  اهروزأ  تنك  ًاضيأ  انأ  يننإ  لوقت  اأكو  .ةلئسألا  امهؤلم  ناتعمادلا 
ًايفاك ًاريسفت  نكي  كلذ مل  نكلو  برقم ، يلئاع  قيدص  يننأب  يئاعدا  مغرو  تارتفلا ،

.ةبرقملا انتقالعل 
لوقتو ًانايحأ ، هنع  ينثدحت  ةنيم  تناك  دقل  قثاولا –  ةربنب  اهلوقأ  ملعأ –  – 
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ًانيجس ناك  وهف  ةفرعملا ، قح  هفرعت  نكت  اأ مل  حضاولا  نمو  .ديج  قيدص  هنإ  هنع 
.ماعلا وفعلا  دعب  نيماع  ذنم  جرخ  ًاقباس ،

: لوضفب ينلأستل  يتبقارم  نع  فكتف  مادملا ، زيكرت  يتاملك  تتشت 
؟ كلذ لعف  نم  وه  يرخف  ّنأب  ينعتأ  – 

.هدقتعن ام  اذه  – 
هنكمي ًاصخش  ُدبي يل  هنكلو مل  ًايباهرإ ، ناك  هنأ  فحصلا  تبتك  دقل  – 

.ليبقلا اذه  نم  ءايشأ  باكترا 
.ًايباهرإ ناك  دقل  .هيلع  ناك  ام  اذه  فسألل  – 

؟ اذهك صخش  ىلع  ةنيم  ترثع  نيأ  نم  – 
...اوزجع نيحو  اهلالغتسا ، اولواح  دقف  اهيلع ، رثع  نم  وه  – 

..نآلا ناراهنم  نينيكسملا ، اهيدلاو  ّنأ  ّدب  ال  اهفطخب ؟ اوماق  – 
؟ ادلاو جوز  مأ  اهدلاو ، نينعت  – 

اهنع ثحبو  ايناملأ ، نم  داع  دقل  .نيتم  ديسلا  يقيقحلا ، اهدلاو  لب  ال ، – 
.لوبنطسإ تايفشتسم  لك  يف 

تايفشتسملا ّنأ  امك  .ثحبلا  اذه  هانقبس يف  دقف  كلذ ، نم  لئاط  ال  – 
.روفلا ىلع  اننوغلبيس  ام ، ديدج  يأ  لصح  نإو  ةيضقلا ، ىلع  ةعلطم 

ربخ دكأت  الو  ترهظ ، يه  الف  ةنيكسملا ، هذهل  ثدح  يذلا  ام  ملعأ  ال  – 
! اوم

بهذأ نأ  بجي  يتاملكب –  عانتقا  نود  اهلوقأ  .اهيلع –  رثعنس  يفاخت  ال  – 
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..نآلا
.روكيللا نم  ًاسأك  برشت  نأ  نود  رداغت  كعدأ  نأ  لاحم  كلسر ، ىلع  – 

، باهتلالا داضم  لوانت  ّيلعو  ًاليلق ، كعوتم  يننكلو  ًاليزج ، ًاركش  – 
.برشلا مدع  لضفأ  كلذل 

، ءاسم لك  ًاسأك  برشي  وجوك  ويسملا  ناك  ًالوحك ؟ روكيللا  بسحتأ  – 
.ضارمألا لكل  ًاجالع  هربتعيو 

.ًافقاو ضأو  ةميلسو –  ةافاعم  ةنيم  ىلع  رثعن  نيح  رخآ ، تقو  امبر يف  – 
يهو بلودملا  اهيسرك  كرحتو  اهلوقت  ..لصحي –  كلذ  تيل  ..هآ  هآ ، – 
ذخأو ةحرابلا ، ةطرشلا  دحأ  ءاج  دقف  حاتفم ؟ كعم  له  بابلا –  ىتح  ينقفارت 

.انعم يتلا  ةخسنلا 
ينتطعأ دق  ةنيم  تناك  نإ  فرعت  نأ  ديرت  اأكو  ًاكش ، اوص  ضيفي  اذامل 

، لزنملا اذه  ربتعت  تناك  دقف  ًاقلطم ، كلذ  لعفت  اأ مل  مغر  اهحيتافم ، نم  ةخسن 
يل دوعت  ناكملا  اذه  ةيكلم  ّنأب  رعشأ  نأ  ديرأ  : » ددرتو صاخلا ، اهتيرح  بارحم 

«. يدحو
.ادلاو نم  ةخسن  تذخأ  دقل  ةيدايحب –  اهلوقأ  لجأ –  – 

؟ كلذك سيلأ  جرخت  نيح  كفلخ  بابلا  لافقإ  ىسنت  نل  – 
.بابلا حتفأ  انأو  اهلوقأ  يقلقت –  ال  ىسنأ ، نل  – 

.يفلخ يهو  اهيسرك  كرحت 
اهلوقت يف ايرام –  ةلاح  ىرت  تنأف  تيبلا ، نم  جرخأ  نأ  عيطتسأ  ال  – 

.زجع
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.يجورخ دعب  بابلا  لفقأس  ينئمطا ، – 
.ىلعألا ةرملا يف  هذه  كديفي  ام  ىلع  رثعت  نأ  ىنمتأو  كل ، ًاركش  – 

يننكلو .ام  ءيش  ىلع  يروثع  لاح  اهربخأ  نأ  تاملكلا ، هذ  ينعت  اإ 
.ىلعألا ىلإ  ًاهجتم  اهركشب ، يفتكأو  هيلإ ، يمرت  ام  لهاجتأ 
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سماخلا لصفلا 

ميخي اميف  ةيرجحلا ، ملالسلا  ةدورب  نم  ففخي  ال  رفصألا  حيباصملا  ءوض 
ىلإ تبرست  دق  ًاجراخ ، جلثلا  اهفّلخي  يتلا  ةشحولا  نأكو  ةرامعلا ، ىلع  قبطم  تمص 

ةروسكم تاجردلا  مظعم  .دوعصلاب  أدبأو  فطعملا  ةقاي  عفرأف  شعترأ ، .ًاضيأ  لخادلا 
ضيبلا ناردجلا  ىلع  ترهظ  دقو  .مشُت  داكلاب  ةنفع  ةحئارب  ءاوهلا  قبعي  اميف  فاوحلا ،

عزاني ءانبلا  ّنأ  ىلوألا  ةرملل  هبتنأ  اهنيح  .ةميدق  راهزأ  ريفاحأك  تدب  رفص ، عقب 
مل ملالسلا ، هذه  اهيف  تدعص  يتلا  تارملا  لك  يفو  يننأ  يتريح ، ريثي  امو  ءطبب ، ءاقبلا 

.قالطإلا ىلع  رمألا  ظحلأ 
هذه نع  كيمدق  ةاتفلا  كلت  تعفر  دقل  : » مردلي تاملك  ينهذ  ىلإ  ردابتت 
نم هنأ  كردأ  ةأجفو  ...ليوط » نمز  ذنم  هَتيسن  يذلا  ناكملا  ىلإ  كتذخأو  ضرألا ،

.هتوم دعب  ةنيم  ىلإ  تفرعت  دقف  رمألا ، اذه  مردلي يف  عم  تثدحت  دق  نوكأ  نأ  لاحملا 
، يمالحأ دحأ  اهنع يف  هتثدح  يننأ  ركذأ  انأف  ًاعم ، رومألا  طلخي  يلقع  نأ  ّدب  ال 

تلاز امو  .ينهذ  ةلثام يف  ليصافتلا  ةفاك  لازت  ثيحب ال  حوضولا ، ديدش  ناك  يذلاو 
«. ...وتلل أدب  دقل  دعب ، رابتخالا  ِهتني  مل   » ينذأ نرت يف  هتاملك 

تازخوبو يف لئاه ، بعتب  رعشأ  ةنيم  ةقش  هيف  عقت  يذلا  قباطلا  لصأ  نيح 
باب ّيلإ  رظني  امنيب  يسافنأ ، طاقتلال  طئاحلا  ىلإ  دنتسأف  يحورج ، ةطايخ  عضاوم 
كلذ نم  ىّظشتأ  ينرعشأو  .هتدحو  نزح  لقتنيف يل  هل ، لوح  لفط ال  زجع  ةقشلا يف 
ينتننظ ىتح  ةريثك ، تارم  هتعراص  يلخاد ، قيمع  ناكم  نم  عبني  يذلا  داتعملا  ملألا 
ثيبخلا عجولا  كلذ  أدب  ًاديحو ، تيقبو  ءيش  لك  ىهتنا  نيح  نكلو  هيلع ، تبّلغت 
قوشلاو هتاذ ، سأيلاب  ىولتأ  تدعو  ينايك ، ىلع  ذوحتسيل  ثبخب  هدامر  نم  ضهني 
عيطتسأ الو  قطنملاو ، لقعلا  نيناوق  اهيلع  يرست  ال  ةهاتم  اإ  بضني ، ال  يذلا 
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.ًاعايضو ًاهيت  دادزأ  تلواح  املك  لب  اهنم ، جورخلا 
لازأ اذامل ال  ةيوس ؟ هلعفن  ملو  يقب  يذلا  ام  ةنيم ؟ ىلإ  ةحماجلا  ةبغرلا  هذه  َِمل 

، ريثكب اهنم  لضفأ  صخش  ةكيلم  يتجوزف  هدقتفأ ؟ يذلا  ام  اهيف ؟ ريكفتلا  لصاوأ 
لك نكلو  .يلافطأ  ةدلاو  اأ  امك  ًاضيأ ، اهنم  لمجأ  امبرو  ةقداصو ، ةنونحو  ةيحضم ،
اهيلإ قاتشأ  .ًاضيأ  ينتناهأو  لب  ينتكرت ، اأ  مغر  ةنيم  ىلإ  قاتشأ  انأف  يفكي ، اذه ال 
يتلا ةزمغلا  كلت  مستبت ، يهو  ىلعألا  وحن  ًاليلق  اهيتفش  عفرتف  بابلا  حتفت  نيح 

ناتينبلا اهانيع  رسيألا ، اهبجاح  ةيا  ميدقلا يف  حرجلا  رثأ  اهدخ ، ظحلت يف  داكلاب 
نم تجرخ  اأكو  اهيؤبؤب ، يف  ةأجف  رهظت  يتلا  ءارضخلا  ةشقرلا  كلتو  ناتحتافلا ،

ضعب هيف  عملت  يذلا  ليوطلا ، بهصألا  اهرعشو  ةأجف ، يتفلا  اهريكفت  قامعأ 
، ّيلإ عامتسالا  يف  قرغتست  نيح  ةفيفخلا  اهسأر  ةءانحناو  ةيبهذلا ، ءارقشلا  لصخلا 

ناواضيبلا اهاديو  اوص ، ةقرلا يف  كلت  ينارت ، نيح  اههجو  حاتجت  يتلا  ةطبغلا  ةجوم 
اهتبغرو ةليمج ، ةماقتسا  نائلتمملا يف  اهاقاس  ريغصلا ، اهردص  .يادي  امهرمغت  ناتللا 
يقورع يرسي يف  اايغ  اهلك ، اهيلإ  قاتشأ  اهيف ، ام  لكب  اهيلإ  قاتشأ  يننإ  ةحماجلا ،

درجم ىلإ  هلوحيو  يتايح  نيمسو يف  ثغ  لك  هعم  فرجيل  معط ، الو  هل  نول  ًاغارف ال 
.ثبع

اأكو لخادلا  نم  ينلصت  ةشخشخ  عمسأ  .هتاذ  لاؤسلا  دّدرأ  ِتنأ »؟ نيأ  »
، حوضولا ديدش  توصلاف  ال ، ئطخم ؟ انأ  له  هابتناب ، يغصأ  .يلاؤس  ىلع  ّدرلا  لواحت 

فهرأو بابلا ، ىلع  ينذأ  قصلأ  لخادلا ، ام يف  ءيش  كرحت  نم  دكأتم  يننإ  ىتح 
اميفو ةجض ، يأ  ببسي  ىتح ال  ءود ، ريسلا  دمعتي  مهدحأ  نأكو  ودبيف  عمسلا ،

؟ وه نوكيأ  غوغ ، ناف  ركذتأ  سدسملا ، ىلع  يدي  عضأ 
تحت ةجضان  لبانسك  يبهذ  ربو  هيدلف  عقوتم  وه  امكو  ةنيم ، طق  غوغ  ناف 

كارعلا كلذ  ببسب  لب  رقشألا ، هنول  نم  همسا  بستكي  مل  هنكلو  فيصلا ، سمش 
هيف رسخ  ثيح  ةدرابلا ، راذآ  يلايل  ىدحإ  يف  هتقيشع  نع  عافدلل  هلخد  يذلا 
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ناف مسا  اهطق  ىلع  ةنيم  تقلطأ  ةليللا ، كلت  نم  ارابتعاو  .ىرسيلا  هنذأ  فصن 
.غوغ هتادانمب  نحن  انيفتكاو  غوغ ،

ينحارأ دقل  .ءانبلا  ولخ  ببسب  امبر  لوخدلا ؟ نم  غوغ  نكمت  فيك  نكلو 
نم سدسملا  جارخإب  موقأ  اذل  رذحلا ، يخوت  ّيلع  كلذ  مغرو  .ام  ًاعون  ريسفتلا  اذه 

نمو مث .لخادلا  ىلإ  توصلا  لصي  ىتح ال  همقلأ  انأو  ًاليلق ، بابلا  نع  دعتبأو  .هبارق 
خيصأ بابلا ، حتفأ  اميفو  .لفقلا  هريدأو يف  حاتفملا ، جرخأو  لاطنبلا ، بيج  هعضأ يف 

يف حاتفملا  ةلصلص  ىوس  ءيش  ال  نكلو  لخادلا ، نم  ًائيش ، عمسأ  ينلع  عمسلا 
اهتبّرشت يتلا  ةفولأملا  ناولألا  ةحئار  يلبقتستف  ىنميلا ، يمدقب  قفرب  بابلا  عفدأ  لفقلا ،

، بابلا ىلع  يلابقتسال  يتأي  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  راوجلا ، غوغ يف  رهظي  الو  .ةقشلا 
.ماعطلا ًابلاط  يمدقب ، حسمتلا  أدبيو يف 

، لخادلا ىلإ  ءود  سدنأ  انأو  يسدسم ، جرخأو  يبيج ، ىلإ  حاتفملا  ديعأ 
ةقباطملا ةقشلا  هذه  نولاصلا يف  ىلإ  قيضلا  رمملا  نم  هجتأ  .يمدقب  بابلا  قلغأ  اميف 

قفرب بابلا  حتفأ  ثيح  مونلا ، ةفرغ  عقت  راسيلا  ىلع  ..مادملا  ةقشل  اهميمصت  يف 
لك تقّلع  ناتيتيز  ناتحولو  رثعبم ، ريرس  لخادلا ، يتارظن يف  لوجت  اميف  هيلإ  دنتسأو 
نيح .اهل  مسرم  ىلإ  ةنيم  هتلوح  يذلا  نولاصلا  وحن  هجتأ  .ناردجلا  دحأ  ىلع  امهنم 

، يكوكش دكأتت  ةدع  تاوطخ  دعبو  .قورحم  غبت  ةحئار  ينلصت  بابلا  نم  برتقأ 
عفرأو ًادّدجم ، رادجلا  ىلع  دنتسأ  بابلا  لصأ  نيح  .لخادلا  نخدي يف  ام  دحأ  كانهف 

، ةيديلجلا هحمالمب  يمع  ينلباقيف  ةفرغلا ، محتقأو  بيوصتلا ، ةيعضو  يف  يسدسم 
.ضيرعلا طئاحلا  ىلإ  ةدنسملا  ةميدقلا  ةكيرألا  ىلع  ًاسلاج 

.خرصأ انه – ؟ هلعفت  يذلا  ام  يمع ! – 
ثفنيو هتراجيس ، نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحسي  لب  ّيلع ، ّدرلا  يف  لجعتي  ال 

حضوي يل: نأ  لبق  هنانسأ  نيب  نم  ناخدلا 
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.كراظتنا تنك يف  – 
؟ انه ىلإ  مداق  يننأ  تملع  فيك  – 

: ءايتساب ينقمري  وهو  هينيع ، قنحلا يف  ءافخإل  ًارربم  دجي  ال 
.ًائطاخ نوكي  نأ  بغرأ  تنك  نيمخت ، درجم  – 

هنأ حجرملا  نمو  حوضولا ، ديدش  ءيش  لكف  .ةنيمب  يتقالع  ىلع  ًاعلطم  هنظأ 
.مادملا لزنم  يف  ًاسلاج  تنك  اميف  دعص  دقو  .ةحرشملا  يترداغم  ذنم  يتبقارمب  ماق 

وهف ةقثلا ، مامت  هتامولعم  نم  ًاقثاو  سيل  هنأب  يسفن  يساوأ  يننكلو  ءايتسالاب ، رعشأ 
ًأطخ ناك  انه  ىلإ  يئيجم  نكلو  هطاقتلا ، نكمي  ام  طاقتلاو  ءاملا ، ةكبشلا يف  يمر  ديري 

.ةحبار ةقرو  هتحنم  دقف  ًاحداف ،
.هلأسأ ةاتفلا – ؟ نع  رابخأ  نم  كانه  له  – 

؟ ًاريثك ةاتفلا  هذه  رابخأب  متهم  تنأ  َِمل  – 
؟ اهئافتخاو يتباصإ  نيب  ةقالع  كانهو  متهأ ، فيك ال  – 

ًاررش ناحدقت  نيتللا  هينيع  بضغلا يف  دادزي  ليواوملا –  هذه  نم  انعد  – 
؟ طبضلاب هلعف  لواحت  يذلا  ام  ينربخأ  لصاوي –  وهو 

.ءيش ال  – 
نم برقلاب  ةعوضوملا  ةيندعملا  ةضفنملا  يف  هتراجيس  نم  ىقبت  ام  قحسي 
: لوقي وهو  فنعب  ينزهيو  يتقايب ، كسميل  ةتغابم ، ةكرح  ًافقاو يف  عفدنيو  ةكيرألا ،

.ّيلع بذكت  ال  – 
يذلا سدسملا  وحن  يتارظن  هجتت  اميف  هعفد ، لواحأ  بذكأ –  انأ ال  – 
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هنأكو هبارق  ىلإ  ةعرسب  هديعأف  .هتاذ  تقولا  حالسلا يف  ىلإ  رظني  هنأ  ظحلأو  هلمحأ ،
.بخصب هفنأ  نم  سفنتلا  لصاوي  هنكلو  يتقاي ، كرتيف  يفتخت ، نأ  اهيلع  ران  ةلعش 

فرعأ نأ  ديرأ  ءيش ، لك  يرجي ، ام  لك  ءيش ، لكب  ينربخت  نأ  كيلع  – 
.ىرج ام  لك 

ًاضيأ هنكلو  هل ، اهلوقأ  امم  رثكأ  يسفنل  اهلوقأ  ًاليلق –  كعور  نم  ئده  – 
.هسفن كلامتي 

، ماري ام  ىلع  انأ  تاوطخ –  عضب  ينع  ًادعتبم  اهلوقي  ..ًانسح – ًانسح ، – 
.لصح ام  لكب  ينربخأ  نكلو 

.انه ةيئابرهك  ةأفدم  دوجو  ركذأ  ةدوربلا ، ديدش  ناكملا  – 
ةيئابرهك ةأفدم  دوجوب  ملعتل  يفكت  ةروصب  تيبلا  اذه  فرعت  تنأف  ًاذإ  – 

.ًاضيأ
دقف .دحلا  اذه  ىلإ  ةيرس  بح  ةقالع  ليوهتب  موقي  اذامل  مهفأ  الو  هبيجأ ، ال 

.عونلا اذه  نم  تاقالع  تارابختسالا  رصانع  نم  ريثك  شاع  نأو  قبس 
.لوقي .كعمسأ –  انأ  لجأ ، – 

برق عوضوملا  يبشخلا  يسركلا  ىلإ  ريشأ  انأو  اهلوقأ  .ًالوأ –  سلجأ  ينعد  – 
هسأرب ئمويو  يسركلا ، ىلإ  رظني  .ناولألا  ةفلتخم  راهزأب  ةنيم  هتنيز  يذلاو  ةذفانلا ،

.هتلابق سلجأل  يسركلا  رضحأف  ًاقفاوم ،
.ةقداص لؤاست  ةربن  اهلوقأ يف  ّدحلا – ؟ اذه  ىلإ  بضاغ  تنأ  َِمل  – 

ىلع يتأرج  برغتسي  نمك  نيواقرزلا ، هينيع  نم  ةداح  تارظنب  ّيلإ  قدحي 
.لاؤسلا اذه  حرط 
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.ببسلاب ينربختس  نم  تنأ  – 
ًاناظ ئداه ، توصب  هلأسأ  هببس –؟ ملعأ  ءيشب ال  كربخأ  نأ  فيك يل  – 

بكتريو ًالاعفنا  دادزي  هلعجأس  ثيح  بولسألا ، اذ  هيلع  بلغتلا  نم  تنكمت  يننأ 
يمعف لعفلاب ، لصحي  ام  اذهو  .ديرأ  يتلا  ةهجولا  وحن  ثيدحلا  مامز  ينلوخت  ءاطخأ 

: ًاددهم هتبابس  عفري  وهو  خرصيو ّيف  ًابضغ ، دادزي 
.ينع هيفختو  هتيفخأ  ام  لك  ةفرعم  ديرأ  انأف  بعالتلا ، نع  ّفك  – 

يتلا ةءاربلا  تالاح  رثكأب  اهلوقأ  كنع – ؟ هيفخأس  يذلا  امو  – 
يقتلن انكو  ءانبلا ، انتراج يف  ةاتفلا  تناك  دقل  ًادج ، حضاو  رمألاف  ينرضحتست – 

.انيربخم دحأ  ميظنتلا  اهنظ  دقو  رخآلاو ، نيحلا  نيب 
؟ ةيلمعلا ميظنتب  موقي  يذلا  نم  ينربخأ  نكلو  ًاضيأ ، انأ  هملعأ  ام  اذه  – 

؟ ةيلمع – 
.هلوقأ ام  ًامامت  يعت  تنأف  اذكه ، ّيلإ  قلمحت  ال  – 

؟ هذه ةيلمع  يأ  ثدحتت ، امع  فرعأ  ينقدص ال  – 
ام لك  نع  حصفأ  يكل  معط  درجم  الإ  يه  ام  ةيلمعلا  هذه  نأب  ركفأ  ةلهول 
ام اذهو  ةنيم ، عم  يتقالع  نم  ةروطخ  رثكأ  رمأ  دوجوب  يل  يحوي  وهف  ىرج ،
؟ هيوني ام  اذه  ًاقحأ  ربكأ ، ةم  نم  ًاصلخت  اننيب  لصح  ام  لكب  هرابخإل  ينعفديس 

لدي ءيشب  يحوي  هنكلو ال  لاؤسلا ، اذهل  ةباجإ  نع  ردكتملا  يمع  هجو  ثحبأ يف 
ام لك  ىلع  زيكرتلا  لواحي  رطخلا ، ةيواز  رصوح يف  ناويحك  وهف  ينعداخي ، هنأ  ىلع 
جرخم نع  ثحبلا  لواحي  اميف  يدحو ، ّيتفش  نيب  نمكت  هتاجن  حيتافم  ّنأكو  هلوقأ ،

.هيف رشُح  يذلا  قزأملا  نم 
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ةياغ يف  رمألا  ةرملا  اذه  ةمساح –  ةربنب  اهلوقي  وهللا –  نع  فك  – 
..ةروطخلا

؟ ةنيم فطخب  ماق  نم  وه  ميظنتلا  نأ  عنتقم  تنأ  له  – 
نأ كل  فيك  ًالئاق : ينخبوي  نأ  عقوتأو  ةدحب ، بيجي  قدصأ –  عبطلاب ال  – 
ول فدري –  وهو  ًاءوده  رثكأ  حبصي  هنأ  ودبي  .لعفي  هنكلو ال  ءابغلا ، اذ  نوكت 

.ًايصخش ًانأش  سيل  اذه  .كلتق  ةلواحم  ىلع  اومدقأ  امل  ًاحيحص ، كمالك  ناك 
.الإ سيل  نمألا  ىوق  عيورت  ىلإ  نوفدهي  امبر  – 

دعب ةدملا  هذه  لك  ةاتفلاب  نوظفتحي  َمِلف  رمألا ، ةحص  انضرتفا  ول  ىتح  – 
مالعإلا يف  رمألا  راهشإو  ليوط ، دمأ  ذنم  اهلتق  م  ضرتفي  الأ  اهعم ، قيقحتلا 

؟ سيساوجلا دحأل  ةبوقعك 
هتاملك ىلع  ضرتعأ  يننألو ال  يهجو ، ىلإ  رظنلا  ققدي  وهو  ةهرب  تمصي 

: هثيدح لصاوي  ةيقطنم ، تدب يل  يتلا 
اذه لك  ىلع  ءوضلا  ءاقلإل  اهحيضوت  بجي  يتلا  ةطقنلا  نكلو  – 
نكن مل  اذاملو  ةقالعلا ؟ هذه  ةعيبط  يه  ام  .ةاتفلا  هذ  كتقالع  وه  ضومغلا ،

؟ هذه ةنيم  نوكت  نمو  لبق ؟ نم  اهرمأ  ىلع  نيعلطم 
نع نوكي  ام  دعبأ  توصب  اهلوقأ  .رثكأ –  ةقادص ال  درجم  ةنيمب  يتقالع  – 

.قدصلا
نأ لبق  هبضغ ، ىلع  ةرطيسلل  ةلواحم  يف  ًاقيمع ، ًاسفن  يمع  بحسي 

: ثدحتي
ناك كدج ؛ ينعأ  يدلاو ، نكلو  رمألا ، كينعي  امبر ال  ينب ، اي  ينعمسا  – 
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لجأ نم  لمعي  هرمع  ّلج  ىضمأ  دقو  .ةماقتساو  ةءافك  تارابختسالا  دارفأ  رثكأ  نم 
دروكلا يف نيدرمتملا  دي  ىلع  لتق  نيحو  .ةتباث  ةيوق  دالبلا  هذه  ءاقبإو  نطولا ، اذه 

.دالبلا ماسقنا  عنمل  هدهج  لك  لذبي  هلمع ، سأر  ىلع  كانه  ناك  ميسريد ، لابج 
كنم رظتنأ  تنكو  .ثرإلا  اذ  ًاريدج  نوكأ  نأ  ةينهملا  يتايح  لاوط  تلواح  دقو 

نع فقوتت  نأ  نآلا  كنم  هبلطأ  ام  لك  .يتاعلطت  لك  تبيخ  كنكلو  .هتاذ  رمألا 
.كتلئاع مارتحاب  ًاريدج  نوكتو  بذكلا ،

ريثت تتاب  اإ  لب  اهانعم ، ادقفأ  ةديدع  تارم  تاملكلا  هذه  تعمس  دقل 
تخسنتسا دقف  يمع ؛ فلخ  طئاحلا  ىلع  ةقلعملا  ةحوللا  ىلإ  يتارظن  هجتت  .يللم 

.ةينفلا هتايادبل  دوعت  يتلاو  ناريثلا ،» عراصم   » وساكيب ةحول  نع  ةحوللا ، هذه  ةنيم 
نانيعلا كناتف  .عراصملا  انيع  امه  اهيف  هابتنالا  تفلي  ام  رثكأو  ةبحاش ، ةحوللا  ناولأ 

ةعباتمل دوعأ  نيح  .ميمصتلاو  نزحلا  نم  ًاجيزم  ةحوللا  ىلع  نايفضت  يلوفطلا ، ههجو  يف 
كلذ نوكي  يدج ، رمأ  نع  اهيف  ثدحتن  ةرم  لك  يفو  اننأ  ىلإ  هبتنأ  يمع ، ثيدح 
كانه ًانايحأ ، ثيدحلا  لدابتن  ثيح  تارابختسالا  ىنبم  هبتكم يف  يفف  .ام  ةحول  مامأ 
هرهظ ريدي  وهف  هلزنم ، يف  ثيدحلا  نوكي  نيحو   6 ميظعلا صلخملل  ةريبك  ةحول 
ىلع ةقلعملاو  يمسرلا ، هسابل  ًافقاو يف  باشلا  بيقنلا  يدج –  ةروصل  نايحألا  مظعم 

تنك يف نيح  تارابختسالا ؛ ىلإ  مامضنالاب  يعانقإ  لواح  امدنع  ىتحو  .طئاحلا 
امبر .ميظعلا  صلخملل  ةريبك  ةروص  هفلخ  تناك  ًاضيأ  قوقحلا ، ةيلك  ةيناثلا يف  ةنسلا 

عراصمو يدج ، ميظعلا ، صلخملا  تاحوللا ؛ لك  نكلو يف  فدص ! ةيلاوتم  تناك 
، رثكأ تافداصم ال  درجم  نظلا  بلغأ  اهنكلو  .نيزحلا  ميمصتلا  كلذ  كانه  وساكيب ،
ريغ يلئاعلا  يسايسلا  هبسن  وساكيبك –  صخش  ةحول  نم  ةوقلا  دمتسي  نل  يمعف 

..ةنانطلا هتاظع  ءاقلإ  لجأ  نم  –  7 فاص
مل نإ  هثيدح –  يمع  لصاوي  رمألا – ؟ ةيدج  ىدم  دعب  كردت  ملأ  – 

.كذاقنإ نم  نّكمتأ  نل  ةرملا  هذه  انأ  ىتحف  كيدل ، ام  لكب  ينربخت 
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، يدجل ًامارتحا  كنع  لقأ  انأف ال  .طبضلاب  هيلإ  يمرت  يذلا  ام  مهفأ  ال  – 
.ًاريثك يتنهم  بحأ  يننأ  امك 

.كراكفأ شيوشتب  مردلي  ماق  دقف  .كلذك  دعت  كنكلو مل  اهبحت ، تنك  – 
، يسولج ذنمف  يئوده ، ىلع  ةرطيسلا  دقفأ  ىتح  مردلي  مسا  قطني  نإ  ام 

رود ءاج  نآلاو  ةيلمعلا ، نع  ةهفاتلا  هتاضارتفاب  هسأر  عدصيو  يننيهيو ، قذاحتي  وهو 
.لّمحتلا ىلع  ًارداق  دعأ  .مردلي مل 

مل هنأ  امك  ةيتارابختسالا ، هتءافك  يف  يدج  نع  لقي  مردلي  نكي  مل  – 
.رثكأ قئاقحلا ال  فاشتكا  ىلع  يتدعاسم  وه  هلعف  ام  لك  يراكفأ ، شوشي 

؟ ةيلمعلا ىلإ  مامضنالاب  تمق  ببسلا  اذهلو  – 
.ًامامت يروط  نع  جرخأ  داكأ  نونجم ؟ وهأ  ةنيعللا ، ةيلمعلا  ىلإ  داع 

ةنيم فطخب  ماق  ىتفلا  كلذف  ًاضرتعم –  خرصأ  ةيلمع – ! نم  كانه  سيل  – 
.رمألا ام يف  لك  اذه  يلتق ، لواحو 

ماق سرمتم  يباهرإ  هنأ  امك  هدلاو ، حالس  نم  رانلا  كيلع  اوقلطأ  دقل  – 
ىلإ ةلوهسب  لوصولا  نكمي  ةحلسأ  مدختسيو  ةقباس ، لايتغا  تالواحم  ريبدتب 

.اهصيخارت
.هسفن ءاقلت  نم  فرصتلاب  ماق  امبر  – 

.ةرخاس ةربنب  اهلوقي  هدقتعت – ؟ ام  اذهأ  – 
ءودهلاب ىلحتي  نم  يمعف  .تاف  تقولا  نكلو  تبلقنا ، دق  راودألا  ّنأ  كردأ 

.يديب هقنخأو  موقأ  نأ  كشو  ىلعف  انأ  امأ  نآلا ،
هلوق لواحت  يذلا  ام  ًابضاغ –  اهلوقأ  يماا –  ةلواحم  نع  فقوت  يمع ، – 
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ام اذهأ  ةيلمعلا ؟ لجأ  نم  يسفن  ىلع  رانلا  قالطإب  تمق  يننأ  ديدحتلا ؟ هجو  ىلع 
؟ هينعت

ةكرحب يفني  نمو مث  دكأتلا ، ديري  هنأكو  بيجي ، نأ  لبق  ةلهول  هتارظنب  ينبقاري 
: ًالئاق هسأر  نم 

هبصن نيمك  ةيحض  تعقو  كنكلو  .اذهك  رمأ  رطخي يل  مل  .ال  ..ال  – 
.قئاف ءاكذب  مهدحأ 

نأ وه  لوألا  ةثداحلا ؛ هذه  يف  نالامتحا  طقف  كانهف  غلابت ، تنأ  – 
ّنأ هنم  ًانظ  هسفن  ءاقلت  نم  رمألاب  ماق  يرخف  ّنأ  يناثلاو  رمألا ، ذيفنتب  ماق  ميظنتلا 

.ةطرشلا دارفأ  دحأ  اهنظ  امبر  لب  انل ، ةليمع  ةنيم 
امأ ًاحيحص ، لوألا  لامتحالا  نوكي  نأ  نكمي  ال  اذامل  كتربخأ  دقل  – 
لخد نيحف  .يرخف  نع  هدادعإ  مت  يذلا  فلملا  تأرق  دقف  يناثلا ؛ ىلإ  ةبسنلاب 

ماق ثيح  باهرإلا ، ةركف  ىلإ  فالخلا  ببس  دوعيو  ميظنتلا ، عم  قفتي  نجسلا مل 
ماق كلذ  رثإ  ىلعو  .دودسم  قيرط  ىلإ  يدؤت  اأ  حضوأو  ةركفلا ، داقتناب  يرخف 

رسفت نأ  كل  لهف  .نايبلس  ناوضع  امأ  ساسأ  ىلع  امهتيوضع  فاقيإب  ميظنتلا 
هتبيبح فطخب  موقي  نأ  باهرإلا ، هتضراعمل  ميظنتلا  نم  دعبُتسا  وضعل  فيك 

؟ تارابختسالا دارفأ  دحأ  لتق  ةلواحم  ىلع  مدقيو  ةليمع ، اوك  ههابتشال يف 
.رمألا ىلإ  ةريغلا  تفضأ  نإ  نكلو  – 

؟ كنم ةريغلاب  يرخف  رعشيس  اذامل  نكلو  ةتفال ، ةطقن  هذه  ًاقح  ةريغلا ؟ – 
؟ بح ةقالع  ةنيمب  كعمجت  تناكأ 

.هَدقتعا ام  اذه  نوكي  امبر  – 
ال ءيشلا ، ضعب  ًايقطنم  نوكت  نأ  لواحو  تادِس ، ةغوارملا  نع  فك  – 
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، تارابختسالا ىوق  لاطي  ًايرذج  ًالوحت  كانه  ّنكلو  ًاكردم ، تنك  نإ  يردأ 
، يعويش رطخ  الو  يتيفوس  داحتا  كانه  دعي  ملف  ملاعلا ، ىوقلا يف  نيزاوم  فالتخال 

فاعضإو دالبلا ، ميسقت  نوديري  مهف  هتنت ، انم مل  لينلا  لواحت  يتلا  تاططخملا  نكلو 
، ططخملا اذهل  ىدصتت  يتلا  ةيندملاو  ةيمسرلا  تاهجلا  لك  ليطعت  ىلإ  نوفدهيو  ةلودلا ،

ىلع ءاضقلا  وه  مهلّكشت ، ةيادب  ذنم  مهنيعأ ، بصن  هوعضو  يذلا  فدهلا  ناكو 
ددري لباقملا  يفو  لخادلا ، يف  ءالمعلا  نم  ريثكلا  مهيدلف  اذل  تارابختسالا ، ىوق 
ىوق ةيلخاد يف  ةلكيه  ةداعإ  كانه  نأ  تقولا ، لاوط  ةرثرثلا  اوداتعا  نيذلا  نويسايسلا 

؟ ككوكش رومألا  هذه  لك  ريثت  الأ  تارابختسالا ،
؟ ةنيم ءافتخاب  هلوقت  ام  لك  ةقالع  ام  مث  يكوكش ؟ اذهك  رمأ  ريثيس  َِملو  – 
دقو انم ، صلختلل  ةعنقم  بابسأ  ىلإ  ةجاحب  مهف  .ةقيثو  ةقالع  كانه  – 

.هنودشني يذلا  نامثع  صيمق  مهل  تمدق 
هب ماق  يذلا  طبارتلاف  يراكفأ ، بارطضا  نم  ديزت  هذه ، يمع  تاليلحت 

يف ةداضم  رصانع  عرز  سوه  نع  ّفكت  ال  ةيرسلا  تاميظنتلاف  ةياغلل ، يقطنم 
.تايلمعلا نم  عونلا  اذه  نم  ًاريثك  اندهش  دقو  ااسفانم ، فوفص 

ةرملا اإ  تايلمعلا ؟ هذه  ىدحإ  ةنيم ، ءافتخا  نوكي  نأ  نكمي  له  نكلو 
ةنيم فرعأ  نكأ  ول مل  .ليبقلا  اذه  نم  لامتحا  دوجوب  ًايدج  اهيف  ركفأ  يتلا  ىلوألا 
ةيلمع نع  ًافلم  يل  مهدحأ  مدقو  يسفنب ، ةبرجتلا  هذه  شعأ  ملو  ةفرعملا ، قح 
فرعأ يننكلو  .يمع  اهيلإ  لصوت  يتلا  ااذ  ةجيتنلل  لصأ  نأ  دعبتسأ  الف  ةاشم ،

.ةنيم
.لاحم اذه  يمع –  ىلع  درأ  ال –  – 

.مّكهتب كحضي 
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؟ نآلا ةنيم  يه  نيأ  ًاذإ  ًانسح ، – 
؟ ةنيمب كشلل  َتدعأ  – 

رظنلا تعطتسا  ول  كنكلو  كتريصب ، ىمعأ  دق  بحلا  ّنأ  ودبي  ينب ، اي  – 
ًابيرق تنكو  يرخف ، لِتُق  دقل  .روفلا  ىلع  يرجي  ام  تمهفل  جراخلا ، نم  ثادحألا  ىلإ 
ىتفلا كلذو  تنأف  .تفتخا  دق  اذه  لكب  تببست  يتلا  ةاتفلا  كلتو  هتاذ ، ريصملا  نم 

مقن امو مل  .تارابختسالا  ىوق  وهف  يساسألا  اهفده  امأ  نيقديب ، ىوس  انوكت  مل 
ايكرت لعج  ىلإ  نومري  مهف  .مات  لكشب  ىوقلا  هذه  ىلع  نوضقيس  رمألل  يدصتلاب 

الو .مهتياغ  قيقحتل  لئاسولا  لك  نوعبتيسو  ةيتارابختسالا ، ةيحانلا  نم  ةفيعض 
عبطلابو ىلوألا ، دئارجلا  تاحفص  لتحت  بيرق  امع  نيلوتقم  انروص  دجت  نأ  برغتست 

.ةلوطبلا رود  تنأ  لانتس 
اي كبطخ  ام  ةسوساج ؟ ةنيم  نوكتو  ًاحيحص ، هلوقي  ام  نوكي  نأ  لقعيأ 

.ةداتعملا هفواخمو  هتانايذه  ىوس  سيل  يمع  هددري  ام  لكو  لاحم ، رمأ  هنإ  لجر ؟
ىلع يتيامحب  ماق  نم  هنأ  امك  .اهلعفي  نل  وهف  ال ، يعادخب ؟ يمع  موقيأ  نكلو ،

نورداق مهف  كلذ ، ىلإ  ةجاح  نم  ام  هنأ  مهألاو  .مردلي  ةثداح  دعب  هتداع ، يرج 
.ًارغاص ةقفاوملا  ىوس  ينعسي  نلو  نوؤاشي ، يذلا  تقولا  ليقتسأ يف  يلعج  ىلع 

كديرأ ينكلو  لبق ، نم  ةيوازلا  هذه  نم  عوضوملا  ىلإ  رظنأ  ةقيقحلا مل  يف  – 
ًاءزج تسل  انأف  ليبقلا ، اذه  نم  ةيلمع  دوجو  لاح  ىتحف يف  ًامهم ، ًارمأ  قدصت  نأ 

.ديكأت لكب  اهنم 
.كردت نأ  نود  اهنم  ءزج  تنأ  لب  – 

 – ةيضقلا لحب  موقأس  تقولا ، ضعب  ينتحنم  نإ  نكلو  كلذ ، نظأ  ال  – 
.ةرملا هذه  ينقدصت  نأ  كديرأ  فدرأ –  انأو  قيمع  قدصب  هقمرأ 
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ظفاح يذلا  هرعش  ىلع  ىنميلا  هديب  دسميو  ًاديعب ، هتارظنب  يمع  برهتي 
تناك .ةيبهذلا  هصيمق  ّمك  رارزأ  رهظتف  .هطخ  يذلا  بيشلا  مغر  هتفاثك ، ىلع 

.نآلا ىتح  امهدلقتي  لاز  امو  امهجاوز ، لفح  هتجوز يف  ةيده 
– .رخآ ميظنت  وأ  عمجت  يأ  جراخ  تب  نآلا  يننأ  ًامامت  ملعت  تنأف  – 

.ًالئاق فيضأ 
هنإ لوقي يل  نأ  رظتنأ  .يقدص  ىدم  سيقي  نأ  لواحي  هنأكو  هتارظنب ، يننزي 
هنأكو قلقب ، ّيلإ  رظنلا  لصاوي  امنيب  تمصلا ، مزتلي  هنكل  مردلي ، ةثداح  دعب  َسني  مل 
لجأ نم  اذه  لك  دّصقتي  هنأ  ركفأ  ةظحلل  .يرطاخ  يف  لوجي  امم  ققحتلا  لواحي 

ةيضقلا بعشتت  نل  ثيح  .ًاضيأ  هتحلصم  بصي يف  يحارتقا  نأ  كلذ  ّيلع ، ريثأتلا 
.لطامي هنكلو  ةقفاوملا ، يوني  هنأ  حجرأو  رثكأ ، رشتنتو 

قلعي .لامآلل –  بيخم  هب  موقت  امو  كلمع ، لم  تنأو  ةدم  ذنم  – 
.ّيلع ئيس  عقو  مردلي  تومل  ناك  دقف  تقولا ، ضعبل  تلزعنا  دقل  – 

.ًافازج انتما  دقل  لصح ، اميف  دي  تارابختسالل  نكي  مل  – 
.ةنيم دجأس  يننكلو  .رخآ  عوضوم  اذه  – 

ىتح زواجتت  نأ  نود  تادجتسملا ، لك  ىلع  ينعلطت  نأ  طرش  كقفاوأس  – 
.ليصافتلا رغصأ 

.رمألا اذه  نع  ةطرشلا  دعبأ  نكلو  انقفتا ، – 
.ىفطصم كقفاريسو  ًانسح ، – 

؟ ببسلا امو  – 
رمألا زاجنإ  نم  نكمتت  نلف  كدعاسي ، نم  كيدل  نوكي  نأ  بجي  – 
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هّريست يف نأ  عيطتستو  ًايلوضف ، سيلو  طبضنم ، باش  ىفطصم  ّنأ  امك  .كدرفمب 
.ديرت يتلا  ةهجولا 

هبيعالأل يدل  تقو  ال  نكلو  ىفطصم ، قيرط  نع  يتبقارم  يوني  هنإ 
ام لك  نأو  ةسوساج ، اهنظي  وهف  زازئمشالا ، ريثي  ةنيم  نع  هلاق  ام  ّنأ  امك  ةريغصلا ،

.ةبذك درجم  ناك  هانشع 
؟ ةاتفلا هذ  كتقالع  ةعيبط  نع  نآلا  ىتح  ينربخت  كنأ مل  ظحالت  الأ  – 

.قيلعتلا اذ  يفتكأ  .ةقيقحلا –  تنمخ  دق  كنظأ  – 
ةئيس ةزيم  اإ  ةجردلا ، هذه  ىلإ  ًايفطاع  ًاصخش  نوكت  نأ  عقوتأ  نكأ  مل  – 

.يتارابختسا ىلإ  ةبسنلاب 
نزحلا ّنأكو  ادب  يذلا  عراصملا ، ىلإ  يتارظن  دوعتو  ضأ ، اميف  تمصلا  مزتلأ 

.لباقملاب امهيف  يتلا  ةميزعلا  نم  صقني  نأ  نود  ًاعاستا ، داز  دق  هينيع  يف 
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سداسلا لصفلا 

طويخ اهنم  قثبنت  ةمّرخم ، ةريبك  ةبلع  هبشي  يوك  نسيإ  ةقطنم  يف  انّيح 
ءاشعلا دئاوم  ىلع  مهمظعم  فرعأ  نيذلا ال  يناريج  سلجي  ثيح  ةنيابتملا ، ءوضلا 

مامأ مهدحأ  حملأف  نطقأ ؛ يتلا  ةقشلا  ىلإ  عباسلا  قباطلا  وحن  يسأر  عفرأ  .نآلا 
فيك .ام  بطخ  ثدح  املك  ةقيرطلا  هذ  يلوصو  رظتنت  يهف  ةكيلم ، اإ  .ةذفانلا 

نم ةيلاوتم  رثعتلا يف  ىوس  ًائيش  لعفي  ال  نعرأ ، لجر  درجم  ىرت ، اي  اهرظن  ودبأ يف 
نل يننكلو  يوقلا ، لجرلا  كلذ  ماودلا  ىلع  اهرظن  انأف يف  كلذ ، نظأ  ال  تابيخلا ؟

، اهنيح ّيلإ  برقأ  نوكت  األ  نآلا ، هيلع  انأ  يذلا  ينهوو  يفعض  بحت  اأ ال  مزجأ 
ىلع ناقوفتي  ماودلا  ىلع  اناك  صالخإلاو  ةفأرلاف  .يتدعاسم  لجأ  نم  ةصرف  دجتو 
لالخ نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  طغضت  يهف  اهحالس ، اذه  نوكي  دقو  .اهعابط  يقاب 

لاصفنالا مدعل  ينعفد  يذلا  ببسلا  يه  تافصلا  هذه  نكت  ملأ  .صالخإلاو  ةبيطلا 
لجأ نم  رهاظم  ءاطعلاو  تايحضتلا  هذه  لكف  يئاسن ، ديك  درجم  رمألا  امبر  اهنع ؟
اذامو .ماودلا  ىلع  كلذك  تناكو  .ًاقح  كبحت  يهف  لجر ، اي  ال  اهجوزب ، ظافتحالا 
سيل ا  ينطبري  ام  ّنأكو  .فلتخم  ءيش  اإ  ةنيمو ؟ .تلز  امو  اهتببحأ ، دقل  ينع ؟
دقحي نأ  نكمي  لهف  نونجلا ، نم  عون  دقعم ، روعش  هنإ  دقحلا ، اهيذغي  ةبغر  امنإ  ًابح ،

؟ بحي نم  ىلع  دحأ 
تاظحللا ىتحو يف  .ةكيلم  هاجتا  لثامم  ساسحإب  ترعش  نأ  قبسي يل  مل 

نم نكمتأ  مل  يتجوز ، نع  لاصفنالاب  لبقأ  يننأل مل  ينتكرت ، ةنيم  ّنأ  اهيف  ركذتأ  يتلا 
اههركأ تنك  يدقح ، ريثت  تناك  دقف  ةنيم  امأ  .ةكيلم  ىلع  يدقح  راضحتسا 
ًادعتسم تنك  لب  كلذ ، طقف  سيل  توملا ؟ ىتح  توملا ، ىتح  اهكلمت  يف  بغرأو 
ًادعتسم تنك  يتلا  يتمارك ؛ يتنهم ، يتلئاع ، .يتايح  ةميق يف  هل  ام  لك  نع  يلختلل 
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يف كلذك  تناك  دقل  يه ؟ ينتبحأ  له  نكلو  .اهلجأ  نم  بارتلا  يف  اهغيرمتل 
ارّكذ نوكأ  امبر  .ينتبحأ  اهنكلو  قشعلا  دودح  رمألا  ا  لصي  مل  امبر  ةيادبلا ،
ةرملل  8 ارتكيلإ ةدقع  نع  تعمس  دقف  ايناملأ ، ىلإ  رفاسو  ةلفط  اهكرت  يذلا  اهدلاوب 

، ةعماجلا نم  اهئالمز  يف  هدجت  مل  ًائيش  ّيف  تدجو  امبر  .اهسفن  ةنيم  نم  ىلوألا 
ينوك وه  ّيلإ  اهّدش  ام  امبرو  نايتفلا ، نم  عرسأ  ةروصب  نجضني  ةداع  تايتفلاف 
هتجوز نم  لجر  ذخأ  نم  نكمتت  نيح  ًايئاسن  ًارصن  لجستس  يهف  ًاجوزتم ،

.جوزتم لجر  يننأل  هسفن ؛ ببسلل  ينتكرت  اأ  بيرغلا  نكلو  ةجضانلا ،
ولف عبطلاب ال ، انقارتفا ؟ رود يف  يأ  ىتفلا  اذهل  نكي  ملأ  يرخف ؟ نع  اذامو 
نع حّرصت  يه مل  عبطلاب  .يب  اهتقالع  ةنيم  تأ  امل  قالطلا ، ةركف  ىلع  تقفاو  يننأ 

ةقالع لكلف  ًاجوزتم ، مأ  بزعأ  تنك  نإ  قرف  ال   » يكرت تررق  نيح  ةينالع  كلذ 
نأ ينم  بلطت  ملف  ءايربك ، تاذ  تناك  انتقالع .» رمع  ىهتنا  دقو  نيعم ، رمع 

ًاريثك يف غلابت  نكلو ال  .يسفن  ءاقلت  نم  كلذ  لعف  ينديرت  تناك  لب  يتجوز ، قلطأ 
ًاقح يف ةبغار  تناك  اأ  ولف  .ةينانألا  ةغلاب  تناك  اهئايربك  ىلإ  ةفاضإف  اهحدم ،

يعانقإ نم  نكمتتس  تناك  .يتجوز  نع  لصفنأ  نأ  ينم  تبلطل  يعم ، رارمتسالا 
.ضارتعا يأ  ءادبإ  قحي يل  نأ  نود  ةركفلاب ،

نإ امو  .نطقأ  يذلا  قباطلا  وحن  دعصأ  اميف  راكفألا  هذه  لصاوت  ينكأ 
.ردكتملا ةكيلم  هجو  ينلباقيل  هسفن ، ءاقلت  نم  حتفي  ىتح  بابلا  لصأ 

.ًاريثك ترخأت  دقل  كيلع ، تقلق  – 
نأ نود  لخدأ ، اميف  اهلوقأ  ثيدحلا –  انب  لاط  دقو  يمع ، عم  تنك  – 

يتارظن ىلع  بيجت  ةكيلم  نكلو  امهمون ، ىلع  ًاركبم  تقولا  لاز  ام  .مأوتلل  ًارثأ  ىرأ 
: ةلئاستملا

.امهتفرغ ناسردت يف  امهو  تابجاولا ، ضعبب  ةملعملا  امهتفلك  دقل  – 
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، امهنيب سيطولا  ةيماح  ةسفانم  كانهو  ماعلا ، اذه  ةيئادتبالا  امهتسارد  اتأدب 
رهظيف يلمانأب ، هقرطأ  قلغم ، ةفرغلا  باب  .ىرخألا  لبق  ةءارقلا  نقتتس  نم  لوح 

يهأ ىرت  بابلا ، نم  برتقت  يهو  رجحملا  جاجزلا  لالخ  نم  ةريغص  ةاتف  لايخ 
.ريثكب اهرمع  نم  ربكأ  ةيدج  حمالمب  ةشتكوغ  يمامأ  بصتنت  اشتيآ ؟ مأ  ةشتكوغ 

؟ ابابلا ىلع  ٍمالس  نم  سيلأ  – 
.يبلط ىلع  ةضرتعم  لوقت  .اباب –  تابجاولا  نم  ريثكلا  انيدل  نكلو  – 
.مامتهاب ينلبقتست  اهتقيقش ، سكع  ىلعو  يتوص ، عمست  يتلا  اشتيآ  لبقتف 

لاحلا يه  هذه  .يدخ  ىلع  ةبخاص  ةلبق  عبطتو  اباب – ؟ كلاح  فيك  – 
ناقيطت الو  .دوسأ  لوقلاب  ةيناثلا  اهسكاعت  ضيبأ ، ىلوألا  لوقت  نيحف  ًامود ؛
ناقفتت ىرخأ  نايحأ  امهنكلو يف  .صوصخلا  هجو  ىلع  انأ  يلو  امهمأل ، امهتكراشم 

.ًاقح انشهدت  ةقيرطب 
.امهلأسأ ءاشعلا – ؟ امتلوانت  له  – 

.ةشتكوغ لوقت  .نامز –  نم  – 
.اشتيآ ينلأست  اباب – ؟ ِتأت  َِمل مل  – 

.يتدجنل ةكيلم  بهتف  يقلمت ، ةشتكوغ  لواحت  .لمع –  هيدل  ناك  اباب  – 
.كلذ نم  رثكأ  امكدلاو  ابعتت  ال  تايتف ، اي  ايه  – 

بتكلا نيب  ةريغصلا  ةلواطلا  مامأ  امهكرتنف  ّيعارذ ، نيب  نم  ءود  نالسنت 
.جرخنو تابجاولاو 

.لوقت .اهبحت –  تنأ  ءارمح ، ةصلص  عم  ةيماب  تخبط  دقل  – 
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.اهرطاخ رسك  ديرأ  يننكلو ال  ماعطلا ، لوانتب  ةبغر يل  ال 
.ّدرأ .كادي –  تملس  – 

: اهلأسأ خبطملا  ىلإ  ةكيلم  هجتت  اميفو 
؟ ىفطصم ىتأ  له  – 

.كرمأل متهي  بيط ، ىتف  هنإ  .كنع  لأسو  تاعاس ، لبق  ءاج  لجأ ، – 
؟ ًائيش كرتي  ملأ  – 

.ًاكيمس ًافلم  كرت  ىلب ، – 
؟ فلملا نيأ  – 

؟ ًاليلق حاترتو  سلجت  َِمل ال  – 
.حاترأ انأ  اميف  هأرقأس  – 

رفصأ ًافلم  جرختو  ةنازخلل ، يلفسلا  جردلا  حتفت  ةيوس ، نولاصلا  ىلإ  هجتن 
.يل هدمت 

.هب لصتاف  ًائيش  تجتحا  نإو  ةليللا ، لزنملا  نوكيس يف  هنأ  ينربخأ  – 
.فلملا ذخآ  انأو  اهلوقأ  .ًانسح –  – 

: فلخلا نم  ةكيلم  ينيدانتف  بتكملا ، ةفرغ  وحن  هجوتأ  اميف  هحتفأ 
.ماعطلا نخسأ  انأ  – 

..ًالوأ قاروألا  هذه  ىلع  ةرظن  يقلأس  – 
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؟ ماعطلا دعب  ام  ىلإ  رمألا  ليجأت  عيطتست  الأ  – 
.ةعاس فصن  دعب  – 

، ءوضلا لعشأ  .رثكأ  رارصإلا  نع  فقوتت  اهنكلو  ينقفاوت ، ال  اأ  مغرو 
يرخف نع  ريراقت  فلملا  يوحي  .يدلاو  نع  اهتثرو  يتلا  زوجلا  ةبشخ  ةلواط  وحن  هجتأو 

ءانثأ ريراقتلا  هذه  نم  ًاضعب  تأرق  يننأ  مغرو  .مهلاقتعا  نيذلا ّمت  ميظنتلا ؛ هقافرو يف 
.ىرخأ ةرظن  ءاقلإ  نم  سأب  نكلو ال  ةنيم ، ءافتخا  دعب  هقافرو  يرخف  عم  قيقحتلا 

مسق ريمزأ ، ةيركسعلا يف  تايفشتسملا  دحأ  ماع 1985 يف  يرخف  دلو 
هلمع ةعيبط  ببسب  هدلاو  لقتنا  نمو مث  ريمزأ ، ةيئادتبالا يف  ةلحرملا  سرد  .تادالولا 

، ًادهتجم ًابلاط  ناك  هنأ  ودبيو  .فيزوج  تناس  ةيوناثب  قحتلا  كانهو  .لوبنطسإ  ىلإ 
ةلحرملا نم  ةيناثلا  هتنس  يفو  رعشلا ، بتكي  ناك  .طسوتملا  دحلا  قوف  هتامالع  عيمجف 

، ةيراسيلا ةثول  هيلإ  تلقتنا  كانهو  .ةيوناثلل  يبدألا  يدانلا  يف  لمعلا  أدب  ةيوناثلا 
، يجزاغوب ةعماج  لبُق يف  .ةيوناثلا  ءاإ  دعب  يباهرإلا  ميظنتلل  مضنا  هنأ  ّنظلا  بلغأو 
، ةدحاو ةنسل  ىوس  ةعماجلا  ىلإ  بهذي  هنكلو مل  ةيزيلكنإلا ، ةغللا  مسق  بادآلا  ةيلك 

تارم ثالثو  ةعونمم ، تاعمجت  ةكراشم يف  ببسب  ةرم  لاقتعالل ؛ اهلالخ  ضرعت  دقو 
ًاقلطم ةعماجلا  ىلإ  بهذي  مل  ةيلاتلا  ةنسلا  يفو  .نوناقلل  ةفلاخم  ريشانم  ببسب 
كابتشا يف  ًاحلسم ، هيلع  ضبقلا  ءاقلإ  ّمتي  ثيح  ميظنتلا ، عورف  دحأ  ةرادإب  هلاغشنال 
نجسلا ثكمي يف  مل  لجسلا ، فيظن  ناك  حالسلا  نألو  .لوبنطسإ  ةعماج  مامأ  عقو 

.ظوحلم لكشب  ميظنتلا  همهسأ يف  عفر  امهاس يف  امهنكلو  .نيرهش  ىوس 
ًاعم يف اناك  ثيح  فيزوج ، تناس  مايأ  ذنم  يرخفو  نانس  ةقادص  تأدب 

مسق بادآلا  ةيلك  يف  نانس  سرد  دقو  ًاعم ، ةيوناثلا  ةلحرم  ايأ  يبدألا ، يدانلا 
ءادتعالا ءاج  .يعماجلا مث  هماودب  ًاريثك  ًامزتلم  نكي  هقيدص مل  لثم  هنكلو  ةفسلفلا ،

وه ّيلع  رانلا  قلطأ  يذلا  لوجتملا  عئابلا  نوكيأ  نجسلا ، ةرتفو  ةطرشلا  مسق  ىلع 
؟ نانس
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ةيلمعل نوططخي  اوناك  مإف  ميظنتلا ، لخاد  نم  انربخم  هدروأ  ام  بسحب 
تلشفأ دق  نجسلا  ةرادإ  ريغتو  يركسعلا ، بالقنالا  نكلو  نجسلا ، نم  بوره 

مكح رودص  دعب  ةقنشملا ، لبح  نم  يرخفو  نانس  ةاجن  بيرغلا  نمو  .مهططخ 
امهيلع مكحلا  ّمت  ثيح  ةطرشلا ، مسق  ىلع  ءادتعالا  يف  نيكراشملا  ىلع  مادعإلا 

.ماعلا وفعلا  رودص  نيح  ماعلا 1991 ، ىتح  نينوجسم  ّالظو  مادعإلاب ،
ةكيلم توص  تتشي  .تادِس –  اي  رانلا  ىلع  ماعطلا  تعضو  دقل  – 

.يراكفأ خبطملا  نم  مداقلا 
يقلق ريثي  يذلا  لاؤسلا  ىلع  ًادر  دجأ  نأ  نود  اهيلع ، ّدرأ  .ًانسح –  – 

.دعب
ًاضيأ .نآلا  ىتح  ريرقتلا  يف  ةدراولا  تامولعملا  مظعم  ىلع  عالّطا  ّيدل 

نع نانس  عم  هداعبإ  متيو  ميظنتلا ، عم  قفتي  يرخف ال  نإف  هسفن ، ربخملا  بسحبو 
ضعب دجأف  ةعرسب ، فلملا  قاروأ  بلقأ  ىرت ؟ اي  نانسل  روص  دجوي  له  .ةنوموكلا 
نكي ًايأ  ..ًاباش  ناك  مك  ىلوألا ، ةرملل  هيلع  ضبقلا  يقلُأ  نيح  يرخفل  اإ  .روصلا 

هنكل ال ايلاد ، نانس  ةروص  يه  اه  ًانسح ، .وه  سيل  اذه ؟ نم  .كلذل  تقو  رمألا ال 
ههبشت ةروصلاف ال  ًائطخم ، نوكأ  امبر  .ءيش  ّيلع يف  رانلا  قلطأ  يذلا  لجرلا  هبشي 
ةروصلا هذه  هنأ يف  امك  .ءوسلا  ةغلاب  ةقيرطب  تروُص  دقو  ًادج ، ةميدق  األ  ًايلاح ،
علصلاب بيصأ  هنأ  زوجي  الأ  نكلو  .لاوجلا  عئابلا  لثم  علصأ  سيلو  رعشلا ، فيثك 

ًاريخأو ىرخأ ، ةرم  تاحفصلا  شبنل  دوعأ  ةنولم ، ىرخأ  ةروص  هل  دجأ  دق  دعب ؟ اميف 
نجس ىلإ  لقُن  نيح  ماع 1987 ، اهطاقتلا  ّمت  دقل  .هل  ةنولم  ةروص  ىلع  رثعأ 

نيوادوسلا هينيع  ةرظن  ءازهتسالا يف  نم  ةحمل  كانهف  ًافيطل ، ًاصخش  ودبي  .ةعلق  قاناج 
لجرلا اذه  وه  نم  نكلو  .هنع  ثحبأ  يذلا  لاوجلا  عئابلا  سيل  ًاعطق  هنإ  .نيتريبكلا 

دعب هيلع  فّرعت  ًاصخش  وأ  نجسلا ، قافر  نم  ًادحأ  نوكيأ  ّيلع ؟ رانلا  قلطأ  يذلا 
نم هجورخ  دعب  هلعف  امع  اذه ، نانس  نع  ديزملا  ةفرعم  بجي  هحارس ؟ قالطإ 
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.هب صاخلا  ريرقتلا  ةءارقب  أدبأ  .نجسلا 
.جلثلا نم  دربأ  ماعطلا  حبصأ  دقل  – 

قلغأف .ةطخاس  ريباعتب  ةفرغلا ، باب  ىلع  ةفقاو  ةكيلم  دجأف  يسأر  عفرأ 
.فلملا

.دعب َفشت  تنأو مل  لمعلاب ، كسفن  قهرت  نأ  بجي  ال  – 
..ريخب انأ  ضأ –  انأو  اهلوقأ  .يقلقت –  ال  – 

ّيلع .ةكيلم  ىلإ  ثدحتلاو  ماعطلا ، لوانت  ًاقلطم يف  ةبغر يل  ال  ةقيقحلا ، يف 
اهتلدابم نم  ينعنمي  يتمدخ ، يف  اهينافت  نكلو  نكمم ، تقو  عرسأب  فلملا  ءاإ 

، ماعطلا ةحئار  تسيل  خبطملا ؛ نم  ةقبع  ةحئار  ينلبقتست  .ينع  امغر  اهعبتأف  ضفرلاب ،
تّرتفا دقو  ءارفصلا ، نسوسلا  راهزأب  ةئيلم  ءاضيبلا  ةيرهزملا  ىرأ  نيحو  راهزألا ، لب 

.ةليمج ةدئام  يتجوز  تدعأ  دقف  ةرم ، لك  امكو يف  .قبعلا  ردصم  كردأ  اهاذش  نع 
: يسركلا بحسأ  انأو  اهلأسأ  نيغراف ، نيقبط  ىرأ  نيح 

؟ تانبلا عم  يشعتت  ملأ  – 
ءاسح بكست يل  يهو  اهلوقت  .عوجلاب –  رعشأ  ملو  ًاركبم ، تقولا  ناك  – 

.مطامطلا
بكست اميفو  .لعفلاب  عئاج  يننأ  كردأ  اهنيح  يهش ، يتقعلم ، سأرب  هقوذتأ 

دق بيشو  اهينيع ، لوح  ةفيفخ  ديعاجت  كانه  .اهيف  رظنلا  نعمأ  اهءاسح ، ةكيلم 
لازت اهنكل ال  رعشلا ، تاغبصب  هئافخإ  لواحت  كانهو ، انه  تارعشلا  ضعب  نم  نكمت 

ىلوألا يف ةرملل  اهتيقتلا  .اانيج  ثراوتم يف  لامجلاف  اذل  لصألا ، ةيسكرش  اإ  .ةليمج 
تنك يننأ  امك  اهلامج ، ينرسأ  دقو  .ناميران  يمع  ةجوز  تابيرق  ىدحإ  يهف  انلزنم ،

دق تناكو  نينس ، سمخ  ذنم  قوقحلا  ةسارد  تيأو  جاوزلل ، بسانملا  نسلا  تغلب  دق 
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نأ اهفواخم  ربكأ  تناكف  اهنيح ، ةضيرملا  يتدلاو  امأ  ناتنس ، يدلاو  ةافو  ىلع  تضم 
دقو نيملعملا ، راد  سردت يف  تناكو  دحأ ، ةكيلمل  نكي  .ينجوزت مل  نأ  لبق  تومت 

مث ينب .» اي  كدي  نم  اهعيضت  الف  ساملأ ، ةعطق  ةاتفلا  هذه  : » يتدلاو اهيلع  تقّلع 
، رثكأ اهيلإ  تفرعت  املكو  .عابطلا  ةعّيط  ةلوجخ  ةاتف  تناك  ةيوس ، جرخن  انأدب 
ةيا ةكيلم يف  تجرخت  نإ  امو  .رهشأ  ةثالث  دعب  انتبطخ  تمت  دقو  اهل ، ًابح  تددزا 
دقو بعاتملا ، ةريثك  يلمع  ةعيبطف  .ةحلاص  ةجوز  اأ  تتبثأو  انجوزت ، ىتح  ةنسلا ،

.عراوشلا دحأ  ام يف  كابتشا  طسو  يسفن  دجأو  ليللا ، فصتنم  ًائجافم  ًافتاه  ىقلتأ 
ملقأتلا نم  تنكمت  اهنكلو  ةيلاتتم ، مايأل  تيبلا  ىلإ  دوعأ  نكأ  مل  نايحألا ، ضعب  يف 

ردقأ ملف  اهكرت ؛ نم  نكمتأ  ببسلا مل  اذهل  امبر  دنس يل ، ريخ  تتابو  اذه ، لك  عم 
.ةقادصلاو صالخإلا  كلذ  لك  ةنايخ  ىلع 

بكست اميف  اهلوقت  .ةنيم –  ةدلاو  ميفيس ؛ ةديسلا  تءاج  كبايغ  يف  – 
امل اهتنبا ، تومب  تملع  ول  اأب  ينتربخأ  دقو  موي ، لك  يتأت  اإ  ينحص –  ةيمابلا يف 

..كئاقل بغرت يف  اأ  امك  دحلا ، اذه  ىلإ  تعجُف 
يننكل .اهنع  ام  رمأ  ءافخإب  ينمهتت  اأكو  ينقمرت  .ةلئسألاب  ناتئيلم  اهانيع 

.ءيشب قلعأ  نأ  نود  لكألا  لصاوأ 
.مالكلا ةلصاوم  ىلع  ّرصت  كلذك – ؟ سيلأ  ةديدج ، رابخأ  دجوت  ال  – 

.ديدج يأ  دجوي  ال  ال ، – 
؟ حيحص اذهأ  مكئالمع ، دحأ  ةاتفلا  ّنأ  نودقتعي  اوناك  – 

؟ كلذب كربخأ  نم  – 
.ببسلا اذهل  رانلا  كيلع  اوقلطأ  دقو  ميفيس ، ةديسلا  – 

.هودقتعا ام  اذه  – 
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.اابش ناعير  تناك يف  ةنيكسملا ، .نومرجم  مإ  – 
هلع ءاملا  سأك  لوانتأف  ةمقل ، لك  عالتبا  ةبوعص يف  دباكأو  يتيهش ، دقفأ 

.يندعاسي
.ةكيلم ينلأست  ًادج – ؟ داح  ماعطلا  له  – 

.كادي تملس  يهش ، هنإ  سكعلا  ىلع  ال ، – 
، ًاددجم ينحص  ذخأب  ةكيلم  ّم  اميفو  نسحتب ، رعشأف  ةانأب ، ءاملا  برشأ 

: اهل حضوأ 
.ديزملا لوانت  عيطتسأ  ال  – 

.كتيفاع ديعتست  نل  الإو  ًاديج ، ىذغتت  نأ  كيلع  – 
.غرافلا نحصلا  قوف  يدي  عضأ 

.ّيدل ةيهش  ال  – 
ال يبيج ، نم  رئاجسلا  ةبلع  جرخأ  ينارت  نيح  اهنكلو  حاحلإلا ، لصاوت  ال 

: قيلعتلا نم  اهسفن  عنم  عيطتست 
.تقولا ضعبل  نيخدتلا  نع  فقوتت  كنأ  ول  – 

؟ رخآ ًائيش  ميفيس  ةديسلا  كتربخأ  له  ًاريثك ، نخدأ  انأ ال  – 
وهو ايناملأ ، نم  ةنيم  دلاو  نيتم ؛ ديسلا  داع  دقل  ىسنأ ، تدك  يهلإ  اي  – 

.هيف ميقي  يذلا  قدنفلا  فتاه  مقر  يناطعأ  دقو  كتلباقم ، ديري  ًاضيأ 
.هتنبا نع  ثحبي  عوجفم  بأ  ةنيم ؛ دلاو  لباقأس  يننأل  ضابقنالاب  رعشأ 
يذلا امو  طبضلاب ؟ هتلاق  يذلا  ام  اهتيب ؟ ىلع  يددرت  نع  مادملا  هتربخأ  له  ىرت 
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عيطتسأ الو  ينأشو ، ينعدي  نل  وهف  ءاقللا ، نم  تلصنت  نإ  لجرلا ؟ اذهل  هلوقأس 
ّيلع ال ال ، ىفطصم ؟ تلسرأ  ول  اذام  .قالطإلا  ىلع  ًالهس  سيل  هب  ّرمي  امف  همول ،

.ًارّدكتم ماعطلا  نع  ضأ  يسفنب ، عوضوملا  لح 
عمجت اميف  ةكيلم  ينلأست  بتكملا – ؟ ةفرغ  يف  ةوهقلا  برشتس  له  – 

.قابطألا
.ليلق دعب  امبر  نآلا ، ارش  ةبغر يل يف  ال  – 

امنيب نوحصلا ، ةلاسغ  قابطألا يف  عضوب  أدبتو  ةقرب ، اهلوقت  .ًانسح –  – 
عيطتسأ نل  يننكلو  نكمم ، تقو  عرسأ  نانس يف  فلم  ةعجارم  ّيلع  .يبتكم  وحن  هجتأ 
.ةيكاب يهو  جراخلا  ىلإ  اشتيآ  عرستو  تانبلا ، ةفرغ  باب  حتفُي  ثيح  ودبي ؛ ام  ىلع 

.اهفقوأ يتزيزع – ؟ لصح  يذلا  ام  – 
اهيدخ ىلع  اهعومد  رمهنت  اميف  .يتاحمم –  ةشتكوغ  تذخأ  دقل  – 

.اهينيع نم  ٍداب  بنذلاو  ةشتكوغ  انيلإ  رظنت  اميف  ةفرغلا ، ىلإ  ةيوس  دوعنف  .نيرمحملا 
.اهلأسأ كتخأ – ؟ ةاحمم  ِتذخأ  كنأ  حيحصأ  – 

.يتاحمم تعاضأ  اهنكل  – 
: ردابت ملكتأ  نأ  لبقو  اشتيآ  وحن  تفتلأ 

.فصلا اهتسن يف  دقل  كلذ ، لعفأ  مل  – 
دعب املعتت  ملو  ناتخأ ، امكنأ  نايعدت  فيك  ًادج ، بيعم  هنالعفت  ام  – 

؟ امكنيب ةاحمم  ةكراشم 
.ضارتعالا اشتيآ  لواحت  .اباب –  نكلو  – 
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ةاحمملا ناكراشتتس  مسحب –  اهعطاقأ  .ةدحاو –  ةملك  عامس  ديرأ  ال  – 
.ةشتكوغ اي  ةديدج  ةاحمم  كسفنل  يرتشا  ًادغو  امكنيب ، اميف 

وحن بحسنا  امهنيب ، نمألا  بابتتسا  نم  دكأتأ  نيحو  امهيسأر ، ناقرطت 
.فلملا لامكإل  يبتكم 

نيب ةفاسملاو  هتاذ  طخلا  .ةلثامم  ةقيرطب  ابتك  نانسو ، يرخف  نم  لك  ريرقت 
.ااذ ةبتاكلا  ةلآلا  ىلع  ابتُك  امّأ  قثاو  انأو  ااذ ، روطسلا 

نع ًالوؤسم  ناك  يدنفأ  قنور  ربكألا  هدجف  ةينغ ، ةلئاع  نم  نانس  ردحني 
قيرط نع  يدنفأ  قنور  نكمت  دقو  .نمسلا  نم  هتاجايتحاب  ينامثعلا  رصقلا  دادمإ 

ميدق يف رصقو  هيلاك ، هتهات  ةقطنم  ةيراجتلا يف  تالحملا  نم  ةنيزد  ءارش  نم  هتراجت ،
هنع اوثري  مل  دافحألاو  ءانبألا  نكلو  .ىشات  ناشين  ةقطنم  يف  ةرامعو  ولغوأ ، هيب 

.ًاعيمج مهيفكت  مهدج ، اوك  يتلا  ةورثلا  تناك  دقف  كلذ  مغرو  ةيراجتلا ، هتاراهم 
، تيونيب تناس  ةيوناث  ةيوناثلا يف  ةلحرم  هئاإ  دعبف  ًاريبك ، ًافرسم  نانس  دلاو  ناك 
، نطولا ىلإ  داع  ةدم ، دعبو  هنكلو  كانه ، ينفلا  طسولا  عم  جمدناو  .سيراب  ىلإ  رفاس 
، هيلاك هتهات  اهثرو يف  يتلا  ةعبرألا  نم  ًارجتم  عابف  .اهشاع  يتلا  ةيميهوبلا  ّلم  نأ  دعب 

ةاتف هل  اودجو  ةيعيبط ، ةايح  ايحيس  امهنبا  ّنأ  هيدلاو  نظلو  .ةراجتلا  ةلوازمب  أدبو 
، هنبا مودق  عمو  جاوزلا ، اذه  نم  ةنس  دعب  رونلا  نانس  رصبأ  دقو  .هجيوزتب  اوماقو  ةليمج 
، ظحلا ءوس  نم  ليلق  عم  نكلو  لمعلا ، هدهج يف  لك  لذب  نيكسملا  بألا  لواح 

عضب دعب  لحملا  قالغإب  ماقف  هلاوحأ ، تءاس  ةراجتلا ، ةبهوملا يف  مادعنا  نم  ريثكلاو 
هشيعي ناك  يذلا  هتايح  طمن  لصاوي  ذخأ  هرجاتم ، ةرجأ  ىلع  دامتعالابو  تاونس ،

هلوح عمج  دقف  نايحألا ، مظعم  باسحلا  ريتاوف  عفدب  موقي  ناك  هنألو  .سيراب  يف 
ديسلا دجي  ملو  داقنو ، باّتكو  ءارعشو  نيلشافو ، نيبوهوم  نينانف  نم  هيرصاعم  مظعم 

هذه ىلإ  ةقهارملا ، روط  يف  حبصأ  يذلا  نانس  هنبا  باحطصا  نم  ًاعنام  يمزع 
كئلوأ نم  ةيراسيلا  ئدابم  لوأ  برشت  هنأ  نانس  ركذ  دقو  .ًاضيأ  تاعامتجالا 
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.ةبقحلا كلت  تأشن يف  ًاضيأ  ةينفلا  هلويم  ّنأ  ّدب  الو  تاعامتجالا ، كلت  ىراكسلا يف 
لجر نبا  ناك  يذلا  يرخف ، ىلع  ّرثأ  نم  لوأ  ناك  نانس  ّنأ  ّنظلا  بلغأو 
أشن يذلا  نانس  سكع  ىلع  .يراسيلا  ركفلا  نع  هداعتبا  ضرتفي  اذهو  يركسع ،
يتلا راكفألا  كلت  نع  هثدح  دقو  يموي ، لكشب  عيضاوملا  هذه  هيف  شَقانُت  طسو  يف 

يرخف بّرشت  دقف  ةحماجلا ، هتعيبط  ببسبو  .لضفأ  لبقتسم  وحن  ةيناسنإلا  دوقتس 
ذنم ميظنتلا  ًاوضع يف  نانس  ناك  امبرو  .ميظنتلا  ىلإ  بستنا  نمو ّمث  راكفألا ، هذه 

باشلا اذه  هيف  أشن  يذلا  عئاملا  ينفلا  طسولاف  دعبتسم ، لامتحا  هنكلو  ةيادبلا ،
ال ءانبج ، ةداع  صاخشألا  ءالؤهف  .يميظنت  طاشن  يأب  ديقتلا  هلوخي  يميهوبلا ال 

عماسم ىلع  ةنانر  بطخ  ءاقلإ  يف  مهتيرح  نع  ةلوهسب  يلختلا  نوعيطتسي 
يف ةنقتحم  تناك  ةيسايسلا  طاسوألا  نكل  .ىرخأو  ةجلثُم  سأك  نيب  تاليمجلا ،

اوناكو ًابيرقت ، سرادملاو  تاعماجلا  ةفاك  عرذأ يف  نييراسيلل  ناك  ثيح  ةرتفلا ، كلت 
ام اذه  نأ  ّنظلا  بلغأو  .مهراكفأل  ًالوبق  هيدل  نودجي  نم  لك  عم  لصاوتلاب  نوموقي 

.يبدألا يدانلا  ىلإ  همامضنا  ءانثأ  لصح 
ةعماجلا يف  ةفسلفلا  مسقل  نانس  بستنا  دقو  ًاعم ، ةيوناثلا  ناباشلا  ىأ 

مظعم يضقي  ناك  ثيح  .ةريصق  ةرتف  ىوس  موادي  مل  هنكلو  بغري ، ناك  امك 
تالاقم بتكي  ناكو  .ميظنتلا  تاطاشنل  ءاطغ  تلّكش  يتلا  ةيعمجلا  يف  تقولا 

نع ثدحتت  ةيسنرف ، تالجم  نع  اهضعب  مجرتي  ناك  امك  .ةيراسي  ةلجم  ةيئاعد يف 
نكلو .اهلالقتسا  لجأ  نم  ًابورح  ضوخت  يتلا  ةيقيرفإلا  لودلا  يف  راوثلا  تاطاشن 

ىلع موجهلاب  ميظنتلا  هفلك  دقف  اذل  .هتيصخش  تابثإ  لجأ  نم  ايفاك ً نكي  كلذ مل 
ماع رداصلا  وفعلا  دعب  نجسلا  نم  اجرخ  ثيح  .يرخف  ةدايقب  ةطرشلا  زكرم 

لصفنا نجسلا ، نانسو يف  يرخف  نم  لكو  ميظنتلا  ءاضعأ  نيب  فالخلا  ببسبو  . 1991
ءاطعإ امرصانمل  لب  يكارتشالا ، ركفلا  نع  امهيلختل  سيل  ةنوموكلا ، نم  نانثالا 

رمأ مل اذهو  .ةروثلا  قيقحتل  ايراتيلوربلا ، ةنميه  لدب  ةيفاقثلا  ةنميهلا  ةحورطأل  ةيلوألا 
لصف كلذ ّمت  رثإ  ىلعو  .هسفن  ضرفل  حالسلا  ةوق  ىلع  دمتعي  ًاميظنت  بسانيل  نكي 
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.ًابيرقت ماع  دعب  ّلحنيس  هسفن  ميظنتلا  ّنأ  رمألا  بيرغلاو يف  ميظنتلا ، نم  امهيلك 
تفلي .ا  ةصاخ  ةنومك  ءايحإب  موقت  حلسملا ، حافكلاب  ةعنتقملا  ةئفلا  كلت  نكلو 
ريزوأ ًالبق ؟ مسالا  اذه  تعمس  نيأ  ىكلي ،» ريزوأ   » نيسسؤملا دحأ  مسا  يهابتنا 

نم ققحتلل  تبهذ  يذلا  لجرلا  هنإ  .ةأجف  ركذتأ  نوكي ؟ نم  ..ىكلي  ريزوأ  ..ىكلي 
ةلواحمب ماق  نم  هنأ  ًانظ  رانلا ، ىفطصم  هيلع  قلطأ  يذلا  يباهرإلا  .ةحرشملا  هتثج يف 

.يلتق
دق ًاراجش  ّنأ  ىتح  ىكلي ! ريزوأ  وعدملا  اذهو  يرخف ، نيب  ةقالع  ال  ًاذإ 
لانل ءانجسلا ، ةيقب  لخدت  الولو  .نجسلا  نم  انربخم  بسحب  ةرم ، تاذ  امهنيب  بشن 

.ًاحربم ًابرض  نانسو  يرخف  نم  لك 
يلاتلابو مل .هنجس  ةرتف  ءانثأ  ميظنتلاب ، يرخف  ةقالع  ءاهتنا  ىلإ  ريشي  اذهو 

نكلو .اهنم  ماقتنالا  ةلواحمو  انل ، ليمع  اأ  ةنيم  مااب  همايق  قطنم يف  نم  كانه  دعي 
الإ يه  ام  اهبحأ  يتلا  ةاتفلا  ّنأ  نظي  وهف  ايقالخأ ؟ عوضوملا  مييقتب  موقي  هنأ  نكمي  الأ 

ريمدتب نمألا  تاوق  مهتي  صخش  ىلإ  ةبسنلاب  ةيوق  ةعفص  ديكأتلاب  يهو  ليمع ، درجم 
هب لصو  لب  ًاقنح ، راث  هنأ  ّدب  ال  نجسلا ، ةنس يف  ةرشع  ىدحإ  هءاضق  دعب  هتايح ،

.ًاضيأ هسفن  ىلعو  ةنيم  ىلعو  ّيلع  ءاضقلا  ّدح  ىلإ  نونجلا 
لتاق وهأ  هتقفرب ؟ ناك  يذلا  لجرلا  نع  اذامف  يأرلا ، اذه  ةحص  انضرتفا  ول 
امك .اذهك  صخش  راجئتسال  ةيفاكلا  دوقنلا  يرخف  ىدل  سيلف  دقتعأ ، ال  روجأم ؟
نم ًاذإ  .تارابختسالا  لاجر  دحأ  لتقك  رذق ، لمع  طروتلا يف  نوديري  ءالؤه ال  ّنأ 

.ىرخأ ةرم  فلملل  دوعأ  لجرلا ؟ اذه  نوكي 
الخ نكلو  تالا ، ضعب  ىلإ  اهلسريو  نجسلا ، نم  ًاصصق  بتكي  نانس 
ليلق هنأ  نظلا  بلغأو  .هل  لمع  يأ  رشن  ةيقبلا  ضفر  دقف  ةيراسي ، لويم  تاذ  ةلجم 

ةرم ميظنتلا  نضحل  داع  ةينفلا ، ةبهوملا  هداقتفا  كردأ  نيح  امبرو  .هدلاو  لثم  ةبهوملا 
هنأ لمتحي  الأ  .يسايس  ميظنت  يأب  رشابملا  هطابترا  ركذي  ريرقتلا ال  ّنأ  مغر  .ىرخأ 
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، نجسلا نم  جرخي  نأ  امف  رخآ ، بيرغ  ءيش  اذهو  امبر ! هيبقارم ؟ يطخت  نم  نكمت 
موقي نمو مث  .تافورحلا  ىمست  ةبتكم  حتفب  موقي  هدلاو ، ثاريم  نم  هتصح  ةطساوبو 
.ًاضيأ رشن  راد  تافورحلل  رهظ  نإ  برغتسأ  نلو  مسالا ، تاذب  ةيرود  ةلجم  رادصإب 
ضّيق ول  هدهجو ، هئاكذب  ةلئاط  ةورث  ىنج  يذلا  يدنفأ  قنور  رجاتلا  لعفيل  ناك  اذام 

ىلع يطغت  ةيفاقث  تاهرت  ىلع  هتورث  نوددبي  مهو  نيبئاخلا ، هدافحأو  هدالوأ  ةيؤر  هل 
؟ ةينفلا مهبهاوم  بدج 

تايلاعفلا عم  هطارخناب  ةيوناثلا  ءانثأ  هل ، يميظنت  لمع  لوأب  نانس  أدب 
يذلا صخشلا  هنإ  لثامم ؟ ضرغل  تافورحلا »  » لالغتسا لواحي  نلأ  نكلو  .ةيحرسملا 

ام بسحبف  مالكلل ؟ هعفدأس  فيك  نكلو  .ةدقعلا  هذه  طويخ  ّكف  يندعاسيس يف 
مل هباوجتسا ، نيتللا ّمت  نيترملا  اتلك  يفو  ةكسامتم ، ةيصخش  اذ  ودبي  ريرقتلا ؛ درو يف 

تافورحلا له  نكلو  .ًاددجم  هعم  قيقحتلا  يدجي  نلو  .ةديفم  ةملك  ىلع  هنم  اولصحي 
، ماري ام  ىلع  رومألا  .ةمزاللا  قاروألا  لك  انه  لجأ ، .مممه  ًايمسر ؟ ةصخرم  ةلجم 

عرفلل ددع  لك  نم  خسن  ةرشع  ميلستب  راطخإ  هنإ  راذنإلا ؟ اذه  ام  ةظحل ، نكلو 
.دادعأ ةثالث  رخآ  نم  ًائيش  لسري  وهو مل  .ينمألا 

ضأ .نانس  عم  لصاوتلل  قيرط  وهف  يسفنل ، اهددرأ  ديج » رمأ  اذه  »
اإ عقاولا .) نويزفلت   ) جمارب دحأ  ةعباتمب  ًةلغشنم  ةكيلم  دجأف  فتاهلا ، وحن  ًاهجتم 

، اهلثم عابطلا  ةئداه  ةأرمال  ًاقح  بيرغلا  نمو  .جماربلا  نم  عونلا  اذ  ًادج  ةفوغش 
.جماربلا نم  عونلا  اذ  مامتهالا 

ودبي تايتفلا ، ةفرغ  نم  تاكحض  تاوصأ  ينلصت  ةعامسلا ، عفرأ  اميف 
.ةساردلا لبح  انخرأ  امّأ 

: ةعامسلا يجان  ققحملا  عفري  ثلاثلا  سرجلا  دعب 
؟ لضفت ولأ  – 
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.تادِس انأ  يجان ، ًابحرم  – 
: روفلا ىلع  هتيدج  نع  ىلختي  انأ ، نم  كردي  نيح 

.شارفلا توملا يف  ىلع  فراشت  تنك  نيموي  ذنم  لجر ؟ اي  تض  ىتم  – 
، ىفشتسملا تنك يف  ةحرابلا  يف  كبانج ، لثم  لالدلا  ىلع  ًاداتعم  تسل  – 

.يلمع سأر  ىلع  مويلاو 
.بتار ةدايز  ىلع  لصحتس  – 

.نيتنثا لدب  تاصاصر  عبرأ  لانأس  ةمداقلا  ةرملا  يفو  لجأ ، – 
؟ ةضفلا نم  – 

.ساملألا نم  تابح  عبرأب  اهنم  لك  يهتنتو  بهذلاب ، ةفلغم  – 
لانن الف  ةطرشلا ، دارفأ  ةماع  نحن  امأ  كلاثمأ ، نم  ءارمألاب  قيلي  ام  اذه  – 

.ةيديدحلا ةدرخلا  ضعب  ىوس 
عم اهتلسرأ  يتلا  تافلملا  تملتسا  دقل  كل ، ًاركش  لاح  يأ  ىلع  – 

.ىفطصم
ذيفنتب تلغشناو  يماهم  لك  تكرت  دقل  انبجاو ، هنإ  كلذ ، لقت  ال  – 

.كرماوأ
؟ روفلا ىلع  كيبلأ  الأ  رمأ  ينجاتحت يف  نيحف  كلذ ، لعف  كيلع  عبطلاب  – 

.كحزامأ تنك  لجر ، اي  كلسر  ىلع  – 
ّيلع بجي  ايلاد ، نانس  نانس ؛ همسا  ريرقتلا  يف  درو  صخش  كانه  – 

.هيلإ ثدحتلا 
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؟ هينعت يذلا  ام  – 
.ةيقبلا لخدتت يف  الو  نانس ، ءاعدتساب  مق  هينعأ ، امم  كعد  – 

؟ ةجحلا ام  نكلو  هءاعدتسا ، عيطتسأ  – 
: هنم مّكهتلل  ةصرفلا  لغتسأ 

.كلهج قراغ يف  تنأو  ةوطخب ، كفنأ  نم  دعبأ  عقت  يتلا  ثراوكلا  الاي  – 
ًاخسن ملسي  نأ  هيلعو  تافورحلا .»  » ىمست ةفيحص  ردصي  هنإ  ًاخبوم –  اهلوقأ  – 
فلاخم اذهو  .ةرم  لوأ  هل  هومتلسرأ  يذلا  راطخإلا  رمأ  متيسن  دقو  نمألا ، عرفل  اهنم 

.نوناقلل
كاسمإلا انيلع  ةيرخسب –  قلعي  .لجر –  اي  ةيمهألا  ميظع  رمأ  نم  هل  اي  – 

.صاصرلاب هدسج  ةلبرغو  هب ،
.ديجلا يطرشلا  رود  انأ  بعلأ  اميف  لجرلا ، مامأ  هلوقتس  ام  اذه  ًانسح ، – 

.ًاكحاض اهلوقأ  – 
: ةيدجب بقعي  هنكل 

؟ معطلا علتبيس  هنأ  دقتعتأ  – 
.رخآ لح  انمامأ  سيل  هعلتبي ، نأ  ىلع  لمعنس  – 

: ًاددجم مكهتلل  دوعي 
حابص يف  ا  موقأس  ةمهم  لوأ  ًابخاص –  فتهي  .يديس –  ًانسح  – 

.نانس وعدملا  اذه  داجيإ  يه  دغلا ،
.تادجتسملاب ينغلبأ  – 
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.مّكهتلا ةرهاعلا  نبا  لصاوي  .يديس –  كرمأ  – 
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عباسلا لصفلا 

ينلوحي .ىشاب  ىبيت  ةحاس  ىلع  لطملا  ريبكلا  ندنل  قدنف  ةنيم يف  دلاو  ميقي 
نم ملعي  نيحو  عفاي ، نيتم  ديسلا  توص  .هتفرغ  فتاه  ىلإ  لابقتسالا  فظوم 

حايترالاب رعشأ  ًاضيأ ال  انأف  قحلا  متئش  نإو  .ًاروف  هتوص  ىلع  قلقلا  ىغطي  نوكأ ،
هنأ ينربخي  .عاطتسملا  ردق  يباصعأ  دوربب  كسمتلا  لواحأ  يننكلو  ةملاكملا ، هذه  نم 
الف ّدب ، لك  نم  ءاقللا  انيلع  بجوتي  اذل  ءاسملا ، اذه  ايناملأ  ىلإ  رفسلا  ىلع  رطضم 

.هبلط ضفرأ 
نم دحاو  وهو  قدنفلا ، يف  ةرشع  ةيداحلا  ةعاسلا  يف  ءاقللا  ىلع  قفتن 
ىلإ الوحت  ثيح  بيرقتلا ، هجو  ىلع  نرق  ذنم  نايلاطيإ  ناقيقش  امهانب  نيميدق ، نيرصق 

، يراغلب سوساج  بقعتل  تاونس  ثالث  ذنم  هيف  ةمهم  انذفن  دقو  .دعب  اميف  نيقدنف 
، ةفرغلا تصنت يف  زاهج  انعضوف  .يناثلا  قباطلا  فرغ  ىدحإ  ميقي يف  ناك  ثيح 
نم اورجاه  نيذلا  كارتألا  نم  ردحني  رخآ  صخش  عم  لصاوتي  ناك  هنأ  ّنيبتو 

ضبقلا انيقلاو  نالمعي ، ثيح  يرسلا  امهئاقل  ناكم  تيبثت  نم  انكمتو  .ايراغلب 
هكيرش اّمأ  يكرت ، رخآ  عم  يراغلبلا  سوساجلا  ةلدابم  تمت  ثيح  .نيموي  دعب  امهيلع 

.نجسلا ًاعباق يف  لازي  الف 
لجر اهيلع  سلجيف  ةرواا  ةلواطلا  امأ  .ةهدرلا  يف  حاوسلا  ضعب  سلجي 
لوجت .امامتها  هريعأ  يننكلو ال  ّيلإ ، رظني  هنأكو  ودبي  .هجولا  ميمد  رعشلا ، بهشأ 

فظوم وحن  هجتأ  .ةنيم  دلاو  روضحلا  نم  ٌّيأ  ودبي يل  ثيح ال  ناكملا  ىلع  يتارظن 
: لابقتسالا

.نيتم ديسلا  عم  دعوم  ّيدل  – 
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ريشي يتلا  ةهجلا  وحن  رظنأف  ةحضاو ، ةيبرع  ةنكلب  اهلوقي  .كانه –  هنإ  – 
نم نيتسلا  زواجت  دق  هنأ  حضاولا  نم  .تاظحل  ذنم  هتيأر  يذلا  زوجعلا  دجأل  اهيلإ ،
اميف دحلا ، اذهل  ًازوجع  اهدلاو  نوكي  نأ  ينشهديو  هنم ، برتقأ  نيح  ضهني  رمعلا ،

.دعب نيعبرألاو  ةسماخلا  غلبت  ادلاو مل 
.ًاحفاصم هدي  ّدمي  وهو  اهلوقي  .ًابحرم –  – 

.يرودب هدي  حفاصأ  اميف  هلأسأ  نيتم – ؟ ديسلا  – 
عقوتت تنك  فدري –  يتشهد  ظحالي  نيحو  .سولجلاب –  لضفت  لجأ ، – 

؟ كلذك سيلأ  ًارمع  رغصأ  ًاصخش 
.هيلإ ريشي  يذلا  دعقملا  ىلع  سلجأ 

.لجأ قحلا ، تئش  نإ  – 
.لجرلا مستبي 

نم رثكأ  اننيب  رمعلا  قراف  ناك  ميفيس  تجوزت  نيح  يننكل  تمهف ، – 
.ًاماع رشع  ةسمخ 

ىرأ ينّلع  ههجو  ميساقت  يف  رظنلا  نعمأو  .يمهف –  تأسأ  دقل  ال ، – 
.رمألا شّوش  نم  وه  فتاهلا  ىلع  كتوص  نكلو  ةنيم –  نيبو  هنيب  ًاهبش 

.عيمجلا شّوشي  هنإ  – 
تثرو اّأ  ودبي  ةنيمو ، ميمدلا  لجرلا  اذه  نيب  كرتشم  حملم  يأ  دجوي  ال 

.اهمأ نم  هلك  اهلامج 
.ىفشتسملا تنك يف  دقل  ًالبق ، كب  ءاقللا  نم  نكمتأ  يننأل مل  فسآ  – 
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.ةيدج حمالمب  ههجو  يستكي 
ةاتفلا هذهل  لصح  يذلا  ام  ّيلإ –  هتارظن  بوصي  وهو  ينلأسيو  .ملعأ –  – 
ةدحاو يأ  ديكأت  نود  اهلوادت ، يرجي  يتلا  تاياورلا  نم  ريثكلا  كانه  تادِس ، ديس 

.اهنم
.ةدعاسملا يدجتسي  نمك  لب  يتبساحم ، ديري  صخشك  ودبي  ال 

.تفطُخ دق  اأ  دقتعن  – 
؟ مكباسحل لمعت  تناكأ  – 

.ةغوارملا لواحأ  .ًاذإ  انتقالع  هب  رسفي  ام  اذه 
تامولعملاب اندمت  تناك  اهنكلو  وحنلا ، اذه  ىلع  رمألا  رابتعا  نكمي  ال  – 

.رخآلاو نيحلا  نيب 
قيبطتب ناملألا  ماق  نيح  مرصنملا  ماعلا  يفو  .هبعشو  هدالب  بحي  لجر  انأ  – 
.يكرت كنب  هتعدوأو يف  يلاملا ، يديصر  عيمج  تبحس  ايكرت  ىلع  يداصتقا  راصح 

.اذهك رمأ  يتنبال يف  مكطيروت  ببس  مهفأ  يننكلو ال 
ىلع ميفيس  ةديسلا  كتعلطأ  امبرو  ءيش ، اهطرون يف  نحن مل  ةقيقحلا ، يف  – 

ةرامعلا نطقن  انك  .ادعاسمب  تمق  ثيح  ةطرشلا ، عم  اهيف  تطروت  يتلا  ةثداحلا 
هذه اورسف  دق  نييباهرإلا  ّنأ  ودبي  نكلو  ثيدحلا ، لدابتنو  يقتلن  نأ  فدصيو  ااذ ،

.نوؤاشي ام  قفو  تاثداحملا 
.ةلحرملا هذه  ىلإ  رومألا  لوصو  نمخت  نأ  بجي  ناكو  كنحم ، لجر  كنإ  – 

.ةرم لك  ثادحألاب  ؤبنتلا  حجنن يف  اننكلو ال  قحم ، كنإ  – 
؟ ااذ ةقيرطلاب  رطخلا  ا يف  يمرتس  تنكأ  كتنبا ، ةنيم  تناك  ول  – 
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: يسفن كلامتأ  يننكلو  درلا ، ّيلع  بجي  امب  ملعأ  ةلهول ال 
.رثكأ وأ  كفسأ  ردقب  فسأتم  انأ  – 

.ملألا دباكي  ال  قرتحي ، نمف ال  نظأ ، ال  – 
.انه ىلإ  رومألا  لصت  نأ  ًاقلطم يف  ًابغار  نكأ  مل  – 

.اهدجت نأ  كيلع  اذإ  – 
ةجيتن ىلع  لوصحلا  لمآو  ًايلاح ، هيلع  لمعأ  يذلا  ديحولا  ءيشلا  اذهو  – 

.ًابيرق
 – هتوص جلتخيو  ةيح –  اهيلع  رثعت  نأ  كيلع  ّيلإ –  قدحي  ةجيتن – ؟

.نييباهرإلا ضعب  ىلع  ضبقلا  لجأ  نم  يتنباب  ةرطاخملا  مكل  نكمي  ال  ينعمستأ ؟
.ةيح اهيلع  رثعأس  عبطلاب  لامتحالا ، اذه  لثمب  ركفت  ال  – 

هبضغ ةدح  ّفختف  هلوقأ ، امم  دكأتلا  ديري  هنأكو  ةقناح ، تارظنب  ينجدحي 
لوقي يل: وهو  ًاليلق 

عقوتأ مكتقالع ؟ ةعيبط  يه  ام  كلذب –  يشي  حضاولا ال  كقلق  نكلو  – 
.فرصتلا تأسأ  تنك  نإ  ينرذعت  نأ  وجرأ  لصاوي –  هنم  ًالدب  هنكلو  لاؤسلا ، اذه 

.ًاديج كمهفأ  انأف  كيلع ، ال  – 
يف امب  حوبلاو  ثيدحلا ، ةلصاوم  هتين  ملعأ  يننكلو  ةهربل ، نيتماص  لظن 

: ام دحأل  هلخاد 
؟ نييباهرإلا ةيضرف  ريغ  رخآ  لامتحا  كل  رطخي  الأ  – 

؟ هينعت يذلا  ام  – 
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.ادلاو جوز  عم  ميقت  تناك  يهف  ملعت  امك  – 
؟ لجأ – 

.اذهل ...نكمتي  هنكل مل  اهيلع ، ءادتعالا  لواح  دقو  – 
 – .روفلا ىلع  ميفيس  ةديسلا  انتربخأل  ليبقلا ، اذه  نم  رمأ  ثدح  ول  – 

.هعطاقأ
ناسنإلاف هيف –  ركفي  امم  قثاو  ريغ  ودبي  لعفتس –  امبر  ملعأ ، ال  – 
.ةثراكلا رارتجا  ببسلا يف  وه  نوكي  نأ  أوسألا  نكلو  ثراوكلا ، عاونأ  لكل  ضرعم 

.هلأسأ رمألاب – ؟ كتقالع  امو  – 
.يئاطخأ دحأ  ةيحض  تناك  ةنيمف  ةريبك ، ةقالع  يل  – 

؟ ًاحوضو رثكأ  نوكت  نأ  كل  له  – 
يننكلو يعم ، اهذخأ  لب  اهمأ ، ىدل  اهكرت  ّيلع  ناك  ام  انقالط  نيح  – 
ميفيس جوزتت  نأ  عقوتأ  يننأ مل  الإ  .ينم  لضفأ  اهمأ  ا  ينتعتسو  ةاتف  اإ  يسفنل  تلق 
ءانبأ تبجنأ  نأ  دعب  يتنبا  لمهتس  اأ  عقوتأ  نأ  بجي  ناك  .ةعرسلا  هذو  ىرخأ  ةرم 

.نيرخآ
.ًاعومد هانيع  ألتمتو  ًاشاعترا ، هتوص  دادزي 

– ؟ ميفيس ةديسلا  نع  كلاصفنا  ببس  ةفرعمب  يل  له  نكلو  ًارذع ، – 
.هلأسأ

.هسأر عفريو  هدورش  نم  ًادئاع  بحسني 
؟ فرعت نأ  ديرت  اذامل  – 
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.عوضوملا اذه  نم  قيضلاب  رعشي  لازي  وهف ال  اذإ  هتوص ، ةدحلا يف  فشتسأ 
؟ اهمأ جوز  ّكشت يف  امل  ًانسح ، – 

: قباسلا هدورشل  داع  هنأكو  يلاؤس ، ىلع  بيجي 
.اابش اهمأ يف  هبشت  ةنيم  – 

؟ رمألا اذه  هينعي  يذلا  امو  – 
دقو اابش ، ناعير  تلاز يف  ام  ةنيم  ّنكلو  ةعرسب ، ميفيس  تخاش  دقل  – 

.اهيلإ لام  لجرلا  نوكي 
.لثامم رمأ  ىلإ  ريشي  ليلد  يأ  دجوي  الف  هملظت ، كنإ  – 

.يضاملا لصح يف  ام  فرعت  كنكل ال  – 
.فرعأل ينربخأ  ًاذإ  – 

، لجرلا نأشب  كوكشلا  كدوارت  نإ مل  لوقلا : ديري  هنأكو  ًاددرتم  ّيلإ  قدحي 
؟ انلاصفنا ةياكح  عامس  ديرت  اذاملف 

.لصاوأ .عبطلاب –  كربجأ  نلف  ثدحتلا ، ًابغار يف  نكت  نإ مل  نكلو  – 
.يتنبا داجيإ  دعاسي يف  نأ  نكمي  ءيش  يأ  لعفأس  ةصقلاب ، كربخأس  ال  – 

: درسلاب أدبي  قيمع  سفن  ذخأ  دعبو 
ةلحرم يئاإ  دعبف  رضخلا ، قوس  لمعأ يف  تنك  ايناملأ ، ىلإ  يرفس  لبق  – 
رجفلا غوزب  عم  ضأ  تنك  .لمعلا  اذه  داجيإ  ىلع  يتلاخ  جوز  يندعاس  ةيوناثلا ،

عم .ةنسملا  يمأ  عم  شيعأو  سمشلا ، بورغ  دعب  ىوس  جرخأ  الو  لمعلا ، ىلإ  هجوتلل 
تكردأ يمأ  ةافو  دعبو  انتاجايتحا ، ّدسن  داكلاب  انك  يدعاقتلا  يدلاو  شاعمو  يبتار 
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كلت يفو  .يضمي  رمعلا  اميف  ناكم ، يأ  ىلإ  يهتني يب  نل  رضخلا  قوس  لمعلا يف  ّنأ 
وأ نيثالث ، ىلاوح  لبق  عبطلاب  ثدح  رمألا  لامعلل ، ايناملأ  ةجاح  نع  تعمس  ءانثألا 

لالخ نمو  اذل  ءاقبلا ، ىلع  ينربجي  ام  اهنيح  ّيدل  نكي  ملو  ًاماع ، نيثالثو  سمخ 
ًاحومط تنك  .ايناملأ  ىلإ  ريسلا  ّذغأل  يتلماعم ، عيرست  نم  تنكمت  طئاسولاو  ىشرلا 
.لباقم نود  ًالام  كنوطعي  ناملألا ال  نكلو  ًاينغ ، ةدوعلل  ليحتسملا  لعف  يونأو  ًادج ،

ةداهش ىلع  زئاح  يننأ  مغرو  محفلا ، مجانم  نيلماعلل يف  ىطعُت  بتاورلا  ىلعأ  تناك 
ببسب نشتريك ، نسليغ  ةنيدمب  مجنم  يف  لمعلل  بلطب  تمدقت  يننكل  ةيوناثلا ،

لثم ضرألا  حطس  نع  راتمألا  تائم  دعب  ىلع  تاعاسل  لمعأ  تنك  .بتارلا  عافترا 
نهبشي تايناملألا ال  ءاسنلاف  ًاضيأ ، ةعتملل  ًاتقو  دجأ  ءاهتنالا  دعب  يننكلو  نيناا ،

يف بقاوع ، نود  نهعم  تاقالع  لوخدلا يف  حيرملا  نم  ناك  دقف  .ءيش  تايكرتلا يف 
تدوعت يننكلو  راتهتسالا ، اذه  ىلع  نرقتحا  يننأ  ىتح  عضولا ، تبرغتسا  ةيادبلا 

.تاليمج ٌءاسن  يمامأو  ًاباش  تنك  ةياهنلا  يفف  دعب ، اميف 
يئاقدصأ مظعم  قرفت  دقف  ثالث ، وأ  نيتنس  لك  دالبلا  روزأ  تنك 

ام لك  ناك  لباقملا ، .زوجعلا يف  يتلاخ  ىوس  ءابرقأ  نم  ّيدل  نكي  ملو  يفراعمو ،
حوضوب ّيلع  رهظت  تأدب  ثيح  ًاعيرس ، يضمي  نمزلا  نكلو  ايناملأ ، ًادوجوم يف  هديرأ 
ةسماخلا زواجتأ  يننأ مل  مغرو  .ًاماع  رشع  ةسمخ  ةدمل  مجنملا  قاشلا يف  لمعلا  راثآ 

، يدسج ءاحنأ  نرت يف  رطخلا  سيقاون  تذخأ  امك  ًازوجع ، تودب  دقف  نيثالثلاو ،
نأ نود  نم  ًاديحو  توملا  نم  فوخلا  ينباتناف  .لصافملا  مزيتامورب  تبصأ  ثيح 

ظحال دقو  مركأ ، همسا  هتاذ  مجنملا  لمعي يف  حتافلا  نم  قيدص  ناكو يل  .دحأ  ظحلي 
.ءيش لكب  هتحراصف  ثدحتن ، نأ  ّرصأو  يعضو 
.رمألا ىهتناو  جوزت  كنهذ ، لغشت  َِملو  – 

؟ اهدجأس نيأو  اهجوزتأس  يتلا  نمف  ةلوهسلا ، هذ  رمأ  جاوزلا  لهو  – 
جيوزتل نوتفاهتي  ايكرت  سانلا يف  ّنأ  امك  ةيناملأ ، نم  جوزتت  نل  ديكأتلاب  – 
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.لجر اي  ايناملأ  لمعي يف  نمل  مانب 
باجنإو رهوجلاو  رهظملا  ةبسانم  ةيكرت  ةاتف  نم  جاوزلا  ةركفف  همالك ، ينقار 

كلذ يفو  .ًادج  ةبسانم  يل  تدب  ًاليلق –  ترخأت  دق  تنك  نإو  ىتح  دالوأ – 
تدجوو يل ثحبلا  تأدب  دق  هتدلاو  ةنيمأ ؛ ةلاخلا  تناكو  ايكرت ، ىلإ  اندع  فيصلا 
يعسلا يف رطاخ  بيط  نع  يه  تيضرو  ًالبق ، مركأ  اهلسار  ثيح  تاحشرملا ، ضعب 

يأ باجعإ  لانأ  نل  ينّنأ  بيخم ، ساسحإ  يندواري  ناك  تقولا  لاوطو  .عورشملا  اذه 
نكأ يننأل مل  ةفاضإلاب  ةماسولا ، نم  ًائيش  كلمأ  يننأ ال  كردم  انأف  تايتفلا ، نم 

ّنأ مغرف  ثدح ، ام  سكعلا  نكلو  ةليمج ؟ ةباش  لبقت يب  َمِلف  .رمعلا  لبتقم  ًاباش يف 
يأ ىلإ  ًاليم  يسفن  دجأ يف  مل  ددرت ، نود  نم  جاوزلا يب  ىلع  نقفاو  تايتفلا  مظعم 
اذل اهوحن ، ليم  يأب  رعشأ  ةأرما ال  عم  يرمع  ةيقب  يضقأس  فيكف  .نهنم  ةدحاو 

ببسبف لعفلاب ، عقوتم  ريغ  ناك  اهدعب  ثدح  ام  ّنأ  الإ  .سأيلاب  رعشأ  تأدب 
زوجعلا يتلاخ  ةرايزل  تقولا  يل  َنستي  مل  ةبسانم ، سورع  نع  ثحبلاب  يلاغشنا 

.دحأ موي  حابص  ارايزل يف  تهجوت  اذل  يفاكلا ، لكشلاب 
اجوك ةقطنم  اهجوز يف  نع  اهتثرو  ةريبك  ةقش  اهدحو يف  نكست  تناك 

تحتفف يل بابلا  تقرط  .ًاريثك  ينبحت  تناك  دقف  بجنت ، األو مل  .اشاب  ىفطصم 
مقر نم  تدكأت  نيح  يننكلو  ناونعلا ، يف  ًائطخم  ينتنظو  تبرغتسا ، ةباش ، ةاتف 

.يتريح ببس  كردت  نأ  نود  ةاتفلا  ينبقارت  امنيب  ًائطخم ، تسل  يننأ  تكردأ  ةقشلا ،
؟ ديرت نم  لضفت ، – 

.ةنيمأ ةديسلا  ةيؤرل  تئج  – 
.ةيوفعو ةليمج  تناك  هفرعت ، دحأ  مامأ  اأكو  تمستباف ،

؟ اهتخأ نبا  كنأ  ّدب  ال  – 
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؟ ِتفرع فيك  لجأ ، – 
.ًارارم كنع  ينتثدح  األ  – 

ثدحتت تناك  ًاعيمج ، انلخدف  يتوص ، عامس  نيح  ًاضيأ  يتلاخ  تءاج  دقو 
ثيدحلا ريس  نمو  انقفارت ، يتلا  ةباشلاب  ًالوغشم  لظ  ينهذ  نكلو  ةريثك ، رومأ  نع 

: روفلا ىلع  يتلاخ  وحن  تهجوتف  ةهرب ، دعب  ميفيس  ترداغ  .ميفيس  اهمسا  ّنأ  تملع 
؟ ةاتفلا هذه  نم  – 

.يولعلا قباطلا  نكست يف  يتلا  ناترون  ةديسلا  يتراج  ةنبا  – 
.ةليمج ةاتف  – 

.اههجوك ًاليمج  ناك  ًاضيأ  اهظح  تيل  – 
؟ اذه نيلوقت  اذامل  – 

.ةيوناثلا يهو يف  ًاباش  تبحأ  دقف  فسؤم ، رمأ  اهعم  ثدح  – 
؟ رمألا فسؤملا يف  امو  – 

؟ ًالماح تحبصأ  ضعبب ، امهتقالع  ةجيتنو  ةنيكسملا  – 
؟ لصح اذامو  هيإ  – 

ةسدنهلا يف ةيلك  لوبق  ىلع  باشلا  زاح  دقو  وتلل ، ةيوناثلا  ايأ  دق  اناك  – 
.ةاتفلا كرتو  رفاسف  ةرقنأ ، ةعماج 

؟ لفطلا نع  اذامو  – 
.دبألا ىلإ  ةعمسلا  ءوس  اهقحل  ةنيكسملا  نكلو  هوضهجأ ، – 
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.ًادج ةليمج  ةاتف  يهف  فسؤم ، رمأ  هنإ  ًاقح  – 
.دوسأ اهعلاط  نكلو  ةطيشنو ، ةعيطم ، ةقولخ  لب  طقف ، ةليمج  تسيل  – 

.ًارذح رثكأ  نوكت  نأ  اهيلع  ناك  – 
ولف اهيلع ، روثعلا  ترخأت يف  يننأل  امبر  ا ؟ ينأش  ام  نكلو  ًابضاغ ، اهتلق 
امبر يه ؟ لبقتس يب  له  نكلو  .ةبسانم  ةجوز  تناكل  ثداحلا ، اذه  اهعم  لصحي  مل 

لكب لبقتس  اهنظأ  اهعم ، ثدح  يذلا  دعب  نكلو  ًاقباس ، يب  لبقتل  تناك  ام 
تقفار يننأ  حيحص  هتلعف ؟ ام  تلعف  ةاتف  نم  جاوزلا  ىضرأ  له  ينع ؟ اذامو  .نانتما 
هانملعت ام  اذه  .ًامامت  لجرلا  رايتخا  فلتخي  جاوزلا  نيح  نكلو  تايناملألا ، نم  ريثكلا 
تقولا ناك  لباقملابو  لامجلا ، ةغلاب  تناك  اأ  الإ  .هيلع  انعرعرت  امو  انئابآ ، نم 

: ةحضوتسم ينتلأس  هيف  ركفأ  ام  يتلاخ  تنّمخ  نيحو  .ينتوفي  داكي 
؟ قمعلا اذه  لكب  ركفت  َميف  – 

.ءيش ال  – 
اي اهجوزتت  ول  كلذك ؟ سيلأ  ميفيس  ركفت يف  تنأف  راكنإلا ، لواحت  ال  – 

.اهرغصل ا  ررُغ  دقل  ًاميظع ، ًاباوث  بسكتس  ينب 
؟ ةلاخ اي  كلذ  نكمي  لهو  – 

.ميظع ريخ  هيف  نوكيسو  ةلوهس ، لكب  نكمي  – 
؟ اهل ثدح  امب  ملعو  عمس  نم  هلوقيس  يذلا  امو  – 

الو اهذخ  تئش  نإو  ايناملأ ؟ ىلإ  اهذخأت  نأ  دعب  امكرمأب  فرعيس  نمو  – 
.ىرخأ ةرم  دعت 

.ةاتفلا يننوجوزيس  اوناك  نإ  َرنل  ًانسح ، – 
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؟ كنم لضفأ  وه  نم  نودجيس  لهو  نولعفيس ، – 
.ةلاخ اي  ًاليلق ، رمألا  ركفأ يف  ينيعد  – 

ةاتف نم  جاوزلا  ّدوأ  تنك  يكرت  لجر  لثمف  نيمويل ، ينهذ  رمألا يف  تبّلق 
هبشت تناكف  ميفيس  امأ  .يسفن  ىوه يف  َقلت  نهنم مل  ةدحاو  يأ  ّنأ  الإ  ءارذع ،
ىرخأ ةهج  نمو  .غلاب  ظح  ءوسل  تضرعت  اهنكلو  .يل  ةجوز  اهديرأ  يتلا  ةاتفلا 

ًاباوث بسكأس  يننأ  امك  انرفاس ؟ نإ  اهيضامب  ملعيس  نمف  يتلاخ ، هتلاق  ام  ترّكف يف 
.عضولا اذه  نم  اذقنأ  نإ  ًاميظع 

مونلا نع  تزجع  يننأ  ىتح  ةبوعصلا ، غلاب  ًارمأ  رارقلا  ذاختا  ناك  كلذ  عمو 
، رمألا ةفرعم  ىلع  ّرصأف  ام ، ًابطخ  يب  نأ  مركأ  كردأ  دقو  نيتليللا ، كنيت  لاوط 

لجخلاو يرارقب  اهتغلبأو  يتلاخ  ترز  ثلاثلا  مويلا  يفو  عبطلاب ، ًائيش  هربخأ  يننكل مل 
يتلا اهتلئاع  نم  اهبطخنل  انبهذ  ةليللا  كلت  يفو  .ريبك  رورس  ااصأ  اميف  ينرصتعي ،

ملو ضفرت ، ًاضيأ مل  يهو  اهيأر ، ذخأب  دحأ  مقي  ملف  ميفيس  امأ  نانتماب ، انبلط  تلباق 
ًارمأ هدقتعأ  كلذ ؟ لوق  اهتعاطتساب  ناكأ  .ةقيرطلا  هذ  جاوزلا  ديرت  اأ ال  مهل  لقت 
دقف .يضاملا  اهعم يف  لصح  امم  ءوسلاب  رعشأ  جاوزلا مل  دعبو  يننأ  بيرغلاو  .ًابعص 
اهدجي مل  امبرو  اهتيبذاج ، لب  بسحف  اهلامج  سيل  .ءيش  لك  ىلع  اهلامج  ىّطغ 
رثكأ يرظن  يف  تناك  اهنكلو  .هيلع  ادجو  يذلا  لامجلا  كلذ  لكب  نورخآلا 

.ضرألا هجو  ىلع  ةراثإ  ءاسنلا 
مرُح صخش  ىلإ  ةبسنلاب  نكلو  هيف ، ًاغلابم  ًارمأ  اهلامج  ىلع  يزيكرت  دجت  دق 

ةرظنب ىظحي  نأ  ردانلا  نمو  ءاسنلا  تارظن  يف  روفنلا  ىري  ناكو  ةمعنلا ، هذه  نم 
يلفط ينهبشي  الأ  يمالحأ  ربكأ  ناكو  .لعفلاب  مّيق  ءيش  لامجلاف  ةيقيقح ، باجعإ 

هذه تناك  ةنيم  تدلو  نيحو  .هنم  تمرح  يذلا  لامجلاب  فصتي  نأو  مداقلا ،
محل ال ةلتك  ىوس  دجأ  يننكلو مل  ىلوألا ، ةرملل  اهيلإ  رظنأ  انأو  يندوارت  فواخملا 
نأ فواخم  اهللظت  يبلق  ةوبألا يف  ةحرف  تناكف  .ماودلا  ىلع  يكبت  اهل ، ةددحم  حمالم 
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ربكت ةنيم  تناك  ثيح  عوبسأ ، رورم  دعب  تددبت  يفواخم  نكلو  .ةحيبق  يتنبا  نوكت 
هبشت تتاب  رثكأ  اهجضن  عمو  ًالامج ، دادزت  تناك  ديدج  موي  لك  عمو  ةعرسب ،

.ًاقلطم اههبشت  اأ مل  ول  ىنمتأ  نآلا  يننكلو  .ادلاو 
.نيتم ديسلا  لأسأ  َِمل – ؟ – 

هذهل ضرعتتس  تناك  املو  اهمأ ، اهذخأت  نأ  لبقأس  اهنيح  نكأ  امبر مل  – 
.ةبيصملا

؟ ادلاو هبشت  تناك  األ  كعم  اهئاقبب  بغرت  نكت  ملأ  – 
ةبتكم .ةقيقحلا  اهنكلو  كل ، ًافيخس  رمألا  ادب  ول  ىتح  – 

.اهبحت تلز  ام  يتلا  كتقيلطب  كركذتس  األ  – 
هتلعف يب؟ ام  لك  دعب  – 
؟ كب هتلعف  يذلا  امو  – 

تنك ماري ، ام  ىلع  ريسي  انجاوز  ناك  ةيادبلا  .كل يف  يورأس  ًانسح ، – 
تنك ام  اذهو  يهاجتا ، اابجاو  يف  رصقت  مل  اهنكلو  يبح ، يف  عقت  مل  اأ  ملعأ 
ًاحرج ّنأ  رطخي يل  ملو  .يبحب  هيف  أدبتس  يذلا  مويلاب  ملحأ  تنك  يننأ  ىتح  .هب  يفتكأ 

.ديدج نم  فزنلل  دوعيس  ًاماع ، رشع  ةعبرأ  هيلع  ىضم  دق 
ةيلمعل تعضخ  ماعلا  كلذ  يفو  وتلل ، ةرشع  ةعبارلا  تغلب  دق  ةنيم  تناك 

امأ تافعاضملا ، ضعب  تفلخ  اهنكلو  ةحجان ، ةيلمع  تناك  .يتدعم  ةيحارج يف 
تنك .ماع  لك  امك يف  ادلاو  عم  ايكرت  ةلطعلا يف  ءاضقل  ةسمحتم  تناكف  ةنيم 
ميفيس نكلو  ماعلا ، كلذ  ايكرت يف  ىلإ  دوعن  الأ  امهيلع  تضرع  اذل  فعضلاب ، رعشأ 

يه بهذت  نأ  تحرتقاف  .نيزوجع  احبصأ  نيذللا  اهيدلاو  ةيؤر  اهتبغرل يف  قفاوت ، مل 
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ايكرت يف  ايقبت  نأ  ررقملا  نم  ناك  .يسفنب  امهتعدوو  تقفاو ، دقو  امهدرفمب ، ةنيمو 
ادلاو ّنأ  فتاهلا  ىلع  ينتربخأ  دقو  .عيباسأ  ةثالث  اتثكم  امهنكلو  طقف ، نيعوبسأل 
اهرذعف كوكشلا ، ريثي  ام  رمألا  دجأ يف  ملو  لوطأ ، ةرتفل  ءاقبلا  ّدوت  يهف  اذل  ةضيرم ،

.ًادج يقطنم 
تقاتشا دق  ةنيم  تناك  راطملا ؛ امهلابقتسال يف  تبهذ  عيباسأ  ةثالث  دعبو 

نع هتاذ  ءيشلا  لوقأ  نل  يننكلو  اافرصت ، لك  ىلع  ًاحضاو  كلذ  ناكو  ًاريثك ، ّيلإ 
ةيفاك تناك  ةثالثلا  عيباسألا  كلت  ّنأكو  حضاو ، دوربب  ينلماعت  تناك  دقف  .اهمأ 

له ىرت  .ّيلإ  ةبسنلاب  ةبيرغ  تتاب  اأ  ىتح  .ًايوس  اهانيضق  ًاماع  رشع  ةعبرأ  وحمل 
تالامتحالا هذه  ينتلغش  انجاوز ؟ تّلم  اأ  مأ  اهيدلاو ؟ نع  ادعبأ  يننأل  ينبقاعت 

، ةليوط تاونس  ذنم  اهكرت  يذلا  اهابص  ّبح  تلباق  اأ  يلابب  رطخي  نأ  نود  ًاريثك ،
خرصت تناكف  عابطلا ، داح  صخش  ىلإ  تلوحت  .ًاددجم  ججأتلل  تداع  رعاشملا  ّنأو 
ةئفادلا فيصلا  يلايل  ىدحإ  .حضاو يف  ءافجب  ينلماعتو  رربم ، يأ  نود  ةنيم  ىلع 

تّزج دق  ااشعأ  تناك  ةقيدحلا ، اندرفمب يف  ىشمتن  انجرخو  لزنملا  ةنيم يف  انكرت 
بحب يتجوز  ىلإ  ترظن  يننأ  ركذتأ  .ّبللا  رسأي  يتابن  ىذشب  ءاوجألا  تقبعو  وتلل ،

: ةجاذسب اهلأسأ  انأو  غلاب ،
؟ كلذك سيلأ  يذش  قبع  نم  هل  اي  – 

هعم تكردأ  باوجب  ينتمر  .زوزجم –  بشع  ةحئار  درجم  اإ  ىذشلا ؟ نيأ  – 
ىوس ةنيم  بجنتو  ينجوزتت  اأو مل  .تقو  يأ  لعفت يف  نلو  ًاقلطم ، ينبحت  اأ مل 

ام رمأ  اهعم  ثدح  دقو  .يب  تيضر  امل  اهديب  رمألا  ناك  ولو  ةربجم ، تناك  األ 
انأ ال  نكلو  ربكأ ، ةروصب  ةقيقحلا  هذه  كردت  اهلعج  ايكرتل ، ةريخألا  ارايز  ءانثأ 
رهش ىلإ  ةجاحب  تنكو  .ينحراصتل  ةيفاكلا  ةأرجلا  تكلتما  يه  الو  رمألاب ، اهتهجاو 

.لعفلاب لصح  ام  كاردأل  يفاضإ 
يلايللا ىدحإ  يفو  ااذ ، ةرامعلا  يف  هتلئاعو  مركأو  نحن  نطقن  انك 
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، هتجوز عم  رجاشتي  مركأ  ناك  .مهلزنم  نم  مداقلا  ليوعلاو  خارصلا  ىلع  تظقيتسا 
تناك ًانعال  ًامتاش  هتاخارصو  جاجزلا ، ميش  توصف  ًافيخم ، ًاراجش  ناك  هنكلو 
مهنبا حتف يل  ثيح  مهيلإ ، تهجوتو  ةعرسب ، يبايث  تيدترا  .يحلا  رخآ  ىتح  لصت 

نيتم مع  كوجرأ  : » خرصي وهو  ًاعله  هانيع  تظحج  دقو  بابلا ، يلع  ريغصلا 
«. ..يمأ لتق  يوني  يبأف  اندجنأ ،

ام لكب  ارضي  وهو  ًاضرأ ، هتجوزب  ىقلأ  دقو  مركأ  تدجو  تلخد  نيح 
.ةوق نم  يتوأ 

.اهلتقتس نونجم ، اي  كلسر  ىلع  – 
لواحيو ًاقناح ، خرصي  ناك  .اهجوز –  عادخ  نم  لضفأ  سيلأ  تمتلف ، – 

.هتجوزل تابرضلاو  تالكرلا  ليك  لصاوي  وهو  يعفد 
ينلسوتت ةنيكسملا  تناك  ..رمألاب –  ةقالع يل  نأ ال  نيتم  اي  كل  مسقأ  – 
ةلاسرلا كلت  تناك  نإ  وتلل  ينبا  تميلف  هوجرت –  يهو  مركأ  وحن  تفتلت  مث  ةيكاب ،

.يل
؟ اننبا نع  لوقت  يذلا  ام  تعمسأ  ةلفاس ، اي  كنبا  لدب  تنأ  يتومتلف  – 

يلزنم انلخد  نيح  .يعم  يتأي  نأب  هتعنقأو  مركأ ، نيكست  نم  تنكمت  داكلاب 
رمألا ترسفف  نادعترت ، اهاديو  ًادج ، ةبحاش  تدب  يتلا  ميفيس  ىلع  يتارظن  تعقو 

.اهتقيدص تناك  األ  ايلوهل ، لصح  امل  اهرثأتب 
.يقيدص لزنم  ىلإ  اهتلسرأو  .ايلوه –  ىلإ  تنأ  يبهذا  ايه ، – 

.ًادتحم رمذتلاب  مركأ  أدب  ىتح  تبهذ  نإ  امو 
يذ  » لفغملا بقل  ىوس  ينصقني  نكي  مل  هب ؟ تيلتبا  ءالب  يأ  – 
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.9« نينرقلا
.ًائطخم نوكت  دق  لجر ، اي  كلسر  ىلع  – 

.ةلاسر تدجو  دقل  – 
؟ ايلوهل تبتُك  لهو  – 

.اهسبالم جرد  تناك يف  – 
.ةلاسرلا تلسرأ  نمل  دعب  فرعت  تنأف مل  اذهك ؟ رمأ  لقعيأ  – 

؟ رثكأ هديرت  يذلا  امف  يتبيبحب ، أدبت  اإ  – 
مسا اهيف  درو  لهو  .رخآ  دحأل  نوكت  دق  لجر ، اي  هللا  كحماسيلف  – 

؟ لسرملا
.لوبنطسإ نم  اهلسرأ  نِروأ ، نوهيج  ىعدي  صخش  – 

ةئد وه  ينمهي  ناك  ام  لكف  ًاريثك ، قّقدأ  يننكلو مل  ًافولأم ، مسالا  ادب 
.مركأ

؟ انلزنم ىلإ  ا  ىتأ  يذلا  امف  رخآ ، دحأل  ةلسرم  تناك  نإ  – 
امك بيط  اهبلق  ايلوهف  ناريجلا ، تانب  ىدحإل  نوكت  دق  لجر ، اي  – 

..اهيوذ نم  ًافوخ  ةلاسرلا  ءافخإب  اهتعنقأ  ةاتفلا  نوكت  دقو  فرعت ،
.ءيشلا ضعب  ةعنقم  يتاملك  تدب  دقف  ًاركفم ، هتارظن  ّيلإ  بّوص 

؟ ةاتفلا هذه  نوكت  نمو  – 
.نوكت نم  فرعنو  لأسن  ىتح  كعور ، نم  ئده  – 
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عوضوملا حتفن  ملو  .هلزنم  يف  ميفيسو  يلزنم ، يف  مركأ  مان  ةليللا  كلت  يف 
عم نطقت  ةيكرت  ةباش  نع  ميفيس  ينتثدح  ثيح  .يلاتلا  مويلا  ءاشع  ىلع  ىوس 

مركأ تربخأ  امك  ًامامت  اهدنع ، ةلاسرلا  ءافخإ  ايلوه  نم  تبلط  دقو  اهتلئاع ،
.ةحرابلا

مل اذامل  نكلو  .رربم  نود  برضلا  كلذ  لك  ةنيكسملا  تقلت  دقف  ًاذإ  – 
.فسأب تلءاست  ةلاسرلا – ؟ ًاضيأ يف  ةاتفلا  مسا  لسرملا  ركذي 

: لوقلاب ةيادبلا  ذنم  انتثداحم  عباتت  تناك  يتلا  ةنيم  تلخدت 
.اباب اي  ةاتفلا  ةيامح  لواحي  ناك  هنكلو  – 

.نوهيج مساب  ةلاسرلا  عقو  ثيح  همسا ، ركذ  نع  عروتي  هنكلو مل  – 
تعقو يتلا  ةّلزلا  يعت  نأ  نود  ةلئاق ، تفته  ىتح  مسالا  تعمس  نإ  امو 

: اهيف
انلبقتسا يف يذلاو  ةيوناثلا ، مايأ  نم  كقيدص  مسا  سفن  هنإ  امام ، هآ  – 
امبر اهتلمج ، فصتنم  يف  تتكس  اهنكلو  ...ثيح  ايكرت  ىلإ  انبهذ  نيح  راطملا 
ام تكردأ  نأ  دعب  يلثم  اهتمدصل  امبرو  بقاوع ، نم  هبلجتس  امو  ةقيقحلا  اهفاشتكال 
مل ًائيش  ّنأكو  ءود  يماعط  تلمكأ  ثيح  هسفن ، كلامت  نم  لوأ  تنك  .يرجي 

.نكي
ىلإ رظنأ  نأ  نود  تلق  .ديدج –  يهش  ماعطلا  ميفيس ، كادي  تملس  – 

.اههجو
امنيب لجو ، يف  ّيلع  ةقلعم  نيتنثالا  تارظن  تلظو  ءيشب ، بجت  مل 

، ةحارلاب ترعش  يئوده  ةنيم  تدهاش  نيحو  .يلابأ  نأ  نود  يءاشع  لوانت  تلصاو 
رثكأ اهفيخي  امو  ءيش ، لك  تفشتكا  يننأ  كردت  تناك  .ةبقرتم  تلظ  ميفيس  نكل 
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نل ةقيقحلا ، يفو  .اهلتقب  موقأ  نأ  ىتحو  لب  ارضأ  نأ  عقوتت  تناك  دقف  .يتمص  ناك 
كانه ناك  نكلو  يفشتلاو ، كاإلا  ىتح  ارضو  ًاضرأ ، اهحرط  رطخي يل  هنأ مل  يعّدأ 
تسل يننأل  ريصملا ، اذه  قحتسأ  يننإ  لوقي  يلخادب  ام  توص  ناك  دقف  ينعنمي ، ام 

تنك دقف  توصلا ، اذه  ةضراعم  ىلع  ةقاط  نكت يب  ملو  .لامجلا  اذ  ةأرمال  ًابسانم 
.سفنتلا عيطتسأ  تنك  داكلاب  يننأ  ىتح  هلمتحأ ، ءبع ال  تحت  ًاحزار  يسفنب  رعشأ 
.ةراجيس نيخدت  ةجحب  عراشلا  ىلإ  جورخلاو  ءاشعلا ، مامتإ  نم  تنكمت  فيك  يردأ  ال 

ريغ ىلع  لوجتأ  تنك  رثكأ ، يلهاك  لقثت  راكفألا  تناك  ةديدج ، ةوطخ  لك  عم 
تلصتا اذل  نيخدتلل ، يجورخب  امربخأ  يننأ  تركذتف  هلعف ، ّيلع  ام  يردأ  ال  ىده ،

.ءاقدصألا دحأب  تيقتلا  يننأب  تيعداو  يكرت ، اهبحاص  ةناح  نم 
.ميفيس هتلاق  ام  اذه  .رخأتت –  ال  – 

نكل ةمدانو ، ةلجخ  اأ  ترعشف  .لبق  نم  اهعمسأ  ةقر مل  اوص  ناك يف 
ىدحإ ىلإ  سولجلا  تعطتسا  داكلابو  يقلح ، يف  دعاصتلاب  تأدب  ام  ةدقع 

تعفر نيحو  يفتك ، ام  دي  تسمل  .بخصو  ةقرحب  ءاكبلا  تذخأو يف  تالواطلا ،
، هلخدتل قنحب  هيلإ  ترظن  .يبناجب  فقي  ناك  ىراكسلا ، ناملألا  دحأ  هتدجو  يسأر 

وهو ام  ءيشب  ًاحنرتم  مدمدي  ناك  لب  يبضغ ، نيمخت  هلوخت  ةجردل مل  ًالمث  ناك  هنكلو 
، ليدنملا هنم  تذخأ  ةيرخسلا ، نم  رثكأ  نزحلاب  يحوي  هرهظم  ناك  .ليدنملا  ّدمي يل 

هتلامث ّنأ  الإ  .ااذ  هتاملك  رركيو  هسأر ، زهي  ناك  .يبناجب  يسرك  ىلع  ىوا  اميف 
.هلوقي ام  مهف  تعطتسا  ةهرب  دعبو  ةحضاو ، ةروصب  تاملكلا  جورخ  نود  لوحت 
لصاوأل هتقناعو  قحم ، هنإ  هل  تلق  اهببسب » ءاكبلا  قحتست  نأ  نم  فخسأ  ةايحلا  »

.حاونلا
نكلو ينرظتنت ، ميفيس  تناك  ليللا  فصتنم  دعب  لزنملا  ىلإ  تدع  امدنع 

ينم تبرتقا  ىتح  تلخد  نإ  امو  .مونلل  تدلخ  اأ  تكردأف  كانه ، نكت  ةنيم مل 
أشأ طقف مل  اهل ، يراقتحال  سيل  اههجو ؛ ىلإ  رظنلا  ًابغار يف  نكأ  يننكل مل  ميفيس ،

٩٧ مكـتبة



.يديب تكسمأو  تبرتقا  اهنكل  .اهتيؤر 
.ةقيرطلا هذ  رمألا  لصحي  نأ  بغرأ  مل  رذتعأ ، – 

اهيعارذ تفل  لب  ينكرتت ، اهنكلو مل  اهنع ، داعتبالا  لواحأ  انأو  ًائيش ، لقأ  مل 
قحتسي انم  نم  فرعأ  ملو  .هلعف  ّيلع  اميف  ترتحاف  .ءاكبلا  تذخأو يف  يقنع  لوح 

ءيش يلابب  رطخي  ملو  يديب ، اهعومد  ُتحسم  اهجيشن  نم  ةدم  دعبو  .رثكأ  ةقفشلا 
«. اهببسب ءاكبلا  قحتست  نأ  نم  فخسأ  ةايحلا  : » لوق ىوس 

تناك ال اهيف ، رجاشتن  ةرم  لك  يفف  ماودلا ، ىلع  لصحي  ام  اذه  ناك 
.ناوفنعو ةوقب  بحلا  سرامن  نمو مث  يديب ، اهل  اهحسمأ  يتلا  اهعومد  حبك  عيطتست 

تناك نإ  ًاقثاو  نكأ  يننأ مل  امك  .ةليللا  كلت  اهنم  بارتقالا  ًابغار يف  نكأ  يننكل مل 
ول .ميدقلا  اهقيشع  عم  ةوزن  درجم  تسيل  اأب  ًاقثاو  تنك  .لثامم  ءيش  ةبغار يف  يه 

ةداعس لجأ  نم  عوضوملا  زواجتأس  تنك  يننأ  كيفخأ  نلف  ًاقح ، ةوزن  تناك  اأ 
كانهف ّيلع ، ةقفشو  بينأت  لب  ًامدن  تسيل  اهعومد  ّنأ  ًاقثاو  تنك  يننكل  يترسأ ،

ام لك  يبليو  بضني ، ال  بحب  اهلماعي  ًاماع  رشع  ةعبرأ  لاوط  ّلظ  يذلا  اهجوز 
اهكرت يف يذلا  اهبيبح  فقي  ناك  ىرخأ  ةهجلا  ىلعو  .لباقملاب  هبحت  نأ  نود  هيغتبت ،

تناك .تاونسلا  هذه  لك  نونجب  هبحت  تلظ  يذلاو  ًاماع ، رشع  ةعبرأ  ذنم  ٍرزم  عضو 
ةيؤرل تداع  يتلا  ةظحللا  ذنم  اهرارق  تذختا  امبرو  نينثالا ، نحن  اننيب  اريح  ةقلاع يف 

ماد بح  .يتحراصم  ةددرتم يف  تناك  اهنكلو  كلذ ، لبق  ىتح  وأ  ًاددجم ، نوهيج 
كلذ ققحأ  مل  املاط  نآلا ، دعب  هيلع  بلغتأ  نل  يننأ  تكردأ  ًاماع ؛ رشع  ةعبرأل 
لتق ةجردل  ًائيس  تسل  يننأ  الإ  ميفيس ، لتقب  ىوس  ىضم ، يذلا  تقولا  لك  لالخ 
نود اهل ، رمألا  كرت  تارايخلا  لضفأ  ناكو  .ةيفاكلا  ةأرجلا  كلمأ  يننأ ال  الخ  مهدحأ ،
املؤم رارقلا  اذه  ناك  مك  كربخأ  نأل  يعاد  الو  .انيلك  انل  ةاناعملاو  ةلاطإلا  نم  ديزم 

.يردق اذه  ّنأب  تعنتقاو  رادقألاب ، نمؤي  لجر  يننكلو  .ّيلإ  ةبسنلاب 
، حابصلا ىتح  راكفألا  رمج  ىلع  بلقتأ  تيقبو  نيلصفنم ، انمن  ةليللا  كلت 
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اأب يتقث  مغرو  اهقيلطت ، تررق  يننأب  ميفيس  تربخأ  اهتسردم ، ىلإ  ةنيم  باهذ  دعبو 
يهو اهرعاشم  ءافخإ  ىلع  تصرح  اهنكل  تاملكلا ، هذه  عامس  ىدل  تّرس 
ةاتفلا ةيبرت  نسحت  مألاف  اهعم ، ًاضيأ  ةنيم  ذخأت  نأ  اهنم  تبلطو  .تمص  ينعمست يف 

ًايفاك ًاغلبم  امهحنمأس  امك  اهفيراصمب ، لفكتأس  يننأب  تلصاوو  بألا ، نم  رثكأ 
يف غرمتت  تناك  يذلا  يزخلا  نكلو  اهتمص ، ىلع  تظفاح  دقو  قالطلا ، نيح 

.ءيشلا ضعب  يرورغ  يضري  اذه  اهعضو  ناك  عبطلابو  ينع ، ًايفاخ  نكي  هلاحوأ مل 
دعب اهعم  شيعلا  عيطتسأ  نل  يننأب  تعنتقاو  يتنبا ، هاجتا  يتيلوؤسم  تيسن  اذكهو 
تنك يذلا  تقولا  يف  اهتيأر ، املك  ا  ينركذتسو  ًاريثك ، اهمأ  هبشت  يهف  نآلا ،

.يتايح نع  هداعبإو  ميفيسب ، ينركذي  ام  لك  نم  برهلل  ةجاحب 
ثودحب تنمخ  اأ  لمتحملا  نمو  انقالطب ، تملع  نيح  ءيشب  ةنيم  قلعت  مل 

، بابلا تقلغأو  اهتفرغ  تلخد  .ةتئافلا  ةليللا  ترج  يتلا  ةثداحملا  دعب  ام  ءيش 
نكلو .نيماع  لبق  اهداليم  ىركذ  هايإ يف  اهتيدهأ  يذلا  راتيغلا  ىلع  فزعلاب  تأدبو 

ديرت اأب ال  خرصت  تأدبو  اونج ، ّنج  ايكرت ، ىلإ  ناتدئاع  امأب  اهمأ  اربخأ  نيح 
امهتكرتف .اهمأل  تاماالا  ليكت  تذخأو  اهئاقدصأ ، نع  داعتبالاو  اهتسردم  كرت 

يهو ّيلإ  ةنيم  تءاج  تدع  نيحو  تجرخو ، عضولا  هيلإ  لآ  امل  نتمم  انأو  نارجاشتت ،
: ينلأست

؟ اباب نآلا  لصحيس  يذلا  ام  – 
.يتنبا اي  لصفننس  – 

؟ ينع اذامو  – 
نيدوعتس نمو مث  ةيوناثلا ، ءاإ  ىتح  كتدلاو  عم  ءاقبلا  كل  لضفألا  نم  – 

اأ مل الإ  ةعنقم ، تناك  يتاملك  ّنأ  مغرو  .ةيعماجلا –  كتساردب  ءدبلل  ايناملأ  ىلإ 
دق اهادلاوف  ةليح ، نم  ديلاب  ام  نكلو  .رمألا  كاردإب  اهل  حمسي  يذلا  عضولا  نكت يف 
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كلذ نم  رهش  دعبو  .رابتعالا  نيع  اهيأر يف  ذخأ  نود  اايح  هيلإ  لوؤتس  ام  اررق 
.ايكرت ىلإ  ادلاو  عم  تداع 

لب ةرملا ، هذه  ميفيس  نع  نوهيج  لختي  ملف  اهدعب ، ثدح  ام  ملعتو 
تناكو لزنملا ، كلذ  يف  بيرغ  صخش  ىوس  ةنيم  دعت  ملو  ًالفط ، ابجنأو  اهجوزت 

ولف يئطخ ، تكردأ  طقف  اهنيح  .عضولا  نم  اهئايتسا  ىدم  نع  اهلئاسر  حرصت يف 
صلختلا ىلع  تمدقأ  امل  تنيهُأ ، يتلا  يتمارك  يريكفت يف  ردق  يتنبا  ًاليلق يف  تركف 

.اهنم
ءاإ يونتو  ةعماجلا ، تلخد  دق  تناك  اهنكلو  ايناملأ ، ىلإ  ءيجملل  اوعد 

يتاسارد لامكإ  لجأ  نم  ايناملأ  ىلإ  يتآس  امبر  : » لوقلاب تقلع  دقو  اهتسارد ،
كلذ ةرداغم  اهيلع  بجوتي  هنأل  اهفورصم ، ةدايز  ينم  تبلط  اهنكلو  ..ايلعلا »

ريكفتلا يف نم  يسفن  عنمأ  ةظحللا مل  كلت  ذنم  يننكل  ًاسوسوم ، يننظت  دقو  تيبلا ،
.لزنملا كلذ  رداغتل  روفلا ، ىلع  دوقنلا  اهل  تلسرأ  .يتنباب  نوهيج  شرحت  لامتحا 
ةدوعلا تررق  نإ  يذالم  نوكي  هلع  يوك  اتآ  ةقطنم  يف  لزنم  ءارشب  تمق  امك 

نع هدعبل  هيف  ةماقإلا  بغرت يف  ةنيم مل  نكل  .يتنبا  عم  هيف  شيعأل  ايكرت ، ىلإ  ًاقحال 
تقفاو .شولوتروك  ةقطنم  هترجأتسا يف  يذلا  تيبلا  ءاقبلا يف  تلّضفو  اهتعماج ،

.يتنباب مامتهالا  ىلع  ًاريثك  ترخأت  دق  تنك  يننكلو  اهرارق ، ىلع 
.كسفن ملظت  تنأ  – 

يتنبا تضرعت  امل  بجي ، امك  يتيلوؤسم  تلمحت  ولف  كلذ ، نظأ  ال  – 
.ليبقلا اذه  نم  ءيشل 

ةصقل ْدعن  انعد  رمألا  نكي  ًايأ  .لصحيس  ام  ملعت  نأ  كل  فيكو  – 
ا؟ شرحتلا  لواح  هنأ  اهلئاسر  ةنيم يف  تراشأ  له  نوهيج ،

.ًاريثك ههركت  اأب  رركت  تناك  اهنكلو  ةحارص ، ًائيش  لقت  مل  – 
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؟ ههركت تناك  املو  – 
.اوؤش عيمج  لخدتي يف  هنأل  – 
.ةيفاك ةلدأ  ربتعت  اهنكلو ال  – 

.بابلا نم  اهيلع  صصلتي  وهو  تارم  ةدع  هتحمل  دقل  – 
؟ هينعت يذلا  ام  – 

.هينعأ ام  ُمهفت  اايث ، لدبت  تناك  نيح  – 
ذخآس كلذ  عمو  ةفداصم ، درجم  نوكت  دقو  هتاذ ، تيبلا  ناشيعي يف  اإ  – 

.دجلا لمحم  ىلع  كفواخم 
هب قثأ  نَم  كانه  سيل  نكلو  وتلل ، انفرعت  اننأ  ملعأ  تادِس ، ديس  كوجرأ  – 

.كاوس
هل لوقأ  نأ  تدك  .اأكو –  ...يعسوب  ام  لك  لعفأس  قلقت ، ال  – 

.ًايصخش ينينعت  ةيضق  اأكو  فدرأ –  انأو  يسفن  تكلامت  يننكلو  يتنبا » اأكو  »
؟ ايناملأ ىلإ  دوعتس  ىتم  نكلو 

نوديقتي ناملألا  ملعت ، امكف  ًاجرح –  اهلوقي  .ءاسملا –  اذه  فسألل  – 
لبق لقألا  ىلع  نيموي  ةدمل  عنصملا  يلمع يف  سأر  ىلع  دجاوتأ  نأ  ّيلعو  ةمظنألاب ،
لبق ايلاطيإ  ىلإ  باهذلا  ركفأ يف  امك  ةدوعلاو ، ىرخأ  ةزاجإ  ذخأ  نم  نكمتأ  نأ 

اهتلئاع دنع  اهتلطع  يضقت  يتلا  ةنيم  ةقيدص  نيليس  ىلإ  ثدحتلا  لجأ  نم  يتدوع ،
.كانه

ىلع نيليس  هعلطت  نأ  نكمملا  نمف  قالطإلا ، ىلع  هحارتقا  ينقوري  ال 
.اهّكف بعصي  ةلولبم  فوص  ةلتك  حبصتو  ثادحألا ، دقعتتس  اهنيحو  ةنيمب ، يتقالع 
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ىلع انثدحت  دقل  هعانقإ –  ةلواحم  تأدب يف  ًائيش –  ينجتس  كنظأ  ال  – 
.ًائيش فرعت  اأ ال  انتربخأو  فتاهلا 

؟ ةدئاف رثكأ  هجول  ًاهجو  ةثداحملا  نوكت  نلأ  – 
تناكل ءيش ، يأب  ملع  ىلع  تناك  ولف  لئاط ، نود  كسفن  دهجتس  – 

.هب انتربخأ 
ٍلمأ صيصب  نع  ثحباو  هلعف ، ّيلع  بجي  ام  ملعأ  لعفلاب ال  يننأ  ودبي  – 

.ناكم يأ  يف 
.تاقشملا هذه  لك  بنجتنو  نكمم ، تقو  عرسأ  اهيلع يف  رثعن  نأ  وجرأ  – 

.ام رمأ  ّدجتسا  نإ  كعلطأ  يكل  كفتاه  مقر  ينطعأ 
: لوقي وهو  اهايإ  ينلوانيو  ةقاطب ، رهظ  ىلع  همقر  نّودي 

.هلعفت ام  لك  ىلع  ركشلا  ليزج  كركشأو  لضفت ، – 
ةموعن نكلو  ًاحفاصم ، يدي  ّدمأو  .يبجاو –  اذهف  ركشلل ، يعاد  ال  – 

؟ مجانملا لمعي يف  ناك  هنأب  ينربخي  ملأ  يبارغتسا ، ريثت  هيدي 
؟ كلذك سيلأ  دعب  دعاقتت  مل  – 

.رخآ ماع  يقب يل  ال ، – 
.ًادج قاش  مجنملا  لمعلا يف  ّنأ  ّدب  ال  – 

.شيعلا ةمقل  اإ  ةليح ، ديلاب  ام  – 
ىلوألا ةرمللو  هثيدح ، لصاوي  امنيب  نوللا  يتحتاف  هينيع  ام يف  قيرب  ضموي 

اذه نم  ةليوطلا  اهشومر  تثرو  دق  ةنيم  ّنأ  فشتكأو  .هتنبا  نيبو  هنيب  ًاهبش  دجأ 
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.لجرلا

١٠٣ مكـتبة



نماثلا لصفلا 

عم اهئانب  يف  كيتسالبلاو  ديدحلا  جزتمي  يتلا  ةريغصلا  ةرجحلا  لصأ  نيح 
اهخوسرو اهتناتم  ىلع  ظفاحت  لازت  يتلاو ال  ةميدقلا ، ةمخضلا  رصقلا  ناردج  ةراجح 

زوجعلا اذه  لدابأ  يننأ مل  مغرو  .يتمالسب  نمألا  فظوم  ينئنهي  نينسلا ، بقاعت  مغر 
ظحلُت داكلاب  يتلا  تاماستبالا  نكل  ةليلق ، تارم  الإ  ثيدحلا  شابلا  هجولا  اذ 

، ةرجأ ةرايس  لقتسأ  اذامل  ينلأسي  .ةيفخلا  انتقادص  لصاوتل  ةيفاك  تناك  اياحتلاو 
ةزهاج يف نوكتس  اهنكل  كابتشالا ، ءانثأ  مش  دق  دروفلا  يترايس  جاجز  نأ  هبيجأف 

.دغلا
ينعدويو ًافسأتم ، اهلوقي  .كناعأ –  هللا  نكلو  ريبك ، رطخل  تضرعت  دقل  – 
.يل لجاعلا  ءافشلا  ِّينمتو  ةئنهتلا  تارابع  راركت  ىسني  نأ  نود  قداص ، مارتحاب 

الخو .ديدج  نم  شعتني  يدسج  نأب  رعشأف  فيطل ، رطعب  ءاوهلا  قبعي 
نيب زفاقتت  ريفاصعلا  اميف  .اهتمرب  ةقيدحلا  جلثلا  ىطغ  دقف  هيلع ، يشمأ  يذلا  قيرطلا 
يهأ ددحأ  نأ  نود  ًاطوبهو  ًادوعص  ضيبأ ، ليتنادك  جلثلا  فدن  اهنيزت  يتلا  ناصغألا 
رهنك ودبيف  يمامأ ، دتمملا  يتلفسألا  قيرطلا  امأ  .بعللاب  ذذلتت  مأ  ماعط ، نع  ثحبت 

.نمألا ىنبم  بصيل يف  ضايبلا  اذه  لك  طسو  دوسأ 
ةثالث ىوس  هعافتراب  حمسُي  يذلا مل  اياوزلا –  سدسم  ءانبلا  لكش  ركذي 

جاجزلا نكلو  .ةميدقلا  ةيكرتلا  ميخلاب  رصقلا –  رهظم  ىلع  رثؤي  ال  ىتح  قباوط ،
نيابتلا اذه  ّنأب  يعّدأ  نلو  .ةبارغلا  نم  ًاوج  هيلع  يفضي  هيطغي ، يذلا  سكاعلا 

، راوسألا ةكامسو  ةقيدحلا ، عاستال  نكلو  .ناكملل  ماعلا  دهشملا  عم  مغانتم  ينارمعلا 
انهف ةيقيقح ؛ ةفحت  ةقيدحلا  هذه  ربتعت  .ةبيرغلا  ةجيشوتلا  هذه  اناوس  دحأ  ظحلي  ال 
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تّفص يتلا  رمحألا  ربونصلا  راجشأ  ثيح  ريهشلا ، هرصق  ثلاثلا  ميلس  ناطلسلا  ىنب 
راجشأو ةرطسملاب ، تسيق  اأكو  ةيواستم ؛ تافاسم  اهلصفت  ناردجلا  لوط  ىلع 

هذه تّلوح  ءاضيبلا ، اهعوذجب  ةيوئملا  بّلدلاو  ةفراولا ، اهلالظ  تلخادت  يتلا  ءانتسكلا 
وزغلا ةأطو  تحت  حزرت  تأدب  يتلا  لوبنطسإ  طسو  ةيرس ، ندع  ةنج  ىلإ  ةقيدحلا 

.يتنمسإلا
ديمحلا دبع  ناكو  اشاب ، تزون  دهع  رصقلا يف  اذه  ىلإ  نمألا  تاوق  تلقتنا 
تابنج يف  ةيسنرفلاو  ةيزيلكنإلا  نع  اامجرت  أرقي  ةيسيلوبلا ، تاياورلاب  علوملا  يناثلا 

، ةيسيلوبلا تاياورلاب  ًاعلوم  ًاضيأ  وه  ناك  يذلا  اشاب  تزون  ّنإ  لاقيو  .ةقيدحلا  هذه 
ديمحلا دبع  فغش  نع  هملع  ام  دعب  ًاديدحت ، رصقلا  اذه  ىلإ  نمألا  تاوق  لقنب  ماق 

.ا يناثلا 
مردليو انأ  انجرخ  فثكملا ، لمعلا  يلايل  ىدحإ  يفو  تاونس ، عضب  لبق 
ّبعنل ةريغصلا ، ءاملا  ةروفانل  ةلباقملا  ءانتسكلا  ةرجش  لالظ  لفسأ  دعقملا  ىلع  سلجنل 
تأدب يتلا  ةعيبطلا  لمأتن  اميفو  .ئفادلا  عيبرلا  ميسنب  عتمتسنو  انيتراجيس ، ناخد 

: لوقلاب اهنيح  ثيدحلا  تأدب  يننأ  ركذأ  ةسمحتم ، اهداقر  نم  ضهنت 
ةقيدحلاب نييندملا  نحن  انم  ًامامتها  رثكأ  دونجلاف  قحلا ، تئش  نإ  – 

ىلع ظفاحت  يتلا  راجشألا  نوعرزي  مهدجت  ًالحق ، ندملا  رثكأ  يف  ىتحف  ةرضخلاو ،
.ًءاتش ارضخ 

: ّيلإ رظني  وهو  مردلي  مستبا 
لجأ نم  طقف  مهل ، نمألا  ىوق  ةرادإ  ميلست  نكمي  نكلو ال  قحم ، تنأ  – 

.ببسلا اذه 
نمو ةغلاب ، ةوافحب  يئالمز  ينلباقي  ىتح  ءانبلا ، لخدم  يامدق  أطت  نإ  ام 
يسأر قوف  رياطتت  .ينبحي  نمو ال  ينبحي  نم  لك  يلوح  عمتجي  ىتح  ةيقبلا ، ربخي  يناري 
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لكلا .ًارذح  رثكأ  نوكأل  حئاصنلاو  تاداشرإلاب  ةطلتخم  يتمالسب  ةئنهتلا  تارابع 
لاحلا رمتسا  نإو  .دو  لكب  يننوحفاصي  ًاموي ، مهعم  قفاوتأ  نم مل  ىتح  ًاقداص ، ودبي 
لوضف عابشإو  ةئنهتلا ، تارابع  ىلع  ًاركاش  درلا  دعب  .يانيع  عمدتس  امبر  رثكأ ،

يهو ةليضف –  وحن  تفتلأ  انأو  داعتبالاو  برهتلا  لواحأ  ليصافتلا ، لك  لوح  يئالمز 
.ىفطصم نع  اهلأسأل  اهلامج –  مغر  جربتلاب  اههجو  لقثت  يتلا  تافظوملا  ىدحإ 

.نآلا كبتكم  هنظأ يف  ةعاس ، فصن  ذنم  داع  – 
دعصأ امنيب  مهل  لوقأ  انأو  طيحملا يب ، دشحلا  نم  صّلمتلل  ةصرفلا  لغتسا 

: ملالسلا
.ىفطصمو انأ  مهم  لمع  انيدل  – 

.تادِس – 
نكلو مستبي ، وهو  يفلخ  ناهروأ  ىرأل  تفتلأ  دعصأ ، انأو  توص  ينيداني 

.هتارظن حولي يف  ام  ًاقلق 
، هركشل ةصرف  ينحنمي  نأ  نودو  .يننضتحيو  .كتمالس –  ىلع  ًادمح هللا  – 

؟ يرجي يذلا  ام  ينذأ –  سمهي يف 
.مهفأ مل  – 

، يعارذ طبأتي  ةيقبلا  ضاضفنا  ىري  نيحو  ًاراسيو ، ًانيمي  ةقلقلا  هتارظن  لوجت 
كتيؤر ديجلا  نم  عومسم –  توصب  فيضي  نأ  ىسني  الو  .ةيوس  دوعصلا  لمكنل 

ّمتي ضارتعالا  نايب  ىلع  عقو  نم  لك  ًاددجم –  سمهلل  دوعيو  .تنسحت –  دقو 
.ىرخأ ةرم  ماوجتسا 

؟ داج تنأ  له  – 
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ديسلا نم  تردص  رماوألا  ّنإ  لاقيو  .ًابوتكم  ًاريرقت  ينم  اوبلط  دقو  لجأ ، – 
؟ عوضوملا لوح  ًائيش  ملعتأ  .تمصع 

.كنم وتلل  ربخلاب  عمسأ  انأف  ال ، – 
؟ فلملا كلذ  قالغإ  هنأ ّمت  انوربخي  ملأ  – 

ةيضقلا ليصافت  ىلع  عالطالا  ديدجلا  راشتسملا  دارأ  امبر  كلسر ، ىلع  – 
.رثكأ ال 

، يندم ديدجلا  راشتسملاف  .ليصافت  ىلع  لوصحلا  درجم  هبشي  ال  رمألا  – 
مأ حضاولا  نم  .نايبلا  يف  همسا  درو  صخش  لك  نم  صلختلا  يوني  هنأ  ودبيو 

.انب عاقيإلل  نوططخي 
.هل لوقأ  .كعور –  نم  ئده  – 

؟ ّدحلا اذه  ىلإ  ًانئمطم  نوكت  نأ  كل  فيك  – 
ةميلح لظتس   » نمألا ىوق  نكلو  ًايندم ، حبصأ  راشتسملا  ّنأ  حيحص  – 

، نطبم ديد  درجم  هنظأ  .انم  قلقلل  مهعفدي  ببس  دجوي  الو  ةميدقلا .» اداع  ىلع 
.رثكأ مهدحأ ال  فواخم  وأ 

.لوقأ ام  قيدصت  ديري  هنأكو  ّيلإ  قدحي 
.لوقت امك  رمألا  نوكي  نأ  وجرأ  – 

مهل نلعتل  رخآل  باب  نم  لوجت  تيقب  نإ  نكلو  لعفلاب ، كلذك  هنإ  – 
نوصلختيس اهنيحو  نمألا ، ىوق  لخاد  ةيقيقح  ةضراعم  دوجوب  نونظيسف  كفواخم ،

.ةلوبقم تاباجإ  مهتلئسأ  ىلع  بجأو  ًائداه ، نك  .ديكأت  لكب  انم 
ام ىسنت  الو  .ءابغلا  نحن  كدوقت  كتبيط  عدت  الو  ًارذح ، نك  تنأو  – 
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.مردليل لصح 
.يل كريذحت  ىلع  ًاركشو  قلقت ، ال  ًانسح ، ًانسح ، – 

: ينثدحي وهو  هتوص  عفرل  دوعي  يبتكم ، هيف  عقي  يذلا  قباطلا  ىلإ  لصن  نيح 
.دعتبيو .كتحصل –  هبتنا  .ىرخأ  ةرم  كتمالس  ىلع  ًادمح هللا  – 

حيحص .ًايوس  ةثالثلا  نحن  لمعن  انك  مردلي  توم  لبقف  ناهروأ ، بحأ  انأ 
ىلع همولأ  نل  ةقيقحلا  يفو  .ءاكذلا  قئاف  قيدص  هنكلو  ءيشلا ، ضعب  نابج  هنأ 

فطخ ّنأ  عنتقم  وهف  .هسفنب  اهفلأ  يتلا  ةياورلا  شيعي  أدب  دق  معلا  ةرضحف  هفواخم ،
تاونسل هتربخ  دتمت  لجرل  فيك  نكلو  .نمألا  ىوق  فدهتست  ةيلمع  الإ  وه  ام  ةنيم 

اميف بتكملا  لخدأ  ةيقيقح ؟ تايطعم  يأ  دوجو  نود  هذهك  ةيرظنب  عنتقي  نأ  ةليوط ،
ةلواطلا ىلع  ةرثعبملا  قاروألا  ًاقرغتسم يف  ىفطصم  ىرأف  ينهذ  راكفألا  هذه  لغشت 
كرحتي همصعم  يبهذلا يف  راوسلا  اميف  ةقينأ ، ةيركس  ةرتس  يدتري  .اهيلإ  سلجي  يتلا 

.اهأرقي يتلا  ةقرولا  ىلع  ًاباهذو  ةئيج 
.هل لوقأ  رابخألا – ؟ ام  – 

ءالمز روص  دهاشأ  تنك  يلوخدل –  ضهنيو  يديس – ؟ تنأ  اذهأ  – 
.ةحرابلا فلملا  اذه  ينلصي  ثيح مل  .ميظنتلا  يرخف يف 

.ىفطصم هدمي يل  يذلا  فلملا  ذخآو  بجشملا ، ىلع  يفطعم  قّلعأ 
؟ انه نيدوجوم  ءاضعألا  لك  روصف  ًاذإ  لمعلا ، تنسحأ  دقل  – 

، قباس فلم  هيدل  سيل  نم  الخ  ةطرشلا ، تافلم  ىلع  همسا  ّرم  نم  لك  – 
دق ميظنتلا  ءاضعأ  مظعم  ّنأ  ىلإ  ريشي  ريرقتلا  نكلو  .هتفرعم  نم  نكمتن  نل  ثيح 

.ًامودعم نوكي  نأ  داكي  فلملا  مهركذ يف  ّمتي  نم مل  ددعو  .اوقرفت 
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.يتلواط فلخ  سلجأو  .لوقت –  امك  رمألا  نوكي  نأ  وجرأ  – 
.ًافقاو ىفطصم  لظي  أرقأ  اميفو 

؟ ًاضيأ سأك  برش  بغرتأ يف  ياشلا ، نم  ًاسأك  بلطأس  – 
.ًاديج كلذ  نوكيس  ًانسح ، – 

يتئم براقي  ام  كانه  .روصلا  ىلع  جرفتلاب  ادبأ  ةفرغلا ، نم  جرخي  اميفو 
اوناك رمعلا ، نم  ثلاثلا  دقعلا  فصتنم  ااحصأ يف  مظعم  فلملا ، اذه  ةروص يف 

ًاصخش نيثالثو  ةعبس  نيب  نمو  .هتسارد  ىأ  نم  مهنيب  دجوي  الو  نييعماج ، ةبلط 
ناطرس وهو  ةيعيبط ؛ بابسأل  تام  دحاو  صخش  ىوس  دجوي  ال  مهنم ، ًايفوتم 

امك ةطرشلا ، لاجر  عم  تاكابتشا  نورشعو يف  دحاو  لتق  دقف  ةيقبلا ، امأ  .مدلا 
ثيح تاومألا ، تاحفص  زواجتأ  .نيقابلا  ةعبرألا  ةافو  نجسلا يف  طورش  تلجع 
لاّوجلا عئابلا  ةروص  دجأ  .تاونس ال  سمخ  هطسوتم  ام  نجسلا  اوثكم يف  دق  ةيقبلا 
.ةحفص لك  ةروص يف  ةرشع  اتنثا  كانه  .ةيناثلل  ةعرسب  لقتنأف  ىلوألا ، ةحفصلا  يف 

انثالا بهذيل  ةحفصلا  بلقأ  .نيدلاولا  مساو  ةبسنلاو ، مسالا  ةروص  لك  لفسأو 
فلخو ٌلافطأ ، مهنع  لاقُي  نأ  نكمي  نوعفاي  نابش  .نورخآ  ماكم  ّلحيو  رشع ،

طيحت يتلا  ةءاربلل  اي  .انب  ةقدحملا  مارظن  دقحلاو يف  فوخلا  نمكي  ةبطقملا ، مويع 
مأ دحأ  عانقإ  نكمي  الو  جورخلا ، نم  مهؤابآ  مهعنم  نيبضاغ  ةيتفك  نودبي  م ،
ةلتق امإ  مهمظعم  نكل  مهيديأب ، ًاحالس  اولمحي  مل  مهضعب  نأ  مغرو  .نويباهرإ 

نكمملا نم  مك  ىرخأ  ةرم  دكأتأ  .كونبلا  ىلع  اوطس  نمم  امإو  ةطرشلا ، نم  رصانع 
لوقعلا هذه  ىلع  فسألا  نم  يسفن  كلامتأ  الو  ًاكاتف ، ًاحالس  ملا 

ُ
دقتع نوكي  نأ 

لاح ناكل  ةحيحصلا ، ةهجولا  اههيجوت  ول ّمت  يتلاو  ةحماجلا ؛ ةباشلا  تاقاطلاو  ةيتفلا ،
هعمو ىفطصم  لخدي  ثيح  يراكفأ ، بابلا  توص  تتشي  .ًامامت  ًافلتخم  نآلا  دالبلا 

.ياشلا نم  ناسأك 
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.ةماستباب ينردابيو  .يسفنب –  امرضحأف  اضر ، دجأ  مل  – 
.يوحن اهدمي  يتلا  سأكلا  لوانتأو  .كل –  ًاركش  – 

ةحفصلا يف  .فلملا  صحفتل  دوعأو  ةراجيس  لعشأ  مث  ةفشر ، فشترأ 
ميخت ةقيمع  لالظ  كانه  .بنج  ىلإ  ًابنج  نانسو  يرخف  اتروص  تعضُو  ةريخألا ،
ودبي يذلا  نانس  سكع  ىلع  .سأيلاب  بضغلا  اهيف  طلتخي  يرخف ؛ تارظن  ىلع 
ةروص ىلع  رثعأ  يننكلو مل  .مستبي  داكي  هنأكو  لب  بيرغ ، قيرب  هينيع  حولي يف  ًائداه ،
ىلع قرط  توص  انلصي  ةريخألا ، ةحفصلا  نم  يهتنأ  نيحو  هنع ، ثحبأ  يذلا  عئابلا 

فوقولا لواحن  اميفو  .انتشهد  طسو  يمع  لخدي  .ًاعم  هوحن  انالك  رظنيف  بابلا ،
: ًالئاق هيديب  انل  ريشي  ًامارتحا ،

.اسلجا مكيلع ، ال  – 
قاطن تحت  انالك  عقي  ثيحب  ةفرغلا ، طسو  ىلإ  تاوطخ  عضب  وطخي 

.هتارظن
؟ لمعلا فيك  ّيلإ –  رظني  وهو  اهلوقي  .كب –  ًالهأ  – 

.ديج – 
بلطو ةحرابلا ، راشتسملا  عم  ثدحتأ  تنك  .ماودلا  ىلع  ًاديج  نكيلف  – 

.كتمالسب كل  هتئن  كغلبأ  نأ  ينم 
.كلذ ىلع  هركشأ  – 

انمق يتلا  ةمهادملا  نوركذتأ  يناهتلا ، لاصيإ  طقف  سيل  يئيجم  ببس  نكلو  – 
ةثالث اهلالخ  لتقو  ، 10 رادوكسوأ ةقطنم  لزانملا يف  دحأ  ىلع  عيباسأ ، ةعضب  لبق  ا 

.نييباهرإ
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؟ ةبقارملا ةمهم  ىفطصمو  تيلوت  اميف  يجان ، ا  ماق  يتلا  ةيلمعلا  ينعت  – 
ةيفصت ةيلمعلا  نوك  نع  مالعإلا  تالوقتلا يف  ضعب  ترهظ  .كلت  لجأ  – 

ةرازو موقتسو  ناملربلا ، رمألا يف  ةشقانم  دقو ّمت  ةيداع ، ةمهادم  تسيلو  ةمكاحم ، نود 
.ىرج ام  لوح  ًاريرقت  انم  نوديري  مهو  .ةيضقلا  لوح  قيقحت  حتفب  ةيلخادلا 

.هتبجأ .كابتشالا –  ءانثأ  جراخلا  انيقب يف  اننكلو  – 
، يجان نوبوجتسي  مإ  .مكيلإ  هّجوم  ماا  دجوي  ال  هنأ  امك  ملعأ ، – 

؟ كلذك سيلأ  هفرعت 
.ةيلكلا ةيسارد يف  ةنسب  هقبسأ  تنك  – 

.عوطتم درجم  هنظأ  تنك  بيرغ ! يعماج ، وهف  ًاذإ  – 
ام ال اذه  ًاقح ؟ هنهذ  لوجي يف  امع  ّربعي  هّنأ  مأ  ًائيش ، ينعمسي  نأ  لواحيأ 

.هملعأ
، ءاسم ةحرابلا  انثدحت  دقف  دعب ، باوجتسالا  رمأ  ىلع  ًاعلطم  هنظأ  ال  – 

.جازملا قئار  ودبي  ناكو 
نأ ديرن  ال  ءيشب ، هربخت  ال  رمألا  نكي  ًايأ  ًادغ ، وأ  مويلا  هب  ملعيس  – 

.اندنع نم  عوضوملا  برستي 
؟ بعاتملل ضّرعتيس  هنأ  ينعي  له  – 

نم رصانع  ُةلتق  مهمظعمو  نييباهرإلا ، نم  نيلوتقملا  لكف  نظأ ، ال  – 
.ًاريثك ديفيس  عوضوملا  لوح  مكريرقت  ّنأ  امك  ةطرشلا ،

كلذك سيلأ  نوناقلل ، فلاخم  رمأ  كانه  نكي  ملف  ىرأ  ام  بسحب  – 
؟ ىفطصم
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.ءيشلا ضعب  ًاقلق  ىفطصم  ودبي 
رانلا تقلطأ  دقو  اهنيح ، جراخلا  انثكم يف  دقف  .يديس  كلذك  هنإ  لجأ  – 

الت يذلا  كابتشالا  رخآلا يف  لتُق  دقو  امهدحأ ، بيصأ  ثيح  نيرافلا ، ىلع  كسفنب 
.هفرعن ام  لك  اذه  هيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  ّمتي  ملف  باصملا  امأ  .نيمويب  ةثداحلا 

راظتنا انأ يف  بابلا –  ىلإ  هجتي  وهو  يمع  اهلوقي  .ةلكشم –  نم  ام  ًاذإ  – 
.مكريرقت

.نيموي لالخ  كلصيس  – 
كمسا يف ركذ  ّمتي  ملو  ةطرشلا ، نيلوؤسملا يف  ضعب  عم  تثدحت  يننأ  امك  – 

.ةدوقفملا ةاتفلا  ةيضق 
.لوقأ .كل –  ًاركش  ديج ، ربخ  هنإ  – 

.ةفرغلا نم  جرخي  وهو  اهلوقي  .ءاقللا –  ىلإ  – 
، لمعلا رومأ  ثدحتلل يف  يبتكم  ىلإ  مودقلا  هتداع  نم  سيلف  .بيرغ  رمأ 

ينربخي ةلاسرو  ريذحتلا ، نم  ًاعون  هئيجم  نوكي  دق  .هبتكم  ةشقانملا يف  متت  ام  ةداعف 
نم تائملا  كانه  لب  هنع ، ءانغتسالا  نكمي  ًاصخش ال  تسلف  رذحلا ، يخوتب  اهيف 

رمآلا وه  نم  ىفطصمل  لوقي  نأ  ديري  هنأ  امك  .يناكم  نولحيس  نمم  ىفطصم  لاثمأ 
ّيلع ىفطصم  بيلأت  لواح  نإ  لكاشم ، يأ  ةراثإ  بغري يف  وهف ال  .انه  يقيقحلا 

.ًالبقتسم
.لعفلاب ديج  ناسنإ  تمصع  ديسلا  نكلو  كمع ، هنأل  كلذ  لوقأ  ال  – 

.يراكفأ تتشيل ّمل  ىفطصم  توص  دوعي  – 
ككشي .رثكأ –  هيلإ  تفّرعت  نإ  رثكأ  هبحتسو  .كلذك  وه  لجأ  – 

١١٢ مكـتبة



يهجو ىلإ  رظنلا  ققديو  يتوص ، اهحملي يف  يتلا  ةيرخسلا  دعب  يتاملك ، ىفطصم يف 
؟ يجان نوكيأ  نم ؟ ىرت  .ًاعرسم  ةعامسلا  وحن  هجتأف  ّنري ، فتاهلا  نكلو  مهفي ، هلع 

.لضفت ولأ  – 
؟ دوجوم تادِس  ديسلا  له  يديس ، ًابحرم  – 

.نيليإ مادملا  اإ  اهمالك ؛ يتلا يف  ةنكللا  نم  اهفرعأ 
.تادِس انأ  مادم ، يلّضفت  – 

.مهم رمأ  ثدح  دقل  تبجأ ، كنأ  ديجلا  نم  – 
؟ ةنيم نع  رابخأ  كانهأ  ًاريخ ؟ – 

.فتاهلا ىلع  ثدحتلا  يننكمي  الو  مهم ، رمألا  – 
.روفلا ىلع  مداق  انأ  ًانسح ، – 

.ةرسفتسملا ىفطصم  تارظن  ينهجاوتل  ةعامسلا  قلغأ 
.مهم رمألا  نإ  لوقت  اهنكلو  ىرج ، امب  ينربخت  مل  – 

؟ كعم يتآ  له  – 
.يجان نم  ةملاكم  رظتنأ  انأف  لضفأ ، انه  كؤاقب  – 

.هل هيطعأل  ةقرو ، ىلع  مادملا  فتاه  نّودأ 
ينطعأ .مقرلا  اذه  ىلع  لصتا يب  لجاع ، رمأ  لصح  نإ  كانه ، نوكأس  – 

.ةرايسلا حيتافم 
وهو هب ، قثأ  يندقتعي ال  .هبحطصأ  نل  يننأل  هيلع  ًاحضاو  ءايتسالا  ودبي 
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نيح ةلئاعلا  نم  دحاو  هنأب  رعشي  ناك  تاظحل  ذنمو  هنأ  مغر  .هنونظ  ًائطخم يف  سيل 
.ًاعئار ًاقيرف  لّكشن  وهو  يمعو  انأ  ةثالثلا ؛ نحن  اننأكو  ادب 

: لوقي وهو  ّيلإ  اهدميو  هبيج  نم  حيتافملا  جرخي 
.رخآلاو نيحلا  نيب  لطعتت  يهف  يديس ، حباكملا  نم  ًارذح  ْنُك  – 

.كريذحتل ًاركش  – 
، ًاعيرس هدو  بسك  ّيلع  بجي  اذل  .حضاو  هنكلو  هءايتسا ، يفخي  نأ  لواحي 

.يمع كابش  وحن  هعفد  مدعو 
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عساتلا لصفلا 

وحن نيزباردلا  نيب  غارفلا  لالخ  نم  يراظنأ  هجتت  مادملا ، باب  قرطأ  نأ  لبق 
اذهل ام  ّلظ  روبعب  ةلهول  رعشأ  .فقسلا  ىتح  رمتسي  غارفلا  اذه  ثيح  ةنيم ، ةقش 

.تاجرد عضب  دعصأ  كلذ  عمو  قالطإلا ، ىلع  توص  ال  عمسلا ، خيصأ  .غارفلا 
، معان توصب  ءومي  .رقشألا  غوغ  ناف  سأر  رهظي  ملالسلا  اهيف  فتلت  يتلا  ةيوازلا  يفو 

ينحنأ .يمدق  لوح  فتليو  يوحن  لبقي  نيوارضخلا ، هينيعب  تاظحلل  ينقمري  نأ  دعبو 
تفتلي ةدع  تاوطخ  دعبو  .ام  ءيش  نم  ًاقلق  ودبي  .برهي  هنكل  هرهظ ، دّسمأل 
كلمأ ال  يننكلو  ةنيم .»؟ يه  نيأو  قلغم ؟ بابلا  َِمل  : » ينلأسي هنأكو  ءوميو  يوحن 

، ملالسلا ًاقلستم  دعتبيف  ىرخأ ، ةرم  هنم  برتقأ  .مات  زجع  هيلإ يف  رظنلا  ىوس  ًائيش 
؟ ةدئافلا امف  هب ، تقحل  ول  ىتح  .رهظ  امك  ةأجف  يفتخيل 

اميفو .بابلا  حتفُي  ةيناثلا  ةنرلا  دعبو  سرجلا ، ىلع  طغضأو  يجاردأ  دوعأ 
ةنحسو رذق ، حتلم  هجو  يذ  باش  تارظن  ينلباقت  قلقلا ، مادملا  هجو  ةيؤر  عقوتأ 
هتارظنب ينصحفتي  نأ  دعبو  ًاضيأ ؟ اذه  نوكي  نم  .هرعش  مظعم  طقاست  ةمهجتم ،

.هحمالم نيلت  هنهذ ، ةنينأمطلا يف  ريداقم  قفو  ينسيقيو 
.ينلأسي تادِس – ؟ ديسلا  – 

؟ ةدوجوم تسيل  نيليإ  مادملا  لجأ ، – 
ذنم ينفرعي  هنأكو  فلكت ، نود  اهلوقي  .ىبآ –  تادِس  ًارذع  كحيمتسأ  – 

.لوخدلاب لضفت  .ىبآ  لضفت  يندملا ، كسابل  ببسب  كيلع  فرعتأ  مل  تاونس – 
نوصرحي صاخشألا  ءالؤهف  بيرغلا ، رمألاب  سيل  هنكلو  عنصتي ، هنأ  ودبي  ال 
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.ةطرشلا دارفأ  نم  برقتلا  ىلع 
نم ريثكلا  هيلوأ  نأ  نود  لخادلا ، وحن  وطخأ  انأو  لأسأ  مادملا – ؟ نيأ  – 

.مامتهالا
.بابلا قلغيو  .غلاب –  فوخ  ةنيكسملا  باصأ  دقل  لخادلا ، يف  – 

؟ لصح يذلا  ام  اذامل ؟ – 
.اهتنبا نوفطخيس  اوناك  – 

.هوحن تفتلأو  روفلا ، ىلع  فقأ 
؟ ايرام – 

.يرظان مامأ  ثداحلا  عقو  دقو  ايرام ، لجأ  – 
؟ هوركم ااصأ  لهو  – 

؟ انيح ةنبا  نوفطخي  رجغلا  ءالؤه  كرتنس  انك  لهو  .هللا  ًادمح  ال ، – 
؟ مهفرعت لهو  رجغلا ؟ – 

هيفتك عفريو  هبناج  هسأرب  ليمي  نمو مث  يتلئسأ ، نم  ةيشخلا  ضعب  هيلع  ودبت 
: لوقي وهو 

؟ ىبآ مهفرعأ  نأ  فيكو يل  – 
؟ رجغلا مه  اهفطخ  لواح  نم  ّنأ  داقتعالل  كعفد  يذلا  ام  ًاذإ  – 

يريد بالود  .اهيلإ  كدشري  نم  ىلإ  جاتحت  الف  ةيرقلا ، ملاعم  ودبت  نيح  – 
، تاردخملا عيب  رجغلا ؛ نم  اهينكاس  لكاشم  نع  عمسن  موي  لك  يفو  انتاذاحم ، يف 
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.كلذ لعفيس  مهاوس  نم  .لوستلا  مهليغشتل يف  راغصلا  لافطألا  فطخ  ةقرسلا ،
: نولاصلا نم  يتآلا  مادملا  توص  عم  ثيدحلا  نع  فقوتي 

؟ مداقلا نم  فرش ، اي  ينب  – 
: ٍلاع توصب  فرش  اهبيجي 

.مادم اي  ىبآ  تادِس  هنإ  – 
ثيح فرش ، قحليف يب  ًاضيأ ، مادملا  نم  ةصقلا  عمسأل  نولاصلا  وحن  هجتأ 

.بابلا مامأ  مادملا  ينيقالت 
.انعم لصح  امب  يردت  ول  تادِس ، ديس  اي  هآ  – 

.نآلا نامأب  متنأف  يقلقت ، ًانسح ال  .مادم  مكتمالس  ىلع  ًادمح  – 
لظت كلذ  مغرو  لصح ، دق  ةيمهألا  نم  ريبك  ردق  ىلع  ًارمأ  ّنأ  حضاولا  نم 

: لوقت يهو  اهتقابل  ىلع  ةظفاحم 
نم نكمتأ  يننأل مل  رذتعأو  .ةعرسلا  هجو  ىلع  تيتأ  دقف  ًاليزج ، ًاركش  – 

.ةمدصلا عقو  تحت  تلز  ام  يسفنب ، كلابقتسا 
.لصح ام  ضعب  نع  فرش  ينثدح  دقل  – 

.ةنيم ريصمك  ًاضيأ  ايرام  ريصم  ناكل  هدوجو  الول  هآ ، – 
وحن يتارظن  هجتت  ةأرملا ؟ هذه  هنع  ثدحتت  يذلا  ام  تاظحلل ، ةريحلا  ينباتنت 

.ةبعص ةمهم  زجنأ  نم  رخفب  هانيع  قربت  ًائداه ، هارأف  فرش ،
.ةعوجفم رركت  .ةانجلا –  ةلتقلا  كئلوأ  يدي  نيب  نآلا  يتنبا  تناكل  – 
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فرش ّبهي  .ةعطقتملا  مادملا  لمج  لالخ  نم  ىرج  ام  مهف  بعصلا  نم 
: لوقي وهو  ةلثامم  فقاوم  فرصتلا يف  فرعي  نم  ةقثب  مادملا  وحن  تفتليو  يتدجنل ،

، ًاضيأ سولجلاب  ىبآ  تادِس  لضفتيلو  مادم ، اي  ًاليلق  كعور  نم  يئده  – 
.ىرج امب  هيربخأ  نمو مث 

فوخلا ىدوأ  دقل  ةجرحم –  مادملا  لوقت  .لعفلاب –  ةفسآ  انأ  هآ ، – 
كفطعم علخاو  سولجلاب ، لضفت  تحمس  ول  هلعف ، ّيلع  بجي  ام  فرعأ  الو  يلقعب ،

.ضرمت ىتح ال 
ةكيرألا ىلع  سلجأ  مث  يراوجب ، يتلا  ةكيرألا  ىلع  هعضأو  فطعملا  علخأ 

رمعلا قيدص  هنأكو  ينم ، برقلاب  سولجلل  فرش  يتأيو  .كرحتملا  اهيسركل  ةهجاوملا 
.زعأو لب 

لالظ تمّيخ  دقو  مادملا ، اهلوقت  ةيادبلا –  نم  ثادحألا  كل  يورأس  – 
فيرخ يتقروك  ناتليحنلا ، ناتنسملا  اهادي  شعترت  اميف  اهينيع ، قامعأ  ىلع  فوخلا 

لبق يتأت  نلو  انه ، تسيل  لزنملا  ةربدم  ةبيسح  ةديسلا  طوقسلا –  كشو  ىلع 
.قّوستلل ىرخأ  ةرم  ايرام  لسرأ  نأ  تررطضا  اذل  .اهتنبا  ةدالو  ببسب  ًاموي ، نيرشع 

بحت يه  ةقيقحلا  يفو  مايأ ، ةعضب  لبق  جاردألا  فيظنتب  ةنيكسملا  تفلك  يننأ  ىتح 
عشي ناك  ةفاظنلا  قيرب  نكلو  يلفسلا ، جردلا  َرأ  يننأ مل  مغرف  لامعألا ، هذ  مايقلا 
ًارارم اهتهبن  نأ  دعب  لاقبلا ، ىلإ  اهلاسرإب  تمق  دقف  رمألا ، نكي  ًايأ  .لزنملا  لخدم  نم 

وحن تهجتاو  فوخلا ، فصعف يب  دعت ، ملو  تجرخ  اهنكلو  .ًاركاب  دوعت  نأ  ًاراركتو 
تنمخ يننكلو  قلقلا ، ينع  لاز  فرش ، عم  ةمداق  اهتيأر  نيحو  .اهئيجم  بقرأ  ةذفانلا 

ام اداعك  تيسن  وأ  دوقنلا ، تعاضأ  اأ  تدقتعا  .ًايوس  امهارأ  انأو  ام  رمأ  ثودح 
يتبيبح فطخ ، ةلواحمل  تضرعت  اأ  ًاقلطم  رطخي يل  نكلو مل  .هراضحإ  اهيلع  بجي 

.ةنيكسملا ةيلاغلا 
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فرصتيو ءاكبلاو ، جيشنلاب  تأدبف  ثيدحلا  ةلصاوم  ىلع  ةرداق  دعت  مل 
: اهيساوي وهو  ينم ، عرسأ  فرش 

ىلع نومرا  كئلوأ  ؤرجي  نلو  .ريخ  ىلع  رمألا  ّرم  دقل  مادم ، كيلع  ال  – 
.ًاددجم يحلا  نم  بارتقالا 

.اهينيع حسمتو  اهيلع ، سلجت  يتلا  ةداسولا  تحت  نم  ًاليدنم  مادملا  جرخت 
داكأ اهل ، لصحيس  ناك  ام  رطخي يل  نيحف  يوحن –  تفتلتو  .رذتعأ –  – 

.نونجلاب باصأ 
– ؟ يه نيأ  نكلو  نآلا ، دعب  ايرامل  ءوس  يأ  لصحي  نل  يقلقت ، ال  – 

.اهلأسأ
: ام ةفرغ  وحن  اهديب  ريشت 

.انثيدح عمست  الأ  لضفألا  نمو  لخادلا ، اإ يف  – 
دهش نم  انأف  فرش –  لخدتي  ىرج –  ام  لمكأ  ينيعد  ِتئش  نإ  – 

.ثداحلا
.ثيدحلا ةصرف  هل  كرتت  مادملا ال  نكلو 

؟ لصحيل ناك  ام  يردي  نمف  كانه ، نكت  ول مل  ينب ، اي  هآ  – 
: اهيلع ّدري  وهو  عضاوتلا  ًارهظم  رخافتلاب ، فرش  أدبي 

بجاو هنإ  مادم ، اي  وحنلا  اذه  ىلع  فرصتيل  ناك  يناكم ، صخش  يأ  – 
.انيلع اهقح  ةليوطلا  ةريجلا  هذهلو  يناسنإ ،

.ًاقلطم كفورعم  ّدر  نم  نكمتأ  نل  .ال  ال  – 
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مسترتو رثكأ ، ةكيرألا  ىلع  فرش  يخرتسي  اهحئادمو ، مادملا  تاغلابم  عمو 
ةفرعمل ةلدابتملا ، حئادملا  ةلسلس  ءاهتنا  ًاقرحتم  رظتنأف  انأ  امأ  .ةيبغ  ةماستبا  ههجو  ىلع 
ضعب هسفن  ململي  ينيع  يف  ةحضاولا  قيضلا  ةرظن  فرش  ىري  نيحو  .ىرج  ام 

.ءيشلا
ةفرعمل فهلتم  وهف  ىرج ، ام  ىبآ  تادِس  ىلع  درسن  نأ  بجي  اننظأ  – 
فرعت كنأ  ّدب  .لمعلا ال  ةلصاومل  يومح  موحرملا  ناكد  ىلإ  دوعأس  نمو مث  رمألا ،

.قاقزلا لوأ  هنإ يف  هعقوم ،
؟ قاقزلا لوأ  يف  – 

ببسبو ًاعم ، ةرسمسلاو  ةلاقبلا  ةنهم  سرامأ  انأف  ركذتت ، الأ  قح  كعم  – 
، عيبلاو راجيإلل  ةضورعملا  تويبلا  نع  ناكدلا ، ةهجاو  ىلع  ةقلعملا  ةينالعإلا  تاحوللا 

.ًايراقع ًابتكم  لحملا  تننظ  دقف 
.ةرسمسلل ًابتكم  هتننظ  دقل  قحم ، وهف  مستبأ ،

زكارم روهظ  دعب  نكلو  يمع ، نمز  ىلع  ًاديج  لمعي  ناكدلا  ناك  – 
ضعبب موقأ  تذخأو  كانه ، نم  نوعضبتي  سانلا  تاب  ةريبكلا ، رجاتملاو  قوستلا 

تأشنو يف تدِلُو  دقف  رمألا ، نكي  ًايأ  .ةلاقبلا  بناج  ىلإ  ًاربجم ، ةرسمسلا  لامعأ 
رذتعأو تارم ، عضب  انه  كتيأر  يننأ  ىتح  .هفرعأ  نم ال  اهيف  دجوي  الو  ةقطنملا ، هذه 

.مادملا نم  كنع  تامولعملا  ضعب  ىلع  تلصح  يننكل  كنم ،
تففج يتلا  مادملا  دوعت  هتاملك ، ىزغم  ركفأ يف  اميفو  ام ؟ ءيش  ىلإ  حمليأ 

: ثيدحلا ىلإ  ىرخأ  ةرم  اهينيع 
.ةنيم كيخأ  ةنبا  نعو  كنع ، هتثدح  دقل  لجأ  – 

؟ ًاقح يخأ  ةنبا  يه  ةنيم  ّنأ  نظتأ  مالكلا ؟ اذ  تءاج  نيأ  نم  يخأ ؟ ةنبا 
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! بيرغ ءيش  يحلا ؟ ليواقألا يف  ددرت  عنمت  ىتح  رمألا  تقّفل  اأ  مأ 
.ثادحألا درس  فرش  لصاوي 

ةسنآلا ءافتخا  ىلع  ديدش  فسأب  ترعشو  ىرج ، امب  مادملا  ينتربخأ  دقل  – 
، لزنملا ىلإ  ةدئاع  تناك  نيح  ًاموي  نيرشع  يلاوح  ذنم  ةرم  رخآ  اهتيأر  دقل  .ةنيم 

اهتقفرب ناك  ثيح  ةرجأ ، ةرايسب  تءاج  دقو  .ًءاسم  ةعساتلا  يلاوح  ةعاسلا  تناك 
.باش

اهتقفرب ناك  يذلا  باشلاو  مايأ ، ةدعب  اهئافتخا  لبق  عقو  رمألا  ّنأ  ّدب  ال 
.يرخف وه 

لزنملا وحن  ةنيم  ةسنآلا  تهجوت  اميف  ةرايسلا ، نم  كرحتي  مل  باشلا  – 
دحأ ىرأ  نيحو  .يحلا  يف  ةدراوو  ةدراش  لكب  ٌّملم  انأ  ىبآ ، اي  ىرت  امكف  .ًايشم 

نيح ًارهظ  تقولا  ناك  .اهعوقو  لبق  لكاشملا  ةحئار  متشأو  .روفلا  ىلع  هزيمأ  ءابرغلا 
عيمجلل عراشلاف  رمألا ، بيرغ يف  .ناكدلا ال  مامأ  نيهاش  ليدوم  ءاضيب  ةرايس  ترم 

ريست يف ااذ  ةرايسلا  دجأ  ليلق  دعب  نكلو  .هفالخو  سديسرملاو ، نيهاشلا ، هيف  رمت 
اولخد يف وأ  ام ، ناونع  نع  نوثحبي  امبرف  ًاريثك ، رمألا  دنع  فقأ  .سكاعملا مل  هاجتالا 
ال دلو ، اي  يسفنل  تلقف  .ًاددجم  دوعت  اهتيأر  ىتح  ريكفتلا ، ِهنأ  دكأ  .دودسم مل  قاقز 

باحصأ نم  انسل  نحنف  ىبآ ، تادِس  يمهف  ئست  الو  .اهئارو  ام  ةمكألا  ءارو  ّنأ  ّدب 
ثعب رركتملا  ةرايسلا  رورم  نكلو  اننيبج ، قرعب  انتوق  بسك  اندتعا  لب  لكاشملا ،

ًاصوصل اونوكي  نأ  تفخف  اهنيح ، ًارفقم  ناك  عراشلا  ّنأ  امك  .يسفن  كوكشلا يف 
.هللا حمس  ناكدلا ال  ىلع  وطسلا  نووني 

تسسحأف عراشلا ، ةيا  وحن  ًاديور  ًاديور  فطعنت  ةرايسلا  ىرأل  تجرخ 
هجوتلا ّيلع  ناك  .يلمع  ةلصاومل  ناكدلا  ىلإ  تدعو  رربم ، نود  رمألا  تلّوه  يننأ 
تكرتف .يلئاعلا  سوفنلا  لجس  نع  ةخسن  قيدصت  لجأ  نم  راتخملا  بتكم  ىلإ  ًارهظ 
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تناك بيرم ، دهشم  ينئجافيل  عراشلا  ىلإ  تجرخو  ناكدلا ، يف  رغصألا  يقيقش 
.نوثدحتيو نونخدي  صاخشأ  ةثالث  اهلخادبو  ةيوازلا ، تفقوت يف  دق  ااذ  ةرايسلا 

عدخأ مل  .راظنألا  اوتفلي  ال  ىتح  ينع  اولفاغت  مهنكلو  مهبقارأ ، يننأ  اوظحال  دقو 
؟ ةطرشلا نم  اوناك  ول  اذام  .رخآ  رطاخ  تاظحللا  كلت  رطخ يل يف  نكلو  عبطلاب ،
، ًاسبلتم هيلع  ضبقلل  ام ، صخش  ةبقارم  نيح  رومألا  هذ  ينم  ملعأ  تنأو  لقعي ؟ الأ 
نم ةثالث  يحلل  ًارخؤم  لقتنا  دقو  .كلذ  ىلإ  امو  ةيندملا  بايثلا  نودتري  ثيح 

ناريجلا عانقإ  تلواح  .تاراذقلاو  لكاشملاو  ةليذرلا  ىوس  نوبلجي  ءالؤهو ال  نيذاشلا ،
ضارتعا ميدقتب  اوفتكا  لب  دحأ ، ّيلإ  غصي  مل  نكل  يحلا  نم  مهدرطو  مرضب 

، مهيلع ضبقلا  ءاقلإل  تءاج  دقو  عوضوملا ، عباتت  ةطرشلا  نأ  رطخو يل  ةطرشلل ،
يف تعرسأ  كلذ  مغرو  .ةحارلاب  رعشأ  ينتلعج  دق  ةركفلا  هذه  ّنأ  كيفخأ  نلو 
فكاع مل معلا  انراتخمف  داتعملاكو ، .نكمي  ام  ىصقأب  راتخملا  ىلإ  تلصوو  ريسلا ،

رمألا حرشل  تررطضاف  هدلاو ، دوعيس  ىتم  ملعي  هلبألا  هنبا  نكي  ملو  .هبتكم  نكي يف 
.ناكدلا ىلإ  ًاعيرس  ةدوعلاو  هل 

ةمداق تناك  ثيح  ةرايسلا ، هاجتا  اوريغ  دقف  تيأر ، ام  ينمدص  يتدوع  نيح 
ةثالثلا اميف  يناكد ، وحن  ءطبب  ريستو  مادملا ، لزنم  هيف  عقي  يذلا  قاقزلا  لوأ  نم 

تفشتكا رظنلا  تققد  نيحو  مهل ، يذاحملا  فيصرلا  ىلع  ريسي  ام  دحأ  ىلإ  نوثدحتي 
نأ نكمملا  نمو  ةطرش ، لاجر  اوسيل  ءالؤهف  ديدش ، رعذ  ينباصأ  اهنيح  .ايرام  اأ 

نيكس ترضحأو  روفلا ، ىلع  ناكدلا  تلخد  .ريبك  رطخ  يف  نآلا  ايرام  نوكت 
ينوظحال دق  لاجرلا  نكي  مل  ثيح  ًاعرسم ، عراشلا  وحن  تقلطناو  زبخلا ، عيطقت 

ثدحي ناكف  فلخلا  يذلا يف  رخآلا  امأ  ةمدقملا ، ناسلجي يف  امهنم  نانثا  ناك  .دعب 
ةفئاخ نكت  اهنكلو مل  ةرايسلا ، بوكرل  اهوعدي  هنأ  تكردأ  هيدي ، ةكرح  نمو  ايرام ،

.طبضلاب يرجي  يذلا  ام  كردت  نكت  ةنيكسملاف مل  كلذ ، مغر 
اهرجي فلخلا  لجرلا يف  ذخأو  ًاريثك ، ةرايسلا  اهنم  تبرتقا  ءانثألا  كلت  يف 
بحس تلواحف  فرصتلا ، اذه  اهقياض  دقو  .اهديب  كسمأ  نأ  دعب  ةرايسلا  وحن 

١٢٢ مكـتبة



ةيوق ةاتف  ايرامف  ملعت  امك  نكلو  .ربكأ  ةوقب  ا  كاسمإلا  وه  لواحي  اميف  اهدي ،
ىوس ّدب  نم  نكي  ملو  هعذج ، ىتح  ةرايسلا  نم  هجارخإ  تعاطتسا  ثيح  ناينبلا ،
لجرلا لزنو  ةرايسلا ، تفقوت  كلذ  رثإ  ىلعو  .ًاملأ  هحمالم  نع  ّرشك  دقو  اهدي ، كرت 
تحّول تلصو ، دق  تنك  انهو  ةونع ، مهعم  اهذخأ  ىلع  ًاممصم  مامألا  نم 
لجرلا ددرت  ةاتفلا ،» هذه  نم  هنوديرت  يذلا  ام  داغوألا ، اهيأ   » خرصأ انأو  نيكسلاب 
قئاسلل ًائيش  لوقي  وهو  ةدشب ، بابلا  قلغأو  ةرايسلا ، ىلإ  داع  نمو مث  تاظحلل ،

رصقأ يف يرودبو مل  .ينمتشي  ناك  هنأ  نظلا  بلغأ  ناكرحتت ، هيتفش  تيأر  يذلا 
، ةثالث وأ  نيرتم  ىوس  ةرايسلا  نع  ينلصفي  نكي  ملو  .مهوحن  عرسأ  انأو  ًاخراص  متشلا 

تنك يننأ  هللا  دمحأو  .يوحن  مدقتلاب  تأدبو  اهكرحم ، نم  ةبخاص  ةجض  تردص  نيح 
جلثلاو ءاملا  ذاذرب  ينتللب  ثيح  روفلا ، ىلع  فيصرلا  ىلإ  تزفقف  عراشلا ، فرط  يف 
نكلو م ، قاحللا  تلواح  دقو  .دعتبت  يهو  ةعرسملا  االجع  تحت  نم  رياطتملا 

.لئاط نود 
.هلأسأ ةرايسلا – ؟ ةحول  مقر  ظفح  تعطتسا  له  – 

: ًالئاق ّيلإ  رظني  وهو  ركمب  مستبي 
يناثلا اهرورم  ذنم  مقرلا  تلجس  دقل  ىبآ ، تادِس  يردق  نم  طحت  كنإ  – 
امدنع ًاريثك  تفاخ  يتلا  ايرام  ىلإ  تبهذ  اودعتبا  نيحو  (. kz 34 763  ) .يحلا يف 
بيج روفلا يف  ىلع  نيكسلا  تسسد  .عبطلاب  اهمولأ  الو  يدي ، نيكسلا يف  تأر 

بهذن نأ  اهنم  تبلطو  بوحشلا ، ةديدش  تدب  ثيح  اهتئد ، تلواحو  فطعملا ،
: لوقت يهو  ةبضاغ  اهيمدقب  ضرألا  طبخت  تذخأ  اهنكلو  ًاليلق ، ناكدلا  ىلإ 

يف نيفقاو  انيقبو  بعللا .» ديرأ  ال  بعللا ، ديرأ  ال  بعللا ، ديرأ  «ال 
قرولا ةعطق  تيأر  نمو مث  ةلاحلا ، هذه  ىلع  قئاقد  سمخ  نم  رثكأ  قيرطلا  فصتنم 

نم هءارش  ديرت  يذلا  ام  اهتلأس  نيحو  ّيلإ ، اهتلسرأ  مادملا  نأ  تكردأو  اهدي ، يتلا يف 
.ًاليلق تأده  ناكدلا ،
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تيأرو ةقرولا  تذخأف  يقابلا ، ركذتت  ملو  تلاق يل  ..ًاضيأو » ياشو ، زبخ  »
هذه اهئاطعإل  ناكدلا  ىلإ  ةيوس  بهذن  نأ  اهيلع  تضرعف  نوباصلا ، تيسن  اأ 

.ةرملا هذه  ضارتعا  نود  روفلا  ىلع  ينتعبت  دقو  تايجاحلا ،
، ةقيقحلا يف  ايرام  فطخ  ديري  ناك  ةنيم  فطخ  نم  نأ  ةأجف  يل  رطخي 

نمف لاحم ، نكلو  ركفأ ، امك  ركفت  اأكو  ودبيو يل  ةلهول ، مادملاو  انأ  يتارظن  يقتلت 
ناك ولو  ايرام ، فطخل  رربم  يأ  دجوي  هنأ ال  امك  عونلا ؟ اذه  نم  أطخ  عقيس يف 
توص نكلو  نآلا ؟ ىتح  ايرام  نوقحالي  اولاز  ام  اذاملف  ةنيم ، فطخب  اوماق  نم  ءالؤه 

وحن اهيسرك  ىلع  مادملا  كرحتت  .يراكفأ  عطقي  قيمع  ناكم  نم  مداق  فتاه  سرج 
: ةعامسلا عفرتو  اهنم  بيرقلا  فتاهلا 

تفتلت .كلضف –  نم  ةظحل  تادِس ؟ ديسلا  يعم ؟ نم  لضفت  ولأ ، – 
.كل هنإ  يوحن – 

: اهنم ةعامسلا  لوانتأ 
! ولأ – 

.ىفطصم انأ  يديس ، ولأ  – 
.رمألا ام  لق يل  – 

.يجان ققحملا  لصتا  – 
؟ ةلاسر كرت  له  – 

كيلعو ًاحابص ، ةرشع  ةيداحلا  ًادغ يف  هدنع  نوكيس  نانس  ّنأ  ينربخأ  – 
ام مهفتس  كنإ  لاقو يل  ةطخلل ، ريضحتلا  لجأ  نم  تقولا  كلذ  لبق  هيلإ  باهذلا 

.هينعي
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دق تاروطتلا  ضعب  ّنأ  ودبيو  وتلل ، تلصو  يننكلو  كيلع ، ًانسح ال  – 
، ءاضيب نيهاش  ةرايس  نع  ثحبت  نأ  كديرأ  .رمألا  ربدت  كيلع  نوكيسو  تثدح ،

تفتلأ .ةظحل –  ةرايسلا ، مقر  كيطعأس  قباوسلا ، يوذ  نم  ناك  نإ  اهكلام ، نم 
.فرش وحن 

لك ىلع  ًاددشم  اهلوقي  (. – kz 34 763) –
.فرحو مقر 

– .(kz 34 763) –
ماسح عراش  دودسملا يف  قاقزلا  ىلع  ةسارح  ةيرود  ديرأ  امك  ىفطصمل –  مقرلا  رركأ 
ةبعشل رمألاب  ًايمسر  ًابلط  مدق  .نيرشعو  ةثالث  مقر  ةرامعلا  دنع  اشاب ،

.نمألا
.كرمأ يديس  ًانسح  – 

.كارأ نيح  ليصافتلا  ىلع  كعلطأس  – 
.ءاقللا ىلإ  يديس ، ًانسح  – 

.مادملا ىلإ  دوعأو  ةملاكملا  يأ 
لاؤسلا حرطأف  ينهذ ، لغشي  رمأ  كانه  نكلو  .مهيلع –  ضبقلا  يقلنس  – 

اذامل همهفأ  ام ال  نكلو  انأ –  مأ يل  فرشل  مأ  اهل ، ًاهجوم  ناك  نإ  ددحأ  نأ  نود 
؟ ايرام فطخ  ىلع  نومدقيس 

: حضوي وهو  يلاؤس  نم  ًابرغتسم  فرش  ودبي 
هيف رشبلا  لوحت  ئيس  تقو  نحنف يف  .ىبآ  لوستلا  لجأ  نم  اولغتسيس  – 
ريثك تعمس يف  دقو  .دوقنلا  لجأ  نم  ءيش  لك  لعفل  دادعتسالا  اهيدل  شوحو  ىلإ 

١٢٥ مكـتبة



مهليغشت يف لجأ  نم  ةيلقع  لكاشم  نوناعي  نيذلا  لافطألا  نوفطخي  مأب  تارملا  نم 
.لوستلا

.ةباش اإ  ةلفط ، تسيل  ايرام  نكلو  ملعأ ، – 
ام اذه  قونخم –  توصب  مادملا  اهلوقت  .تادِس –  ديس  كلذ  لقت  ال  – 

.رمعلا نم  ةثلاثلا  لفط يف  نع  فلتخت  ةقيقحلا ال  اهنكلو يف  هيلع ، ودبت 
لافطألا ىلع  ًابلاغ  نودمتعي  مهف  لوستلل ، ةبسانم  ريغ  اهنكلو  ملعأ ، – 

ةلحانلا ماسجألاو  ةئيربلا  هوجولا  يوذ  نوحجريو  ةريغص ، رامعأ  مه يف  نمم  نيدرشملا 
لوصحلاو سانلا ، فاطعتسا  ّرج  لجأ  نم  ةيربرب  قرطب  مهداسجأ  نوهوشيو  ةريغصلا ،

.رثكأ دوقن  ىلع 
، قحالتم لكشب  بّلصت  يهو  رعذ  مادملا يف  فت  .يهلإ –  اي  يهلإ ، اي  – 

.ليصافتلا هذ  حوبلا  ىلع  مدنأف 
اودارأ نيدساف  ًابابش  اوناك  امبر  .ةياغلا  هذهل  مهبسانت  ايرام ال  ّنأ  هينعأ  ام  – 

.ا شرحتلا 
، ةاتفب شرحتلا  ديري  نم  فرش –  ضرتعا  .ىبآ –  تادِس  كلذ  لقت  ال  – 

.ليوطلا تقولا  اذه  لك  اهروهظ  بقرتي  نل 
.رثكأ مادملا  ةفاخإ  بغرأ يف  يننكلو ال  حيحص ، هلوقي  ام 

لواحأ .ةنهملا –  هذه  ريثكلا يف  يسأر  ىلع  ّرم  دقف  دراو ، ءيش  لك  – 
مهيلع فرعتلا  نم  نكمتتس  ىرخأ  ةرم  مهتيأر  نإ  .ثيدحلا –  ىرجم  رييغتل  ةغوارملا 

؟ كلذك سيلأ 
مهيلع ضبقلا  نم  نكمتت  نأ  مهملا  تائملا ، نيب  نم  مهيلع  فرعتأس  – 
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.ىبآ
.مهتيصخش نم  ققحتلا  اندرأ  لاح  يف  كناونع ، ينطعأ  ًاذإ  – 

هنأب يعدي  تقولا  لك  لظ  يذلا  دسألا  اذه  ىلع  ًارطي  ًابيرغ  ًارييغت  نكلو 
.ههجو ردكتيو  .يحلا  ىمح  يماح 

نم ملسأ  نلف  م ، تيشو  يننأب  اوملع  نإو  نورادغ  مإ  ىبآ ، كوجرأ  – 
.تييح ام  مهماقتنا 

نم مهيلإ  رظنتس  يتماستبا –  ءافخإ  دباكأ  انأو  اهلوقأ  .قلقت –  ال  – 
.كتيؤر نم  مه  اونكمتي  نأ  نود  ةآرم  لالخ 

نأ دعبو  .يرارصإ  ءازإ  ناونعلا  ينيطعي  هنكلو  يتانيمطتل ، ًاريثك  حاتري  ال 
: مادملا وحن  تفتلأ  يتظحالم  رتفد  هنّودأ يف 

ةليللا هذه  نم  ًارابتعا  ِتعمس ؛ امكف  فوخلا ، نم  ديزملا  ىلإ  ةجاح  ال  – 
، انيدل حبصأ  ةرايسلا  مقر  ّنأ  امك  .تقولا  لاوط  ةبظاوم  ةسارح  ةيرود  كانه  نوكتس 

.ديكأت لكب  مهيلع  ضبقلا  يقلنس  اذل 
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رشاعلا لصفلا 

الو ميخي ، نأ  كشو  ىلع  مالظلا  ناك  ةرامعلا ، بأرم  يترايس  تلخدأ  نيح 
نم تجرخ  نيحف  .هب  موقأ  ام  دوجو  مدعل  امبر  لزنملا ، ىلإ  ةركابلا  يتدوع  ببس  يردأ 
ناك اميف  .يترايس  ةداعتسا  لجأ  نم  يكيناكيملا  لحم  ىلإ  تهجوت  مادملا ، لزنم 

ةبعشلا ىلإ  هجوتأس  دغلا  حابص  يفو  ايرامب ، اوشرحت  نم  ةيوه  نع  ثحبي  ىفطصم 
ةبغر يل يف نكلو ال  نآلا ، يبتكم  ىلإ  هجوتلا  عيطتسأ  .نانس  ةلباقم  لجأ  نم  ىلوألا 

ًابعت سيل  يلهاك ، ىلع  حزري  لئاه  بعت  كانهف  .رخآ  صخش  يأ  الو  يمع  ةيؤر 
لطي هنكلو  لمعلا ، ًاسمغنم يف  نوكأ  نيح  يفتخي  هنإ  .يسفن  وه  ام  ردقب  ًايدسج ،

.ًاسؤب يلحارم  رثكأب  ّرمأ  يننظأ  يدرفمب ، نوكأ  نإ  ام  هسأرب 
تذخأو مردلي ، توم  عم  أدب  دقف  ّيلع ، ديدجلا  رمألاب  سيل  هنإ  ةقيقحلا  يف 

، ةدحاو ةعفد  ةردقملا يل  بئاصملا  لك  تّلحو  .تقولا  رورم  عم  ًاءوس  دادزت  هتريتو 
ىلع عقوقتلا  ّيلع  ناك  ام  امبر  .عقوتأ  مل  يتلا  ةثراكلاو  ىلوألا ، ةبرضلا  هلتقم  ناك 
دعب  » ةديرج ًاناونع يف  لوحتأ  نلف  ةدئافلا ؟ ام  نكلو  وه ، هأدب  ام  ةلصاوم  لب  يسفن ،

، لمعلل ههجوت  نيح  حابص  تاذ  ةلوهجم  تاصاصر  ًاضيأ  تادِس  هليمز  ىقلتي  مردلي ،
؟ ةيحضتلا هذه  قحتسي  ءيش  نم  له  هرودب .» توميل 

له : » ىده ريغ  ىلع  ينهذ  لوجي يف  لاؤسلا  اذه  ناك  ةنيم ، تيقتلا  نيح 
ضعب لاؤسلا  اذه  ليجأت  نم  اهريثأت ، عقو  تحت  تنكمت  دقو  قحتسي .»؟ رمألا 
ةليسو تناك  امبرو  مردلي ، هكرت  يذلا  غارفلا  ألم  ًاببحم  ًانايك  تناك  دقف  .تقولا 

تدعتسا اهعمف  ا ، تمرغُأ  يننأ  كلذ  لك  نم  مهألا  نكلو  يفواخم ، نم  برهتلل 
كلت لكب  .رحبلا  ئطاش  ىلع  هزنتلابو  لبقلاو  لكألاب  سفن ، لكب  عاتمتسالا  ةذل 
نولت يتلا  ةريغصلا  عتملاب  لالظك ، لبق  نم  ّيلع  ّرمت  تناك  يتلا  ةطيسبلا  ليصافتلا 
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.ةايحلا تاظحل 
لزنُتو .ةقاطو  تقو  نم  هكلمت  ام  لكب  كبلاطت  ةريغلا ، ةديدش  انتنهم  نإ 

قفو مايح  ةبلوقب  نوأدبي  مأ  ىتح  ةيناثلا ، ةبترملا  ىلإ  ةقيشعلاو  دالوألاو  ةجوزلا 
ًاقاشعو نيفوطع ، ءابآو  نيحلاص ، ًاجاوزأ  نوكن  نأ  انبغر  ول  ىتحو  ةنهملا ، فورظ 
ينتداعأو لمعلا ، ّيكف  نم  ةنيم  ينتررح  دقو  .كلذ  قيقحت  بعصلا  نمف  نييسنامور ،
اندهاعت انك  ام  قيقحت  نع  تزجع  يننأ  نكمملا  نم  .ةيعيبطلا  ةايحلا  ىلإ  ىرخأ  ةرم 

يف نآلاو  .ةايحلل  يبح  تدعتسا  يننكلو  يتاعانق  لك  تدقفو  مردليو ، انأ  هيلع 
ّنري يف يندعملا  مدعلا  معطب  رعشأ  .ديدج  نم  ةيادبلا  ىلإ  تدع  يننأكو  ودبأ  اايغ ،

.ديدج نم  يحور 
الو مارتحاب ، يتاجن  باوبلا  ينلباقي  بابلا ، قلغأو  ةرايسلا  نم  لجرتأ  نيح 

.ةأجف جرخ  نيأ  نم  يردأ 
 – رهاظ لالذتسا  اهلوقي يف  .تادِس –  ديس  كتمالس  ىلع  ًادمح هللا  – 

.كل ىرج  امب  انعمس  نيح  ًادج  انفسأ  دقل 
.ةرايسلا باب  قلغأ  انأو  اهلوقأ  .يتاجن –  ديس  كل  ًاركش  – 

.ريسأ اميف  ينبّقعتيو  .تنّسحت –  دق  نوكت  نأ  وجرأ  كلاح ؟ فيك  – 
.ريخب ريخب ، – 

.لضفأ لاحب  ودبت  ًادمح هللا  – 
.دعصملا باب  لصأ  نيح  اهلوقأ  دالوألا – ؟ لاح  فيك  – 

.يل بابلا  حتف  لفغي  نأ  نود  ههجو ، رّدكتي 
.تادِس ديس  هيلع  مه  ام  ىلع  مه  مهلاح ؟ نوكيس  فيكو  – 

١٢٩ مكـتبة



نم ةنماثلاو  ةرشع  ةيداحلا  ناتنباو يف  رمعلا ، نم  ةرشع  ةعباسلا  نبا يف  هيدل 
ءانبأ امأل  امهيدلاو  جاوز  مهيلع  ّرثأ  ثيح  يلقع ، فلخت  نم  نوناعي  مهلكو  رمعلا ،

.ةمومع
مارتحا ةربنب  ينييحي  بابلا  قلغي  نأ  لبقو  دعصملا ، لخدأ  ىتح  ًافقاو  لظي 

: ةغلابم
.ريخ ىلع  حبصت  – 

ةيبلت هئطابت يف  ببسب  لمعلا  نم  هلزع  ةرامعلا  ناكس  ررق  مرصنملا ، ماعلا  يف 
هل ديحولا  رصانملا  تنك  يننكلو  ام ، رمأل  لسرُأ  املك  ًاريثك  رخأتي  وهف  ماجاح ،

يذلا فوخلا  ّنأ  امك  يمارتحا ، غلابي يف  ببسلا  اذهلو  ةقد ، رثكأ  نآلا  وه  .ىقبيل 
سيلو ةطرشلا ، لمعأ يف  يننظي  لكلاف  لجأ ، .مارتحالا  اذه  ززعي  ًايطرش  ينوك  هدلوي 
يلمع ءافخإل  ماحم ، وأ  لامعأ  لجر  يننأ  ءاعدالا  عيطتسأ  تنك  .تارابختسالا 

ةنهم تلضف  اذل  دعب ، اميف  لكاشملل  ةبلجم  حبصت  دق  نهملا  هذه  نكلو  يساسألا ،
طغضأ .مهلوضف  بلجتست  ال  اننيب ، نامأ  ةفاسم  ىلع  ظفاحأ  انأف  اذو  .يطرشلا 
راهنلا نوضقي  لمع ، الو  ةسردم  ال  باوبلا ، دالوأ  ركفأ يف  انأو  ةعبس ، مقرلا  ىلع 
ةيداغلا مادقألا  ةكرح  نوعباتي  ثيح  نونطقي ، يذلا  وبقلا  ةذفان  مامأ  نيسلاج  هتمرب 
.ةريصق ةهزن  يف  جورخلل  ةثالثلا  ديب  مألا  كسمت  نايحألا  ضعب  يفو  .ةحئارلاو 

وأ لوضف  نود  ام ، هاجتا  يف  رظني  مهنم  لك  ناك  ثيح  تارم ، عضب  مهتفداص 
.اهيف حور  ةيلآ ال  تاوطخب  نوريسي  اوناك  لب  مهنيعأ ، مامتها يف 

له .مادملا  لزنم  ىرج يف  ام  عجرتسا  عافترالاب  أدبيو  دعصملا ، زتهي  اميفو 
نوناعي نيذلا  لافطألا  نوفطخي  : » نيذلا كئلوأ  نم  هدالوأ  ىلع  ًاضيأ  باوبلا  فاخي 

نل هلافطأ  ّنأب  هسفن  يساوي  امبر  ...لوستلا ؟» مهليغشت يف  لجأ  نم  ةيلقع  لكاشم 
.هئبع ّفخيل  دحاو  فطخب  مهدحأ  ماق  نإ  ّرسيس  امبرو  ءوسلا ، اذه  لثمل  اوضرعتي 

راكفألا هذه  ام  هاضاقتي ، يذلا  بتارلاب  صاخشألا  ءالؤه  لك  ةلاعإ  بعصلا  نمف 
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مادملا يل  ىءارتتو  هتشيعم ؟ ءوس  در  هؤانبأ  فطُخ  نإ  ّرسيس  ٍبأ  ّيأف  ةبيرغلا ؟
.ًافوخ فقوتي  اهبلق  داك  فيكو  اهتنبا ، هل  تضرعت  ام  ببسب  اهينيع  يذلا يف  رعذلاب 

؟ ايرام اأ  مهنم  ًانظ  ةنيم  اوفطخ  مأب  اهفواخم  ةقحم يف  مادملا  تناك  ول  اذام  نكل 
بجي يتلا  ةاتفلا  تسيل  اأ  اوكردأ  نيحو  ةنيم ؟ اهتننظو  رمألا  ّيلع  طلتخأ  انأ  ىتحف 
ربكأ ايرامف  ..ام ال ال ، ناكم  اهيمرب يف  ةثجلا  نم  صلختلاو  اهلتقب  اوماق  اهفطخ ،
غلبتو اهنع  ثحبتس  ةلئاعو  ًامأ  اهل  ّنأ  نوكردي  مهو  لّوستلا ، اهلالغتسا يف  ّمتي  نأ  نم 
كانه كلذل  ةفاضإلاب  .لكاشملا  نم  عونلا  اذه  طروتلا يف  نوذبحي  مهو ال  ةطرشلا ،

نأ نكمي  ال  .هلتق ال ، يذلا ّمت  رخآلا  يباهرإلاو  يرخفو ، هل ، ُتضرعت  يذلا  ءادتعالا 
.ةلسلستم تافداصم  ضحم  كلذ  لك  نوكي 

وه مك  يكاردإ  مغر  فطخلا  ةلواحم  ركفأ يف  تلز  ام  انأو  دعصملا ، فقوتي 
امبر مل .ءابرهكلا  رز  وحن  يدي  دتمت  يلآ  لكشبو  ملظملا ، رمملا  ىلإ  جرخأ  .يبغ  رمأ 

ضعبل اهعيبو  ءاضعألا  ةراجت  لجأ  نم  لب  لوستلا ، لجأ  نم  فطخلا  ةلواحم  نكت 
، ًايلقع ةفلختم  ةاتف  نع  ثحبلا  يف  رارمتسالاب  هسأر  عدصيس  نمو  ةينغلا  لودلا 
، ًاقراف رمألا  لكشي  مل  ايرام ، تسيلو  ةنيم  يه  اهوفطخ  نم  ّنأ  اوكردأ  نيح  مهنكلو 

.ًايماد ًاقزمم  ضغلا  ةنيم  دسج  ليختأ  .هئاضعأ  لك  عيب  نكمي  باش  دسج  مهيدلف 
امك يقطنم ، ريغ  هيف  ركفأ  امف  .ينهذ  نع  روصلا  هذه  داعبإل  فنعب  يسأر  ّزهأف 

ةيرشبلا ءاضعألا  ةراجت  لجأ  نم  فطخلا  تايلمع  تناك  نإ  ًادكأتم  تسل  يننأ 
.رمألا نم  قّقحتلا  بجي  مأ ال ، ايكرت  ثدحت يف 

تافاخس ال درجم  هيف  ركفت  ام  لكو  هنع ، ثحبتس  يذلا  ام  لجر  اي  – 
نسحل .عومسم  توصب  يسفن  ملكأ  يننأ  كردأو  يتوص ، عامس  نم  لفجأ  .رثكأ – 

.غراف رمملا  ظحلا 
.دعب ماعطلا  زهجت  األ مل  هتاذ  تقولا  ءاتستو يف  ًاركاب ، يتدوعل  ةكيلم  ّرست 

امهو .نييلآلا  لاطبألا  دحأل  ينوترك  لسلسم  ىلع  ناجرفتت  نولاصلا  يف  مأوتلا 
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، ءود امهنم  برتقأ  يئيجم ، ناظحلت  ال  امأ  ةجردل  ةدهاشملا  يف  ناتقرغتسم 
: ةلئاق ةكيلم  ينفقوتف  ينضح ، ىلإ  امهمض  ةيوق يف  ةبغر  ينحاتجتو 
.كيلإ ثدحتلا  ديرت  يهو  ًاددجم ، ميفيس  ةديسلا  تءاج  – 

ةبغر يل يف الو  ةنيم ، نع  لاؤسلاو  ءاكبلا  دواعتس  األ  ءايتسالاب ، رعشأ 
.اذهك ءاقل 

.ًادغ اهلباقأس  – 
.كتدوع لاح  ا  لاصتالا  كيلعو  مهم ، رمألا  ّنأ  ينتربخأ  – 

كانه ْنكل  ينحراصت ، اأ مل  مغرف  ميفيس ، ءيجم  ةبغار يف  اأ  حضاولا  نم 
.اهراكفأ شّوشت  يتلا  تانيمختلاو  اارظن ، حولت يف  يتلا  ةلئسألا  نم  ريثك 

؟ ام ءيشب  كتربخأ  له  – 
.بارطضالا ةيداب  تناك  دقف  اهلاؤسب ، مقأ  يننأ مل  امك  ال ، – 

اي ةئيس  رابخأ  كانهأ  ًاقح –  لوضفلاب  رعشأ  تأدب  بارطضالا – ؟ – 
؟ ىرت

نيتاتفلا ةبقارم  ىلإ  دوعأ  .ملعت  ال  اأ  ةحضوم  قفرب  اهيفتك  ةكيلم  عفرت 
.امهمض يتبغر يف  يفتختف  نولاصلا ، نيتسلاجلا يف 
.لوقأ .يتأتل –  ا  لصتن  انيعد  ًاذإ  – 

رّكفأ يف انأو  يهجوو  يدي  لسغل  مامحلا  وحن  هجتا  ةكيلم ، ا  لصتت  اميفو 
كلمي هنكلو  ًايسح ، لب  ًايقطنم  ًارارق  نكي  مل  ّيتنبا ، عم  ءاقبلا  ةركف  نع  َّيلخت  ببس 

ناك دقل  .هادع  ام  لك  نم  ةيمهأ  رثكأ  ةنيم  نع  ربخ  يأ  ةفرعم  ًاطيسب : ًاحيضوت 
يحور يف  تلّكشت  ءانثألا  كلت  يفف  .يتانب  عم  يلماعت  يف  ىتح  ريثأت  ا  يتقالعل 
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رخآلا فرطلا  ىلعو  ةنيم ، فقت  تناك  اهفارطأ  دحأ  ىلع  ةبيرغ ، ةيفطاع  ةلداعم 
ةكيلم اهعم  تعضأ  يننأكو  ةنيم ؟ ءافتخا  عم  تلتخا  نيزاوملا  نكلو  .ياتنباو  ةكيلم 

بنذ يأب  رعشأ  نكأ  اهنيح مل  يننكلو  ًانجهتسم ، رمألا  نوكي  دق  .ًاضيأ  نيتاتفلاو 
ودبي .نيتأرما  عم  شيعأ  نأ  ًادج  يعيبط  عضو  هنأكو  .ةكيلم  هاجتا  الو  ةنيم  هاجتا  ال 

.لاجرلا دنع  يزيرغ  رمأ  تاجوزلا  ددعت  نإ  لوقي  ناك  نيح  ًاقحم  ناك  مردلي  ّنأ 
تاقالعب يفتكي  ناكو  هتجوز ، الخ  ىرخأ  ةأرما  مارغ  عقي يف  كلذ مل  مغر  هنكلو 

يه ماودلا  ىلع  ةديحولا  هتلبق  نوكتل  تيبلا ، جراخ  هشاع  ام  كرتيو  .رثكأ  ةرباع ال 
مل اأ  نظلا  بلغأو  عونلا ، اذه  نم  تاقالع  هل  ّنأب  عمسأ  ملف  يمع  امأ  هلزنم ،

ًاممتم ًاءزج  ةلئاعلا  ربتعي  هنأ  ىتح  هلمعب ، لب  هتلئاعب ، قلعتم  لجر  هنإ  .ًاقلطم  ثدحت 
.يتسجوللا معدلا  ةمهم  زواجتت  ال  هتجوز  ةناكمف  يلاتلابو  يتارابختسالا ، هلمعل 

.ةلئاعلا ةيسدق  نع  تارضاحمب  ينعدصيو  ًابضغ ، روثيس  رمألاب  هتحراص  نإ  نكلو 
انل ال تامعاد  درجم  ىوس  نسل  انتاجوزف  ًاعيمج ، انيلإ  ةبسنلاب  هتاذ  وه  عضولا  ّنأ  مغر 

.رثكأ
؟ بسحف نلحري  َِمل ال  عقاولا ، اذهل  انتاجوز  عوضخ  وه  همهفأ  ام ال  نكلو 
تالولذم يف ءاقبلا  نلبقتي  نإ  .هنشعي  يذلا  يرسلاو  ضماغلا  وجلا  اذه  ّنهرسأي  امبر 

اذه ّنأ  مغرو  ندقتعي ، ام  بسحب  ةيساسحلا  ةياغ  يف  ماهمل  نوعّطنتي  لاجر  لالظ 
نانتمالاب رعشن  هتاذ  تقولا  اننكلو يف  رثكأ ، ًابح  نهيلع  قدغن  انلعجي  هتمرب ال  عضولا 

ّلحي يذلا  نانتمالا  اذه  نكلو  .عضولا  هذه  انل  هرفوي  يذلا  مازتلالا  ةلقو  ةيرحلا  نم 
.نايحألا ضعب  للملا يف  ىلإ  وحني  يفطاع ، غارفب  روعش  رخآلاو  نيحلا  نيب  هناكم 

ةتباث ةيرسأ  ةقالع  نم  ءافتكالاب  انرعشُت  ال  اهايحن ، يتلا  ةبخاصلا  ةيلمعلا  ةايحلاف 
يننأ يف ىتح  ةنيمب ، يتقالع  ءدب  لبق  يتجوز  نم  للملاب  رعشأ  تنك  ًالثم  انأف  .ةئداه 

ةنيم عم  نكلو  .ا  ينعمجي  ناك  يذلا  بحلا  لاوزب  رعشأ  تنك  تاظحللا  ضعب 
دق اهنظأو  ةرياغم ، ةقيرطب  ةكيلم  ىلإ  رظنأ  ّتبو  .ًاضيأ  ددجتلاب  ةيجوزلا  يتايح  تأدب 
نإو ام ، رمأ  ثودحب  داقتعالل  اهعفد  ًايوثنأ  ًاسدح  ّنأ  وأ  ّملأ يب ، يذلا  ريغتلاب  ترعش 
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تأدب اهكلهتسا  دق  نيتورلا  ناك  يتلا  ةميمحلا  انتقالع  ىتحو  .وه  ام  ددحت  مل 
ناك هنكلو  تحب ، ءابغ  ةيئانث  ةقالع  لوخد  ّنأ  مغرو  .ةرارح  رثكأ  ًامخز  بستكت 

نهادحإ قشعأ  تناك  .ام  ةقيرطب  يرورغ  يضرتو  ةيلوجرلا  يرعاشم  ززعت  ةعتم 
حوبلا عيطتسأ  ال  يننأ  ةديحولا  ةلكشملاو  .نيتنثالا  عم  ًاديعسو  .ىرخألا  بحأو 

ببسلا هنظأف  كلذب ، فارتعالا  بعصلا  نم  ناك  ول  ىتحو  .نهنم  يأل  يرعاشمب 
.ةنيمب يتقالع  ءاهتنا  ىلإ  ىدأ  يذلا 

.هسفن لوجي يف  ام  مهف  لواحي  بعتم ، لجر  هجو  مامحلا  ةآرم  ينلباقي يف 
، روبنصلا حتفا  .ًاعجو  نضغتي  ةآرملا  يف  لجرلا  هجو  لعجي  ملؤم  عضو  وهف  مستبأ ،

ةشعرلا هذه  يلاصوأ ، شعترتف  درابلا ، ءاملاب  ّيفك  ألمأ  نأ  لبق  ريرخلل  ًاليلق  عمتسأو 
ةبغر ينباتنتف  يفك ، ةعمجتملا يف  ءاملا  ةريحب  يهجو يف  قرغأ  .ًاظقيتم  ينيقبت  دق  يتلا 

، معانلا ةفشنملا  جيسنب  يترشب  عمتست  اميفو  .نسحتلاب  رعشأ  ىتح  ديزملاو  ديزملا ، يف 
حوفي اهادي  هسملت  ام  لكف  .ةكيلم  رطع  هنإ  ال ، ىمازخلا ؟ يهأ  ةرطع ، ةحئار  متشأ 
سرج ّنريف  يفنأ ، نم  ارقأ  انأو  ىرخأ  ةرم  ةحئارلاب  عاتمتسالل  دوعأ  قبعلا ، اذ 
كانه ّنأ  ودبي  .تننظ  امم  عرسأ  تءاج  دقل  .ميفيس  ةديسلا  اأ  ّدب  ال  .بابلا 

! ةمهم ًارابخأ  لعفلاب 
اهمجح ينركذي  .بابلا  دنع  ةهدرلا  ا يف  يقتلأف  مامحلا  نم  ًاعرسم  جرخأ 

نكلو .ناتئلتمملا  ناتفشلاو  عوفرملا ، فنألا  نيبجلا ، لكش  روفلا ، ىلع  اهتنباب  ريغصلا 
نكل كلذ ؟ نع  ربعأ  فيك  ...نكلو  ًالامج ، رثكأ  تسيل  اهنع ، فلتخت  ةنيم 

.ًاريبعت رثكأ  اهحمالم 
.ًاحفاصم يدي  ّدمأو  اهلوقأ  .ِكب –  ًالهأ  – 

يف ةشعرلا  ظحلأ  يننأ  ىتح  ردكتم ، هجوو  نيتشعترم ، نيديب  ينحفاصت 
.اهيتفش
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.ثدحتن نأ  انيلع  ًابحرم ، – 
يسفن كلامتأ  يننكلو ال  بتكملا ، ةفرغ  وحن  ريشأو  .يلّضفت –  عبطلاب ، – 

؟ ةنيم نع  رابخأ  كانه  له  ميفيس ، ةديس  رمألا  ام  ريسن –  اميف  لاؤسلا  نم 
.كلذك رمألا  تيل  اهسأر –  نم  ةسئاي  ةكرحب  يفنت  يهو  اهلوقت  .ال –  – 

ىلع سلجأو  لخدن ، نيح  بتكملا  ةذفان  برق  ةكيرألا  ىلع  سلجت 
.جورخلاو ءاقبلا  نيب  ةددرتم  تاظحلل ، ةفقاو  ةكيلم  لظت  اميف  اهل ، لباقملا  يسركلا 

عامس ةكيلمل  بغرت  اأ ال  حضاولا  نم  تمصلا ، رثؤت  اهارأف  ميفيس ، ةديسلا  ىلإ  رظنأ 
.هلوقتس ام 

.اهئايتسا ةراثإ  نم  ًافئاخ  اهلوقأ  يتزيزع – ؟ ًاليلق  اندحول  انكرتب  كل  له  – 
هنأكو انلأست  ةوهق – ؟ يناجنفب  امكيأر  ام  اهسفن –  ململت  .عبطلاب –  – 

.ةفرغلا اهئاقبل يف  ديحولا  ببسلا 
ميفيس ةديسلا  اهلوقت  .ءيش –  يأ  برش  ةبغر يل يف  ال  يتبيبح ، ًاركش  – 

.مزحب
هللا دمحأف  .يتبساحمل  تءاجو  ةنيمب ، يتقالع  رمأ  ىلع  تعلطا  اهنظأ  ةلهول 

: ةبضاغ ينلأست  ىتح  بابلا ، ةكيلم  قلغت  نإ  امو  .ةدوجوم  نوكت  نل  يتجوز  ّنأ 
؟ نيتم هب  كربخأ  يذلا  ام  – 

؟ نيتم – 
.ةنيم دلاو  نيتم ، لجأ  – 

ىلإ دوعيس  ثيح  حابصلا ، اذه  هتلباق  دقل  لجأ  .نيتم  ديسلا  اااه ، – 
.ايناملأ
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.راطملا نم  لصتا يب  دقف  نآلا ، ةرئاطلا  نتم  ىلع  هنأ  ّدب  ال  حيحص ، – 
لوح تاقامحلا  نم  ريثكب  هوفت  دقو  .ةنيم  ءافتخاب  ينمهتيو  هتداعك ، ًالمث  ناك 

.نوهيج
.خرصت داكت  ىتح  ثيدحلا ، ةلصاوم  عم  ًابضغ  دادزت  اإ 

هنأب ينربخأو  هتدص ، اهنكل  ةنيمب ، ًامرغم  ناك  نوهيج  نأب  دّدري  ذخأو  – 
.ينم ماقتنالل  كلذ  لعفي  وهف  هقدصت ، الأ  وجرأ  .ليصافتلا  هذه  لك  ىلع  كعلطأ 
اهيراجأ يننكلو ال  .يببسب  سيلو  نيتم  ببسب  اذه  اهبضغف  حايترالاب ، رعشأ 

: لوقأ انأو  يأرلا  يف 
.دحأل ةءاسإلا  لواحي  ًاصخش  ودبي يل  نكي  مل  – 

هتقيقح ىلع  هفرعتل  نكلو  مارتحالاب ، يحوي  هرهظمف  هيلع ، ودبي  ام  اذه  – 
.ًاماع رشع  ةعبرأ  هعم  شيعت  نأ  كيلع 

؟ كتلماعم ءيسي  ناك  له  – 
.انثيدحب هل  ةقالع  الف  رمألا ، نم  كعد  – 

ليصفت اندعاسي  دقف  .انثيدحب  ةريبك  ةقالع  هل  كتنباب ، قلعتي  رمأ  يأ  – 
.اهيلع روثعلل  لَمهُم 

رظنلا يف ققدت  يهو  تاظحلل ، ةتماص  ءاقبلا  مأ  حوبلا يل  نيب  ةرئاح  ددرتت 
: اهسأر ز  يهو  ةركفلا ، نع  ىلختت  اهنكلو  يهجو ،

.لجخم رمأ  هنإ  – 
.مئارجلا لك  فلخ  لجخلل  وعدي  رمأ  ًامئاد  كانه  – 
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؟ هينعت يذلا  ام  – 
نم نكمتأس  ربكأ ، ةروصب  ثادحألا  ىلع  تعلطا  ول  يننكلو  .ءيش  ال  – 

.ةقد رثكأ  ةروصب  رومألا  ليلحت 
: ررقت ريكفتلا  نم  ةهرب  دعبو 

.اننيب ًارس  ىقبيس  هب ، كربخأس  ام  نأ  يندعت  نأ  كيلع  نكلو  ًانسح ، – 
.يب قوثولا  نيعيطتست  – 

.ءوسلا ةغلاب  ةلاح  تنك يف  دقف  انجاوز ، فورظ  نع  كربخأ  نيتم  ّنظأ  – 
ةاتف دعاوت  نيحف  ليجلا ، اذه  بابش  امك  انيلإ ، ةبسنلاب  ةلهس  رومألا  نكت  اهنيح مل 

انأ انك  ا ، طيحي  نم  لك  تاعاشإل  ةضرع  حبصتسف  هعم ، جورخلاب  أدبتو  مهدحأ  ام 
ةيوناثلا ةلحرملا  يف  انتقالع  تدطوتو  ةيدادعإلا ، ةلحرملا  ذنم  انضعب  بحن  نوهيجو 

نيرهش رورم  دعبو  .بحلا  انسرامو  هرارصإل ، تخضر  يننكل  يضارتعا ، مغرو  رثكأ ،
فوقولا يف عطتسي  مل  ًاريغص ، ًاباش  نوهيج  ناك  .ًالماح  تحبصأ  يننأ  تفشتكا 

.هتسارد مامتإ  لجأ  نم  ةرقنأ  ىلإ  بهذو  لاحلا ، كلت  ينكرت يف  اذل  هتلئاع ، هجو 
.ليصافتلا هذه  ىلع  نيتم  ديسلا  ينعلطأ  دقل  – 

ىدل بجعأ يب  دقو  ًادج ، ًاميمد  ًالجر  ناك  .اهدعب  نيتم  ءاج  ًانسح ، – 
تكردأ دعب  اميف  يننكلو  ةيادبلا ، تضفر يف  ييأر ، ةفرعم  هتلاخ  تلواح  نيحو  .يتيؤر 

هيف ضرعتأ  يقيقح ، ميحج  طسو  شيعأ  تنك  دقف  .لزنملا  نم  برهلل  يتصرف  اأ 
ىلع ينضّرح  تارملا  ىدحإ  يف  هنأ  ىتح  تقولا ، لاوط  هتناهإو  يدلاو  خيبوتل 

تدجو اذل ، .يلتق  ىلع  مهمادقإ  نم  فاخأ  تنك  نايحألا  ضعب  يفو  راحتنالا ،
ادب يل ًاميسو ، ًالجر  نكي  نإو مل  هنإ ، امك  .هيف  انأ  امم  صالخلل  ةصرف  نيتم  ضرع 

.بلقلا بيط  ًاصخش 
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تناكو انجاوز ، نم  لوألا  عوبسألا  لالخ  لوبنطسإ  يف  انيقبو  انجوزت ،
.يتلئاع ىدل  ةللدملا  ةاتفلا  كلت  تدع  يننأ  ىتح  ماري ، ام  ىلع  ريست  رومألا 

...ايناملأ انلزنم يف  ىلإ  انلاقتنا  ىلع  نيعوبسأ  رورم  دعب  ريرسلا ، انك يف 
.اهسأر ينحت  يهو  ميفيس  ةديسلا  تكست 

.اهلأسأ ِّتكس – ؟ اذامل  – 
.اهسأر ةقرطم  متمتت  .ىرج –  امع  ثدحتلا  نم  لجخأ  – 
.رثكأ لمعلا ال  ةياغل  ًاثيدح  هيربتعا  لجخلل ، يعاد  ال  – 

اذه اهفرصت  ناك  نإ  ددحأ  نأ  نود  ّيلإ ، ًةلجخ  رظنت  يهو  اهسأر  عفرت 
: اهثيدح مامتإ  ررقت  اهنكلو  يعادخل ، ةلواحم  مأ  ًايقيقح 

نيب هتحص  لتعت  ةينبلا ، فيعض  ناك  وهف  يعم ، ةليللا  كلت  نيتم  لشف  – 
ةيمهأ نم  ليلقتلاو  هتئد ، تلواح  يننكل  جرحلا  ديدش  ناك  دقو  .رخآلاو  نيحلا 
تتاب ًاعم  اهانيضق  يتلا  يلايللا  نكلو  ةيلاتلا ، تارملا  يف  نسحت  هنأ  مغرو  .رمألا 

.يئا يف لكشب  بحلا  ةسرامم  نع  انفقوت  تاونس  عضب  رورم  دعبو  ًايجيردت ، صلقتت 
نم ًاريخ  هدجوو  نمزلا ، رورم  عم  رمألا  داتعا  هنكلو  جاعزنالا ، ديدش  ناك  ةيادبلا 

ىدحإ حّرص يف  دقو  .ةلواحملا  نع  فقوتو  اهيف ، لواحي  ةرم  لك  ةبيخلل يف  هضرعت 
ًاصخش مجنملا  ةبساحملا يف  ريدم  ناكو  .مجنملا  هلمع يف  نم  صلختلا  هيلع  ّنأب  تارملا 

، كلذ نم  رثكأ  هتحص  فالتإب  هل  حمسي  نل  هنأب  نيتم  ربخأ  ثيح  بلقلا ، بيط 
ةهرب دعب  رمألا  ّمت  دقو  هتفيظو ، رييغت  كشو  ىلع  هنأب  اهنيح  نيتم  ينربخأ  دقو 

.مجنملا نع  لوؤسملا  ينمألا  مقاطلا  ىلإ  لقُن  نيح  ةزيجو ،
؟ ينمألا مسقلا  – 
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.مجنملا لامعأ  ريس  ىلع  ظافحلل  ةصاخلا  ةطرشلا  هبشي  ءيش  – 
؟ ةفيظولا هذه  لمعي يف  وهو  ىتم  ذنمو  بيرغ ، – 

ةدمل يرس  لكشب  لمعي  ّلظ  ثيح  .ًابيرقت  تاونس  تس  وأ  سمخ  ذنم  – 
.هتيقرت تمت  نمو مث  كانه ، لامعلا  نع  ريراقت  ميدقت  لالخ  نم  ماع ،

؟ ةصاخلا ةمهملا  هذه  لمعي يف  لاز  ام  لهو  – 
.ةرادإلا ىلع  ةريبك  ةطلس  هل  يناملألا  كلذف  لجأ ، – 

؟ همسا نيركذت  له  – 
.زتيمشتس فلور  همسا  نكلو  يفلور ، هيداني  ناك  – 

نكلو ةمهم ، ةمولعم  رمألا  نوكل  سيل  تاظحالملا ، رتفد  مسالا يف  نّودأ 
.تاقيقحتلا ريس  لجأ  نم 

: ينلأست يهو  يدي  ملقلا يف  ىلإ  ميفيس  ةديسلا  رظنت 
؟ ةنيم فطخ  ءارو  اونوكي  نأ  لقعيأ  – 

تراس فيكو  ًانسح  .رثكأ  تامولعملا ال  عمج  لواحأ  يننكلو  .ال  ال ، – 
؟ تنسحت له  دعب ؟ اميف  امكتقالع 

ينعي يل رمألا  نكي  ملف  قحلا  تئش  نإو  .رييغت  يأ  اهيلع  أرطي  مل  ال ، – 
ااتف ىلع  ولو  لصحأ  مل  نوهيج ، عم  اهيلع  تلصح  يتلا  ةعتملاو  .ةيادبلا  ريثكلا يف 

يننأ ىتح  يتنبا ، ةيبرتل  يسفن  ترذن  دقف  .هبحأ  نكأ  يذلا مل  نيتم ، عم  يتقالع  ءانثأ 
.بحلا ةسرامم  ريكفتلا يف  درجم  بغرأ  نكأ  ملو  .ةنيم  ةفرغ  مونلاب يف  تأدب 

؟ لباقملاب كعم  نيتم  ديسلا  لماعت  ناك  فيكو  – 
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ًايفتكم ناك  .نكي  مل  ًائيش  ّنأكو  ينلماعي  ناك  دقف  كتربخأ ، امك  – 
وجلاب عتمتسي  ٍمأك ، ّيلإ  رظني  ناك  امبر  .ًالفط  هل  تبجنأ  لزنملا ، يف  ةأرما  دوجوب 
يئاقتلا ىتح  هيلع  وه  ام  ىلع  عضولا  رمتسا  دقو  .الإ  سيل  هل  همدقأ  يذلا  يرسألا 
ينباتني ناك  يذلا  هتاذ  لاعفنالاب  ترعش  دقف  قدصلا ، تئش  نإو  .ايكرت  نوهيج يف 

، هعم لمأ  يأب  كسمتلل  ينعفدي  ًاببس  دجأ  يننكلو مل  .ابصلا  مايأ  هل يف  يتيؤر  ىدل 
مويلا ّيلإ يف  لوصولا  نم  نكمت  هنكلو  رباع ، ءاقل  درجم  ناك  .هرودب  جوزت  هتدقتعا  دقف 
هروعش تحت  حزري  هنأ  امك  ًادبأ ، جوزتي  ملو  ينبحي ، لاز  ام  هنأ  ينربخأ  ثيح  يلاتلا ،

نل يننكلو  ًاليلق ، هتبتاع  .يل  رذتعي  ذخأو  لحرو ، ينكرت  نأ  دعب  تاونس  ذنم  بنذلاب 
انتقالع تداع  دقف  عقوتم  وه  امكو  .تاونسلا  كلت  لاوط  هبحأ  تيقب  يننأب  ركنأ 

، رمألاب نيتم  رابخإ  يونأ  تنك  امنيبو  ايناملأ ، ىلإ  ةدوعلا  نيحو  .ىرخأ  ةرم  جّجأتت 
ّنكي هنأ  رعشأ  يننكلو  ٍعاو ، رضحتم  ناسنإك  فرصت  دقو  .ةلاسرلا  ةثداح  تعقو 

ناك .لكاشم  يأ  نود  انقالط  ىلع  قفاو  هنأ  مغر  نوهيجو ، انأ  يهاجتا  ًافراج  ًابضغ 
، موي يأ  هبح يف  نم  نكمتأ  يننكلو مل  بنذلاب ، رعشأ  تأدب  يننإ  ىتح  ةبيطب  فرصتي 

.ةايحلا ةبغارو يف  رمعلا  ةريغص يف  تنك  يننأ  امك 
ةنيم هرك  هدم  ملعأ  يننأ  كلذ  ينم ، لاؤسلا  تلفي  كتنبا – ؟ نع  اذامو  – 
ريثي ام  رثكأ  ناكو  .ضرملا  ةجرد  ىلإ  ليخبو  ّظف  هنإ  لوقت  تناك  دقف  نوهيجل ،

.هلثم لجرب  ةمرغم  ادلاو  ّنأ  اهتشهد ،
ديريو ةغلاب ، ةقرب  اهلماعي  ناكو  هتنبا ، اأكو  نوهيج  اهبحأ  انجوزت ، نيح  – 

كربخأس .راجشلا  لعتفتو  ماودلا ، ىلع  لكاشملا  ريثت  تناك  اهنكلو  .اهتيامح 
شيطب فرصتت  تناك  اهنكلو  يدبك ، ةذلفو  يتنبا ، يه  ةنيم  ّنأ  حيحصف  ةقيقحلا ؛

، ةيوناثلا ءانثأ  ىتحف  بجي ، امم  رثكأ  ةررحتم  تناك  اهيف ، بيخت  انتقث  تلعج  غلاب ،
.طباض يأب  مزتلت  نكت  ملو  .ةميمحلا  تاقالعلا  نم  ريثكلا  اهيدل  ناك 

.ةرياغم تاداع  قفو  تأشنو  ايناملأ ، اهتلوفط يف  تضمأ  اهنكلو  – 
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تنك ام  ملعي  هللا  دحوو  ملقأتلا ، لجأ  نم  ًاريثك  تساق  دقف  حيحص ، – 
، ةيكاب موي  لك  دوعت  تناك  ةسردملا ، تأدب  نيحف  .ةيوناثلا  تناك يف  نيح  هيناعأ 

نمف .اهعانقإ  لجأ  نم  ًاريثك  تدهاج  دقو  ايناملأ » ىلإ  ْدعن  انيعد  : » لوقت يل يهو 
، هل اافرصت  ريربتو  نوهيج  عانقإ  لواحأ  ىرخأ  ةهج  نمو  اهتئد  لواحأ  تنك  ةهج 

ركذتسأ نيح  يننكلو  .نينثالا  طسو  ةقلاع  يسفن  دجأ  تنك  نايحألا  مظعم  يفو 
، انيلإ ةبسنلاب  تهتنا  دق  ايناملأ  تناك  .ةئطخملا  يه  ةنيم  ّنأ  كردأ  نآلا ، ثادحألا 

دقو .هفرشو  هتعمس  ىلع  صيرح  لجر  نوهيج  ّنأ  امك  .رمألا  نايسن  اهيلع  بجوتيو 
يساقلا بألا  حبصأ  باقعلل  أجل  نيحو  لئاط ، نود  ىنسحلاب  اهملكي  نأ  لواح 

ىلع لوصحلل  تافالخلا  هذه  لغتست  تناك  دقف  يتنبا ، فرعي  نم  ريخ  انأ  .ئيسلا 
ىخوتت نأ  تارملا  تائم  اوجر  دقو  .اهاوه  ىلع  شيعلاو  اهدلاو ، نم  لاملا  نم  ديزملا 
تلخد نيحو  ّيلإ ، عمتست  اهنكلو مل  ام ، ةبيصم  اهسفن يف  طروت  ىتح ال  رذحلا ،

يف لزنملا  كلذ  ترجأتسا  ًاريخأو  اهيف ، مّكحتلا  بعصلا  نم  حبصأ  ةعماجلا 
اهنم تبلطف  اهكرت ، أشأ  مل  كلذ  مغرو  .اهدلاو  اهل  هلسرأ  يذلا  لاملاب  شولوتروك 

.يل غصت  اهنكلو مل  لزنملا ، انعم يف  ءاقبلاو  مسرم ، ىلإ  ناكملا  كلذ  ليوحت 
.هاشخأ تنك  ام  عقيو  شاعترالاب ، اوص  أدبي 

ءاكبلل بهذأ  ًاربق  كلمت  اأ ال  ىتح  ةتيم ، مأ  ةيح  تناك  نإ  يردأ  ال  – 
.هيلع

.ءاكبلاب شهجتو 
: لوقلاب اهتئدو  اهنيكست  لواحأ 

، اهنيكست نم  نكمتأ  نأ  نود  نكلو  .اهيلع –  رثعنس  كعور ، نم  يئده  – 
.نيتلّلبملا اهينيع  لالخ  نم  ّيلإ  رظنت  تض ، ينارت  نيحو 

.لوقأ .ءاملا –  نم  ًاسأك  كل  رضحأس  – 
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نم ةأجف  ريغتت  .اهيديب  اهعومد  حسمت  يهو  اهلوقت  .ديرأ –  ال  ًاركش  – 
يننأ ال امك  اهتنبا –  ىلع  روثعلا  ىوس  ديرت  ةسئاب ال  مأ  ىلإ  ةبضاغلا ، ةأرملا  كلت 

ةكيلم اهارت  يك ال  اهفنأ ، ففجت  يهو  اهلوقت  كلذ –  نم  رثكأ  ةكيلم  جاعزإ  ديرأ 
.ةيكاب

.اههاجتا بنذلاب  لئاه  روعش  عم  طلتخت  ةقفشب  رعشأ 
ظقيتسأسو يف ةجمس ، ةحزم  الإ  وه  ام  لصحي  ام  لك  ّنأ  رعشأ  ًانايحأ  – 

.ينم برقلاب  يتنبا  دجأل  مايألا  دحأ 
.كلذ ققحتي  نأ  ىنمتأ  – 

: ضهنت يهو  ينلأست  نأ  ىسنت  الو 
؟ كلذك سيلأ  رمألا  نوهيج يف  اومحقت  نل  – 

.كجوز باوجتسال  رربم  نم  كانه  سيلف  يقلقت ، ال  – 
.تادِس ديس  كركشأ  – 

.انيركشت نأ  كيلع  اهنيح  ةافاعم ، ةملاس  كتنبا  كيلإ  ديعن  نيح  – 
تءاتسا اأ  اهيلع  ودبي  الو  خبطملا ، ةكيلم يف  دجنل  بتكملا ، نم  جرخن 

.هراهظإ لواحت  ام  اذه  ّنأ  وأ  قالطإلا ، ىلع 
.لوقت .ميفيس –  ةديس  ءاشعلا  ىتح  انعم  يقبا  – 

ءيش زيهجتب  مقأ  ملو  لوصولا ، كشو  ىلع  نوهيج  نكلو  يتزيزع ، ًاركش  – 
.دعب

لب هنع ، انثدحت  ام  لوح  ةكيلم  ينلأست  ال  ميفيس ، ةديسلا  عدون  نأ  دعبو 
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.ةطلسلا مامتإ  ىلإ  دوعت 
؟ اهيلع نوميللا  رصع  ديرت  له  – 

.باضتقاب بيجأ  .ًاديج –  كلذ  نوكيس  – 
.نوميللا عطقت  امنيب  حيضوتلل  ينعفدي  برطضم ، تمص  اننيب  دوسي 

.قباسلا اهجوزو  يه  تاماالا  لدابتت  – 
ةهرب دعبو  ةدئاملا ، ىلع  قابطألا  عزوت  يهو  اهتمص ، ىلع  ةظفاحم  لظت 

: ةرمذتم لوقت 
رخآل تيب  نم  تلقتنا  ةنيم ، ةنيكسم  .نولتبي  دالوألاو  نوفلتخي  جاوزألا  – 

.اايح ترمُد  ىتح  ىرخأل  ةايح  نمو 
اهسفن كلامتت  يهف  .ءاكبلا  كشو  ىلع  اأكو  ودبت  ىتح  نوحشم ، اوص 
نوكتس اأ  ًارِدك  ركفأ  امنيبو  .نآلا  ليكلا  ا  ضاف  نإ  برغتسأ  نلو  مايأ ، ذنم 

، ةطلسلا نحص  ىلع  نوميللا  ةعطق  رصعأ  انأو  مويلا  يمامأ  يكبتس  يتلا  ةثلاثلا  ةأرملا 
: لوقت يهو  ةريغصلا ، اهتماقب  خبطملا  باب  ىلع  فقت  .يتدجنل  ةشتكوغ  ّب 

.يمأ ةعئاج  انأ  – 
يهو اهطسو  قرغت  يتلا  ةبآكلا  ىلع  تاظحلل  وفطت  .يتولح –  اي  ًانسح  – 

.تاظحل لالخ  ًارضاح  ماعطلا  نوكيس  لمكت – 
.ًاقيمع ًاسفن  بحسأ  انأو  اهنضتحأ 

؟ ًاريثك ةولحلا  يتريغص  تعاج  له  – 
؟ اباب تدع  ىتم  – 
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؟ كتخأ نيأ  نكلو  زافلتلا ، ىلع  ناجرفتت  امتنك  امدنع  – 
.تانالعإلا دهاشت  لخادلا ، يف  – 

ةعباتملا ةقرغتسم يف  اشتيآ  دجنف  ةشتكوغ ، نضتحأ  امنيب  لخادلا  ىلإ  هجتن 
.اهديب اهدخ  تدنسأ  دقو 

.اهلأسأ يتنب – ؟ اي  للملاب  يرعشت  ملأ  – 
: فت يهو  يوحن  تفتلت 

امهلمح ىشخأف  يوحن ، لبقت  يهو  اهيعارذ  حتفتو  .اباب –  داع  دقل  هآ  – 
، ةشتكوغ لزنأ  اذل  تقولا ، نم  ةرتفل  ليقث  لمح  عفر  نم  ينورذح  ءابطألا  ّنأل  ًاعم ،
نع لوألا  ربخلا  ثيح  .رابخألا  ةرشن  أدبت  امهعم  وهلأ  اميفو  .نيتفقاو  امهنضتحأو 
ةَلَـتَـق نم  نييباهرإلا  نم  ةثالث  لتق  ثيح  لزانملا ، دحأل  لوبنطسإ  ةطرش  ةمهادم 

رومألا ضعب  نع  اشتيآ  ينثدحت  اميف  ةكيرألا ، ىلع  سلجأ  انأو  نيتاتفلا  كرتأ  .ةطرشلا 
ًالئاستم ربخلا ، ىلع  زّكرأ  يننأل  رباع ، طغل  ىوس  عمسأ  يننكل ال  ةسردملاب ، ةقلعتملا 

ريرقتلا دعب  بتكأ  يننأ مل  ركذتأ  ةأجفو  .انتاوق  نم  بقارمك  ةيلمعلاب  قحتلا  نمع 
نييباهرإلا دهاشم  رمت  اميف  ءاسملا ، اذه  هنم  ءاهتنالا  ّيلع  هنأ  ركفأو  .يجانب  قلعتملا 

.ةشاشلا ىلع  ةيمادلا 
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رشع يداحلا  لصفلا 

ىلوألا ةبعشلا  نم  يناثلا  قباطلا  يف  ليوط ، رمم  ةيا  يجان يف  بتكم  عقي 
ثيدحلا نولدابتي  يمسرلا  يزلاب  ةطرشلا  نم  نابش  ةثالث  كانه  لخدملا  .ةطرشلل يف 

ًاهجتم مهبناجب ، ّرمأ  اميف  ةيقرشلا ، ةقطنملا  هنييعت يف  يذلا ّمت  مهئاقدصأ  دحأ  لوح 
ةهجلا ىلع  فرغلا  ىدحإ  ةددرتم  تاوطخب  ينيعبرأ  لجر  لخدي  .رمملا  ةيا  ىتح 
بابلا نم  هبقارأ  .قِلق  رذح  هولعي  هجوو  نيتشعترم  نيديب  ًافلم  لمحي  وهو  ىنميلا ،
يننكل ههجو ، ىرأ  ال  يننأ  مغرو  فظوملا ، نم  برتقي  وهو  ًاحوتفم ، هكرت  يذلا 
ةثالث ينهجاوي  يسأر ، ريدأ  نيحو  .هتجاح  ضرعي  وهو  همثعلت  نيمخت  عيطتسأ 
دحأ ةقفرب  نايندم  نايطرش  مأ  ءالجب  رهظي  بنج ، ىلإ  ًابنج  نوريسي  صاخشأ 

اّمأ ّينذأ ، شدخي  يكلساللا  هزاهج  نم  ثعبنملا  جيجضلا  ناك  نيح  يف  نيمهتملا ،
هتاجن اهردصم  ّنأ  ّدب  ةنيكس ال  ههجو  ولعتف  زراب ، لكشب  هتيحل  تلاط  يذلا  مهتملا 

.بقاوع نود  باوجتسالا  نم 
، مأش نم  للقأ  يننأل  سيل  ًاقلطم ، ًايطرش  حبصأ  نأ  ةبغر  يندوارت  مل 
ام ّنأ  ّنظأ  يننكلو ال  كيلع ،» ام  ذّفنو  كينيع  ضمغأ   » راعشلا عبتي  مهمظعمف 
، رمألا حضوأ  فيك  ملعأ  .دالبلا ال  ةمدخ  عفني يف  ةدعاقلا  هذه  قفو  هب  نوموقي 

بعال درجم  رود  ىدعتي  مهرود ال  ّنأ  ىتح  ةبعللا ، ساسأ  عضي  نم  اوسيل  مهنكلو 
مهنكل مهلمع ، نونافتيو يف  ةيعملألاو ، ءاكذلاب  نولحتي  يجان  لاثمأ  ّنأ  مغرو  .يداع 

، فلتخم عضولاف  انيلإ  ةبسنلاب  امأ  .م  ةطانملا  راودألا  بعل  ةيقبلا يف  نع  نوفلتخي  ال 
.اهئادأب ةيقبلا  موقي  يتلا  ةبعللا  دعاوق  نوعضي  نم  مه  تارابختسالا  لاجر  ّنأل 

امب ال ةيرح  رثكأ  اننكلو  ةلودلا ، نيفظوم يف  اننوك  يف  مهنع ، فلتخن  اننأ ال  حيحص 
يف لمعلا  يتبغر  نع  تلئس  ول  هنأ  ركنأ  ال  كلذ  مغرو  .صاخلا  انلاجم  يف  ساقُي 
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تنك دقل  .بابشلا  مايأ  يف  امك  ةقثاولا  معنلا  كلتب  بيجأ  نلف  تارابختسالا ،
نع فلتخن  دعن  مل  اننأ  ًاعنتقم  ّتب  يننكلو  اهبحأ ، تلز  ام  امبرو  يتنهم ، بحأ 

فرغ تالواطلا يف  كلت  فلخ  مأس ، م يف  ةطانملا  ماهملاب  نوموقي  نييسنم  نيفظوم 
قيرط ىلع  طقاستت  يتاعانق  نم  ًاريثك  لعج  ام  اذهو  ةدراب ، ااردجو  ةيلاع ، اهفقسأ 

.نمزلا
هذه ءاقلإب  يمع  ماق  تارابختسالل ، هيف  تبستنا  يذلا  مويلا  يفو  يننأ  ركذأ 

: ًاروخف يعماسم  ىلع  تاملكلا 
كئاكذ مادختسا  كنكمي  ثيح  ةلودلا  يف  ديحولا  ناكملا  اذه  – 

، يقيقح زايتما  وه  ناكملا  اذه  ىلإ  لوخدلاو  .كتمأو  كدالب  ليبس  يف  كتعاجشو ،
كمامأ ةحوتفم  اهلك  تاقرطلا  كترادج ، تبثتل  تايناكمإلا  لك  كل  مدقي  ثيح 

.كليبس دحأ  ضرتعي  نأ  نم  ةيشخ  نود  ةمات ، ةيرحب  ءاشت  امك  يرجلا  عيطتستو 
لعج ديري  صخش  لك  عمو  مردلي  عمو  يعم  كلذ ، اولعف  مهنكلو 

فصعت تناك  يتلاو  جاجعلاب  ةلّمحملا  حايرلا  كلتف  .لضفأ  عضو  تارابختسالا يف 
انيلإ تلقنو  ةيوس ، لمعلا  انتاقاط يف  تدفنتساو  انسافنأب ، تطلتخا  ةلودلا ، ةقورأب 

، تارابختسالا ىلع  ءاضقلا  نم  نكمتت  مل  اأ  مغرو  تافآلا ، نم  ريثك  ىودع 
.اهيف ةايح  ةلحاق ال  ًاضرأ  اهتلوح  اهنكل 
.ىرخأ ةرم  نفكلا  تقزم  دقل  – 

حملأو .بابلا  ىلإ  دنتسي  وهو  ينبقاري  داؤف ، ققحملا  ينلباقي  يسأر ، عفرأ  نيح 
درجم ودغت  ةقيقحلا ال  اميف  هانمتأ  ام  اذه  لعل  .باجعإلا  هطلاخي  ًامارتحا  هتارظن  يف 

.رثكأ دسح ال 
قلطنت كترايس  تناك  اميف  ليئارزع ، ىلع  رانلا  تقلطأ  كنإ  لاقي  – 

.ةعرسم
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.ةالابمالب اهلوقأ  .نوغلابي –  مإ  – 
ًابذك ليق  ام  نوكي  نأ  وجري  نم  قوتب  اهلوقي  نوبذكي – ؟ مأ  ينعتأ  – 

.لعفلاب
ناكو ةيامرلا ، يدان  يمرلا يف  سرامن  داؤفو  مردليو  انأ  انك  تاونس  عبرأ  لبق 
روفنلا ءافخإ  ىلع  انالك  صرحي  لباقملا مل  يفو  مردلي ، عم  هتقالع  ًاماجسنا يف  رثكأ 
هيدلف مردلي ، هحضوأ  ام  بسحبو  .ةيضرم  ةجردل  ةحلسألاب  ًاسووهم  ناك  .لدابتملا 
.ًاديج ًايمار  ربتعي  وهف  ًاقزن ، ًالجر  هنوك  الخو  .لزنملا  ةحلسألا يف  نم  ةعساو  ةليكشت 
ةدام ودغيل  ثلاثلا ، زكرملا  نم  ةاجنلا  عيطتسي  نكي  ملو  اهنيح ، ًاريثك  ىرابتن  انك 
سأب اذل ال  نآلا ، ىتح  مايألا  كلت  ةنيغض  لمحي  لاز  ام  هنأ  ّدب  الو  ةيلستلاو ، رّدنتلل 

.ءيشلا ضعب  هتظاغإ  نم 
بحاص ناك  عرسألا  نكلو  رخآلا ، ىلع  هسدسم  انالك  بوص  دقل  – 

.ةلتاقلا ةباصإلا 
.تعمس ام  بسحب  ةروطخلا  غلاب  ناك  ًاضيأ  كحرج  نكلو  – 

.ةروطخلا كلتب  نكي  هنأ مل  ودبي  – 
.كيلإ لوصولا  بعصي  ثيحب  ءايلعو ، حّجبتب  ريست  – 

.ةريهظلا ىتح  انه  انأ  لصت ، دقف  ليلق  دعب  ًاددجم  لواح  – 
؟ يجان ةيؤر  ديرت  – 

.ءاهفسلا نيققحملا  ضعب  نع  ًاريرقت  زهجن  نحنف  لجأ ، – 
.ريراقتلا ةباتكل  هتالاح  لضفأ  نيكسملاف يف  زاتمم ، تيقوت  – 

؟ لصح يذلا  ام  اذامل ؟ – 
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: حضوي وهو  هتهافس  لدب  نزحلا  لحيو  ههجو ، ردكتي 
.هنم صّلختلا  اوررق  مّأ  ودبي  .ةمكاحم  نود  لتقلا  تاءاعدا  ةيضق  – 

.ءيش لعف  نم  اونكمتي  نل  – 
كارأ ًانسح  ديقعتلا ، ريثك  تاب  عضولا  نكلو  لوقت ، امك  رمألا  تيل  – 

.ًاقحال
.ءاقللا ىلإ  – 

بتكأ نم  يننأب  ملعي  له  نكلو  باوجتسالا ، رمأب  يجان  ملع  دقف  ًاذإ 
يقيرط نيبت  عيطتسأ  يننكلو ال  راكفألا ، هذه  طسو  هبتكم  لخدأ  ىرُت ؟ اي  ريرقتلا 
دنسأو يكلساللا ، قلغأ  دقو  ةفرغلا ، هاوس يف  دحأ  دجوي  .رئاجسلا ال  ناخد  نم 

.يناري نيح  ضهني  .ةقلقلا  هراكفأ  ةمامغ  ًاقراغ يف  ةلواطلا  ىلإ  هيقفرم 
.تادِس لّضفت  – 

؟ لجر اي  ةبآكلا  هذه  لك  كقرغأ يف  ىتح  كشويج  مزه  نم  ًاريخ ، – 
.ةمرب تارظنب  ينجدحي 

؟ فرعت كنأكو ال  – 
َِمب؟ – 

كاذ ىلع  ا  انمق  يتلا  ةمهادملا  نع  ةدحب –  اهلوقي  ةراذقلا –  هذه  لكب  – 
.كعم يذلا  عكستملا  كلذو  كتقفرب  رادوكسوأ ، لزنملا يف 

.ةصقلا يه  كلت  ...اه  – 
؟ فرعت كنأ ال  يعّدتو  ةصقلا ، يه  كلت  لجأ  – 
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ام اذه  ّنأ  نيمختلا  يل  فيك  نكلو  باوجتسالا ، رمأب  تعمس  دقل  – 
.كجعزي

.نجسلا انب يف  نوجزيس  قمحألا ؟ اهيأ  ربكأ  ةبيصم  نم  كانه  لهو  – 
.ءيش يأ  اولعفي  نل  – 

.ةديرجلا هذه  ىلع  ةرظن  ِقلأ  نكلو  تنأ ، هدقتعت  ام  اذه  – 
ةحفصلا ةيا  يف  ربخلا  درو  ثيح  ةلواطلا ، ىلع  ةعوضوملا  ةديرجلا  لمحأ 

: لاقملا ليصافت  هتحتو  ةيفصت »؟ ةيلمع  مأ  كابتشا  : » ناونعب ىلوألا 
، رادوكسوأ نييباهرإلا يف  لزانم  دحأ  ىلع  ةرتف  لبق  تمت  يتلا  ةيلمعلا  «يف 
راز يلوك  ىعدتو  لماك ، بنيز  ىفشتسم  تاضرمم  ىدحإ  دوجوب  ءاعدا  كانه 

يذلا يفحصلا  رمتؤملا  بسحبو  .ةمكاحم  نود  مهلتق  ّمت  نيذلا  ةثالثلا  نيب  ميسن ،
ةمواقم يأ  نودوجوملا  ِدبي  ثيح مل  لزنملا ، تمحتقا  دق  ةطرشلا  ّنإف  اهتلئاع ، هتدقع 

امو .ماوجتسا  ةقشم  فلكت  نود  رانلا  قالطإب  ةطرشلا  رصانع  ماق  لب  ةحلسم ،
ةرازو مايقب  انملع  دقو  .ةثالثلا  ىلتقلا  ةزوحب  طقف  نيسدسم  ىلع  روثعلا  كوكشلا  ديزي 

«. ةيضقلا لوح  عّسوم  قيقحت  حتفب  ةيلخادلا 
.ةقلقلا يجان  تارظن  ينلباقتف  ةديرجلا ، نع  يسأر  عفرأ 

هذه ّيلع  ىضقُيس  هنأ  ينعي  اذهو  حيضوتلل ، ًابوتكم  ًاريرقت  ينم  اوبلط  – 
.ةرملا

: لوقأ انأو  هتلابق  ةكيرألا  ىلع  سلجأ 
..مزوحب ليلد  يأ  دجوي  ال  – 

.كلثم تركفل  ةضرمملا ، تمت  ول مل  – 
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؟ ةيباهرإ ةأرملا  هذه  نكت  ملأ  – 
.هسفن ميظنتلل  نومتني  ىلتقلا ال  نكلو  كلذك ، اإ  – 

؟ هتاذ لزنملا  نيدوجوم يف  اونوكي  ملأ  كلذ ؟ فيك  – 
لبق نم  تنجس  اأ  امك  مهميظنت ، ىلإ  يمتنت  ةأرملا ال  نكلو  لجأ ، – 

.رهشأ ةسمخ 
.دقتعأ ام  ىلع  ةيئانج  اهتم  نكت  مل  – 

.رخآ يباهرإ  ميظنتل  اهئامتنا  ببسب  كلذ  ناك  نكت ، عبطلاب مل  – 
ئدابمب اهعانتقا  مدعل  رخآ ، ميظنت  ىلإ  باستنالا  لواحت  تناك  ًانسح ، – 

.هنع فيفختلل  ةلواحم  رمألا يف  رربأ  ..هتيلعافو –  ميدقلا  اهميظنت 
.سئاي توص  اهلوقي يف  .كلذك –  نكت  اهنكلو مل  – 

.ليصفتلاب رمألا  حرشت  نأ  كل  له  ةيدجب –  اهلوقأ  مهفأ –  مل  – 
ةحفاكم ةطرش  ةلفاح  ىلع  ءادتعالا  عم  تأدب  رومألاف  ملعت ، امك  – 

ةعبس حرُجو  انئالمز ، نم  نانثا  دهشتسا  ثيح  يوك ، يلريجنز  ةقطنم  يف  بغشلا 
انفشك انك  نيذللا  نييباهرإلا  نم  نينثا  ةبقارمب  انأدبو  روفلا ، ىلع  انكرحتف  .نورخآ 

ىلع ءاضقلل  مهعم ، نولصاوتي  نمع  فشكلا  وه  فدهلا  ناك  .لبق  نم  امهرمأ 
، هيف نوميقي  اوناك  يذلا  ناكملا  اوكرت  دقف  نيرذح ، اوناك  مهنكلو  .ًايئا  ميظنتلا 

.انتبقارم نم  صلختلا  نم  اونكمت  مأب  داقتعالا  مهل  ديرن  انك  .ًارس  مهبقارن  انيقب  اميف 
جوز ةلباقمل  مهدحأ  بهذ  ثلاثلا ، مويلا  يفو  لزانملا ، نم  ريثكلا  مهرييغت  دعبو 

، تقولا ضعبل  اثّدحت  .ةيدلبلا  ًافظوم يف  لمعي  ناك  ثيح  هلمع ، ناكم  ةضرمملا يف 
.ةضرمملا لزنم  ىلإ  القتنا  ةريهظلا  دعبو 
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؟ اهجوز قافر  لب  اهقافر ، اونوكي  مأ مل  ينعتأ  – 
طاشن يأ  طروتي يف  هنأ مل  حيحص  .مهعم  ًافطاعتم  ناك  لجرلاف  لجأ ، – 

هيلإ نوؤجلي  مهبقارن  نمم  ريثك  ناكو  .ماودلا  ىلع  مهدعاسي  ناك  هنكلو  يقيقح ،
.لجرلا قفاوو  نيموي ، هلزنم  ثوكملا يف  هنم  اوبلط  دقو  .رومألا  ءوست  نيح 

؟ ليصافتلا هذه  لك  فرعت  فيك  – 
.انل فرتعا  نم  وه  – 

؟ مكتزوح وه يف  له  – 
نمو هلزنم ، ىلإ  نييباهرإلا  ذخأب  ماق  هنأب  انربخأ  دقو  .نجسلا  يف  لجأ ، – 

، ءيش لكب  فرتعا  ثيح  كانه ، هيلع  ضبقلا  ءاقلإب  انمق  دقو  .لمعلا  ىلإ  داع  مث 
.مهعم ةفطاعتم  هلثم  اهنكلو  طاشن ، يأب  مايقلا  نع  تفقوت  هتجوز  ّنأ  انربخأ  امك 

؟ ىرج ام  لكب  اهل  ةقالع  ةأرملا ال  ّنأ  ينعتأ  – 
.هب انربخأ  ام  اذه  – 

.رثكأ اهتيامح ال  لواحي  ناك  – 
نم انيدل  امب  هتافارتعا  انراق  نيحو  .هيدل  ام  لكب  انربخأ  دقف  .ًاقداص  هنظأ  – 

.اهمظعم ةحص  نم  اندكأت  تامولعم ،
.وبقلاو لزنملا  نيب  رمم  دوجو  مكنع  ىفخأ  هنكلو  – 

ءانثأ تلتُق  ةضرمملا  نكلو  مهئاويإ ، ةمهتب  هنجسب  انمق  دقو  لجأ ، – 
.كابتشالا

نمو بنذملا  نم  هاضوفو ، كابتشالا  ىمح  ءانثأ  اوكردت  نأ  مكل  فيكو  – 
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؟ ءيربلا
نيح دورولاب  مهيمر  انم  نوعقوتي  لهف  .هعامس  دحأ  ديري  ال  ام  اذه  – 

مهانرطمأو ناكملا  امحتقا  انّنأ  نوعدي  مهف  تأرق ، امكو  انيلع ؟ رانلا  نوقلطي 
.انيلع رانلا  قالطإب  اوموقي  نأ  نود  صاصرلاب 

.انيلع رانلا  قالطإب  اوماق  نم  مهو  ًادوجوم ، تنك  دقل  مالكلا ؟ اذه  ام  – 
ىرج يف ام  ملعأ  يننأ مل  ملعي  وهف  هنع ، ثدحتأ  يذلا  ام  يعي  ةلهول ال 
ّنأ ًامامت  ملعي  انالكف  .تقولا  لاوط  جراخلا  انيقب يف  ىفطصمو  يننأ  كلذ  .لخادلا 
ةَلَـتَـق عم  نواهتلا  مدعب  ملاعلا ، ءاحنأ  لك  نمألا يف  ىوق  نيب  يرس  قافتا  هبش  كانه 
ىلع ًاربجم  يسفن  دجأ  كلذ ، مغرو  .ةصرف  ىندأ  نيحت  نأ  ام  مهيلع  ءاضقلاو  ةطرشلا ،

.حيضوتلا
.يلفسلا قباطلا  نم  مهنم  نانثا  بره  – 

.وجموملاب ةقطنم  امهدحأ يف  انلتق  دقو  ًامامت ، – 
طئاحلاو .ّيلع  رانلا  هنم  قلطأ  يذلا  حالسلا  ىلع  مترثع  مكنأ  امك  – 

.صاصرلا نم  قدرخت  دق  يفلخ  يذلا 
ىلع رثعن  مل  اننكل  .رتميليم  ةعست  رايع  غنينوارب  سدسم  ناك  ًامامت ، – 

.رخآلا
.اموره ءانثأ  اقرتفا  امأ  يأ  – 

ةديدش ةليللا  كلت  ًاميخم يف  ناك  بابضلاف  ريدقتلا ، تأطخأ  كنأ  وأ  – 
لامعتسا ّمتي  ملو  غنينوارب ، سدسمل  دوعت  اهلك  اهانعمج  يتلا  تاصاصرلاو  ةملظلا ،

.كابتشالا رخآ يف  سدسم 
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تيأر دقف  .ًائطخم  نكأ  يننأ مل  قثاو  يننكل  ًاحلسم ، نكي  رخآلا مل  امبرو  – 
.بابضلا طسو  نيصخش  لايخ  انيأر  ثيح  يعم ، ًاضيأ  ىفطصم  ناكو  نيصخش ،

.لزنملا نم  ًاّيح  دحأ  جورخ  لامتحا  انع  باغو  نايباهرإ ، امأ  انل  رطخي  ةيادبلا مل  يف 
: حضوي وهو  ماالا ، هل  ليكأ  يننظي  يذلا  يجان  ينعطاقي 

لزنملا رخآ يف  رمم  دوجوب  ملعن  نكن  ملو  ةفطاخ ، ةعرسب  رمألا  ّمت  دقل  – 
.رواا

رشع ةسمخ  مهنع  انلصفت  يتلا  ةفاسملا  تناك  رمألا ، نكي  ًاّيأو  .ملعأ  – 
تدرأ كلذ  عمو  .يحلا  ناكس  نم  امدقتعا  يننكل  امهآر ، نم  لوأ  تنكو  ًارتم ،

ثيح تاصاصر ، ثالث  تقلطأ  انعذي ، مل  نيحو  .افقوتي  نأ  امرمأف  ققحتلا ،
نع افقوت  نيح  ىتحو  ًاضرأ ، حاطبنالا  نم  انكمت  داكلابو  .صاصرلا  قالطإ  ينالداب 

امهنكل .ةرتف  دعب  الإ  كرحتن  ملو  .بابضلا  ةفاثك  ببسب  ام  قحلن  رانلا مل  قالطإ 
نم انكمت  امأ  الإ  ةيفلخلا ، عراوشلا  امهانبقعت يف  دقو  تقولا ، كلذ  ىتح  ابره  اناك 

.رارفلا
.ءانثألا كلت  رخآ يف  لزنمب  ايمتحا  امبر  – 

.ءامد راثآ  ىلع  انرثع  ثيح  امهدحأ ، ةباصإ  تحجن يف  يننكلو  امبر ، – 
وجموملاب هيلع يف  انرثع  يذلا  ىتفلا  ّنأ  كلذ  .نيصخش  ًاقح  اناك  دقف  ًاذإ  – 

؟ ىرت اي  تام  له  .رخآلا  تبصأ  كنأ  يأ  .ميدق  حرج  راثآ  هل  نكت  مل 
.ةيئاعدلا مهتلمح  هولغتسال يف  لوقت  امك  رمألا  ناك  ولف  نظأ ، ال  – 

.ةلدأ يأ  انوطعي  ىتح ال  كلذ  اودمعت  امبر  – 
ةياعد مهيلإ  ةبسنلاب  توملا  .لاحم  تمصب ؟ هنفدب  اوماق  مأ  ينعتأ  – 
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.ددرت يأ  نود  مئارجلا  باكترا  ىلع  نومدقي  مهف  اذل  .ةيسايس 
.ًادمع مهتيفصتب  اننومهتي  انسفنأ ، ةيامحب  موقن  نيحو  ًامامت ، قحم  تنأ  – 

.كماا دحأ  عيطتسي  نلف  اذل  – 
، عوضوملا ىلع  ءوضلا  طيّلست  مالعإلا  لصاو  ولو  .كلذ  اولعف  دقل  – 

.يقنع ّزجُيسف 
ءاضقلا ةسايس  عبتت  يهف  ءاضوضلا ، هذه  ىلإ  ّرجنت  نل  ةموكحلا  نكل  – 

.باهرإلا ىلع  يلكلا 
: لوقي قيمع  سَفَـن  بحس  دعبو  ةراجيس ، لعشي 

 – .لوألا ءادفلا  شبك  نحن  حبصن  نييسايسلا ، ىلع  قانخلا  قيضي  نيح  – 
.ةرارمب كحضي 

؟ عوضوملا اذه  لوح  نمألا  ريدم  يأر  امو  – 
هذه ضحد  ىلع  اولمعيل  انمعدت ، يتلا  مالعإلا  لئاسو  عم  لصاوت  – 
ءاقلت نم  يهتنتو  جيجضلا ، ضعب  ريثتس  ةعبوز  اأب  كلثم  ركفي  هنكلو  .ةياورلا 

.اهسفن
.كنم لينلا  مهنكمي  الف  قحم ، هنإ  – 

؟ ّدحلا اذه  ىلإ  ًاقثاو  نوكت  نأ  كل  فيك  – 
.ينحفلت ةرذق  ةحئار  نكلو  كابشلا ، حتفل  ضأف  ينيع ، ناخدلا  قرحي 

ةرايسلا نم  الجرت  نايطرش  زفاقتي  .جولثلا  نابوذ  دعب  لحولا  ةقراغ يف  ةقيدحلا  ثيح 
ىلع كابشلا  قلغأو  يفنأ ، ةقرحب يف  رعشأ  .ةلحوملا  ءاملا  كرب  ضوخل  ًابنجت  بابلا ، وحن 

.ةعذاللا تيربكلا  ةحئار  نم  نوهأ  لخادلا ، نيتوكينلا يف  ةحئارف  .روفلا 
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.ةلصاوملا ىلع  يجان  ّرصي  ام – ؟ ًارمأ  ينع  يفختأ  – 
.ةرشابم يمامأ  ًافقاو  هارأف  تفتلأ 

دوعأ مث  .هلاؤس  عمسأ  مل  يننأكو  لوقأ  ..ةكلهم –  جراخلا  يف  ةحئارلا  – 
سلجي .غلاب  هابتنا  يتافرصت يف  لك  يجان  بقاري  اميف  .ًاددجم  ةكيرألا  ىلع  سولجلل 

: ينلأسي وهو  يتلابق ، هرودب 
ذنم ىلوألا  ةرمللو  كلذك – ؟ سيلأ  ًاريرقت ، ًاضيأ  مكنم  اوبلط  دقل  – 
هفك ًابراض  ىنميلا  هدي  رّوكي  وهو  اهلوقي  عبطلاب –  هينيع –  لمأ يف  قيرب  ىرأ  يمودق 

.كانه متنك  دقل  مكقيرط ؟ نع  ىوس  تامولعم  ىلع  لوصحلا  مهل  فيكف  رسيألا – 
.كتئد يتلواحم  ببس  تكردأ  ًاريخأو  – 

نم هفواخم  وحن  ردحني  ام  ناعرس  هنكلو  ةغلابلا ، يتقث  ىودع  هيلإ  لقتنت 
.ديدج

نمو انتارظن ، يقتلت  كيأرل – ؟ اولويس  يتلا  ةيمهألا  ىدم  ام  نكلو  – 
هرظنب حيشي  ام  ناعرس  هنكل  لمعلا ، اهيناعأ يف  يتلا  لكاشملا  ىلإ  ريشي  هنأ  يلجلا 

.ًالجخ
.ةجردلا هذه  ىلإ  مؤاشتلل  ليمت  كنأ  ملعأ  نكأ  مل  – 

ةصاخ ةعماج  ىلإ  تبستنا  ىربكلا  يتنبا  نكلو  تادِس ، اي  كلذ  لقت  ال  – 
ّلحيس يذلا  ام  .لزنملا  طاسقأو  ًاضيأ ، ةيئادتبالا  اهتسارد  تأدب  ةريغصلاو  ماعلا ، اذه 

؟ لمعلا نم  تدِرُط  نإ  يب 
.كدرط ّمتي  نل  – 

.ًاعنقُم ودبأ  يننأ  ّدب  ال  يهجو ، رظنلا يف  نعمي 
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.يلجأ نم  هب  موقت  ام  ىلع  كركشأو  ًاقحم ، نوكت  نأ  وجرأ  – 
انضعب ةيامحب  مقن  مل  نإو  اهسفن ، ةهجلا  ىلع  فقن  نحن  كيلع ، ال  – 

؟ لعفيس نمف  ضعبل ،
، مالكلا ةلصاوم  ديري  امبر  يفتك ، ىلع  تبري  وهو  اهرركي  .كل –  ًاركش  – 

.ةعامسلا عفري  .هفقوي  فتاهلا  سرج  نكلو 
.ِتأيلف ًانسح  انأ ؟ يتيؤر  ديري  ...ولأ  – 

.انبحاص ءاج  دقل  – 
؟ نانس ينعتأ  – 

.هلعفنس يذلا  ام  دعب  ررقن  اننكلو مل  لجأ ، – 
.ديجلا انأو  ئيسلا ، يطرشلا  تنأ  فتاهلا ، ىلع  كتربخأ  امك  – 

اميف ةلواطلا ، ءارو  سلجأ  بابلا ، ىلع  نيتيوق  نيتقرط  عمسن  نأ  دعبو 
.يفلخ ةيديدحلا  ةنازخلا  ةفوفصملا يف  تافلملاب  َلاغشنالا  يجان  رهاظتي 

، ًاينب ًافطعم  يدتري  .ةماقلا  ريصق  رقشأ  لجر  لخديل  ءود ، بابلا  حتفُي 
بيشلا ضعب  اهطلاخي  يتلا  هتيحلو  يندعملا ، راطإلا  تاذ  هتراظن  هيلع  يفضت  ثيح 

عفر دقو  ًارزش ، هقمري  يذلا  يجان  ىلإ  رظنلا  سلتخأ  .راسيلا  ينانفل  ًايوبخن  ًارهظم 
نكلو .ًاقلطم  جذامنلا  هذه  بحي  هنأل ال  رودلا ، نقتيس  هنأ  دكأتأف  هيبجاح ، دحأ 

: بيذهتب لوقيو  ةلواطلا ، نم  ةقثاو  ىطخب  برتقي  لب  قالطإلا ، ىلع  رثأتي  نانس ال 
.يجان ققحملا  ةلباقمل  تيتأ  – 

.ًادتحم يجان  اهلوقي  ينم – ؟ هديرت  يذلا  امو  – 
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كرادتي هنكل  يجان ، يننأب  دقتعا  هنأ  حضاولا  نمف  ًائجافتم ، انيلإ  رظني 
: ةعرسب

.ءود اهلوقي  .ءيا –  ينم  متبلط  متنأ  – 
.تافلملا دحأ  ًالماح  ءود  ةلواطلا  نم  يجان  برتقي 

؟ نوكت نم  فرعأ  نأ  فيكف يل  ًايموي ، صاخشألا  تائم  يعدتسن  اننإ  – 
.فتاهلا ىلع  ةحرابلا  – 

نم ديزمب  هل  حمسي  نأ  نود  نانس  عطاقيو  ةلواطلا ، ىلع  فلملا  يقلي 
: حيضوتلا

؟ لجر اي  ًالوأ  كسفن  نع  فرعت  الأ  فتاهلا ، نع  ينثدحي  لاز  ام  – 
: ًامربتم لوقي  وهو  هظيغ  مظك  ةلواحم  يف  ًاقيمع ، ًاسفن  بحسي 

.ايلاد نانس  انأ  – 
: قلعي نأ  لبق  هيف  رظنلا  ًانعمم  هسأر  ّزهي  نمو مث  ةهربل ، ركذتلا  يجان  عنصتي 

.روظحملا رشنلا  ةلأسمو  ايلاد ، نانس  لجأ  – 
: ًاشهدنم نانس  هلأسي 

؟ روظحملا رشنلا  – 
؟ كلت مسالا  ةبيرغ  ةلا  بحاص  تسلأ  روظحم ، لجأ  – 

.تافورحلا – 
.يه كلت  لجأ ، – 

١٥٧ مكـتبة



: حضوي وهو  ام  طلخ  دوجوب  هنيقيل  نانس  مستبي 
نم دكأتلا  عيطتستو  ةيماظن ، ةقفاوم  انيدلف  ةروظحم ، تسيل  انتلجم  نكل  – 

.كسفنب قاروألا 
موقت ام  نكلو  ةصّخرم ، اأ  ملعأ  يجان –  هرجزي  .ّيلع –  قذاحتت  ال  – 

.عونمم هرشنب 
.ًاقنح نانس  هجو  رمحي 

؟ نوناقلا فلاخي  ام  رشنت  نأ  ةيماظن  ةل  فيك  – 
ةقلذحلا يف  ءاربخ  مإ  ينبطاخي –  وهو  اهلوقي  .يديس –  ىرتأ  – 

نم خسن  رشع  انل  لسرت  نأ  كيلع  ناك  ًاددجم –  نانس  ىلإ  تفتلي  .ةطسفسلاو – 
ام .هبتكت  ام  ىلع  علّطن  نأ  انديرت  كنأل ال  .لعفت  كنكلو مل  هردصت ، ددع  لك 

؟ ًالثم ميظنتلا  ةيامح  ةلا ؟ هذه  لالخ  نم  هلعف  يونت  يذلا 
 – ًاحضوم يوحن  تفتلي  نمو مث  اهلوقي  .دحأ –  ةيامح  لواحأ  انأ ال  – 

.رثكأ ةيفاقث ال  ةلجم  تافورحلا 
: لخدتأ يكل  بسنألا  تقولا  هنإ 

؟ ديدحتلا هجو  ىلع  ةلكشملا  ام  ..ةظحل  ةظحل ، – 
: حضوي وهو  ةلتقلا  دحأ  هنأكو  ءاردزاب ، لجرلا  يجان  قمري 

.انع اهءافخإ  نولواحي  مهنكلو  ةلجم ، نوردصي  مإ  – 
لاسرأ ّنأ  امك  نانس –  لخدتي  دحأ –  نع  ًائيش  يفخن  نحن ال  الك ، – 
نيلماعلا عم  ثدحتلا  مكيلع  بجوتي  اذل  .ةعبطملا  ةمهم  لب  انتمهم ، نم  سيل  خسنلا 

.كانه
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ردصت كبانجف  ًاضيأ ؟ قرولا  ةعانص  لمعم  ىتح  كعّبتتأ  نأ  كيأر  امو  – 
؟ كلذك سيلأ  كب ، قاحللاب  يلتبن  نحنو  ةلا ،

.ةيماظن ةلجم  تافورحلا  ّنأ  هحرش  لواحأ  ام  لك  اذهك ، ًائيش  لقأ  انأ مل  – 
.تمهف دقل  ..ًانسح  يجان ، ًانسح  – 

.ةلواطلا مامأ  ًافقاو  لاز  ام  يذلا  نانس  وحن  هجتأو 
 – ةيوبأ ةجهلب  عباتأ  يسركلا ، ىلع  سلجي  اميفو  سولجلاب –  لضفت  – 
لاح اننكلو يف  ةعبطملا ، ةمهم  هذه  نوكت  دق  .انيلإ  ةلا  دادعأ  رضحت  نأ  كيلع 

؟ هينعأ ام  مهفت  له  .رمألاب  كتبلاطم  ىلع  نوربجم  ءيش  مالتسا  مدع 
.رمألاب ةعبطملا  غالبإ  انيلع  ًاذإ  – 

.ةلأسملا لح  نم  نكمتن  نلف  الإو  عبطلاب ، – 
درجم هب  موقن  ام  ّنأ  كردي  وهف  ءاتسم ، نانس  ودبي  اميف  ةهربل ، تمصن 
ةئد ّيلع  بجوتي  اذل  .ضارتعالا  نع  رجاع  هنكلو  الإ ، سيل  هتقياضمل  ينيتور  ءارجإ 

: ًاليلق ءاوجألا 
؟ مكتلجم اهلوانتت  يتلا  عيضاوملا  يه  ام  – 

.نهذلا دراش  ّيلع  دري  .رعشلاو –  ةصقلا  براجت يف  بدألا ؛ – 
: ةجاذس هلأسأ يف  انأو  يجان  وحن  تفتلأ 

تلن يننأ  ىتح  رعشلاو ، بدألاب  متهم  ًاضيأ  انأ  رمألا ؟ ةلكشملا يف  امو  – 
.ةرم تاذ  ةيوناثلا  ةلحرملا  رعشلا يف  ةقباسم  ةيناثلا يف  ةبترملا 

امف انليلضتل ، رهاظم  درجم  امهاوسو  بدألاو  رعشلا  يديس ، اي  نكلو  – 
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.انمهي ام  وه  سيلاوكلا  رودي يف 
.هلأسأ اأرق – ؟ له  – 

.حضاو رمألاف  اءارقل ، يعاد  ال  – 
نأ كل  فيك   – ةيحضلا عم  ةينماضت  ةربنب  اهلوقأ  لجر –  اي  زوجي  ال  – 

؟ ًاقبسم هيلع  علّطت  ءيش مل  لوح  ًارمأ  ررقت 
.ةنازخلا تافلملاب يف  لاغشنالل  دوعيو  ظيغ  اهلوقي يف  .دكأتم –  انأ  – 

: نانس لأسأ  انأو  يجان  عم  قفتأ  يننأ ال  ًاحملم  ًالامشو ، ًانيمي  يسأر  كرحأ 
انأ  » ةصاخ هب ، باجعإلا  ديدش  انأ  يلِف ؟ ناهروأل  راعشأ  نورشنت  له  – 

«. لوبنطسإ عمسأ 
.نآلا ًاحايترا  رثكأ  ودبي 

ةيمهأ يلون  اننأل  .يلِف  ناهروأ  راعشأ  نم  ريثكلا  رشنن  نحنف ال  فسألل ، – 
رعش نع  ةسارد  رشنب  انمق  قباسلا  لبق  ددعلا  يف  اننكلو  .ثيدحلا  رعشلل  ربكأ 

«. بيرغ »
، ةيرعشلا براجتلا  ضعب  قباسلا  يف  يل  تناك  كتربخأ  امك  .ديج  – 

.ًامود رعشلا  ةءارق  بحأ  يننكل  نآلا ، تفقوت  يننكلو 
.ًالبق كلذ  لواحأ  اذل مل  ةبوعصلا ، ةياغ  رمأ يف  رعشلا  ةباتك  – 

؟ ًاديدحت هبتكت  يذلا  امو  – 
.ةياور ةباتك  ددصب  انأ  نآلاو  .ةصقلا  بتكأ  – 

.اءارق دوأ  – 
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.ةخسن كل  لسرأس  .عبطلاب  – 
؟ يلاحلا تقولا  مهلامعأ يف  ةءارق  متت  نيذلا  ءابدألا  نم  – 

ةثادحلا دقتنت  يتلا  تاباتكلا  ّنأ  امك  .نيرصاعملا  نييبرغلا  باتكلا  ضعب  – 
.ةثادحلا دعب  ام  تاياورب  مامتهالا  نم  ريثكلا  كانهف  .ًاعساو  ًاجاور  ىقلت 

لكو ةثادحلا  دعب  امو  ةثادحلا  نع  قالطإلا  ىلع  ّيدل  ةركف  ال  ةقيقحلا ، يف 
.هنع ثدحتي  يذلا  ءارهلا  اذه 

.بدألا ملاع  ىلع  عساو  عالطا  ىلع  كنأ  ّدب  ال  – 
عيبل ةبتكم  ًاضيأ  كلمأ  بتكأ ، يننأل  ةفاضإف  .يلمع  ميمص  نم  اذه  – 

.بتكلا
نم هجاتحأ  ام  ءارش  يناكمإبف  ًاذإ  ةشهدلا –  ًاعنصتم  اهلوقأ  ًاقح – ؟ – 

.كتبتكم
.ههجو ىلع  ةماستبا  مسر  ًادهاج  لواحي  نمو مث  قيلعت ، نود  ةهربل  تمصي 

.كلجأ نم  ةمئاق  ريضحت  عيطتسأ  َِمل ال ؟ – 
ثيح يحلاصل ، اذهو  .ًاناجم  بتكلا  هنم  ذخآس  يننظي  هنأل  ءاتسم  وه  امبر 

.هتشهد ةراثإ  ةلوهسب  يننكمي 
.هلأسأ كتبتكم – ؟ عقت  نيأ  نكلو  كلذ ، يندعسيس  – 

.بتكلل تافورح  راد  نيرشعو ، ةعبس  مقر  سيم ، عراش  ولغوأ ، هيب  يف  – 
.ّيلإ اهدميو  هفطعم  بيج  نم  ةقاطب  جرخي 

.كانه نوكأسو  كباهذ ، لبق  لاصتالا  كنكمي  – 
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.كل ًاركش  – 
؟ ةلا نع  اذامو  – 

: بيجأ نأ  لبق  ةلهول  ًاركفم  لهمتلا  عنصتأ 
.ًادغ يعم  اهذخآسو  ةصقانلا ، دادعألا  زّهج  – 

.نيوادوسلا هينيع  نم  قلقلا  يفتخي 
.ًاريثك ينتدعاس  دقل  .كل  ًاركش  – 

ًاسمه هلوقأس  ام  عمسي  نأ  هديرأ  ال  يننأكو  يجان ، وحن  ةرظن  سلتخأ 
: نانسل

ءازإ لمعلا  ام  نكلو  رومألا ، هذه  لكل  ةرورض  نم  ام  ةقيقحلا  يف  – 
؟ نيناوقلا

لصوت امب  نهكتلا  بعصلا  نم  نكلو  .يقدص  نم  ققحتيل  ناعمإب  ينقمري 
.ًاحفاصم هدي  ّدميو  ءود  ضهني  .هيلإ 

.كنذإ نع  – 
: دكؤأ انأو  ةحفاصملا  هلدابأ 

.ًادغ كارأ  ةمالسلا ، عم  – 
.كراظتنا يف  – 

هقهقي جرخي ، نإ  امو  .يجانل  ةدحاو  ةملك  لوقي  نأ  نود  بابلا  وحن  هجتي 
.ينم برتقي  وهو  ركمب  يجان 
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؟ كيأر ام  – 
.ةعارب نيلثمملا  لضفأ  ةسفانم  عيطتست  كنظأ  ًاعئار ، تنك  – 
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رشع يناثلا  لصفلا 

، ظوحلم لكشب  اهعوطس  سمشلا  أدبت  نمألا ، ىوق  ىنبم  ىلإ  لصأ  نيح 
بوذت ةقيدحلا  جولث  تأدب  دقو  فجي ، أدب  يذلا  يتلفسألا  قيرطلا  ىلع  دوقأ  اميف 

جضي ناكملا  ءاقن ، رثكأ  حبصأ  ءاوهلا  نأ  ودبي  ةرايسلا ، ةذفان  حتفأ  .ةظوحلم  ةعرسب 
لتك طقاستتو  سمشلا ، جهو  تحت  ةلتبملا  ناصغألا  عملت  ثيح  ةعيبطلا ، تاوصأب 

.تاربونصلا ناصغأ  نع  جلثلا 
وهو بابلا  مامأ  ًافقاو  ناهروأ  يقتلأف  ىنبملا ، وحن  هجتأ  يترايس ، نكرأ  نأ  دعبو 

.يوحن اهدميل  هبيج  نم  لمجلا  رئاجس  ةبلع  جرخي  يناري ، نيحو  .هتراجيس  نخدي 
؟ يعم ةدحاو  لعشت  نأ  كيأر  ام  – 

ذخآ ةرملا ؟ هذه  تاقامح  نم  هرطاخ  يف  لوجي  يذلا  ام  ىرت  ًاقلق ، ودبي 
، ةيضفلا وّبيزلا  هتعالوب  يتراجيس  لعشيو  هبيج ، ىلإ  ةبلعلا  ديعي  نأ  دعبو  .ةراجيس 

سمهي يل:
.ةدومحم ريغ  ًاداعبأ  ذخأيو  بعشتي  أدب  عضولا  – 

.ًاقيمع ًاسفن  بحسأو  عضو – ؟ يأ  – 
.ةحرابلا كباهذ  دعب  تمصع  ديسلا  يناعدتسا  دقف  .باوجتسالا  – 

.يلاحلا نمألا  ىوق  عضو  نع  ييأر  لوح  ريرقت  دادعإ  ينم  بلطو 
.هينعي ام  لهاجتأ 

.ًاذإ هبتكت  نأ  كيلع  ًانسح ، – 
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.ةدحب ةيندعملا  ةعالولا  ءاطغ  قلغيف  هقنح ، يتالابمال  ريثت 
؟ انب عاقيإلا  نولواحي  مأ  ظحالت  الأ  .ةالابماللا  عّنصت  نع  ّفك  – 

؟ ام تادجتسم  كانهأ  اذهك ؟ ًائيش  نوبلطي  اذاملو  – 
..فقوت نود  انيلع  طغضلا  نولصاوي  مهنكلو  .ملعأ  ال  – 

؟ نمألا ىوق  رييغت يف  ثادحإ  لعفلاب يف  نوبغري  مأ  لقعي  الأ  – 
؟ طقف نايبلا  ىلع  عيقوتلاب  اوماق  نم  يأر  بلط  لالخ  نم  – 

.انيأر باوصب  اوعنتقا  امبر  – 
.هطخس يئازهتسالا  يفقوم  ريثي 

؟ ةرذقلا ةبعللا  هذه  نم  ًاءزج  تحبصأ  له  تريغت ؟ دق  كلاب  ام  – 
نأ لواحأ  طقف  انأ  قفرب –  هفتك  برضأو  .تاقامحلا –  نع  ّفك  – 
ءيش دجو  ول  ىتحو  ضراعم ، عمجت  نم  كانه  سيلف  رربم ، نود  قلقت  كنأ  حضوأ 

.مهيلإ يمتنن  انسلف  ليبقلا ، اذه  نم 
سؤرت ّنأ  امك  .وحنلا  اذه  ىلع  ركفت  هتلثو ال  تمصع  ديسلا  نكلو  – 

.مهيسارك نادقف  نم  مهفوخ  راثأ  دق  نمألا  ةدايق  يندم  صخش 
.نكي ًائيش مل  نأكو  كلمع  لصاو  مأ ال ؟ نيفئاخ  اوناك  نإ  كنأش  امو  – 

.نوقلق ًاضيأ  قافرلا  ةيقب  نكلو  – 
.مهئاعدتساب اوماق  نيذلا  صاخشألا  ددع  ام  قافرلا ؟ ةيقب  – 

.نايبلا عيقوتب  ماق  نم  لك  ءاعدتسا  عقوتملا  نم  نكلو  ةسمخ ، نآلا  ىتح  – 
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؟ ااذ ةلئسألا  مولأسي  لهو  – 
تكردأ له  لوقي يل  هنأكو  هسأرب  زهي  .كنع –  ينولأس  مهنكلو  ًابيرقت ، – 

ينولأس ةملك –  لك  ىلع  ددشي  وهو  ثيدحلا  لصاويو  قمحألا ، اهيأ  رمألا  ةيدج  ام 
.مردلي نعو  كنع 

؟ ةلئسألا نم  عون  يأ  – 
ناك ءالمعلا  نم  عون  يأو  كعم ، لمعلا  ةلصاوم  بغرأ يف  تنك  نإ  – 

.مردلي
؟ هتلق يذلا  امو  – 

امك حجان ، ليمز  كنأل  كعم ، لمعلل  رخفلاب  رعشأ  يننأ  مربخأ  – 
.ًاعيمج انل  ةراسخ  ناك  هتومو  ًاعئار ، ًاليمع  ناك  مردلي  نأ  مربخأ 

.ريصق تمص  دوسي 
؟ تأطخأ له  – 

اذ ةلئسألا  لك  نع  بيجت  نأ  كيلع  .باوصلاب  تمق  دقف  ال ، – 
.مهفواخم نم  ليلقتلا  لجأ  نم  حوضولا ،

؟ كيأرب فواخم  درجم  يهأ  – 
عفدت نأشلا ، عيفر  لوؤسم  رمأ  اهيف  حضتفي  ةرم  لك  يفف  .هنظأ  ام  اذه  – 

.نمثلا اهتمرب  نمألا  ىوق 
؟ كمع ينعتأ  – 

ردق مهئوده  ىلع  اوظفاحي  نأ  ةيقبلا  ربخأ  نكلو  .هينعأ  نمب  ِلابت  ال  – 
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.ةرتفلا هذه  عمجتلا  اوبنجتي  نأو  عاطتسملا ،
يطغي يذلا  سكاعلا  جاجزلا  ىلع  هتارظنب  لوجي  وهو  هيلع  قلقلا  رهظي 

: سماه هبش  ينثدحي  نمو مث  هذفاون ، ءارو  فقي  نم  يفخيو  هتمرب  ءانبلا 
.ةيوس نانخدي  نيقيدص  درجم  نآلا ؟ ًاعم  اندوجو  ةلكشملا يف  امو  – 

يف اهفصن ، قرتحا  داكلاب  يتلا  ةراجيسلا  قحسأ  انأو  اهلوقأ  قح –  كعم  – 
.ءاقللا ىلإ  بابلا –  مامأ  اهل  صصخملا  ناكملا 

.ةراجيسلا قحب  فاحجإ  هنإ  – 
ام فيفختلا  بيبطلا  ينم  بلط  دقو  ًايبصع ، ناسنإلا  لعجت  اهنكل  – 

.نكمأ
.لثامم بيبط  ىلع  روثعلا  ديجلا يل  نم  نوكيس  – 

.هنع دعتبأ  انأو  اهلوقأ  ناونعلا –  كيطعأس  – 
يفو ةيوس ، لمعلا  انأدب  دقف  ًاقباس ، دحلا  اذه  ىلإ  ًانابج  نيكسملا  نكي  مل 

.عئاورلا حرتجي  ناك  انلمعب ، ناميإلاو  ةعانقلاب  اهيف  ىلحتن  انك  يتلا  تاونسلا  كلت 
ّلظ رومألا يف  تاسبالم  فشك  نم  نكمتي  ناك  ثيحب  يليلحت ، ءاكذب  زيمتي  ناك 

مردلي توم  نكل  .ةرادج  لكب  يضايرلا  بقل  بستكا  دقف  اذل  .تايطعملا  لقأ 
ءاقبلل هلالغتسا  ىلإ  لمعلا ، هئاكذ يف  مادختسا  نم  لوحت  ثيحب  هفواخم ، نم  فعاض 

ءاكذلا يف كلذ  عقوقت  دقف  .هسفن  ىلع  ةرطيسلا  دقفي  أدب  هنأ  أوسألاو  نمآ ، عبرم  يف 
.هيلع ًارطخ  لكشت  دق  يتلا  تاديدهتلا  ىوس يف  ركفي  وه ال  نآلاو  فوخلا ، ةرئاد 

نايحألا ضعب  طروتي  وهف  ةيئرم ، ريغ  ليصافت  طبر  ىلع  رداقو  ريكفتلا  عيرس  هنألو 
، هتئدهتل ليبس  داجيإ  ّيلع  اذل  .لعفلاب  ةيعقاو  ثادحأ  اأكو  اهقيدصت  ةعدخ  يف 

.ريصق تقو  دعب  ةيضقلا  هذه  نع  ىلختيس  يمع  ديسلا  ةرضح  ّنأل  كلذ 
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ىلإ هرهظ  دنسأ  دق  يمع  ىرأ  ثيح  ةأجافم ، ينلباقت  ىنبملا  لخدأ  نيح 
درجم تناك  امبر  لباقملابو  .ينبقاري  ناك  دقف  ًاذإ  ّيلإ ، رظني  وهو  لارتنسلا  ةلواط 

ينلدابي ال  هنكل  هتعمس ، ام  لك  نع  ًالفاغتم  مارتحاب ، ههجو  يف  مستبأ  .ةفدص 
ةفظوم وحن  تفتلي  مث  نمو  ةدعوتم ، ةكرح  يف  هسأر  ّز  يفتكي  لب  ةماستبالا ،

: ينبطاخي هنم ، برقلاب  رمأ  نيحو  .ًائيش  اهل  لوقي  وهو  لارتنسلا 
.كيلإ ثدحتلا  ديرأ  رظتنا ، – 

، هاريف ناهروأ  لخدي  ّالأ  يّلصأ  ةيفاضإلا ، تاميلعتلا  ضعب  اهيطعي  اميفو 
.هرعذ مقافتي  ىتح ال 

رظنيو هتراجيس ، نم  ناهروأ  ءاهتنا  لبق  ينم  برتقي  يمع  نإف  ظحلا  نسحلو 
: ًالئاق هتعاس  ىلإ 

.ًاعم ءادغلا  لوانتن  انعد  ةريهظلا ، تقولا  زواجت  دقل  – 
قباطلا ماعطلا يف  ةعاق  وحن  هجتنو  .عوجلاب –  رعشأ  ًاضيأ  انأف  ًانسح ، – 

.يلفسلا
؟ جراخلا كعم يف  ناهروأ  ناكأ  – 
؟ ةراجيس نخديل  جرخ  لجأ ، – 

.ًاقلق ادب  – 
اننأب لوقيو  .لخادلا  نيخدتلاب يف  مهل  حامسلا  مدع  نم  قياضتم  هنإ  – 

.هيلع وه  ام  ىلع  لاحلا  رمتسا  نإ  ًاعيمج  ضرمنس 
.ًاجهتبم يمع  كحضي 

.مكتياغ ليبس  تاقشملا يف  ضعب  دّبكت  مكيلع  ثيدحتلاب ؟ انوبلاطت  ملأ  – 
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.ّمسلا اذه  نع  ًاعيمج  فقوتن  نأ  هنم  تبلط  يننأ  ىتح  ييأر ، ناك  اذهو  – 
، دوربب ةيحتلا  نايقليف  يئالمز ، نم  نينثا  فداصأ  ةعاقلا  باب  لخدن  نيح 

.نايبلا ىلع  عيقوتلاب  اماق  ًاضيأ  امهف  روفلا ، ىلع  كرادتأ  يننكلو  كلذ ؟ .برغتسأ َِمل 
ودبي يذلا  يمع  بقارأ  .يمع  عم  لخدأ  ينادهاش  نيح  مهفلا  اءاسأ  امأ  ّدب  الو 
ةلبلب ديري  هنإ  ّيلع ، ا  معنأ  يتلا  ةئجافملا  ةقفرلا  ببس  كردأ  اهنيح  .ًاحرشنم 

، هذه باوجتسالا  ةيلمع  هعم يف  رمآتم  يننأ  مهماهيإ  لالخ  نم  اهتعزعزو ، مهراكفأ ،
.ّيلع ادب  يذلا  ضاعتمالا  نع  ًالفاغتم 

ةرجش فصتنملا  يفو  رظانتم ، لكشب  ةفوصرم  ةعاقلا  يف  تالواطلا 
.عيمجلا اناري  ثيحب  ةرجشلا ، مامأ  ةلواطلا  ىلإ  يمع  سلجي  ةيعانطصا ،

.ينلأسي ثحبلا – ؟ ريسي  فيك  – 
.حضاو قيض  اهلوقأ يف  هيلع –  ليوعتلا  نكمي  ديدج  ال  – 

.ةاتفلا دلاو  تلباق  دقل  – 
.ككشتلاب معفم  توصب  هلأسأ  كاردأ – ؟ ام  – 

لاجرلا نم  عون  يأ  .ةكيلم  ينتربخأف  لزنملا ، يف  كب  ةحرابلا  تلصتا  – 
؟ وه

هبيجأ اميف  ءيش  لك  نع  هل  حصفت  ىتح ال  ةكيلم  ريذحت  بوجوب  ركفأ 
: باضتقاب

.يداع صخش  – 
.ايناملأ ةينمأ يف  ةكرش  لمعي يف  هنأ  تعمس  – 

مأ انأ  ةيضقلا ، قيقحتلا يف  ريدي  انم  نم  لجرلا ؟ اذه  هيلإ  يمري  يذلا  ام 
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؟ وه
؟ ةيضقلاب متهي  رخآ  دحأ  كانهأ  – 

.رثكأ يصخش ال  مامتها  درجم  رمألا  ال ، – 
نكأ مل  ولو  .لئاط  نود  نيواقرزلا  هينيع  يف  ةقيقحلا  نع  ثحبلا  لواحأ 

نبا عم  ماعطلا  لوانت  لواحي  يداع  صخش  درجم  هنأ  تدقتعال  ةفرعملا ، قح  هفرعأ 
.رثكأ هيخأ ال 

ءافتخاب رمألا  ةقالع  ام  نكلو  مامتهالاو ، ثحبلا  تنسحأ  كنأ  ودبي  – 
.هلأسأ ةنيم – ؟

يه له  كيأرب  كلذك ؟ سيلأ  دجلا  لمحم  ىلع  يئارآ  لمحت  ال  كنإ  – 
؟ ةينمأ ةفيظو  لمعي يف  نأ  ةفداصم 

.ةصاخو ةريغص  ةينمأ  ةكرش  درجم  اهنع ، ثدحتت  يتلا  ةينمألا  ةفيظولا  – 
ًاقباس لمعي  ناك  يناملأ  لجر  ةريغصلا ، ةكرشلا  هذه  سأرتي  نم  نكلو  – 
هتكرش حتتفيل  لمعلا  لزتعا  نيلرب ، رادج  طوقس  عمو  .ةيناملألا  تارابختسالا  ىدل 

.ةصاخلا
ىهتنا ةدرابلا  برحلا  ءاهتنا  عمف  مالكلا ؟ هذه  لك  هيلإ  اندوقي  يذلا  امو  – 

.مهنع فلتخي  لجرلا ال  اذهو  تارابختسالا ، رصانع  نم  ريثك  لمع 
.اهدلاو نع  يصقتلا  كيلعف  ييأر ، تدرأ  نإ  امأ  .تنأ  هدقتعت  ام  اذه  – 

؟ ًايلاح وه  نيأ  نكلو 
.ايناملأ ىلإ  داع  – 

اأ نكمملا  نمو  ةديحولا ، هتنبا  تفتخا  لجر  بيرغ ! ايناملأ ؟ ىلإ  داع  – 
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.نكي ًائيش مل  ّنأكو  ايناملأ  ىلإ  دوعي  وهو  ةلوتقم ،
هنكلو رومألا ، هذه  نوقيقد يف  ناملألاف  ملعت  امكو  هتزاجإ ، تهتنا  دقل  – 

.عوبسأ دعب  ًاددجم  دوعيس 
فراعلا ةماستبا  ههجو  تلع  دقو  ينلأسي  لعفلاب – ؟ دوعيس  هنظتأ  – 

.رومألا نطاوبب 
برتقي يذلا  لدانلا  نكلو  .تارابختسالا –  رصانع  نم  سيل  نيتم  – 

.يثيدح مامتإ  نع  ينفقوي  ماعطلا  قابطأ  ًالماح 
؟ مكلاح فيك  يديس ، مكب  ًالهأ  – 

.يمع هلأسي  مويلا – ؟ هلوانتنس  يذلا  ام  كل ، ًاركش  – 
.بيلحلاب زرألا  ىولحو  ةطلس ، ةتفك  مطامط  ءاسح  – 

.يمع لوقي  .ةطلس –  نحصب  يفتكأس  – 
.ًادج يهش  ءاسحلا  نكلو  – 

.لدانلا رارصإ  يمعل  قوري 
ددع تصّلق  يننأ  امك  .رذحلا  يخوت  ّيلع  اذل  دايدزالاب ، ينزو  أدب  دقل  – 

.مويلا رئاجس يف  سمخ  ىلإ  اهنخدأ  يتلا  رئاجسلا 
.يوحن تفتلي  يمع ، عانقإ  نم  نكمتي  نل  هنأ  لدانلا  كردي  نيحو 

.ًاديج ىذغتت  نأ  ىلإ  جاتحت  كنكلو  – 
.كيدل ام  لك  رضحأ  ًامستبم –  اهلوقأ  ًانسح –  – 
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: انلأسي ةراهمب ، ماعطلا  قابطأ  فصري  نأ  دعبو 
؟ رخآ ءيش  بلط  نودوت  له  – 

.هلمع ًالصاوم  دعتبيف  هركشن 
.يمع قّلعي  .هلمع –  عيرسو يف  رهام  باش  هنإ  – 

، مامتهاو ةوبأب  انه  نيلماعلا  عم  فرصتي  وهف  ًانتمم ، ودبيف  ههجو  بقارأ 
يضري مراصلا  ةوبألا  رودف  ةجاحلا ، نيح  مهخيبوت  وأ  مهل  ةدعاسملا  ميدقتب  عتمتسيو 
بلغتلل كلذ  لعفي  دقو  .امبر  ةنسح ؟ ةعمس  بستكيل  كلذ  لعفيأ  .ماودلا  ىلع  هاوه 

عم ةيناسنإ  طباور  دقع  لالخ  نم  لمعلا ، يف  اهجلاعي  يتلا  ةينضملا  لكاشملا  ىلع 
هنكلو مل .ديج  يرادإك  يسفن  راهظإ  هنم يف  ةبغر  نوكت  امبرو  .نييعيبط  صاخشأ 

ةوسقب انلباقو  دتحا  دقف  .هيلع  انعقو  يذلا  نايبلا  دعب  ةموعزملا  ةوبألا  هذه  انل  رهظي 
يديدهتب ماقو  لب  داح ، يموجه  بولسأب  مردلي  لماع  هنإ  ىتح  هؤادعأ ، اننأكو 

سيل هتزوحب ؛ ام  لك  رسخيس  وهف  هفواخم ، مهفتأ  نايحألا  ضعب  يننكلو يف  .ًاضيأ 
بعصلا نمو  .ةينهملا  هتريسم  لاوط  هئانب  ىلع  لمع  ام  لك  لب  مويلا ، هكلمي  ام  طقف 

مييقتو هخيسرت ، رمعلا يف  تاونس  ىنفأ  يذلا  دهجلا  ةراسخف  .ةلوهسب  لثامم  رمأ  لبقت 
نم ةعومجم  ناك  هنأ  ىلع  ةبرجت ، لقألاو  ًانس ، رغصألا  هئالمز  لبق  نم  هب  ماق  ام  لك 

.عبطلاب ةبوعصلا  ةياغ  رمأ يف  دعاقتلا  ىلع  هتلاحإب  ةبلاطملاو  ءاطخألا ،
.يمع ينلأسي  دراش – ؟ تنأ  َميف  – 

.يتقعلمب ءاسحلا  نحص  كرحأو  .ةنيم –  دلاو  ركفأ يف  – 
.هنع ثحبت  يذلا  حاتفملا  وهف  لجرلا ، اذه  ريكفتلا يف  كيلع  – 

يداع صخش  درجم  وهف  يمف –  وحن  ةقعلملا  عفرأ  انأو  اهلوقأ  .نظأ –  ال  – 
.رثكأ سئاب ال  لجر  .ليلق  لبق  انه  ناك  يذلا  لدانلا  لثم 
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.رثكأ لالغتسالل  ةضرع  هلعجي  ام  اذهو  – 
، ٌلهك هتحص ، تعادت  ىتح  محفلا  مجنم  ةليوط يف  تاونسل  لمع  دقل  – 

.ديحوو فيعض 
تايصخشلا يوذ  نم  مه  مهدينجت ، ّمتي  نيذلا  سانلا  مظعم  نكلو  – 

.هيأر ىلع  ًادكؤم  ينعطاقي  .هلثم –  ةفيعضلا 
نحن ًاددجم –  ءاسحلا  نحص  ىلإ  ةقعلملا  ديعأو  .يمع –  اي  كلسر  ىلع  – 

تارابختسالل ًاليمع  نوكيل  حلصي  له  كيأرب  مجنم ، يف  لماع  نع  ثدحتن 
؟ ةيناملألا

اهتلوفط يف تضق  يهف  هتنبا ؟ نع  اذام  طقف ؟ لجرلا  ركفت يف  اذاملو  – 
اوماق مأ  لمتحملا  نمو  .اهدلاو  ةيؤرل  فيص  لك  كانه يف  ىلإ  دوعت  تناكو  .ايناملأ 

.اهدلاو عانقإب  تماق  مث  هلبق ، اهدينجتب 
.ًاعنقم كمالك  ودبي  ال  – 

وهو يمالك –  ًاعطاقم  مارتحاب  ىفطصم  اهلوقي  ةيفاعو –  ةحص  – 
بحاص ىلع  روثعلا  عاطتسا  هنأ  حضاولا  نم  ناعملت ، هانيعو  .انيسأر  قوف  بصتني 

.ةرايسلا
.هبناجب يسركلا  ىلإ  ريشي  وهو  يمع  اهلوقي  .ْسلجا –  َلاعت  – 

اميف رخفب  ىفطصم  حضوي  .لجرلا –  ىلع  فرعتلا  نم  انكمت  دقل  – 
.وجين طيقللا  بقلب  فرعيو  .ليفناراك  نيدلا  مجن  همسا  قباوس  بحاص  سلجي – 

.اهاوسو حلسملا  ءادتعالاو  لافطألا  فطخك  مئارجلا ، نم  ًاريثك  بكترا  دقو 
.لوضف يمع يف  هلأسي  اذه – ؟ قباوسلا  بحاص  وه  نمو  – 
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ودبي اميف  ىفطصم ، حضوي  .مادملا –  ةنبا  فاطتخا  لواح  يذلا  لجرلا  – 
.ىلوألا ةرملل  رمألاب  عمسي  يذلا  يمع  ىلع  بارغتسالا 

؟ يلقع روصق  نم  يناعت  يتلا  ةاتفلا  كلت  فطخ  اولواح  مأ  ينعتأ  – 
.رهظلا لبق  ةحرابلا  لجأ ، – 

نكلو َِمل؟ – 
.ةنيم ءافتخاب  ةقالع  رمألل  نوكي  امبر  .هيلإ  لوصولا  لواحن  ام  اذه  – 

: لأسي وهو  هيبجاح  يمع  عفري 
؟ نيتثداحلا نيب  طبارلا  امو  – 

.ايرام اأ  مهنم  ًانظ  ةنيم  فطخب  اوماق  امبر  – 
؟ امهنيب ريبك  هبش  كانهأ  – 

ًاريثك اههجو  ءالؤه يف  ققدي  امبرو مل  هتاذ ، فطعملا  ناكلمت  امهنكلو  ال ، – 
.ءاتشلا بايث  ةيقبو  ةعبقلا  ببسب 

.اهضعبب ثادحألا  طبر  ةبوعص  هيلع  ودبتو  هراكفأ ، طلتخت 
؟ ةاتفلا فطخ  نوديري  اوناك  اذامل  .ةظحل  ةظحل ، – 

.لّوستلا لجأ  نم  – 
؟ ةاتفلا هذه  رمع  مكو  – 

.ًابيرقت نيرشعلاو  ةسماخلا  يف  – 
.لوستلا اهلالغتسا يف  متي  نأ  نم  ربكأ  اهنكل  – 

١٧٤ مكـتبة



ةينغلا يف لودلا  ىدحإ  تايفشتسملا يف  ضعبل  اهئاضعأ  عيب  اودارأ  امبر  – 
.قلعأ .ابوروأ – 

نكلو يف فيضي –  نأ  لبق  ريكفتلا  قرغُيو يف  ةيرشب – ؟ ءاضعأ  ةراجت  – 
؟ ًاددجم نودوعي  اذاملف  مهتياغ ، اوققح  دقف  ىرخألا  ةاتفلا  اوفطخ  مأ  لاح 

.اهلح نم  نكمتأ  يتلا مل  ةطقنلا  يه  هذه  – 
: قلعي نأ  لبق  ةهربل  ركفيو  هدي ، نم  ةكوشلا  يمع  كرتي 

يذلا ببسلا  ملعأ  ال  انأف  ةئطاخلا ، ةهجولا  نوكلست  مكنأ  دقتعأ  – 
.نيتيضقلا نيب  ةقالع  دوجوب  نظأ  يننكلو ال  ايرام ، فطخ  ةلواحمل  مهعفد 

زارحإ نم  نكمت  دق  هسفن  ّنظي  يذلا  تقولا  يفف  ىفطصم ، هجو  ّرمحي 
رعشأ امك  .هب  ماق  ام  لك  فسني  لمعلا  هسيئر يف  سيئر  وه  اه  ةيضقلا ، حاجن يف 

ديرأ ال  يننكلو  ملا ،
َ
ةيضَر هفواخمب  هكسمتو  هيأر ، ىلع  يمع  رارصإ  نم  قيضلاب 

.ىفطصم مامأ  هعم  لادج  لوخدلا يف 
.لوقأ .رمألا –  نم  دكأتلا  انيلع  – 

.اهنم برهتي  ةمساح  تارظنب  ههجاوأف  ّيلإ ، رظني 
 – فدري نأ  لبق  ةطلسلا  نحص  ىلإ  ةكوشلا  ديعيو  .دكأتلاب –  اوموق  ًاذإ  – 

.ىدس مكتقو  نوعيضت  مكنأب  دقتعأ  يننكلو 
هقفاو نإو  ةبيصم ، كلتف  ضرتعا  نإف  جرح ، عضو  هسفن يف  ىفطصم  دجي 

.هتريح طسو  ًاتماص  لظي  اذل  .ربكأ  ةبيصم  كلتف  يأرلا 
.ةثداحملا ىرجم  رييغتل  اهلوقأ  .ىفطصم –  اي  هلكأت  ًائيش  كل  بلطأ  له  – 

نكلو ءايحتسا –  دري يف  .يلوخد –  نيح  ماعطلا  ضعب  تبلط  دقل  – 
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.ةلواطلا هذه  ىلإ  سلجأس  يننأ  فرعي  لدانلا ال 
 – هبارطضا ىدم  ظحال  دقو  يمع ، اهلوقي  .كيلع –  رثعيس  قلقت ، ال  – 

؟ لجرلا ىلع  ضبقلا  متيقلأ  لهو 
سلتخي وهو  ىفطصم  هبيجي  .ءاسم –  مويلا  هيلع  ضبقلا  ءاقلإب  موقنس  – 

.ّيلإ رظنلا 
نل مكنأ  نورتس  فدريو –  عانتقا  الب  اهلوقي  .كلذب –  اوموق  ًانسح  – 

.ةوطخلا هذه  نم  ءيش  يأ  ىلإ  اولصت 
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

نم ءانب  مامأ  ةنوكرملا  ةرايسلا  يندملا يف  سابللاب  ناتيطرشو  ىفطصمو  رظتنأ 
ةفيثك ةقبط  نيتيطرشلا  هجو  يطغت  .ملظم  هبش  قاقز  يف  ةكلاهتملا ، ىشاب  الرات  ةينبأ 

اأ يمامألا  دعقملا  يراوج يف  ىلإ  سلجت  يتلا  لاريم  ينربخت  .ليمجتلا  قيحاسم  نم 
داكي ًادودو ، ًاهجو  قيحاسملا  كلت  ءارو  يفخت  يهو  .ماعلا  اذه  ةيلكلا  نم  تجرخت 

اهدهعأ يف راوطأ مل  ةبارغب  زيمتت  اهنكلو  ةنيم ، رمع  لثم  اأ يف  ّدب  .ًايلوفط ال  نوكي 
ةيلاخ حورو  ةيوفعب  فرصتتو  بابشلا ، ةيويح  اهنم  ضيفت  .ةطرشلا  نم  اهئالمز  ةيقب 

هيعارصم ىلع  حوتفم  قيرطلا  ّنأ  نظتو  دعب ، ةايحلا  براجت  اهلقصت  .مومهلا مل  نم 
.ةزرطم ةيدلج  ةرتسو  ءارمح ، ةرونت  يدترت  .قئاوع  نود  اهتنهم  مدقتت يف  يكل  اهمامأ 

الو .ناتقسانتملا  ناتيجاعلا  اهاقاس  رهظتف  ةرايسلا ، ةسلاج يف  يهو  ًاليلق  ةرونتلا  عفترت 
اهنكلو ال رمألا ، تظحال  دق  اأ  مغرو  .ينثدحت  اميف  امهنع  يتارظن  عفر  عيطتسأ 

راوج ىلإ  يفلخلا  دعقملا  يف  سلجت  يتلا  ةشئاع  امأ  .قالطإلا  ىلع  ةءاتسم  ودبت 
رهظي ةقايلا  حوتفم  تارهسلا ، بساني  ًازرطم  رضخأ  ًاناتسف  تدترا  دقف  ىفطصم ،

لثم ةيخرتسم  ودبت  ال  .نوللا  متاق  ًافطعم  هقوف  تدترا  دقو  اهردص ، ءازجأ  مظعم 
ال لباقملابو  .رخآلاو  نيحلا  نيب  فطعملا  ةقايب  اهردص  ةيطغت  لواحت  يهف  اهتليمز ،

املك اهعم  ثيدح  حتف  ةلواحمب  موقي  وهف  اريج ، نم  ًاجعزنم  ىفطصم  ودبي 
.اهرتوت زواجت  عيطتست  ةاتفلا ال  نكلو  ةصرفلا ، هل  تحنس 

ةمتاق رمح  حيباصم  اهلخدم  ءيضي  يتلا  ةيليللا  يهالملا  دحأ  مامأ  نآلا  نحن 
سورودناب قدنفو  .ةرايسلا  ىلع  بوانت  يف  ئفطنتو  ءيضت  يتلا  اهؤاوضأ  سكعنت 

ةهجاوملا ةناحلا  يفو  .رتم  ةئم  ىلاوح  انع  دعبي  ةيلمعلا ، ذيفنت  ناكم  لكشي  يذلا 
امك .وجين  فرعي  نم  مهف  يندملا ، سابللاب  ةطرشلا  نم  رصانع  ةثالث  سلجي  قدنفلل 
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لصاوتن رخآلاو  نيحلا  نيبو  .يلفسلا  عراشلا  لخدم  نابقاري  نيرخآ  نييطرش  كانه  ّنأ 
امأ دكأتم  يننكلو  امهلماعت ، ًاريبك يف  ًامارتحا  نايدبي  ثيح  يكلساللا ، ةطساوب 
انتليمع امأ  .انراوجب  ناتسلاج  ةيناثلا  ةبعشلا  نيتاتف يف  لمجأف  انيلع ؛ تانعللا  نابصي 

ىلع ضبقلاو  ةيلمعلا  ءدب  ةراشإ  انيطعتل  ةبسانم  ةصرف  نيحتت  يتلاو  لخادلا ، يف 
.فيظنتلا ةلماع  ةئيه  تركنت يف  يتلا  ةأرملا  يهف  ًاسبلتم ، لجرلا 

ىلع ظفاحي  عراشلا  نكل  ليللا ، فصتنم  زواجت  دق  تقولا  ّنأ  مغرو 
، نيهاجتالا الك  يف  ريسلا  نولصاوي  صاخشأ  ةسمخ  وأ  ةثالث  نم  رمز  .هماحدزا 

تأدب وأ  ةليللا ، مابوانم  تهتنا  نمم  يهالملاو  قدانفلا  نيلماعلا يف  نم  مهمظعمو 
هذه دحأ  وه  سورودنابلاو  .ةفاثكب  قاقزلا  زاتجت  ًاضيأ  تارايسلا  ّنأ  امك  وتلل ،

قدنفلا يفتكي  الو  .ةراعدلا  اونهتما  نيذلا  نيذاشلل  ةلضفملا  ةهجولا  هنكلو  .قدانفلا 
ةصاخ ةمدخ  هيدلو  .مهنم  نئابزلا  تابلط  ريفوت  ىلع  لمعي  لب  ءالؤهل ، ناكملا  ريفوتب 

صاخشألا دحأ  وه  طيقللا  وجينو  .ةراعدلا  مهلالغتسا يف  ّمتي  نمم  لافطألا  ريفوتب 
.قدنفلا لامعألا يف  هذه  نوريدي  نيذلا 

ريثت مئارجلا  نم  ةلسلس  بكترا  دقف  ثلاثلا ، دقعلا  زواجتي  مل  هنأ  مغر 
ضبقلا ءاقلإ  دقو مت  .سموم  هتدلاوف  هبقل ، نم  حضاو  وه  امكو  .لعفلاب  بارغتسالا 
قالطإ نم  ةنس  دعبو  .هناريج  دحأ  ّنق  نم  جاجدلا  ةقرس  ةمهتب  ةرم  لوأ  هيلع 

هنس مل رغصلو  .تارايسلا  ىدحإ  ةلجسم  ةقرس  ةمهتب  ًاددجم  نجسلل  داع  هحارس ،
هتزايحل هيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  ديعأ  ةرتف  دعب  نكلو  ًاريثك ، نجسلا  يف  ثكمي  نكي 

هذه ةيا  يفو  .لكاشم  يأ  نود  تاونس  ثالث  ةدم  يقب  هجورخ ، دعبو  .نييوريهلا 
.نيدعاقتملا ةطرشلا  لاجر  دحأ  ةظفحم  ةقرس  لواحي  ناك  اميف  نجسلا  ىلإ  داع  ةدملا 

، ةلدألا دوجو  مدعلو  نجسلا ، نييوريهلا يف  يجورم  دحأ  لتق  ةثداح  يف  طروت  دقو 
ثيح هحارس ، قالطإ  دعب  همئارج  نع  فقوتي  هنأ مل  الإ  .ةمهتلا  نم  لصنتلا  عاطتسا 

لبق نيتنسل  نجسو  .يهالملا  دحأ  ىلع  وطسلا  ةمهتب  ىرخأ  ةرم  هيلع  ضبقلا  يقلأ 
عبط هتم  تناك  ةرملا  هذه  يفف  ةليوط ، ةدمل  رمتست  مل  هتيرح  نكلو  .جرخي  نأ 
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ةبوقع لان  دقف  ةيلمعلا ، هذه  ميعزلا يف  نكي  هنألو مل  .ا  لماعتلاو  ةفيزم  تارالود 
عماج يف  يحاضألا  حبذب  ماق  ثيح  .هتبوت  نلعأ  هحارس  قالطإ  دعبو  .ةفّفخم 

يريخلا نكسلا  هئاويإب يف  ماق  يذلاو  عماجلا ، نذؤم  همع  ناك  ثيح  .بويأ  ناطلسلا 
تاداجس ىلغأ  نم  ثالث  عم  ىفتخا  نيرهش ، رورم  دعبو  هنكلو  .عماجلل  عباتلا 
ىدحإب شرحتلا  لواحي  ناك  اميف  هيلع  ضبقلا  ءاقلإ  ّمت  رهشأ  ةتس  دعبو  .عماجلا 

تامامحلا ىدحإ  يف  لمعلاب  ماق  ةرملا ، هذه  هجورخ  دعبو  .تايناملألا  تاحئاسلا 
نم امإ  لمعلا ، اذه  ىلع  لوصحلاب  ماق  هنأ  حجرملا  نمو  .ميسقت  ةقطنم  ةيمومعلا يف 

ىقتلا كانه ، هلمع  ءانثأو  .ايفاملا  تاباصع  عم  هتاقالع  ببسب  امإو  ديدهتلا ، لالخ 
مضناو .بهذلا  هنم  ينجيس  لمع  هنأ  كردأو  راوجلا ، يف  نيدرشملا  لافطألاب 

هيلع ضبقلا  ءاقلإ  نكلو ّمت  .لوستلا  لافطألا يف  لالغتسا  نع  ةلوؤسملا  تاباصعلل 
ترتُب هرمع  نم  ةعباسلا  لفط يف  ا  ىلدأ  يتلا  ةداهشلا  ةجيتن  ةرملا  هذهو  نيتنس ، دعب 

تايلمعل نيدرشملا  لافطألا  عاضخإب  ًام  هجاو  ثيح  .هيقاس  ىدحإو  هعارذ 
لالخو .لوستلا  مهيلغشتو يف  ًايسنج ، مهيلع  ءادتعالاو  مههيوشت ، دمعتت  ةيحارج 

.ءانجسلا ضعب  لبق  نم  هتيفصت  ةلواحم  نم  ةنخثم  حارجب  اجن  نجسلا ، يف  هثوكم 
نجسلا نم  هجورخ  دعبو  .هتبوقع  ةدم  ءاهتنا  ىتح  يدارفنا  نجس  ىلإ  هلقن  ثيح ّمت 

عيب لمعلل يف  لقتنا  دقف  ىفطصم ، تامولعم  بسحبو  .ةقباسلا  هتنهم  ةسراممل  داع 
.ةشحافلا ضرغب  ءاينغألا  ضعبل  نيدرشملا  لافطألا 

، ةيضقلا ةيفلخ  نع  تامولعم  ناكلمت  ال  انعم ، نيتسلاجلا  نيتاتفلا  ّنأ  مغرو 
نيلماعلا يف دحأ  ىلع  ضبقلا  ءاقلإل  ةيداع  ةيلمع  درجم  تسيل  اأ  نانمخت  امهنكلو 

.رمألا انلخدت يف  ببسب  كلذو  ةراعدلا ،
زاهج نم  ةمداقلا  ةشخشخلا  توص  عفتري  قئاقد  رشع  رورم  دعب 

.ةناحلا نيسلاجلا يف  ةطرشلا  رصانع  دحأ  انملكي  ثيح  يكلساللا ،
؟ يليللا سراحلا  اهيأ  ينعمست  له  يليللا ، سراحلا  ىلإ  ةناحلا  بحاص  نم  – 
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.يكلساللا زاهج  لمحأ  انأو  اهلوقأ  .كعمسي –  يليللا  سراحلا  لجأ ، – 
.نيلفط هتقفربو  انبحاص  ءاج  دقل  – 

؟ ملُع .فيظنتلا  ةلماع  نم  تاميلعت  اورظتنا  .ةناحلا  بحاص  اي  ملُع  – 
؟ يليللا سراحلا  اهيأ  رماوألا  ديعت  اله  – 

نيحو .عبارلا  قباطلا  ىلع  مكنيعأ  اوقبأو  .ناكملا  انفيض  لخديل  – 
.ملُع .رمألاب  انوملعأ  فيظنتلا  ةلماع  ةراشإ  نودهاشت 

، رماوألا اعمس  دق  يلفسلا  عراشلا  لخدمل  نيبقارملا  نييطرشلا  ّنأ  دكؤملا  نم 
نم دكأتلا  يضتقي  رذحلا  نكلو  ًالغّشم ، يكلساللا  زاهج  ءاقبإب  امرمأ  يننأل 

.ًاضيأ امهيلإ  رماوألا  لوصو 
.عراشلا حابصم  عم  لصتي  يليللا  سراحلا  – 

.هرظتنأ يذلا  ّدرلا  رخأتي  ال 
.كعمسي عراشلا  حابصم  يليللا ، سراحلا  اهيأ  معن  – 

؟ عراشلا حابصم  اي  ةناحلا  بحاص  متعمس  له  – 
.سراحلا اهيأ  انعمس  لجأ  – 

؟ ملُع .كرحتلل  نيدعتسم  انوك  – 
.يليللا سراحلا  اهيأ  ملُع  – 
.ينضح يكلساللا يف  عضأ 

 – صاصرلاب هوشحأ  يذلا  يسدسم  جرخأو  .انتاريضحت –  لمكن  انوعد  – 
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.ديلا لوانتم  انتحلسأ يف  نكتل  نكلو  عقيس ، ًاكابتشا  نأ  نظأ  ال 
، صاصرلاب اماوشحتو  نيتريغصلا  امهيتبيقح  نم  امهيسدسم  ناتاتفلا  جرخت 

: ىفطصم وحن  ًافلخ  تفلتأ  اميف 
.روفلا ىلع  انب  قاحللا  امكيلعو  ةمدقملا ، لاريمو يف  انأ  لخدنس  – 

.ىفطصم ينلأسي  لاجرلا – ؟ نوكيس  فرغلا  يأ  حضتا يف  له  – 
دحاو مقر  نيتفرغلا  يف  نونوكيس  فيظنتلا ، ةلماع  تامولعم  بسحب  – 
ءاقلإ انيلع  .ةظحل  رخآ  يف  ام  رييغت  أرطي  ّالأ  وجرأو  .نيرشعو  ةعبسو  نيرشعو ،

.نيلفطلا دحأ  عم  دحاو  ريرس  امهنم يف  لك  نوكي  نيح  مهيلع  ضبقلا 
.زازئمشالا هبشي  ام  لاريم  هجو  ىلع  رهظي 

؟ ةرذقلا ةراجتلا  هذه  تأدب  ىتم  – 
حضوي .تاونس –  سمخلا  براقي  ام  يأ  .قدنفلا  اذه  حاتتفا  ذنم  – 

.ىفطصم
لوقأ .وجين –  وه  يساسألا  انفده  ّنأ  اوسنت  الف  للخ ، يأ  ثدح  نإ  – 

.انم تلفي  نأ  بجي  ال  ةيبغلا –  ةثداحملا  هذه  ًايهنم 
.نآلا ةحار  رثكأ  ودبت  ةشئاع  ّنأ  بيرغلا  نمو  ةغلاب ، ةيدجب  ّيلإ  ناعمتست 

: لوقلاب ردابت  اهبقارأ ، يننأ  ظحلت  نيحو  .ةيقيقح  ةمهمب  موقن  اننأ  وتلل  تكردأ  اأكو 
.انم تالفإلا  نم  نكمتي  نلف  قلقت ، ال  – 

.هتبعج ىلإ  يسدسم  ديعأ  اميف  اهلوقأ  .نوقفتم –  نحنف  ًاذإ  – 
يوق سيل  هنأ  نمخأف  ىفطصم ، متمتي  .انراظتنا –  لوطي  الأ  وجرأ  – 
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وحن يتارظنب  حيشأف  .ينلع  لكشب  نيتاتفلا  مامأ  رمذتي  هنأ  ينؤوسيو  يفكي ، امب  ةدارإلا 
.قدنفلا

.هلأسأ ضيبألا – ؟ نيهاشلا  ةيؤر  عيطتست  له  – 
: بيجي وهو  قدنفلا  هاجتاب  رظنيو  هتسلج ، لدعي 

.نوللا ةيركس  لبوأ  ةرايسو  ءادوس ، ( BMW  ) ةرايس كانه  – 
؟ راوجلا نيهاشلا يف  ةيؤر  عيطتست  الأ  – 

.رخآ لمعب  مايقلل  اهوذخأ  امبر  – 
ةبهأ ىلع  امهيتبيقح  ناكسمت  ثيح  انثيدح ، ىلإ  ناتاتفلا  مضنت  ال 

.ةيلمعلا ءدبل  دادعتسالا 
بحاص توص  ينلصي  مث  نمو  ًاددجم ، يكلساللا  نم  ةشخشخلا  عفترت 

: ةناحلا
.ملُع سراحلا ؟ اهيأ  ينعمست  له  يليللا ، سراحلا  ىلإ  ةناحلا  بحاص  نم  – 

: روفلا ىلع  هبيجأ 
.ملُع .كعمسأ  ةناحلا  بحاص  اي  لجأ  – 

عبارلا قباطلا  ةفرغلا يف  ءوض  ءافطإو  لاعشإب  فيظنتلا  ةلماع  تماق  دقل  – 
.ملُع .تارم  ثالثل 

، قدنفلا لخدن  نإ  امو  روفلا ، ىلع  كرحتنس  ةناحلا ، بحاص  اي  ًانسح  – 
.ملُع .ريخأت  نود  انب  اوقحلا 

.ملُع .يليللا  سراحلا  اهيأ  ًانسح  – 
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.ىفطصم ينلأسي  بهذن – ؟ له  – 
يف انناقبسي  امهنكلو  .ًاضيأ –  عراشلا  لفسأ  نييطرشلا  مالعإ  بجي  – 

.انب نالصتيو  فرصتلا ،
.ملُع يليللا ، سراحلا  بطاخي  عراشلا  حابصم  – 

لخدتلل امكيسفن  ازهج  أدبنس ، نحن  عراشلا ، حابصم  اي  كعمسن  نحن  – 
.ملُع .ةناحلا  بحاص  عم 

.ملُع .نادعتسم  نحن  – 
دق ةئفادلا  ةيبونجلا  حايرلاف  درب ، يأب  رعشن  ال  ةرايسلا ، نم  لجرتن  نيح 

ةثالث ةدمل  لط  تلظ  يتلا  جولثلا  كلت  لك  تاعاس ، لالخ  تباذأو  ب ، تأدب 
اهئاذح ةطساوب  ريسلاب  ةبوعص  لاريم  هجاوت  .ةللبم  تلاز  ام  عراوشلا  نكلو  .مايأ 

.ًابارطضا دادزت  ا  رعشأ  قدنفلا ، نم  برتقن  اميفو  .يعارذ  طبأتتف  بعكلا ، يلاع 
: حضوتف اهيلإ  رظنأ 
.دربلاب رعشأ  – 

.اهلأسأ ىلوألا – ؟ كتيلمع  يهأ  – 
ًاذإ .ريطخ  فارتعا  ىلع  مدقت  اأكو  شعار ، توص  بيجت يف  لجأ –  – 

.ليثمت درجم  ناك  ءودهلاو  كسامتلا  كلذ  لكف 
امم لهسأ  رمأ  هنأ  نيرتس  ةيوبأ –  ةربنب  اهبطاخأ  كعور –  نم  يئده  – 

.نيلّيختت
.نانتماب اهلوقت  كل –  ًاركش  – 

.ةينبألا نم  ثعبت  يتلا  ةتفاخلا  ءاوضألا  يده  ىلع  لّلبملا ، قيرطلا  ىلع  ريسن 
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باب نم  برتقن  نيح  .اننابقعتي  نيذللا  ةشئاعو  ىفطصم  مادقأ  توص  ينلصي  اميف 
، ةلباقملا ةناحلا  ةهجاو  ىلع  ةرظن  يقلأ  اميف  .امهلوصو  راظتناب  ًاليلق  لهمتن  قدنفلا ،
ال عراشلا ، ةيا  وحن  يتارظن  هجتت  نمو مث  .تاراشإلا  لدابتن  .انلاجر  نم  ًادحاو  ىرأل 

حتفأ ىفطصم ، لصي  نيحو  .بيرق  ناكم  نم  اننابقاري  هليمزو  عراشلا  حابصم  ّنأ  ّدب 
يف امهعبتن  ثيح  نيتاتفلا ، رورمل  لاا  ًاحسفم  ًابناج  ىحنتأو  قدنفلا ، باب 

.لوخدلا
يذلاو ةيعيبط ، رظانمب  نيزملا  ناردجلا  قرو  الولو  ًامامت ، غراف  ريغصلا  وهبلا 

، لابقتسالا ةلواط  وحن  هجتن  .ًادج  ًاشحوم  ناكملا  ادبل  نيميلا ، ىلع  طئاحلا  يطغي 
قيقدت وأ  ام ، ةديرج  ةءارقل  هسأر  ىنحأ  دقو  ةلواطلا ، فلخ  نيدب  لجر  سلجي  ثيح 

، اول ت  ةبهذم  فورحب  ةمخض ، ةحول  هفلخ  تقلع  دقو  .قدنفلا  تاباسح 
، لجرلا انظحلي  نيحو  ميحرلا .» نمحرلا  هللا  مسب   » ةريبك ةيبرع  فورحب  اهيلع  بتك 

دقو ةملكب  هوفتن  نأ  لبق  ىتح  انل  حضوي  ثيح  .هتتغابمب  انمق  اننأكو  ةأجف ، ضهني 
: ههجو مأسلا  الع 

.ةرغاش فرغ  انيدل  سيل  ةداس ، اي  رذتعأ  – 
ثدحتأ .روفلا – ىلع  انجازم  بيطب  بهذُت  ال  لجر ، اي  كلسر  ىلع  – 

.ءيشلا ضعب  جرح  عضو  نحن يف  ةقيقحلا  يف  فيضأ –  انأو  ةيقوس  ةقيرطب 
.يديس اي  ةرغاش  فرغ  يأ  كلمأ  يننكلو ال  هينعت ، ام  مهفأ  – 

.ًاحزامم هخبوأ  .كريدم –  لأستل  بهذاو  يديسو ، كديس  نم  كعد  – 
ًاذإ .ملالسلل  رواا  يبشخلا  بابلا  ثيح  راسيلا ، وحن  ةظحلل  هتارظن  هجتت 

.ريدملا ةفرغ  كانهف 
.باضتقا اهلوقي يف  .كتدعاسم –  نوعيطتسي  مهف ال  ىودج ، ال  – 
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.لجرلل اهيريو  ةئملا ، ةئف  نم  ةيدقن  قاروأ  ةمزر  هبيج  نم  ىفطصم  جرخي 
ىلع روثعلا  عيطتست  امبرف  .اننيب  اميف  ةلأسملا  لحنلف  ريدملا ، نم  كعد  – 

.نيترغاش نيتفرغ 
.ًاددجم يبشخلا  بابلا  ىلإ  رظنلا  دواعي  هنكلو  ةمزرلاب ، ةلهول  هانيع  قلعتت 

: لوقي ريصق  ددرت  دعبو 
، دوقنلا ذخأ  ىلع  هتردق  مدعل  ًابوركم  ودبي  .ءيش –  ديفت يف  نل  دوقنلا  – 

رركيو نيدوجوم ، لمعلا  هئاسؤر يف  نكي  ول مل  رمألا  ربدتيس  ناك  هنأ  حضاولا  نمو 
.انيدل رغاوش  ينقدص ال  ديدج –  نم 

.قدنفلا نم  نوبرتقي  ةناحلا  رصانع  ىرأف  جراخلا ، وحن  ةرظن  سلتخأ 
ىفطصم ينيع  ىلإ  قدحأ  انأو  اهلوقأ  .بهذن –  انوعد  ةليح ، ديلاب  ام  – 

.ولغوأ هيب  ءاجرأ  ةرشتنملا يف  قدانفلا  تائم  كانه  – 
: نيدبلا ةبطاخمل  ىفطصم  دوعي 

، ةحفاصملا نيدبلا  هلدابيف  ًاحفاصم ، هدي  دميو  .لاح –  لك  ىلع  ًاركش  – 
تعاض يتلا  دوقنلا  ىلع  ةرسحلا  نكلو  انم ، صلختيس  هنأل  حايترالا  هيلع  ادب  دقو 

ام لكب  هوحن  هدشيو  لجرلا ، فك  ىلع  ىفطصم  ضبقي  .هينيع  يف  ةحضاو  هنم ،
.ةيبشخلا ةلواطلا  ىلع  ةرغ ، نيح  ىلع  ذخُأ  يذلا  لجرلا  عذج  ينحنيف  ةوق ، نم  كلمي 

ةهوف عضأ  اميف  ىرسيلا ، يديب  ةلواطلا  ىلع  هسأر  طغضأو  هيلع ، موجهلاب  عراسأو 
هنذأ يف  سمهأ  انأو  هيلع ، ينحنأو  .ًةشهد  رغافلا  همف  يف  ىرخألا  يديب  سدسملا 

: ًاددهم
اذه غارفإ  يف  ددرتأ  نل  دحاو ، فرحب  تسبن  نإو  ةطرشلا ، نم  نحن  – 

.كمف هلك يف  سدسملا 
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ءارو ىلإ  ًاعرسم  هجتي  ثيح  تالامتحالا ، لكل  طاتحي  ىفطصم  نكلو 
.ًاضرأ هنطب  ىلع  هيقليو  قصال ، طيرشب  لجرلا  مف  قلغيو  ةلواطلا ،

موقتو اهتبيقح ، نم  سدسملا  جرخت  يتلا  لاريم  بطاخأ  .هشيتفتب –  يموق  – 
صخش يأل  يحمست  الو  بابلا ، ةسارحب  يموق  ِتنأو  ىفطصم –  ناكم  ذخأب 

.نيشيآل لوقأ  جورخلاب – 
، ةجض يأ  ثادحإ  مدعب  مهيلإ  ريشأف  ءانثألا ، هذه  رصانعلا يف  ةيقب  لخدي 

.ينم بارتقالا  وجين  فرعي  يذلا  لهكلا  نم  بلطأ  اميف 
ىلإ نيتعومجم  لكش  ىلع  نودعصتس  اذل  وجين ، ىلع  ضبقلاب  موقنس  – 

؟ كلذك سيلأ  فرغلا  مقر  نوفرعت  .ىلعألا 
.اوفرعي مأ  تمصب  نوريشي 

.ةرادإلا ةفرغ  محتقن  نأ  لبق  ةدحاو ، ةقيقد  مكلهمأس  – 
.نيقبطم تمصو  ةعرس  دوعصلاب يف  نوأدبي  ىتح  يمالك ، يأ  نإ  امو 

وحن اهسدسم  بوصت  يهو  ةمزاح  ودبت  لاريم  ثيح  نيتاتفلا ، ىلع  ةريخأ  ةرظن  يقلأ 
ةفقاو اهفطعم ، تحت  هتفخأ  يذلا  سدسملا  كسمت  نيشيآ  امنيب  .ًاضرأ  ىقلملا  لجرلا 

ضبقلا ءاقلإل  هجوتلا  ررقأف  ماري ، ام  ريخ  ىلع  رومألا  ودبت  .ءودهو  تابثب  بابلا  مامأ 
.وجين ىلع 

ىفطصم فقيف  .دعب  ِهتنت  ةقيقدلا مل  ةلهم  نكلو  ةرادإلا ، ةفرغ  نم  برتقن 
ينلصتف ًاتصنتم ، بابلا  نم  برتقأ  .هراسي  ىلع  علصألا  اميف  بابلا ، نيمي  ىلع 

اي لخادلا  ًاصخش يف  مك  .هلوح  نوثدحتي  يذلا  ام  مهفأ  نأ  نود  ةلخادتم ، تاوصأ 
.جورخلا نووني  اوناك  نإ  لءاستأف  لخادلا ، نم  يسرك  كيرحت  توص  عمسأ  ىرت ؟

، عرستلا انيلع  بجي  ال  .ةيقبتم  ةيناث  ةرشع  سمخ  كانه  لاز  ام  ةعاسلا ، ىلإ  رظنأ 
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ىلع .برتقت  مادقألا  تاوصأ  نكلو  .اودعص  نم  ىلإ  ةبسنلاب  اهتميق  اهل  ةيناث  لكف 
ًائيش لوقيو  فقي  هنكل  بابلا ، نم  وندي  وهو  هعمسأ  .جورخلا  يوني  نم  كانه  بلغألا 

.لاقي يذلا  ام  زيمأف  .ام 
ءاقب مغرو  .طيقللا  وجين  هنإ  .لافطألا –  باحطصال  ًادغ  دوعأس  – 
ءدبلا ةراشإ  يطعأ  .نآلا  كلذل  ةيمهأ  ال  نكلو  تقولا ، ءاهتنا  ىلع  ٍناوث  عضب 

.ةفرغلا محتقنو  يقيفرل ،
.ةطرشلا .اوكرحتت  ال  – 

طسوتم هنإ  .ًاقوعصم  ةفرغلا  فصتنم  يف  طيقللا –  هنأ  ّدب  ال  لجر –  فقي 
.ًاميسو يف ًاصخش  هرابتعا  نكميو  لب  قرشم ، هجوو  ةمعان ، حمالم  وذ  رقشأ  ةماقلا ،
هطروت يف رطخي يل  نأ  لاحملا  نم  ةفداصم ، هتيأر  ولف  لكشلا ، اذ  هليختأ  ةقيقحلا مل 
يف لجر  سلجي  بابلل ، ةهجاوملا  ةمخضلا  ةلواطلا  فلخو  .ةرذقلا  لامعألا  هذه 
.تاسدعلا ال ةكيمس  ةراظن  عضيو  ناقيقد ، نابراش  هل  ةنادبلل ، ليمي  رمعلا ، فصتنم 

: لاع توصب  انلأسي  وهو  هسفن ، كلامت  طيقللا يف  هقبسي  .قدنفلا  كلام  هنأ  ّدب 
؟ انه يرجي  يذلا  ام  – 

.يسدسم نم  ةراشإب  هرمآ  .كسأر –  قوف  ام  ىلإ  كيدي  عفرا  – 
: ءايتسا هيتفش يف  ّمزي  وهو  ينلأسي  لب  برطضي ، هنكلو ال 

؟ انتم يه  ام  – 
توص ىلعأب  ضرتعيو  وجين ، تابث  نم  ةأرجلا  ضعب  ًاضيأ  كلاملا  دمتسي 

: انلأسي وهو  هراضحتسا  عيطتسي 
؟ شيتفتلاب نذإ  مكيدلأ  – 
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.نيتليئض سدع  يتبحك  نيتكيمسلا ، ةراظنلا  يتسدع  فلخ  هانيع  ودبت 
مودقب مهمالعإو  يولعلا ، قباطلا  امهلاجر يف  ريذحت  خارصلا  اذه  نم  نافدهي  امهو 

.ةطرشلا
.لجرلا ىفطصم  بطاخي  .ضا –  – 

.ًاخراص ضارتعالا  وجين  لصاوي  .ًالوأ –  شيتفتلا  نذإ  ىرن  نأ  انيلع  – 
يف يسدسم  ةهوف  زرغأ  انأو  اهلوقأ  .طيقللا –  اهيأ  ءاشت  امك  خرصأ  – 

.كعامس نم  كنئابز  نكمتي  امبرف  هنطب – 
حاتجت .ىلعألا  وحن  هنع  ًامغر  هتارظن  هجتتو  هسأر ، فلخ  هيدي  وجين  عضي 

: لوقي وهو  ًاضيأ ، رخآلا  بولسأ  ريغتي  روفلا  ىلعو  ةيعيقص ، حاير  ةبه  ناكملا 
موقن اننأ ال  فرعتو  انفرعت ، ولغوأ  هيب  ةطرش  ّنأ  امك  مرتحم ، قدنف  اذه  – 

.تافلاخم وأ  لكاشم  يأب 
عفري وهو  ىفطصم  اهلوقي  .ًالوأ –  ضا  نكلو  ًادج ، مرتحم  هنأ  قثاو  انأ  – 

.هنم عرسأ  ناك  ىفطصم  نكلو  ا ، كسمتلا  لجرلا  لواحيف  هينيع ، نع  ةراظنلا 
وهو يرجي  ام  ةيؤرل  هينيع ، قّيضي  وهو  لجرلا  لوقي  .يتراظن –  دعأ يل  – 

.مهافتلا عيطتسن  لكاشملل ، يعاد  ال  فدري – 
نيح ًالمأ  لجرلا  دمتسيف  ينقمري ، وهو  هسأر  زهيو  يوحن ، ىفطصم  تفتلي 

.انتمص ىري 
.ااذ ةقيرطلاب  ةلكشملا  اهيف  لحن  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تسيل  اإ  – 

هعفدي وهو  ىفطصم  هبيجي  .نآلا –  دعب  مهافتلا  نم  نكمتنس  اننظأ  ال  – 
.فنعب طئاحلا  وحن 
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.وجين لخدتي  .ىذأ –  يأ  انب  قحلي  نلف  ءابغب ، فرصتلا  نع  اوفقوت  – 
طئاحلا ىلإ  هعفدأ  اميف  اهلوقأ  .ًامامت –  كب  قحليس  يذلا  ام  ًابيرق  كردتس  – 

.رواا
.فقوملا كرادت  لواحي  وهو  ًائجافتم ، وجين  ودبي 

.ينلأسي متنأ – ؟ ةطرشلا  ماسقأ  يأ  نم  – 
.ًائزاه ىفطصم  هبيجي  (. – FBİ ( ـ لا نم  نحن  – 

وجين هجو  قصلأ  انأو  يتمارص  ىلع  ظفاحأ  اميف  علصألا ، كحضي 
.طئاحلاب

.هرمآ .طئاحلا –  ىلع  كيدي  دنسأ  – 
: لوقي يتاميلعت ، ذفني  اميفو 

.ةلهس نيكاسملا  نم  ةيرخسلاف  نوؤاشت ، امك  اورخسا  – 
اوماق ول  يديب –  هعذج  شتفأ  اميف  اهلوقأ  نيكسملا – ؟ اذه  وه  تنأو  – 

.يهتنت نأ  لبق  ًالماك  ًاماع  قرغتستس  فحصلا ، كمئارج يف  رشنب 
: لوقي وهو  هتوص  ىلع  قلقلا  ميخي 

.رخآ صخش  نيبو  ينيب  متطلخ  مكنأ  ّدب  ال  – 
.هبيجأ .ىرخأ –  ةرم  كئاضعأ  بيترت  نع  زجعت  نأ  ىلإ  كطلخب  موقنس  – 
ًاسدسم بحسي  اميف  هوحن  يتارظن  هجتتف  ىفطصم ، فتهي  اذه – ؟ ام  – 

.ةيلزه ةكرح  هب يف  حّوليو  قدنفلا  كلام  مازح  نم  اّتيراب  ةمالع  نم 
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 – .هيف ةيماظنلا  ةصخرلا  ةقرو  دجتس  جردلا  تحتف  نإ  صخرم ، هنإ  – 
.رثكأ ةيصخشلا ال  يتيامح  لجأ  نم  هنإ  فدري –  نأ  لبق  ًاعزج ، لجرلا  حضوي 

.ىفطصم هلأسي  نمم – ؟ – 
.بيجي وهو  مثعلتي  .نيمراو –  صوصللا  نم  – 

؟ مكنم رذقأ  نومرجم  كانه  لهو  – 
.هسفن نع  لجرلا  عفادي  .اننوملظت –  مكنإ  – 

.هشتفأ اميف  وجين  لأسأ  كتزوحب – ؟ حالس  كانهأ  – 
.تاقرطلا كلت  ىلع  ريسأ  انأ ال  – 

لخدتي .لافطألا –  بيهرت  لجأ  نم  حالسلل  ٍعاد  نم  امف  لجأ ، – 
.علصألا يطرشلا 

.يطرشلل ةدعوتم  تارظن  هّجويو  هسأر ، وجين  ريدي 
لجرلا رود  بعل  ًالواحم  ينعيطي  هنكلو ال  هرذحأ ، .كسأر –  كرحت  ال  – 

لبق هتايونعم  كد  لجأ  نم  ةصرفلا  هذه  ينحنم  هنأل  نانتمالاب  رعشأف  .يوقلا 
.رادجلاب قصتلي  ههجو  لعجت  ةوقب  ىنميلا  يفكب  هقنع  عفصأ  ثيح  باوجتسالا ،

ةعفصلا هيلع  لاهنت  اميف  ًاعجوتم ، اهلوقي  .ينبرضت –  اذامل  ..هآآآ  – 
.ىرخألا

ءاقبلا لواحي  اذل  يتياغ ، نّمخ  هنأكو  ةدحب  خرصي  .يبرض –  نع  فقوت  – 
رادجلاب يف هسأر  مطتري  ثيح  اهيتقباس ، نم  ىوقأ  نوكت  ةثلاثلا  ةعفصلا  نكلو  .ًاتباث 

.ةخّودم ةبرض 
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ىلإ ةمكحم  ةلكر  ددسأ  اميف  وجين ، حبني  .اذه –  اي  يبرض  نع  ّفك  – 
، ملألا نم  ههجو  نضغت  دقو  هيتبكر ، ىلع  رخيو  هسافنأ ، عطقنت  ثيحب  ىنميلا  هتيلك 

.يوحن تافتلالا  لواحي  وهو 
.هبطاخأ .ىرخأ –  ةرم  اهلق  – 

دعتبأف ينمتشي  وهو  هنانسأ  ّرصي  ثيح  نظأ ، تنك  امم  ىوقأ  ودبي  هنكلو 
، ىرخأ ةلكرب  اهبقعأل  ًاضرأ ، عقوقتيف  ةوق ، نم  تيتوأ  ام  لكب  هلكرأو  نيتوطخ ، هنع 

: ًالئاق هنذأ  ىلع  ينحنأ  نمو مث 
..ىرخأ ةرم  اهلق  – 

: ًاخراص ّيلإ  لسوتي  وجين ، رايا  كلاملا  ىري  نيحو 
.هبرض نع  فقوت  كوجرأ ، – 

.فنعب طئاحلا  وحن  هعفدي  وهو  ىفطصم  هرجزي  .لخدتت –  ال  – 
، يسفن ىلع  ةرطيسلا  عيطتسأ  يننكلو ال  ًاددجم ، متشلا  ىلع  وجين  ؤرجي  ال 
، ةلكرلا ةدش  نم  ًاملأ  ىولتيل  هيدي ، اتلكب  هيمحي  يذلا  هنطب  وحن  ىرخأ  ةلكر  ددسأف 
، جراخلا نم  ءاضوض  انلصت  .ةفش  تنبب  قطني  نأ  نود  ديدج  نم  روكتي  نأ  لبق 

.وهبلا وحن  هجتأو  نيمرا ، عم  علصألاو  ىفطصم  كرتأف 
ةسماخلا دودح  امهدحأ يف  ناسّكنم ، امهاسأرو  بايثلا  اقينأ  نالجر  طبهي 

ام قحلي  اميف  .ةطرشلا  رصانعب  نيطاحم  نيسمخلا ، زواجت  دق  رخآلاو  نيثالثلاو 
يتلا ةنولملا  تايتفلا  بايث  عم  ًابيرغ  ًاضقانت  ريصقلا  امهرعش  قلخي  ناريغص  نايبص 
كردأ امهيلإ ، رظنلا  ققدأ  نيح  يننكلو  ناوخأ ؟ امهأ  .حضاو  هبش  امهعمجيو  اايدتري ،

ًافئاز ًاهبش  قلخت  امهيتفشو  امويع  يطغت  يتلا  ةفيثكلا  قيحاسملاف  .ئطخم  يننأ 
امأ ىتح  .امهيهجو  ىلع  لجخلا  نم  ةمالع  ىندأ  روهظ  مدع  بيرغلا  نكلو  .امهنيب 
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، ةيحابإلا مالفألا  يلثممك  امهيناسل  جارخإب  ناموقيو  لب  ةرهاظ ، ةحاقوب  ناكحضي 
.حضاو ءاوغإب  امهيتفش  ناقعليو 

: ًاحضوم نيلفطلا  وحن  هسأرب  قيرفلا  دئاق  ريشي 
.بوبحلا ضعب  ايطاعت  دقف  نايشتنم ، امإ  – 

: لوقي وهو  لهكلا ، ذاشلا  برتقي 
.يرجي ام  مهف  متأسأ  دقل  يديس ، – 

: ًادّصقتم هلأسأ  انأو  زازئمشا  تارظنب  هجدحأ 
؟ كادلو نالفطلا  ناذه  له  – 

.كلذك اسيل  ال  – 
؟ ءابرقأ متنأ  له  – 
.دوربب بيجي  .ال –  – 

؟ ةدحاو ةفرغ  امهعم يف  هلعفت  تنك  يذلا  ام  – 
: لخدتي ينيثالثلا  نكلو 

.ةثداحلاب انفراعم  وأ  اناتلئاع  تعمس  نإ  نكلو  ةقامح ، انفرتقا  دقل  ًانسح ، – 
ًانعط توملا  نم  ةاجنلا  ةيفيك  يف  تركفل  كناكم ، يف  تنك  ول  – 
ادع ًاهبنم –  هعطاقأ  .كفراعمو –  كتلئاع  ريكفتلا يف  لدب  نجسلا ، نيكاكسلاب يف 

.كانه ةعينش  ةيسنج  تاءادتعال  ةضرع  ناحبصتس  امكنأ  نع 
ينلباقتف يسأر ، ريدأ  .ًايزخ  نيرّمحملا  امهيهجو  ىلع  قيمع  فوخ  ميخي 
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تزواجت اهنكلو  ًاضرأ ، حطبنملا  نيدبلا  دسج  قوف  ةبصتنم  تلاز  ام  .لاريم  تارظن 
.ةمتاقلا اهشومر  فلخ  ًاجاهتبا ، ناتوالهشلا  اهانيع  ّعشت  ثيح  قلقلا ،
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رشع عبارلا  لصفلا 

نيذاشلا تالسوت  بذجتف  .انلوخد  ىدل  ةطرشلا  مسق  طاشنلا يف  ّبدي 
نيلفطلا تاهقهقو  هيماحمو ، هتراظنب  ةلصاوتملا  قدنفلا  كلام  ةبلاطمو  ةرمتسملا ،

سيئر ّنأ  ظحلا  نسحلو  .انلوح  اوعمجتيل  نييلوضفلا ، ةطرشلا  رصانع  ةيريتسهلا ،
لسريف رومألا ، ميظنت  ىلإ  روفلا  ىلع  ردابي  ثيح  فرصتلا ، ديجي  بوانملا  ةطرشلا 
.ةقرفتم فرغ  مهنجسيل يف  يلفسلا ، قباطلا  ىلإ  نيلفطلاو  كلاملاو  نيذاشلا  نم  الك 

ذفاونلا يف ةميدع  ةريغصلا ، قيقحتلا  ةفرغ  انحنم  ىلع  قفاوي  رمذتلا  نم  ليلق  دعبو 
.وجين عم  قيقحتلا  لجأ  نم  يناثلا ، قباطلا 

اهوج ريثي  يتلا  ةفرغلا  فصتنم  ةعوضوملا يف  ةلواطلا  ىلإ  ءود  وجين  سلجي 
ماطترا ةجيتن  هنيبج  تطغ  يتلا  ةيجسفنبلا  ةعقبلا  اميف  .ههجاويس  ام  ًارظتنم  قيضلا ،
اهادبأ يتلا  ةسارشلا  فالخ  ىلعو  .ميسولا  ههجو  ىلع  ةخطلك  ودبت  طئاحلاب ، هسأر 

، اذه هرهظمب  عادخنالا  ءابغلا  نم  نكلو  .يلج  عونخو  قلق  هيلع  رهظي  قدنفلا ، يف 
ام ملعي  ناطيشلا  هدحوف  .ةلوهسب  اهنع  ثحبن  يتلا  ةبوجألا  انل  مدقيس  هنأ  نظلاو 

.هسأر نآلا يف  رودي  يذلا 
رشابن نمألا ، ةبعش  نيبو  اننيب  ةريغص  ةينيتور  تاءارجإ  نم  ءاهتنالا  دعبو 

يسركلا ىلع  سلجأ  اميف  هفلخ ، ىفطصم  بصتني  .وجين  عم  قيقحتلا  ةيلمع 
امهعضيل ةيلآ ، عافد  ةكرح  ةلواطلا يف  ىلع  نيتعوضوملا  هيدي  بحسيف  .هل  هجاوملا 

.نظلا بلغأ  هيتبكر  ىلع 
يتلا ةحاقولا  تبنجت  نإو  .دحأ  برضل  ًاشطعتم  تسل  وجين ، اي  ينعمسا 

.انيلع قذاحتلا  تلواح  نإ  نكلو  .كيذؤن  نلف  قدنفلا ، ارهظأ يف 
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.ةعرسب رضخ  عقبب  نيتشّقرملا  نيتيلسعلا  هينيع  اتقدح  كرحتت 
.يمالك ًاعطاقم  لوقي  .نيلفطلاب –  ةقالع يل  ال  – 

: لوقي وهو  وجين  قنع  ىلع  هتبابسب  ىفطصم  طغضي 
.دعب همالك  نم  ِهتني  يديسف مل  حقاوتت ، ال  – 

ةمالع يهو  يديسب ، ينبطاخي  أدب  دقف  ًاذإ  .يديس –  ينحماست  نأ  وجرأ  – 
ةيؤر ىلع  هتردق  مدع  ببسب  برطضم  هنكلو  .عوضخلل  لثامتي  أدب  هنأ  ىلع  ةديج 

.هسأر ريدي  نأ  لواحي  اذل  ةظحل ، يأ  ةبرض يف  هيقلت  ًاقلِق  عقوتيو  ىفطصم ،
.هتبابسب وجين  ةبقر  ىلع  ةوقب  طغضي  وهو  ىفطصم  هجو  ضبقني 

.دوربب هددهي  .ًاعفن –  ِدجت  قدنفلا مل  اهتيقلت يف  يتلا  تالكرلا  نأ  ودبي  – 
حطس وحن  روفلا  ىلع  هرصبب  حيشي  هنكل  امارظن  هجاوتتف  هسأر  وجين  ريدي 
ثيح ينم ، ةردابملا  هذ  أجافتيل  ةراجيس ، هل  مدقأ  .ءوضلا  تحت  عملي  يذلا  ةلواطلا 

.ًاقيمع ًاسفن  بحسيو  .هتراجيس  لعشأو  يتعالو  جرخأف  .ًاددرتم  اهلبقي 
.هل حضوأ  .نيلفطلا –  ةيضق  انم  ةقيقحلا ال  يف  – 

.هل انلاقتعا  ببس  نع  لءاستي  وهو  هينيع ، ماهفتسالا يف  تامالع  رهظتف 
انأو .ةلواطلا  ىلع  عوضوملا  فالغلا  قرزأ  فلملا  حتفأ  هتالؤاست ، نع  بيجأ  نأ  لدبو 

اهدمأو فلملا  نم  ايرام  ةروص  جرخأ  .هقنح  ريثي  ؤطابتلا  اذهف  .ءطبب  كرحتلا  دمعتأ 
ناتزكرم هانيع  اميف  ءود ، ةروصلا  لمحي  يرجي ، امل  همهف  مدع  مغرو  هنكلو  .هوحن 

يأ ههجو  ىلع  رهظت  نأ  نود  ةرتفل ، اهلمأتي  .ةروصلا  وحن  يديب  هل  ريشأف  .ّيلع 
: ًالئاق ههجاوأ  هسأر ، عفري  نيحو  .ايرامل  ةقبسملا  هتفرعمل  ريشت  ةلالد 

.هل لوقأ  .اهفرعت –  كنأب ال  ينربخت  نأ  كايإ  – 
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.ديدج نم  ةروصلا  صحفتل  دوعي 
.اهفرعأ ًاقح ال  يننكلو  – 

.اهفرعت لب  – 
.حضاو مزحب  اهلوقي  .اهفرعأ –  ال  الك ، – 

.انيلع ىكاذتت  ّالأ  ليلق  ذنم  كتربخأ  دقل  – 
: ينلأسي نأ  لبق  همف ، رغفي  اميف  ةشهد ، هانيع  عستت 

؟ هيف يطيروت  نولواحت  يذلا  ام  – 
انأو هتاملك ، عامس  نم  يمأسل  حوضوب  ًاريشم  ىفطصم ، وحن  يتارظن  عفرأ 

: لوقأ
.برضلاب الإ  مهفي  دغولا ال  اذهف  ًاقحم ، تنك  دقل  – 

.ًاحداف ًأطخ  نوبكترت  متنأ  ًاقلق –  اهلوقي  اولهمت –  اولهمت  – 
هنانسأب نيتزنتكملا  هيتفش  ضعي  وهو  شاعترالاب ، اتأدب  نيتللا  هيدي  بقارأ 

، ىلوألا ةرملل  هتيقتلا  نيح  رمألا  ظحلأ  مل  يننأ  مغرو  .نيخدتلا  لعفب  تّرفصا  يتلا 
ىلحتي هنأ  فشتكأ  تأدب  ثدحتي ، وهو  هعامسو  هتاكرح ، ةبقارم  ةلصاوم  عم  نكل 

ريغ نم  نكلو  .ذاش  وجين  ّنأب  لبق  نم  ينربخأ  ىفطصم  ّنأ  امك  .يوثنأ  عباطب 
هرابجإ ةجيتن  اأ  وأ  هقامعأ ، نم  ًاعبان  ًايصخش  ًارايخ  ليملا  اذه  ناك  نإ  مولعملا 

ةئفلا تاياضبق  دحأ  عم  ةليوط  ةدمل  هدرفمب  ءاقبلا  ىلع  نجسلا ، هثوكم يف  ةرتف  لالخ 
تسل يننكلو  .ًاضيأ  ةراعدلا  ةسراممب  موقي  وهف  ىفطصم  تاعقوت  بسحبو  .ةثلاثلا 

اذه يف  حجان  هنإ  لوقلا  عيطتسأو  .هلويم  ءافخإ  ىلع  صرحي  وهف  كلذب ، ًاعنتقم 
ةبوعصلا نم  هنأ  مغر  .يداع  لجر  يأ  نع  فلتخت  هتاكرحو ال  هتوص  ةقبطف  .لاا 
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عرسأ امو  هملاع ، ًاضعب يف  مهضعب  نوفرعي  لكلا  ثيح  ًارس ، هذوذش  ىلع  ظافحلا 
سعتأ ىتحف  .هتطلس  سمي  هنأل  رمألا ، ىلع  رتستلا  لصاوي  هنكلو  .رابخألا  راشتنا 

.ملاعلا كلذ  نيذاشلا يف  نوشخي  لافطألا ال 
.ةرملا هذه  هيلع  تّلح  يتلا  ةبيصملا  يه  ام  فرعي  هئات ال  وهو  هقلق ، دادزي 

يشالتلاب هيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  نيح  اهراهظإ  لواح  يتلا  هسفنب  هتقث  تأدب  ثيح 
، هدسج نم  هيدي  برقي  .ةضفنملا  قيضب يف  اهقحسي  هتراجيس  ءاهتنا  دعبو  .ًايجيردت 

ىتح وأ  ًاحيضوت  رظتني  وهو  .امهعضو  لدابي  مث  ىنميلا ، هتضبق  ىرسيلا يف  هدي  عضيل 
.هفواخم نم  فثكي  يتمص  نكلو  ينم ، ًاماا 

.لسوتلاب هبشأ  ةربن  اهلوقي يف  ةاتفلا –  هذه  فرعأ  انأ ال  ينوقدص  – 
: ةموعنب هل  لوقي  وهو  هنذأ ، ىلع  ينحنيف  ينهذ ، لوجي يف  ام  ىفطصم  نمخي 

.بذكت ال  – 
نع عاطتسملا  ردق  داعتبالا  لواحي  وهو  وجين  ّدري  بذكأ –  ال  انأ  – 

.لبق نم  ةاتفلا  هذه  َرأ  ملو  ىفطصم – 
: ينلأسي نأ  لبق  يهجو  ىلع  ةقلقلا  هتارظن  لوجت  اميف  ريصق ، تمص  دوسي 

؟ تتام له  – 
ىتح ًايقيقح ، ودبي  قلق  ههجو يف  ردكتي  اميف  ةقداص  توص  ةربنب  ينلأسي 

ىفطصم نكلو  .طلغلا  لجرلا  ىلع  ضبقلا  ءاقلإب  انمق  دق  انك  نإ  لءاستأ  يننأ 
ةجوم يف  هدسج  ضفتنيف  ىرسيلا ، هديب  هوحن  وجين  بحسي  وهف  .يأرلا  ينفلاخي 

ّنأ ةقباسلا  هبراجت  نم  كردأ  دق  هنأ  كلذ  .هسفن  نع  عافدلا  لواحي  هنكلو ال  رعذ ،
هنذأ ىلع  يحني  وهو  هيسرك  رهظ  ىلع  ىفطصم  ئكتي  .ًاعفن  هيدجت  نل  ةمواقملا 

: لوقي وهو  ىنميلا 
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.أدبنلف ًاذإ  – 
جرخأ .يلابأ  يننكلو ال  ةدجنلا ، ًالسوتم  ّيلإ  رظني  وهو  ًارعذ ، هانيع  ظحجت 

، ةعالولا لمحأ  اميفو  .يتفش  نيب  اهعضأ  ةراجيس  بحسأو  يبيج ، نم  ناخدلا  ةبلع 
.ةقحالتم تارقن  هنذأ يف  نم  يولعلا  مسقلا  برضب  ىفطصم  أدبي 

.هنع نوثحبت  نم  تسل  .اوفقوت  ..هآ  ..هآ  – 
، دوربلا ديدش  ودبي  يذلا  ىفطصم  هجو  ىلع  ظيغلا  وأ  بضغلا  رهظي  ال 
عم همصعم  ةيبهذلا يف  ةروسإلا  زت  امنيب  .ةيلاتتم  تارقنب  هنذأ  برض  لصاوي  وهو 
.ًاملأ وجين  هجو  نّضغتي  تارقنلا ، ددع  دايدزا  عمو  .ةعاسلا  لودنبك  ةديدج  ةرقن  لك 

ىتح ىفطصم  فقوتيل  يديب  ريشأف  .ًاعرضتم  رركي  .اهلتقب –  مقأ  انأ مل  – 
.ًاقيمع ًاسفن  وجين  بحسي 

.هلأسأ تلتق – ؟ دق  اأب  فرعت  نأ  كل  فيكو  – 
: رسفتسي ترمحا ، يتلا  هنذأ  هديب  نضتحي  امنيبو 

املكف ةاتفلا –  توم  نم  ًاقثاو  اهلوقي  رخآ – ؟ لامتحا  نم  لهو  – 
.قَزوُخي نم  لوأ  نوكن  مراب ، كاسمإلا  نع  اوزجعو  ةراذق  تلصح 

.دوهش كانه  – 
.ةماستبا حبش  رغافلا  همف  ىلع  حولي  اميف  ههجو ، ةشهدلا  ملاعم  قرغت 

.قّلعي نوؤز يب –  مكنأ  ّدب  ال  – 
.ىفطصم هرذحي  يباغتلا –  نع  ّفك  – 

.نيتلسوتم نينيعب  ّيلإ  رظني 
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.هل حضوأ  ةاتفلا –  عم  مهدحأ  كدهاش  دقل  – 
.ءارتفا ًازجاع –  متمتي  بذك –  – 
؟ ًاحابص ةحرابلا  تنك  نيأ  – 
.ةلهول ركفي  ًاحابص – ؟ ةحرابلا  – 

: هتديرطب وهللا  ىفطصم  لصاوي  اميف 
؟ ركبم فرخ  وهأ  رمألا ، ام  – 

تنك يف ًاحابص  ةحرابلا  تركذت ، دقل  لجأ  .ًانسح  ..ركذتلا  لواحأ  – 
.ةريهظلا ىتح  كانه  تيقبو  يمومعلا ، مامحلا 

؟ لاهسإلا نم  يناعت  تنكأ  – 
.يمومع مامح  لمعأ يف  انأ  – 
.ًاداّوق لمعت  كنظن  انك  – 

، وجين لوقي  يل –  رواا  كشكلا  بحاص  نم  دكأتلا  نوعيطتست  – 
.ىفطصم هلاق  امع  ًايضاغتم 

.هتقياضم ىفطصم  لصاوي  ةباصعلا – ؟ دارفأ  نم  ًاضيأ  وهأ  – 
لجر يرون  معلاف  ةحضاو –  ةدح  اهلوقي يف  .ةباصع –  نم  كانه  سيل  – 

.هتالص ىلع  بظاوي  يقت ،
؟ ًاضيأ نينيدتملا  ىلع  مترطيس  له  – 

ىلإ لوحتيس  يذلا  هزجع ، طسو  وجين  عرضتي  يننوقدصت – ؟ اذامل ال  – 
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تسل يننأب  فرتعأ  ًانسح ، ..اهلعفأ  مل  انأ  رثكأ –  هيلع  قييضتلاب  انمق  نإ  ءاكب 
لجأ نم  نوجسلا  نفعتلا يف  ةين يل يف  الو  .اهلتقأ  يننكلو مل  ةريسلا ، نسح  ًالجر 

.رخآ دحأ 
.دوربب اهلوقأ  .كلذ –  سكع  نولوقي  دوهشلا  نكلو  – 

.بضغلا هيلع  رطيسي 
.نيقداص اوناك  نإ  ينوهجاويلف  دوهشلا ؟ ءالؤه  نمو  – 

.قيقحتلا ةكراشملل يف  ىفطصم  دوعي  كترايس – ؟ يه  نيأ  – 
: لأسي وهو  ههجو  ةريحلا  ولعت 

؟ يترايس – 
؟ اهتحول مقر  ناك  ام  ءاضيبلا ، نيهاشلا  لجأ ، – 

.لوقي –  KZ 34 763 –
.مقرلا وه  اذه  لجأ ، – 

؟ هيلإ لوصولا  نولواحت  يذلا  ام  – 
؟ ةرايسلا يه  نيأ  .تنأ  كيلإ  لوصولا  لواحن  – 

نكأ ملو  .ثداح  درجم  ناك  رمألاف  ءيش ، يأ  ىلإ  ةرايسلا  مكلصوت  نل  – 
.ةنحاشلا قئاس  لب  بنذملا ،

.ةشهدلا تارظن  ىفطصمو  لدابتأ 
.هلأسأ اذه – ؟ ثداح  يأ  هب ؟ يذ  يذلا  ام  – 
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تمدطصا ٍلايل ، ثالث  لبقف  .مكربخأ  انأ  اهو  ةرايسلا ، نع  نولأست  متنأ  – 
تاقرطلا تناك  دقف  نايالغاج ، ةقطنم  لخدم  دنع  نبللا  بلع  لمحت  ةنحاش  يب 

.ةحداف تناك  رئاسخلاو  قيرطلا ، نع  ُتفرحناو  ةللبم ،
.هسأر زهي  وهو  ىفطصم  قلعي  .ءاشت –  ام  قلتخا  – 

رورملا يف مسق  نم  دكأتلا  نوعيطتست  متدرأ ، نإو  ًائيش ، قلتخأ  ال  انأ  – 
.ثداحلاب ًارضحم  بتكو  نيدب ، يطرش  ءاج  ثيح  .يلشيش  ةقطنم 

؟ نآلا ةرايسلا  يه  نيأو  – 
.يكيناكيملا دنع  نوكتس ؟ نيأو  – 

؟ كانه اهدوجو  ىلع  ىضم  مك  – 
اهحالصإ يهتني  نلو  .ثداحلا  عوقو  دعب  ةرايسلا  ذخأل  ةعفارلا  تءاج  – 

.عوبسأ رورم  لبق 
؟ كلذك سيلأ  ءاضيبلا ، نيهاشلا  نع  ثدحتن  نحن  – 

، ًاعراب ًالثمم  نكي  نإف مل  .ًادج  ًاقداص  ودبي  .ىرخأ –  ةرايس  كلمأ  ال  – 
.ةقيقحلا يوري  ديكأتلاب  وهف 

 – ًاددهم ههجو  وحن  يتبابس  بوصأ  انأو  اهلوقأ  .وجين –  اي  ًاديج  ينعمسا  – 
.كيلع يضقأس  يننأب  مسقأف  انب ، بعالتلا  لواحت  تنك  نإ 

نم لقأ  لالخ  لوقأ  امم  ققحتلا  نوعيطتست  مكنأ  امك  كلذ ؟ لعفأ  َِملو  – 
مقر هنإ  فدري –  وهو  ّيلإ  اهدميو  هفطعم  بيج  نم  ةقاطب  جرخي  مث  ةعاس  فصن 

ةرايسلا ةيؤرل  مكسفنأب  اوبهذت  نأ  لضفألا  نمو  اودكأتتل ، هب  اولصتا  يكيناكيملا ،
.كانه
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مسا عبط  دقو  ةيعونلا ، ئيس  نوترك  نم  ةعونصملا  ةقاطبلا  لوانتأ 
ةقطنملا يف  ةشرولا  عقت  ثيح  ةنكاد ، ءارضخ  ةيفلخ  ىلع  تمصع » يكيناكيملا  »
ركذتأف .لزنملاو  لمعلا  افتاه  اهيلع  نّود  امك  .عبارلا  تنيفيل  يح  يف  ةيعانصلا 

؟ وجين فرعي  نيأ  نمف  .ّيلع  بذكيل  هعفد  يذلا  ببسلا  نع  لءاستأو  فرش ،
؟ هترايس مقر  ىلع  لوصحلا  نم  نكمت  فيكو 

عقوتي نمك  هتارظنب  ينعباتي  يذلاو  ًاضيأ ، ىفطصم  هجو  ىلع  ةريحلا  ودبت 
: لوقأ انأو  ةقاطبلا  هيطعأ  .ام  حيضوت  عامس 

؟ كانه ءاضيبلا  نيهاشلا  تناك  نإ  ققحت  – 
: لأسي وهو  همصعم  ةعاسلا يف  ىلإ  ىفطصم  ريشي 

؟ تقولا اذه  يف  – 
نم دكأتلل  ًاضيأ  رورملا  ةرئادب  لصتاو  .هعييضتل  انيدل  تقو  ال  لجأ ، – 

بوانملا يطرشلا  ةفرعمو  نايالغاج ، ةقطنم  لخدم  ٍلايل يف  ثالث  لبق  ثداح  عوقو 
.اهنيح

.وجين ىلع  حايترالا  رهظي  اميف  ةفرغلا ، نم  جرخيو  ةقاطبلا  ىفطصم  ذخأي 
رمأ يف ةرايسلا  ةيضق  ّنأب  كردي  هنكل  هيلإ ، لوصولا  ديرن  يذلا  ام  فرعي  هنأ ال  مغرو 

.هتءارب تبثت  ةلدأ  هكالتمال  ًانئمطم ، سلجي  هنأ  الإ  .ةيمهألا  ةياغ 
؟ ىرخأ ةراجيس  ذخأ  عيطتسأ  له  – 
: هلأسأ ةعالولاو ، ةبلعلا  هلوانأ  اميفو 

؟ ميقت نيأ  – 
دعاصلا قيرطلا  ةيادب  يذلا يف  ىهقملا  فلخ  .ىريد  بالود  ةقطنم  يف  – 
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.هتراجيس لعشيو  .يدلاو –  موحرملا  لزنم  ناك  .غاد  اميلإ  وحن 
.ًابأ كلمت  كّنظأ ال  تنك  – 

.ينرياسي هنكلو  ههجو ، عقتمي 
سانلا ةيقبك  ًاضيأ  انأ  دمحلاف هللا  بأ ؟ نود  دلوي  صخش  كانه  لهو  – 

.بأو ةلئاع  يدل 
.ةراجيسلا نم  ةقحالتم  ًاسافنأ  بحسي  ىتح  هتاملك ، يهني  نأ  امو 

؟ يوك يريفو  شولوتروك ، ةقطنم  وحن  ًانايحأ  هجتت  كنأ  فدصي  له  – 
.كانه يتلوفط  تاونس  تيضق  دقف  ىبآ ؟ عناملا  امو  – 

؟ كانه كنوفرعي  لهو  – 
نم ريثكلا  يدل  ناك  قباسلا  يف  .ينفرعي  ال  نمو  ينفرعي ، نم  كانه  – 

.تايتفلا ةقحالمب  موقن  ام  ًامود  انكو  كانه ، فراعملا 
؟ شولوتروك ةقطنم  بابش  فقوم  ناك  امو  – 

اننولماعي مهف  .مهعم  قافو  ىلع  نكن  ملو  نيثنخملا ، نم  ةّلث  مإ  – 
.مارتحا يأ  انل  نونكي  الو  راقتحاب ،

؟ رجغلا نم  مكنألأ  – 
ةملك ىلع  ًاددشم  اهلوقي  ىبآ –   11 نامورلا نم  تسل  يننكلو  امبر ، – 

.نامور
؟ تنأ نيأ  نم  – 
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هيب يهالم  صخش يف  كانه  سيل  .ىبآ  لوبنطسإ  يف  تأشنو  تدلو  – 
لكو ةماقلا ، ليوط  رمسأ  ناك  .ريهشلا  يطانرغلا  فيئر  هنإ  .يبأ  لهجي  ةميدقلا  ولغوأ 

.هنم برقتلل  ًاقوش  نقرحتي  ّنك  اهنيح  تارهاعلا 
؟ كمأو – 

: حضوي نأ  لبق  هتراجيس ، نم  قيمع  سفن  بحسل  دوعي 
تناك دورش –  ناخدلا يف  ثفني  .اهليبس –  لاح  يمأ يف  اوكرتي  مل  – 

نم ريثكلا  بلجت  ةليمجلا   » ماودلا ىلع  هددرت  تناك  ام  ركذأ  تلز  امو  .ةليمج  ةأرما 
لصح ام  اذهو  ظحلا » ءوسب  ةيلتبم  ءانسحلا  ّنإ   » لوقت تناك  امك  ينب » اي  ءادعألا 
.لزنم ةبر  ىلإ  تلوحتو  ميدقلا ، اهلمع  نع  تلخت  يدلاو ، تجوزت  نأ  دعبف  .لعفلاب 
ىريد بالود  نيعألا يف  عيمج  تناك  دقف  .راهنلا  حضو  اهفطخب يف  اوماق  مهنكلو 

نأ نود  رفاخملا ، عيمج  ىلع  يدلاو  لاجو  اهنع ، هيف  ثحبن  ناكم مل  َقبي  ملو  .اهيلع 
لزنملا نم  تبره  دقو  ةرهاع ، كمأ   » نوددري يئاقدصأ  ناكو  .ًائيش  اهنع  فرعن 

سمخ دعبو  .تاءارتفا  درجم  تناك  األ  .عبطلاب  كلذ  قدصأ  يننكلو مل  اهتبغرب .»
.شعرم روخام  نيكسلاب يف  ًانعط  اوم  ربخب  انملع  تاونس 

.قلعأ .يكرت –  مليف  ةصقك  ودبت  – 
مليف اإ  لب  ةرارمب –  كحضي  وهو  رركي  .مالفألا –  صصق  هبشت  ًاقح  – 

.يئامنيس
هنأ مأ  نيتعمادلا ، هينيع  ءافخإ  لواحي  ناك  نإ  فرعأ  الو  ًاليلق ، هسأر  ينحي 

.يعادخ لواحي 
؟ شولوتروك ةقطنم  ةلكشم يف  يأ  باكترا  ىلع  تمدقأ  له  – 

.ًاررض ةبوجألا  لقأ  رايتخا  يدصاقمب ، هلهج  ّلظ  وجين يف  لواحي 
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ةعقاولا يف يهاقملا  دحأ  قارحإب  يماا  ّمت  دقف  ًائيش ، كنع  يفخأ  نل  – 
كل مسقأ  ينكلو  ًاضيأ ، رامقلل  ًاركو  تناك  يتلاو  يحلا ، ةيا  نم  ةبيرقلا  ةقزألا  دحأ 

.اهنيح نجسلا  ًاليوط يف  ثكمأ  يننأ مل  امك  .ةمهتلا  هذه  نم  ءيرب  يننإ 
ىلع ينهذ  نع  ةركفلا  دعبأ  يننكلو  فرش ، نع  هلأسأ  نأ  ةلهول  رطخي يل 

.هل يتامولعم  ردصم  نع  تفشك  يننأ  ينعي  اذهف  ًابذاك ، وجين  ناك  ولف  روفلا ،
.هتءارق عّنصتأو  ديدج ، نم  قرزألا  فلملا  حتفأ 

.ًاضيأ لافطألا  فطخ  مئارج  طروتم يف  كنأ  امك  – 
.قباسلا هقلق  هدواعي 

نودرشم ءارقف ، لافطأ  مإ  .دقتعت  امك  سيل  عوضوملا  ىبآ ، اي  ال  – 
نأ دعب  لوستلل  ةنكمأ  نودجيس  نيأ  نكلو  .لوستلا  نونهتميو  عراوشلا ، نوشيعي يف 

.يتيامح تحت  مهتعضوف  يتدعاسم ، اوبلط  اذل  .تاقرطلاو  اياوزلا  لك  لاغشإ  ّمت 
ىعدا دقف  ًامامت ، ةرياغم  ءايشأ  لاق  كيلع ، ىكتشا  يذلا  لفطلا  نكلو  – 
هيقبت ةقيرطب  هماظع  ريبجت  تدمعتو  هيقاس ، ىدحإو  هيعارذ  رسكو  هفطخب  تمق  كنأ 

.كيلع داتعي  نأ  لجأ  نم  تارملا ، تارشع  هيلع  ءادتعالاب  تمق  كنأ  امك  ًاهوشم ،
يتلا مهتلا  هذه  نم  لعفلاب  ءيرب  هنأكو  ًامزاج  اهلوقي  .بيذاكأ –  ضحم  – 

ىرخأ ةباصع  دي  ىلع  تاءادتعالا  هذه  ىلإ  ضرعت  دقف  نادبألا –  اهل  رعشقت 
.لافطألا ءالؤه  ةدعاسم  ىلع  ًادهاج  لمعأ  تنك  يننأل  ةمهتلا يب ، اوقصلأ  مهنكلو 

.دعب اميف  هلاوقأ  رييغتب  ماق  هّنأ  امك 
؟ كلذك سيلأ  لافطألا ، ةدعاسمب  موقت  كنأ  ينعت  – 

.لفاغتلا لواحي  هنأ  وأ  مكأ ، يننأ  كردي  هنأ مل  امإ 

٢٠٥ مكـتبة



.بيجي .ىبآ –  ةقيقحلا  يه  هذه  – 
؟ لّوستلا لامعأ  طقف يف  لافطألا  لالغتساب  نوموقي  لهو  – 

يأ نم  لصنتلا  لواحي  .قالطإلا –  ىلع  رومألا  هذ  يل  ةقالع  ال  – 
، تعمس ام  بسحب  نكلو  فيضيف –  يقنح ، ريثي  نأ  ديري  لباقملاب ال  هنكلو  فارتعا ،

ثحبي ًادحأ  نوكلمي  ال  نيذلا  ماتيألاو  نيدرشملا ، لافطألا  رايتخاب  نوموقي  مهف 
.ةعساولا دوسلا  نويعلا  يوذ  نم  مجحلا ، يليئض  تاذلابو  مهنع ،

؟ ةعساولا دوسلا  نويعلا  يوذ  – 
.ًانيزح ًاعباط  لمحت  كل ؟ حرشأ  نأ  يل  فيك  .لافطألا  كئلوأ  هوجو  – 

نع نوعروتي  الو  ريمضلا ، بينأتب  نورعشيو  مهيلع ، نوقفشي  سانلا  مهاري  نيحو 
.دوقنلا مهحنم 

؟ ًاضيأ بابشلا  لالغتساب  نوموقي  لهو  – 
دق لب  .لوستلا  يف  غلاب  صخش  ليغشت  ديري  دحأ  الف  ىبآ ، ال  – 

.ًالثم ةقرسلا  لامعأ  مولغتسي يف 
؟ ًايلقع نيفلختملاو  نيناا ، نع  اذامو  – 

.ماكحض نوريثي  لب  .ةراملا  ةقفش  رارجتسا  ىلع  نيرداق  ريغ  نيناا  – 
.مهل اوبهيس  يتلا  دوقنلا  نم  اوديفتسي  نل  مّأب  نوعنتقم  مأ  امك 

؟ ةيرشبلا ءاضعألاب  راجتالاو  فطخلا ، لامعأ  نع  اذامو  – 
: هينعأ ام  مهفي  هنأكو ال  ينلأسي 

؟ ءاضعألاب راجتالاب  هينعت  يذلا  ام  – 
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تايفشتسملل مهئاضعأ  عيب  لجأ  نم  متت  يتلا  فطخلا  تايلمع  ينعأ  – 
.اهيلإ امو  ىلكلاو  بلقلاك  ةيرشب  ءاضعأ  ءاينغألا  نم  اهاضرمل  رفوت  يتلا  ةيبنجألا 

امك ةلثامم  ةراجت  تدجو  نإو  .رمألا  اذ  اهيف  عمسأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  اإ  – 
اي ةرفكلل ؟ مهعيبو  سانلا ، عيطقتب  نوموقي  مهف  ًاذإ  .ًائيش  اهنع  ملعأ  انأف ال  لوقت ،

.انلوح نم  لصحت  يتلا  لاوهألل 
ىفطصم لخدي  وتلل ، هعمس  ام  ًاركنتسم  فسأتلا ، ًارهظم  هسأر  ّزهي  اميفو 

.سباع هجوب 
.ضاعتماب اهلوقي  .يكيناكيملا –  ىدل  ةدوجوم  ةرايسلا  – 

؟ رورملا ةرئاد  نع  اذامو  – 
ثداحل تضرعت  اهنع  ثحبن  يتلا  ةرايسلاف  .وجين  هلاق  ام  اودكأ  دقل  – 

.مايأ ةثالث  ذنم  يرورم 
صّلمت نأ  دعب  جاهتباب  فيضيو  ىبآ –  هلوقأ  اميف  قداص  يننأ  كتربخأ  – 

.ناصقن وأ  ةدايز  نود  ةقيقحلا  كتربخأ  دقل  ةمهتلا –  نم 
.دعب كنم  ِهتنن  ملف  ىفطصم –  هرجزي  سرخا –  – 

ريكفتلل يف دوعأف  هتج ، ىلع  ىفطصم  ىضق  نأ  دعب  هسأرب  وجين  أطأطي 
نم ماقتنالل  فطخلا ، ةثداح  قلتخا  امبر  .انيلع  بذكيل  هعفد  يذلا  ببسلاو  فرش ،

دوجو نم  ّدب  .ًاعنقم ال  ًاريسفت  ودبي يل  ال  .ًالثم ال ، ةوادعلا  هل  ّنكي  يذلا  وجين 
؟ ىرت اي  ةنيم  فطخب  قلعتم  ببس  وهأ  نكلو  .رخآ  ببس 

؟ فرش مساب  ًادحأ  فرعتأ  – 
؟ شولوتروك نطاق يف  وهأ  – 
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.ةلاقبلا لمعي يف  لجأ ، – 
.وجين ينلأسي  كلذك – ؟ سيلأ  ًاضيأ  ةيراقعلا  لامعألا  لمعي يف  هنظأو  – 

.ةرسمسلا لمعي يف  هنإ  لجأ  .حيحص  – 
.لايتحالاو بصنلا  لمعي يف  هنأ  ينعت  ةرسمسلا ؟ – 

؟ لجرلا فرعت  كنأ  يأ  – 
.ءيش يأ  باكترا  نع  عروتي  رذق ال  هنإ  – 

؟ امكنيب فالخ  كانهأ  – 
.ينم بارتقالا  لواحي  هنأ مل  امك  هعم ، طروتأ  انأف مل  .اااال  – 

.هبحت كنكلو ال  – 
؟ ىبآ تيم  صخش  ربق  شبنب  موقي  ًاصخش  ّبحت  نأ  كنكمي  له  – 

قوف ام  قلحيل  نيحانج  ىوس  هصقني  رهاط ال  كالم  هنأكو  ثدحتي  – 
.ىفطصم مّكهتي  انسوؤر – ؟

.ىفطصم ةيرخس  ًالهاجتم  وجين  لأسأ  روبقلا – ؟ شبنب  موقي  له  – 
مهؤانبأ رجاه  نمم  مورلا  زئاجعلا  بيهرتب  موقي  وهف  .أوسألاب  موقي  لب  – 

.سخب نمثب  مهلزانم  ءارش  لجأ  نم  كلذو  ًافوخ ، نانويلا  ىلإ 
؟ رثكأ رمألا  حضوت  نأ  كل  له  – 

ةرامع وأ  ًاميدق  ًالزنم  كلمتو  ةيمور ، لوصأ  نم  ردحنت  كنأ  ضرتفنل  – 
ىلع ةراجحلا  يمرب  كتحار ، قالقإ  ةلواحمب  دغولا  اذه  أدبيس  .ةدع  قباوط  نم  ةميدق 
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عيقوت نود  ديد  لئاسر  لاسرإ  وأ  ناردجلا ، ىلع  ديد  تارابع  ةباتكو  ًاليل ، ذفاونلا 
رهظي نأ  لواحي  لب  هاياون ، ةقيقح  نع  فشكي  هنكلو ال  .كلذ  ىلإ  امو  كلزنم  ىلإ 

عيبب كحصنيو  يحلا ، ناكس  ةيامحب  موقي  يذلا  دودولا  راجلا  رهظمب  كمامأ 
كحصنيو لب  اهيف ، ةماقإلل  ةيريخلا  مورلا  تايعمج  ىدحإ  ىلإ  ءوجللا  وأ  كتاكلتمم 

ءارشب موقي  ةليحلا ، كيلع  تلطنا  نإو  .كانه  ءابرقأ  كل  ناك  نإ  نانويلا  ىلإ  رفسلاب 
قباوطب ةيرصع  ةرامع  اهنم  ًالدب  ينبيل  ةميدقلا ، ةرامعلا  ّد  موقيو  .سخب  نمثب  كلزنم 

.ةدع تارم  ةفعاضم 
؟ سانلا هيلع  يكتشي  اذاملو ال  – 

، ىوكشلا تمدق  ول  ىتحو  .ةرذقلا  هتبعل  ةقيقح  نوكردي  ال  مهمظعم  – 
ملعت امكو  مهتم ؟ وأ  ةيلعف  ةم  دوجو  مدع  ّلظ  يف  اهنيح  لصحيس  يذلا  امف 

.ءيشلا ضعب  ءانبج  مأب  نوفورعم  مورلا  انينطاوم  مظعمف 
هنظأو ريثكلاب ، يحوت  تارظنب  ينقمري  ىفطصم  دجأف  فلملا  نع  يسأر  عفرأ 

.هتاذ رمألا  ريكفتلا يف  ينكراشي 
وأ حلسملا  ءادتعالاك  ىرخأ ؟ لامعأ  ًاطروتم يف  ناك  نإ  فرعت  لهو  – 

؟ لتقلاو فطخلا 
.بنرأ نم  نبجأ  هنإ  .هذهك  رومأ  طروتلا يف  نع  عّروتي  وهف  لجر ، اي  ال  – 

؟ هنع نولأست  اذامل  نكلو 
تارظنب ينجدحي  اميف  ةالابمالب  اهلوقأ  .ةفلتخم –  ةيضق  اإ  ءيشل ، ال  – 

.ةققدم
ىرسيلاب ىنميلا  هدي  طبخي  نمو مث  ّيلع – ؟ ىرتفا  نم  وه  دغولا  اذهأ  – 

.ةرذقلا ةقيرطلا  هذ  عقوأ يب  نم  دغولا  كلذف  عبطلاب ، لمكي –  وهو 
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.ًالاب هيلإ  يقلي  هنكلو ال  ىفطصم  هرذحي  متشلا –  نع  فقوت  – 
نم ةئيند  تاءارتفا  درجم  اإ  ءوس ، يأ  بكترأ  انأ مل  ىبآ ، اي  ىرت  له  – 

.لوقلا رركي  .رذقلا –  اذه 
: لوقي وهو  هقنع  ىلع  ةنانط  ةعفص  ىفطصم  هعفصي  هتلمج  لمكي  نأ  لبقو 

.متشلا نع  فقوتت  نأ  كتربخأ  دقل  – 
ةدش نم  ةلواطلا  حطسب  قصتلي  ةبرضلا  نع  لفاغلا  وجين  هجو  داكي 

.ةبرضلا
؟ كيلإ تأسأ  َِمب  ىبآ ، يبرضب  رمتست  اذامل  – 

؟ ليلق لبق  امهيلع  انرثع  نيذللا  نيلفطلا  نع  اذامو  .رذقلا  اهيأ  سرخا  – 
؟ ةراعدلا امهليغشتب يف  موقي  ناك  نم  وه  فرش  ّنأ  يعّدتس  له 

نيميلا تاذ  ههجو  عفص  هنم ، ًاظيغ  طاشتسا  يذلا  ىفطصم  لصاويو 
اذه سأرتي  هنأ ال  هللا  دمحأو  هفاقيإل ، ًاعرسم  ضأف  .ةنانر  تاعفص  لامشلا  تاذو 

.ىلوألا قئاقدلا  ذنم  وجين  فاعسإ  ّمتل  الإو  قيقحتلا ،
.هتئد نم  نكمتأ  داكلابو  ةوقب ، هب  كسمأو  .ًاليلق –  أدها  – 

.ةدشب رفزي  اميف  .فوخ –  وأ  جرح  نود  انيلع  بذكي  دغولا  اذه  – 
.وجين مامأ  هرجزأ  نأ  ديرأ  ينكلو ال 

.هل لوقأ  .ًالوأ –  أد  نأ  كيلع  – 
.يتاملك هلمحت  يذلا  نطبملا  ديدهتلاب  نهكتي  نيح  ىفطصم  عجارتي 

.ئداه انأ  ًاظيغ –  شعتري  توص  اهلوقي يف  ًانسح –  – 
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.نيتشعترملا هيديب  ههجو  يطغي  وهو  رعذب ، وجين  انبقاري  اميف 
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رشع سماخلا  لصفلا 

عراشلا ءوده  ىلإ  انجرخو  ةطرشلا ، مسق  جره  نم  ةاجنلا  انعطتسا  ًاريخأو ،
ديري هنأ  ّدب  ال  قمعب ، ركفي  يراوج  ىلإ  سلجي  ىفطصم  اميف  ةرايسلا  دوقأ  .ًاددجم 
يلاؤس ىلع  ؤرجي  ال  هنكلو  قيقحتلا ، ءانثأ  وجين  عم  هلعف  در  لوح  ييأر  ةفرعم 
هيطعأو يبيج  نم  تاظحالملا  رتفد  جرخأ  لب  .هحيرأ  نأ  بغرأ يف  يرودبو ال  ةحارص ،

.هل
.دغولا اذه  ناونع  وه  نيأ  طبضلاب  رظنا  – 

سكعنيل يولعلا ، ةرايسلا  ءوض  لعشأف  ةمتعلا ، ةءارقلا يف  عطتسي  هنكل ال 
.ًاحضاو ًالكش  فورحلا  ذخأتلو  هينيع  ىلع 

.لوقأ .ةريخألا –  تاحفصلا  هنظأ يف  – 
موقنس له  .ةثالث  مقر  يلزفيج ، عراش  وروك ، فرش  وه : اه  لجأ ، – 

؟ هلاقتعاب
؟ ةم يأب  – 

.عادخلاو شغلاب  سانلا  لزانم  ىلع  ءاليتسالاو  ديدهتلا ، – 
.هنيدت ةلدأ  كلتمن  اننأ ال  امك  ىوكش ، يأ  هدض  دجوت  نكلو ال  – 

؟ وجين هلاق  امع  اذامو  – 
.ةمكحملا رمألا يف  انديفي  نل  – 
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؟ لحلا ام  ًاذإ  – 
.هتفاخإب موقنس  – 

؟ هبرضنس له  – 
.لضفأ وه  ام  لعفنس  لب  – 

ةرامعلا لزانم  ءاوضأ  .ةعرسب  فرش  لزنم  ىلإ  لصن  اذل  ةيلاخ ، عراوشلا 
ىلختأ يننكلو  ىفطصم ، لاسرإ  ركفأ يف  .قيمع  مون  نوقراغ يف  مأ  ّدب  ال  ةأفطم ،
نكل ةرايسلا ، نم  انالك  لجرتي  .ًادوجوم  نكأ  ام مل  لوزنلا  ضفري  دقف  ةركفلا ، نع 
.وروك فرش  وه ؛ اه  ءانبلا ، ناكس  نيب  همسا  نع  ثحبنف  قلغم ، ةرامعلا  باب 
عمسنو قباطلا ، يف  ٌءوض  لعشي  تاظحل  دعب  .ةيلاوتم  تارم  ثالث  سرجلا  طغضأ 

توص انلأست يف  يهو  اهسأر  ءاطغب  زوجع  لطت  ثيح  ذفاونلا ، ىدحإ  حتف  توص 
: قلق

؟ نولأست نمع  – 
.فرش عم  ثدحتلا  ديرن  – 

؟ متنأ نم  تقولا ؟ اذه  لثم  هنم يف  هنوديرت  يذلا  امو  – 
.رمألا كل  حرشأس  بابلا  انل  تحتف  نإ  ةلاخ ، اي  هؤاقدصأ  نحن  – 

.ةسعانلا هتنحسب  فرش  لطي  ةهرب  دعبو  ةأرملا ، لخدت 
؟ متنأ نم  – 

ققحملا ىلعألا –  وحن  يدي  عفرأ  انأو  ةقثلاب  يشت  ةربن  اهلوقأ يف  انأ –  اذه  – 
؟ ينتركذت له  تادِس ،
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له رمألا ، ام  هتوص –  ءايتسالا يف  ناكم  لوضفلا  ّلحي  ىبآ – ! تادِس  – 
؟ ام بطخ  نم 

؟ ثدحتنل بابلا  حتفت  ّاله  نكلو  مهم ، ءيش  ال  – 
.روفلا ىلع  هحتفأس  ًانسح ، – 

قباطلا ىلإ  لصن  ملالسلا ، نم  نيعطقم  دوعص  دعبو  يلآلا ، بابلا  لفق  حتفي 
.هلزنم باب  مامأ  انرظتني  هدجن  ثيح  هيف ، نطقي  يذلا 

، دغولا كلذ  ىلع  ضبقلا  انيقلأ  اننكلو  كتقياضمب ، انمق  اننأل  رذتعأ  – 
.هتيصخش نم  ققحتت  نأ  كديرنو 

.ًاشهدنم لأسي  هب – ؟ متكسمأ  – 
؟ شهدنم تنأ  َِمل  هب ، انكسمأ  عبطلاب  – 

.ةعرسلا هذ  متيس  رمألا  ّنأ  دقتعأ  يننكلو مل  ًاشهدنم ، تسل  ..ااال  – 
؟ ةيكرتلا ةطرشلا  ةردقب  نيهتست  تنأف  ًاذإ  – 

.هتدصق ام  اذه  سيل  يديس ، وفعلا  – 
؟ فرش اي  ءالؤه  نم  – 

.فرش فلخ  تفقو  دقو  زوجعلا  ةديسلا  اإ 
مهف يشخت  ال  ةعرسب –  كرادتي  هنكلو  قيض  يف  اهلوقي  ةطرشلا –  – 

.روفلا ىلع  دوعأو  يتداهشب  ءالدإلل  رفخملا  ىلإ  مهقفارأس  ءاقدصأ ،
ضعب هاشغي  حمس  هجوب  سأرلا ، ةاطغم  ةنسم  ةأرما  رهظتل  رثكأ  بابلا  حتفي 

.قلقلا
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؟ نآلا هنوذخأتس  له  – 
.اهبيجأ .ةلاخ –  اي  راظتنالا  اهنكمي  ةلادعلا ال  – 

؟ هللا حمس  ئيس ال  رمأ  وهأ  هذه ؟ ةداهش  يأ  – 
.ًاروكشم انتدعاسمب  موقي  فرش  نكلو  قالطإلا ، ىلع  ال  – 

ةحارلا يف ثبت  ةنئمطملا  يتربن  نكل  هتدلاو ، ثدحأ  اميف  ةقدب  فرش  ينبقاري 
.ًاضيأ هسفن 

.لخدي وهو  لوقي  .بهذنو –  يسبالم  لدبأس  – 
 – .ةوهق ناجنف  مكل  ّدعأس  تقو  مكيدل  ناك  نإو  ينب ، اي  اولضفت  – 

.مألا انيلع  ضرعت 
مكل انببسو  تقولا  اذه  لثم  مكانظقيأ يف  اننأل  رذتعنو  ًاليزج ، ًاركش  – 

.جاعزإلا
.رجفلا ةالص  لجأ  نم  ينب ، اي  ةظقيتسم  تنك  دقل  – 

.لوقأ .هللا –  لّبقتيل  – 
.زوجعلا ةأرملا  مستبت 

؟ اذكه عراوشلا  هلك يف  ليللا  نوضقت  له  فدرت –  نمو مث  .ًاعمج –  – 
.لمعلا فورظ  تضتقا  نإ  – 

ةياغ يف  مكتنهمف  ينب ، اي  ربصلا  مكتاجوزو  مكتاهمأ  هللا  مهليلف  – 
.ةبوعصلا

٢١٥ مكـتبة



.ًاددجم اههجو  ىلع  ةيشخلا  مسترت  فرش ، دوعي  نيحو 
.ةرذحم هل  لوقت  .رخأتت –  ال  – 

: اهبيجأ اميف  قلقلا  امهيف  حولي  نينيعب  فرش  ّيلإ  رظني 
.تاعاس نوضغ  دوعيس يف  يقلقت ، ال  – 

: لوقأ انأو  ىفطصمل  ةرايسلا  حاتفم  يطعأ  ةرامعلا ، نم  جرخن  نيحو 
.تنأ دوقتس  – 

فرشل ريشأو  يفلخلا  بابلا  حتفأ  اميف  دوقملا ، فلخ  ىفطصم  سلجي 
نكل اهديب ، حولت  يهو  ةذفانلا  نم  هتدلاو  انبقارت  .هبناج  ىلإ  سلجأل  دوعصلاب ،

.اهتيؤر نم  هعنمت  فرش  فواخم 
؟ نوبهاذ نحن  نيأ  ىلإ  – 

ىري امدنع  رعذلا  هبيصيف  تمصي ، نأ  هل  ًاريشم  يتفش  ىلع  يتبابس  عضأ 
ىفطصمو انأ  ظفاحن  نيح  يف  لاؤسلا ، ىلع  ؤرجي  هنكلو ال  ّيلع ، أرط  يذلا  ريغتلا 

مهفل ةغوارملل  أجلي  هنكلو  هربص ، دفني  يحلا ، نم  ةرايسلا  جرخت  نيحو  .انتمص  ىلع 
.يرجي ام 

هيلع مترثع  دقل  يقلمت –  ًالواحم  لوقي  .يديس –  كلمع  عيرس يف  كنإ  – 
.رصبلا حمل  يف 

.قلعأ .حاورألا –  انتدعاس  دقل  – 
؟ حاورألا – 

.مهلزانم ىلع  توطس  نيذلا  صاخشألا  حاورأ  لجأ ، – 
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.لعفلاب عقو  دق  هاشخي  ام  ّنأ  كردي  اهنيح 
.لوقي .ثدحتت –  امع  مهفأ  ال  – 

.باضتقاو مزحب  اهلوقأ  .ليلق –  دعب  مهفتس  – 
.لاؤسلا ديعي  نوبهاذ – ؟ نحن  نيأ  ىلإ  – 

.هلاؤس عمسأ  يننأكو مل  لوقأ  بجي – ؟ امك  كمأ  كتعدو  له  – 
؟ يديس هينعت  يذلا  ام  – 

.هيعّدت يذلا  ءابغلا  كلذب  تسلف  لجر ، اي  كلذ  نع  فك  – 
بذك دقل  ًائيش ، لعفأ  يننإ مل  كل  مسقأ  يديس ، ًائيش  لعفأ  يننكل مل  – 

.وجين طيقللا  مكيلع 
ىفطصم فتك  سمالأ  نمو مث  هلأسأ ، نوكي – ؟ نمو  وجين ؟ طيقللا  – 

؟ مسالا اذ  ًادحأ  فرعت  له  هلأسأ –  انأو 
.قيرطلا نع  هرظن  عفري  نأ  نود  نم  ينبيجي  .لبق –  نم  هب  عمسأ  مل  ال ، – 

.ًاسئاي فرش  لأسي  هب – ؟ عمست  مل  – 
.لوقأ .انديفت –  دقف  كيدل  امب  انتربخأ  نإ  نكلو  – 

لواح نم  وه  هتلق –  امع  ًالفاغتم  رركي  .يديس –  بنذ يل  ينقدص ال  – 
.ةاتفلا فطخ 

.ايرام هب  انتربخأ  ام  اذه  سيل  نكلو  – 
.ةنونجم اأ  ملعي  لكلاف  لوقت ، ام  يعت  اإ ال  – 
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.ًامازح كلمت  تنك  نإ  ينربخأو  ةرثرثلا ، نع  ّفك  – 
.رعذ مدمدي يف  هينعت – ؟ يذلا  ام  اذام ؟ – 

؟ مازح كيدلأ  – 
.ققحتلا ديري  هنأكو  هرصخ ، دقفتي 

.وه اه  لجأ ، – 
.يديلج دورب  هرمآ يف  .هعلخا –  – 

؟ يمازح – 
.روفلا ىلع  هعلخا  لجأ ، – 

؟ هلعف يونت  يذلا  ام  – 
.مازحلا علخا  هلوقأ ، ام  رركأ  ينلعجت  ال  – 

.مازحلا ينيطعيو  رمألا ، ذيفنتل  عرسيف 
.امّرق تنسحأ ، .كيدي  تاه  نآلاو  – 

قّثوأ اميف  اهلوقي  .ققحملا –  ةرضح  ًاريبك  أطخ  بكترت  تنأ  ينقدص  – 
.هيدي

.ًاققحم تسل  انأف  ًأطخ ، بكترت  نم  تنأ  – 
: هلقعب ةمدصلا  تبهذ  دقو  ينلأسي 

؟ ًاذإ نوكت  نم  – 
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؟) KYP ( ـ لا حلاصل  لمعت  تنأو  ىتم  ذنم  ةقيقحلا ، ينربخأو  ينم  كعد  – 
؟ ءالؤه نمو  – 

؟ اهفرعت كنأب ال  ينربخت  ال  كمعدب ، موقت  يتلا  ةمظنملا  – 
يأ عم  لمعأ  يننإ ال  كل  مسقأ  ىبآ ، هنع  ثدحتت  يذلا  ام  ملعأ  ال  – 

.ةيباهرإ ةمظنم 
؟ ةينانويلا تارابختسالا  ىوق  KYP ؛) ( ـ لا فرعت  كنأ ال  ينعتأ  – 

.ًاعله هناكم  نم  زفقي  داكي 
عم لمعأ  نأ  فيك يل  نوملسم ، نحنف  ًادمح هللا  ىبآ ؟ هلوقت  يذلا  ام  – 

؟ مهاوس وأ  نيينانويلا 
.دوقنلا نم  ريثكلا  كوطعأ  مهنكل  – 

.بذكأ تنك  نإ  وتلل  ةقعاص  ّيلع  لزنتلف  ىبآ ! بذك  – 
.مهعم لمعلل  اوهجتي  يكل  مورلا ، نينطاوملا  عيورت  كنم  اوبلط  دقل  – 

؟ هذهك ةراذق  بكترأ  نأ  لقعيأ  ىبآ ، ّيلع  نورتفي  مإ  – 
: ًالئاق ىفطصم  بطاخأ 

.ةلوهسب فرتعي  نل  دغولا  اذهف  ًاقحم ، تنك  – 
، هلاثمأ فرعأ  انأف  ءوده –  ىفطصم يف  لوقي  .كلذب –  كتربخأ  دقل  – 

.ةجيتن يأل  انلصوت  نل  مكاحملاو  قيقحتلاف  اهروذج ، نم  ةلكشملا  ّلح  انيلع  اذل 
.نيينانويلا عم  لمعأ  انأف ال  .ًاحداف  ًأطخ  نوبكترت  متنأف  اولهمت ، مكوجرأ  – 
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.بذكلاو راكنإلا  ىلع  ّرصم  هنإ  – 
.ىبآ كوجرأ  فجترم –  توصب  فدريو  .ىبآ –  بذكأ  يننإ ال  مسقأ  – 

.لجخ نود  ءاكبلا  شهجيو يف  دحلا –  اذه  ىلإ  ًارذق  تسل  انأف 
.لاجرلا تومي  امك  تُمو  ًاعاجش ، نكو  حاونلا ، نع  ّفك  – 

.علهلا هبيصي  توملا  ةملك  عمسي  نيح 
ةذفانب مطتريل  يتوق  لكب  هعفدأف  يدي ، ليبقتب  ّمهيو  ىبآ –  ّيلع  قفشأ  – 

.ينولتقت نكلو ال  ينم ، هنوبلطت  ام  لك  لعفأس  لسوتلا –  لصاوي  هنكلو  ةرايسلا ،
.يتايح لاوط  مكيدل  ًاليمع  حبصأس 

.لوقأ  – .نيينانويلا ةلامعل  ىوس  حلصت  تنأ ال  – 
، ًانسح .مهاوس  وأ  نيينانويلا  عم  لمعأ  ال  انأ  ىبآ ؟ ينقدصت  ال  اذامل  – 

نكلو وجين ، طيروت  تلواحو  ةصقلا  تقلتخاو  مادملا ، عيورت  يونأ  تنك  ينّنأ  فرتعأ 
.نيينانويلاب ًاقلطم  ةقالع يل  ال 

كايإو ةقيرطلا ، هذ  مهلزانم  ىلع  تيلوتسا  نيذلا  صاخشألا  ددع  ام  – 
.بذكت نأ 

دحأ ةعبرأ ، .ةثالث ال ال  اوناك  .بذكأ  نل  هفنأ –  حسميو  ىبآ –  ًانسح  – 
، ءيند لمع  هنأ  فرتعأ  فدري –  نأ  لبق  ةهربل  تمصي  مورلا –  نم  ةثالثو  نمرألا ،

.نيينانويلا حلاصل  لمعأ  يننإ ال  كل  مسقأ  نكلو 
موق كارتألا  ّنأب  مورلا  نوعنقي  ثيح  هب ، موقت  امم  نوديفتسي  مهنكلو  – 

.مهحلاصل لمعلل  مودنجي  يلاتلابو  نوئيس ،
ول لثامم  رمأ  ىلع  مدقأ  نأ  لاحملا  نم  .ىبآ  فرعأ  نكأ  يننإ مل  مسقأ  – 
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.لوقت ام  ملعأ  تنك 
.هلأسأ رمألا – ؟ ىلع  مدقتل  تنك  ام  ًاقحأ  – 

، لعفأل تنك  ام  يننإ  يفرشب  كل  مسقأ  ةقثب –  اهلوقي  ىبآ –  عبطلاب ال  – 
.يدالب لجأ  نم  يسفنب  ةيحضتلل  دعتسم  انأف 

.ىفطصم وحن  هجتأ  انأو  يتكحض ، حبك  عيطتسأ  داكلاب 
؟ هلوقي امب  كيأر  ام  – 

هل نكت  مل  ول  ىتحف  هرود –  بعل  لصاوي  .يديس –  ًاعنتقم  تسل  – 
.تاسرامملا هذه  نع  فقوتي  نل  رذقلا  اذهف  نيينانويلاب ، ةقالع 

ىرتسو ًادغ ، لاعت  تئش  نإو  كلذ ، لعفأس  يننإ  مسقأ  ىبآ ، فقوتأس  – 
طقف ..ةلاقبلاب  يفتكأس  .ناكدلا  ةهجاو  نم  ةيراقعلا  تانالعإلا  لك  تلزأ  يننأ 

.ليسغلا قوحسمو  ضيبلاو  زبخلا  عيبو  ةلاقبلا ،
ام راظتناب  ًافوخ ، هانيع  تظحج  دقو  فرش  ينبقاري  امنيب  تمص ، قرطأ يف 

.هررقأس
.لوقأ .توملا –  مسق  مسقت يل  نأ  كيلع  نكلو  ةيناث ، ةصرف  كيطعأس  – 

؟ مسق يأ  – 
؟ قفاوم تنأ  له  توملا ، مسق  – 

.ديرت مسق  يأ  كل  مسقأس  ىبآ ، قفاوم  – 
.يقيقح نوناق  توملا  مسقف  لعفأسو ، مسقأس  لقت يل  الو  كلسر ، ىلع  – 

.كتوم ةقيثو  كقيدصت  ةباثمب  كلذ  نوكيس  كمسقب  تفلخأ  نإف 
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.هنوديرت رخآ  ءيش  يأ  ىلع  مسقأسو  قفاوم ، – 
.كتايحب مسقت  نأ  يفكي  – 

.يلتقب اوموقت  نأ  مكل  قحيف  ًاددجم ، رذقلا  لمعلا  اذهل  تدع  نإ  ًانسح ، – 
.قلعأ .كلذ –  لعفل  رطضن  ّالأ  وجرأ  – 

هذ ةقالع يل  ًادعاصو ال  نآلا  نمف  ءيش ، لعفل  رطضت  نل  ىبآ ، ال  – 
.قالطإلا ىلع  رومألا 

.ىفطصم لوقي  .ىرنس –  – 
.فرش دكؤي  طارصلا –  ةماقتساب  ًالجر  حبصأس  يننأ  نورتس  – 

.كيدي تاه  ًاذإ  – 
.ًاقيمع ًاسفن  بحسيف  هيدي ، نع  مازحلا  كفأ 

.مدنت نل  كنأب  ينقدصو  يديس ، هللا  مكظفحيلف  – 
ميدقت لواحت  الو  اننيب ، ثدح  امب  ًادحأ  ربخت  نأ  بجي  .رخآ ال  رمأ  كانه  – 

.اهيلإ ثدحتأس  انأ  مادملل ، ريسفت  يأ 
.ةنيكسملا ينيع  ىلإ  رظنلا  نم  لجخلاب  رعشا  انأف  ىبآ ، تادِس  ءاشت  امك  – 

.ًاددجم ىفطصم  فتك  سمالأل  دوعأ 
.هتدلاو قلقت  ىتح ال  لزنملا ، ىلإ  هديعن  انعد  – 

هتببس ام  يفكي  .انه  لزنأس  ةقشملا ، هذه  كسفن  فلكت  ال  ىبآ ، وفعلا  – 
.نآلا ىتح  بعاتم  نم  مكل 
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؟ كلقت ةرايس  دجتس  له  – 
.عراشلا ةيواز  انه يف  ينلزنأ  ىبآ ، يرمأ  ربدتأس  – 

.ءاشت امك  ًانسح ، – 
.ًاجراخ هسفنب  فرش  يمريف  ًانيمي ، ةرايسلا  ىفطصم  نكري 

.هركذا هيلع –  تمسقأ  ام  َسنت  ال  – 
ىلإ يداشرإب  متمق  مكنأل  ريخ  لك  هللا  مكازج  ىبآ ؟ ىسنأ  نأ  لقعيأ  – 

.باوصلا
.هنم انيتأ  يذلا  هاجتالا  ًاعرسم يف  ريسيو  ءود  بابلا  قلغي 

هبقارأو ةرايسلا  نم  لجرتأف  .انع  دعتبي  وهو  ةركام  ةماستباب  ىفطصم  هبقاري 
انأو يمامألا  بابلا  حتفأو  .ليقث  لمح  نم  صلخت  هنأكو  ةعرسو  ةفخب  ريسي  وهو  يرودب 

: ىفطصمل لوقأ 
.يلبق لزنتس  كنأل  .اننكامأ  ريغن  انعد  تئش  نإ  – 

: ًالئاق قّلعي  ةدايقلاب  أدبأ  اميفو  نكامألا ، لدابتنل  ىفطصم  لزني 
.نابج نم  هل  اي  – 

: لوضف ينلأسي يف  .ةماستبالا مث  ينلدابيل  هزمغأ  انأو  مستبأف 
؟ توملل مسق  كانه  ًاقحأ  – 

؟ كيأر ام  – 
.كحضي نأ  لبق  ةهربل  ركفي 
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؟ هب موقي  ناك  ام  دواعيس  له  نكلو  .ال  عبطلاب  – 
لصحيس امم  ًادكأتم  تسل  يننكل  .ريدقت  لقأ  ىلع  ماع  ةدمل  فقوتيس  – 

.كلذ دعب 
ًارمأ ركذت  هنأكو  ىفطصم  ثدحتي  نأ  لبق  تقولا  ضعب  انالك  تكسي 

: ًامهم
.كنم رذتعأ  نأ  ديرأ  .يديس  – 

: هلأسأ انأو  هوحن  تفتلأ 
َِمل؟ – 

.وجين عم  قيقحتلا  ءانثأ  فرصتلا  تأطخأ  يننأل  – 
ةقيرط لوح  ييأر  ةفرعم  ّدوي  مأ  هحماسأ ، نأ  ينديري  ناك  نإ  فرعأ  مل 

.هفرصت
؟ كلذك سيلأ  لعفلاب ، رذق  صخش  هنإ  – 

.قيرطلا ةبقارمل  دوعأو 
.ةحاقو لكب  قالخألا  نع  انثدحي  ناك  هنأ  أوسألاو  .كلذك  وه  لعفلاب  – 

ريربت رمتسيس يف  رثكأ  هتاراجم  تلواح  نإو  راذتعالا ، سيل  هفده  ّنأ  كردأف 
.هفرصت

ًارشب يف لظن  نحنف  لمعلا ، ريس  عم  انرعاشم  طلتخت  نايحألا  ضعب  يف  – 
.ةياهنلا

.ًاريثك رّثأ ّيف  دق  نيلفطلا  رظنم  ّنأ  امك  لجأ ، – 
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دعب هيلع  ةحارلا  تدب  دقو  قيرطلا  ةبقارمل  داع  هدجأف  هيلإ ، رظنلا  سلتخأ 
.هب ماق  ام  باوصب  هعانتقا 

.يمالك نم  ءاتست  ّالأ  يندع  نكلو  ءيشب ، كربخأس  – 
.لضفت يديس ، وفعلا  – 

.نيلفطلا ببسب  كؤايتسا  نكي  ةقيقحلا مل  يف  – 
.هيلإ يمرأ  ام  كرديل  ًاركفم  لهمتي  نكلو  هسفن ، نع  عافدلاب  ّمهي  ةيادبلا  يف 

؟ ءايتسالل ينعفدي  رخآ  ببس  نم  كانه  لهو  – 
.انأطخأ اننأل  تأتسا  دقل  – 

؟ انأطخأ اننأل  – 
.بنذملا وه  وجين  نأ  ضارتفا  ىلع  انتاباسح  عيمج  تينب  دقل  .لجأ  – 

اندوهج لك  ّنأ  داقتعالاب  َتأدب  ةنيم ، فطخ  ةم  نم  هتءارب  تنيبت  امدنع  نكلو 
.هيلع ءادتعالا  هتغرفأ يف  يذلا  كقنح  راثأ  ام  اذهو  ًاثبع ، تناك 

.هيلإ ريشت  تناك  لئالدلا  عيمج  نكلو  – 
لثم ةّلدألا  لك  هيف  عمتجت  مهتم  ىلع  روثعلا  بعصلا  نمف  .حيحص  – 
نإو فيزملا ، معطلا  اذه  انعلتبا  دقو  انمامأ ، هب  يمريل  فرش  عفد  ام  اذهو  وجين ،
ىلع كبضغ  ماج  تغرفأ  نإ  ءيش  ىلإ  لصت  نل  نكلو  .انعادخ  دقف ّمت  قحلا  تئش 
اذل .رثكأ  ةقيقحلا  نم  بارتقالا  ينعي  تالامتحالا  ليلقتف  ىرخأ ، ةهج  نمو  .وجين 

.ةلشاف ةوطخ  درجم  هب  انمق  ام  لك  رابتعا  نكمي  ال 
.ضارتعا يأ  نودو  تمص ، ىفطصم يف  ينعمسي 
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.قحم تنأ  – 
هتشقانم ةرورضب  ركفأ  اميفو  هجو ، ىلع  يدابلا  قيضلا  مغر  يأرلا  ينقفاوي 

، ةينونج ةعرسب  ةيبناجلا  عراوشلا  دحأ  نم  ءادوس  ( BMW  ) ةرايس رهظت  هعانقإو ،
نيسوق باق  فقوتن  اننكل  ًاداح ، ًاريفص  ردصت  تالجعلا  لعجت  ةوقب  حباكملا  طغضأف 
ىرخألا ةرايسلا  لخاد  نيذلا  ةثالثلا  امأ  .مادطصالا  ىدافتنو  ةرايسلا  نم  ىندأ  وأ 

.ًامامت لصح  امب  نيلابم  ريغ  نودبيف 
ةالابمالب نيعرسم  نوقلطني  مهنكل  ةدِحو  قحالتب  ةرايسلا  قوب  قلطأ 

مهلامعأ يف راهدزا  دعب  ةأجف  اورهظ  نيذلا  ةمعنلا  يثدحم  نم  مأ  ّدب  ال  .ةجعزم 
.ةفارصلاو ةصروبلا 

.ًابضاغ ىفطصم  لوقي  يديس –  م  كسمن  انعد  – 
ىلإ دوعن  نأ  بجي  مهتقحالم ، تقولا يف  ةعاضإ  ديرن  .مهنم ال  كعد  – 

.مونلا نم  ًاطسق  لاننو  انلزانم 
.ا قاحللا  رذعتي  ثيحب  ةعرسب ، انيرظان  نع  يفتخت  ةرايسلا  ّنأ  امك 

يذلا ىفطصم ، لزنم  ثيح  ةيكيفشت  ةقطنم  غلبن  ىتح  تمصلا  انيلع  مّيخي 
.يثيدح نم  ءاتسم  هنأ  ّنظلا  بلغأو  هجولا ، سباع  هدعقم  عبقي يف 

: ًالئاق هوحن  تفتلأو  ةرايسلا  نكرأ  هنطقي ، يذلا  ءانبلا  مامأ  لصن  نيح 
، كماا فد  سيل  ليلق  ذنم  هب  كتربخأ  ام  .ىفطصم  اي  ًاديج  ينعمسا  – 

مامأ ًالوؤسم  تسل  انأ  يننكل  .رذقلا  دغولا  كلذل  كبرض  نم  ءاتسم  تسل  يننأ  امك 
وأ ضفرو  انلمع ، دعاوقب  كركذأ  نأ  يبجاو  نمو  .ًاضيأ  ّيسوؤرم  مامأ  لب  يئاسؤر ،

.كدحو كينعي  نأش  وه  لوقأ  ام  لوبق 
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ال يننكلو  .ماودلا –  ىلع  ينديفت  كتاداشرإف  يديس ، سكعلا  ىلع  – 
.هب ماق  امم  صّلمتلاو  يتاراجم  لواحي  هنأ  مأ  هلوقي ، امب  ًاعنتقم  ناك  نإ  فرعأ 

.لوقأ .ًادغ –  كارأ  ًاذإ  – 
رعشي هنأ  وه  رمألا  ام يف  لك  امبر  .ةرايسلا  نم  لزنيو  .ةمالسلا –  عم  – 

.هملاع ةيا  ينعت  لمعلا ، اهبكتري يف  ةطلغ  يأ  ّنأو  لشفلاب ،
قلطنأ نيح  هديب ، ًاحولم  تفتليو  ءانبلا  باب  وحن  ةقيشر  تاوطخب  ريسي 

.ىشات ناشين  هاجتاب 
ةينبألا دحأ  نم  ثلاثلا  قباطلا  يف  زوجعلا  هتدلاو  عم  ىفطصم  نطقي 

نيكسملا نكلو  كونبلا ، دحأ  ريدم  ناك  يذلا  هدلاو  نع  لزنملا  ثرو  دقو  .ةميدقلا 
ةيوناث يف  سرد  هتلئاع ، ديحو  يلثم  هنأ  امك  .هدعاقت  لبق  ةيبلق  ةبون  رثإ  يفوت 

.طابضنالا هتبسكأ  نم  اهنظأو  كانه ، ًامراص  ًايناملأ  ًاميلعت  ىقلتو  روكذلل ، لوبنطسإ 
، ةديرجلا يف  درو  يذلا  نالعإلا  لالخ  نم  نمألا  ىوقل  مضناو  قوقحلا ، سرد  مث 
، ًانأش لقأ  موربتعيو  بابشلا ، ءالؤه  نم  نورفني  ددجلاو  ءامدقلا  ّنأ  ةبيصملا  نكلو 
وأ ةرماغم  ةجيتن  انعم  لمعلا  أدب  دق  مهمظعم  ّنأ  ببسلاو  .انم  ًاءزج  موربتعي  لب ال 

.ةعمال ةينهم  ةريس 
.ىوقأ ةيموقلا  انرعاشم  تناك  دقف  قباسلا ، ليجلا  ىلإو  انيلإ  ةبسنلاب  امأ 

ًالخد كيلع  ّردي  لمع  درجم  تسيل  انتنهمف  رمألا ، هيلع  نوكي  نأ  بجي  ام  اذهو 
رعاشم مهيدل  عبطلاب  .انيلإ  ةبسنلاب  ًاصاخ  ًاعباط  لمحي  ةمألاو  نطولا  موهفمف  .ًاديج 

نيح ينرمغي  ناك  يذلا  سامحلا  كلذ  ًالثم ، ىفطصم  ىدل  ىرأ  يننكلو ال  ةينطو ،
نظلا بلغأ  ّيدل ؟ عافدنالاو  سامحلا  اذه  ظحلي  يمع  ناكأ  .يلمع  ىلإ  تبستنا 

فالتخالا مغرو  .مهعم  لمعلاب  يعانقإ  لجأ  نم  ًاريثك  ّرصأ  امل  الإو  لعفي ، ناك  هنأ 
ةايحلا ّنأ  الإ  .ميدقلا  ليجلا  نم  ًابرق  رثكأ  اننأ  رعشن  انك  اننكل  رظنلا ، تاهجو  يف 
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ةينطولا ميهافم  تريغت  امك  .هكاردإ  نع  يمع  زجعي  ام  اذهو  ةلئاه ، ةعرسب  تريغت 
نأ انعطتسا  داكلاب  اننكل  .تارابختسالا  ىوق  لمع  ةيلآ  يلاتلابو  ةمألا ، حلاصمو 

نيذلاو ًالثم ، نييكيرمألا  فالخ  ىلع  ماع ، ذنم  صاخلا  يعانصلا  انرمق  قلطن 
تاروطتلا هذه  نوكت  دقو  .ةليوط  تاونس  ذنم  ةليسولا  هذه  ربع  ملاعلا  ىلع  نوتّصنتي 

ءالؤهف ال .ثيدحلا  ليجلا  تابلطتم  عم  اهتمءاومو  تارابختسالا  ىوق  رييغتل  ًاليبس 
رثكأ ةينهمب  نولحتي  لب  ةصاخلا ، مهكالمأ  اأكو  دالبلا  ىتح  الو  لمعلا  نوريدي 
ةلودلا هذه  يف  نيفظوم  ًاعيمج  انسلأ  نكلو  نييداع ، نيفظوم  ىلإ  برقأ  مهلعجت 

؟ اهنم انبتاور  ىضاقتن 
، ةيلاع ةقد  بلطتت  يتلا  انلمع  ةعيبط  وه  نيرخآلا  نيبو  اننيب  ديحولا  قرفلا 
نم انضرتعي  ام  عم  ربكأ  ءاكذب  فرصتنو  ًاصالخإو  ةفرعم  رثكأ  نوكن  نأ  انيلع  متحتو 

مهحماطم وحن  ددجلا  بابشلا  ءالؤه  داقني  نلأ  نكلو  .رمألا  ام يف  لك  اذه  .فقاوم 
لاملا نولضفي  مهنظأ  مهدي ؟ لوانتم  يف  تحبصأ  يتلا  ةطلسلاب  اورثأتيو  ةصاخلا ،

؛ انم ةسامح  لقأ  عفاودلا  هذه  مهلعجت  لباقملا  يفو  .رومألا  هذه  ىلع  ينهملا  حاجنلاو 
ةيريغو عافدناب  دالبلا  ةحلصم  لجأ  نم  لمعن  انك  ثيح  مهقبس ، يذلا  ليجلا  نحن 

.اهدجأ ّتبو ال  سامحلا  تازفحم  نع  ثحبأ  ًارخؤم  تأدب  يننأ  مغر  ربكأ ،
ةيرادإ تاقورف  كانهف  .انطسو  يف  لايجألا  نيب  ةوهلا  عاستا  وه  أوسألاو 

رطضنسو نيفرطلا ، نيب  لصاوتلا  يفتخيس  تقولا  رورم  عمو  .اننيب  دعابت  ةيسفنو 
تمق يذلا  ريرقتلا  ناك  دقو  .انم  ًاّيأ  هبشي  بيرغ ال  بولسأ  قفو  لماعتن  نأ  ًاعيمج 

ةيفافشب انئارآ  لك  هيف  انجردأ  ثيحب  لكاشملا ، هذه  ىلإ  قرطتي  مردلي  عم  هدادعإب 
باكترا ىلع  مدقيس  مهدحأ  ناك  نإ  لءاستأ  .لعفلاب  ًاجذس  انك  اننكلو  .ةيلاع 

لمعلا ىلإ  اومضنا  يذلا  بابشلا  ءالؤه  نم  دحاو  نآلا ؟ نم  نينس  دعب  ةقامحلا  هذه 
ليج مهف  ءيشب ، مزجأ  نل  يننأ  الإ  .بعص  رمأ  ًالثم ؟ ةديرج  نالعإ يف  لالخ  نم 

نوكسمتي مه  ةقيقحلا  .ةحضاو يف  ةروصب  هقوقح  فرعي  امك  هتابجاو  فرعي  فلتخم 
ىلحتي نم  مهنيب  رهظي  نأ  لمآو  .مهقتاع  ىلع  ةاقلملا  تابجاولا  نم  رثكأ  مهقوقحب 
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.ةلثامم ةوطخ  ىلع  مادقإلل  ةيفاكلا  ةعاجشلاب 
لجأ نم  براحيو  اهانأدب ، يتلا  ةمهملا  لمكي  ىفطصم  ليختأ  انأو  مستبا 

، بلطتم باش  وه  عناملا ؟ ام  نكلو  .لاحم  حاجنلا ، هل  بتكُي  مل  يذلا  عورشملا 
يف هيلعف  .ربكألا  قئاعلا  وه  اذه  نوكي  دق  نكلو  ةيكيمانيدلاو ، طاشنلاب  ىلحتي 

ىوق ميظنت  ةداعإ  نم  مكعدف  الإو  لماك ، دحأ  نم  ام  هنأ  كردي  نأ  ةيادبلا 
كانهو .ًاضيأ  ةيصخشلا  هتايح  ميظنت  نع  ًازجاع  حبصيس  وهف  تارابختسالا ،
ىدحإ انيقتلا يف  ثيح  ىربكلا ، تاكرشلا  ىدحإ  ىدل  لمعت  يتلاو  ةيماحملا  هتبيطخ 

ذنمو اهينيع ، نم  ّعشي  ءاهدلا  نكل  لامجلا ، نم  ريبك  ردق  ىلع  ةباش  يهو  تارملا ،
نأكو ا  طيحي  ثيح  هلولا ، ّدح  ا  قلعتم  ىفطصم  ّنأ  مك  تكردأ  ىلوألا  ةظحللا 

نع عروتت  الو  رمألاب ، ةمات  ةيارد  ىلع  يهو  ةظحل ، يأ  يف  هنم  اهفطخيس  ًادحأ 
، ااذ ةجردلاب  هبحت  ال  اأ  حجرملا  نمو  .عاطتسملا  ردق  اهحلاصل  عضولا  لالغتسا 

نازيملا يتفك  ىدحإ  نوكت  نايحألا  ضعب  يفف  بحلا ؟ ةاواسم يف  كانه  له  نكلو 
.ةعجافلا عوقو  نيح  هرعاشم  لقث  تحت  اهبحاص  قحسي  ام  اذهو  ًالقث ، رثكأ 

يفف .ءيشلا  ضعب  ًافلتخم  عضولا  ناك  دقف  ةنيمو  انأ  ّيلإ  ةبسنلاب  امأ 
نكلو دوربلا ، ضعبب  اهلماعي  نم  انأ  تنكو  قلعتلا يب ، ةديدش  يه  تناك  تايادبلا 

ول مل امبر  .ءافجو  دوربب  ينلماعت  يه  تتابو  ا  يقلعت  ّدتشاو  دعب ، اميف  تبلقنا  ةيآلا 
ريغتل ةجيتن  درجم  ناك  وهف  .كلذ  ّنظأ  ال  يننكلو  .عضولا  فلتخال  يرخف  لباقت 
يهتني بحلا  ىتح   » ةرم تلاق يل  نيح  هينعت  ام  كردأ  نأ  ّيلع  ناكو  .يوحن  اهرعاشم 

«.. ام ًاموي 
بغرأ يف يننأ ال  كردأ  هيب ، نامثع  ةقطنم  قرفم  نم  يترايس  برتقت  نيح 

يمامأ رفقملا  عراشلا  نأكو  .ساعنلاب  رعشأ  ال  يننأ  امك  ًاقلطم ، لزنملا  ىلإ  ةدوعلا 
وحن دوقملا  هجوأو  يرعاشمل ، عاصنأ  .ًاددجم  شولوتروك  ةقطنم  ىلإ  هجوتلل  ينيداني 

ال لزنملا ؟ لخدأ  مهدحأ  ينآر  ول  اذام  نكلو  .ةنيم  لزنم  ىلإ  يدوي يب  يذلا  قيرطلا 
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الو يلوصو ، ًارظتنم  فقي  ذفاونلا  نم  حولي  اهلظ  دعي  ملو  كانه ، دعت  يهف مل  .يلابأ 
.ىرخأ ةرم  ا  يقتلأ  نل  امبرو  يلوخد ، ىدل  ةحماج  ةبغرب  ينقناعي  يذلا  اهدسج 

اميفو .مويلا  دعب  اهنم  برهم  ةقيقح ال  تاب  رمألا  ّنأ  رعشأو  رئاجسلا  ةبلع  لوانتأ 
ىلإ لوصولا  نم  ينعنم  يذلا  ببسلا  نع  لءاستأ  اهلعشأو ، ةبلعلا  نم  ةراجيس  جرخأ 

؟ يسفن عدخأ  يننأ  مأ  ام ؟ لمأب  كسمتلا  يف  يتبغر  يهأ  .لبق  نم  ةجيتنلا  هذه 
طسو طلتخت  يتلا  راكفألا  ىلع  ناخدلا  ثفنأو  يتراجيس  نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحسأ 

.يرعاشم بابض 
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رشع سداسلا  لصفلا 

عم روهظلاب  هملاعم  تأدب  يذلا  قاقزلا  لخدم  دنع  ءود  ةرايسلا  نكرأ 
نيحو يمدق ، تحت  قطقطت  يتلا  ديلجلا ، نم  ةقيقر  ةقبط  هتطغ  دقو  رجفلا ، جالبنا 
.ةايحلا لئالد  هنع  بيغت  يذلا  ةنيم ، لزنم  وحن  ًايئاقلت  يانيع  هجتت  قاقزلا  لخدأ 

اأ فشتكأ  رظنلا  ققدأ  نيح  يننكلو  مادملا ، نولاص  ةذفان  كرحتي يف  ّلظ  حولي يل 
، ةرامعلا باب  حتفل  يبيج  نم  حاتفملا  جرخأ  .ةميدقلا  ةذفانلا  يطغت  يتلا  رئاتسلا  لالظ 
ّنأ مادملا  تملع  ول  ًاحوتفم ؟ هتيسن  نم  يه  ايرام  ّنأ  لقعيأ  بيرغ ! .ًاحوتفم  هدجأف 

ردصيل يديب ، هعفدأ  .ديكأت  لكب  ميظع  قلق  اهبيصيس  ًاحوتفم ، كرت  دق  بابلا 
.عمسلا خيصأ  ام ، ةجض  ّيلإ  ىهانتت  لوألا  قباطلا  دعصأ  اميفو  ءوضلا  لعشأ  .ًاريرص 

نأ نود  نم  يلوح  تفلتأ  .كرحم  توص  هنأكو  ام ، ناكم  نم  ةمداق  ةجض  اإ  لجأ 
ىنستيل يل وبقلا  ىلإ  ةلزانلا  ملالسلا  وحن  هجتأف  .توصلا  اهنم  يتأي  يتلا  ةهجولا  زيمأ 
نم سيلو  يبناجب  يذلا  بابلا  نم  مداق  توصلا  ّنأ  كردأف  .ربكأ  حوضوب  عامسلا 

بغري مل  هتناح ، وجوك  ويسم  قلغأ  نأ  دعبف  انه ، نطقي  دحأ  نم  ام  نكلو  .وبقلا 
عمسلا خيصأو  بابلا  نم  برتقأ  .ةقشلا  هذه  اهعضو يف  لب  ةناحلا ، ثاثأ  عيب  يف 

اهنيح ركذتأو  وه ؟ ام  نكلو  .لخادلا  نم  مداق  ام  كرحم  توص  ّنأ  دكأتأف  هابتناب ،
ةأرملا ترفاس  نأ  دعب  ةريبكلا  ةجالثلا  نؤملا يف  ضعب  نيزخت  نم  مادملا  هب  ينتربخأ  ام 

.ةجالثلا كرحم  توص  هنأ  ّدب  .اهتنبا ال  دالو  رثإ  ةيرقلا  ىلإ  ةرامعلا  فيظنتب  موقت  يتلا 
ّنأ ودبي  .ةفاظن  ّعشت  يتلاو  ديدج ، نم  ةلكآتملا  ةيرجحلا  ملالسلا  دعصأ 
ّنأل لبق ، يذ  نم  ىوقأ  ودبت  نفعلا  ةحئار  نكلو  .ًاقح  فيظنتلا  ةرهام يف  ايرام 
موقت نأ  اهل  فكيف  مادملا ، يه  ةنيكسم  .ةليوط  ةرتف  ذنم  ةقلغم  ةيوهتلا  تاحتف  ذفاون 
؟ ىرت اي  فيظنتلا  ةلماع  دوعتس  ىتم  كرحتملا ؟ اهيسرك  ىلع  ناكملا  اذ  ءانتعالاب 
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دقو فيفخ ، نينسملا  مونف  ربكأ ، رذحب  ريسأ  مادملا ، باب  نم  برتقأ  نيح 
.تقولا اذه  لثم  مادملا يف  ءاقلل  ةبغر يب  الو  .توص  ىندأ  مهظقوي 

ةفرغ وحن  هجتأو  يفلخ  بابلا  قلغأ  اهلاح ، ىلع  ةئداه  ةنيم  ةقش  تلاز  ام 
ةمئان اهيلع  روثعلاب  ةجذاس  ةبغر  يندوارت  تلاز  امف  رمألاب ، فرتعأ  ول مل  ىتح  .مونلا 

بعصي نكلو ال  ناكملا ، ّفلت  ةملظلا  نأ  مغرو  .ثدحي  ًائيش مل  نأكو  اهريرس  يف 
نولاصلا وحن  هجتأ  ًاددجم ، رهظت  نل  اأ  ودبيو  انه ، تسيل  .دحأ  نم  هولخ  زييمت  ّيلع 

، مالظلا نوكس  ةقراغلا يف  تاحوللاو  ثاثألا  يطغت  تأدب  دقو  رابغلا  ةقبط  ظحالأو 
، ةيلمخملا ةكيرألا  وحن  ريسأ  .ةفيخم  ةشحوب  ًاعجوم  ًاروعش  يسفن  ثعبي يف  ام  اذهو 

سوؤرب اهسملأ  .ةذفانلا  نم  برقلاب  اهلماح  ىلع  ةقلعم  يعيبط  رظنمل  ةيتيز  ةحول  كانه 
نمز ذنم  تّفج  األ  ناولألا ، ةحئار  ّمشأ  يننكل ال  يفنأ ، نم  ارقأ  يتلا  يعباصأ 
ةبعل يعم  سرامت  ةنيم  نأكو  ءاجرألا  ةيقب  يف  لوجتأو  مامحلا ، وحن  هجتأ  .ليوط 

، رئاتسلا حتفأو  ًاددجم ، مونلا  ةفرغ  ىلإ  دوعأ  ةظحل ، يأ  يف  رهظتسو  ءامغتسالا ،
.اهتمرب ةفرغلا  رمغي  يذلا  بحاشلا  ءوضلا  ةجيتن  داتعملا  اهلكش  ءايشألا  ديعتستف 

، اهلاح ىلع  ةرثعبم  تلاز  ام  رمح  زيرف  تابح  اهنيزت  يتلا  ريرسلا  تاءالم 
دقف ريرسلا ، ةفاح  ىلإ  ةدنسم  تادخملا  اميف  .ضرألا  وحن  اهفاوح  تلدسنا  دقو 

.ةلواطلا ءارو  ءيش  يأ  أرقت  اهدهاشأ  ملو  .ًاريثك  ريرسلا  يهو يف  ةءارقلا  بحت  تناك 
: لوقلاب انايحأ  اهحزامأ  تنك 

.ريرسلا ىلع  ةيقلتسم  تنأو  ًاضيأ  مسرلاب  تمقل  كناكمإب ، ناك  ول  – 
: درت يهو  ةكحضب  ينلباقتل 

.لسكلاب ةمرغم  انأف  يديب ، سيل  رمألا  – 
ىلع ررقن  انك  .ًاتفاخ  ًاريرص  ضباونلا  قلطتف  ريرسلا ، ةفاح  ىلع  سلجأ 
مادملا عمست  نأ  ىشخن  انك  دقف  كلذ ، لعفن  نأ  نود  ريرسلا  اذه  رييغت  ةرورض  ماودلا 
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ضرألا ىلع  ةشرفلا  عضن  انك  نايحألا  ضعب  يف  .بحلا  سرامن  انك  نيح  هريرص 
رمألا ناك  دقل  .نولاصلا  ةميدقلا يف  ةكيرألا  ىلع  وأ  ةيشخ ، نود  بحلا  سرامنل 

ّنأل امبر  رثكأ ، ينعبشت  يتجوز  عم  بحلا  ةسرامم  ّنأ  ركنأ  نل  يننكلو  .نونج  ضحم 
، نيتئلتمملا اهيتفش  ليبقت  ناك  دقف  ةنيم  امأ  .رخآلا  امهدحأ  فرعي  تاب  انيدسج 
ةحماجلا مل ةبغرلا  هذه  نكلو  شعتري ، هتمرب  يدسج  لعجت  ةمعانلا  ارشب  ةسمالمو 

روعشلا وه  ببسلا  نوكي  دق  نايحألا ، نم  ريثكلا  عابشإلا يف  ّدح  لصت يب  نكت 
ةغل فالتخا  ببسب  امبرو  ةورذلا ، ىلإ  لوصولا  نم  انعنمي  ناك  يذلا  بنذلاب  يفخلا 

ارشب تناك  ثيح  اهوحن ، مواقت  ةبغرب ال  رعشأ  تنك  دقف  كلذ  مغرو  .انيدسج 
نايحألا ضعب  يفو  .ةمراع  ةبغرب  ينيدانت  اهرارسأ  ةفاك  فشك  نم  نكمتأ  مل  يتلا 

كلت يفو  .ةنيم  عم  بحلا  سرامأ  ينليختأ  تنك  يتجوز  عم  بحلا  سرامأ  تنك  نيح 
.ةوشنلا بتارم  ىلعأ  وحن  دعصأ  يسفنب  رعشأ  تنك  تاظحللا 

.هتوطس مونلا  اهيف  رهظي  يذلا  تاعاسلا  رثكأ  هذهف  فيفخ ، راودب  رعشأ 
يلزنملا ةنيم  ّفخ  ىرأ  يئاذح  علخأ  اميفو  قنعلا ، ةطبر  ةدقع  يخرأو  فطعملا  علخأ 

تحت ريرسلا  ىلع  ددمتأ  مث  نمو  هتحئار ، قشنتأو  قفرب  هلمحأ  .ريرسلا  بناج  ىلإ 
نع ًاثحب  يسأر  يطغيل  فاحللا  بحسأ  ةريرعشقلاب ، ريرسلا  ةدورب  ينبيصتف  فاحللا ،

ةحئارلا هذه  ّمتشأ  اميف  ينيع  ضمغأ  ةفيفخ ، ةحئار  يفنأ  بعادتل  ءفدلا ، ضعب 
.نيمسايلا ةحئار  اإ  تعقوت ؛ امك  لجأ  .ةفيلألا 

ةحئار نم  ّفخأ  يهف  تنك ، امنيأ  ةحئارلا  هذه  ىلإ  فرعتلا  عيطتسأ 
نفدأ .ةدخملاب  ةقلاع  لازت  ال  اأ  بيرغلا  نكلو  .ربكأ  ةعرسب  ىشالتتو  ةكيلم ،

هذه تممش  ةرم  رخآ  تناك  ىتم  ديزملاو ، ديزملا  ًاقشنتم  ّينيع  ًاضمغم  رثكأ  اهيف  يسأر 
ثيح ركذأ  ام  ىلع  ءاعبرأ  موي  تناك  .اننيب  ءاقل  رخآ  يف  هنظأ  ىرت ؟ اي  ةحئارلا 
تناك مويلا  كلذ  .اهتلبق يف  نيح  يفنأ  اهتحئار يف  تقبعو  ايرتيفاكلا ، ا يف  تيقتلا 

غلب يذلا  ديدشلا  يحاحلإ  مغر  اهيأرب  ةكسمتم  تلظو  ّيلع ، ةوسقلا  ةديدش  ةنيم 
: اهّدر ناك  دقو  .لئاط  نود  لسوتلا  ّدح 
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.تلاق .رثكأ –  رارمتسالا  عيطتسن  اننكلو ال  كرعاشم  حرجأ  نأ  ديرأ  ال  – 
، قفاوت اهنكل مل  .انتقالع –  ريصم  ريكفتلل يف  تقولا  نم  ديزمل  جاتحأ  – 

سيلأ نوجسلا  جيرخ  نوفأملا  كلذ  هنإ  فدرأ –  انأو  اههجو  يف  ًابضاغ  ترثف 
؟ كلذك

: عجوم دوربب  ينتباجأ  اهنكلو 
.كلذ كردت  نأ  كيلع  انيهتنا ، اننكلو  هب ، قلعتي  عوضوملا ال  – 

.االابمال لب  ااملك  سيل  ينونج  راثأ  ام  نكل 
تلظ اهنكل  قنحب ، خارصلل  تدع  .هنيعب –  رهعلا  وه  هب  نيموقت  ام  – 

نيعيطتست فيك  ينتربخأ  ّاله  بضغب –  لصاوأ  امنيب  اهسأر ، تنحأ  دقو  ةتماص 
؟ نينثالا نحن  اننيب  قيفوتلا 

.ِكبت اهنكل مل  عومدلاب  اهانيع  تألتما  دقو  اهسأر  تعفر 
قحي ال  شعار –  توصب  اهتلاق  ةقيرطلا –  هذ  ينثدحت  نأ  كل  قحي  ال  – 
نيبو ينيب  قفوت  تنك  نيح  رمألا  ىلإ  ينتقبس  دق  تنأف  اذكه ، ينثدحت  نأ  ًاقلطم  كل 

.كتجوز
نم ًاعرسم  تجرخف  ارض ، يف  يتبغر  ىلع  ةرطيسلا  تعطتسا  داكلاب 
ةقحم اأ  تكردأ  ةياهنلا  يننكلو يف  يقنح  طسو  بلقتأ  ةّدع  ًامايأ  تيقبو  ايرتيفاكلا ،
اهعم ةجودزم  ةايح  شيعأ  تنك  دقو  اههجو ، روثأ يف  نأ  قحي يل  الف  .هتلاق  ام  يف 
ةراثإ لجأ  نم  ةدماع  كلذب  موقت  اأو  ام ، لمأ  دوجو  يف  تركفو  .يتجوز  عمو 
رداق ريغ  يننأب  يتفرعم  ءازإ  نيتنثالا ، نيب  رايتخالل  تقولا  ناح  هنأب  تكردأو  .يتريغ 
نود ءاسم  لاصتالا  تدواعف  درت ، نأ  نود  ا  تلصتا  اذل  .ةنيم  نع  يلختلا  ىلع 

ةديسلا نع  اهلاؤسو  ةكيلم  نم  تامولعملا  ضعب  ىلع  لصحأ  نأ  تلواحو  .لئاط 
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: اهنيح ينتربخأ  دقو  .ادلاو  ةرايزل  تءاج  ةنيم  ّنأ  رطخ يل  دقف  ميفيس ،
اهتنبا تفتخا  دقف  ةقلق ، تناك  ًايوس ، ةوهقلا  انبرشو  مويلا  ينتراز  دقل  – 

.بهذت فوس  نيأ  ىلإ  دحأ  يأ  ربخت  وأ  اهربخت  نأ  نود  نيموي  ذنم 
راجشلا دعب  اهسفن ، نع  حيورتلل  ةلطع  تبهذ يف  اأ  اهنيح  رطخ يل  دقو 

يلغي مدلا  داك  يرخف  ةقفر  ااهذ  لامتحاب  ترّكف  نيح  نكلو  .اننيب  بشن  يذلا 
ملو .لئاط  نود  نم  نكلو  ةكيلم ، ظحالت  نأ  نود  ا  لاصتالا  تدواعف  يقورع ، يف 

، يتريغ نارين  طسو  بلقتأ  عوبسأ  ةدمل  تيقبو  .راظتنالا  ىوس  ليبس  نم  يمامأ  َقبي 
، اهفواخم تمقافت  يتلا  ميفيس  ةديسلا  انتراز  دقو  .اهنع  ربخ  يأ  ينلصي  نأ  نود 

نكي يذلا مل  يرخفب  لاصتالاب  انمقف  ًانلع ، اهنع  ثحبلل  ةصرفلا  لالغتسا  تلواحف 
نيحو ًابيرقت ، عوبسأ  ذنم  هتلئاع  ةرايزل  ايلاطنأ  ىلإ  بهذ  هنأ  انوربخأ  لب  هلزنم ، يف 

ناك دقو  .ةاتف  يأ  هقفارت  نأ  نود  هدحول  ءاج  هنأ  هتدلاو  انتربخأ  هتلئاع  لزنمب  انلصتا 
اأ ّنظلا  بلغأو  يرخف ، عم  تسيل  يهف  ًاذإ  .عوبسألا  كلذ  يندعسأ يف  ربخ  رثكأ 
ماعلا يف  امك  ماعلا  اذه  اهتعد  ثيح  .ايلاطيإ  يف  نيليس  اهتقيدص  ىلإ  ترفاس 
تبهذ اأ  تركفو  .يعم  لظت  يكل  اوعد  نع  ترذتعا  ةنيم  نكل  ًاضيأ ، مرصنملا 
ينتربخأو نيلسب  تلصتا  نيح  يننكلو  .اننيب  بشن  يذلا  فالخلا  دعب  ارايزل  نآلا 
.يرخف وه  يل  رطخ  نم  لوأ  ناكو  ريبك ، فوخ  ينباتنا  اهتقفرب  تسيل  ةنيم  ّنأ 

رفاس دقف  ًاظوظحم ، ناك  هنكلو  هيلع ، ضبقلا  ءاقلإب  انمق  ايلاطنأ  نم  هتدوع  لاحو 
نئارق كلمي  ناكو  .هيف  انرجاشت  يذلا  مويلا  تاذ  يأ يف  ةنيم ، ءافتخا  نم  موي  لبق 
ءانثأ ًاراهنم  ادب  دقو  .ةيقطنمو  ةعنقم  ةبوجأب  انتلئسأ  لباقيو  لوقي ، ام  ةحص  تبثت 

.اهئافتخا ببسب  لعفلاب  نيزح  هنأب  ّكشأ  تأدب  ىتح  يتريح  راثأ  امم  قيقحتلا ،
ا، قيلي  فرصت  وهو  .تقولا  نم  ةرتفل  ًاعيمج  انع  داعتبالا  تدارأ  اأ  يل  رطخو 
يف ًاريثك  ركفت  نلف  .ةحضاو  ةروصب  ةيلوؤسملا  ّسح  ىلإ  رقتفت  ةاتف  اأو  ةصاخ 
امو .ةريحلاو  فوخلا  رمج  ىلع  نابلقتي  اهءارو  امهتفلخ  نيذللا  نيقمحألا  نيقشاعلا 

، قيقحتلا ءانثأ  ةظحلل  هينيع  يف  تقرقرت  يتلا  عومدلا  وه  يرخف  ىلع  يتقفش  راثأ 
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.ا انيلتبا  يتلا  ةثراكلا  نوكي  دق  يفخ ، طبار  انعمجي  هنأب  ترعش  ىتح 
ّنأ مغر  .ةبعللا  طويخ  تحضتا  يلتق ، ةلواحم  يرخف يف  عورش  عم  نكلو 
رمأ ًافرط يف  نوكي  نأ  ميظنتلا  بغري  لهف  .نآلا  ىتح  ًاريسفت  هل  دجأ  ًائيش مل  كانه 
ذفنيس هنأب  رارصإلا  نم  ريثكلا  دعب  مهعنقأو  مهعادخ ، نم  نكمت  هنظأ  يصخش ؟
.هدلاو سدسم  مادختساب  ماق  ببسلا  اذهلو  ةصاخلا ، هتاناكمإ  ىلع  ًادمتعم  ءادتعالا 

يتلا اهتيمهأو  ةيلمعلا  مجحب  مهعانقإ  عاطتسا  هنكل  هنع ، ىلخت  دق  ميظنتلا  ّنأ  مغرو 
انه ىلإ  رومألا  ودبت  عيمجلا ، مامتها  طحم  حبصتو  مهوحن ، اهلك  راظنألا  تفلتس 

هعفاودل مهفاشتكا  ببسب  امبر  ةيلمعلا ؟ ميظنتلا  َّنبتي  مل  اذامل  نكلو  ًادج ، ةيقطنم 
.مروث تايقالخأ  عمو  مهئدابم  عم  ىفانتي  اذهو  رمألاب ، مايقلل  هتعفد  يتلا  ةيصخشلا 

ىلإ اهضعب  بتكلا  اهيف  تفطصا  يتلا  ةريغصلا  اهتبتكم  ينلباقتف  ًاقرأ  بّلقتأ 
؛ اءارقب يلستلا  لواحأ  يتلا  اهنيوانع  نيبتأ  داكلابو  .راقوب  ينبقارت  يهو  ضعب  بناج 

نفلا ةينهذ  سوركل ، لامجلا  ملع  ، 12 شتيربموغ تسنرأل  نفلا  خيرات  باتك 
ةلسلسو  14 راوليإ لوبل  ةلماكلا  ةيرعشلا  لامعألا  ، 13 يكسنيدناك يليسافل 
ىقيسوم ةلجسمل  ةفاضإلاب  .ةيعقاولا  ةكرحلا  ةيسنامورلا ، ةكرحلا  ةيزمرلا ، نع  ةيعوسوم 

نكأ مل  ول   » ددرت تناكو  مسرلا ، ردقب  اهينعت  ىقيسوملا  تناك  دقف  .اهراوج  ىلإ 
اذه ىلإ  اهيف  يتآ  تنك  ةرم  لك  يفو  ..ديكأت » لكب  ىقيسوملا  تسردل  ةماسر 

رز طغضأو  ًاسلاج  ضأ  .زاجلا  لضفت  تناكو  هيف ، حدصت  ىقيسوملا  تناك  لزنملا ،
توصب ءانغلا  ةأرما  أدبت  نمو مث  ئداه  نحل  فزعب  ونايبلا  أدبي  ةيادبلا  يف  ليجستلا ،

.ةرم تاذ  اهماغنأ  ىلع  بحلا  انسرام  يتلا  ةينغألا  هذه  ركذأ  .ةيزيلكنإلا  ةغللاب  قيقر 
دوعأ ةينغألا ، هذه  بحأ  يننكل  زاجلا ، ةاوه  نم  تسل  ةقيقحلا  يف 

.رخآ ناكم  ىلإ  ىقيسوملا  ينذخأتل  ينيع ، ضمغأو  ءاقلتسالل 
قورش ىلع  ىضم  دقف  ةذفانلا ، نم  نوللا  يلسع  ءوض  ّيلع  طقسي 

.مامحلا وحن  ًاهجتم  ينيع  كرفأ  انأو  ريرسلا  نم  ءطبب  ضأ  .ليوط  تقو  سمشلا 
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قروب يهجو  فشنأف  ةفشنم  دجوت  ال  ةدرابلا ، هايملا  نم  ريثكلاب  يهجو  لسغأ 
ىلع ةرثانتم  تالا  ضعب  كانه  .نولاصلا  وحن  هجتأ  اميف  ةراجيس  لعشأو  مامحلا ،

دادعأ دحأ  اإ  لجأ  ةفولأم ، اهادحإ  ودبت يل  ةلهول  ةميدقلا ، ةكيرألا  برق  ةلواطلا 
اذل لبق ، نم  اهأرقأ  مل  اهرادصإب ؟ نانس  موقي  يتلا  ةلا  كلت  تسيلأ  .تافورحلا  ةلجم 

اهلكش ىتح  ةيداعلا ، ةينفلا  تالاك  ودبت  ال  ااحفص ، بلقأو  لوضفب  ةلا  حتفأ 
، ام ةروص  كانه  ةحفص  لك  يفو  .ددعلا  ةليلق  ةليوط  تاحفص  تاذ  يهف  فلتخم ،

اهحنمي ام  اذهو  ينبلا ، نوللاب  لب  دوسألاب  ةعوبطم  تسيل  اهنكلو  ةنولم ، تسيل 
ةفورعم ودبت يل  باتكلا ال  ءامسأ  ّنأ  امك  .ًاريثأت  رثكأ  روصلا  لعجيو  ًاميدق ، ًارهظم 
بلقأ ليللا .» ًامئاد  ليللا   » ااونع ةصق  تحت  نانس  مسا  ينعلاطي  .قالطإلا  ىلع 
تماق نيح  رهشأ  ةتس  لبق  ام  ىلإ  دوعت  اأ  ّدب  .ةنيمل ال  ةروص  ينعلاطتل  ةحفصلا 
اهانيع تدب  دقو  رهظت ، داكلاب  ةماستبا  اههجو  ىلع  مسترت  ثيح  اهرعش ، ّصقب 
ةديصق كانه  ةروصلا  تحتو  .اريماكلا  ىلإ  فطلو  ةعد  رظنت يف  يهو  نوللا ، يتمتاق 

«. ةروص  » ااونع ةريصق ،
نيطرقك كنذأ  نم  نايلدتت  رطم  اترطق 

ةلمث كرعش  تالصخ  جوامتت يف  حايرلا 
ةملظملا ليللا  ءامس  نيزت  كشومر 

حابصلا سمش  تحت  مجتست  حمق  لوقح  كترشب 
نيتسعانلا كينيع  ىولتت يف  ةقيمع  ةبغرو 

ةرسآ ةيحابص  ةيحت  ّيلع يف  كدسج  ينحني 
سمشلا ءوض  تحت  ةيلاثم  ةروص  اإ 

نيتيراعلا كيمدق  تحت  ينآطش  لامر  هيتت 
٢٣٧ مكـتبة



ةيوتلملا ااءانحناو  ةقيقدلا  اهطوطخب  يشتنت 
.ةرئاح تاهج  ريفاصعلا يف  نم  برس  ريطيو 
.نيتلاحلا رثكأ يف  كبحأ  انأف  يظقيتسا  وأ  يمان 

نم ام  ناكم  ةقرحب يف  رعشأ  ةديصقلا ، تحت  كروترإ  يرخف  مسا  ىرأ  نيحو 
اهلزاغأ تنك  يننأ  ركذأ  انأف ال  رعشلا ، نم  مكعدف  .ةلواطلا  ىلع  ةلا  يمرأ  .يحور 

.ةليمجلا ال تاملكلاب  تامرغم  ءاسنلا  ّنأ  مغر  قاشعلا ، لعفي  امك  ةقيقر  تاملكب 
ببس حضوي  ام  اذهو  .اهلقعب  تبهذ  يتلا  دئاصقلا ، كلت  نم  ريثكلا  اهل  بتك  هنأ  ّدب 
ةقيمع ًاسافنأ  بحسأو  ةميدقلا  ةكيرألا  ىلع  كلاأ  .انتقالع  ءاإ  ةئجافملا يف  اهتبغر 
يسفن عانقإ  لواحأ  تنك  يتلا  ةيبغلا  تارربملا  عجرتسأ  انأو  يتراجيس ، نم  ةلصاوتم 

ةرم نم  رثكأ  رمألا  تحضوأ  دق  اأ  مغر  .يل  ريبكلا  اهبح  يتجوز ، نم  اريغ  ا ؛
ءاثرلا قحتسي  نم  نكلو  يتقامحل ، اي  ءيش .» لك  ىهتنا  دقل  مهفت ، نأ  لواح  »

ام .ًاضيأ  اهلتق  امبرو  اهفطخب ، هبحت  يذلا  صخشلا  ماق  دقف  ةنيم ، يه  ينم  رثكأ 
رطخ يف نم  لوأ  يننأ  ّدب  ال  ةونع ؟ اهفطخب  يرخف  ماق  نيح  هيف  ركفت  تناك  يذلا 

روثعلا نم  نكمتأ  امدنع  يل  هلوقتس  يذلا  ام  اهنيح ؟ مدنلاب  تسحأ  له  .اهلاب 
، ًانسح يتهجاومو ؟ ّيلإ  رظنلا  نم  نكمتتس  له  ةيح –  لازت  تناك ال  نإ  اهيلع – ؟
له .تهتنا  دق  انتقالع  ّنأ  ينعي  اذهف  يكرتب ، رارقلا  ذاختا  تعاطتسا  اأ  املاط 

يرخف بحت  تيقب  نإ  اذامو  ًاقباس ؟ انك  امك  دوعنو  ًاددجم ؟ اهئايحإ  نم  نكمتنس 
نم ريثك  مهيلإ يف  ءيسي  نم  بح  ىلع  ةردقلاب  نوزاتمي  رشبلاف  ءيش ؟ لك  مغر 

نيذلا صاخشألل  ليمت  تناك  يتلا  ةنيم ، دنع  رمألا  اذه  تظحال  دقو  .نايحألا 
اذتاسأ دحأب  ةعلوم  هبش  تناك  يهف  .اأش  نم  طحلا  وأ  اهيلإ  ةءاسإلاب  نوموقي 

.مسرلا اولسأ يف  نم  هءايتسا  يدبيو  اهلامعأ  دقتني  ناك  يذلا 
اهقحسأف يف ًاعذال ، اهمعط  تاب  يتلا  ةراجيسلا  نم  رخآ  ًاسفن  بحسأ 

لالظلا هديزت  يذلا  قاقزلا  دحأ يف  رهظي  .ةذفانلا ال  وحن  هجتأو  ًاددجم  ضأو  ةضفنملا 
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، ليلقب ةقيقد  نيرشعو  ةرشع  ةيناثلا  تزواجت  يتلا  ةعاسلا  ىلإ  رظنأ  ةمتعو ، ةشحو 
.هيدل تامولعم  يأ  ىلع  رثعأس  تنك  نإ  ىرأل  نانس ، ىلإ  يباهذ  ةرورض  ركذتأو 

.مادملا ةيؤرل  بهذأ  نأ  ًالوأ  ّيلع  نكلو 
.سرج لوأ  دعب  بابلا  حتفت يل 

.مادملا لوقت  تادِس – ؟ ديس  تنأ  اذهأ  هآ ، – 
؟ كتفخأ له  – 

.قلقلا ضعب  ينباتنا  قوف  ةجضلا  تعمس  نيح  – 
: لخادلا ىلإ  ينوعدت  يهو  ملالسلا  ىلإ  رظنت 

.ةعجر نود  ةاتفلا  هذه  تبهذ  دقل  – 
؟ تبهذ نيأ  ىلإ  – 

ضعب راضحإ  اهنم  تبلط  بابلا –  قلغت  يهو  اهلوقت  يلفسلا –  قباطلا  – 
وحن هجتن  اميفو  اداعك –  كانه  ام  رمأ  تدرش يف  اأ  ّدب  ال  ةجالثلا ، نم  نبجلا 

.ءيشلا ضعب  ًابعتم  ودبت  سولجلاب ، لضفت  اهثيدح –  لصاوت  نولاصلا 
: ةكيرألا ىلع  سلجأ  اميف  اهل  حضوأ 

لواح يذلا  صخشلا  ىلع  روثعلا  نم  انكمت  دقف  ليللا ، لاوط  ْمنأ  مل  – 
.ايرام فطخ 

: رهاظ حايتراو  لوضفب  ينلأست 
.كئنهأ ةعرسلل ! اي  م ؟ كاسمإلا  نم  متنكمت  دقف  ًاذإ  ًاقح ؟ – 

.نيعقوتت امك  سيل  رمألا  نكلو  م ، انكسمأ  اننأ  حيحص  – 
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؟ هينعت يذلا  ام  – 
.رثكأ شرحت ال  درجم  .دقتعن  انك  امك  فطخ  ةلواحم  نكت  مل  – 

.اههجو ديعاجت  نم  قمعيل  قلقلا  دوعي 
.كلذ سكع  لوقي  فرش  نكلو  – 

.فطخ ةلواحم  اأ  ديعب  نم  هل  رمألا  ادبو  ءيشلا ، ضعب  غلاب  دقل  – 
؟ ةمهتلا نم  لصنتلل  نوبذكي  مأ  لمتحي  الأ  – 

م، ةقلعتملا  تامولعملا  لك  ىلع  انلصحو  مهعم  انققح  دقف  ال ، – 
.هولاق ام  ىلع  ّدكأ  ًاضيأ  فرش  ّنأ  امك  اهلك ، ةقيقحلاب  انوربخأو 

: ينلأست يهو  ةفئاخ  تارظنب  مادملا  ينجدحت 
؟ مهحارس متقلطأ  لهو  – 

مهيلإ دوعي  ىتح  ا ، سأب  ال  ةرتف  نجسلا  يف  نوثكميس  ال ، عبطلاب  – 
.مهدشر

؟ كلذك سيلأ  نجسلا  نم  جورخلا  دعب  انئاذيإب  اوموقي  نلو  – 
دقف ىرخأ ، ةرم  هلك  يحلا  اذه  نم  بارتقالا  ىلع  نوؤرجيس  مهنظأ  ال  – 

.ًاريثك مهتفاخإب  انمق 
: لوقت يهو  ةحارلاب  رعشت 

؟ ليمجلا اذه  كل  ّدرأس  فيك  تادِس ، ديس  كل  ًاركش  هآ ، – 
.الإ سيل  يبجاوب  تمق  دقل  – 
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دقل ًائيش ، برشت  نأ  دوتأ  .ةريبك  ةدعاسم  انل  تمدق  دقف  كلذ ، لقت  ال  – 
.ًانخاس لاز  ام  ليلق ، ذنم  نوفزيزلا  بارش  ترّضح 

.يل هتمدق  نإ  ًانخاس  ًابوك  ضفرأ  نل  – 
كرحأف خبطملا ، وحن  بلودملا  اهيسركب  هجتتو  روفلا –  ىلع  هرضحأس  – 

: خبطملا نم  مداقلا  اوص  عمسأ  نأ  لبق  ًاليلق ، جنشتملا  يرهظ 
؟ انه ىلإ  يتأت  نأ  كل  له  نكلو  ًارذع ، كحيمتسأ  تادِس  ديس  – 

.خبطملا وحن  ًاهجتم  ضأ 
 – اهدي ةغرافلا يف  ركسلا  ةبلع  ىلإ  ريشت  يهو  اهلوقت  وفعلا –  وجرأ  – 

؟ اهايإ ينيطعت  نأ  كل  له  ةجالثلا ، قوف  ةبلع  كانه  ركسلا ، دفن  دقل 
ىرأ ثيحب ال  ًادج ، ةيلاع  نوللا  ةيركس  ةميدقلا  ةجالثلا  نكلو  عبطلاب –  – 

.ركسلا ةبلع  نع  ًاثحاب  يديب  لوجأف  .اهقوف  دجوي  يذلا  ام 
 – مادملا حضوت يل  .مجحلا –  ةريبك  تاجالثلا  بحي  وجوك  ناك  دقل  – 
رخآو رَضُخلل  رخآو  موحلل  ّفر  .كانه  هيلإ  جاتحي  ام  لك  عضو  نم  نكمتيل 
ىرت نأ  كيلع  .اكريمأ  نم  هتدوع  ءانثأ  هعم  تادارب  ةعبرأ  رضحأ  دقو  .تالبقملل 

.لفسألا يتلا يف  ةجالثلا 
كردأ اهلزنأ  نيحو  هنع ، ثحبأ  ام  اهنظأ  ةينوترك ، ةبلعب  يدي  مدطصت  ًاريخأو 

.بابلا توص  عمسأ  ءانثألا  هذه  يفو  ًائطخم ، نكأ  يننأ مل 
.مادملا لوقت  ايرام –  اإ  – 

: لوقأ انأو  ةبلعلا  اهيطعأ 
.بابلا حتفأس  – 
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كسفن بعتت  تنأ  اه  كتفاضتسا  لدبف  تادِس ، ديس  ًارذع  كحيمتسأ  – 
ةمطاف يف ةديسلا  ترفاس  دقل  بابلا –  وحن  هجتأ  اميف  اهثيدح  لصاوتو  .انعم – 

.ةدالولا نيعبرأ  ءاهتنا  راظتناب  ةدوعلا  رخأتتس يف  اهنظأو  ًادج ، ئيس  تقو 
.لوقأ .ايرام –  ًالهأ  – 

ىقبتس اهنظأو  مخضلا ، اهدسج  بسانت  ةيلوفط ال  ةءانحنا  اهسأر يف  كرحت 
.لوخدلا اهنم  بلطأ  نإ مل  بابلا  مامأ  ةفقاو 

.يلخدا ايه  – 
ّرمت امدنعو  لخدت ، نيح  ّيلإ  رظنت  يهو  ةبّبحم  ةماستبا  اههجو  ىلع  رهظت 

سم يل: يبناجب 
.ةبيرغ تارظنب  ينقمرتو  تادِس –  ديس  – 

: لوقت يهو  خبطملا  باب  ىلع  مادملا  رهظتف 
.انروزي نم  مظعم  ركذتت  اأ ال  مغر  كيلإ ، تفرعت  دقل  – 

عضبب اهل  سمهتل  اهيلع  ينحنتو  ادلاو  وحن  اهدي  يف  يذلا  قبطلا  ّدمت 
.ّيلإ رظنت  يهو  مادملا  مستبتف  بنرأ .»  » ةملك ىوس  اهنم  ينلصي  تاملك ال 

: ًاحضوتسم اهلأسأ  انأو  يتأرج  عمجتسأ 
؟ بنرأ يأ  – 

سولجلاب لضفت  فيضت –  نأ  لبق  ةدهنتم  لوقت  ةليوط –  ةصق  – 
.نوفزيزلا عيقن  كل  رضحأ  نيح  ةصقلاب  كربخأسو 

.نولاصلا وحن  ةيوس  ايرامو  انأ  هجتنف 
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، ديدج نم  يدعقم  يف  رقتسأ  انأو  اهلأسأ  ًاريثك – ؟ بنارألا  نيبحتأ  – 
ظحلت اأكو ال  ةداتعملا  اهتيواز  يوزنتو يف  اهتيمد  لمحت  ثيح  ينعمست ، اهنكلو ال 

.بوكلا اهيلع  تعضو  يتلا  ةينيصلا  عم  مادملا  لخدت  اهبقارأ  اميفو  .يدوجو 
.ءيشب كربخت  نلف  كلذ ، نم  ةدئاف  ال  – 

؟ اذامل – 
: يوحن ةينيصلا  ّدمت  يهو  حضوتف يل 

ركس يف يتعطق  تعضو  دقل  .اهدلاو  نيبو  اهنيب  يرس  قافتا  كانه  ناك  – 
.ًايفاك كلذ  ناك  نإ  يردأ  نكلو ال  بوكلا ،

.بوكلا نم  فشترأ  انأو  اهلوقأ  .كادي –  تملس  لجأ ، – 
موقي ام  لك  رضحي  ناكو  ًادايص ، وجوك  ويسم  ناك  دقل  ملعت ، امكف  – 
دقف ًايرام ، فاخت  اليكلو  .لزنملا  ىلإ  لجحلاو  نامسلا  رويطو  بنارأ  نم  هدايطصاب 

لضفت يهو  : » ًالئاق فيضيو  ةتيم ، تسيلو  ةمئان  تاناويحلا  كلت  نأب  اهربخي  ناك 
، ةجالثلا اهعضتو يف  تاناويحلا  كلت  لمحت  تناكو  ةجالثلا .» لخاد  اهمون  لمكت  نأ 

اهدلاو ناك  ثيح  ةمهملا ، هذه  تلوت  تقولا  رورم  عمو  لعفلاب  ةمئان  اهنظت  يهو 
ةجالثلا يف  اهعضوب  يه  موقتل  يلفسلا  قباطلا  يف  اهرضحي  يتلا  تاناويحلا  كرتي 

.اهسفنب
؟ دعب اميف  تاناويحلا  هذهل  ثدحي  يذلا  ام  لأست  نكت  ملأ  – 

نإ اهركذتت  اهنكلو  قئاقد ، رشع  رورم  دعب  اهرمأ  ىسنت  تناك  دقف  ال ، – 
اهشاشعأ ىلإ  تداع  اأ  اهربخن  انكو  .اهنع  لأستل  ةدم ، دعب  اهمامأ  رمألا  انثدحت يف 

دعب اداعك  ىسنت  اأ  الإ  ةلهول ، نزحلا  اهيلع  ودبيف  اهظاقيتسا ، دعب  ةباغلا  يف 
.تاظحل
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؟ اهدلاو نيبو  اهنيب  يرسلا  قافتالا  نع  اذامو  – 
، يحلا يف  اهئاقدصأ  عم  بعلت  تناك  نيح  ةرم  تاذ  .قافتالا  لجأ  – 

مإ : » نيلئاق اهوحراص  مهنكل  ةجالثلا ، يف  مانت  يتلا  تاناويحلا  رمأ  نع  مربخأ 
تداعف ...مهلتقو » مهدايطصاب  موقي  نم  كدلاو  ّنأ  امك  نيمئان ، اوسيلو  نولوتقم 

ًادحأ ربخت  الأ  اهنم  بلط  رمألاب  اهدلاو  ملع  نيحو  ءوسلا ، ةغلاب  ةلاح  لزنملا يف  ىلإ 
كلذ نمو  .ًاددجم  انيلإ  اودوعي  نل  مإف  الإو  انتجالث ، ةمئان يف  تاناويح  كانه  ّنأ 

.عوضوملا لوح  ثدحتلا  نع  ايرام  تفقوت  مويلا 
؟ يفوت دق  اهدلاو  ّنأ  ملعت  الأ  – 

: رخآلاو نيحلا  نيب  ينلأستو  هتداعك ، ديصلل  بهذ  هنظت  يهف  ملعت ، ال  – 
.تاظحل دعب  هرمأ  ىسنت  اهنكلو  يدلاو »؟ دوعيس  يتم  »

نم ةفئاخ  اأكو  ودبت يل  نوفزيزلا ، نم  لهم  ىلع  برشأ  اميف  ايرام  بقارأ 
.بنارألا نع  ام  ةياكح  اهتيمدل  صقت  يهو  انع ، ًاديعب  سلجت  اذل  ةقيقحلا ، عامس 
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رشع عباسلا  لصفلا 

يف ريغصلا  اهنبا  لمحت  ٍّمأ  بناج  ىلإ  لالقتسالا  عراش  بلق  يف  ريسأ 
امأكو هباشتم  ريصق  رعشب  ناتاتف  عكستت  ةيسنرفلا  ةيلصنقلا  بناج  ىلإ  .اهنضح 

ام لك  هاجت  ةحضاو  ةالابمال  يف  نييحتلم ، نيباش  عم  هتاذ ، قالحلا  ىدل  هصقب  اتماق 
دشح هلوح  رهمجت  دقف  ةيلصنقلا ، ةلابق  عقي  يذلا  ةفارصلا  بتكم  امأ  .ام  طيحي 
ودبي .تائيهلا  فلتخمب  ءاسنو  لاجر  سرادم ، ةبلط  تانسم ، ءاسن  سانلا ؛ نم  عونتم 

اودواعف داتعم ، وه  امك  ةريللا  رعس  ضافخنا  برقب  ترشتنا  دق  ةديدج  ةعئاش  ّنأ 
تالمعلا ىلإ  تارخدم  نم  مزوحب  ام  ليوحتو  ةفارصلا  تالحم  ىلع  ماحدزالا 

ةنيفلا نيب  كحضي  وهو  روبحب ، بايثلا  ّثر  درشم  لفط  مهبقاري  اميف  .ةيبنجألا 
نيتباش ىرأف  يسأر ، ريدأ  .هلوح  نم  لوجي  امب  عتمتسم  هنأ  حضاولا  نم  ىرخألاو ،

ّلظأل ًاليلق  عرسأ  نأ  لواحأ  يننأ  ركنأ  الو  نيتريصق ، نيترونتب  يمامأ  جنغب  ناريست 
يف قرغتسم  انأ  اميفو  .يندوقي  يذلا  لامجلا  اذه  ىأرمب  عتمتسأ  امهنم  ًابيرق 

يحنتلا نم  نكمتأ  داكلابو  ةدشب ، يفلخ  لجلجي  سرج  توص  ينئجافي  امهتبقارم ،
امنيب .باكرلاب  هاتروطقم  تألتما  دقو  ةعرسب ، يبناج  نم  ياومارتلا  رمي  ثيح  ًابناج ،
يبعال حاجنب  ةرطخ  ةيناول  تاكرح  نودؤي  هترخؤمب ، اوقلعت  نيذلا  ةثالثلا  لافطألا 
يتلا عراوشلا  دحأ  ةيواز  ىلإ  لصأ  نيح  .نيكحاض  حيولتلاب يل  اومتخيو  كريسلا ،
دعبو اهردصم ، ملعأ  ال  ةشعنم  ىمازخ  ةحئار  ينرمغت  لالقتسالا ، عم  عطاقتت 

تفصر دقو  ةيوازلا ، ةعبرتم يف  ءارمس ، ةلحان  ةأرما  ىرأ  كنبلا ، مامأو  ةليلق ، تاوطخ 
ةحئار رشني  اهفلخ  نم  بهي  يذلا  ميسنلا  ّنأ  كردت  يهو  اهمامأ ، ىمازخلا  لالس 

يزب لجر  يلتعي  ًاليلق ، مامألا  ىلإو  .نئابزلا  اهيلإ  بذجتل  ءاجرألا ، يف  اهتعاضب 
ىلع رجاتملا  دحأ  ىلإ  ريشي  وهو  قيرطلا ، فصتنم  هعضو يف  يذلا  يسركلا  جرهم 

: ًافتاه هنيمي 
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.ةريل نيسمخو  ةئمب  هديرت  ام  يرتشا  – 
لكب خارصلا  لصاوي  هنوبقاري ، نيذلا  نيينابايلا  حاوسلا  ةعومجم  ظحلي  نيحو 

: سامحو ةقاط  نم  هيدل  ام 
ريثي ام  .نيييييسمخو  ةئمب  طقف  نوؤاشت  ام  لك  اورتشا  .اولاعت  اولاعت  – 

.تاينابايلا ءاسنلا  تاكحض 
ةرخافلا رجاتملا  اهيلت  بيلوتلا  امنيس  ثيح  عراشلا ، قمع  ىلإ  لوزنلا  لصاوأ 

نيذلا نيدرشملا  لافطألا  نم  ةلث  امنيب  ةغلاب ، ةقانأب  ااهجاو  نييزت  ىلع  صرحت  يتلا 
ىلع ةيقرولا  ليدانملا  نم  مهتعاضب  اوعضو  دقو  نوسلاج  اهمامأ  فيصرلا  اوشرتفا 

مهنظأو رمعلا ، نم  ةسداسلا  وأ  ةسماخلا  داكلاب يف  مإ  .ىوقملا  قرولا  نم  قيدانص 
اوجز نمم  ةبيرقلا ، ةيعرفلا  ةقزألا  نولمعي يف  نيذلا  لدّنلا  وأ  قدانفلا  يباوب  ضعب  ءانبأ 

عارصلا اذه  م  يضفيس  نيأ  ىلإ  نكلو  .يساقلا  ةايحلا  عارص  نآلا يف  ذنم  مهراغصب 
بعاصم ىلع  نوبلغتي  ءادشأ  ًالاجر  نوحبصيس  له  بابشلا ؟ بتارم  نوغلبي  نيح 

يتلا لايجألا  طيروتل  ليبسلا  نودهمي  نيذلا  نيقافألا  ةلفاق  ىلإ  نومضني  مأ  ةايحلا ،
؟ ااذ ةعمعملا  مهيلت يف 

لصي يذلا  طاخملا  طيخ  ففجت  يهو  مجحلا  ةليئض  ةليحن  ةلفط  ينم  برتقت 
.نيتريغصلا اهيديب  اهلمحت  يتلا  ليدانملا  ةبلع  يوحن  ّدمتل  ايلعلا ، اهتفش  ىتح 

.يمع اي  ةيحاتفتسا  – 
.ينكرتت نأ  ىبأت  اهنكلو  ءارشلا ، بغرأ يف  يننأ ال  يسأر  نم  ةكرحب  ريشأ 

ةريل ةئمسمخو  فالآ  ةعبس  .مع  اي  يتسردم  لجأ  نم  دوقنلا  رخدأ  انأ  – 
.طقف

.اهبيجأ .ديرأ –  ال  – 
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ريسلا لصاوأ  يننكلو  ةحضاو ، ةبيخ  اههجو  تلع  دقو  ةليحنلا  اهتماق  ينحت 
ءاقرز ةيفوص  ةعبق  رمتعي  حمالملا ، فيطل  يبص  ةرملا  هذه  قحليل يب  .يلابأ  نأ  نود 

.ةكايحلا ةيودي 
نيتبلع كعيبأس  ةقباسلا –  هتليمز  ةسفانم  لواحي  وهو  ينيداني  مع –  اي  – 

.نيسمخو نيتئمو  ًافلأ  رشع  ينثاب 
: ةأرج دادزيف  ههجو  مستبا يف 

.ةرطعم اأ  امك  – 
دعب هتطسب  ىلإ  دوعيف  ريسلا ، ّذغأ  اميف  هل  لوقأ  .ديرأ –  ال  كل ، ًاركش  – 

.ءيش ءارش  يونأ  يننأ ال  كردي  نأ 
، تافورح ةبتكم  دكأتلل ؛ يبيج  نم  ناونعلا  اهيلع  تنّود  يتلا  ةقاطبلا  جرخأ 

ةيوازلا ىلع  فقاولا  بيصنايلا  عئاب  وحن  هجتأو  نيرشعو ، ةعبس  مقر  سيم  عراش 
.هلأسأل

.ًاليلق مامألا  ىلإ  ًاراسي –  هديب  ريشي  وهو  ينبيجي  كانه –  نم  – 
ىلع روثعلا  ةبوعص يف  دجأ  الو  لجرلا ، هيلع  ينلد  يذلا  عراشلا  وحن  هجتأف 
اهيلع بتك  ءارفص  ةحول  ينلباقت  ًابيرقت ، ًارتم  نيرشعلا  يلاوح  دعبف  .نانس  ةبتكم 

.ًاضيأ ايرتيفاك  كلمي  وهف  ًاذإ  تافورح » ايرتيفاكو  ةبتكم   » نوللا ةينب  فورحب 
يناغألا ىدحإ  اهنظأ  ةفيرظ ، ىقيسوم  ينلصت  ةبتكملا  نم  برتقأ  نيح 

ثيح ةعساولا ، ةباوبلا  نم  لخدأ  .نيأ  ركذأ  نكلو ال  لبق ، نم  اهتعمس  يتلا  ةيرجغلا 
ىلعو .فقسلا  ىتح  بتكلاب  ةئيلملا  فوفرلا  اهطيحت  ةيلوط  ةهدر  نع  ةرابع  ةبتكملا 

ىلع يتارظن  لوجت  .يولعلا  قباطلا  ايرتيفاكلا يف  وحن  دوقي  يرئاد  ملس  كانه  راسيلا 
يهو اارظنب  ينقمرت  هجولا  ةميمد  ةاتف  يوحن  لبقتف  ةبتكملا ، لخدأ  اميف  بتكلا 
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: ينلأست
؟ كدعاسأ نأ  فيك يل  – 

.اهلأسأ دوجوم – ؟ نانس  ديسلا  له  – 
: لوقت يهو  ةيوازلا  وحن  اهديب  ريشت 

.كانه هنإ  – 
باسحلا ةلواط  ءارو  ًاسلاج  نانس  ىرأف  هيلإ ، ريشت  يذلا  هاجتالا  وحن  رظنأ 

يداب رجضلا  نكل  حضاولا ، اهلامج  مغرو  ةيدلج ، ةرتس  يدترت  ةباش  ىلإ  عمتسي 
.ههجو حمالم  ىلع  حوضولا 

وهو ناعمإب  نانس  ينقمريف  امهنم ، ًابيرق  فقأ  انأو  ةيحتلا  يقلأ  .ًابحرم –  – 
.ضهني

.لّضفت كب ، ًالهأ  – 
: لوقت اأكو  ءاردزاب  ينقمرت  ةاتفلا  نكلو  مأ ال ، يروهظل  ّرس  نإ  يردأ  ال 

؟ رخآلا تنأ  تجرخ  نيأ  نم 
رثعأ يننكلو مل  بتكلا ، كل  تزهج  دقف  يتأت ، نأ  لبق  تلصتا  كتيل  – 

.صقنلا لامكإل  عدوتسملا  ىلإ  مهدحأ  لسرأس  رمألا  نكي  ًايأ  ةلا ، دادعأ  لك  ىلع 
.نانس حضوي يل  – 

.هبيجأ راظتنالا –  عيطتسأ  كيلع ، ال  – 
وهو ةزغلم  ةربنب  لوقي يل  تقولا –  نم  ًاضئاف  كيدل  ّنأ  حضاولا  نم  – 

.هدصقم نع  ىضاغتأ  يننكل  ينجدحي ،
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.هل لوقأ  يهتنت –  ىتح  بتكلا  نيب  لوجتأس  كلمع ، عباتت  نأ  وجرأ  – 
..انوس يلوخد –  ىدل  ينتلباق  يتلا  ةاتفلا  ىلع  يدانيو  .كلذ –  زوجي  ال  – 

؟ ِتيتأ ّاله  انوس ،
.انوحن انوس  لبقت  اميف  باسحلا ، ةلواط  جرد  نم  ًاريغص  ًارتفد  جرخيو 

قزميو .بتكلا –  راضحإ  اورخأتي يف  نل  يفلخلا ، عراشلا  عدوتسملا يف  – 
ةمئاقلا هذه  يذخ  انم –  برقلاب  فقت  يتلا  انوسل  اهيطعيل  رتفدلا  تاحفص  ىدحإ 

يتلا تافورحلا  ةلجم  دادعأ  نم  ددع  لكل  خسن  رشع  رضحي  نأ  هنم  يبلطاو  دومحمل ،
.ّيلإ يدوع  نمو مث  انه ، اهتنود 

مامأ فقي  يذلا  ةماقلا  ليوط  رمسألا  باشلا  وحن  هجتتو  لوقت  ًانسح –  – 
: ًالئاق يوحن  نانس  تفتلي  اميف  بابلا ،

نود ةقابل  ينلأسي يف  رظتنن – ؟ اميف  ةوهقلا  نم  ناجنف  برشب  كيأر  ام  – 
.ههجو حمالم  نع  قيضلا  ىشالتي  نأ 

.نانتماب هبيجأ  كلذ –  دوأ  عبطلاب  – 
: ًاحضوم رعشلا  ةريصق  ةباشلا  وحن  تفتليف 

، دعب اميف  ثدحتنس  يفيضب ، مامتهالا  ّيلع  ةلاج ، اي  ًارذع  كحيمتسأ  – 
؟ كيأر ام 

: لوقت يهو  ةضفتنم  اهيسرك  نم  ضهنتو  ًابضغ ، اههجو  نقتحي 
، يسركلا دنسم  ىلع  اهتقلع  يتلا  ةيدلجلا  اهتبيقح  لمحتو  ءاشت –  امك  – 

ةبخاص تاوطخب  جرختو  ءاقللا –  ىلإ  ةدحب –  فدرت  ّيلإ  رظنلا  لزانتت يف  نأ  نودو 
..ةبضاغ
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.ًامستبم لوقأ  كتقيدص –  تبضغأ  يننأ  ودبي  – 
: حضوي وهو  ةالابمالب  ءاوهلا  هديب يف  حّولي 

نومزلم اننأو  ءارعشلا ، مهأ  نم  اهسفن  نظت  اهنكلو  ةبهوملا ، ةميدع  اإ  – 
.تافورح ةلجم  نم  ددع  لك  اهدئاصق يف  رشنب 

.لوقأ .ءيشلا –  ضعب  ةدّقعم  ةينفلا  ةقبطلا  عم  ةقالعلا  ّنأ  دب  ال  – 
نم ارّضح  يتلا  بتكلا  يه  اه  رمألا ، نكي  ًايأ  ..انه  تسيل  ةلكشملا  – 

.انه كلجأ 
.هايإ ينيطعيل  ةلواطلا  تحت  نم  ًاريغص  ًافرظ  جرخيو 

؟ اهنمث مك  .ًاليزج  ًاركش  – 
ًانظ نطبم ، راقتحا  ههجو  الع  دقو  باضتقاب  ينبيجي  .ةيده –  اهربتعا  – 

.لاح يأب  هل  عفدأ  نلو  لوقأ ، ام  يعّدأ  يننأ 
.دوقنلا لبقت  ام مل  ًائيش  ذخآ  نل  .ًاقلطم  كلذب  لبقأ  نل  – 

: روفلا ىلع  كرادتي  هنكلو  ةشهد  ّيلإ يف  رظني 
نوعبسو ةئامنامث  همامأ –  عوضوملا  تاباسحلا  رتفد  علاطيو  .ءاشت –  امك  – 

.ةريل فلأ 
.انوس انيلإ  دوعت  نانسل ، اهيطعأو  يتظفحم  نم  دوقنلا  جرخأ  اميفو 

.عدوتسملا ىلإ  دومحم  تلسرأ  دقل  – 
: ًالئاق انوس  وحن  هجوتيو  جردلا  دوقنلا يف  نانس  عضي 
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.دوعأ ىتح  قودنصلل  يهبتنا  اهلوح ، ثحابتنل  رومألا  ضعب  انيدل  – 
يتلا باسحلا  ةروتاف  يل  ّدمي  وهو  لوخدلاب  ةاتفلل  لاا  حسفيل  ضهنيو 

.ةلآلا نم  اهبحسي 
.كانه دحأ  انجعزي  نلف  يولعلا ، قباطلا  ىلإ  دعصنس  لّضفت ، – 

.ءاهتنالا ىتح  يدرفمب  راظتنالا  عيطتسأ  كلمع ، نع  كقيعأ  نأ  ديرأ  ال  – 
.هلوقأ ام  ينعأ  يننأ ال  كردي  وهو  ًامستبم ، ينقمري 

.يرودب كيلإ  ثدحتلا  بغرأ يف  يننأ  امك  نآلا ، يدل  مهم  لمع  ال  – 
.ينعبتي وهو  دعصأف  ايرتيفاكلا ، وحن  هجتي  يذلا  ملسلا  ىلإ  ريشيو  انه –  نم  لضفت 

هبشو ئداه  ناكملا  نكلو  ةبتكملا ، نم  ةباحرو  ًاعاستا  رثكأ  يولعلا  قباطلا 
رشع ةسمخلا  دعاقملاف  .نئابزلا  مودقل  بسانملا  تقولا  سيل  هنأ  حضاولا  نم  لاخ ،
انيلإ عرسي  .اهنم  نينثا  ادع  ةيلاخ  يرصع ، ميمصت  قفو  جاجزلاو  ندعملا  نم  ةعونصملا 

: ًالئاق انلبقتسيو  ايرتيفاكلا  لخدن  اناري  نيح  باش  لدان 
؟ سولجلا ّدوت  نيأ  ىبآ ، نانس  لّضفت  – 

.كانه ةذفانلا  مامأ  سلجنس  – 
بحسن اميفو  ةفخب ، ةذفانلا  راسي  ىلع  يتلا  ةلواطلا  حسميل  عرسيف 

: انلأسي اهيلع ، سولجلل  يساركلا 
؟ ابرشت نأ  نادوت  اذام  – 

.نانس ينلأسي  ةيكرت – ؟ ةوهق  – 
.تحمس ول  ركسلا  نم  ليلق  عم  لجأ ، – 
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ّنأ حضاولا  نم  .ًامستبم  باشلا  زمغيو  .طسو –  ةوهق  اناجنف  ًاذإ  – 
.ةديج هيفظوم  عم  هتقالع 

نيتلا ةرجش  الول  ًايداع  دهشملا  ودبيو  ةذفانلا ، نم  رواا  ءانبلا  حطس  رهظي 
ىتح ًاريثك ، ا  قلعتم  ءانبلا  اذه  بحاص  ّنأ  ّدب  ال  حطسلا ، طسوتت  يتلا  ةقالمعلا 

قزقزي .فجت  نأ  نود  اذكه  ءاقبلا  تعاطتسا  فيك  نكلو  .اهعطق  نع  عنتما 
.ًاطوبهو ًادوعص  نازفاقتي  امهو  بخصب  ةيوتلملا  اهعورف  ىلع  ناروفصع 

؟ لزنملا لخاد  لئاهلا  مجحلا  اذ  ةرجش  بيرغ ، – 
، يحلا ًابوبحم يف  سيل  اهبحاصو  ةيذحألا ، عنصل  ةشرو  لب  ًالزنم ، سيل  – 

.ًاريثك ةرجشلا  هذه  بحي  ام  ببسلو  هنكلو  هعم ، رجاشتي  مل  انه  دحأ  َقبي  ملف 
.حابص لك  ةرجشلا  عم  ملكتي  هنأ  هتشرو  لامع  يعّديو 

ةينبألا هذه  فلخ  ةعورلا  هذ  ةرجش  ةيؤر  ًاقلطم  عقوتأ  ةقيقحلا مل  يف  – 
.ةكلاهتملا

دقو .فصوي  ال  رظنم  عيبرلا ، يف  ةرجفتملا  ارضخ  دهاشت  نأ  كيلع  – 
ببسي يل رخآ  ناكم  سولجلاف يف  ماودلا ، ىلع  ةذفانلا  هذه  مامأ  سولجلا  تدتعا 

.يردص ىلع  لقثيو  ًاقيض 
.عيمجلا هلضفيس  عقوم  وهف  قح ، كعم  – 

.عيمجلا نع  فلتخت  بابسأ  ّيدل  – 
؟ يه امو  – 

رادج مامأ  سولجلا  لضفي  ال  ةليوط ، تاونسل  لخادلا  ثكمي يف  نم  – 
.هجورخ دعب  قلغم 
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.ًابرغتسم هلأسأ  لخادلا – ؟ يف  – 
.صاخلا يفلم  أرقت  كنأ مل  لقعي  الف  كلذ ، نع  ّفك  – 

ام نآرقتو  يقامعأ ، ناقرتخت  نيوادوسلا  هينيعب  رعشأف  ةلهول ، انتارظن  يقتلت 
.هعم ةيدجم  ريغ  ودبت  األ  راكنإلا  ةلواحم  نع  فقوتأ  اذل  .راكفأ  نم  ينهذ  لوجي يف 

.كلت نجسلا  ةصق  ينعت  .اه  – 
ةيرخس ددري يف  .ًاماع –  رشع  ينثال  ترمتسا  يتلا  ةصقلا  كلت  لجأ  – 

.ةريرم
.ةطرشلا زكارم  دحأ  ىلع  حلسم  ءادتعاب  متمق  مكنكلو  – 

: ةأجف اهدعب  ينلأسيل  ةداح ، تارظنب  تاظحلل  ينجدحي 
؟ ينم هديرت  يذلا  ام  – 

دقو ةلواطلا –  ىلع  ةعوضوملا  بتكلا  ىلإ  ريشأو  هديرأ –  ام  لك  اذه  – 
.هيلع تلصح 

رمتسا نيترم ، قيقحتلل  تعضخ  دقل  .يعم  ًاحيرص  نوكت  نأ  ىنمتأ  – 
ًاموي نينامثو  ةعبسل  رمتسا  دقف  يناثلا  امأ  ًاموي ، نيسمخو  نينثا  لوألا  قيقحتلا 
ديجلا يطرشلا  راودأ  نولدابتي  نيذلا  نيققحملا  نم  ريثكلا  ّيلع  ّرم  دقو  .ًالصاوتم 

.مافرصت نمخأ  تأدبو  ةيلاتتم ، ًامايأ  مهتقفرب  تيضق  ثيح  .ئيسلا  يطرشلاو 
.كلذ ءارو  نم  ام  ةياغ  هل  ّنأ  دكؤملا  نمف  ةديج ، ةروصب  ام  يطرش  ينلماعي  نيحف 

؟ ةطرشلا نم  ةديج  رصانع  دوجوب  عنتقم  تنأ  لهو  – 
.ال عبطلاب  – 
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مهو لافطأو ، تالئاع  مهيدل  مكلثم  سانأ  ًاضيأ  ةطرشلاف  ئطخم ، تنأ  – 
.مالئاع توق  نيمأت  لجأ  نم  اذه  مهلمع  ءادأب  نوموقي 

ةيدأتب نوموقي  فيك  حوضوب  انل  رهظت  ةيئاسملا  رابخألا  تارشن  – 
.نييباهرإلا ىلع  ضبقلل  لزانملا  ماحتقاو  مهبيهرتو  سانلا  بيذعتب  مابجاو ،

؟ نولتقُي نيذلا  ةطرشلا  دارفأ  نع  اذامو  – 
نأ لبق  ةلهول  تكسيو  ًاطخاس ، لوقي  .لعف –  ّدرو  لعف  ةلأسملا  – 

باهرإلا دض  انأف  يمهف ، ئست  ال  حضوي –  وهو  هتداعك  ةيساقلا  هتارظنب  ينجدحي 
دقو ال .هلاقع  نم  تلفنيل  ةلودلا  باهرإل  ًارربم  يطعي  نينطاوملا  باهرإف  .هعاونأ  لكب 

.ةطرشلا دارفأ  نم  دحأ  توم  نع  عمسأ  نيح  نزحلاب  رعشأ  يننكل  كلذ ، قدصت 
ريبك ردق  ىلع  ناصخش  نحنف  كقدصأ ، يك ال  ببس  نم  كانه  سيل  – 

.ءوده لكب  انينعي ، رمأ  شقانتن يف  يعولا ، نم 
.هديرأ ام  نيمخت  ديري  هنأكو  ةلهول ، ينقمري  هنكل 

.كلثم ركفي  كقيدص ال  نكلو  – 
، بلقلا بيط  صخش  وه  ةقيقحلا  يف  ًامستبم –  اهلوقأ  يجان – ؟ ينعتأ  – 

هبضغ ماج  ّبصي  نأ  دارأو  .نيموي  لبق  عقو  ءادتعا  هئاقدصأ يف  دحأ  رسخ  هنكلو 
.كيلع

نوحشم توصب  اهلوقي  يئاقدصأ –  زعأ  دحأ  ترسخ  ًاضيأ  انأ  – 
.ًاماقتنا كقيدصل  ةءاسإلاب  مقأ  يننكلو مل  دقحلاب – 

تنك يتلا  ةصرفلا  بارتقا  نم  تنقيت  نأ  دعب  فدرأو  .فسآ –  انأ  – 
؟ تام فيكو  اهنع –  ثحبأ 

٢٥٤ مكـتبة



 – يلاؤس عمسي  هنأكو مل  ًاعراب –  ًارعاش  حبصي  نأ  نكمملا  نم  ناك  – 
.مايألا هذه  سانلا يف  تامامتها  رخآ  وه  يقيقح  رعاش  روهظ  نأ  مغر 

؟ هلتق نم  – 
عباصأ هجويس  هليختأ  يننأ  ىتح  ًاررش ، رياطتت  تارظنب  ينجدحي  نم – ؟ – 

؟ ةطرشلا ىوس  نوكيس  نمو  هرظنب –  حيشي  هنكلو  ّيلإ ، ماالا 
؟ ًايباهرإ كقيدص  ناك  لهو  – 

.هتداعك قيدحتلل ّيف  دوعي 
؟ ةيرسلا تامظنملا  دحأ  ىلإ  ًابستنم  ناك  له  ينعأ  – 

نيح ةمظنملا  لبق  نم  اننيوخت  هنأ ّمت  ملؤملاو  ةرارمب –  مستبيو  نكي –  مل  ال ، – 
.نجسلا انك يف 

؟ همسا وه  ام  مهافت ، ءوس  دوجو  نم  ّدب  ًاذإ ال  – 
: بيجي وهو  هحمالم  تقر  دقو  ةرملا  هذه  ّيلإ  رظني 

وحن هديب  ريشيو  كروترإ –  يرخف  روسكم –  توصب  فدريو  يرخف –  – 
.هتروص يه  كلت  رظنا ، حضوي –  وهو  يفلخ  عقاولا  رادجلا 

رظني وهو  يرخفل  ةنولم  ةروص  ىرأف  ريشي ، ثيح  ىلإ  لوضفب  تفتلأ 
(1995 –1958  ) خيراتلا ةحوللا  تحت  نّود  دقو  .دوسأ  راطإ  ا  طيحي  ًامستبم ،

: تايبأ ةعبرأ  ةروصلا  تحتو 
بضغلا نم  توحنم  هجو 

ةميزهلا ملأ  اهءارو  يفخت  ةوسق 
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ةرذقلا همئاتش  كنرغت  ال 
..ةميلأ ةلوفط  نويعلا  كلت  فلخف 

قوفو .تقولا  ضعب  ذنم  سابيلا  اهلاط  ةميدق  روهزب  راطإلا  طيحأ  دقو 
نم ةعومجم  مضت  ىرخأ ، ةيفارغوتوف  روص  ثالث  تقلُع  اهنيميو  اهراسي  ىلعو  ةروصلا 

.يناكم نم  هوجولا  حمالم  نيبت  بعصلا  نم  نكل  نابشلا ،
ضأ انأو  بيذهتب  هلأسأ  روصلا – ؟ ىلع  ةبيرق  ةرظن  ءاقلإب  يل  له  – 
هسفن كسمي  هنكل ال  هيلإ ، يمرأ  ام  كاردإ  نع  زجعي  هنأ  مغرو  .روصلا  وحن  ًاهجتم 

.يب قاحللاو  ضوهنلا  نع 
 – .اهتيؤر نم  سانلا  نكمتي  ىتح  روصلا  هذه  قيلعتب  انمق  دقف  عبطلاب ، – 

.ينعبتي وهو  متمتي 
ريغ ةميدق  ةروص  يهو  يهابتنا ، يرخف  ةروص  قوف  ةقلعملا  روصلا  يعرتست 

نيثالث ىلاوحل  ةروص  اأ  نيبتي  اهيف ، قيقدتلا  نيحو  .نابشلا  نم  ةعومجم  مضت  ةنولم ،
اأ ّدب  ال  .لمألاب  ةمعفم  تاماستبا  اهولعت  ةقرشم  ةباش  هوجوب  ةسردملا  ةبلط  نم 
نمف لاوجلا ، عئابلا  ىلع  روثعلا  نم  مكعدو  .رثكأ  وأ  ًاماع  نيرشع  لبق  ام  ىلإ  دوعت 

.نانسو يرخف  ىلع  ىتح  اهيف  روثعلا  بعصلا 
؟ ثحبت نمع  – 

.ًامامت يفلخ  ًافقاو  هدجأ  يسأر ، ريدأ  نيح 
.امكيهجو زيمأ  نأ  لواحأ  – 

.نيفقاولا نابشلا  دحأ  ىلإ  مامتها  نود  ريشيف 
الو همامأ –  صفرقم  رخآ  باش  ىلإ  ريشي  نمو مث  .تنأ –  اذه  لجأ ، – 
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.لوقأ .كقيدص –  اذه  ّنأ  ّدب 
.رمعلا نم  ةرشع  ةسماخلا  انك يف  – 

.طقف صاخشأ  ةثالث  اهيف  رهظ  يتلاو  ىرخألا ، ةروصلا  وحن  يتارظن  هجتت 
يرخف ىلإ  فرعتأ  ثيح  اهتقباسك ، مدقلا  ةغلاب  اأ  ودبت  ال  ةنولم ، ةروص  يهو 

لجر ودبيف  رثكأ ، اهنم  برتقأ  .ةعبق  رمتعي  لجر  امهطسوت  دقو  .روفلا  ىلع  نانسو 
عنمي ههجو  ىلع  طقسي  يذلا  ةعبقلا  ةيقاو  لظ  نكل  ثك ، براشب  ةماقلا  ليوط 

، ةحبسم ىنميلا  هدي  لمح يف  دقو  .يوقلا  هكف  يفخي  نأ  نود  حوضوب ، هحمالم  روهظ 
.هنع ثحبأ  يذلا  عئابلا  نوكي  نأ  لقعيأ  .نيباشلا  ةقفر  غلاب  مارتحاب  فقي  هنكلو 

.ًافولأم ةعبقلا  بحاص  ودبيف يل  يتركاذ ، لجرلا يف  ةئيه  راضحتسا  لواحأ 
.لجرلا اذه  – 

.يلاؤس لمكأ  نأ  لبق  نانس  ينعطاقيف 
نأب كل  مزجأ  يننكلو  ديدحتلا ، هجو  ىلع  هنع  ثحبت  يذلا  ام  ملعأ  ال  – 

ءيش كديفي يف  نل  هيلإ  رظنت  نم 
: هلأسأ انأو  ًاددجم  هوحن  تفتلأ 

؟ كلذ لوقت  َِمل  – 
هبناج ىلإ  فقو  يذلا  يرخف ، دلاو  ةرمإ  تحت  مدخي  ناك  يدنج  هنإ  – 

ىلإ هليوحت  ّمت  نيحو  .هلضفب  ًافرتعم  هسيئرل ، ًايفو  لجرلا  يقب  اذل  ًاريثك ، هدعاسو 
كلذ يف  ضعبل  انضعب  ٍنوع  ريخ  انك  ثيح  انتعومجم ، ىلإ  همضب  انمق  اننجس ،

.بيهرلا ناكملا 
.يتلاض ىلع  ترثع  يننأ  ودبي 
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تامولعم ىلع  لوصحلل  ةلواحم  لوقأ يف  لبق –  نم  هتيأر  يننأ  حولي يل  – 
؟ كلذك سيلأ  علصلاب  بيصأ  هنكلو  رثكأ – 

؟ تفرع فيك   – ًابرغتسم نانس  بيجي  لجأ –  – 
؟ همسا ام  – 

نأ دعبو  .هيلإ  لوصولا  ديرأ  ام  نيمخت  عيطتسي  هنكلو ال  يتلئسأ  نم  باتري 
: بيجي وهو  ةقثب  مستبي  ةهربل  ينقمري 

يأ ىلإ  كلصوي  نل  هنكلو  يلغاد ، ةعمج  ةيرخسب –  فدريو  ةعمج –  – 
.نآلا ىتح  نجسلا  لازي يف  وهو ال  دبؤملا ، نجسلاب  مِكُح  نيكسملاف  ناكم ،

؟ نجس يأ  يف  – 
؟ كلذك سيلأ  ينقدصت  تنأ ال  – 

.رثكأ لوضف ال  درجم  هنإ  – 
.ادأ ىجكوغ  نجس  – 

فيك فرعأ  يننأ ال  مغرو  .ديكأت  لكب  وه  هنإ  ةروصلا ، نعمتلل يف  دوعأ 
.هنع ثحبأ  نم  هنأب  قثاو  يننكل  نجسلا ، نم  جرخ 

ءانثأ ةمكحملا  ةعاق  تطقتلا يف  يتلاو  ةثلاثلا ، ةروصلا  ىلع  ةرباع  ةرظن  يقلأ 
هيلع يف روثعلا  نم  نكمتأس  ًاقحأ  .اهيف  ةعمج  رهظي  نأ  نود  مهنم ، ةعومجم  ةمكاحم 

؟ نجسلا
: لوقأ انأو  ةريخألا  ةرملل  يرخف  ةروص  ىلإ  رظنأ 

.ًاميسو ناك  دقل  نزحم ، رمأ  – 
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لثم ناك  فدري –  وهو  ةلواطلا  هاجتاب  دوعيو  كلذك –  ناك  لجأ ، – 
.ًايحضمو ، ًاعاجش ًايكذ  ًاميسو  ةيئامنيسلا ؛ مالفألا  مهدهاشن يف  نيذلا  لاطبألا 

.قلعأ .لعفلاب –  ةراسخ  هتوم  – 
رثأتبو ةعطقتم ، لمج  هقيدص يف  حدم  لصاويو  .ةريبك –  ةراسخ  لجأ ، – 

مايأ ذنم  كقفاري  ّلظ  قيدص  ةراسخ  لهسلا  نم  سيلف  .هب  هقلعت  ىدم  ىلإ  ريشي  غلاب 
عضي ثيح  .ةوهقلا  لوصو  ىتح  حيدملا  يف  رمتسي  اميف  سولجلل  دوعن  .ةساردلا 

.ديدج نم  اننأشو  انكرتيل  ةلواطلا  ىلع  ءاملا  يسأكو  نيناجنفلا  لدانلا 
، ةطرشلا رصانع  دحأ  ىلع  حلسم  ءادتعاب  قيدص  ماق  دقف  ركذأ  ام  ىلع  – 

.هيلع رانلا  قالطإ  ةجيتن  لِتُقو 
: لوقي وهو  ةغلاب  ةيدجب  ّيلإ  رظني 

امع ينلأست  نأو  ًاحضاو ، نوكت  نأ  كنم  تبلط  دقل  غوارت ، تلز  ام  – 
، نوناقلل فلاخم  لمع  يأب  موقأ  انأ ال  .كنع  هيفخأ  ام  ّيدل  سيلف  ةحارص ، هديرت 

.ةيرس ةمظنم  يأل  ًابستنم  تسلو 
، ةقدب نانس  ينبقاري  امنيب  يناجنف ، نم  فشترأ  اميف  يئوده  ىلع  ظفاحأ 
ام كردأ  دقف  يكذ ، باش  هنإ  .يهجو  ىلع  ودبي  ريبعت  وأ  ةكرح  يأ  عيضي  نأ  نود 

: قّلعأ نأ  لبق  هناكم  ىلإ  ناجنفلا  ديعأ  .ةيادبلا  ذنم  هيلإ  يمرأ 
.ًامامت يقوذ  قفاوتو  ةوغرلا ، ةفيثك  – 

يذلا ام  قيضلاو –  قلقلا  هطلاخي  توص  فيضيو يف  ةيفاعو –  ةحص  – 
تحضوأ يل؟ ّاله  ينم ، هديرت 

نم تنأ  لب  كيلع ، لاؤس  يأ  حرطب  مقأ  مل  تظحال ، امكف  .ءيش  ال  – 
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.رثكأ كقياضأ  نأ  نود  نآلا  باهذلا  يننكميو  .ثيدحلا  أدب 
مكمودق رظتنأ  تنك  دقف  قدصلا ، تئش  نإو  .كلذ  لعفتس  كنظأ  ال  – 

.يرخف لِتُق  نأ  ذنم  نآلا ؛ لبق 
: بارغتسالا ًاعنصتم  هلأسأو  يتوهق ، نم  ىرخأ  ةفشر  برشأ 

؟ انرظتنت تنك  اذاملو  – 
صخش لوأ  انأو  .ةثداحلا  فلخ  ام  ةمظنم  دوجو  نع  نوثحبتس  مكنأل  – 
انبستناو ةلوفطلا ، ذنم  ءاقدصأ  انك  دقف  .تاقيقحتلا  ءدب  نيح  هباب  نوقرطتس 

قحلا تئش  نإو  ينم ؟ رثكأ  هرارسأ  فرعي  دحأ  نم  لهف  ًاعم ، انجسو  هتاذ ، ميظنتلل 
؛ رِزوأ لتقم  ربخ  تيقلت  يننأ  ةصاخ  .يتشهد  راثأ  دق  ةظحللا  هذه  ىتح  مكرخأتف 

.ميظنتلايف ىمادقلا  اناقفر  دحأ 
حيضوتلاب نانس  ردابيف  زجعأ ، يننكلو  اذه ، رِزوأ  نوكي  نم  ركذت  لواحأ 

: يددرت ظحلي  نيح 
ا متظفتحاو  هتلئاعل ، هتثج  ميلست  متضفر  يذلا  باشلا  ىكلي ، رِزوأ  – 

.هتيصخش نم  ققحتلل  ةحرشملا ، ةليوط يف  ةرتفل 
.ةحرشملا ةلواط  ىلع  ىجسم  دسج  ةروص  يرظان  مامأ  ىءارتتف 

.حلسم كابتشا  ًاموي يف  رشع  ةسمخ  لبق  هلتق  دقل ّمت  لجأ ، – 
تعمس نيح  رمألا ، نكي  ًايأ  .رخآ  ًائيش  مأ  ًاكابتشا  ناك  نإ  فرعأ  ال  – 
ينداز ام  وهو  اولعفت  مل  مكنكلو  .يباب  نوقرطتس  مكنأ  نم  ًاقثاو  ّتب  ةثداحلاب ،

ةميدقلا اهبيلاسأ  نع  تلخت  انتطرش  ّنأب  ةلهول  دقتعأ  تأدب  يننأ  ىتح  .ًابارغتسا 
دادعأ مهمالتسا  مدعب  نيعرذتم  طابش  رهش  نم  لوألا  اولصتا يب يف  نأ  ىلإ  ةيلابلا ،
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يننأ مغر  يرخف ، توم  دعب  ةلا  نوركذتي  مهتلعج  يتلا  كلت  ةفداصم  يأ  .يتلجم 
رود تبعلو  ةطرشلا  مسق  ىلإ  تيتأ  نيحو  .ةليوط  ةرتف  ذنم  اهلاسرإ  نع  تعطقنا 
ولو تنّمخ –  كلذ ، قوف  بتكلاب  مكمامتها  ىلع  ينتعلطأو  يعم ، ديجلا  يطرشلا 

.ةوطخلا هذه  يليس  يذلا  ام  ةمهبم –  ةروصب 
: قّلعأ انأو  ةيرخس  هبوشت  باجعإب  هبقارأ 

سيلأ ةياور  ةباتك  ىلع  لمعت  كنأ  ينتربخأ  كنظأ  .ةعئار  ةليخم  كيدل  – 
.ةحجان ةياور  نوكتس  ينقدص  كلذك ؟

ديرت يذلا  ام  .كاياون  ةقيقح  ةفرعم  ةيادبلا  ّيلع يف  نكلو  .هوجرأ  ام  اذه  – 
؟ يرخف نع  هتفرعم 

هلوقت ام  نكلو  .ةحرابلا  ىتح  كروترإ  يرخف  قيدص  كنأ  ملعأ  نكأ  مل  – 
ريغ صخش  مدقي  اذامل  ينهذ ؛ لغشي  يذلا  ديحولا  لاؤسلاو  .لعفلاب  بيرغ  نآلا  يل 

؟ ةطرشلا دارفأ  دحأ  لتق  ةلواحم  ىلع  ةيباهرإ ، ةمظنم  ىلإ  بستنم 
.بحلا ببسب  امبر  – 

.مستبأ
بحلا لجأ  نم  مهدحأ  لتق  ةلواحمب  موقي  قشاع  نم  لهو  .لجر  اي  ايه  – 

.ًايطرش ناك  نإ  ةصاخ  يلاحلا ؟ انتقو  يف 
قلعت نإ  وهف  هينعأ ، ام  تكردأل  انأ ، هتفرع  امك  يرخف  تفرع  كنأ  ول  – 

.هلجأ نم  ليحتسملا  لعفيس  ام ، رمأب 
؟ الثم ميظنتلاب  قلعت  امك  – 

.هتايح روحم  لّكشي  ميظنتلا  ناك  ام ، ةرتف  يفف  قحم ، تنأ  – 
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؟ كنع اذامو  – 
: ةحيرصةالابمال حضوي يف  نمو مث  ةلهول ، كشلا  اهؤلم  تارظنب  ينقمري 
ضفري ناكو  .ينم  ًاسامحو  ًاعافدنا  رثكأ  ناك  هنكل  هلثم ، تنك  دقل  – 
ةيحضت يأ  نم  لصنتلا  نود  ةياهنلا ، ىتح  هئدابمب  كسمتيو  ديدهتلاو ، ةوقلل  ناعذإلا 

ديدش عابطلا  داح  ناك  دقو  ةقيرطلا ، هذ  هدلاو  هابر  دقف  .ةريبك  تناك  امهم 
ناك لب  يرخف ، انثدحي  ناك  ام  بسحب  لمعلا  هتيقرتب يف  اوموقي  مل  اذل  ةحارصلا ،
دوعيو يحلا  دالوأ  ةيقب  عم  رجاشتي  يرخف  ناك  نيحو  .هئاسؤر  عم  فالتخالا  مئاد 

دقو ًايكاب .» ّيلإ  دعت  ال  : » ًالئاق هفينعتو  هبرضب  موقي  هدلاو  ناك  لزنملا ، ىلإ  ًايكاب 
.فوخ نود  هيلإ  ءيسي  نم  ةهجاوم  ةقيرطلا  هذ  ملعت 
؟ لكاشملاو راجشلا  لّضفت  كنظأ ال  – 

ةباتكلل ليمأ  ًالثم  تنك  انأف  .لئاسملا  هذهل  كيلضفتب  قلعتي  رمألا ال  – 
ًاعافدنا رثكأو  نيعم ، عوضومب  هقلعت  يف  ًايفطاع  ناك  يرخف  امنيب  رثكأ ، ةءارقلاو 

.ينم ةأرجو 
.يروث صخش  ىلإ  ةبسنلاب  ةديج  تافص  اهنكلو  – 

جاتحت ىرخأ  نايحأ  يفو  لصاوي –  نأ  لبق  تاظحلل  ركفي  .ًانايحأ –  – 
ةجاحب انك  ةنمزألا ، كلت  يفف  .قطنملا  كيلع  هيلمي  امو  كسدح  ىلع  دامتعالا  ىلإ 

هنأ ركنأ  الو  .ةيمويلا  انتايح  ميمص  نم  تناك  األ  لاتقلا ، نونف  ةفرعم  ىلإ  ةسام 
ملف .ًاصاخو  ًايوق  ًامخز  لمحي  انب  طيحي  ام  لك  ناك  دقل  .اهنيح  انل  قوري  ًاعضو  ناك 
تنك ام  لكف  ةقيقحلا ، تابقع  نيب  ًاطبختم  عيضأ  الو  نآلا ، امك  غارفلاب  رعشأ  نكأ 

ةسردملاف .يرخف  ىدل  ةوق  رثكأ  تناك  رعاشملا  هذهو  يلثُم ، ززعي  ناك  هايحأ 
، مومحم طاشن  ةعرسم يف  يضمت  مايألا  تناك  .ًائيش  انل  ينعت  نكت  لمعلاو مل  ةلئاعلاو 
، هتمرب ملاعلا  انل  ينعت  تناك  يتلا  ةمظنملا  كلتو  .انيلع  ضبقلا  ءاقلإب  اوأدب  نمو مث 
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.ةطرشلا ةرطيس  تحت  رفاخملا  عيمج  تحبصأو  عيباسأ ، ةعضب  لالخ  اهدقع  طرفنا 
ميظنتلا ءاضعأ  يثلث  نم  رثكأ  حبصأ  تاقيقحتلا ، ءانثأ  لصاوتملا  بيذعتلا  لالخو 

ةايحلا ريس  ىلع  دايتعالا  لواحن  انأدب  نجسلا ، ةمدص  زواجت  دعبو  .نابضقلا  فلخ 
دقو .فورظلا  لك  تحت  دومصلاو  حافكلا  لصاوي  نأ  بجي  يروثلاف  .لخادلا  يف 

.نييروثلا انقافر  ىلإ  ةبسنلاب  ًايوق  ًاناحتما  نجسلا  لّكش 
كراشن انك  دقف  يرخفو ، انأ  يبارغتسا  تراثأ  ةريثك  رومأ  ترهظ  اهنيح 

تاراعشلا كلت  لك  لدبو  .مهعم  لصاوتنو  هتاذ ، عجهملا  ميظنتلا  ةداق  مهأ  نم  ًاضعب 
، ةيمويلا ةايحلا  هفاوت  ةشقانم  مهتقو يف  ّلج  نوفرصي  مهارن  انك  ةيرانلا ، بطخلاو  ةنانرلا 

ةديدش ةوسقلا ، ةغلاب  كانه  ةايحلا  تناك  دق  .فيظنتلاو  خبطلاو  بايثلا  لسغ  نم 
انأدب اهنيح  .اهتعاشب  لكب  ةيراع  ةقيقحلا  رهظتل  ةعنقألا  لك  اهلالخ  طقست  ةيعقاولا ،

نيب اهسأرب  ّلطت  لكاشملا  تأدبو  .مهنع  انلصفت  يتلا  ةيرهوجلا  تافالتخالا  كردن 
ةحاسملل ةيرابجإلا  ةكراشملاف  ةنيعم ، دودح  ىلإ  ًايعيبط  ًارمأ  كلذ  ناك  .ميظنتلا  ةداق 

ريثي نأ  ّدب  ال  يهتنت ، مايأو ال  تاعاس  لالخ  سانلا ، نم  ريثك  عم  ااذ  ةبضتقملا 
لكشب ةنوموكلا  نيبو  اننيب  ريبكلا  فالتخالا  كلذ  وه  مهألا  نكلو  .لقالقلا  ضعب 

مخز طسو  عيضي  ناك  هنكل  ةيادبلا  ذنم  ًادوجوم  فالتخالا  اذه  ناك  امبر  .ماع 
.نجسلا لبق  مومحملا  انعافدناو  انتاطاشن 

؟ فالتخالا نم  عون  يأ  – 
يرخفو انأ  انمق  ثيح  .حلسملا  حافكلا  لوح  اننيب  لادج  لوأ  أدب  – 
ةحلسملا تاطاشنلا  ّنأ  ميظنتلا ، رظن  ةهجو  نمف  .رمألا  لوح  ريرقت  ريضحتب 

ةسايس ّنإ  تلق  نإ  غلابأ  نلو  ريهامجلا ، ةروث  مايق  لهسيس  اذهو  ةلودلا ، فعضتس 
ىلإ ريشت  تناك  عئاقولا  نكلو  .ةيجيتارتسالا  هذه  ىلع  دمتعت  تناك  اهتمرب  ميظنتلا 

، لبق يذ  نم  ةوق  رثكأ  تتاب  موعزملا ، ةلودلا  فاعضإ  لدبف  .ًامامت  سكعلا  ثودح 
بيلاسأ نم  ززعت  تذخأو  ةيباهرإ ، ًالامعأ  هب  موقن  طاشن  لك  ربتعت  تذخأو 
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نم ديزملا  جز  عم  ةيلعاف ، رثكأ  بيلاسأو  ًاروطت ، رثكأ  ةحلسأ  دامتعاب  انتحفاكم ،
ناك يرجي  ام  لك  ءازإو  .باهرإلا  ةفص  انب  قصلتل  تاهجاوملا ، ةطرشلا يف  رصانع 

يف هحيضوت  ىلع  انصرح  ام  اذهو  .حلسملا  حافكلا  ةسايسب  كسمتلا  ثبعلا  نم 
هنكلو .ةرياغم  ةسايس  عابتاب  ميظنتلا  موقي  نأ  نيحرتقم  هدادعإب ، انمق  يذلا  ريرقتلا 

، ميظنتلا ناكرأ  ةعزعز  ةلواحمو  ةنايخلاب ، انماا  متو  ةيقبلا ، نيب  ةلئاه  ةعبوز  راثأ 
ّنأ نيحضوم  مهتلا ، هذ  لبقن  عبطلاب مل  .انداعبتسا  يلاتلابو  هئدابم ، ىلع  بالقنالاو 

أوسألاو .انرظن  ةهجو  ىلع  اوقفاوي  مهنكل مل  انقوقح ، طسبأ  نم  يه  تاشقانملا  هذه 
.ايراتيلوربلا ةروثو  ةيسكراملا  ئدابم  ةضهانمو  دوحجلاب  انوما  مأ 

.ميظنتلا نم  امكدرطب  اوماق  نمو مث  – 
.لصح ام  اذه  – 

؟ ضارتعالا الواحت  ملأ  – 
.ةركفلا هذه  نوديؤي  اوناك  ةنوموكلا  ةداق  مظعمف  ضارتعالا ؟ ةدئاف  امو  – 
.ميظنتلا نع  داعتبالا  ىوس  ليبس  نم  انمامأ  دجن  ملف  .ةوقلاب  سانلا  عانقإ  كنكمي  الو 

؟ طقف نانثالا  امتنأ  – 
فرصتلا انناكمإب  تاب  ثيح  انحلاصل ، ثدح  ام  ناك  امبر  .نانثالا  نحن  – 

ام غارفب  سحن  انك  اننأ  ركنأ  يننكلو ال  .انب  صاخلا  ميلعتلا  جهنم  رايتخاو  اناوه ، ىلع 
ىلإ ًابنج  ةليوط  تاونسل  مهعم  انبراح  نيذلا  انئاقدصأ  نع  انقرتفا  ثيح  انقامعأ ، يف 

.ةحرفملاو ةملؤملا  تايركذلا  نم  ريثكلا  انمساقتو  بنج ،
؟ رخآ ميظنت  ىلإ  مامضنالا  اركفت يف  ملأ  – 

.ااذ ءارآلا  انكراشي  ميظنت  ىلع  رثعن  اننكلو مل  عبطلاب ، كلذ  انركف يف  – 
.ةلوهسب عقاولا  تايطعم  لبقتو  اهسفن  ديدجت  نع  ةزجاع  فسألل  ةيراسيلا  انبازحأف 
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؟ صاخ ميظنت  ءاشنإ  الواحت  ملأ  – 
ال اذامل  مزحب –  ينعطاقي  تحمس –  ول  تاميظنتلا  باهر  نع  فقوت  – 

؟ لوقأ ام  مهف  لواحت 
، اهلاح ىلع  تلاز  ام  كتوهق  .ةعرسلا  هذ  لعفنت  الو  ًاليلق ، كيلع  نوه  – 

.ًائيش اهنم  برشت  نأ  نود  نم 
ةم هجاوأ  داكأ  اميف  يئاقدصأ ، ّزعأ  لتق  دقف  نآلا ، ةوهقلا  نم  انعد  – 

.يباهرإ ميظنت  ىلإ  باستنالا 
هبحن ىضق  دقف  كقيدص  ىلإ  ةبسنلابو  ءيشب ، كمهتي  نم  كانه  سيل  – 
ىلع كعلطي  نأ  نود  نم  ميظنتلل  داع  يرخف  ّنأ  لقعيأ  نكلو  .حلسم  ءادتعا  يف 

؟ رمألا
روهشلا لصاوت يف  ىلع  انك  اننأل  قيض –  رفزي يف  وهو  دكؤي  لاحم –  – 
لخادلا .بدألا يف  وحن  انمامتها  ّلج  انهجو  ميظنتلا ، نع  اندعتبا  نأ  دعبف  ةريخألا ،

مهيدل تناك  نييسايسلا  ءانجسلا  مظعم  ّنأ  مزجأ  داكأو  ةيساسح  رثكأ  ءرملا  حبصي 
ةلحرم ىلإ  ريثكب ، كلذ  لبق  ام  ىلإ  دوعيف  يبدألا  انمامتها  امأ  ةيرعش ، تالواحم 
انيدل حبصأف  نجسلا  يف  امأ  يبدألا ، يدانلا  يف  لمعن  انك  دقف  ةيوناثلا ، ةساردلا 
اميف ةصقلا  ةباتك  وحن  تهجتا  ثيح  .رعشلاو  بدألاب  مامتهالل  تقولا  نم  ضئاف 

، نجسلا لخاد  نم  ةيبدألا  تالا  ضعب  انلسار  دقو  رعشلا ، بتكي  يرخف  ناك 
، يرخفل نيتديصق  ةيراسيلا  لويملا  تاذ  تالا  ىدحإ  ترشن  ثيح  .انتافلؤم  رشنل 

رشن بغرت يف  ةهج  كانه  دعت  مل  ميظنتلا ، نم  اندرط  نأ ّمت  دعب  نكلو  .يل  ةصقو 
، ةنايخلاب انماا  دعب  انلامعأ  رشن  تضفر  ميظنتلل ، ةيلاوم  تناك  يتلا  ةلاف  .انلامعأ 
«، نوجسلا بدأ   » ةناخ يف  انلامعأ  فنصت  تناكف  تايرودلاو ، تالا  ةيقب  امأ 

لصاون انك  قئاوعلا  هذه  لك  مغرو  .اهمييقت  وأ  اهاوتحم  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  ىتح  ضفرتو 
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.بناوجلا لك  نم  انب  طيحملا  راصحلا  اذه  رسكل  ةلواحم  ربكأ يف  ةيمحبو  لب  ةباتكلا ،
ّلج بصناو  ًايوناث ، ًارايخ  انيلإ  ةبسنلاب  ةسايسلا  تحبصأ  ةدع ، تاونس  دعبو 
رورم عمو  ًايميلعت ، ًاعباط  لمحت  انلامعأ  تناك  ةيادبلا  يف  .بدألا  ىلع  انمامتها 
رثكأ ةيبدأ  ةحسمب  فصتي  هبتكن  ام  تابو  ربكأ ، ةربخ  بستكن  انذخأ  تقولا 

.انب نيطيحملا  ءارآ  لالخ  نم  رمألا  انل  حضتا  دقو  .ًارامتخاو  ًاجوضن 
؟ كلذك سيلأ  ةعمج  وه  مكب  نيطيحملا  دحأ  ناكو  – 

يرخف دلاو  دعو  هنأل  انب ، ءانتعالا  هدهج يف  لك  لذبي  ناك  دقو  لجأ ، – 
.كلذب

؟ ةيبدألا مكتاهجوت  مككراشي  رخآ  دحأ  كانه  نكي  ملأ  – 
انطاشن ةاراجم  اولواح  دقف  مستبيو –  نيسمحتملا –  ضعب  كانه  ناك  – 

اوناك مهنكلو  مهقافر ، باجعإ  لينل  ةقرفتم  دئاصق  يف  مهرعاشم  ةمجرتو  مومحملا ،
دق نوجسلا  بدأب  مامتهالا  ةجوم  ّنأ  امك  ةليلق ، رهشأ  رورم  دعب  رمألا  نع  نولختي 

كلت ريثأت  نم  صلختلا  نم  نكمتن  مل  اننكلو  تقولا ، رورم  عم  يشالتلاب  تأدب 
ءابدأ ةفص  انسفنأ  نع  يفنن  نأ  عطتسن  مل  نجسلا  نم  انجورخ  دعبو  .ةجوملا 
ةهجو هيدل  تناك  يرخف  ّنأ  الإ  تافور ،»  » ةلجم رادصإل  انعفد  ام  اذهو  .نوجسلا 

هنم يف ةبغر  ةعماجلل ، باستنالاب  ماق  اذل  ةيميداكألا ، ةغبصلا  لّضف  دقف  ةرياغم ، ةرظن 
ًامييقت هل  حيتي  عسوأ  قفأ  نع  ًاثحب  ةيبدألا ، تايرظنلاو  سرادملا  لك  ىلع  عالطالا 

.ًارياغم
ةجيتن يأ  ىلإ  لصأ  نل  يننأ  كردأ  تأدب  ثيدحلا ، نانس  لصاوي  اميفو 

نم صلمتلا  كلذب  ًالواحم  ًاقبسم ، ويرانيسلا  اذهل  ّدعأ  دق  نوكي  نأ  أوسألاو  ينم ،
.هديرأ امب  ءالدإلا 

.حضاو مّربتب  هلأسأ  ليصافتلا – ؟ هذه  لك  درست يل  اذامل  نكلو  ًانسح ، – 
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.كبيجأ انأ  اهو  ينتلأس ، تنأ  – 
؟ كتلأس ّمع  – 

.بحلا ليبس  لتق يف  ةميرجب  مايقلا  يروث  صخش  ةعاطتساب  ناك  نإ  – 
.ةيرخسب هبيجأ  بحلا –  نع  ينثدحت  نآلا مل  ىتح  كنكلو  – 

يرخف عاطتسا  انجورخ  دعبف  ةياكحلا ، نم  ءزجلا  كلذ  ىلإ  لصن  اندك  – 
مسق نانس » رامعملا   » ةعماجل بستناو  حاجنب ، يعماجلا  لوبقلا  تاناحتما  زايتجا 

، ةسامحلا هذه  دقف  تقولا  رورم  عم  هنكلو  ًاريثك ، ًاسمحتم  ناك  ةيادبلا  .بادآلا يف 
ةبلوقم اوك  نع  ادع  ًاقبسم ، هيدل  ةفورعم  ةعماجلا  سّردت يف  يتلا  جهانملا  مظعم  ّنأل 

، تاونسب هنورغصي  نيذلا  بالطلا  طسو  للملاب  رعشي  أدب  امك  ةقيض ، ةيركف  رطأ  يف 
لاقتنالاو ةعماجلا  ءاإل  فدهي  ناك  هنكلو  ةايحلاو ، ريكفتلا  زارط  هنع يف  نوفلتخيو 

ًايضار نكي  ملو  مهيدعاسمو ، نييعماجلا  ةذتاسألا  تافرصت  ظحالي  ناكو  .ريتسجاملل 
مازتلالا لدب  ةاباحملاو ، للذتلاو  تايبوسحملا  ىلع  مييقتلا  دمتعي  ثيح  هاري ؛ امع 

رخآ يفو  .دايدزا  هرمذتو يف  هاوكش  تناك  ءاقل  لك  يفو  .ةيملعلاو  ةيعوضوملا  ريياعملاب 
اميف ًاعيمج  انأجاف  ًاراسم  تذخأ  رومألا  نكلو  ةعماجلا ، كرت  هتبغرب يف  ينحراص  ةرم 

.دعب
هبايغ لوط  ببسب  ًاريثك  تررس  دقو  يترايزل  ءاج  ةبتكملا ، حاتتفا  ةيادب  يفف 

.ينع
: ًابنؤم هل  تلق  يننأ  ركذأو 

؟ لجر اي  تنأ  نيأ  – 
: ًالئاق ينباجأف 
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ادب دقف  هيلع ، أرط  ًاريغت  تظحال  يننكلو  .داتعملاك –  ةعماجلاب  لغشنم  – 
ينلباقي ناك  نيذللا  مأسلاو  للملا  نع  فلتخي  قيربب  ضيفي  ههجو  ناكو  ًالؤافت  رثكأ 

: لوضف هتلأسف يف  .ةرم  لك  ام 
؟ ةجهبلا هذه  ّرس  ام  – 

.هتحرف ءافخإ  ىلع  ًارداق  نكي  هنكلو مل  .ءيش –  ال  – 
؟ ًاروبح ناضيفت  كانيعو  ءيش  فيك ال  – 

.لجخ مستباو يف  ةاتف –  ىلع  تفرعت  – 
؟ هيإ – 

.رمألا ام يف  لك  اذه  – 
.لوقت امك  رمألا  ودبي يل  ال  – 

كلت ّنأ  اهنيح  تكردأو  ًابابش ، رثكأ  ادب يل  ّيلإ ، رظنيل  هسأر  عفر  نيحو 
تابو هتاكرحو  هتماستبا  تريغت  دقف  .ام  ةقيرطب  هراإ  نم  تنّكمت  ةاتفلا 

.طاشنلابًامعفم
.ليصفتلابو كعم ، ىرج  امب  ينربخأ  ةطاسبلا ، هذ  وجنت  نل  – 

هظحلأ قيربب مل  ناضيفت  هينيع  لعجي  اهمسا  درجم  ناك  دقل  ةنيم –  اهمسا  – 
.ًاهلو هديزي  سدقم  يرحس  مسلط  هنأكو  فغشب  اهمسا  ددري  ناك  .ةليوط  تاونس  ذنم 
يفخ دسحب  ترعش  يننأ  كيفخأ  نلو  .ا  مرغم  وه  مك  تكردأ  ةظحللا  كلت  يف 

.نراقُي امب ال  ربكأ  تناك  يتحرف  نكلو  اهنيح ،
ةرضاحم ءانثأ  اهيلإ  فرعت  دقو  ةليمجلا ، نونفلا  ةيلك  ةبلاط يف  اأ  ينربخأ 

، ةرضاحملا يقلي  يذلا  روسيفوربلاو  يرخف  نيب  لادج  عقو  ثيح  لامجلا ، ملع  نع 
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ءارشل ةلوج  دعبو  هتشقانمل ، ءاهتنالا  نيح  هب  تقحلف  ةتفلم  هءارآ  ةنيم  تدجو  دقو 
.هرمأ ىهتناو  عقو  دق  نيكسملا  ناك  ةيوس ، بتكلا  ضعب 

.هتلأس ااذ – ؟ رعاشملا  كلدابت  له  اهنع ؟ اذامو  – 
: بيجي وهو  ههجو  ىلع  ميخي  ام  ّالظ  ّنأ  اهنيح  ترعش 

.نايحألا ضعب  يف  ةبارغب  فرصتت  اهنكلو  باجعإلا ، ينلدابت  اهنظأ  – 
.رثكأرخآلا نم  اندحأ  بارتقالا  نم  انعنمي  يفخ  زجاح  دوجوب  رعشأ 

؟ رمألاب اهحراصت  كنأ مل  ينعتأ  – 
.ًاريثك رمألا  ثدحتن يف  نأ  نود  بحلا  انسرام  دعب ، اهحراصأ  مل  – 

: هلأسأ انأو  ًابرغتسم ، هيلإ  ترظن 
؟ هينعت يذلا  ام  – 

، انتقالع رمأ  لوح  ةحارص  ثدحتن  نأ  نود  بحلا  انسرام  دقل  لجأ ، – 
تسيل .ًادج  ةررحتم  ةعيبط  تاذ  راوطألا ، ةبيرغ  ةاتف  ةنيم  .ًالبقتسم  هيلإ  لوؤتس  امو 

، ةلئسأ يأ  حرطت  اهنكلو ال  ام ، رمأ  نع  اهثدحأ  نيح  يلإ  عمتست  يهف  ةيلابم ، ريغ 
.اهلوح ءيشب  يضفت يل  وأ 

بذجل ءاسنلا  ليح  ىدحإ  اربتعاو  يرخف ، هلوقي  ام  اهنيح  برغتسأ  مل 
.اهل ىثري  لاح  نيعوبسأ يف  دعب  ّيلإ  داع  هنكلو  هب ، عاقيإلاو  همامتها 

.هتلأس موجولا – ؟ اذه  لك  َِمل  رمألا ؟ ام  – 
.يل حضوأ  .رخآ –  صخشب  ةقالع  ىلع  ةاتفلا  – 

.ًاشهدنم هتلأس  ًاقحأ – ؟ – 
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.هنع لاصفنالا  ديرت  اأ  ينتربخأ  دقو  – 
.ةلكشم نم  امو  ريخب ، رومألا  ًاذإ  – 

.ةطرشلا كلس  لمعي يف  هنكلو  – 
نحنف ملعت  امكو  ةطرشلا ، نم  ًاضيأ  يه  نوكت  نأ  تفخ  ةطرشلا – ؟ – 

أرقي هنأكو  ادب  يذلا  يرخف  نكلو  انتبقارمل ، ًاخف  رمألا  نوكي  دقو  قباوس ، باحصأ 
: حيضوتلاب رداب  يراكفأ ،

نم يهف  رثكأ ، ةيفطاع ال  ةقالع  درجم  هب  اهعمجي  ام  ّنأ  ينتربخأ  دقل  – 
اهرعاشم تأدب  تقولا  رورم  عمو  بحلا ، اهتلدابم  لجرلا  أدب  نيحو  ةيادبلا ، هتبحأ يف 

.هتجوز قلطي  نأ  اهيلع  ضرع  دقو  ةقيقحلا ، هذه  لبقتي  هنكلو ال  فخت ،
.عمسأ امم  ًالوهذم  ترسفتسا  جوزتم – ؟ وهأ  – 

ذنم رمألاب  ينربخت  األ مل  ريبك  ءايتساب  ترعش  يننكلو  .نالفط  هيدلو  – 
.ًاريثك اننيب  رومألا  تءاسو  انرجاشتو  ةيادبلا ،

ةرباع ةقالعو  وهل  درجم  رمألا  ناك  ولو  يتحيصن ، ديري  ناك  ةقيقحلا  يف 
يذلا دحلا  ىلإ  قيرطلا  راس يف  دق  ناك  هنكلو  روفلا ، ىلع  اهكرتي  نأ  هنم  تبلطل 
.اههاجت هرعاشم  ةعمعم  يف  هسأر  ةمق  ىتح  طروتو  لاحم ، هبش  عوجرلا  هعم  حبصي 

نكلو مهدحأ  تبحأ  دقف  .لوقت  اميف  ةقداص  ةاتفلا  نوكت  نأ  لامتحا  ىلإ  ةفاضإلاب 
لك تسيلأ  ةيدايتعا ، رومألا  رثكأ  اذهو  نمزلا ، رورم  عم  توفخلاب  تأدب  اهرعاشم 

؟ تقولا عم  وبختو  ةيوق  أدبت  بحلا  صصق 
.ام قيلعت  راظتناب  لاؤسلا  اذه  حرطي  وهو  ّيلإ  رظني  ناك 

عوضوم لوح  يبراجتو  يتامولعمف  ءيشب ، مزجأ  نأ  عيطتسأ  ةقيقحلا ال  يف  – 
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.اهيلع دمتعُي  نأ  نم  لقأ  بحلا 
.يل حضوي  .يداع –  لاؤس  درجم  ناك  دقف  كيلع ، ال  – 

: هثيدح لصاوي  ةقيقحلا ، ىلع  ًاعلطم  ناك  نإ  كوكشلا  يندوارت  اميفو 
: ًالئاق ةحيصنلا  هل  يدسأ  نأ  اهنيح  تلواح  – 

، ًاليلق أد  نأ  لواح  راجشلاب ، ةنيم  عم  كتلكشم  ّلح  نم  نكمتت  نل  – 
.ةيورو ءود  اهعم  ثدحتو  بهذا  نمو مث 

.ىرخأ ةرم  يعم  ثدحتلا  ىلع  تقفاو  نإ  – 
كب ةقلعتم  ًاضيأ  يهف  ةياهنلا  قفاوتس يف  اهنكلو  ةيادبلا ، عنمتتس يف  امبر  – 

.ودبي ام  ىلع 
عطقتس انأ  هتربخأو  هئاقل ، ىلع  ةاتفلا  تقفاو  دقف  هتعقوت ، ام  ثدح  دقو 

.لؤافتلاو ةجهبلا  نم  ةقباسلا  هتلاح  ىلإ  يرخف  داعف  .يئا  لكشب  رخآلاب  اهتقالع 
اهمازتلا ترهظأ  دقف  كلذ  مغرو  اأشو ، ةاتفلا  كرتي  نأ  يوني  نكي  لجرلا مل  نكلو 

ّنأل ًاراهنم ، ادب  ثيح  يرخفب  تيقتلا  رهش  دعبو  .هئاقل  نع  تفقوتو  هتررق ، امب 
.ًالماح تناك  ةاتفلا 

.ٍلاع توصب  هلأسأ  تناك – ؟ اذام  – 
: ةيداع ةربنب  لصاوي  لب  ربخلا ، اذه  ءازإ  يتمدص  ظحلي  نانس ال  نكلو 

.ًالماح تناك  – 
؟ ًالماح تناك  نممو  – 

؟ ةجردلا هذه  ىلإ  رمألاب  متهم  تنأ  اذامل  – 
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.لوضف درجم  – 
يرخف اهنظ  دقل  ةثباع –  ةربن  يف  اهلوقي  كلوضف –  عبشأس  ًانسح ، – 

.قفاوت اهنكل مل  جاوزلا ، اهيلع  ضرع  اذل  هنم ، ًالماح 
؟ قفاوت اذاملو مل  – 

مامتإ نع  اهقيعيس  لفط  باجنإ  ىلع  ًاركبم  تقولا  تربتعا  األ  – 
.اهتسارد

؟ ضاهجإلا تلواح  لهو  – 
بجنت نأ  ًابغار يف  ناك  يذلا  يرخف  سكع  ىلع  هديرت ، تناك  ام  اذه  – 

.لفطلا
انأو يبلقب  فصعت  داكت  يتلا  يرعاشم  ينبلغت  ال  ىتح  ماستبالاب  رهاظتأ 

: هلأسأ
؟ ةرسأ نيوكتو  ةلئاعلا  بحي  ناك  دقف  ًاذإ  – 

ناكو ًاريثك ، ا  ًاقلعتم  تناك  هنكلو  ةرسأ ، نيوكتب  قلعتت  ال  ةلأسملا  – 
ىدم هارع  مصف  بعصي  امهنيب  ًايوق  ًاطبار  قلخيس  لفطلا  اذهل  ااجنإ  ّنأ  ًاعنتقم 

.ةايحلا
؟ ًاريثك ههاجت  اهرعاشم  نم  ًاقثاو  نكي  وهف مل  ًاذإ  – 

صخشلا ككرتي  نأ  نم  فوخ  ًامئاد  كانهف  نوبحي ، نم  عيمج  لاح  هنظأ  – 
.ام ببسل  هبحت  يذلا 

؟ ضاهجإلا ةيلمع  ةاتفلا  ترجأ  لهو  – 

٢٧٢ مكـتبة



ةداح ةشقانم  تثدح  ايلاطنأ ، ىلإ  يرخف  باهذ  لبقف  .هملعأ  ام ال  اذه  – 
.نيموي دعب  ةنيكسملا  تفتخا  ثيح  ايلاطنأ ، ىلإ  اهرثإ  ىلع  رفاسو  امهنيب ،

اذه ءازإ  ههجو  يف  ةجلخ  لك  بقارأ  انأو  هلأسأ  تفتخا – ؟ فيك  – 
.لاؤسلا

نم نيموي  دعبف  حضاو –  ءوده  ينبيجي يف  رمألا –  ةقيقح  ملعي  دحأ  ال  – 
ضرتفا هنكلو  ةدع  ًامايأ  لاصتالا  دواعو  بيجت ، نأ  نود  ا  لصتا  ايلاطنأ  ىلإ  هرفس 
ةطرشلا لصتت  عوبسأ  دعبو  .ئيس  لامتحا  يأ  هلابب  رطخي  ملو  لطعم ، اهفتاه  ّنأ 
نمخيف كلذ ، ىلإ  امو  هرفس  خيرات  نعو  ةاتفلا ، نع  هلأستل  ايلاطنأ  هتلئاع يف  لزنمب 
هربختف لزنملا ، اهدجي يف  الو  .لوبنطسإ  ىلإ  ةدوعلاب  عرسيو  ام ، بطخ  عوقو  يرخف 

، اهيلع ًادج  ةقلق  ادلاو  ّنأو  عوبسألا ، براقي  ام  ذنم  ةيفتخم  اأ  لزنملا  ةبحاص  مادملا 
: ينربخيل اهل  ىثري  ةلاح  يلإ يف  يتأي  كلذ  رثإ  ىلعو 

.ةمهتلا ينسبلي  نأ  نآلا  لواحي  وهو  اهلتقب ، لجرلا  ماق  دقل  – 
.هتلأس اهلتق – ؟ ىلع  مدقيس  اذاملو  – 

ببس امف  الإو  لمكي –  وهو  ًاراهنم  ينباجأ  هنم –  ًالماح  تناك  امبر  – 
ديريو ضاهجإلا ، ةركفل  ًاضفار  ناك  امبر  نينجلا ؟ نم  صلختلا  ىلع  اهرارصإ 
امهنيب ثدح  امبر  .اهيأر  ىلع  ةرصم  تيقب  اهنكل  هيلإ ، دوعت  يكل  لفطلاب  ظافتحالا 

اهو كلذ ، دعب  ىفتخاو  اهلتق ، دمعت  امبرو  هنم ، دصق  نود  ةنيم  لتقمب  ىهتنا  راجش 
.هتلعفب وجنيل  يوحن  ماالا  عباصأ  هجوي  نأ  لواحي  وه 

ةيلمع ترجأ  امبرف  روفلا ، ىلع  راكفألا  هذهل  ملتست  ال  .كلسر  ىلع  – 
.اهتيفاع ديعتست  ىتح  ام  ناكم  توزناو يف  ضاهجإلا 

ىلإ رفسلا  تررق  دقف  .انه  ةيلمعلا  ءارجإ  يونت  نكت  يهف مل  نظأ ، ال  – 
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.كانه ةيلمعلا  ءارجإو  مايأ  ةرشع  دعب  ايناملأ  اهدلاو يف 
؟ اهدلاوب تلصتا  له  كانه ، نوكت  امبرو  – 

دق دغولا  اذه  ّنأ  ًانقيتم  ّتب  دقل  .كانه  تسيل  اهنكل  ادلاو ، تلصتا  – 
.اهئاذيإ وأ  اهلتقب  ماق 

.انيدل ام  لكب  ةطرشلا  ربخن  انعد  ًاذإ  – 
: ينبجي نأ  لبق  ةقامح  ءايشألا  رثكأب  تهوفت  يننأكو  تاظحلل ، ينقمر 

.ًافيخس نكت  ال  نيقباسلا ؟ راسيلا  ييروث  نم  نينثا  نوقدصيس  لهو  – 
لجرلا ناك  ةنيم  بسحبف  قيقحتلا ؟ ةلصاوم  ىلع  نوؤرجيس  لهف  اوقدص ، نإ  ىتحو 

.وه ام  ينربخت  نإو مل  ًادج ، عيفر  بصنم  يف 
.تقلع .ام –  ءيشب  مايقلا  نم  ّدب  نكلو ال  – 

انأ موقأس  يلتق ، ىلع  مدقي  نأ  لبقف  هنم ، صلختلا  وه  ديحولا  لحلا  – 
.كلذب

ام لكب  كماا  متيسو  لب  ًاءوس ، دادزتس  رومألاف  .لعفت  نأ  كايإ  – 
..ىرج

يماا ّمت  نإ  ينينعي  دعي  ملف  لعفلاب ، اهلتق  ىلع  مدقأ  دق  ناك  نإ  – 
.ال مأ  ةميرجلاب 

رطخي ناكم ال  نوكت يف  دقف  راظتنالا ، كيلع  .تاقامحلا  نع  فقوت  – 
.انم يأ  لاب  ىلع 

.قمع ركفي يف  ذخأو  هيدي  نيب  هسأر  عضو 
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.ثدحيس يذلا  ام  ىرنو  تقولا ، ضعبل  رظتنأس  ًانسح ، – 
دقو هعم ، قيقحتلاو  هيلع ، ضبقلا  ءاقلإب  ةطرشلا  تماق  ةليللا  كلت  يفو 
اوماق ةجيتن ، يأ  ىلإ  لصوتلا  مدع  ءازإو  مهنكلو  كانه ، بيذعتلا  ضعبل  ضرعت 

.هيلإ أجلي  رخآ  دحأ  دوجو  مدعل  ّيلإ  ءاج  ثيح  ًاحابص ، هحارس  قالطإب 
.يرخف تلأس  قباسلا – ؟ اهبيبح  نع  مهربخت  اذامل مل  – 

نأ دعبتسأ  الو  قيقحتلا ؟ ءانثأ  ينيع  ةيطغتب  اوماق  دقو  مهربخأس  فيك  – 
.يعم ققحي  ناك  نم  دغولا  كلذ  نوكي 

.هتلأس هفرعت – ؟ له  – 
 – تاظحل دعب  فاضأو  .ةنيم –  ةقفرب  تارملا  ىدحإ  هتدهاش يف  دقل  – 

.ينأشو ينكرتي  نل  مرا  اذه 
دعت تئش ال  نإو  .تاماالا  كنع  دعبت  ةيقيقح  نئارق  كيدلف  قلقت ، ال  – 

.مايأ ةعضبل  يدنع  ءاقبلل  َلاعت  لب  كلزنم ، ىلإ 
دوعأسو .نجسلا  ةعمج يف  ةرايز  لجأ  نم  ادأ ، ىجكوغ  ىلإ  ًادغ  هجتأس  – 

.يتدوع لاح  كب  لصتأسو  امبر ، رثكأ  وأ  نيموي  دعب 
اميف هب  تلصتا  نيحو  هيلع ، قلقلاب  ترعشف  لاصتالا يب ، دواعي  هنكلو مل 

: لوقلاب ّيلع  ّدر  دعب 
.ّيلع قلقت  ريخب ال  انأ  – 

.ءانثألا كلت  لجرلا يف  لتقل  ططخي  ناك  هنكلو 
.هل تلق  .ًابيرق –  كارأ  – 
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.لعفي هنكلو مل  .ًابيرق –  كيلإ  يتآس  ًانسح ، – 
عوضوم ينع  تفخأ  اذاملو  ةنيم ، يف  رّكفأ  تنك  ثيدحلا ، لصاوي  اميف 

.يب اهتقالع  ءاإ  نم  رهش  لبق  بحلا  انسرام  دقف  انأ ؟ ينم  لفطلا  ناك  ًاقحأ  اهلمح ؟
بحلا انسرامو  يتالواحم ، عم  نيلت  تأدب  اهنكلو  ينتمواقو ، ةيادبلا  تعنمت يف  ثيح 

نكلو َِمل ةرملا ، كلت  دعب  ًالماح  تحبصأ  اأ  ّدب  .ةريخألا ال  ةرملا  اأكو  غلاب  جايتهاب 
..فرعأ نأ  يقح  نمو  يلفط  وهف  اذهك ؟ ًائيش  ينع  تفخأ  َِمل  ينربخت ، مل 

؟ تنأ كيأر  ام  نكلو  – 
.يب تفصع  يتلا  راكفألا  ةعمعم  نم  هلاؤس  ينلشتني 

؟ ءيش يأ  لوح  – 
قدحي وهو  حضوي  ضاهجإلا –  ةيلمع  ءانثأ  ام  هوركمب  تبيصأ  اهنظأ  – 

.ّيلإ
.ةليوط ةدم  ذنم  اهيلع  روثعلا  نم  اونكمتل  ةيلمعلا ، ءانثأ  تتام  اأ  ول  – 

.تايفشتسملاو حراشملا  ةيادب يف  ثحبلاب  ةطرشلا  موقت  ام ، دحأ  يفتخي  نيحف 
؟ اهتثج ءافخإب  ماقو  لمعلا ، ىرجأ  يذلا  بيبطلا  فاخ  ول  اذامو  – 
بكتريو بيبطلا ، برطضيس  تالاحلا  هذه  يفف  فيعض ، لامتحا  – 

لهسي ناكم  ةثجلا يف  عضوب  نوموقيف  مهنيب ، ءاكذ  رثكألا  امأ  هرمأ ، هفشكت  ةقامح 
اأ امك  .هتركذ  يذلا  لامتحالا  قفاوت  ةثداح  نع  عمسن  نآلا مل  ىتحو  .هيلع  روثعلا 
سأب نكلو ال  انه ؟ اهئارجإب  رطاختس  َمِلف  ايناملأ ، ةيلمعلا يف  ءارجإ  تررق  دق  تناك 
يرخف ءوجل  مدع  وه  يتشهد ، ريثي  ام  ّنأ  الإ  ىرخأ ، ةرم  اهنع  ثحبلا  ةداعإ  نم 

.ةدعاسملل ًابلط  كيلإ 
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.هينعأ ام  نمخي  نأ  نود  ينلأسي  عوضوم – ؟ يأ  لوح  – 
.يطرشلا نم  صلختلا  – 

ةلكشملا نع  يداعبإ  لواح  امبرو  .ةركفلل  يضفر  نم  ًاقثاو  ناك  هنأل  – 
.هرمأ هينعي  صخش  يأ  طيروت  نود  رمألاب  مايقلا  ررق  اذل  .ااعبت  ينلاطت  ال  ىتح 

.هدرفمب ناك  دقف  ةديرجلا  هتأرق يف  ام  بسحبو 
.هل دكؤأ  .كلذك –  ناك  لجأ ، – 

، رخآلا مهتملا  نأمطي  ىتح  دئارجلل ، ةصقان  تامولعمب  ءالدإلا  اندمعت  دقل 
.ةطرشلا نم  صرح  وأ  فوخ  نود  فرصتيو 

.هلأسأ كفواخم – ؟ ةراثإ  ببست يف  ثادحألا  هذه  لك  ّنأ  دب  الو  – 
؟ فوخلاب رعشت  نلأ  يناكم ، تنك يف  ول  – 

عم رمألا  يف  كطروت  ىلإ  ريشي  ليلد  يأ  دجوي  ال  نكلو  قحم ، تنأ  – 
.كيلإ ةمهتلا  هيجوت  عيطتسي  دحأ  الو  يرخف ،

 – .دالبلا هذه  نئارق يف  وأ  لئالد  نود  سانلا  نم  ريثك  مادعإ  دقل ّمت  – 
.ةسئاي ةربن  لوقي يف 

ىوق ّنأ  امك  .تافداصم  درجم  ثداوحلا  كلت  مظعمف  ميمعتلا ، زوجي  ال  – 
اهنع ثحبلا  دواعأس  يننأ  ىلإ  ةفاضإلاب  .نينطاوملا  عم  بولسألا  اذه  عبتت  نمألا ال 

، ًاريثك تقولا  رخأت  دقل  فوووأ  يتعاس –  ىلإ  رظنأو  هب –  ينتملعأ  ام  ىلع  ءانب 
؟ نآلا ىتح  تالا  اورضحي  ملأ  .باهذلا  ّيلع  بجيو 

.تلصو دق  اهنظأ  – 
تضرعت نإو  يسركلا –  نع  ضأ  انأو  اهلوقأ  .رداغأ –  نأ  ّيلع  ًاذإ  – 
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.ملسلا طبهأ  اميف  هل  حضوأ  ّيلإ –  مودقلا  عيطتست  ةلا ، صوصخب  ةقياضم  يأل 
.كل ًاركش  – 

ّمتي نأ  ىشخي  هنأ  ّدب  ال  ههجو ، ىلع  مستري  ًاقيمع  ًاقلق  ىرأف  هيلإ  تفتلأ 
، ادهاش يتلا  ةعمج  ةروص  وه  نآلا ، ينهذ  لغشي  ام  نكلو  .ةثداحلا  يف  هطيروت 

.وتلل اهيلع  تعلطا  يتلا  ةنيم  لمح  ةلأسمو 
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رشع عساتلا  لصفلا 

ةلواطلا فلخ  سلج  دقو  ًاريثك ، اهبحي  يتلا  ةيلحكلا  ةلدبلا  يمع  يدتري 
.هبتكم ثاثأ  ةطاسب  اهتماخف  بسانت  يتلاو ال  زوجلا ، بشخ  نم  ةعونصملا  ةمخضلا 

تاوطخلا ءدبو  ًادغ ، هدقع  عمزملا  عامتجالل  نآلا  ذنم  دادعتسالا  لواحي  هنأكو  ودبي 
قيضلا هذه  لك  َِمل  نكلو  .راشتسملا  هذختي  دق  ئجافم  رارق  يأ  ءازإ  ةيزارتحالا 

؟ ههجو ىلع  يدابلا 
نم ةيده  وهو  لكشلا ، قينأ  نوللا  دوسأ  ربح  ملق  هعباصأ  نيب  لمحي 
راتخي ثدحتأ  اميف  ّيلإ  رظنلا  لدبو  .لمعلا  يف  هتاحاجن  ببسب  قباسلا  راشتسملا 
ىلع رقتست  يتلا ال  هتارظنو  هيدي ، ةكرح  ًايلج يف  ودبي  قلق  كانه  .هملقب  مامتهالا 

سكع ىلع  .ىرخألاو  ةنيفلا  نيب  ينقمري  وهو  هتقيرطو  ةيناث ، نم  رثكأل  ةدحاو  ةطقن 
يرج ىلع  هيدعاس  نع  رّمش  دقو  هسفنب ، ةقث  ضيفي  ناك  ثيح  اننيب ، ءاقل  رخآ 

تاميلعتلاو حئاصنلا  ّيلإ  يدسي  اميف  ةمهملا ، تايلمعلا  ىدحإل  دعتسي  نيح  هتداع 
دقف يبنجت ، دمعتي  هنأكو  ودبي  ىرت ؟ اي  ةديدج  تاروطت  كانهأ  .قثاولا  فراعلا  ةربنب 

عمتسي وهو  عاطتسملا ، ردق  ينع  ًادعتبم  يسركلا ، ىلإ  هرهظ  ًادنسم  ًاسلاج  ىوتسا 
هنكل ةيضقلا ، ّلح  ىلع  اندعاست  دق  ةمهم  عئاقو  ىلع  هعلطأ  ينّنأ  مغرو  .هلوقأ  ام  ىلإ 
ةبغر ىندأ  رهظي  نأ  نود  دورب  ينلأسي يف  ّيدل ، امم  يهتنأ  نأ  دعبو  .ةرملاب  ثرتكي  ال 

: لبق يذ  نم  ربكأ  لكشب  ةروصلا  حاضتا  مغر  ةجيتن ، ىلإ  لوصولا  يف 
؟ ةعمج وعدملا  اذه  وه  كيلع  رانلا  قلطأ  نم  ّنأ  ينعتأ  – 

.حجرألا ىلع  – 
.الإ سيل  تقولل  ةعاضإو  رذه  درجم  هيلع  هتعلطأ  ام  ّنأكو  قمعب ، دّهنتي 
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.هدورب ءازإ  راركتلا  ىلع  ًاربجم  يسفن  دجأ  .وه –  هنأ  دكأتم  انأ  – 
رمأ يف هنهذ  لغشي  ام  نأ  ّدب  .كلذ ال  نع  زجعي  هنكل  ماستبالا ، لواحي 

.ةيمهألا ةياغ 
حضوي .تالامتحا –  ىلع  دامتعالا  درجمب  اهلح  نكمي  اياضقلا ال  هذه  – 

.مامتها يأ  نم  ةيلاخ  تارظنو  حضاو ، رجض  يل يف 
وه هنع  ثحبن  نم  ّنأ  ًادكأتم  تب  يننكلو  ةحضاو ، ريغ  ةروصلا  ّنأ  مغر  – 

.ةعمج
.نوجسم هنكلو  – 

.جورخلل ام  ةقيرط  دجو  هنأ  ّدب  ال  – 
؟ ًاددجم داعو  – 

.دكأتلا انيلع  .فرعأ  ال  – 
؟ نجسلا ىلإ  باهذلا  ّدوتأ  – 

: هبيجأ انأو  يسأر  نم  ةز  قفاوأ 
.ةيمسر ةقفاوم  ىلإ  ةجاحب  انأو  – 

: ًادراش ينبيجي  نأ  لبق  ةهربل  تمصي 
؟ كلذ يونت  ىتم  ههجاوت ، نأ  ديفملا  نمف  لجأ ، – 

.ىفطصم يعم  بحطصأ  نل  يننكلو  مويلا ، – 
تارظنب ينجدحيو  هيدي  نم  ملقلا  كرتيف  هينيع ، كشلا يف  نم  قيرب  عمتلي 
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: ينلأسي نأ  لبق  ةبقاث ،
؟ كلذ امل  – 

لئاط يتلا ال  تالوقتلاو  تاعاشإلا  رشنل  ةصرف  نيرخآلا  حنمن  ىتح ال  – 
.اهنم

يدلاو يتفشب  ينناركذت  نيتللا  نيتقيقرلا  هيتفش  ىلع  ةعنطصم  ةماستبا  عضيف 
: قلعي وهو 

؟ ًالبق رمألا  اذه  ريكفتلا يف  كب  ردجي  نكي  ملأ  – 
هذه ّلحب  مقن  انعد  ًارخأتم ، ءاج  نإو  ىتح  ةليضف  أطخلا  نع  عوجرلا  – 

.يتلاقتسا ميدقت  نم  ّيدل  عنام  الف  اهدعب ، تئش  نإو  ةيضقلا ،
وهو نيواقرزلا ، هينيع  بضغلا يف  حوليف  يدحتلا ، نم  ًاعون  يمالك  ربتعي 

: خرصي وهو  ةأجف  ضهنيو  .ةدحب  ينقمري 
، ةثداحلا هذه  فلخ  يرس  ميظنت  دوجو  حضتا  ول  .قمحألا  اهيأ  – 

.هيف انتمحقأ  يذلا  اذه  نم  صلختلا  انعفني يف  نل  كتوم  ىتح  لب  كتلاقتساف ،
.ًاليلق كعور  نم  ئده  – 

 – فدريو حضاو ، راقتحا  ينجدحي يف  وهو  ينلأسي  يعور – ؟ نم  ئدهأ  – 
.ةيمهألا ةياغو يف  صاخ  عامتجال  راشتسملا  يناعدتسا  دقل 

؟ كلذ ةلكشملا يف  امو  – 
ينليحي دقف  يردي ؟ نمو  .يتبساحم  يه  عامتجالا  اذه  ةياغ  ّنإ  مهفت ؟ الأ  – 

.ًاضيأ دعاقتلا  ىلإ 
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، يمع لثم  يتارابختسا  ةلاحإف  هيلع ، رطيسي  يذلا  قلقلا  ّرس  يل  حضتي 
.هيلإ ةبسنلاب  ةثراك  ربتعي  ّركبم ، تقو  دعاقتلا يف  ىلإ  لمعلا ، هرمع يف  مظعم  ىنفأ 

.ًاليلق هنع  ففخأ  نأ  لواحأ  .عامتجالل –  رخآ  ببس  كانه  امبر  – 
ضرعت صخش  سأي  اهلوقي يف  يتاعقوت – ؟ تققحت  نإ  ًاريثك  يلابتس  لهو  – 

.هيلإ سانلا  برقأ  نم  ةيساق  ةبيخل 
.ءوس يأ  كل  رمضأ  انأف ال  يمع ، كلذ  لقت  ال  – 

؟ كاياون ةقيقح  فرعأ  يننأكو ال  بذكلا ، نع  فقوت  – 
ةقفشلاب رعشأ  لب  .لعفأ  يننكلو ال  هتاملك ، نم  ءايتسالا  ضرتفي يب  امبر 

، هينبي نأ  لواح  ام  ّلك  ريمدت  لواحي  قاع  خأ  نبا  ىوس  هيلإ  ةبسنلاب  تسلف  هيلع ،
.ةميظع ةبحم  هل  ّنكيو  هل ، ًانبا  هربتعي  ناك  يذلا  ىتفلا  كلذ  دعأ  ملو 

اذه .ةفيفخ  تاشاعترا  هدسج يف  جلتخي  فيك  ظحالأو  ةذفانلا ، وحن  هجتي 
ذيفنت ءانثأ  ىتح  هسفنب ، هتقثو  هباصعأ  ةبالص  ىلع  ظافحلا  عيطتسي  يذلا  لجرلا 

.نينسلا هتمزه  ًانيكسم ، ًازوجع  نآلا ، ودبي يل  ةروطخ ، تايلمعلا  رثكأ 
، يبارتقا ظحالي  نيح  هديب  ةذفانلا  راطإ  ىلع  دنتسيف  ههاجتاب ، ضأ 

.ىرخأ ةوطخ  مدقتأ  لب  يلابأ  يننكلو ال  اهئافخإ ، لواحي  زازئمشا ال  ةرظنب  ينقمريو 
رسكنم توصب  لصاوأو  .كل –  بعاتملا  قلخ  تببست يف  يننأل  رذتعأ  – 

، نيرخآلا عانقإ  نع  نوزجاع  اننكلو  نآلا ، هيلع  ام  ىلإ  رومألا  لصت  نأ  أشأ  مل  – 
.عبب ةقثلا  نع  زجعن  نيح 

.ةقيقحلا وه  هبلطأ  ام  لك  ةدحب –  ينعطاقي  .دحأ –  عانقإب  يدل  ةين  ال  – 
ىلإ ةصاخلا  يتايح  لوحتتس  امل  نكلو  ةقيقحلا ، هذه  نع  فشكأس  انأو  – 
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؟ عيمجلا هكولي  ثيدح 
يف ًاحضاو  مستري  زجعلاو  هسأر ، ّزهي  وهو  لوقي  ..هآ –  تادِس  هآ  – 

لجأ نم  اذه  لك  ةاتف ؟ لجأ  نم  ةظحل –  يأ  ءاكبلاب يف  شهجيس  هنأكو  هتارظن ،
؟ ةاتف

: لصاوي وهو  يهجو  ىلع  هتارظن  لقثب  يمريف  بيجأ ، امب  يردأ  ال 
نأ كلثم  لجرل  فيكف  .رمألا  مهف  نع  زجاع  يلقعف  قدصأ ، ال  – 

؟ بحلا نونجل  ملستسيو  نعرأ ، قهارمك  فرصتي 
: فدري اميف  ينهذ ، نع  تاباجإلا  لك  عايض  طسو  هيلإ  عامتسالا  لصاوأ 
؟ كلذك سيلأ  لصح  ام  اذه  ينبجأ  قنحب –  رركيو  لصح – ؟ ام  اذه  – 

اهتببحأ دقل  ًامامت ، لصح  ام  اذه  مالستسا –  يف  لصاوأو  .لجأ –  – 
.نعرأ قهارم  نونجب 

: لوقي وهو  هينيع  نم  دقحلا  ضيفي 
قشعلاو بحلا  لوقت ، امم  ًائيش  قدصأ  الو  بذكت ، تنأ  لجأ  بذاك ! – 

.تارابتعالا لك  قوف  كتنهم  عضت  تنأف  .ةهفات  تالبعزخ  درجم  مالكلا  اذه  لكو 
نم متنأ  تريغت ، يننكلو  ٍلاع –  توص  لمكأو يف  .اهعضأ –  تنك  – 

.يئدابم لك  متقحسو  عينم ، ٍّدسك  متطحأ يب  لب  بجي ، امك  اوقثت يب  .ينومتريغ مل 
.غلابت تنأ  – 

ةطرشلا دارفأ  نم  دحاوك  تحبصأ  ةأجفف  .قالطإلا  ىلع  غلابأ  ال  – 
.نييباهرإلا لزانم  ةمهادم  ءانثأ  ةطرشلا  ةقفارم  ىلع  مهلمع  رصتقي  نيذلا  ةيسايسلا 
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نييباهرإلا تالص  حضوت  ةلدأ  نع  ثحبلا  ىلع  لمعت  تنأ  – 
.ةيبنجألا لودلا  تارابختساب 

تالصلا يف هذه  نع  ةلدأب  نوظفتحي  ءايبغأ ، جذس  نويباهرإلاف  لجأ ، – 
؟ كلذك سيلأ  مهلزانم 

.ربصلاب ىلحتت  نأ  كيلع  – 
.لباقملاب تريغت  نكلو  كلذ ، تحجن يف  يننظأ  ربصلاب ؟ ىلحتأ  – 

.كرييغت ببست يف  نم  وه  مردلي  لب  لمعلا ، ةعيبط  تسيل  – 
؟ رمألاب هتقالع  امف  هربق ، مالسب يف  حيرتست  لجرلا  ماظع  عد  – 

؟ انيلع موللا  يقلت  تنأف  ًاذإ  – 
.لعفأ يننكلو ال  مكيلع ، هلك  موللا  معن  هل : هلوقأ  نأ  بغرأ يف 

لمعن انعيمجف  .ةلكشملا  لح  ردقب  بنذملا ، ىلع  روثعلا  نآلا  مهملا  سيل  – 
انضعبب يف يمرن  نأ  ينعي  ال  انرظن ، تاهجو  فالتخاو  اندالب ، ةمدخ  لجأ  نم  انه 

.انئادعأ ىوس  دحأ  ةحلصم  ّبصي يف  اذهف ال  ةصرف ، لوأ  ةيواهلا يف 
، ولغوأ هيب  ليمجتلا يف  تانولاص  دحأ  لمعن يف  اننكلو ال  قحم ، تنأ  – 

.هاوه ىلع  لك  رثرثيل 
؟ انئارآ حرط  نم  انعنم  ينعي  اذهف  ًاذإ  – 

هيلع عيقوتلاو  نايب  ةبتاكب  سيل  نكلو  مكئارآ ، حرط  نوعيطتست  عبطلاب  – 
.متلعف امك  ًارس 

.لمعلا ريس  ريوطتو  نمألا ، ىوق  ةينب  معد  فد  ناك  هب  انمق  ام  لك  – 
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.انئالمز ةيفصت  تمتو  لب  اندعبتسا ، اننكلو 
كرت دقف  مردلي ، ينعت  تنك  نإو  كئالمز ، نم  يأ  ةيفصتب  دحأ  مقي  مل  – 
طورش فعضأ  ام  اذهو  .لعفي  الأ  هتوجر  يننأ  مغر  ةماتلا ، هتدارإب  تارابختسالا 

.هلتقب اوماقو  ةصرفلا  نويباهرإلا  لغتسا  ثيح  ةيصخشلا ، هتيامح 
تاسبالم فشك  ةمهاسملا يف  ةلواحمب  ىتح  مقت  نمألا مل  ىوق  نكلو  – 

ةيساسح تاذ  تامهم  ىدأ  دقو  ًةيلعاف ، رصانعلا  رثكأ  دحأ  ناك  هنأ  مغر  ةيضقلا ،
.ليمجلا ّدر  هيلع  مترثكتسا  مكنكلو  .غلاب  حاجنب  ةيلاع 

تقو عرسأ  قيقحتلا يف  حتفب  بلاط  نم  يسفنب  انأف  ًاعيمج ، انملظت  تنأ  – 
.نكمم

؟ ةجيتنلا تناك  اذامو  – 
.ةيسايسلا ةطرشلا  صاصتخا  نم  ةيضقلا  ّنأ  انوربخأ  – 

؟ شيجلا ينعت  نم ؟ – 
ةطرشلاو نمألا  ىوق  قفخي ؛ لكلا  نكلو  ةقيقحلا ، فشك  اوقفخأ يف  امبر  – 

.لكلا ةيندملا ،
ٌصاخشأ .شيجلا  لاجر  ةرمإ  تحت  انك  اهنيح  اننكلو  قفخن ، انك  لجأ  – 

.تارابختسالا ىوق  اهكلمت  يتلا  ةربخلا  نم  ًائيش  نوكلمي  ال 
.هسفن شيجلا  اذه  وه  تارابختسالا  ليكشتب  ماق  نم  ّنأ  ىسنت  ال  – 

؟ نّدمتنل تقولا  نحي  ملأ  كيأربو  – 
امو لعفلاب ، انّدمت  اننأ  ودبي  لب  ًائزاه –  مستبي  وهو  اهلوقي  .ناح –  دقل  – 

.كلذل نالعإ  ىوس  دغلا  عامتجا 
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تايلقعلا ريغتت  نأ  بعصلا  نمف  ةمهم ، تاروطت  ثودح  ّنظأ  ال  – 
.ةمكاحلا

؟ ينعت ةيلقع  يأ  – 
.ينم ىردأ  تنأ  – 

؟ ءاكذلا ديدش  كسفن  دقتعت  كنأ  ّدب  ال  – 
اذه نم  ةدافتسالا  ةبغار يف  نكت  تارابختسالا مل  ىوق  نكل  عبطلاب ، – 

.ءاكذلا
؟ ةاتفلا كلتب  مرغت  نأ  ىوس  ًائيش ، كمامأ  دجت  اذهلو مل  – 

ىرخأ ةملك  ًارظتنم  نيواقرزلا ، هينيع  يف  ركملا  حوليف  ًابضاغ ، هيلإ  رظنأ 
، ديدج نم  ييسرك  وحن  هجتأو  تمصلاب ، مازتلالا  لضفأ  اذل  رثكأ ، ّيلع  ضاضقنالل 
نأ لبقو  .ةلواطلا  ىلع  ةعوضوملا  رئاجسلا  ةبلع  وحن  اهسفن  ءاقلت  نم  يدي  دتمتل 

.ااكم ىلإ  ةبلعلا  ديعأف  يمع ، بتكم  يننأ يف  ركذتأ  ةراجيس ، بحسأ 
.ًاضيأ ةدحاو  ينطعأ  نخدت ، نأ  عيطتست  يمع –  قّلعي  كيلع –  ال  – 

.ةراجيسلا ذخأل  برتقيو 
.يتفش نيب  ةراجيس  عضأ  اميف  لوقي ، .مويلا –  اذهل  ىلوألا  يتراجيس  اإ  – 
هثفنيو ًاقيمع ، ًاسفن  بحسي  ثيح  يتراجيس ، مث  نمو  هتراجيس ، لعشأ 

.ههجو ىلع  ةماستبا  حبش  حال  دقو  ةحضاو ، ةعتمب 
دقتعت ال  لماحت –  يأ  نود  ةقداص  ةربن  اهلوقي يف  .مهفلا –  ئست  كنإ  – 

امل .لوقت  ام  قيدصتو  مهف  ًاقح يف  بغار  ينكلو  كقنح ، ةراثإ  ضرغب  كلأسأ  يننأ 
؟ ةاتفلا كلت  تببحأ 
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دقو قيدصك ، ينثدحي  ام  نمز  يف  ناك  يذلا  يمع  ىرأف  هيلإ ، رظنأ 
.ةالابماللاو ةدحلا  كلت  ههجو  نع  تفتخا 

ادب يل دقف  .فرعأ  ينقدص ال  ًازجاع –  يفك  طسبأ  انأو  فرعأ –  ال  – 
تناك ءيش ، يف  ةكيلم  هبشت  ال  ةيويح ، ضيفت  ةباش ، .ةيادبلا  يف  ًايلسم  رمألا 
لجأ رثكأ ؟ هلوق  يننكمي  يذلا  ام  .ا  تقلعت  ًامامت ، رياغملا  اهملاع  اهيدل  ةحرم ، ةفلتخم 

.ةاتفلاب تقلعت  دقل 
.لوقأ امم  ةملك  قدصي  هنأكو ال  ًاشهدنم ، ّيلإ  رظني 

تمرغأ يننكلو  ببسلا ، فرعأ  ينقدص ال  ًالئاق –  فدرأو  ينقدص –  – 
.ًاقح ا 

ريصم ركفي يف  هنأ  ّدب  ال  ةقلق ، ةربنب  ينلأسي  ا – ؟ جاوزلا  يونت  تنك  – 
.نيتاتفلاو ةكيلم 

.لعفأس تنك  يننظأ  – 
بضغ نود  يهجو  ّقدحي يف  ًاتماص ، ّلظي  هنكلو  ًادتحم ، ينخبوي  نأ  عقوتأ 

.ّيلع قفشي  هنأكو  .ءازهتسا  وأ 
كب تعقوأو  كب  تبعالت  دقل  ةهرب –  دعب  رركيو  كب –  ْتبعالت  دقل  – 

.ةرطخ ةطرو  يف 
.ينتبحأ دقل  لوقأ –  ئطخم –  تنأ  – 

هذ كب ، ريرغتلا  اهنكمأ  فيك  ًاسئاي –  اهلوقي  اهبحت –  تلز  ال  – 
.رثكأ ٍّخف ال  درجم  رمألا  ناك  دقل  نآلا ، ىتح  كردت  الأ  ةطاسبلا ؟

.ًادج ئطخم  كنكلو  كلذ ، كل  تلق  نإ  رذتعأ  – 
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هجتي مث  نمو  هعمسي ، ام  قدصي  ال  هنأكو  ًابرغتسم ، ّيلإ  رظنلا  لصاوي 
: هسفن ثدحي  هنأكو  متمتيو  ًاديعب ، هتارظنب 

نأ دعبو  يرخف ، ّيباهرإلا  كلذ  تلغتسا  دقف  ءاكذلا ، ةديدش  اأ  ّدب  ال  – 
اهكيرش ًاضيأ  نيتم  ّنأ  ّدب  .رثأ ال  يأ  فّلخت  نأ  نود  نم  تفتخا  ضعبب ، امكتعقوأ 

.لعفلاب ةريبخ  اإ  .ةطخلا  هذه  يف 
هتنبا ءافتخا  هعجفأ  سئاب ، لجر  ىوس  سيل  وهف  يمع ، اي  غلابت  ال  – 

.ةديحولا
.ام ملح  نم  هتظقيأ  يننأكو  ًالهاذ  ّيلإ  رظنيو  هسأر  عفري 

نود نم  ايلاطيإ  اهنع يف  ثحبلاب  أدب  هيلع ، قفشت  يذلا  سئابلا  كلذ  – 
هل حامسلا  ًابلاط  نيموي ، ذنم  ةرافسلا  اهدلاو يف  ءاقلل  بهذ  دقف  .رمألاب  كربخي  نأ 

.هتنبا ىلإ  ثدحتلاب 
؟ نيليس ينعتأ  – 

.هب ماق  ام  اذه  ًانسح ، نيليس ؟ اهمسا  – 
؟ اهلباق لهو  – 

ببسلا اذهلو  .ةصقلاب  عمس  نيح  هتنبا  طيروت  نم  اهدلاو  فاخ  دقف  ال ، – 
لزن يف ثيح  لمألا ، دقفي  يذلاو مل  ةنيم ، دلاو  ءاقل  نمو  ايكرت ، ىلإ  ءيا  نم  اهعنم 

.هتبغر ًارركم  موي ، لك  لجرلا  باب  قرطب  موقيو  امور ، قدانف  دحأ 
.ايلاطيإ ىلإ  رفسلا  مدعب  هتربخأ  يننأ  مغر  – 

؟ ىرخأ ططخ  هيدلو  هلوقت ، امل  عاصنيس  املو  – 
.هلعف هيلع  ام  فرعي  زجاع ال  لجر  ىوس  سيل  امبرو  – 

٢٨٨ مكـتبة



ًاموسرم ًاططخم  عبتي  وهف  هب ، موقي  ام  ًامامت  كردي  هنظأ  سكعلا ، لب  – 
.ةقدب

.ةعمج عم  ثدحتأ  ام مل  اهتقيقح  حضتت  نلو  تالامتحا ، درجم  اإ  – 
وهف ةقيقحلا ، نم  دحاو  بناج  ىلع  ىوس  لصحت  نلف  تلعف ، نإ  ىتحو  – 

.كلذ نم  رثكأ  فرعي  ال 
.هلباقأ نيح  لوقت  امم  دكأتنس  – 

: ًاقفاوم هسأر  ّزهيو  ةراجيسلا ، نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحسي 
.ةطقنلا هذه  قحم يف  تنأ  – 

.تقولا نم  ديزم  ةعاضإ  نود  ءدبلا ، ّدوأ  – 
شمرت اميف  هفواخم ، نم  صلخت  دقو  ةلواطلا ، فلخ  هيسرك  وحن  يمع  هجتي 

ليلق لبق  هامر  يذلا  ربحلا  ملق  لمحيو  .مهم  رمأ  ركفي يف  نيح  هتداعك  لقاثتب ، هانيع 
: لوقي ةهرب  دعبو  .ًاددجم  ةلواط  ىلع 

.هعم قيقحتلا  لجأ  نم  لوبنطسإ ، ىلإ  ةعمج  رضحنس  – 
ةديحولا يتصرفب  ثبعلا  هل يف  بغرأ  يننكلو ال  هيلإ ، كوكشلا  ةدوع  ّنمخأف 

.ةقيقحلا ةفرعمل 
.هلأسأ ًاليوط – ؟ ًاتقو  رمألا  قرغتسي  نلأ  – 

، نوعراب ةعلق  قاناج  نجس  نولمعي يف  يذلا  بابشلاف  ًائيش ، ىشخت  ال  – 
.ًادغ كيدي  نيب  لجرلا  دجتسو 

.يدحول هعم  ققحأس  يننكلو  قفاوأ –  ًانسح –  – 
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: لوقي نأ  لبق  ًادج ، ةريصق  ةهربل  ركفي 
بعاتملا كل  ببسي  يكل ال  هرمأ ، يلوت  بابشلا  نم  بلطأس  ًانسح ، – 

.قيقحتلا ءانثأ 
.ضأ انأو  اهلوقأ  ًاذإ –  انقفتا  – 

ناكملاف اجلاتاشت ، ةقطنم  يف  قيقحتلا  عقاوم  دحأ  مادختسا  عيطتست  – 
.لزعنمو ئداه  كانه 

؟ كانه ىلإ  ةعمج  نوذخأتس  له  – 
.رمألا ّمتي  نإ  ام  قيرفلا  كغلبيس  لجأ ، – 

كديرأ هوحن –  تفتلأ  نأ  لبق  تاوطخ  عضب  بابلا  وحن  هجتأ  .ديج –  – 
.بعاتملا كل  ببسأ  نأ  نود  رمألا  ّلح  ىلع  لمعأس  دحاو ، رمأ  قثت يف  نأ 
.دعب ينحماسي  هنأ مل  كردأو  .ترخأت –  دق  نوكت  ّالأ  وجرأ  – 

ًاقحم يف يمع  نوكي  نأ  لقعيأ  دغلا ، عامتجا  ركفأ يف  رمملا ، زاتجأ  اميفو 
امك .عونلا  اذه  نم  تاريغت  ىلإ  ريشت  رداوب  الف  يقطنم ، ريغ  لامتحا  هنكلو  هفواخم ؟
مزجلا نكمي  ال  نكلو  .نظلا  بلغأ  لمعلا  سأر  ىلع  ىقبيس  يرادإلا  مقاطلا  ّنأ 
ءاوجأ يف  ةشير  كرحت  ال  دق  يتلا  تاريغتلا  ىندأ  ببست  يتلا  دالبلا  هذه  يف  ءيشب 

.انيدل ًارمدم  ًالازلز  ىرخألا ، دالبلا 
، قيمع شاقن  نيقراغ يف  ناهروأو  ىفطصم  دجأل  يلفسلا ، قباطلا  ىلإ  لزنأ 

امهنيب موقتس  يتلا  ةارابملاو  مدقلا ، ةركل  يارس  اتالغو  يشت ، رانف  يقيرف  لوح 
يننكلو مل نيسمحتملا ، يشت  رانف  يعجشم  نم  ىفطصم  ّنأ  ملعأ  .مداقلا  عوبسألا 

.ةركلاب ًاضيأ  ناهروأ  مامتهاب  ملعأ  نكأ 
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ًايلج يف قلمتلا  ودبيو  يناري ، نيح  ناهروأ  فتهي  .رخآ –  يرانف  وه  اه  – 
لب مدقلا ، ةركب  اهل  ةقالع  ال  يتلاو  انل ، هترايز  ببس  روفلا  ىلع  نمخأف  هتافرصت ،

.خفلا عقو يف  دق  ىفطصم  نوكي  الأ  وجرأو  .تامولعملا  ىلع  لوصحلا 
.دورب ةيحتلا يف  يقلأ  .ًابحرم –  – 

درفي يذلا  ناهروأ  فالخ  ىلع  هتسلج  لدتعيو يف  هسفن  ىفطصم  ململي 
: لوقي وهو  يهجو  هفك يف 

.ةعئار فادهأ  ةسمخب  مكمزهنس  – 
.لوقي امب  مامتها  نود  قّلعأ  .نولعفتس –  مكنأ  دكأتم  – 

.ناهروأ لوقي  .نييرانفلا –  مهأ  نم  كنكلو  – 
ىفطصم يف هلأسي  كقحب – ؟ انئطخأ  له  لجر ، اي  ّلغلا  اذه  لك  َِملو  – 

.ةجاذس
ميدقت هسفن  فلكي  ًادحأ مل  نكلو  مكبتكم ، مكترايزل يف  تئج  دقل  – 

.يل ياشلا  نم  سأك 
ءاتسي نأ  دحأل  ديري  الو  ًانس ، ربكألا  هئالمز  مرتحي  باش  ىفطصم  نألو 

: لوقي وهو  ياشلا  راضحإل  ًاهجتم  ضهني  هنم ،
.يسفنب ياشلا  مكل  رضحأس  ثيدحلا ، انقرغتسا  دقف  ًارذع ، كحيمتسأ  – 

تاذ ههجو  ىلع  مسترا  دقو  يتلواط ، نم  ناهروأ  برتقي  ىتح  جرخي ، نإ  امو 
لّبقت يمع  ّنأ  ديحولا ، قرفلا  .ليلق  ذنم  يمع  هجو  هلالظب  قرغُي  ناك  يذلا  قلقلا 
يذلا ناهروأ  فالخ  ىلع  دغلا ، عامتجا  هنع  ضخمتيس  امل  ًادعتسم  ادبو  هفوخ 

.دايصلا اهيتأيس  نأ  نم  يردت  ةسيرفك ال  هلوح  تفلتي  وهو  ًافوخ ، هانيع  تظحج 
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عيطتست نيتشعترم –  نيتفشب  اهلوقي  .ةرملا –  هذه  ىهتنا  انرمأ  نأ  ودبي  – 
.انتحفص تيوط  دقف  نآلا ، نم  كءايشأ  بضوت  نأ 

؟ انتحفص تيوط  املو  هينعت ؟ يذلا  ام  – 
.دغلا حابص  صاخ  عامتجال  ماسقألا  ءاسؤر  بلط  راشتسملا  – 

؟ لعف نإ  ةلكشملا  امو  – 
ةيلخادلا تاقالعلا  ىلع  ةرطيسلا  لواحي  هنإ  لجر ؟ اي  دعب  مهفت  ملأ  – 

.اهميظنت ةداعإ  لجأ  نم  تارابختسالا ، لاجر  نيب  ةيسفنلا  طباورلاو 
؟ كلذ أطخلا يف  امو  – 

انلاطتس يهو  ةيفصت ، ةيلمع  يرجي  هنإ  لصحي ؟ امب  ةناهتسالا  نع  ّفك  – 
، ام لح  نع  ثحبي  هنأكو  ًالامشو ، ًانيمي  هسأر  كرحي  .ديكأت –  لكب  عيمجلا  نع  ًانود 

ىلإ ثدحتلا  انيلع  بجوتي  امبر  .امبر  فدريو –  ةّرغ  نيح  ىلع  ّيلإ  ًاقدحم  هسأر  عفريو 
.كمع

؟ امل يمع ؟ عم  – 
.مردلي نم  ضيرحتب  ناك  هيلع ، انعقو  يذلا  نايبلا  ّنأ  هربخنل  – 

.اهرهظي يتلا  ةءاندلا  نم  ًامودصم  هلأسأ  اذهك – ؟ ًائيش  لوقت  فيك  – 
ةاجنلل ةقيرط  ريكفتلا يف  ًالوأ  انيلع  نكلو  لوبقم ، ريغ  فرصت  هنأ  ملعأ  – 

.ديكأت لكب  وحنلا  اذه  ىلع  فرصتل  نآلا ، اننيب  مردلي  ناك  ولو  .انسفنأب 
.ًابضاغ اهلوقأ  .ليحتسم –  – 

دحأ عيطتسي  نلو  .هرمأ  ىهتناو  تام  دق  مرديلف  رمألا ؟ ديقعت  لواحت  امل  – 
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نم انيجنت  لبس  نع  ثحبلا  انيلعو  فلتخم ، انعضوف  نحن  امأ  هب ، ىذألا  قاحلإ 
.دغلا عامتجا  نوكي  دقو  ةثراكلا ،

وأ ةزاجإ  ذخ  مزحب –  همالك  ًاعطاقم  اهلوقأ  .لجر –  اي  تننج  دقل  – 
.يسفن بيبط  ىلع  كسفن  ضرعا 

.دمألا ةليوط  ةيرابجإ  تازاجإ  ىلإ  انلك  لاحُنس  ًادغف  قلقت ، ال  – 
.سواسولا هذه  نم  اوجنت  يكل  اولعفيلف ، – 

ةطقن ةفرعم  عاطتسا  نم  ركمب  مستبي  نمو مث  ةبيرغ ، تارظنب  ةلهول  ينقمري 
.يفعض

؟ مردلي ةلَتَقل  اهكرت  مهيديأ ؟ نيب  تارابختسالا  كرتل  دعتسم  كنأ  ينعت  – 
.خرصأ .دغولا –  اهيأ  ةنعللا  كيلع  – 

.تادِس هلوقت  امل  هبتنا  مالكلا ؟ اذه  ام  – 
يف قرغت  داكت  كسفن ، ىلإ  رظنأ  .هلوقت  امل  هابتنالا  تنأ  كيلع  لب  – 

.ةنفعلا كفواخم  تاراذق 
.ًاضيأ تنأ  كيلع  فئاخ  لب  طقف ، يسفن  ىلع  فاخأ  تسل  انأ  – 

دغلا ىتح  راظتنالا  عطتست  نإ مل  .ةخسولا  بيعالألا  هذه  نع  فقوت  – 
كعم يف ينطروت  نأ  كايإ  نكلو  ءاشت ، نم  عم  ثدحتو  بهذاف  كسفن ، غّرمت  نأ  نود 

.رمألا
؟ ةعرسب روثت  امل  لجر ، اي  كلسر  ىلع  – 

.لامعألا ضعب  ءاإ  يلعف  كنذإ  نع  نكلو  .ًارئاث  تسل  – 
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.يعيرقتو يمئاتش  لك  دعب  ةقافصب  ًاكحاض  اهلوقي  ...ياشلا –  يتأيس  – 
.كبتكم ىلإ  كعم  سأكلا  ذخ  – 

.انع ىلختتس  ًاضيأ  تنأف  ًاذإ  – 
.ةرذقلا هتنحس  فصتنم  هلكرب يف  يناطيش ، سوسوي يل 

اوناك يف ول  ىتح  يئاقدصأ  عيبأ  انأف ال  كلاثمأ ، ءانبجلا  ميش  نم  اذه  – 
.ىتوملا دادع 

.بنذلاب ساسحإ  يأ  نود  نم  ينلأسي  ّيلع – ؟ قناح  تنأف  ًاذإ  – 
.لوقأ .مويلا –  كنم  تيفتكا  دقل  ايه ، ناهروأ  اي  ايه  – 

.ياشلا هعمو  ىفطصم  لخدي  ضوهنلاب ، ّمهي  اميفو 
.ًابرغتسم لأسي  بهذتس – ؟ – 

.ناهروأ هبيجي  .يراظتنا –  مإ يف  – 
.ىفطصم هيلع  ضرعي  .ًالوأ –  كياش  برشا  – 

، بابلا نم  جرخي  نأ  لبقو  .يسأك –  تادِس  برشيلف  كل ، ًاركش  – 
؟ كلذك سيلأ  اننيب ، ًارس  هيف  انثدحت  ام  ىقبيس  يوحن –  تفتلي 

كنأ ىفطصم  ربخأ  نل  لمكأ –  انأو  قيض ، يف  هبيجأ  .ًانسح –  – 
.نمث يأب  رخآلا  قيرفلا  ءارش  تلواح 
: لوقي وهو  ةيدجلا  عنصي 

.ًاكحاض رداغيو  .هربخت –  نأ  كايإ  – 

٢٩٤ مكـتبة



ءاقدصألا معِن  ترتخا  يننأ  ودبي  دحلا ، اذه  ىلإ  نابج  هنأ  فرعأ  نكأ  مل 
.يسفنل

عضي وهو  ًابرغتسم  ىفطصم  ينلأسي  دحأ – ؟ ةوشر  نولواحي  ًاقحأ  – 
.ةلواطلا ىلع  تاساكلا 

لكب ةمئاق  ىلع  لوصحلا  كنم  دوأ  لمعلا ، ىلإ  دعنلو  هنم ، كعد  – 
نع ًادحاو  ًادحاو  اهيف  لاؤسلاو  ضاهجإلا ، تايلمعب  موقت  يتلا  تادايعلاو  يفاشملا 
اأ لمتحملا  نمو  نينجلا ، ضاهجإ  ديرتو  ًالماح ، تناك  اأ  حضتا  دقف  .ةنيم 

.ةيلمعلا ءانثأ  ام  ءوسل  تضرعت 
.روفلا ىلع  وبخيو  ةظحلل ، رهظي  ًاركام ، ًاقيرب  هينيع  حملأف يف 
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رشع عساتلا  لصفلا 

فوقولل دوعأ  يننأكو  .ديعب  ناكم  نم  يتأي  ام  سرج  توص  ىلع  ظقيتسأ 
ةبلع نم  ًاددجم  يتأي  توصلا  ّنأ  ليخيف يل  بِرخلا ، لزعنملا  روجهملا  رصقلا  كلذ  مامأ 
كيرحت نع  زجعأ  يننكلو  هيلع ، درلل  عارسإلا  ةرورضب  ركفأو  .هفلخ  ةعقاولا  فتاهلا 
.رثكأف رثكأ  سرجلا  توص  برتقي  هيف ، قرغأ  يذلا  قيضلا  دايدزا  عمو  .يدسج 
عيطتسأ يننكل  مالظلا  مغرو  ينقمرت ، يهو  يسأر  قوف  ةفقاو  ةكيلم  ىرأل  ينيع  حتفأ 

نأ لواحت  تناك  نإ  ديدحتلا  هجو  ىلع  فرعأ  الو  .اهينيع  يف  لوضفلا  ةظحالم 
نم ّيلع ، هحرط  ىشخت  يذلا  لاؤسلل  ةباجإ  ىلع  روثعلا  لواحت  مأ  ّيلع ، نئمطت 

.ًامئان هب  هوفتأ  دق  ام  لالخ 
.اهلأسأ يظاقيإب – ؟ يموقت  امل مل  نري ، فتاهلا  – 

ال كظاقيإ ، أشأ  ملو  نانح –  ينبيجت يف  .مونلا –  يف  ًاقرغتسم  تنك  – 
.دغلا م يف  لاصتالا  عيطتست  فتاهلا ، نم  كيلع 

راظتنا يف  انأف  ةدحاو –  ةزفق  يف  ريرسلا  نع  ضأو  .عيطتسأ –  ال  – 
.ةمهم ةملاكم 

.فتاهلا وحن  هجتأ  كلذ  مغر  يننكلو  ةريرعشقلاب ، ينرعشت  ةفرغلا  ةدورب 
لاصتالا يب يف لصاوي  ىتح  لزنملا ، يدوجو يف  نم  قثاو  صخش  هنأ  ّدب  ال 

: عبارلا سرجلا  ةعامسلا يف  عفرأف  .رركتم  حاحلإ 
! ولأ – 

.هيلع فرعتأ  توص مل  ينلأسي  تادِس – ؟ ديسلا  عم  ثدحتأ  له  – 
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.لضفت لجأ ، – 
.تمصع ديسلا  ينربخأ  ةعلق ، قاناج  نجس  نم  قيفوت  انأ  – 

.تمهف دقل  ًانسح  ًانسح ، تمصع ؟ ديسلا  – 
.عوضوملا ةيمهأب  ينربخأ  تمصع  ديسلا  نكلو  كظاقيإ ، نع  رذتعأ  – 

؟ ةعمج ىلع  روثعلا  نم  متنكمت  له  ًاقح ، كلذك  وه  – 
.نآلا انتقفرب  وهو  لجأ ، – 

؟ متنأ نيأو  – 
.اجلاتاشت نحن يف  – 

؟ متلصو مكنأ  يأ  – 
.ةعاسلا ىلاوح  ذنم  – 

.روفلا ىلع  مداق  انأ  .ةريبك  ةعرس  رمألا يف  متذفن  دقل  مكئنهأ ، – 
.حافلب يرهظ  يطغت  يهو  ةكيلم  ينم  برتقت  اميف  ةعامسلا ، عضأ 

؟ بهذتس له  – 
انأو اهل  حضوأ  .ّيلع –  رانلا  قلطأ  يذلا  لجرلا  ىلع  انرثع  دقف  لجأ ، – 

.يسبالم ةنازخ  وحن  هجتأ 
قحلت يهو  ينلأست  باهذلا – ؟ لبق  فيفخ  ءيش  لوانت  كيأر يف  ام  – 

.يب
.ًاروف باهذلا  ىلع  ّيدل ، تقو  ال  – 
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؟ بيلحلا نم  ًاسأك  كل  نخسأ  ينعد  لقألا  ىلع  – 
.ءيش ةبغر يل يف  نكلو ال  ًاركش ، – 

اميفو قئاقد ، سمخ  نم  رثكأ  يسبالم  رييغتو  يهجو  لسغ  قرغتسي  ال 
: ةكيلم لوقت  بابلا ، نم  جرخأ 

.تقولا رصتخت  يكل  ةدايقلا  عرست يف  الو  ًارذح ، نك  – 
.مونلا ىلإ  يدوع  ايه  يقلقت ، ال  – 

، ينبقارت بابلا  ىلع  ةرظتنم  ّلظتو  جرخأ ، اميف  لوقت  .ةمالسلا –  عم  – 
.دعصملا لقتسأ  ىتح 

لبقو ةعرزم ، هب  طيحت  يفير  لزنمب  هبشأ  وه  اجلاتاشت  باوجتسالا يف  زكرم 
نم نيترم  تيتأ  دقل  .يبارت  قيرط  ىلإ  فرحنأ  تارتموليك ، ةرشع  يلاوحب  اجلاتاشت  غولب 
أبخن يكل  ىرخألاو  راغلبلا ، سيساوجلا  دحأ  عم  قيقحتلل  ةرم  ناكملا ، اذه  ىلإ  لبق 

.انباسحل نولمعي  نيذلا  نييروسلا  ءالمعلا  دحأ  هيف 
ةعقبلا هذهف  ًادمع ، ناكملا  اذه  رايتخا  ّمت  دقو  جلبني ، نأ  حبصلا  داكي 

ىوس دحأ  الو  .راظنألا  نع  ةديعبو  ا ، طيحت  يتلا  نكامألا  ةيقب  نم  رثكأ  ةلحاق 
هتطغ يذلا  قيرطلا  قوف  ريسلا  نم  ةعاس  عبر  دعبو  .ناكملاب  ّرمي  نيدايصلا  ضعب 

.ةعرزملا لصأ  عيقصلا  نم  ةقبط 
هتاهج نم  هطيحت  يتلا  ةكيمسلا  ناردجلا  نكل  لبق ، نم  هترز  يننأ  مغرو 

ًاساسحإ ظقوي ّيف  لب  ًافولأم ، ودبي  هلعجت  ال  ةشحوم ، لالظ  هقرغت يف  يذلاو  ةعبرألا ،
ىري نيح  ناكملا ، نمأ  نع  لوؤسملا  فظوملا  ينلبقتسي  .هنهنك  يردأ  ال  بارتغاب 
تأدب يتلا  سمشلا  ءوض  تحت  اهريثأت  دقفت  ءاوضألا  ّنأ  مغرو  .هوحن  هجتت  يترايس 

، ًالبق اهفرعأ  ال  يتلا  هحمالم ، رهظتو  فظوملا  هجو  رينتل  ةيفاك  اهنكل  وتلل ، قرشت 
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، ةينمألا يتقاطب  هل  ّدمأو  ةرايسلا ، جاجز  لزنأ  هرودب ، نوكأ  نم  فرعي  هنأ ال  ينظلو 
: ًاحضوم ينم  برتقيف 

.تادِس ديس  ةقاطبلل  يعاد  ال  – 
.هلأسأ ًالبق – ؟ انلباقت  له  – 

.تارم ةدع  مردلي  موحرملا  عم  تلمع  دقو  يريخ ، يمسا  تارم ، ةدع  – 
.هبتنأ نأ  نود  ينم  تاملكلا  جرخت  .كاتفلا –  يريخ  – 

يف صانق  رهمأ  ةرخاس –  ةربن  يف  فيضيو  .هتاذب –  وه  لجأ ، – 
.ينسفاني نأ  هل  ناك  ام  مردلي  ىتح  تارابختسالا ،

، يتليخم ىءارتت يف  يتلا  هتروص  نم  ًالوحن  ّدشأ  ودبيف يل  ناعمإب ، هيلإ  رظنأ 
ام نّمخي  هنأكو  لاضع ، ضرمب  هتباصإ  نع  ةرم  تاذ  تعمس  دقف  ركذأ  ام  بسحبو 

: لوقي ىتح  هيف ، ركفأ 
كقاحتلا لبق  كلذ  ناك  مايألا ، كلت  ىلع  نمزلا  ىتأو  انمره ، دقل  – 

.ىسنت تارماغم ال  مردليو  انأ  انضخ  ثيح  لمعلاب ،
.باجعإب هيلإ  رظنأو  .اهنع –  تعمس  دقل  – 

رخآ هنإ  ىنبملا –  وحن  هديب  ريشي  وهو  فيضيو  .ليوط –  تقو  ّرم  دقل  – 
.كراظتناب مهف  ةباوبلا ، كل  حتفأس  ًانسح ، .ّيلإ  ةبسنلاب  فقوم 

هدسج ّرج  عيطتسي  داكلاب  هنأكو  ودبيو  فيفخ ، جرعب  ةباوبلا  وحن  هجتي 
نييباهرإلل مهتقحالم  تاكابتشالا يف  دحأ  ءانثأ  يران  قلطب  بيصأ  دقف  .كهنملا 

.تقولا كلذ  ذنم  يناديملا  لمعلا  نع  فقوت  دقو  نمرألا ،
نابضقلا ىلع  ةسالسب  باسني  يذلا  ليقثلا ، يديدحلا  بابلا  عفدي 
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لمحت نوللا ، ةمتاق  بيج  ةرايس  نم  برقلاب  يترايس  نكرأو  ةقيدحلا ، لخدأف  ةيديدحلا ،
وهو ًاعرسم ، يريخ  ّيلإ  هجتي  بابلا ، حتفأ  اميفو  .ةعلق  قاناج  ةنيدم  ماقرأ  اهتحول 

: ًاحضوم ىرخألا  ةرايسلا  وحن  ريشي 
.لوبنطسإ جراخ  نم  مأ  ودبي  ءالؤه ، نوكي  نم  فرعأ  ال  – 

.هنم ءاتسأ  يننكل ال  ةلئسألا ، نم  عونلا  اذه  حرط  مدع  بوجو  هتفرعم  مغرو 
وحن هجتأو  .ًاقحال –  كارأ  حيضوتلا –  اذ  يفتكأ  .كلذك –  اوسيل  ال ، – 

.لزنملا
فرعتأ .ةقيدحلا  بقاري  وهو  متعملا  حيسفلا  وهبلا  لخدم  مهدحأ يف  سلجي 

.يمع ةقثب  نوظحي  نيذلا  لاجرلا  رثكأ  رهاط ؛ هنإ  هنم ، برتقأ  نيح  هيلع 
.ةيحتلا يقلأ  .ًابحرم –  – 

وحن هديب  ريشيو  غلاب ، مارتحا  ّيلع يف  ّدري  .تادِس –  ديس  ريخلا  حابص  – 
.يلفسلا قباطلا  كراظتناب يف  مإ  ًاحضوم –  وبقلل  يدؤملا  جردلا 

.كل ًاركش  ًانسح ، – 
، هسفنب قيقحتلا  يمع  رضحل  ًاحابص ، مويلا  هدقع  عمزملا  عامتجالا  الول 
، هتكأ دق  رخأتم  تقو  ىتح  ًاظقيتسم  ىقبي  هتلعج  اأ  ّدب  يتلاو ال  هتاريضحت  نكلو 

دعبو هلاجر ، ةاقث  نم  ًادحاو  لسرأ  ناكم ، لك  هدوجو يف  تابثإ  ةبغرو يف  هنأ  الإ 
ةثالث اهيف  سلجي  ثيح  .ةءاضإلا  ةديج  ةفرغ  لخدأ  ريغص ، رمم  زايتجاو  جردلا  طوبه 

.نوضهني مهو  يلوخد ، لاح  هنوعطقي  يذلا  ثيدحلا  نولدابتي  لاجر 
: ًاحفاصم هدي  ّدميو  ةثجلا ، مخض  علصأ  وهو  مهدحأ ، ينم  برتقي 

.فتاهلا ىلع  انثدحت  دقل  قيفوت ، انأ  – 
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.لوقأ لاحلا – ؟ فيك  ًابحرم ، – 
لاوط ةدايقلا  انلصاو  اننأل  بعتلا ، ضعبب  رعشن  ةقيقحلا  يف  كل ، ًاركش  – 

هدسجو ةريصقلا  هتماقب  ًافولأم  يل  ودبي  الف  هيقيفر ، وحن  يتارظن  هجتتف  .ليللا – 
: لوقي وهو  ًاحفاصم  هدي  ّدمي  ثيح  عوبرملا 

.يدعس انأ  ًابحرم ، – 
يمع لاجر  نم  رخآ  صخش  تمكح  هنإ  ًاديج ، هفرعأ  انأف  رخآلا  امأ 

: ًاحضوم مستبي  هيلإ  رظنأ  يناري  نيحو  نيدمتعملا ،
.قيقحتلا كدعاسأل يف  انه ، ىلإ  تمصع  ديسلا  ينلسرأ  – 

قيفوت لوقي  .فرتعي –  ىتح  بعاتملا  انل  ببسيس  لجرلا  نأ  نظأ  ال  – 
.هرحج لخاد  رمتخا  دقل  نيتفرغلا –  لصفت  يتلا  ةذفانلا  ىلإ  ريشي  وهو 

زواجتت عبرم ال  لكش  ىلع  ديدحلا ، نم  ًاناّزخ  هبشي  ام  دجأل  ةفرغلا  لخدأ 
.اياوزلا دحأ  ًانوكرم يف  ًاعبرم ، ًارتم  هتحاسم 

ىلإ ةعلق  قاناج  نم  قيرطلا  لاوط  ءيشلا  اذه  لخاد  لجرلا  متعضو  له  – 
.ًابرغتسم لأسأ  انه – ؟

لجر هنأ  انوربخأ  دقف  .ادأ  ىجكوغ  نم  لب  ةعلق ، قاناج  نم  سيل  – 
.هعم ةفولأم  ريغ  بيلاسأ  عابتا  بجي  اذل  سارملا ، بعص 

.بارطضا لوقأ يف  .ًاقانتخا –  تام  امبر  – 
ةرملا تسيل  اأ  امك  هوركم ، يأ  هبيصي  نلف  يديس ، ًائيش  ىشخت  ال  – 

.قيفوت حضوي يل  .قودنصلا –  اذه  اهيف  مدختسن  يتلا  ىلوألا 
؟ هيلإ متثدحت  له  – 
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.رثكأ ةمواقملا  ىلع  هتردق  دقف  ضومغلا ، لاط  املكف  عبطلاب ال ، – 
.روفلا ىلع  كانه  نم  هوجرخت  نأ  مكوجرأ  نكلو  تمهف ، دقل  ًانسح  – 

وهو روفلا ، ىلع  رمألا  ذفني  هنكلو  حضاو ، راقتحاب  ينقمري  قيفوت  ّنأ  مغرو 
ةذفانلا نم  مهبقارأف  .يديدحلا  قودنصلا  وحن  نيهجتم  يدعس ، هعم  بحطصي 

، لفقلا يف  هعضيو  هيبيج ، نم  احاتفم  جرخيو  قودنصلا  ىلع  قيفوت  ينحني  ثيح 
.لخادلا نم  هسأر  دوسأ ، شامقب  هانيع  تيطُغ  لجر  جرخُيف  ًالهمتم ، بابلا  عفريو 

.هنع ثحبأ  يذلا  لاوجلا  عئابلا  نيبو  هنيب  هبشلا  ظحلأ  ال  ىلوألا ، ةلهولل  هارأ  نيح 
يننألو مل .ههجو  مظعم  شامقلا  ىطغ  دقو  ٍحتلم ، هنكلو  سأرلا ، علصأ  هّنأ  حيحصف 

ققحتلا بعصلا  نمف  ءادتعالا ، ءانثأ  ةرباع  ةظحلل  ىوس  ههجو  ةيؤر  ةصرفب  ظحأ 
هقرافي نأ  امو  .هتاكرح  نم  ةكرح  لك  بقارأ  انأو  ةذفانلاب ، يهجو  قصلأ  .هتيوه  نم 
قيفوت هجرخيف  .حجني  هنكلو ال  قودنصلا ، نم  جورخلا  ةلواحمب  أدبي  ىتح  ًاليلق  رتوتلا 

هربخي جورخلا ، نم  هاتعنم  ًافلخ ، نيتلبكملا  هيدي  ّنأ  كردأو  قودنصلا ، نم  يدعسو 
نيحو ةظحللا ، كلت  .ةبرض يف  يقلت  نم  ًافوخ  هسفن  ىلع  شمكنيف  ءيشب ، قيفوت 
تاذب هسأر  ىنحأ  رانلا  قالطإب  ماق  نيحف  .افولأم  ًائيش  هيف  ّنأ  رعشأ  هسأر ، ينحي 
عيطتسأ ال  كلذ  عمو  .ةيئاوشعلا  يتاقلط  ىمرم  نم  هسفن  ةيامح  ةلواحم  يف  ةقيرطلا 

.هينيع ةيؤر  دعب  الإ  ققحتلا 
، هيمدق ردخت  ببسب  هنكلو  فوقولا ، ىلع  هاربجي  نأ  هليمزو  قيفوت  لواحي 

ىلع قيفوت  هربجي  ًاضرأ ، طقسيو  فوقولا  نع  زجعي  قيرطلا ، لاوط  هدسج  عضعضتو 
مدع مغر  مئاتش  اأ  ّنمخأ  ام ، ءيشب  قطني  هارأف  لشفي ، هنكلو  ًاددجم ، ضوهنلا 
: تمكحل لوقأ  انأو  ةذفانلا ، برق  توصلا  ربكم  رز  ىلإ  ريشأف  .ّيلإ  توصلا  لوصو 

.قيفوت خارصب  ناكملا  جضيل  روفلا  ىلع  رمألا  ذفنيف  .ربكملا –  لّغش  – 
.ايه .ضا  رذقلا ، داّوقلا  اهيأ  تاكرحلا  هذه  نع  ّفك  – 
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: لغلاب نوحشم  توصب  هيلع  ّدري  لب  هرمأي ، امك  لجرلا  ضهني  ال 
.يمتش نع  فقوت  – 

: يدعس نم  بلطيو  هسأر  زهي  وهو  هرصخ  ىلإ  نيتيوقلا  هيدي  قيفوت  دنسي 
.ضوهنلا ىلع  هدعاس  – 

ًاضرأ طقسيس  ذإ  هعفري ، وهو  هيعارذب  كسميو  لجرلا ، فلخ  يدعس  فقيف 
: قيفوت هنم  برتقت  ثيح  هكرت ، نإ 

؟ وتلل هتلق  يذلا  ام  – 
ةربنب نكلو  بعت  توص  اهلوقي يف  .يمتش –  نع  فقوتت  نأ  كل  تلق  – 

.يمتش نع  فقوت  ةمزاح – 
نمو مث فلخلا ، ىلإ  ةوطخ  عجارتي  وهو  ءود  قيفوت  لوقي  .ًانسح –  – 

ثيح ًافلخ  هسأر  دتريو  كهنملا ، هدسج  لك  اهل  ّزتهي  ةعفص  ههجو  ىلع  هعفصي 
نيكسملا طقسيل  ةبسانملا ، ةظحللا  يف  عجارتي  يذلا  يدعس  هجوب  مدطصي  داكي 

ةعمج سأر  نم  برتقي  لب  يلابي ، ريخألا ال  نكلو  قنحب ، هليمز  يدعس  قمري  .ًاضرأ 
.ًافوخ هدسج  ّروكي  يذلا 

.هلأسي مئاتشلا – ؟ نم  لضفأ  اذه  له  – 
أدب يذلا  رمحألا  طخلا  ىري  نأ  نود  هيتبكر ، ىلع  ضوهنلا  لجرلا  لواحي 

.همف وحن  ًاهجتم  ثكلا  هبراش  غبصيل  هفنأ  نم  لزني 
.هسافنأ طاقتلا  عيطتسي  داكلاب  وهو  لوقي  .لضفأ –  اإ  لجأ  – 

: قنحب قيفوت  هقهقيف 
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هجو ميطحت  ىلع  ًارصم  ودبيو  .هفرش –  ىلع  رويغ  لجر  نم  كل  اي  – 
فرعتأل هجولا  ميلس  ىقبي  نأ  هجاتحأ  انأف  ءيش ، ينديفي يف  نل  كلذ  نكلو  لجرلا ،

: لوقأ انأو  توصلا ، ربكم  وحن  هجتأ  اذل  ةقيقحلا ، ىلإ  لوصولا  عيطتسأو  هيلع ،
.ةمساح ةربنب  اهلوقأ  .روفلا –  ىلع  ةفرغلا  نم  اجرخأ  – 

ّذفني هنكل  رثكأ ، لجرلا  نم  لينلا  ةصرف  قيفوت  يطعت  يرماوأ ال  نأ  مغرو 
مسري هفنأ  نم  باسنملا  ءامدلا  طيخ  أدب  دقو  هتبكر ، ىلع  لجرلا  يوتسيف  .ًاعئاط 

.هدسج نم  برقلاب  ةريغص  ءارمح  ةعقب 
طئاحلا ةيلديص  نم  اينولوكلا  ةبلعو  نطقلا  نم  ةعطق  ذخآ  اجرخي ، نأ  امو 

: ًاحضوم قيفوت  ينم  برتقيف  ةريغصلا ،
نل الإو  رثكأ ، هعم  لواحن  نأ  انيلع  قيقحتلل ، ًادعتسم  تاب  دق  هنظأ  ال  – 

.ءيش ىلع  لصحن 
.انه ىلإ  هراضحإب  ةقشملا  نم  ريثكلا  متفلكت  دقف  قيفوت ، اي  ًانسح  – 
اومان .كانه  ىلإ  تمكح  مكقفاريس  قوف ، مونلا  فرغ  .ةحارلا  نم  طسق  ذخأ  مكيلع 
مونلا عيطتست  تمكح –  وحن  تفتلأ  نمو مث  .ةدوعلا –  ةلحر  لبق  تقولا  ضعبل 

.ةسارحلا ىلع  رهاطو  تنأ  بوانت  تئش  نإو  ًاضيأ ، تنأ  ًاليلق 
.ًابرغتسم قيفوت  ينلأسي  كدرفمب – ؟ هعم  ققحتس  له  – 

نم ًاطسق  ذخو  بهذا  ةقث –  اهلوقأ يف  .رمألا –  اذ  كلاب  لغشت  ال  – 
.ًاريثك نيبعتم  ناودبت  مونلا ،

نأ نود  هتجوزو  هدلاو  حبذب  ماق  دقف  ريبك ، دغو  هنكلو  ءاشت ، امك  – 
.نفج هل  ّفري 
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.هعم ًارذح  نوكأس  كهيبنتل ، ًاركش  – 
هنم بلط  يمع  ّنأ  ودبي  يعم ، ءاقبلا  ىلع  ّرصي  تمكح ال  ّنأ  بيرغلاو 

: لوقلاب يفتكي  ذإ  يجاعزإ ، مدع 
.جراخلا رهاط يف  عم  نوكأس  ءيش ، ينتجتحا يف  نإ  – 

ىتح بابلا  قلغأ  نابهذي ، اميفو  لوقأ ، .ًائناه –  ًامون  مكل  ىنمتأ  ًانسح ، – 
الو كّاتفلا ، يريخ  عم  ةفرغلا  حاتفم  نأ  ّدب  .قيقحتلا ال  ىلإ  عامتسالا  مهل  ىنستي  ال 

ةللبملا نطقلا  ةعطق  ًالماح  ةفرغلا  لخدأ  .نينثالا  نيذهل  حيتافم  يأ  همّلس  دق  هنظأ 
شمكني هنكلو  بابلا ، توص  عمسي  نيح  هتسلج  نم  لجرلا  لّدعيف  اينولوكلاب ،

.برتقت يتلا  يتاوطخ  توص  هيلإ  ىهانتي  امدنع  هسفن ، ىلع 
.كبرضأ نل  لوقأ –  .فخت –  ال  – 

نم نطقلا  ةعطق  برقأ  نيحو  .قلقلا  هليازي  نأ  نود  رذح  ّيلإ يف  عمتسي 
.ينع داعتبالا  لواحي  وهو  رعذلا ، هيرتعي  ءامدلا ، حسمل  هفنأ 

ةموعنب رعشي  نيحو  طقف –  كهجو  حسمأس  هل –  رركأ  .فخت –  ال  – 
نمو مث .هفنأ  يتحتف  نطقلا يف  نم  نيتعطق  رشحأف  ًاليلق ، أدهي  هيتفش ، قوف  نطقلا 

ةقشم دباكي  هنكل  ةفرغلا ، ةيواز  يتلا يف  ةلواطلا  وحن  هب  هجتأو  ضوهنلا ، ىلع  هدعاسأ 
ىلع ةقلاعلا  ءامدلا  حسم  دعبو  يسركلا ، ىلع  هسلجأ  .هيمدق  ردخ  ببسب  ريسلا  يف 
تحت قلقب  هينيع  كرحتت  .هتلابق  سلجأل  يساركلا ، دحأ  رجأ  نطقلا ، ةعطقب  يدي ،
ههجو بقارأف  .ناكملا  اذه  ىلإ  هراضحإ  ببس  نمخ  هنأكو  ودبيو  ءادوسلا ، ةشامقلا 
ًادكأتم ّتب  لجأ ، هيلع ، فرعتلا  نم  نكمتأ  يننكل  ءادوسلا ، ةبصعلا  مغرو  .ناعمإب 

.ّيلع رانلا  قالطإب  ماق  يذلا  لجرلا  هنإ  نم 
.هلأسأ ةعمج – ؟ اي  نيخدتلا  ّدوتأ  – 
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، هل اهلعشأو  هيتفش ، نيب  اهعضأو  يتبلع ، نم  ةراجيس  جرخأف  .لجأ –  – 
بحسيف ناخدلا –  بحسا  هتراجيس –  لاعتشا  ةظحالمب  هل  حمسي  هفوخ ال  نكلو 

ينامث ترمتسا  يتلا  هتلحر  لالخ  ةيهافر ، تاظحللا  رثكأ  اأ  ّدب  ال  .ًاقيمع  ًاسفن 
ةضفنملا ىلع  اهنكرأل  هيتفش ، نيب  نم  ةراجيسلا  ذخآف  رخآ ، ًاسفن  بحسي  .تاعاس 

.ةيبشخلا ةلواطلا  ةيواز  ىلع  ةعوضوملا 
.يل لوقي  .يدي –  دويقلا  تقهرأ  دقل  – 

يننكلو مساح –  توصب  اهلوقأ  .كدويق –  ّكف  عيطتسأ  ال  ينرذعأ ، – 
.كلذ ىلع  ينتدعاس  لاح  .نكمم يف  تقو  عرسأب  قيقحتلا  ءاهتنا  ىلع  لمعأس 

.ال امل  لعفأس ، – 
؟ انه ىلإ  كراضحإ  ببس  ملعتأ  – 

.هفوخ ىلع  يطغيل  ةدحب  لوقي  .فرعأ –  ال  – 
كنأ ّدب  ال  فدرأف –  ًاتماص ، لظي  هنكل  هل –  حضوأ  .يرخف –  ببسب  – 

؟ كلذك سيلأ  هفرعت 
.ينبيجي .هفرعأ –  – 

.انئالمز دحأ  لتق  امتلواح  دقل  – 
.ًاقبسم باوجلا  اذهل  هسفن  رضح  ّنأكو  اهلوقي  .نوجسم –  يننكلو  – 

؟ ًاقح – 
نم ةهربل  ًاتماص  ىقبي  هنكلو  يتوص ، ةيرخسلا يف  نّمخ  دق  ناك  نإ  يردأ  ال 

: حضوي وهو  هسأر  ينحي  نمو مث  .تقولا 
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.انه ىلإ  نجسلا  نم  يراضحإب  اوماق  دقو  نيجس ، انأ  – 
رومألا ليهست  لواحأ  اميفف  لوطيس ، كيدي  يذلا يف  ملألا  ّنأ  ودبي  – 

كتدعاسم ىلع  لمعأس  كلذ  مغرو  .كسفن  ىلع  اهبيعصت  لصاوت  انيلك ، ىلع 
، ءوضلا نم  هانيع  صلقتت  .هينيع  نع  ةبصعلا  ليزأو  هفلخ ، فقأل  ضأو  .رثكأ – 
نم راهنم  وه  مك  كردأ  هينيع ، نع  ةواشغلا  لوزت  نيحو  .هتلابق  سولجلل  دوعأف 

.حمالملا يفيرلا  ههجو  هئارو  يفخي  نأ  لواحي  يذلا  ةوسقلا  عانق  مغر  لخادلا ،
: هلأسا انأو  ءوده  مستبأ يف 
.نوكأ نم  تفرع  كنأ  ّدب  ال  – 

نيب ًاددجم  اهعضأو  اهلمحأف  ةضفنملا ، يتلا يف  ةراجيسلا  وحن  هتارظنب  حيشي 
ىلإ اهديعأف  .ديزملا  يف  هتبغر  مدع  ًاحضوم  هسأر  نم  ةز  يفتكي  هنكلو  .هيتفش 

: قباسلا ءودهلا  تاذب  لوقأ  انأو  ااكم 
انالكف .لئاط  نود  ملألا  نم  ديزملا  كسفنل  ببست  ال  ةعمج ، اي  ينعمسا  – 

.ىلوألا ةرملل  انلباقت  نيأ  ًامامت ، فرعي 
.لوقي .كفرعأ –  انأ ال  – 

.ًاديج ينفرعت  هيلإ –  قدحأ  انأو  اهلوقأ  .ينفرعت –  لب  – 
هينيع يف  ملألا ، نم  رثكأ  فوخلا  ىلجتي  اميف  يرارصإل ، نعذي  هنكلو ال 

.ليلق لبق  اهاقلت  يتلا  ةبرضلا  ببسب  اهلوح ، نم  دلجلا  قّرزاو  مروتلاب  تأدب  يتلا 
ءيش لكب  يرخف  انل  فرتعا  دقف  ةقيقحلا ، يفختل  رربم  كانه  دعي  ملو  – 

.سولجلا دواعأ  انأو  اهلوقأ  .هتوم –  لبق 
: ابرغتسم ينجدحي  وهو  هجوو  هتارظن  ةبيخلا  ولعتف 
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لتق دقف  بذك ، ركمب –  مستبي  وهو  هسفن  كلامتي  هنكلو  فرتعا – ؟ – 
.كابتشالا يرخف يف 

يقب هنكلو  ةديدش ، ةباصإ  بيصأ  دقف  اهنيح ، دئارجلا  هب  انربخأ  ام  اذه  – 
.هتوم لبق  ءيش  لكب  فرتعاو  هعم ، قيقحتلاب  انمق  ثيح  ًايح ،

.يهجو ىلع  ةبوتكم  رهظتس  ةقيقحلا  نأكو  ةدشب ، ّيلإ  قيدحتلا  لصاوي 
رودي يف ام  لكب  نهكتلا  عيطتسأ  ثيحب  هئافخإ ، نكمي  هيرتعي ال  يذلا  قلقلا  نكل 

.راكفأ نم  هنهذ 
يأ يطيروت يف  ىلع  مدقأ  دق  يرخف  ّنأ  نظأ  الو  لوقت ، امب  ةقالع يل  ال  – 

.ءيش
ولو لعفلاب ، ةمكحم  ةطخ  امتذفن  دقل  كيلع ؟ روثعلا  نم  انكمت  فيك  ًاذإ  – 

.كيلع روثعلا  لاحملا  نم  ناكل  يرخف ، انل  فرتعي  مل 
.يب كلذ  لعفي  نأ  يرخفل  نكمي  الف  لوقي –  .قدصأ –  ال  – 

ةصقلا ىلع  انعلطأ  دقف  كلذل  .هئافش  نم  ًاسئايو  ًاباصم ، ناك  دقل  – 
.اهليصفت لكب 

.ههجو ىلع  اهلالظب  يمرتل  ةبيخلا  دوعت 
.ّيلإ قدحي  وهو  ينلأسي  ءيش – ؟ لكب  مكربخأ  – 

.ءيش لك  – 
.هلقع دقف  هنأ  ّدب  .قدصأ ال  ال  قدصأ ، ال  – 

هتياشو نم  رثكأ  هفعضو ، يرخف  مالستسا  ىلع  فسأتم  هنأكو  ودبي 
.هب ةموعزملا 
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هنزاوت لالتخا  هسأر ، تباصأ  يتلا  ةصاصرلا  تببس  دقف  لصح ، ام  اذه  – 
.ءيشلا ضعب  يلقعلا 

: ّقلعي وهو  ههجو  نم  ةبيخلا  حمالم  يفتختف 
تققحت نم  زازتعا  يف  اهلوقي  .ملكتي –  نأ  يضر  امل  كلذ  الول  – 

.ءيشب مكربخأ  امل  هلقع  نادقف  الول  هتاجاتنتسا – 
ىلع قفاو  امل  هسأر  تقرتخا  يتلا  ةصاصرلا  الولف  قحم ، تنأ  امبر  – 
ىلع نيعلطم  انحبصأو  هيدل ، ام  لكب  فرتعا  هنأ  نآلا ، مهملا  نكلو  فارتعالا ،

.ةقيقحلا
مدنلاب رعشأ  ينلعجي  ٍّدحت  ينلأسي يف  انه – ؟ ىلإ  يراضحإب  متمق  امل  ًاذإ  – 

.هتلماعم تنسحأ  يننأل 
 – ًافدرم ةرخاس  ةربنب  هيلع  درأ  .رانلا –  ّيلع  تقلطأ  دقل  تيسن ؟ له  – 

.نآلا ىتح  ةاتفلا  ىلع  رثعن  اننأ مل  امك 
.ةهربل ركفي  وهو  هنيبج  دعجتيو  ههجو ، ىلع  ميخيل  قلقلا  دوعي 

...و يرخف  ةقفرب  تناك  يتلا  ةنيم  ينعأ  كلذك ؟ سيلأ  اهفرعت  تنأ  – 
تحت ةقلقلا  هتارظنب  ينجدحيو  نكلو –  يرخف  اهنع  ينثدح  دقل  ًانسح ، – 

...هنكلو اهنع ، ينثدح  دقل  لجأ  نيبطقملا –  هيبجاح 
؟ اذام هنكل  – 

.هنيبج ديعاجت  دادزت 
.رارصإب هلأسأ  فئاخ – ؟ تنأ  امل  ملكت  – 
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حضوي يل: نأ  لبق  ًاقيمع  ًاسفن  بحسي 
.ةاتفلا لتقب  ماق  نم  كنأب  يرخف  ينربخأ  دقل  ةقيقحلا ، يف  – 

يذلا بضغلا  ىلع  ةرطيسلا  عيطتسأ  نأ  نود  ًاجتحم  اهلوقأ  انأ – ؟ – 
.ةأجف ينحاتجي 

.ينم تبلط  امك  ّيدل  امب  فرتعأ  انأ  اه  لوقي يل : هنأكو  ٍدحت ، ّيلإ يف  رظني 
.ًاقداص ودبي  ةبذكلا ؟ هذه  ةطساوب  هعانقإب  ماق  يرخف  ّنأ  ّمأ  ةعدخ ، يهأ  نكلو 

ىلع ءامدلا  باسنتس  ثيح  يناقلا ، رمحألاب  هفنأ  نطقلا يف  اتعطق  غبطصت 
.لاحلا اذه  ىلع  يقب  نإ  تاظحل  دعب  هبراش 

؟ ةنيم لتقب  موقأس  املو  – 
امك .يرخف  لجأ  نم  كنع  تلخت  نأ  دعب  اهيلع  ًادقاح  تنك  كنأل  – 

.ةميرجلاب همهتت  نأ  تلواح  كنأ 
.ةيادبلا ذنم  ةصقلا  يكحأو يل  ًاليلق ، أدها  ةظحل ، ةظحل  – 

لوقي يل هنكلو  ًاضارتعا ، ةيادبلا  هنظأ يف  حضاو ، قيض  ههجو يف  نضغتيف 
: ءايح يف 

.ًالوأ مامحلا  ىلإ  باهذلا  ّيلع  نكلو  – 
.ًاذإ ضا  ًانسح ، – 
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نورشعلا لصفلا 

نطقلا يتعطق  لّدبأو  مامحلا ، نم  هتدوع  دعب  قباسلا ، هيسرك  ىلع  هسلجأ 
ودبي هنكل  هينيعب ، طيحملا  حضاولا  مرولا  مغرو  .ةمات  ةروصب  عطقني  فزنلاف مل  هفنأ ، يف 

.ًاحايترا رثكأ 
.هلوح ًاتفلتم  لوقي  ءام – ؟ كانه  له  – 

.حضاو مهنب  برشي  ثيح  ءاملا ، نم  ًاسأك  هل  رضحأل  ضأ 
؟ ًاضيأ عئاج  كنأ  ّدب  ال  – 

، رمألا يهتني  نأ  هديرأ  ام  لك  ءيش ، لوانت  ةبغر يل يف  ال  كل ، ًاركش  – 
.نجسلا ىلإ  اودوعتو يب 

.ًاذإ كيدل  ام  لكب  ينربخأ  ًانسح ، – 
.كبيجأ امب  فرعأل  ينلأست  نأ  كيلع  – 

؟ يرخف ةدعاسمب  تمق  امل  – 
.مايألا هذه  ًاليثم يف  هل  دجت  نأ  ردني  ًاعاجش ، ًالجر  ناك  – 

.ملعلا ةمدخ  ءانثأ  كدئاق  هدلاو  ناك  دقل  – 
.رمألل يتفرعم  برغتسيف 

؟ ًاضيأ كلذب  كربخأ  لهو  – 
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.ةريبك ةبحم  كل  نكي  ناك  هدلاو  ّنأ  ينربخأ  دقو  هاوس ؟ ينربخيس  نمو  – 
هلمحت ام  لكب  ًالجر  يمظن  طباضلا  ناك  .ةعساولا  هتمحرب  هللا  هدمغتيلف  – 

.ىنعم نم  ةملكلا 
؟ هقيرط نع  يرخف  ىلإ  تفرعت  لهو  – 

ناك هدلاو ، ةرمإ  تحت  يتمدخ  ءانثأف  .ًالفط  ناك  ذنم  هفرعأ  انأف  .ًابيرقت  – 
ماجلب كسمأ  تنك  نايحألا  ضعب  يفو  .رمعلا  نم  ةرشاعلا  وأ  ةنماثلا  يلاوح  يف 

، هتاذ نجسلا  انكراشت  دعب  اميفو  اننكلو  .ركسعملا  ةحاس  ةيوس يف  لوجتنو  هناصح 
ديسلا تيأر  ىتح  رخآلا ، اندحأ  فرعي  نأ  نود  ةحابلا  تاذو  تارمملا  تاذ  انرسو يف 

.يرخف عم  سلاج  وهو  تارايزلا ، مايأ  دحأ  ةفداصم يف  يمظن 
؟ ااذ عجاهملا  نييسايسلا  ءانجسلا  نوكراشت  متنكأ  – 

ءانثأ يفو  .نيطلتخم  انك  .ةعلق  قاناج  نجس  هيلع  عضولا  ناك  ام  اذه  – 
ديسلاب تيقتلا  تارايزلا  كلت  ىدحإ  يفو  .ااذ  ةهدرلا  انلك يف  عمتجن  انك  تارايزلا 

ناك بابلاب ، ًافقاو  هتدهاش  نيح  .ركذأ  ام  ىلع  رطفلا  ديع  ناك  هنظأ  يمظن ،
نيتيوقلا رسنلا  ينيع  تاذ  اتناك  هينيع  نكلو  هبعاتمب ، نينسلا  هتكأ  ازوجع 

ىلع تببكناو  هوحن ، روفلا  ىلع  تهجوت  ناكملا ، ىلع  هتارظنب  لوجي  اميف  نيتروسجلا ،
: لوقلاب تردابف  يركذت  لواحي  هنأكو  ةلهول  ّيلإ  رظن  .اهلبقأ  هدي 

.ةعمج انأ  يديس ، انأ  اذه  – 
: لوقي وهو  روفلا  ىلع  هريراسأ  تجرفناف 

نكلو يلاوخلا ، مايألا  ةلوهسب يف  كحضي  نكي  مل  يللباجكآ – ! ةعمج  – 
.لبق يذ  نم  ةفاهر  رثكأ  هبلق  لعج  رمعلا  مدقت 
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.ينلأس ينب – ؟ اي  انه  هلعفت  يذلا  ام  – 
، ينقمري وهو  ةوطخ  عجارتف  هتبجأ ، .يديس –  اي  اهفرعت  يتلا  ةصقلا  – 

: ينلأسي وهو  ههجو  نضغتف  .ام  رمأ  ركذت  لواحي  نيح  هتداع  كلت  تناكو 
؟ كدلاو تلتق  له  – 

.ًاضيأ يتجوز  تلتق  امك  هتلتق ، – 
.ةيحضلا يه  تناك  دقل  ةنيكسم ، – 

.هل تحضوأ  .دقتعت –  امك  سيل  رمألاف  ال ، – 
.قدصم ريغ  ةعمج  لأسأ  امهلتقب – ؟ تمق  ًاقحأ  – 

؟ كلذب مقأ  ول مل  دبؤملا  نجسلاب  ّيلع  مكحيس  لهو  – 
.كلذ تلعف  امل  نكلو  – 

.باضتقاب ينبيجي  .فرش –  ةلأسم  – 
بحسي .ضرتعي  الف  هيتفش ، نيب  اهعضأو  ةبلعلا  نم  ىرخأ  ةراجيس  جرخأ 

: هلأسأ انأو  يدي  نيب  ا  ًاكسمم  ةراجيسلا  ذخآف  اهنم ، نيقحالتم  نيسفن 
ا؟ شرحتلاب  كدلاو  ماق  له  – 

ثفنيل همف ، ىلإ  ةراجيسلا  ديعأف  ديدج – ؟ نم  ةراجيسلا  ينتيطعأ  اله  – 
.ةفيثك ناخد  ةباحس 

دباكي وهو  حضوي  .اهنيح –  لاؤسلا  اذه  ًاضيأ  يمظن  ديسلا  ينلأس  – 
 – هثيدح ةلصاوم  دواعيل  اهذخآف  همف ، يف  يتلا  ةراجيسلا  عم  ثدحتلا  ةقشم يف 

، رهشأ ةعبرأ  لبق  رارغألا  ةرود  تيأو  ةريصق ، ةدم  ذنم  شيجلاب  تقحتلا  دق  تنك 
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ةلاسر لمحأ  انأو  يمظن ، دئاقلا  بتكم  ىلإ  تهجوت  .ةلماك  ةنس  يمامأ  لازي  الو 
، ةساسح فرشلا  لئاسم  .مومسم  مهسك  يبلق  تقرتخاو  وتلل ، تلصو  يتلا  يلاخ 

.ثدح ام  لكب  هتربخأو  هتلباقمل ، تبهذ  يننكلو  .ناك  ٍيأل  ا  حوبلا  نكمي  الو 
لجأ نم  كبايغ  ةصرف  ّلغتسا  ..رذق  دغو  نم  هل  اي  ..رذق  نم  هل  اي  – 

.قنح ددري يف  ذخأ  كتجوزب – ! شرحتي  أدبو  كنطو ، ةمدخ 
ّلظف هل ، تلق  .يديس –  ةلأسملا  يأو  بهذأل  ةزاجإ  كنم  ديرأ  – 
ىلع يمامأ  هعضو  ًاسدسم  جرخأو  هفلخ ، يتلا  ةيديدحلا  ةنازخلا  حتف  هنكلو  ًاتماص ،

.دوقنلا ضعب  هبناج  ىلإ  عضوو  .ةلواطلا 
صرحاو .رمألا  كنم  بلطتي  ام  ردق  بيغتلا  عيطتستو  كعم  اهذخ  – 

كنأ ةطرشلا  ربخأس  كنع ، ثحبلا  لاح  يفو  كفراعم ، نم  ام  دحأ  كاري  الأ  ىلع 
.طق بيغتت  ملو  ةيركسعلا  كتعطق  تنك يف 

.ينعنم هنكل  هدي ، ليبقتب  تممهو  .يديس –  كل  ًاركش  – 
دعبت ال  يتلا  ةدلبلا  ىلإ  ءاسم  تلصوو  مويلا ، تاذ  يف  ةلفاحلا  تللقتسا 

تمزتلا دقو  .مادقألا  ىلع  ًاريس  ةعاس  نم  لقأ  قرغتست  يهف  ًاريثك ، اهنع  انتيرق 
يبأ لتق  يونأ  نكو  .ليللا  فصتنم  دعب  ةيرقلا  تغلب  ثيح  يمظن ، ديسلا  تاميلعتب 

يعارلا يندهاش  دقف  كلذ ، قفوأ يف  يننكلو مل  .ةيركسعلا  يتعطق  ىلإ  ةدوعلاو  ةعرسب ،
، دغلا حابص  ربخلاب  فرعتس  اهلك  ةيرقلا  ّنأ  ينعي  اذهو  ةيرقلا ، وحن  ريسأ  اميف  ىسوم 
قحل يب، يذلا  راعلا  لسغل  بهاذ  انأف  ِلابأ ، يننكل مل  .ًادج  ًارثرث  ًالجر  ناك  هنأل 
، هتيحت ىلع  ّدرأ  نأ  نود  ريسلا  تلصاوو  .هيلع  مدقم  انأ  ام  اهتمرب  ةيرقلا  فرعتلو 

.ريسلا عباتو  ةلواحملا  نع  فقوت  نيترم ، يلع  ىدان  نأ  دعبو 
، ةيلاخ ةقزألاو  رجفلا ، ناذآ  دعوم  برتقا  دق  ناك  ةيرقلا  تلصو  نيح 

.لزنملا نم  برتقأ  انأو  رخآ  دحأ  يناري  ال  ىتح  رذحلا  يخوت  تلواح  كلذ  مغرو 
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يبأ ناك  ءاملا ؛ روبنص  نم  برقلاب  مهدحأ  تدجوف  يبشخلا ، ةقيدحلا  باب  تحتف 
ىلع ٍنحنم  وهو  هلظ  ناك  هبقارأ ، انأو  ةهربل  بابلاب  تفقو  .ةالصلا  لجأ  نم  أضوتي 

، دسجلا ليزه  ةماقلا ، ريصق  وهف  ًادبأ ، ههبشأ  انأ ال  .فقأ  ثيح  ىلإ  لواطتي  روبنصلا 
ةلآض يف رثكأ  ودبي  يذلا  هدسج  ىلإ  رظنلا  تلطأ  املك  تنكو  .ةميمد  ةنحس  وذ 
، يرصخ ىلع  هتقلع  دق  تنك  يذلا  سدسملا  تجرخأ  .ًابضغ  دادزأ  ةملظلا 
، ةيقاسلا نم  برقلاب  طقس  هنكل  رارفلا  لواحو  غلاب ، رعذب  بيصأف  .هيلع  تمجهو 

ًءوس رومألا  دادزتس  ههجو  تيأر  ول  يننأل  هتعنمف ، يوحن ، تافتلالا  لواح  .هقوف  انأو 
.كرحتلا نم  هتعنم  اذل  .ّيلإ  ةبسنلاب 

فيك هسأر –  سدسملا يف  ةهوف  زرغأ  انأو  تلق  .رذقلا –  دغولا  اهيأ  – 
.نيعللا اهيأ  كتنبا  ةباثمب  اإ  كتنكب ، شرحتت  نأ  كل 

ءيرب انأف  ينلتقت ، ال  ينب ، اي  كوجرأ  يتوص –  نم  يلع  فرعت  .ةعمج –  – 
.ًائيش لعفأ  مل 

ثيح يوحن ، هتردأو  هسأر  تعفرف  يسفنب ، يتقث  تداز  لسوتلاب ، أدب  نيح 
.يزخلاو لحولا  ًاقراغ يف  ههجو  ناك 

.هترمأ .كحور –  ىلع  دّهشت  – 
.ءيرب انأ  ينقدص  ينب ، اي  كوجرأ  – 

ةافو نيح  ىتح  اهيف ، يكبي  هارأ  يتلا  ةرملا  تناك  ءاكبلاو ، لسوتلاب  أدبو 
رظنلا تلصاو  ول  يننأ  تكردأو  ًادج ، بيرغ  روعش  ينباتناف  .يكبي  هدهاشأ  يتدلاو مل 

نأ ال ىأر  نيحو  .لفسألا  وحن  ًاددجم  ههجو  تردأ  اذل  .هلتق  نع  زجعأس  رثكأ ، هيلإ 
ةأجفو .هيلع  يضقأف  يهتنيل  هرظتنأ  انأو  نيتداهشلاب ، قطني  أدب  توملا ، نم  برهم 

نمو مث ربكألا ، يخأ  جرخ  .انجيجض  ىلع  اوظقيتسا  مأ  ذإ  لزنملا ، راونأ  تئيضأ 
ينتأر نيح  اأ  ّدب  ال  .رهظت  مل  يتجوز  نكلو  امهاتجوز ، امهتعبتو  رخآلا ، يقيقش 
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األ يتدلاو ، ةافو  ىلع  هللا  تدمح  اهنيح  .ًاضيأ  اهلتقأس  يننأب  تنظ  سدسملا  ًالماح 
لبق يدلاو  داعبإب  يتوخأ  ماق  دقف  رمألا ، نكي  ًايأ  .ةبيصعلا  تاظحللا  هذه  دهشت  مل 
يعم تذخأف  لزنملا ، كلذ  ءاقبلا يف  ىلع  ًارداق  دعأ  يننكلو مل  .رانلا  هيلع  قلطأ  نأ 

ينباصأ ىتح  ًاحربم  ًابرض  اهتبرض  قيرطلا  ءانثأو  اهيدلاو ، لزنم  ىلإ  انهجوتو  يتجوز ،
ينلسوتت تذخأو  اهقيلطت ، يونأ  يننأ  ادلاو  تنظف  اهلهأ ، ىلإ  اهتملس  .كاإلا 

نم يئاهتنا  ىتح  مهتنبا  مهملسأ  يننكل  فاخت ، الأ  اربخأف  رمألا ، نع  لدعأ  يكل 
.يتدوع ىتح  اهفرش  ةيامح  نع  نولوؤسملا  مأب  مهل  تحضوأو  ملعلا ، ةمدخ 
ديسلا ىلإ  دوقنلاو  سدسملا  تدعأ  حابصلا  يفو  ةيركسعلا ، يتعطق  ىلإ  ًادئاع  تهجوتو 

: لوقي وهو  يفتك  ىلع  تبرف  ىرج ؟ ام  لكب  هتربخأو  يمظن ،
.هلامعأ ءوس  ىلع  هللا  هبقاعيلف  تلعف ، ام  ًانسح  – 

.غلاب لوضفب  هلأسأ  لصح – ؟ اذامو  – 
.ةضفنملا وحن  هسأرب  ريشي  وهو  لوقي  .ةراجيسلا –  تأفطأ  دقل  – 

ةقحالتم سافنأ  ةدع  بحسي  نأ  دعبو  ةبلعلا ، نم  ىرخأ  ةدحاو  هل  جرخأف 
: هتصق درس  لصاوي  هنم ،

ًارداق دعأ  مل  يننكلو  لزنملا ، ىلإ  تدعو  .ملعلا  ةمدخ  تيأ  مث  نمو  – 
جلحل كانه  ديدج  عنصم  حتتفا  دقو  ةدلبلا ، وحن  تهجوتف  ةيرقلا ، يف  ءاقبلا  ىلع 
ىلع انيقبو  ًاضيأ ، يتجوز  ترضحأو  .يلاخ  ةطاسوب  لمع  ىلع  هيف  تلصحف  نطقلا ،

تيقرت يف دق  تنكو  ةاتف ، يتجوز  اهلالخ  تبجنأ  ماوعأ ، ةعبرأ  براقي  ام  لاحلا  كلت 
.ءابرهكلا اهنع  تعطقناو  ةدلبلا ، ءابرهكلا يف  ةدلوم  تقرتحا  مايألا  دحأ  يفو  .لمعلا 

نيرداق دعن  ملو  .ةدلبلا  اهرفوت يف  مدعل  ةنيدملا ، نم  حيلصت  ةشرو  بلط  انلسرأف يف 
 – يلاخ ءاقدصأ  دحأ  ناك  يذلا  لامعلا –  سيئر  ّيلع  ضرعف  لمعلا ، ةلصاوم  ىلع 
وحن تهجوتو  لزنملا ، ىلإ  ةركابلا  يتدوعل  تجهتباف  .تئش  نإ  تيبلا  ىلإ  دوعأ  نأ 
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تيرتشاف وتلل ، أدب  دق  زركلا  مسوم  ثيح  رايأ ، رهش  تايادب  كلذ يف  ناك  قوسلا ،
تبرتقا نيح  .يلزنم  ىلإ  ًادئاع  تايجاحلاو ، راضخلا  ضعبو  يتنبال ، زركلا  ضعب 

: اهتلأسف .يكبت  يهو  فيصرلا  ىلع  ةسلاج  روهز  يتنبا  تدجو 
؟ يتنب اي  نيكبت  امل  – 

.تباجأ .تيبلا –  نم  ينتدرط  يمأ  – 
حال .بابلا  قرطل  انهجوتو  يتلفط  تلمحو  يتجوز ، فرصت  نم  تبرغتساف 
دعبو ةيدايتعا ، ريغ  ةكرحو  لخادلا  نم  ًاتاوصأ  تعمس  نمو ّمث  ًاليلق ، رئاتسلا  حازأ  لظ 

.بابلا حتُف  ةهرب 
؟ ةنيكسملا درطب  ِتمق  مل  ًابضاغ –  اهتلأس  ةأرما – ؟ اي  رمألا  ام  – 

.فيض انءاج  دقل  بارطضا –  ينتباجأ يف  ءيش – ؟ ال  – 
: اهلأسأ انأو  بابلا  نم  يسأر  تلخدأف 

؟ انفيض نم  – 
، يئاشحأ قارتخا  دواعي  مومسم  مهسب  ترعش  يبأ ، هنأ  ينتباجأ  نيحو 
، يسفن تكلامت  يننكلو  .لصح  اميف  ةبغار  تناك  ًاضيأ  يتجوز  ّنأ  اهنيح  تكردأو 
، نولاصلا يف  ًاعبرتم  هتدجوف  .يئاذح  علخأ  نأ  نود  لزنملا  تلخدو  يتنبا ، تلزنأو 

.رارمحالا ديدش  ههجو  نكلو 
: متمتي وهو  ضوهنلاب  ّمه 

.ةعمج ينبا  – 
ولو ام ، برهم  نع  ثحبي  لب  ّيلإ ، رظنلا  عيطتسي  ال  ًاروعذم ، ناك  هنكلو 

، هنم لضفأ  لاح  نكأ يف  يننأ مل  مغرو  .رارفلاب  ذالو  ةذفانلا  نم  هسفنب  ىمرل  هل  حيتأ 
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.يفوخ ىلع  ةرطيسلا  تلواح  يننكل 
.ضهنت نأل  يعاد  ال  هل –  تلق  .يبأ –  اي  كب  ًالهأ  – 

.ةدالب كحضي يف  ذخأ  هنكل  يئود ، عدخني  هنأ مل  مغرو 
.ًاضيأ كلزنم  اذهف  يبأ ، اي  سلجأ  – 

: ًالئاق ينباجأف 
اي فالخلا  اذه  ءاإو  كترايز ، تررق  دقو  محللا ، نم  جرخي  رفظلا ال  – 

.ينب
.تلعف ام  ًانسح  – 

ثدحتي ناك  ةينونج ، ةعرس  رودي يف  يلوح  ام  لك  ّنأ  رعشأ  انأو  هتبجأ ،
تنكو ًاسؤبو ، ةمامد  رثكأ  حبصيو  همجح ، لءاضتي  ناك  ثيدحلا ، هتلصاوم  عمو 
ينقوفي زوجع  لجر  وحن  يتجوز  بذج  يذلا  ببسلا  نع  هتاذ  تقولا  يف  ثحبأ 

بحلاو ال همارغ ، تعقو يف  امبر  يسفنل  تلقف  .ةباجإ  يأ  ىلع  رثعأ  نود  ةمامد ،
، مامحلا ىلإ  باهذلا  هتنذأتسا يف  همالك ، يبأ  ىأ  نيحو  .حبقو  نسح  نيب  قرفي 

هتأبخو طئاحلا ، ىلع  قلعملا  محللا  روطاس  تذخأو  خبطملا ، وحن  تهجوت  يننكل 
هتدالبب كحضيو  لوضف ، يف  يدلاو  ينقمري  اميف  نولاصلا ، ىلإ  تدعو  يفلخ ،

هنكلو هسأر ، ىلع  ةوق  نم  كلمأ  ام  لكب  روطاسلا  تلزنأو  هقوف ، تبصتنا  ةقباسلا ،
ةاجنلل ضوهنلا  لواح  .هنذأ  فصن  هعم  روطاسلا  ذخأ  اميف  هسأر ، ةحازإ  نم  نكمت 
لازنإب تأدبو  هرهظ  تيلتعاو  ههجو ، ىلع  طقسف  هنطب ، ىلع  هتلكر  يننكلو  هسفنب ،
تاخرص ىلع  يدشرل  تدع  ثيح  اهددع ، ركذأ  ال  ةقحالتم ، تابرض  روطاسلا يف 

ناكم ماظعلا  اياقبو  ءامدلاو  محللا  نم  ةنوجعم  ةلتك  ىرأل  تض  .ةثيغتسملا  يتجوز 
ىلإو اههجو ، بحش  دقو  بابلاب  ةفقاو  تناك  اهوحن ، تفتلا  نيحو  .يدلاو  سأر 
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.ةريغصلا اهديب  زركلا  نم  ةنفح  كسمت  يتلا  ةرهز  اهبناج 
.تلاق .ينلتقت –  كيلإ ال  لسوتأ  – 

ءامد اهنع  ليزأل  يدي ، ىلع  ءاملا  يبصتل  يلاعتو  لزنملا ، ىلإ  ةرهز  يلخدأ  – 
.رذقلا اذه 

، خبطملا ىلإ  يرودب  تهجوتف  ةربجم ، ينتعاطأ  اأ  الإ  ينقدصت ، مل  امبر 
باب تقلغأ  نأ  دعبو  .رارفلا  تلواح  ول  اميف  ا  كاسمإلا  ىلع  ًارداق  تنك  يننكلو 

ماعطلا نيكس  تلمحو  ةلواطلا  ىلع  روطاسلا  تعضو  .تداعو  ةرهز ، ىلع  ةفرغلا 
اهديب تكسمأ  نيحو  ًاعله ، دعترت  يهو  ينم  برتقتو  ءاملا  ةرج  لمحت  تناك  .ةريبكلا 

، ديدحتلا هجو  ىلع  ببسلا  يردأ  الو  .انيمدق  هايملا  تللبف  ةرجلا ، تطقس  ىرسيلا ،
يه تدادزا  اميف  يدسج ، يف  ءاملاك  باسنت  ةقيمع  ةحارب  اهنيح  ترعش  يننكل 

.ًاعله
.اهتلأس نيفجرت – ؟ امل  – 

.ةيكاب ّيلإ  تلسوت  .ينلتقت –  الو  ينع ، وفعت  نأ  انتنبا  ةايحب  كفّلحأ  – 
؟ ّيلع هتلضف  ىتح  يدلاو  هتدجو يف  يذلا  ام  ينيربخأ  نكلو  كلتقأ ، نل  – 

.يل بنذ  ينقدص ال  – 
.كنأشو ككرتأسو  ينيربخأ ، ايه  .يركنت  نأ  كايإ  – 

.ًائيش لعفأ  انأ مل  – 
.اهيف تخرص  .بذكلا –  نع  يفقوت  – 

.كدلاوب ينطبرت  ةقالع  نأ ال  كل  مسقأ  – 
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ةظحل ترم  .اهنطب  نيكسلا يف  تزرغف  ديزملا ، لمحت  ىلع  ردقأ  ملم  يننكلو 
اهمف يف  ةقلعم  تيقب  اهتخرص  نكل  خارصلا ، تلواحف  لصح ، ام  كردت  نأ  لبق 

نمو مث اهيتبكر ، ىلع  ترخ  .ىرخألا  ولت  ةرملا  نيكسلاب  هنعطأ  تذخأ  يذلا  حوتفملا 
تلدبو يدي ، تلسغ  تتام ، اأ  تدكأت  نيحو  يمدقب ، اهتسسحتف  .ًاضرأ  تراا 

اأ اربخأ  ادلاو ، نع  ينتلأس  نيحو  .يلاخ  لزنم  ىلإ  اهجوتم  يتنبا  تلمحو  يبايث ،
.ىرج ام  لكب  هتربخأو  يلاخل ، ةاتفلا  تمّلس  .ءاسم  دوعتس 

زواجت هنأ  ودبي  .ئداهلا  ههجو  وحن  يتارظن  هجتت  عمسأ ، امم  يتشهد  طسوو 
.امبر تارملا  تائمل  ةصقلا  هذه  درس  نأ  دعب  ليوط ، تقو  ذنم  هتنحم 

.ًادهنتم اهلوقي  .يديس –  اي  ًاضيأ  ةراجيسلا  هذه  تأفطأ  دقل  – 
.هيتفش نيب  ةديدج  ةراجيس  عضأ  اميف  اهلوقأ  تبره – ؟ لهو  – 

مسق ىلإ  يروف  نم  تهجوت  يتيامح ؟ عيطتسي  نمو  برهأس ، نيأ  ىلإ  – 
ّيلع مكح  دقو  .يتميرج  ركنأ  مل  ةمكحملا  يفو  ّيلع ، ضبقلا  يقلأ  ثيح  ةطرشلا ،

، يتجوز لتقب  مقأ  مل  يننأ  ولو  .دبؤملا  نجسلا  ىلإ  مكحلا  ففخ  نمو مث  مادعإلاب 
.دمعلا لتقلا  ةم  ّيلإ  هجو  يضاقلا  نكلو  كلذ ، نم  ّفخأ  يتبوقع  تناكل 

؟ يرخفب تيقتلا  نجسلا  يفو  – 
ًاماع نيثالثو  ةتس  يتبوقع  تففخ  نيح  كلذ  لصح  .ةليوط  تاونس  دعب  – 
ىلع تاونس  ثالث  يضم  دعبو  .كلذ  رثإ  ىلع  ةعلق  قاناج  نجس  ىلإ  يلقن  ّمتو 

، ءانجسلا ةيقب  اطلاخي  ملف  نييسايس ، نينيجس  اناك  امألو  .نانسو  يرخف  نجس 
ديسلا تلباق  كلذ  دعبو  .امهيلع  فرعتأ  نأ  نود  ًاريثك  امهفداصأ  تنك  دقو 

: لوقلاب يناصوأو  ضعب ، ىلع  انفرعو  يمظن ،
.ةربخ كيدلو  انه ، ميدق  تنأف  ام ، ينتعت  نأ  كوجرأ  – 
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دعب تبصأ  ظحلا  ءوسلو  يننكلو  .روفلا  ىلع  هتبجأ  .يديس –  كرمأ  – 
ضعبل كانه  انثكم  ثيح  ىفشملا ، ىلإ  ىضرملا  ةيقب  عم  يلقن  ّمتو  ناقريلاب ، ةزيجو  ةرتف 
بيبطلا ينربخأ  دقو  ىوقلا ، راهنم  مسجلا ، فيعض  تنك  تجرخ  نيحو  تقولا ،

.ًاديج يسفنب  ِنتعأ  ام مل  تومأس  يننأ 
لك طسو  امهعجهم ، ىلإ  نانسو  يرخف  ينلقن  نجسلا ، ىلإ  ةدوعلا  نيح 

تامزلتسملا ةفاك  بناج  ىلإ  رفوتم ، ماعطلا  ثيح  نيملعتملا ، نيفقثملا  لاجرلا  كئلوأ 
، يئافش مامت  ىتح  يتمدخ  ىلع  امه  اماق  نيباشلاب ، ءانتعالا  لدبو  .ىرخألا  ةيتايحلا 

نيح امهنم ، ةيشخلا  ضعبب  ترعش  يننأ  ًارس ، كيفخأ  نلو  .توملا  نثارب  نم  يتاجنو 
ةفاقثلا نم  ةيلاع  ةجرد  ىلع  نايروث  امهف  ام ، ءانتعالا  يمظن  ديسلا  ينم  بلط 

.اهلحم ريغ  يتيشخ يف  تناك  مك  تكردأ  تقولا  رورم  عمو  يننكلو  ملعلاو ،
؟ امهلثم ايروث  تحبصأ  لهو  – 

ًاضيأ مل يمظن  ديسلا  نأ  امك  رومألا ، هذه  مهف  نع  زجاع  انأف  ال ، – 
هذه نع  نانسو  يرخف  نم  لك  يلختل  ةفاضإلاب  .هب  ناموقي  امع  ًايضار  نكي 

نالصاوي اناك  .ةعلاطملاو  ةباتكلل  امهتقو  مظعم  اسرك  ثيح  دعب ، اميف  راكفألا 
، للملاب ترعش  اهتعلاطمل ، بتكلا  ضعب  امدق يل  نيحو  تقولا ، ةليط  ةباتكلاو  ةءارقلا 

.روطس ةعضب  اإ  لبق  ًامود  وفغأ  تنكو 
؟ ميظنتلا ىلإ  باستنالل  كعانقإ  الواحي  ملأ  – 

نكلو تاميظنتلا ، فلتخمل  نيبستنملا  ءانجسلا  نم  ريثكلا  انيلع  ّرم  دقل  – 
ضعب ًاقزن  ناك  نانس  ّنأ  مغرو  .نيباشلا  نيذه  ةعاجشو  ءاكذب  نكي  مهنم مل  ًايأ 

تاونسلا كلت  لك  لالخو  .ًامامت  هدلاوك  سفنلا  ميرك  ناك  يرخف  نكلو  ءيشلا ،
.دحأ يأ  عم  ةدحاو  ةرمل  ولو  فرصتلا  ئسي  مل  نجسلا ، ةيوس يف  اهانيضق  يتلا 

.هل لوقأ  .ةميرجلا –  هذه  كطيروت يف  نع  عروتي  هنكلو مل  – 
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ينطروي يف وهف مل  ًايفان –  هسأر  زهي  .يديس –  ّنظت  امك  سيل  رمألا  – 
نيب يترايز  ىلع  ابظاو  امهحارس ، قالطإ  دعبف  .يتدارإ  ضحمب  تطروت  لب  ءيش ،

نئمطيو ينروزي  ّلظ  يرخف  نكلو  يترايز ، نع  نانس  فقوت  ةرتف  دعبو  رخآلاو ، نيحلا 
هلبق هتجوز  تيفوت  دقو  يلاخ ، يفوت  ماعلا ، يلاوح  لبقو  .دوقنلا  ضعب  كرتيو يل  ّيلع ،

اهتياعرب اماق  ثيح  امهيدل ، يتنبا  تكرت  دقف  كتربخأ ، امكو  .ًابيرقت  تاونس  ثالثب 
، تجوزت ىتح  امهدنع  ةميقم  تلظو  ًادالوأ ، ابجني  مل  امأ  ةصاخ  امهتنبا ، اأكو 

ةدلبلا هلزنم يف  ةيكلم  لوؤت  نأ  ىلع  تصن  يتلاو  هتيصو  بتك  يلاخ ، ةافو  ليبقو 
ىلإ رمألا  اولاحأو  اوضرتعا  يتوخأ  نكلو  .ةرهز  يتنبال  ةيرقلا  يف  يتلا  هضرأ  ةعطقو 

اوبلسي اوداكف  نوؤاشي ، ام  نولعفي  مهكرتو  فرصتلا ، اهجوز  نسحي  ملو  ةمكحملا ،
ةرهملا نيماحملا  دحأل  ةيضقلا  لكوأ  ةلكشملا ، ىلع  يرخف  تعلطأ  نيحو  .ءيش  لك 

لبق يرخف  ءاج  دقو  .يلاخ  موحرملا  نع  هتثرو  ام  لك  اهيلإ  ديعي  نأ  عاطتسا  يذلاو 
نيحو ًادج ، ةئيس  لاح  ناك يف  هنكلو  .ةيضقلا  تحبر  دق  ةرهز  ّنأب  ينربخيل  ةدم 

.ءيشب ينربخي  نأ  ضفر  رمألا  نع  هتلأس 
: هلأسأ انأو  رارصإلا  تلصاوف 

؟ نيقيدص انسلأ  – 
: ًالئاق ةلكشملا  ّيلع  درسي  أدبو 

؟ اهنع كتثدح  يتلا  ةاتفلا  ركذتأ  – 
.روفلا ىلع  ُتركذت  .ةنيم –  اهمسا  لجأ ، – 

.مايأ ةرشع  ذنم  تفتخا  دقل  – 
.قلقت ال  ديكأتلاب ، دوعتس  – 

هبحت تناك  يطرش ، كانه  ءيشلا ، ضعب  دقعم  عوضوملاف  نظأ ، ال  – 
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يطيروت ديري  وهو  ىذألا ، ا  قحلأو  رمألا ، لمتحي  مل  يلجأ ، نم  هتكرت  نيحو  ًاقباس ،
.اهلتقب يمااو 

؟ هلعف يونت  يذلا  امو  – 
.ينباجأ .ينأشو –  ينوكرتي  نل  مهنكلو  ملعأ ، ال  – 

ببس دوجو  الول  ًالثامم  ًامالك  لوقي  نأ  نكمي  يذلا  لجرلاب  يرخف  نكي  ملو 
اهنيح هيلع  تضرعف  .لوقي  امم  ًاءوس  رثكأ  عضولا  ّنأ  اهنيح  تكردأف  رهاق ،

: ًالئاق يتدعاسم 
دقل .كب  ىذألا  قحلي  نأ  لبق  هرمأ  نم  يهتنن  انعد  يقيدص ، اي  ينعمسا  – 

، ًاسدسم يل  رضحأ  .جراخلا  يف  مايأ  ةسمخ  يضقأسو  يتزاجإ ، تقو  ناح 
.دغولا اذه  نم  كصلخأسو 

: ًاحضوم ّيلإ  رظنيو  ةأجف  هثيدح  عطقي 
، كهاجتا ةيصخش  ةوادع  نم  كانه  نكي  ملف  يديس ، كنم  رذتعأ  – 

.يرخف لجأ  نم  ليحتسملا  لعفل  ًادعتسم  تنك  يننكلو 
.ثيدحلا رمتسا يف  هل –  لوقأ  .كيلع –  ال  – 

، ىرخأ ةميرج  يطيروت يف  ديري  هنأ ال  ينربخأو  ةيادبلا ، يرخف يف  قفاوي  مل  – 
نم يقب  ام  يضقأل  يحارس ، قالطإ  متيس  ثيح  ماعلا ، وفعلا  بارتقا  عم  ةصاخ 

: اهنيح هتبجأ  يننكلو  نابضقلا ، جراخ  يرمع 
نلو نينسلا ، تارشع  ذنم  نيجس  انأف  لجرلا ؟ لتق  نم  يننأب  ملعيس  نمو  – 
دهج دعبو  يننأ  الإ  هيأر ، نع  لّدع  هنكلو  ةلهول ، عنتقا  هنأكو  ادب  .دحأ –  كشي يب 

.هعانقإ نم  تنكمت  ديهج 
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: اهنيح لاق يل  دقو 
هنم لينلا  نكمي  ال  لجر  وهف  كدحول ، ةمهملا  ذيفنت  نم  نكمتت  نل  – 

.هنم صلختلل  انالك  نواعتنس  ةلوهسب ،
.انب ٌدحأ  ّكشي  نأ  نود  ًاعم  هيلع  يضقنس  ًانسح ، – 

ةاجنلاو برهلا  لواحو  ينأشو  ينعد  تبصُأ ، نإ  يندعت ، نأ  كيلع  نكلو  – 
.يتمالس نامض  لجأ  نم  طرشلا  اذه  عضو  دقل  .كسفنب – 

.هل تلق  .ًانسح –  – 
ًاحابص ةيلمعلا  ذفننسو  هلزنم ، فرعأ  انأف  تقو ، عرسأب  ءدبلا  انيلع  ًاذإ  – 

 – .لوبنطسإ ىلإ  لاعتو  عوبسألا ، ةيادب  يف  ةزاجإ  بلطأ  .لمعلا  ىلإ  هجوتي  نيح 
.ينم بلط  امك  تلعفو 

ىلإ هب  يدوتس  هذه  هتافارتعا  ّنأ  كردي  الأ  ثيدحلا ، لصاوي  وهو  هبقارأ 
، هقيدصل ءافولا  ليبس  هنكلو يف  كلذ ، كردي  هنأ  ّدب  ال  اهنم ؟ وجني  نل  ةيدبأ  ةبوقع 
يف ىضق  دقف  نجسلا ، نم  جورخلا  ىشخي  امبرو  .ودبي  ام  ىلع  هريصمب  يلابي  ال 

ىلإ قدحأ  هلوقي ؟ اميف  ًابذاك  نوكي  نأ  نكميأ  .ًاماع  نيرشعلا  براقي  ام  نجسلا 
، ةدحاو بذك  ةرذ  هطلاخت  نأ  نكمي  جذاس ال  قدص  امهيف  ىلجتيف  نيترمحملا  هينيع 

.رثكأ ققحتلا  لواحأ  كلذ  مغرو 
؟ ةنيم نيأ  نآلا  مهملا  نكلو  ًانسح ، – 

: ينلأسي وهو  قدصم  ريغ  ينقمري 
؟ ةاتفلا يه  نيأ  فرعت  كنأ ال  ينعتأ  – 
.هجدحأ نأو  ةدحب  اهلوقأ  .ملعأ –  عبطلاب ال  – 
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نم ًابرغتسم  ودبي  ًامامت ، سكعلا  ىلع  لب  ههجو ، ىلع  قلقلا  حولي  ال 
ّنألو .هلوقأ  امم  دكأتلا  لواحي  هنأكو  ناعمإب  ّيلإ  قدحي  اذل  قدصم ، ريغو  لب  لاؤس ،
يننأب يتفرعم  مغر  يسفن ، نع  عافدلا  لواحأ  يندجأ  يقامعأ ، قرتخت  ةقداصلا  هتارظن 

.كلذ ىلع  ربجم  ريغ 
عيطتسأ نأ  لاحملا  نم  مهفت ؟ الأ  .ةاتفلا  كلت  ءاذيإب  موقأ  نأ  لاحملا  نم  – 

.كلذ
ةقفشلا يف تحال  دقو  اهلوقي  ةجردلا – ؟ هذه  ىلإ  ا  مرغم  تنأف  ًاذإ  – 

.هينيع
.يثيدح عطقي  هنكلو  ...و –  نآلا  كلذ  نم  انعد  – 

.لتقي نأ  عيطتسي  بحي ، نيح  لجرلاف  كلذ ، نم  انعد  لقت  ال  – 
؟ بحي يذلا  صخشلا  لتقب  دحأ  موقيس  امل  لجر ؟ اي  مالكلا  اذه  ام  – 

..امبرو ..امبر  ةريغلا  – 
؟ اذام امبرو  – 

.ءوسلا نسلأ  اهكولت  ةريس  هتعمس  حبصت  ىتح ال  – 
؟ ةاتفلا فاطتخاب  يرخف  ماق  ببسلا  اذهلأ  – 

دعب هتلاح  ىلإ  دوعي  هنكلو  ةمتاق ، لالظب  ةلهول  ههجو  عقتمي  اهفطتخا – ؟ – 
.ةاتفلا كلت  يذؤي  ءيش  يأب  يرخف  مقي  مل  حضوي –  وهو  تاظحل 

؟ كاردأ امو  – 
.كلذب ينربخأ  نم  وه  – 

٣٢٥ مكـتبة



.كيلع بذك  دقل  – 
.ًاقلطم بذكي  يرخف ال  – 

؟ كنع اذامو  – 
.ةنيكسملا كلت  فرعأ  انأ ال  – 

.ّيلع رانلا  قلطت  نأ  لبق  ًاضيأ  ينفرعت  تنكو ال  – 
.يرخف ودع  َتنك  دقل  – 
؟ ةنيم نع  اذامو  – 

.هتبيبح تناك  – 
.ةاتفلا لتق  اهنيح  كنم  بلط  ول  – 

: بيجي نأ  لبق  ةلهول  ددرتي 
.ليبقلا هذه  نم  ًائيش  ينم  بلطي  هنكل مل  .اهلتقأس  تنك  – 

؟ لوقت امم  ققحتلا  فيكو يل  – 
تنك يف ةاتفلا ، ءافتخا  ةرتف  لالخف  نجسلا ، ريدم  لأست  تنأ  عيطتست  – 

.نجسلا
.هب حوبلا  ديرت  ءيشب ال  يرخف  كربخأ  امبر  – 

رثكأ ودبي  سكعلا  ىلع  لب  نطبملا ، يديدهتل  ًامامتها  يلوي  هنأ ال  بيرغلا 
حضويو يل يف نمثلا ، ناك  امهم  ةسلجلا  هذه  نم  ةاجنلا  ديري  نمك  لبق ، نم  ًاقاهرإ 

: مأس
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.رخآ ًائيش  ملعأ  الو  .هب  ينربخأ  ام  لك  ىلع  كتعلطأ  دقل  – 
.وفع يأ  كديفي  نلو  نجسلا ، نم  جرخت  نل  بذكت  تنك  نإ  – 

؟ جراخلا ءاره يف  يأو  ةالابمال –  اهلوقي يف  ةلكشملا – ؟ امو  – 
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نورشعلاو دحاولا  لصفلا 

تنمخ دقف  .ءامسلا  دبك  طسوتت  سمشلا  ىرأل  قيقحتلا  ةفرغ  نم  جرخأ 
نم لك  سلجي  ًاليمج ، نوكيس  سقطلا  ّنأ  ًارجف ، بهي  ناك  يذلا  ئفادلا  ميسنلا  نم 

ناضهنيو .راطفإلا  نالوانتي  امهو  بابلا ، راسي  ىلع  يتلا  ةلواطلا  ىلإ  تمكحو  رهاط 
.يتيؤر نيح  روفلا  ىلع 

، عنطصم مارتحا  تمكح يف  لوقي يل  .يديس –  راطفإلا  انكراش  لضفت  – 
.يب هتقث  مدع  يفخي  عانق  درجم  هنأ  ينع  بيغي  نأ  نود 

: هبيجأ انأو  يعانق  ءارو  أبتخأ  يرودبو 
.ياشلا نم  سأكو  نبجلاو ، زبخلا  ضعب  ضفرأ  ال  – 

بصي زبخلا ، نم  فيغر  لخاد  هعضيو  نبجلا ، ضعب  رهاط  عطتقي يل  اميفو 
.ياشلا سأك  تمكح  يل 

.تمكح ينلأسي  قيقحتلا – ؟ ىرج  فيك  – 
نبجلا ةريطش  ذخآو  .ةجيتن –  يأل  لصوتأ  يننكلو مل  ًاديج ، ناك  دقل  – 

.هنم
.ةلوهسب ملستسي  ال  دينع ، هنأ  انوربخأ  دقل  – 

.دحأ يذلا  نم  ةغرافلا  ةهدرلا  بقارأ  ةريطشلا ، لوانتأ  اميفو 
.يماعط غضمأ  اميف  لأسأ  ةعلق – ؟ قاناج  ةعامج  نيأ  – 
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ّدب ال  ىلعألا –  وحن  هسأرب  ريشي  وهو  تمكح  ّدري  .نيمئان –  نالازي  ال  – 
تبلطو ًاضيأ ، كتجوز  ةديسلا  كب  تلصتا  دقل  اااه  ..بعتلا  يديدش  اناك  امأ 

.يرورض رمأل  ا  لاصتالا  دواعت  نأ  ينم 
.كلذ لعفأس  ًانسح ، – 
.لخادلا فتاه يف  كانه  – 

.ةبقارم انه  فتاوهلا  ّنأ  ملعأ  يننأل  كلذ  .قيرطلا –  ا يف  لصتأس  – 
: لوقأ ياشلا ، سأك  نم  ةفشر  برشأ  نأ  دعبو 

نود نكلو  ناك ، ثيح  ىلإ  لجرلا  اديعي  نأ  ناظقيتسي  نيح  امهوربخأ  – 
.قيقحتلا ءانثأ  ًانواعتم  ناك  دقلف  قودنصلا ، هعضول يف  ةجاح 

.رهاط بيجي  .لعفنس –  – 
.لأسأ هدعأ – ؟ نم  .لعفلاب  عئار  ياشلا  – 

.ليللا لاوط  ًاظقيتسم  ّلظ  دقف  تمكح –  بيجي  .يريخ –  – 
.يريخ لبقيف  .حابصلا  ةراجيس  لاعشإ  لجأ  نم  جرخأو  يروطف ، يأ 

؟ بهذتس له  – 
.بيجأ .لمعلا –  تيأ  – 
.ةعرسب هنم  تيهتنا  دقل  – 

.ريثكلا يفخي  نكي  ةقيقحلا مل  يف  – 
ورس ةرجش  لالظ  انيلع  طقست  راهنلا ، ءوض  يف  ةشحو  لقأ  لزنملا  ودبي 
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هجوو ناصغألا ؟ قوف  ةطشنلا  ريفاصعلا  ةقزقز  نيب  ًايلج  نيابتلا  رهظي  ثيح  .ةيتف 
.كهنملا يريخ 

؟ ليللا مانت يف  الأ  – 
لب مونلا  نم  يفتكأ  يننكلو  ًاقلطم ، مانأ  ال  لمع  كانه  نوكي  نيح  – 

.يدحو نوكأ  نيح  هنم  رجضأو 
هنأب رعشي  ال  تاظحللا  هذه  يفف  انه ، اندوجول  رورسم  هنأ  حضاولا  نم 

ةقيرطب ولو  هتنهم  ءادأ  ىلع  ًارداق  لازي  لب ال  يصق ، نكر  هلامهإ يف  ّمت  زجاع  درجم 
.ةرياغم

: ينلأسي بابلا  قلغأ  نأ  لبقو  ةرايسلا ، ىتح  ينقفاري 
؟ كعم ويديفلا  طيرش  تذخأ  له  – 

؟ طيرش يأ  – 
.كرادتلا لواحيف  .لاقي  نأ  بجي  امب ال  حاب  هنأ  كرديو  ةظحلل ، ددرتي 

يننأ ّدب  الو  ةنسوبلا ، نم  ًاصخش  اورضحأ  عوبسأ  لبقف  كيلع ، ال  – 
.ةخوخيشلا اإ  .نيتعقاولا  نيب  تطلخ 

.لوقأ .ًاقحال –  كارأ  كيلع ، ال  – 
.كابترالا هيلع  ودبيو  .ةمالسلا –  عم  – 

قيقحتلا ريوصتب  موقي  وهف  .يمع  يف  ركفأ  انأو  قيرطلا ، هاجتاب  قلطنأ 
هوملسي يكل  انه ، رهاطو  تمكح  دجاوت  ببس  وه  اذهف  ًاذإ  ةيفخ ، اريماكب 

؟ ىرت اي  هتفرعم  عقوتي  يذلا  ام  نكلو  هلعف ، بجي  ام  ررقيو  هيلع  جرفتيو  طيرشلا ،
دعب رثعأ  انأو مل  نآلا ، هبيعالأب  ينهذ  لاغشإ  ىلع  ًارداق  تسل  ميحجلا ، ىلإ  بهذيلف 
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.تأدب ثيح  ىلإ  دوعأو  رودأو  رودأ  تقولا  لاوطف  ةنيم ، ىلإ  يندوقي  ليلد  يأ  ىلع 
ةقالع الو  ةريغلا ، ببسب  اهلتق  وأ  ةنيم  فاطتخاب  ماق  يرخف  ّنأ  نظلا  بلغأ  نكلو 

ًاءوس رمألا  دازو  نينجلا ، دلاو  ينّنأ  هتربخأ  نيح  مدُص  امبر  .ةثداحلاب  هاوس  وأ  ميظنتلل 
مدعو يلمع ، ةعيبط  ءافخإ  ىلع  ةنيم  ةردقب  بجعم  يننكلو  .يطرش  يننأ  ملع  نيح 
يرخف نوكي  نأ  نكميأ  .لكاشمو  راجش  نم  اننيب  بشن  ام  لك  مغر  ءيشب ، هرابخإ 

ليق ام  بسحبف  انحلاصل ؟ لمعت  اأ  كشي يف  أدبو  يلمع ، ةقيقح  ىلع  علطا  دق 
مدختسا ولو  .نوعّدي  امك  ةديدش  ةأرجب  عتمتيو  هئدابمب ، كسمتم  لجر  وهف  هنع 

هترايز ءانثأ  لوبنطسإ  ىلإ  ًارس  ةدوعلاب  ماق  هنأ  نكمملا  نمف  كلت ، هتأرجك  هلقع 
نمو مث هيلإ ، باهذلا  اهنم  بلط  هنأ  وأ  .هسفن  مويلا  داعو يف  اهلتقب  ماقو  هتلئاعل ،

.ينم صلختلل  ةقيرط  دجوو  ةنيم ، نم  مقتنا  دق  نوكي  ةقيرطلا  هذو  ةعمج ، عادخب  ماق 
نمو يرخف  هنإ  لجأ  .يتيؤر  ىدل  رتوتلاب  بيصأ  نيح  ةطخلا ، لشفأ  ةعمج  نكلو 
ىتح تلصتا  وأ  تداع ، دق  تناكل  ام ، ناكم  ىلإ  ةلحر  تبهذ يف  اأ  ولف  هاوس ؟
دق نوكت  الأ  اهل  نكمي  الو  يرخفب ، لصتتس  اأ  ّدب  الف  لصتت يب ، ول مل  ىتحو  نآلا ،

لقعيأ ضاهجإلا ؟ ةيلمع  نع  اذامو  اايغ ، دعب  لكاشم  هب  تببست  ام  لكب  تملع 
ةحئار تحافل  اذهك  رمأ  ثدح  ولف  لاحم ، تتامو ؟ ةيلمعلا  ءانثأ  روهدت  اهعضو  ّنأ 

ةيلمعلا ءارجإ  اهرمأ يف  نم  ةلجع  ىلع  نكت  اأ مل  امك  ليوط ، تقو  ذنم  ةصقلا 
اهدلاوو اأب  يمع ، ةيضرف  كانهو  .دحاو  رهش  ىوس  هيلع  ِضمي  مل  لمحلاف  انه ،
باهرب باصم  وهف  .ًافعض  تالامتحالا  رثكأ  وهو  تارابختسالا ، حلاصل  نالمعي 

هجتت ةعساتلا ، يف  أدب  دقل  ىرت ؟ اي  مويلا  عامتجا  يف  لصح  اذام  نكلو  .كشلا 
نمو ةقيقد ، نيرشعو  ىدحإو  ةرشع  ةيداحلا  تغلب  دق  اهارأف  ةعاسلا  وحن  يتارظن 

.هيلإ يضفيس  ام  ىرنل  ًانسح ، ..ةريهظلا  ىتح  رمتسي  نأ  حجرملا 
ولخ مغر  ًالهمتم ، نيميلا  وحن  هجتأف  دوقو ، ةطحم  رهظت  راتمأ  دعب  ىلع 
نأ ينم  برتقي  يذلا  باشلا  نم  بلطأو  نيزنبلا ، ةخضم  مامأ  ةرايسلا  نكرأ  .قيرطلا 

.لخادلا يذلا يف  فتاهلا  زاهج  وحن  هجتأو  حتافملا ، هيطعأ  انأو  نازخلا ، ألمي 
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؟ ولأ – 
.روفلا ىلع  يتوص  ىلإ  ةكيلم  فرعتت 

؟ تنأ اذهأ  تادِس  ولأ  – 
تلصتا يب؟ امل  ًاريخ  لجأ ، – 

؟ كلاح فيك  – 
.ءادتعالا ةثداح  دعب  جعزم  راصحب  ينقنخت  ةأرملا  هذه  تذخأ  دقل 

؟ رمألا ام  .ريخب  ريخب  – 
.مردلي موحرملا  ةجوز  تلصتا  – 

؟ ناريس لوغ  ةديسلا  نينعت  – 
ةياغ رمأل يف  اهئاقلل  باهذلا  ةرورضب  كربخأ  نأ  ينم  تبلط  دقو  لجأ ، – 

.ةيمهألا
؟ ىرت اي  لصح  يذلا  ام  ًاريخ ، – 

.ًابرطضم ناك  اوص  نكلو  ءيشب ، ينربخت  مل  – 
.ا لصتأس  يتزيزع ، اي  ًانسح  – 

.لوقت .ًاضيأ –  انأ  قلقلاب  رعشأ  تأدب  دقل  ءاسم ، ةدوعلا  رخأتت يف  ال  – 
امهقر نكلو  ناريس ، لوغ  ةديسلا  لزنمب  لصتأ  مث  نمو  ةملاكملا ، يأ 

.يدعاقتلا هبتار  ذخأ  تضفر  اهجوز ، ةافو  دعبف  ةعاجش ، ةأرما  ًاقح  اإ  .لوغشم 
ةوطخ ىلع  نمدقتس  ءاسنلا  نم  ليلقلا  نكلو  دوقنلل ، ةجاح  تسيل يف  اأ  مغرو 
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لاصتالل دوعأ  اهلاصتا يب ؟ ببس  ام  نكلو  عمطلا ، وأ  امبر ، فوخلا  ببسب  ةلثامم ،
.ًالوغشم مقرلا  لاز  ام  ا ،

تحت ألألتت  يتلا  ةرضخلاو  ءاقنلا  ثيح  يلوح ، نم  ةعيبطلا  لامج  لمأتأ يف 
ىلع رحبلا  نم  مداق  بطر  ليلع  ميسن  لوجتي  .عيبرلا  جوأ  اننأكو يف  سمشلا ، ةعشأ 
لطت يهو  ةجمكيج ، كويب  ةقطنم  رهظت  لفسألا  يف  ةفخب ، يرعش  كرحيو  يهجو ،

دهشملا اذه  بقارأف  .اهيلع  تسكعنا  يتلا  هتقرز  نم  ًاضعب  تذخأ  دقو  رحبلا ، ىلع 
.تقولا نم  ةهربل  تاجردلا  ددعتملا  قزألا 

.ةرملا هذه  سرجلا  نريف  ًاددجم ، مقرلاب  لاصتالل  دوعأو 
؟ ناريس لوغ  ةديس  ..ولأ  – 

ديجلا نم  يتوص –  عامسب  تلءافت  اأكو  ودبي  تنأ – ؟ اذهأ  تادِس  – 
.تلصتا كنأ 

؟ ام بطخ  نم  له  ًاريخ ، – 
.ًاروف ثدحتن  نأ  انيلع  – 

؟ رمألا ام  – 
.ّيلإ ءيا  كيلع  فتاهلا ، ىلع  ثدحتلا  عيطتسأ  ال  – 

.قيرطلا انأ يف  ًانسح ، – 
ليشي ةقطنم  عقي يف  يذلا  مردلي  لزنم  وحن  ةعرسب  ًاقلطنم  ةرايس  ىلإ  دوعأ 

ةماعلا يف تاقالعلا  سردي  ىتيم  ديحو ؛ نبا  امهيدل  .رحبلا  ىلع  ّلطت  ةقش  يف  تروي ،
شيعت ناريس  لوغ  ةديسلاف  اذل  .ريتسجاملا  ةلاسرل  ةنسلا  هذه  رّضحي  ثيح  ندنل ،

هذه تلمهأ  يننكل  اهلاح ، ىلع  نانئمطالل  ماودلا  ىلع  ا  لصتأ  تنك  دقو  اهدرفمب ،
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يذلا ام  نكلو  .يترايزل  ىفشملا  ىلإ  ءاج  نم  لوأ  تناكو  تقولا ، ضعب  ذنم  ةداعلا 
لك بلقأ  انأو  رثكأ ، ةرايسلا  ةعرس  نم  ديزأ  روفلا ؟ ىلع  يتيؤر  بلطت  ىتح  أرط 

.ينهذ تالامتحالا يف 
انئاسن ىتح  يلزنم ، ةفاظنو  بيترت  تاذب  اهلزنم  ثيح  بابلا ، ىلع  ينلبقتست 

.نهيلع تضرُف  يتلا  انلمع  ةعيبطل  ّنظلا  بلغأ  دوعي  ببسلاو  تااشتم ،
يهو اهمالك  لصاوتو  .ءيا –  ةقشم  دبكتت  كتلعج  يننأل  رذتعأ  – 
دحأ يدل  سيل  نكلو  سلجأو –  لابقتسالا ، ةفرغ  ىلإ  اهعبتأف  لوخدلاب ، ريشت يل 

.هيأرب ذخألاو  هتراشتسال 
.نيئاشت تقو  يأ  كتمدخل يف  زهاج  انأف  اذهك ، ًامالك  يلوقت  ال  – 

لاوط كنع  ينثدحيو  هيخأ ، ةباثمب  كربتعي  مردلي  ناك  دقل  .كل  ًاركش  – 
.تقولا

ودبت اهنكل  دعب ، نيسمخلا  غلبت  مل  اأ  مغرف  اههجو ، حمالم  يف  لمأتأ 
نم ةيبغلا  راكفألا  هذه  درطأ  نمو مث  ًاقحال ، ةكيلم  هيلإ  لوؤتس  ام  ليختأو  زوجعك ،

: لوقت يهو  اوص  عقو  ىلع  يسأر 
ينقمرت يهو  مالكلا ، يف  رمتست  .هلعف –  هيلع  بجوتي  ام  فرعأ  ال  – 

.ًاضيأ كتروشم  تبلط  اذل  ةرئاح –  تارظنب 
 – .ةلأسملا ام  دعب  فرعأ  يننكلو ال  كتدعاسم ، ىلع  لمعأس  عبطلاب  – 

.ًامستبم اهلوقأ 
.ةبرغتسم ينلأست  فرعت – ؟ ال  – 

.ال – 
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.كنم ريثأتب  وه  لصح  ام  ّنأ  تعقوت  دقل  بيرغ ، – 
؟ طبضلاب لصح  يذلا  امو  – 

ةصقلاب كربخأس  ًانسح  .ىرج  امم  ائيش  فرعت  تنأف ال  ًاذإ  ّبيرغ  ًاقح  – 
ةريتركس اأ  ةغلاب  ةقابلب  ةديس  ينتربخأف  ًاحابص ، مويلا  يفتاه  نر  .ةيادبلا  ذنم 

.راشتسملا
.قدصم ريغ  اهلأسأ  راشتسملا – ؟ ةريتركس  – 

ةثلاثلا يترايز يف  يوني  هنأ  ينتربخأ  دقو  ديدجلا ، راشتسملا  ةريتركس  لجأ ، – 
يردأ ةهربل ال  تددرت  .هلابقتسال  تقو  ّيدل  ناك  نإ  ينتلأسو  مويلا ، رهظ  دعب  نم 
ءاإ دعب  غلاب  قلقب  ترعش  يننكلو  .ّيدل  عنام  نأ ال  ًاريخأ ، اربخأو  بيجأ ، امب 

هنكلو مل ىتيمب ، تلصتا  تقولا ؟ اذه  لك  رورم  دعب  يترايزل  مهعفد  يذلا  امف  ةملاكملا ،
فده ىلع  انعلطت  دقف  كتروشم ، بلطأ  نأ  ينربخأ  نم  وهو  .رمألل  ًاريسفت  دجي 

.هلعف انيلع  بجوتي  امو  ةرايزلا ،
هنكلو فدرأ –  نمو مث  اهل ، رركأ  .ءيش –  يأ  فرعأ  انأف ال  فسألل  – 

.مردلي لزنم  ةرايزل  تاونسلا ، هذه  لك  رورم  دعب  راشتسملا  يتأي  نأ  بيرغ  رمأ 
صيلقت متيس  ًاقحأ  يمع ، فواخمب  ركفأ  انأو  ينقذ  ىلع  يدي  ررمأ 

.هذهك ةوطخب  ءدبلا  ىلإ  ريشت  لئالد  نكلو ال  هتاطلس ؟
.لوقأ .ًايمسر –  ًاراذتعا  نومدقيس  امبر  – 

.ينلأست كيأرب – ؟ ناوألا  تفي  ملأ  – 
.لوقأ .ًاريخأ –  مهأطخ  اوكردأ  امبر  – 

.اهينيع عومدلا يف  تقرقرت  دقو  لوقت  ةدئافلا – ؟ امو  – 
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دوعتس تاروطت  ةيادب  ينعي  كلذف  مهاياون ، نوقداص يف  مأ  حضتا  ول  – 
.اهتمرب دالبلا  ىلعو  نمألا ، ىوق  ىلع  ةريبك  ةدئافب 

.مردلي ليحر  دعبف  .ءيش  ينينعي يف  اذه ال  لك  – 
هذه نم  ّرسل  انعم ، لازي  امو  ًايح  مردلي  ناك  ولف  مالكلا ، هذه  يلوقت  ال  – 

.تاروطتلا
.ًاليلق اهبضغ  ّفخيف 

؟ راشتسملل هلوقو  هلعف ، ّيلع  بجوتي  يذلا  ام  ًانسح ، – 
ىلع ضفرلاب ، همالك  يلباقت  ال  نكلو  ديدحتلا ، هجو  ىلع  ملعأ  ال  – 

حضوتس ةمداقلا  مايألا  نظأو  .هترايز  ءارو  نماكلا  ببسلا  مهف  نم  نكمتن  ىتح  لقألا 
.ببسلا اذه 

راشتسملا اذه  هيفخي  يذلا  ام  ىرنل  مالستسا –  يف  قفاوت  .ًانسح –  – 
.مهتبساحم هنم  بلطأو  مردلي ، ةلتق  نع  هلأسأس  يننكلو  ديدجلا ،

قاروألاو ريراقتلا  هحضوت  ام  اذهف  مهيلع ، ضبقلا  اوقلأ  مأ  كربخيس  – 
.ةيمسرلا

.الإ سيل  قرو  ىلع  مالك  – 
تاقيقحتو ثحب  دعب  الإ  ةقيقحلا  رهظت  ال  اياضقلا  نم  عونلا  اذه  يف  – 

.ةلماشو ةلوطم 
.هتلَتَـق ىلع  ضبقلا  اوقلي  نلو  ادبأ ، رهظت  نل  اأ  ينعت  – 

.بعص رمأ  هنإ  – 
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ليلد يأ  ىلإ  لوصولا  نوعيطتستو  تاناكمإلا ، ةفاك  مكيدلف  مهفأ ، ال  – 
.مكليمزو مكقيدص  لتقب  ماق  نم  داجيإ  نع  نوزجاع  متنأف  كلذ  مغرو  هنوؤاشت ،

نيذللا حوضولاو  ةطاسبلاب  سيلو  ءيشلا ، ضعب  دقعم  عوضوملا  – 
.امهنينظت

قيقحتلا عيطتسي  ةيضق ال  هجاوي  نيح  ًاضيأ ، مردلي  هددري  ناك  ام  اذه  – 
.اهيف

نيكردم ةنهملا  هذه  انلمع يف  نحنف  كلذ ؟ ىوس  هلوقيل  ناك  يذلا  امو  – 
.تابوعصلا هذه  لك 

بلاطأس دانع –  ّرصت يف  .ام –  ةوطخب  مايقلا  نم  ّدب  نكلو ال  ًانسح ، – 
.يجوز ةلتق  ىلع  روثعلا  لجأ  نم  هذاختا  ّمت  ام  لوح  حيضوت يل  ميدقتب  راشتسملا 

؟ مهيلع ضبقلاو  نيمرا  ةفرعم  هبجاو  نم  سيلأ 
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نورشعلاو يناثلا  لصفلا 

، يحابصلا عامتجالا  ىأ  راشتسملا  ّنأ  يننوربخي  لمعلا ، ىلإ  لصأ  نيح 
ةديسلا رارصإ  تحتو  يننكلو  ريثكب ، ركبأ  تقو  تئجل يف  رمألا يل ، كرُت  ولو  .رداغو 
عمتسأ ًاسلاج  تنك  يننأ  مغرو  .اهعم  ءادغلا  لوانتو  ءاقبلل ، تررطضا  ناريس ، لوغ 
لوضفب رعشأو  ءانبلا ، اذه  ةقورأ  نيب  يرجي  امب  ًالغشنم  ناك  ينهذ  نكل  اهثيدحل ،
صيلقتب نوموقيس  ًاقح  له  .عامتجالا  اهنع  ضخمتيس  يتلا  تارارقلا  ةفرعمل  ريبك 
زوجعلا يرادإلا  مقاطلا  ظفاحيسو  ققحتتس ، ناهروأ  فواخم  ّنأ  مأ  يمع ، تاطلس 

ىتح ماعطلا ، ءاهتنا  دعب  ةرداغملاب  تعرسأ  دقف  اذل  موق ؟ دادزتسو  لب  هتاطلس ، ىلع 
.ةوهقلا راظتنا  نود 

، مهلمع نولصاوي  ةقلغملا  باوبألا  فلخ  عيمجلاو  ًانكاس ، ودبي  ىنبملا 
اهعقو ىلع  ةايحلا  ريست  .راشتسملا  اهردصأ  يتلا  تارارقلا  نومّيقي  مأ  ّنظلا  بلغأو 

وحن ملالسلا  دعصأ  .بيرغ  ال  ديدج ، ال  بتاكملا ، نيب  لصفت  يتلا  تارمملا  داتعملا يف 
.بتكملا ىفطصم يف  دجأ  ظحلا  نسحلو  يولعلا ، قباطلا 

.يناري نيح  لوقي  .يديس –  الهأ  – 
؟ رابخألا ام  ًابحرم ، – 

؟ ةنيم دلاو  لجرلا  اذه  سيلأ  نيتم ، ديسلا  كب  لصتا  – 
؟ هديري يذلا  امو  لجأ ، – 

.ةيئاسملا ةلحرلا  نتم  ىلع  ايكرت  ىلإ  دوعيسو  ايلاطيإ ، يف  هنأ  ينربخأ  – 
.ًاقباس هيف  امتلباقت  يذلا  قدنفلا  تاذ  يف  ةرشاعلا ، مامت  دغلا يف  حابص  كرظتنيسو 
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.ًادج مهم  رمألا  ّنأ  كرابخإ  ينم  بلط  دقو 
ىلع لوصحلا  نم  نكمت  لهف  نيليس ، ءاقل  لواحي  ناك  دقل  ًاذإ ؟ اذكه  – 

؟ كيأرب اهفرعن  تامولعم ال 
ةنيكسملاو مل نيترم ، فتاهلا  ىلع  اهعم  تثدحت  دقف  يديس ، نظأ  ال  – 

.يقيرط نع  ةثداحلاب  تلمع  دقو  ءيش ، يأ  فرعت  نكت 
تثحب يف له  .ًادغ  رمألا  حضتيس  رمألا  نكي  ًايأ  .غلابي  هنأ  ّدب  ًاذإ ال  – 

.يفطعم علخأ  انأو  هلأسأ  كنم – ؟ تبلط  امك  يفاشملا 
نيرشعو ةثالث  ىلع  تلج  دقل  .ةجيتن  ىلإ  لصأ  يننكلو مل  تلعف ، دقل  – 

يف ًادراو  نكي  مل  ةنيم  مسا  نكلو  ضاهجإلا ، تايلمع  يرجت  ةدايعو  ىفشتسم 
.هدنع ةيلمعلا  ترجأ  دق  ةنيم  ّنأ  مهنم  بيبط  يأ  ركذتي  ملو  .اهنم  يأ  تالجس 

.ةمودعم نوكت  داكت  لب  ةردان  ضاهجإلا  تايلمع  نع  ةمجانلا  تايفولا  ّنأ  امك 
.ىفطصم هلوقي  ام  ينئجافي  ال 

؟ عامتجالا نع  رابخأ  كانهأ  – 
.ًايضار لكلا  ودبي  نكلو  ءيش ، نع  حّرصي  دحأ  ال  – 

؟ ينعت نم  – 
.ناهروأ ديسلا  تمصع ، ديسلا  – 
؟ نوضار مأ  كاردأ  امو  – 

امأ حضاولا  نم  ناكو  ثيدحلا ، نالدابتي  ناهروأو  كمع  تيأر  – 
.جئاتنلا نم  ناجهتبم 
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صخش راشتسملا  ّنأ  ّدب  .لكاشملا ال  ةيوستو  ةحلاصملاب  رارق  ردص  دقف  ًاذإ 
.هتاذ تقولا  ناهروأو يف  يمع  ءاضرإ  ىلع  هتردقل  ءاكذلا ، غلاب 

؟ راشتسملا رداغ  ىتمو  – 
لك ءاعدتساب  كمع  ماق  عامتجالا ، ءاهتنا  دعبو  ةعاسلا ، يلاوح  ذنم  – 

مهتثالث اوهجوت  نمو مث  كنع ، لاؤسلل  اءاج  دقو  .هبتكم  ىلإ  رهاطو  تمكح  نم 
بهذ ةعاس  يلاوح  دعبو  .ليوط  تقو  هدنع  نم  امهجورخ  ىلع  ِضمي  ملو  .هبتكم  ىلإ 

.كانه لازي  الو  كمع ، بتكم  ىلإ  ناهروأ 
؟ كانه هنأ  كاردأ  امو  – 

نع ينلأسيل  ةعاس  فصن  يلاوح  لبق  تمصع  ديسلا  يناعدتسا  دقل  – 
.رادوكسوأ ةيلمع  لوح  كريرقت 

ًاحضوم يل: ثيدحلا  ىفطصم  لصاويف  ثدحتي ، ريرقت  يأ  نع  ركذأ  ال 
.يجان ققحملل  ةهجوملا  تاماالا  نأشب  – 

.يسأر زهأ  انأو  اهلوقأ  .تركذت –  دقل  ًانسح ، ًانسح  – 
.هيلع كعيقوت  راظتناب  زهاج  هنأ  هتربخأ  دقو  ريرقتلا ، اذه  نع  ينلأس  دقل  – 

.هيلإ هذخأت  نأو  كلوصو ، لاح  هيلع  عقوت  نأ  ينم  بلطف 
؟ ريرقتلا نيأو  – 

.فلملا كلذ  يف  ةلواطلا –  وحن  هديب  ريشيو  .كانه –  – 
: هلأسأ انأو  تاحفص  ثالث  نم  نوكملا  ريرقتلا  ذخآو  فلملا ، حتفأ 

؟ ةيضقلا نع  رابخأ  رشن  فحصلا  لصاوت  له  – 
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.ةمهملا نم  برهتيو  .يديس –  رمألا  عباتأ  ةقيقحلا مل  يف  – 
هيلمي امب  موقنس  رمألا  نكي  ًايأ  .رربم  نود  فوخلل  يجان  ملستسا  دقل  – 

ظحالأ ةأجفو  .ريرقتلا  لفسأ  بوتكملا يف  يمسا  تحت  عقوأو  ةقادصلا –  بجاو  انيلع 
: هنم حضوتسأف  ريرقتلا ، هعيقوت يف  وأ  ىفطصم  مسا  دوجو  مدع 

.ريرقتلا كعيقوتو يف  كمسا  ىرأ  يننكلو ال  – 
 – مربت ينبيجي يف  يديس –  لزنملا  لخاد  ثدح  ام  ىلع  دهشأ  يننأل مل  – 

امرمأ كنأو  امهنم ، نينثا  بوره  وه  هتيأر  ام  لكو  جراخلا ، يف  كعم  تنك 
لوقي ريرقتلا  نكلو  .امهيلع  رانلا  قالطإب  تمق  رمألل  اعاصني  نيحو مل  فقوتلاب ،

نم كنأل  ديكأت  لكب  حيحص  وهو  لخادلا ، لدابتم يف  ران  قالطإو  كابتشا  ثودحب 
ثدح فيكو  رانلا ، قالطإ  أدب  يذلا  نم  فرعأ  ال  يننأ  الإ  .هتباتكب  تمق 

.ادهش يتلا  ثادحألا  هيف  تحرش  رخآ ، ريرقت  دادعإب  تمق  دقف  اذل  .كابتشالا 
: هحرش لصاوي  يئايتسا  ظحالي  نيحو  رذق ، نابج 

، انه هنع  ةخسن  كانهو  دحأب ، ررضلا  قحلي  ام  هيف  بتكأ  مل  يننكل  – 
.تئش نإ  اهيلع  كعلطأس 

.ديرأ ال  قيض –  لصاوأو يف  .تمهف –  دقل  ًانسح ، ًانسح ، – 
اأ ّدب  ال  .مالكلا  نم  ديزم  نود  بتكملا  نم  جرخأو  ريرقتلا  ىلع  عقوأ 

.كلذب مايقلا  هيلع  تلمأ  نم  يه  ةقلذحتملا  هتبيطخ 
ديدجلا ليجلا  اذهف  .ضيقن  يفرط  ىلع  امإ  .كاتفلا  يريخ  نيبو  هنيب  نراقأف 
هسفنب ةاجنلا  ىوس  همهي  الو  دحاو ، قيرفك  لمعلاو  يعامجلا ، لمعلا  حورل  دقتفي 
هسفن دجي  نيح  هلعفيس  امع  لءاستأ  يننكلو  .دحأل  نوعلا  دي  ّدم  نود  قيضلا  تقو 
لمعلا نيبو  انلمع ، نيب  طلخي  هنأو  ودبي  هتدعاسمل ؟ ّبهيس  يذلا  نمو  ام ، ةطرو  يف 
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هنأل ناوألا ، تاوف  دعب  نكلو  نمزلا ، رورم  عم  هأطخ  كردي  امبر  .كونبلا  دحأ  يف 
له نكلو  هل ، ةحيصنلا  ميدقت  نم  ّدب  .لمعلا ال  هئالمز يف  نيب  ةئيس  ةعمس  بستكيس 

؟ هلوقأ ام  مهف  نم  نكمتيس 
، يمع بتكمل  يلوصو  ىتح  ديدجلاو ، ميدقلا  نيب  تانراقملا  هذه  ينهذ  لغشت 
رظنلا يف نعمأف  ايّدو ، ودبي  ًاثيدح  نالدابتي  ناهروأ  ةلابق  ًاسلاج  هارأ  لخدأ  نيحو 

.ًانانئمطاو ًارشِب  ضيفي  حبصأ  لب  سمألا ، قيض  هنع  ىفتخا  يذلا  يمع ، يهجو 
.دوربب ةيحتلا  يقلأ  .ًابحرم –  – 

اي تنأ  نيأ  يمع –  يب  بحري  .لوخدلاب –  لضفت  تادِس ، وووأ  – 
.كيلع انقلق  لجر ؟

.ةريبك ةرارحب  هحايتراو ، يمع  ةشاشب  لثم  ودبي يف  يذلا  ناهروأ  بحري يب 
.تادِس كلاح  فيك  – 

؟ ةحرابلا يبتكم  نم  هدرطب  تمق  فيك  يسن  هنأكو  نابج ، قلمتم 
 – ريرقتلا هيطعأ  انأو  يمع  وحن  تفتلأو  باضتقاب ، ّدرأ  .ريخب –  – 

.ينم هتبلط  ام  ترضحأ 
يكل روفلا ، ىلع  يضاقلا  ىلإ  هلاسرإب  موقأس  هترضحأ ، كنأ  ديجلا  نم  – 
ديرأ سولجلاب ، لضفت  فدري –  مث  نمو  .ةثداحلا –  تاعبت  نم  انتيلوؤسم  يلخن 

.رومألا ضعب  لوح  كيلإ  ثدحتلا 
راهظإ ًالواحم  ضوهنلل ، ناهروأ  دعتسي  امنيب  يساركلا ، دحأ  ىلع  سلجأف 

.هفطلو هتقابل  ىدم 
.ةرداغملا ّيلع  تمصع ، ديس  كنذإ  نع  – 
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: لوقي وهو  هتحفاصمل  يمع  ضهنيف 
.هل لوقي  .هيلع –  قافتالا  ام ّمت  اوزهج  – 

كسمأ داكلابو  ةغلاب ، ةقث  يمع يف  ىلإ  رظني  وهو  .يديس –  ًانسح  – 
ًاقحال كارأ  لصاوي –  امنيب  .ةيحرسملا  هذه  نم  ةيرخسو  ًاظيغ  ةهقهقلا  نع  يسفن 

.بابلا وحن  هجتيو  .تادِس 
اهيرتعت ةربنب  يمعل  لوقأ  .ماري –  ام  ىلع  راس  عامتجالا  ّنأ  ودبي  – 

.ةيرخسلا
حضوي يل: بابلا  قالغإ  دعبو  ناهروأ ، ةرداغم  يمع  رظتني 

عتمتي ديدجلا ، راشتسملا  ّنأ  حضتا  دقف  هاشخأ ، تنك  ام  لصحي  مل  – 
دقو .انه  لكاشم  نم  هيناعن  ام  ىلع  ديج  لكشب  علطم  وهو  .نيتيلاع  ةربخو  ةكنحب 
ريسب ماملإلا  دارأ  هنكلو  ًالبق ، عامتجالا  اذه  دقع  هيلع  بجوتي  ناك  هنأ  انربخأ 
ةعضب ذنم  رمألا  ىلع  لمعي  وهف  .حضوأ  ةروصب  انلكاشم  ىلإ  فرعتلاو  لمعلا ،

.رهشأ
؟ عامتجالا نع  تردص  يتلا  تارارقلا  عون  امو  – 
.تارابختسالا لاجر  نيب  ةقرفلاو  تالتكتلا  ءاإو  .ةدحولا  – 

؟ ةقباسلا تافالخلا  نع  اذامو  – 
تاقوألا هذه  يفو  اننأ  راشتسملا  حضوأ  دقف  .ىضم  ام  لك  ىسننس  – 

، انلوح نم  يتلا  لودلا  ةفاكب  فصعت  يتلا  لقالقلاو  دالبلا ، ا  ّرمت  يتلا  ةبيصعلا 
لكشلاب دالبلا  مدخن  نأ  انل  فيك  كلذ  حجنن يف  نإف مل  اناوق ، ديحوت  انيلع  بجوتي 

: ًاريثك امهنم  ّرستس  ناربخ  كانه  ةبسانملابو  .اهلاق  ةملك  لك  هديؤأ يف  انأو  .قئاللا 
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نع انقرفت  يتلا  ةميدقلا  حورجلا  مئتلت  نأ  ديري  وهو  مردلي ، كقيدص  راشتسملا  حدم  دقف 
.مويلا رهظ  دعب  نم  هتجوز  ةرايزب  موقيس  هنأ  دقتعأو  ضعب ،

ملأ نكلو  ًاضعتمم –  لصاوأو  راذتعالا – ؟ يونت  تارابختسالا  ىوقف  ًاذإ  – 
؟ ناوألا تفي 

.ةقباسلا ءاطخألا  كرادتل  هب  مايقلا  بجوتي  ام  لكب  مايقلا  متيس  – 
؟ ًاضيأ مردلي  ةلتق  ىلع  روثعلا  متيس  لهو  – 

كل له  .ليوط  تقو  ذنم  تهتنا  ةلأسملا  كلتف  لكاشملا ، ةراثإ  نع  ّفك  – 
؟ تارابختسالا رصانع  نيب  مردلي  نوبحي  اوناك  نيذلا  صاخشألا  ددع  نع  ينربخت  نأ 

صلختلاو هئالمزب  عاقيإلا  يوني  ناك  هنأل  امل ؟ .ريغ  ال  صاخشأ  ةسمخ  وأ  ةعبرأ 
ىلع لمعيو  باهرلاب ، ًاباصم  ناك  هنكلو  ًايكذ ، ًاعاجش  ناك  هنأ  حيحص  .مهنم 
لك نكلو  .رئاودلا  رودت  يغابلا  ىلعو  ..هيإإإ  .عيمجلا  نيب  ةقرفلاو  سئاسدلا  ثب 
لثم راركتب  حامسلا  مدعب  راشتسملا  اندعو  دقو  يضاملا ، نم  تحبصأ  لكاشملا  هذه 
.ًاعيمج انيلإ  ةبسنلاب  ديدج  دهع  أدب  دقل  لوقأ ؟ ام  يعتأ  .تافالخلاو  تارماؤملا  هذه 
عقوم يف  كنييعت  ىلع  ةقفاوملا  تمت  امك  لصاوي –  وهو  ركمب  ينزمغي  مث  نمو  – 
ةيلاحلا كتفيظو  نم  صلختتس  كنأ  يأ  .لمعلا  كتربخ يف  نم  ةدافتسالاو  لضفأ ،

.كتابلط لك  ققحتسو  .اهنم  يكتشت  يتلا 
.لوقأ .ًالوأ –  ةنيم  ىلع  روثعلا  ّيلع  – 

هرهظ دنسي  اذل  هب ، ىضفأ  ام  لك  ءازإ  يدورب  نم  ءاتسم  هنأ  حضاولا  نم 
.ًالئاق قلعي  نأ  لبق  ةداحلا  هتارظنب  ينقمريو  يسركلا ، ىلع 

تلتُق دقل  .ًاقحم  َتنك  لباقملابو  ًائطخم ، تنك  يننأ  فرتعأ  ةقيقحلا  يف  – 
.ةاتفلا هذه 
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لثم لجرل يف  فيكف  ًارخاس –  يسأرب  زهأ  انأو  لوقأ  .قدصأ –  ال  – 
نيهاربو ةلدأ  يأ  دوجو  مدع  مغر  ويديف ، طيرش  ةدهاشم  دعب  هيأر ، ريغي  نأ  كتكنح 

.قيقحتلا ءانثأ  اهيلع  روثعلا  نكمي 
: بارطضا ينلأسيف يف  هتبعل ، فشكب  هتغابأ 

؟ طيرشلا تدهاش  يننأ  كاردأ  امو  – 
نأو ةقث –  فدرأو يف  .ًارذح –  رثكأ  اونوكي  نأ  كلاجر  ربخت  نأ  كيلع  – 

.قالطإلا ىلع  كقثب  ىظحي  صخش ال  عم  ربكأ  صرحب  اوفرصتي 
يننأ كلانه  ام  لك  ءوده –  لصاويو يف  .ةقثلاب – ًاقلعتم  رمألا  ربتعت  ال  – 

.رداصم ةدع  لالخ  نم  ةصقلا  ىلع  عالطالا  تدرأ 
.ةيضقلا ةيادب  ذنم  ىرخأ  رداصم  ىلع  دمتعت  كنكلو  – 

تسيلف قحلا ، تئش  نإو  .باوصلا  تلعف  يننأ  دقتعأو  حيحص ، – 
تحضوأ ايناملأ  انرداصم يف  ّنأ  كلذ  .ييأر  رييغتل  ينعفد  نم  اهدحو  ةعمج  تافارتعا 

.ةيتارابختسا ةهج  يأب  امهل  ةقالع  اهدلاوو ال  ةاتفلا  ّنأ  انل 
.ًاكحاض هلأسأ  نيسوساج – ؟ اسيل  امأ  ينعتأ  – 

نيب لمحت  ةيضرف  لكف  ةدح –  يف  لوقي  .كحضتل –  رربم  نم  ام  – 
.اهضقن لامتحا  اايط 

نكلو .غلاب  نسحت  ًائطخم ، تنك  كنأ  كتفرعم  درجمف  رمألا  نكي  ًايأ  – 
.اهيلع روثعلا  لبق  ةديدج  ةفيظو  يأب  لبقأ  نلو  .ةيفتخم  تلاز  ام  ةاتفلا 

ةيضقب ميظنتلل  ةقالع  ال  حضتا  امكف  .ةيفطاع  ةقيرطب  فرصتت  تنأ  – 
ناك نإو  .ام  ناكم  اهتثج يف  ءافخإو  اهلتقب ، ماق  يرخف  ّنأ  نظلا  بلغأو  اهئافتخا ،
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؟ اهيلع رثعتس  فيكف  ًاحيحص ، كلذ 
.لكشلا اذ  ةيضقلا  فلم  قلغأ  نل  يننكلو  فرعأ ، ال  – 

الأ .هتمرب  يضاملا  لب  بسحف ، فلملا  اذه  سيل  قلغت  نأ  كيلع  ييأرب  – 
ةحفص حتفو  ديدج ، نم  قالطنالا  عيطتست  كنأو  أدب ، دق  ًاديدج  ًادهع  ّنأ  كردت 

.ءاضيب
، اهيلع رثعأ  ام مل  ديدج  لمع  يأ  رشابأ  نلو  ًاقح ، ينينعي  اذه ال  لك  – 

.اهل لصح  ام  فشتكأ  وأ 
.كنم تذفن  لبسلا  نكلو  كنم ، رثكأ  اهتسردو  ةيضقلا  تثحب يف  دقل  – 

؟ اهيلع رثعتس  نيأو  اهنع ، ثحبتس  فيك 
.ديدج نم  هلك  قيقحتلا  أدبأس  رمألا  ىضتقا  نإو  ام ، ًاطيخ  دجأس  – 
؟ مالسب شيعلا  كنكمي  امل ال  ًامود ؟ لكاشملا  ريثت  نأ  كيلع  امل  – 

.يسفنل هّنكأ  يذلا  مارتحالاب  قلعتم  رمألا  – 
.كيتنباو كتجوزب  اذه  تلعف  امل  ةرذ ، لاقثم  كسفن  مرتحت  كنأ  ول  – 

.رمألا مهماحقإ يف  لواحت  ال  – 
.كمع انأف  ىسنت  الو  .مهتمحقأ  نم  تنأ  – 

.دعب يلقع  دقفأ  ملف  ينركذت ، نأل  يعاد  ال  – 
.ةديدجلا كتفيظو  تضفر  امل  الإو  هتدقف ، كنظأ  – 

نل اذبو  ناهروأل ، اهيطعت  نأ  كيأر  ام  .نيعماطلا  نم  ريثكلا  كانه  – 
.بيرغ صخش  ىلإ  ةفيظولا  بهذت 
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: ًاقناح حارصلا  أدبيو يف  يتيرخسو ، يتالابمال  ءازإ  هروط  نع  يمع  جرخي 
يتدعاسم يف لدبو  ةبيصملا ، هذه  انطيروتب يف  ماق  نم  تنأ  ةنعللا ، كيلع  – 

.ًادمع رانلا  ىلع  تيزلا  بصت  تلاز  ام  اهنم ، صلختلا 
.ينم ؤربتلا  عيطتست  رمألا  كبساني  نإ مل  .يتعيبط  هذهف  لمعلا ؟ امو  – 

كايإ نكلو  تئش ، ام  لعفاو  بهذا  .ةليوط  ةدم  ذنم  كلذ  تلعف  دقل  – 
.ةجاحلا نيح  ّيلإ  أجلت  نأ 

.ةفرغلا ًارداغم  ضأو  اهلوقأ  .لعفأ –  نلف  قلقت ، ال  – 
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نورشعلاو ثلاثلا  لصفلا 

لخدأ نإ  امو  .ندنل  قدنف  ىلإ  ددحملا  دعوملا  نم  قئاقد  رشع  لبق  لصأ 
ثيح ًافلخ  تفتلأف  .كانه  نيتم  دجأ  ال  يننكلو  وهبلا ، وحن  يتارظن  هجتت  ىتح 

فظوم تارظن  نكلو  هروطف ، لوانتي  هنأ  يل  رطخيو  كوشلاو ، نيكاكسلا  تاوصأ 
نيتم ديسلا  نع  هلأسأ  انأو  هوحن  ينعفدت  ينقمرت ، يتلا  لابقتسالا 

.باشلا حضوتسي  تادِس – ؟ ديسلا  تنأ  له  – 
.لجأ – 

.نوثالثو ةعست  مقر  ةفرغلا  ثلاثلا ، قباطلا  هتفرغ ؛ كرظتني يف  نيتم  ديسلا  – 
ةاطغملا ةعساولا  ملالسلا  وحن  هجتأ  يننكلو  وهبلا ، ىلإ  هلوزن  مدع  برغتسأ 

نم حتفُي  نوللا ، يركسلا  هتفرغ  باب  مامأ  لصأ  نيحو  .دوعصلاب  أدبأو  رمحأ ، داجسب 
ريشيو ههجو  نم  قلقلا  يفتخي  يناري  نيحو  بابلا ، نم  هسأرب  نيتم  لطيو  .هسفن  ءاقلت 

: لوخدلل ينوعدي  وهو  هديب 
.لوخدلاب لضفت  ًالهأ ، – 

يه يتلا  ةفرغلا  ىلإ  لخدأ  يننكلو  هفرصت ، ىلع  يدابلا  قلقلا  ببس  مهفأ  ال 
لطت يهو  هتمرب  طئاحلا  تلتحا  دق  ةذفان  يتلابق  .جراخلا  نم  هيلع  ودبت  امم  قيضأ 
نيتم لفقي  سولجلل ، ناكم  نع  ثحبأ  اميفو  .ريرسلا  فصتنملا  يفو  جيلخلا ، ىلع 

.ّيلإ هجتيو  بابلا 
ىلع سلجأس  انأو  .ةذفانلا  مامأ  يتلا  ةكيرألا  ىلع  سولجلاب  لضفت  – 

.كتلابق يسركلا 
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.يتلابق سلجيل  هيسرك  نيتم  رجي  اميف  سولجلا ، لبق  ةلهول  جيلخلا  بقارأ 
.قّلعأ .ًاقح –  ةليمج  كتفرغ  ةلالطإ  – 

: لوقي وهو  هرودب  ةذفانلا  وحن  رظنيف 
.رحبلاب اهنم  ةريحبب  هبشأ  اإ  – 

نم جيلخلا ، يتفض  دادتما  ىلع  ةينبألا  مكارت  ببسبف  هلوقي ، اميف  قحم  هنإ 
.ةليحن ةيئام  ةعقبل  برقأ  حبصأ  ىتح  .هتياو  رحبلاب ، هلاصتا  ةيادب  ةيؤر  رذعتملا 

.لوقأ .ليمج –  وهف  كلذ  مغرو  – 
تمق يننأل  رذتعأ  عوضوملا –  بلص  لخدي يف  نمو مث  .قحم –  تنأ  – 

.قلق نود  ثدحتن  يكل  ًانامأ  رثكأ  اأب  ترعش  يننكلو  ةفرغلا ، ىلإ  كئاعدتساب 
.ًابرغتسم هلأسأ  قلقلل – ؟ ببس  نم  كانه  لهو  – 

.ماودلا ىلع  ينقحالي  صخش  كانهو  يننوبقاري ، مإ  – 
.ًاليلق هتئدهتب  مايقلا  ّيلع  اذل  يمع ، لاجر  مأ  ّدب  ال 

؟ كتبقارمب موقيس  نمف  ًائطخم ، كنظأ  – 
.نيليس تلباق  نيح  يديدهتب  اوماقو  م ، تيقتلا  دقف  ًائطخم ، تسل  ال  – 

؟ اهتلئاع ةقفرب  تسيلأ  ىرخألا ؟ يه  اوبقاري  له  – 
تمق دقو  .ا  يقتلأ  نأ  اوضفر  مأ  ىتح  اهتيامحب ، نوموقي  مهو  لجأ ، – 
ةيادبلا يفف  .رثكأ  تاملك ال  عضب  ةنيكسملا  لدابأل  طقف  ليحلاو  بيعالألا  ةفاكب 

هنكل لاغشنالا ، مئاد  لجر  هنأ  مغرو  اهدلاو ، عم  ثدحتلل  ةرافسلا  ىلإ  تهجوت 
نأب ينربخأ  امك  ةنيمب ، ّملأ  امل  ديدشلا  هفسأ  نع  ّربعو  .هتقو  نم  اضعب ً صصخ يل 
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تضرعت اأو  ةطرشلل ، اهيدل  ام  لكب  تضفأ  دقو  ةثداحلا ، نع  ًائيش  فرعت  نيليس ال 
ثدحت نإ  ماودلا  ىلع  يكبت  يهو  اهتقيدصل ، ىرج  امب  تملع  نيح  ةيساق  ةمدصل 

، ماعطلا لوانت  ضفرتو  اهل  رربم  ال  فواخم  نم  يناعتو  اهمامأ ، رمألا  يف  مهدحأ 
اهلاسرإ يوني  هنأ ال  حضوأ يل  دقو  ةيسفنلا ، اهتلاح  روهدت  نم  ىشخي  وهف  يلاتلابو 

.اهتلاح نسحتت  ىتح  ماعلا ، اذه  ةعماجلا  ةلصاومل  ايكرت  ىلإ 
.هل تلق  .رثكأ –  نينثا ال  وأ  لاؤس  ىوس  حرطأ  نل  – 

.نكمم ريغ  اذه  نكلو  كنم ، رذتعأ  – 
ناونع دجوي  ثيح  يعم ، اهتظحالم  رتفد  تبحطصا  يننأ  ظحلا  نسح  نمو 

لوح لوجتأ  تأدب  هيلع ، روثعلا  يف  ةليوط  ةقشم  تدبكت  نأ  دعبو  .نيليس  لزنم 
لطي يراظتنا مل  نكلو  لزنملا ، ةقرس  يونأ  يننأ  ضعبلا  دقتعي  نأ  فوخ  يلكو  ناكملا ،

.ءود اهنم  تبرتقاو  ا ، تقحلف  .اهبلك  هزنتل  نيليس  تجرخ  ثيح  ًاريثك ،
.هتلأس لبق – ؟ نم  اهفرعت  تنك  لهو  – 

تأرجت ببسلا  اذهلو  .ايناملأ  يضاملا يف  فيصلا  يترايزب  ةنيمو  يه  تماق  – 
، ّيلع ةنيكسملا  فرعتت  مل  ةيحتلا  اهيلع  تيقلأ  نيحو  .اهيلإ  ثدحتلا  ةلواحم  ىلع 

: اهل تلقف  تفاخو ،
.ةنيم دلاو  نيتم  انأ  يفاخت ، ال  – 

.قيرطلا طسو  ءاكبلاب يف  شهجت  نأ  تداك  ينتفرع  نيحو 
.ةيساوم تلاق يل  .نيتم –  مع  لصح  امل  ًاريثك  ةفسأتم  انأ  – 

؟ ةاتفلا هذه  تفتخا  نيأ  يتنبا ؟ اي  ةنيمل  لصح  يذلا  ام  – 
: لوقت يهو  ينع  اارظنب  تحاشأف 
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.ًائيش فرعأ  انأ ال  – 
باهذلا اهتين يف  نع  اهئافتخا  لبق  كربخت  ملأ  ااقيدص ، برقأ  كنكلو  – 

.ليبقلا اذه  نم  ءيش  يأ  وأ  ام  ناكم  ىلإ 
يفخت اأ  تكردأ  اهنيح  ينم ، برهتلا  لواحت  اأكو  تدبو  .فرعأ –  ال  – 

.ام ًارمأ  ينع 
علطأ نلو  .ىذأ  يأ  كب  قحلي  الأ  ىلع  صرحأس  يننأ  يتنب  اي  كدعأ  – 

.كيدل امب  ينيربخأ  كوجرأ  نكلو  .يل  هنيلوقتس  ام  ىلع  ًادحأ 
: فرتعت نأ  لبق  ةلهول  ّيلإ  ترظن 
.ةدكأتم تسل  يننكلو  ام ، رمأ  كانه  – 

.اهتلأس وه – ؟ ام  – 
.اههجو رمحاو  .ًالماح –  ةنيم  تناك  دقل  – 
.ربخلا ينمدص  دقو  تلءاست  لماح – ؟ – 

ةبوطخم تسيل  اهرمع ، نم  تانيرشعلا  ةيادب  ةاتف يف  اذهك ؟ ًارمأ  قدصتأ  – 
قرف نم  دعي  ملو  رومألا ، هذه  ناملألا يف  ىلع  انقوفت  دقل  .لماح  اهنكلو  ةجوزتم ، وأ 

، ًاقيلعت ينم  رظتني  نمك  يهجو  ىلإ  قدحي  وهو  ةهربل  تمصي  .قالطإلا –  ىلع  اننيب 
: ًاددجم اهتلأسو  قدصأ ، عبطلاب مل  يتمص –  ءازإ  هتصق  درس  لصاوي  هنكلو 

؟ يتنبا اي  ةدكأتم  تنأ  له  – 
.ّيلع ْتدر  .كلذب –  ينتربخأ  نم  يه  – 

.رثكأ حاضيتسالا  تلواح  يرخف – ؟ نم  لماح  يه  لهو  – 
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ليصافتلا هذه  لك  درس  لالخ  نم  ام  رمأل  حيملتلا  لجرلا  اذه  لواحي  له 
، يوحن كوكش  وأ  تاماا  يأ  نم  ةيلاخ  هتارظن  نكلو  ههجو ، رظنلا يف  ققدأف  ّيلع ؟

: هثيدح لمكي  اميف 
ةقالع ىلع  تناك  دقف  .يرخفل  سيل  لفطلا  نأب  ينتربخأ  اأ  الإ  – 

! يهلإ اي  .نينجلا  دلاو  هنأو  رهشلا ، براقي  ام  ذنم  الصفنا  ثيح  رخآ ، صخشب 
اهمأ بنذ  بنذلا  نكلو  يرخفب ، تطبتراو  رهش ، ذنم  رخآ  صخش  ةقفرب  تناك 

.ًاضيأ اههاجتا  يبجاو  تّرصق يف  دق  يننأ  يفنأ  الو  .بجي  امك  اهتنباب  ينتعت  يتلا ال 
.عنطصم لوضف  هلأسأ يف  لجرلا – ؟ اذه  نوكي  نمو  – 

.هفرعت اهنكلو  لصاوي –  نمو مث  نيتم  بيجي  .هفرعت –  اأ ال  ينتربخأ  – 
ماق لجرلا  اذه  ّنأ  لقعيأ  .ينم  فاخت  ىتح ال  رثكأ  رارصإلا  بغرأ يف  يننأ مل  الإ 

؟ ام ناكم  اهزجتحي يف  وهو  ةريغلا ، ببسب  اهفطخب 
؟ لجرلا اذه  نع  ًائيش  نيليس  كتربخأ  له  – 

هركذت مل  يهف  ا ، ىذألا  قاحلإب  موقي  نل  لجرلا  ّنأ  يل  تدكأ  دقل  – 
هوركمل اهضرعت  وهو  رخآ ، لامتحا  نع  تثدحت  اهنكلو  .اهمامأ  قالطإلا  ىلع  ءوسب 

نكت ةنيم مل  ّنأب  ينتربخأ  امك  .اهءارجإ  يونت  تناك  يتلا  ضاهجإلا  ةيلمع  ءانثأ 
تلصتا ايلاطيإ ، ىلإ  نيليس  هيف  ترفاس  يذلا  مويلا  يفو  .ايكرت  ةيلمعلا يف  ءارجإ  يونت 
اهتقفارم نع  ترذتعاو  راطملا –  ىلإ  اهقفارتس  اأ  ضرتفملا  نم  ثيح  ةنيم –  ا 

اهمسا ةضرمم  كانهف  .بيبطلا  ىلإ  باهذلا  يونت  اأو  ااصأ ، يذلا  فزنلا  ببسب 
، ةنيم ا  تلصتا  دقو  يرخفل ، ةقيدص  يهو  لماك ، بنيز  ىفشم  لمعت يف  راز  يلوغ 

همسا ديلوت  بيبط  ىلع  اهضرعل  روفلا  ىلع  اهيلإ  باهذلا  ةضرمملا  اهنم  تبلط  ثيح 
ليجأت نيليس  اهيلع  تضرع  دقو  .لكاشملا  هذه  لثم  ريبخ يف  هنأ  تعداو  حلاص ،

رمأ هنأ  اربخأو  كلذ ، تضفر  ةنيم  نكلو  بيبطلا ، ىلإ  اهتقفارم  لجأ  نم  ةلحرلا 
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.قلقلا يعدتسي  رباع ال 
اهنكل ليللا ، نم  رخأتم  تقو  يف  ايلاطيإ  ىلإ  تلصو  نيليس  ّنأ  مغرو 

ىلإ تبهذ  اّأ  اربخأو  ةجهتبم ، اهيلع  تدرف  اهيلع ، نانئمطالل  ةنيمب  تلصتا 
يف ًادوجوم  نكي  مل  حلاص  بيبطلا  نأل  رخآ ، بيبط  ىلع  اهتضرع  يتلا  ةضرمملا 
نم فقوتيس  طيسب ، فزن  درجم  هنأ  اهربخأو  بيبطلا ، اهصحف  ثيح  .اهنيح  ىفشملا 

فزنلا فقوت  دقو  دهجم ، لمع  يأب  مايقلا  نع  فقوتو  ًاليلق ، تحاترا  نإ  هسفن  ءاقلت 
.اربخأ ام  بسحب  لعفلاب 

، يلاتلا مويلا  ا يف  تلصتا  نيحو  مالكلا ، اذه  عامس  ىدل  نيليس  تحاتراف 
ناك نإ  اهنيح  ينتلأس  دقو  اهئافتخا ، أبنب  تملع  نمو مث  لزنملا ، ةنيم يف  نكت  مل 

.ىفشملا ىلإ  بهذت  اهلعج  ئجافم ، يحص  روهدتب  ةقالع  رمألل 
نكلو بيبطلاو ، ةضرمملا  مسا  اهنم  تذخأ  نأ  دعب  اهتبجأ ، .امبر –  – 
ةقيرط ركفأ يف  امنيبو  .هيلإ  لوصولاو  رخآلا  لجرلا  مسا  ةفرعم  ناك  يقيقحلا  يفده 

مث نمو  يهجو ، ىلع  طقسأو  رثعتأ ، يسفن  تدجو  اهفوخ ، ةراثإ  نود  اهعانقإل 
: يهجو امهدحأ يف  خرص  دقو  ضرألا ، نع  نامخض  ناصخش  ينعفر 

نأ دعبو  رواا ، طئاحلا  ىلإ  يرجب  اماق  نمو مث  ةسنآلا ؟ جاعزإب  موقت  امل  – 
مدعب ينادده  امهنكلو  .يلازنإب  اماق  .ينأشو  يناعدي  نأ  امهيف  خرصت  نيليس  تذخأ 

نع هب  ينتربخأ  ام  لوح  كيأر  ام  نكلو  .ًاربجم  تدعتباف  ىرخأ ، ةرم  اهنم  بارتقالا 
؟ ءيش امهيمسا يف  ةفرعم  اندعاسيس  له  بيبطلاو ؟ ةضرمملا 

، ًالماح تناك  اأب  ًارخؤم  انملع  دقلف  هل –  دكؤأ  .ًاريثك –  اندعاسيس  – 
هذه ىلع  لوصحلا  نم  تنكمت  كنأ  ديجلا  نمو  .تبهذ  دق  ىفشم  يأ  ىلإ  فرعن  ملو 

.كلذ لكب  ةطرشلا  نيليس  رابخإ  مدع  وه  يبارغتسا  ريثي  ام  نكلو  .تامولعملا 
لّو اهتلئاع  ّنأ  امك  نيتم –  حضوي  .ًاريثك –  ةنيكسملا  تفاخ  دقل  – 
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وه مهقلق  راثأ  ام  رثكأو  .رعذلا  ماصأ  يرخف ، لتقمو  ةنيم ، ءافتخا  دعبف  عوضوملا ،
هنأ حضتا  يذلا  يرخف  نم  عيجشتب  ةعونمم ، ةيسايس  تاطاشن  نيتاتفلا يف  طارخنا 

؛ اهدلاو مامأ  لامتحالا  اذ  حمل  دق  مهدحأ  ّنأ  ّنظأو  .ًاقباس  ًايسايس  ًانيجس  ناك 
.ًاضيأ انه  يتبقارمب  ام  ًادحأ  فلك  هنأ  لمتحملا  نمو  ذوفنلا ، عساو  لجر  وه  يذلا 

لعف عيطتسي  وهو  هتنبا ، ةيامح  وه  هيلإ  ىعسي  ام  لكف  كلذ ، ّنظأ  ال  – 
مامتإل ايكرت  ىلإ  اهلاسرإ  مدع  ىلإ  هعفد  ام  اذهو  انه ، نم  رثكأ  ايلاطيإ  يف  كلذ 

يف ببستلا  وأ  كتقحالمب  موقيس  هنأ  دقتعأ  ال  يننكلو  .ماعلا  اذه  اهتعماج 
.ًائيش ىشخت  الف  كتقياضم ،

؟ لجرلا اذه  ىلع  رثعنس  لهو  ًانسح ، – 
.هدصقم نع  لفاغتأ  لجر – ؟ يأ  – 

.قباسلا اهبيبح  – 
لمعي يف يذلا  حلاص  بيبطلا  ةلباقم  ًالوأ  ّيلع  نكلو  هنع ، ثحبنس  – 

.حلاص بنيز  ىفشم 
؟ كعم باهذلا  يننكمي  لهو  – 

امك .تاقيقحتلا  روضح  نييندملا  ىلع  عنمي  كلذ ، كنكمي  فسألل ال  – 
.كل ًاركش  انتدعاسم ، لجأ  نم  ريثكلا  تلعف  كنأ 

ةهربل تمصي  مث  .ةقيرط –  يأب  يتنبا  ىلع  روثعلا  ّيلعو  يتلكشم ، اإ  – 
يتلا تالئاعلا  ّنأ  تعمس  دقف  ام ، رمأ  نع  كلاؤس  دوأ  فيضي –  نأ  لبق  ينقمري  وهو 
كيأر ام  ميسقت ، يارس يف  اتالاغ  ةيوناث  مامأ  ًاعمجت  مّظنت  اهئانبأ ، نم  دحأ  ىفتخا 

؟ مهيلإ مامضنالل  تبهذو  ةنيم ، ةروص  تّربك  ول 
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.بايترا هلأسأ يف  رمألا – ؟ اذه  كيلع  حرتقا  يذلا  نم  – 
.ةديرجلا ربخلا يف  نع  تأرق  دحأ ، ال  – 

تاعمجتلا هذه  مظعم  ّنأ  امك  .ةجيتن  يأ  ىلع  لصحتس  كنظأ  ال  – 
.باهرإلا ةحفاكم  ةلودلا يف  ةسايسل  ةيداعم  تاهج  اهمظنت  يسايس ، عباط  تاذ 

.راظتنالا كيلع  حرتقأو 
.ةجيتن يأ  ىلإ  لصأ  يننكلو مل  .نآلا  ىتح  راظتنالا  ىوس  ًائيش  لعفأ  مل  – 

امم ًاديقعت  رثكأ  اياضقلا  هذهف  هل –  لوقأ  .ربصلاب –  يلحتلا  كيلع  – 
.نظت

٣٥٥ مكـتبة



نورشعلاو عبارلا  لصفلا 

ةلولوب هتارمم  جضت  يذلا  ىفشملا  يف  حلاص ، بيبطلا  ىلع  روثعلا  بعصي  ال 
ةضرمملا ينربخت  .ًاباهذو  ةئيج  تاهاجتالا  ةفاك  نكرحتت يف  يتاوللا  تاضيرملا  ءاسنلا 
لبقتسي ثيح  يناثلا ، قباطلا  يف  رمملا  راسي  ىلع  ةفرغ  ثلاث  هتدايع  نأ  زوجعلا ،

ول .ةمختلا  ىتح  ءاسنلاب  ةئيلم  راظتنالا  ةفرغف  روهشم ، بيبط  هنأ  حضتيو  .تاضيرملا 
يتلا ةضرمملا  نم  برتقأ  اذل  ءاسملا ، ىتح  ينلصي  نل  رودلا  ّنأ  دكؤملا  نمف  ترظتنا 

: لوقأ انأو  ةينمألا  يتقاطب  اهيرأو  .سباع  هجوب  اهرتفد  ىلع  تاضيرملا  تامولعم  نّودت 
.مهم رمأل  بيبطلا  ةلباقم  ديرأو  ةطرشلا ، ققحم يف  انأ  – 

ةركساملا نم  تاقبطب  اهتلط  يتلا  اهشومر –  فلخ  نم  ةضرمملا  ينقمرت 
، حضاو قيضب  ضعبلا –  اهضعبب  اهقاصتلاو  اهلقثل  اهكيرحت ، يف  يناعت  تتاب  ىتح 

؟ ةعمعملا هذه  رخآلا يف  تنأ  تجرخ  نيأ  نمو  لوقت يل : اأكو 
.لوقت .ًالوأ –  هرابخإ  ّيلع  بجي  – 

.ةيمهألا ةياغ  رمألا يف  ّنأ  هيربخت  نأ  يسنت  الو  كلذ ، يلعفا  ًاذإ  – 
ةلاحتسا يف  ركفأو  .ًارزش  يلوح  نم  ةوسنلا  ينقمرت  اميف  ةضرمملا ، لخدت 

.قئاقدل ولو  نهعم  سولجلاو  ةرماغملا 
برقلاب ةسلاجلاو  ةليحنلا ، ةينيسمخلا  ةأرملا  ينلأست  ضيرم – ؟ كيدل  له  – 

.ةلواطلا نم 
عاد نكلو ال  رخآ ، نأشل  بيبطلا  لباقأس  .ضيرم  لجأل  انه  تسل  ال ، – 

.ًاريثك رمألا  لوطي  نلف  قلقلل ،
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نأ مهل  قحي  .ماودلا ال  تاعاس  ءانثأ  ا  مايقلا  بجي  رومألا ال  هذه  لثم  – 
.ضاعتماب نهادحإ  لوقت  .اذكه –  انتقو  اوردهي 

نم تابضاغلا  دشح  ةمهمه  عافترا  مغر  اهضارتعا ، نع  لفاغتأ  يننكلو 
لوقتو يل: ةعرسب  جرخت  ةضرمملا  ّنأ  يظح  نسحلو  .يلوح 

.كراظتنا بيبطلا يف  – 
ةمهمهلا عمسأ  انأو  بيبطلا ، ةفرغ  لخدأ  تاضيرملا ، ىدحإ  جرخت  اميفو 

.نتكسيل نهفنعت  يهو  ةضرمملا  توصو  يفلخ ، نم  عفترت 
مغرو ةريغص ، ةلواط  فلخ  ةماسولا  يداب  ينيعبرألا ، حلاص  بيبطلا  سلجي 

: لوضفب ينلأسي  هنكل  حضاولا  هبعت 
؟ كدعاسأ نأ  فيك يل  – 

.هل حضوأ  .تاضيرملا –  ىدحإ  نع  تامولعملا  ضعب  ديرأ  – 
: لوقي نأ  لبق  ةلهول  قيضلا  هيلع  رهظي 

؟ كتقاطب ةيؤرب  له يل  – 
: لوقي نأ  لبق  ةرباع  ةرظن  اهيلع  يقليف  همامأ ، اهحتفأو  يتظفحم  جرخأ 

؟ يتاضيرم ىدحإ  يه  له  سولجلاب ، لضفت  – 
.ةنيم اهمسا  .كلذ  نم  ًادكأتم  تسل  – 

.ًاذإ تالجسلا  ةعجارم  انيلع  – 
ةضرمم ةقفرب  كيلإ  تءاج  دقف  تالجسلا ، اهمسا يف  دوجو  دقتعأ  ال  – 

.راز يلوغ  اهمسا 
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: هلأسأف .روفلا  ىلع  هحمالم  ريغتت 
؟ ةلكشم نم  له  – 

.دورب ينلأسي يف  ةضيرملا – ؟ هذه  تءاج  ىتمو  – 
؟ لأست امل  ًابيرقت ، رهشلا  يلاوح  ذنم  – 

.كلذ فرعت  نأ  كيلع  ناكو  راز ، يلوغ  ةضرمملا  تتام  دقل  – 
؟ رمألا ةفرعم  ّيلع  املو  – 
.ةطرشلا دي  ىلع  تلتق  األ  – 

؟ ةطرشلا – 
.رادوكسوأ لزانم  دحأل  ماحتقالا  ةيلمع  يف  لجأ ، – 

اهمسا ناك  ةليللا  كلت  تلتق  يتلا  ةضرمملاف  رمألا ؟ ظحلأ  فيك مل  لوهلل ! اي 
.ًاضيأ راز  يلوغ 

تاذ اأ  ملعأ  نكأ  يننكلو مل  ةقابل –  لوقأ يف  .ةثداحلا –  تركذت  دقل  – 
يه هذه  رظنأ  ةثداحلا ، لبق  اهعم  تءاج  ةنيم  ّنظأو  اهنيح ، تلتُق  يتلا  ةضرمملا 

.يتظفحم نم  اهجرخأ  يتلا  ةروصلا  هيطعأو  .اروص – 
.ًاققدم اهيلإ  رظنبو  ةروصلا  ذخأي 

تلز اذهل ال  امبر  .ّيلإ  راز  يلوغ  ارضحأ  ةقث –  لوقي يف  .اهتيأر –  دقل  – 
.ةاتفلا هذه  هيف  تءاج  يذلا  مويلا  راز يف  يلوغ  تلتق  دقف  ًاديج ، اههجو  ركذتأ 

؟ ةاتفلا هيف  كتراز  يذلا  هسفن  مويلا  تلتق يف  اأ  دكأتم  تنأ  له  – 
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، ماودلا نم  ءاهتنالا  كشو  ىلع  انك  اننأ  ًاديج  ركذأو  .دكأتم  عبطلاب  – 
اهصحف ثيح  قباسلا ، مويلا  تءاج يف  اأ  امك  .فزنلا  نم  يناعتو  ًالماح  تناك 

اهنكلو ريخب ، اهعضو  ّنأ  اهربخأو  اهنيح  ىفشملا  يف  نكأ  مل  يننأل  يئالمز  دحأ 
، ًايوق نكي  فزنلا مل  ّنأ  مغرو  اهتصحف ، دقو  .فزنلا  رارمتسال  يلاتلا  مويلا  تداع يف 

ةيلمع ءارجإ  لضفألا  نم  هنأب  اربخأو  نينجلا ، ضهجت  نأ  نم  تيشخ  يننكلو 
لجأ نم  عوبسأ ، دعب  ايناملأ  ىلإ  رفسلا  يونت  اإ  ةلئاق  تضفر  اأ  الإ  جاتروكلا ،

اهعضو مل نألو  .ايكرت  لفطلا يف  ضاهجإ  ةركفل  ةحاترم  نكت  ملف  كانه ، اهئارجإ 
نإ دغلا  يف  ءيا  ةرورضب  اربخأ  يننكلو  رثكأ ، حاحلإلا  لواحأ  مل  ًارطخ ، نكي 
ّنأ ّدب  الو  .تقفاو  دقو  اهنيح ، ًايرورض  حبصيس  ضاهجإلا  ّنأل  فزنلا ، رمتسا 

.راز يلوغ  تلتق  ةليللا  كلت  يفو  يلاتلا ، مويلا  ِتأت يف  األ مل  فقوت ، دق  فزنلا 
اهنكلو مل يلاتلا ، مويلا  ةنيمب يف  ْتلصتا  نيح  نيتمل ، نيليس  هتلاق  ام  ركذتأ 

تاذ يأ يف  .اهصحفب  حلاص  ماقو  اهنيح ، ىفشملا  ىلإ  تءاج  اإ  ذإ  لزنملا ، نكت يف 
ّنأ لقعيأ  يهلإ ! اي  .راز  يلوغ  لزنم  رادوكسوأ ؛ لزنم  ماحتقاب  هيف  انمق  يذلا  مويلا 
نع ةينونجلا  ةركفلا  هذه  داعبإ  لواحأ  .ال  ال  ًاضيأ ؟ لزنملا  كلذ  يف  تناك  ةنيم 

؟ كانه ىلإ  بهذت  اهلعجيس  يذلا  امف  .ينهذ 
نع ًالفاغ  بيبطلا  لوقي  .هنع –  عوجرلا  ليحتسي  ًأطخ  اهلتق  ناك  دقل  – 
اأ رمألا  يف  ام  لك  ةيباهرإ ، نكت  مل  يهف  ةأجف –  ّيب  تحاطأ  يتلا  ةفصاعلا 

.تجرخو ةريصق  ةرتفل  تنجس 
عوجرلا ليحتسي  يذلا  أطخلا  ببسب  ًابضاغ  لازي  يذلا ال  بيبطلا  ّنأ  ودبي 
لخدت ةطخاس ، ةرضاحم  يعماسم  ىلع  يقلي  وهو  ينم  ماقتنالا  نآلا  لواحيو  هنع ،

.هلوقي ام  مهفأ  نأ  نود  ىرخألا  نم  جرختل  ينذأ  نم  ااملك 
نم ًافوخ  ةليللا  كلت  اهدنع  تيبت  نأ  ةنيم  ىلع  راز  يلوغ  تضرع  ول  اذامو 

صاخشأ لزنم  مونلا يف  بحت  نكت  مل  يهف  تقفاو ، دق  اهنظأ  ال  فزنلا ؟ دادتشا 
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اأ مل لمتحملا  نمف  اذل  اهتحص ، ىلع  ًادج  ةصيرح  تناك  لباقملاب  اأ  الإ  ءابرغ ،
ّنأو ةصاخ  ةضرمم ، عم  ءاقبلا  تلضف  لب  اهدرفمب ، ةبيصعلا  ةليللا  كلت  ءاضقب  بغرت 

.ىفشملا نم  بيرق  اهلزنم 
هدرس بيبطلا  لصاوي  هلتق –  وأ  دحأ  ىلع  ءادتعالاب  مقت  راز مل  يلوغ  – 

.ملاعلا اذه  ىلإ  ءاحصأ  لافطأ  مودق  ىلع  دعاست  تناك  سكعلا  لب  ًالعفنم – 
هب ينربخأ  ام  بسحب  اهلزنم ؟ ىلإ  نييباهرإلا  ءوجلب  ملعت  راز  يلوغ  نكت  ملأ 
نم مهرمأب  ملعت  نكت  يهف مل  ًاذإ  .ءاسملا  لولح  عم  لزنملا  ىلإ  اولصو  دقف  يجان ،

.ةليللا كلت  اهلزنم  ىلإ  ةنيم  تعد  امل  الإو  لبق ،
لصاوي يذلا  بيبطلا  توص  عم  ينهذ  نم  ةيمنهجلا  تالامتحالا  ددبتت 

: ثيدحلا
نوكت نأ  بجي  .لتقلا  نوكي  نأ  نكمي  نييباهرإلا ال  دحأ  ءاويإ  ءازجف  – 

.مهلتق نود  نم  سانلا ، ىلع  ضبقلل  ىرخأ  ةليسو  كانه 
دق دراو  لامتحا  هنإ  ةدح ، ىلع  ةدحاو  لك  ناجرخت  امهو  امهدهاش  امبر 

.سوباكلا اذه  يهني 
.حضاو بارطضا  هلأسأ يف  ًاعم – ؟ ىفشملا  اترداغ  له  – 

هبضغ ىفتخا  دقو  ناعمإب  ّيلإ  رظني  يلاؤس ، نع  ةباجإلا  لدب  هنكلو 
: ينلأسيل هلاعفناو ،

نم ًاسأك  كل  رضحأس  بوحشلا ؟ ديدش  كهجو  ودبي  ريخب ، تنأ  له  – 
.ءاملا

نارداغت امدهاش  دق  تنك  نإ  ينربخت  نأ  وجرأ  نكلو  ديرأ ، اركش ال  – 

٣٦٠ مكـتبة



؟ ةيوس
: ركذتلا لواحي 

ةيوس ناثدحتت  امهتيأر  يننكل  ًائطخم ، نوكأ  دقو  ماودلا ، ةيا  انك يف  – 
.ًاعم نارداغت  امهو 

.ةليللا كلت  راز  يلوغ  لزنم  ةنيم يف  تناك  دقف  ًاذإ  متمتأ –  .يهلإ –  اي  – 
.بيبطلا ينلأسي  تلق – ؟ اذام  – 

.نآلا باهذلا  ّيلع  بجي  ءيش ، ال  – 
.ئجافملا يضوو  ّلح يب ، ام  ًابرغتسم  ينقمري  هنكلو 

ىدحإ ىلع  يدانت  يهو  ةضرمملا  توص  ينلصي  ةدايعلا ، نم  جرخأ  اميفو 
بخصلا اذه  نم  صلختلل  ىطخلا  عرسأف  .لوخدلل  اهرود  ناح  يتلا  تاديسلا 

ثيح رادوكسوأ ، يف  ةليللا  كلت  عئاقو  راضحتساب  لغشنم  ينهذ  امنيب  يئاسنلا ،
وهو ضيبألا  ذفاونلا  ءوض  ىرأ  .ةشهدلا  ريثت  ةقدب  ينيع  مامأ  لوثملل  دوعت  روصلا 
طسو نامتاق  نالظ  برهي  ثيح  اياوزلا ، ةمتعم  ةيفلخلا ، لزنملا  ةقيدح  ىلع  طقسي 

.بابضلا
.رمملا يف  ا  تمطترا  يتلا  ةنيدبلا  ةأرملا  خرصت  اذه – ؟ اي  ىرت  الأ  – 
نيبراهلا نيّلظلا  كنيذ  روص  دوعت  مث  نمو  ةريصق ، ةلهول  يراكفأ  اوص  تتشيف 

.يتليخم روهظلل يف 
خفنيو هيدي  روكي  ناك  ثيح  ةيفلخلا ، ةقيدحلا  نيفقاو يف  ىفطصمو  تنك 

عيطتسأ يننكلو ال  ةراجيس ، يهتشأ  تنك  يننأ  ركذأو  .دربلا  ببسب  ليلق ، لك  امهيف 
بحاشلا ضيبألا  ءوضلا  لالخ  نم  لزنملا  بقارأ  امنيب  فورظلا ، كلت  اهلاعشإ يف 
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عفرأ انأو  نيبراهلا  نيلظلا  دحأ  تظحال  دقو  ًاميخم ، ءودهلا  ناك  .جراخلا  ىلإ  بسانملا 
هب قحليل  ةريبكلا ، ةرجشلا  فلخ  ًاعرسم  للستي  ناك  نيح  ةذفانلا ، وحن  ًاددجم  يسأر 

اميف ًاضرأ ، حطبني  نأ  ىفطصمل  ريشأ  انأو  دانزلا ، ىلع  يدي  تعضو  .رخآ  لظ 
ثالث قلطأو  ىرخأ ، ةرم  دانزلا  سملتأ  .حابشأك  ليللا  بابض  لالظلا يف  صقارتت 

تاصاصرلا انيلع  رمهنتل  رانلا ، قالطإ  يننولدابيف  ًاضيأ ، ناتصاصر  اهيلت  تاصاصر ،
يفو نمزلا ، نم  ةدمل  ضرألا  ىلع  نيعباق  ىفطصمو  انأ  ىقبن  ثيح  مالظلا ، طسو 
أدبنو انالك  ضهني  .ًاضيأ  تيبلا  لخاد  نم  رانلا  قالطإ  تاوصأ  انلصت  ءانثألا  هذه 
اميف اهارن  يتلا  ءامدلا  عقب  ىوس  رثأ ، نود  ةقزألا  طسو  تفتخا  يتلا  لالظلا  ةقحالمب 

؟ تبيصأ يتلا  يه  ةنيم  ّنأ  لقعيأ  نكلو  امهدحأ ، ةباصإ  نم  تنكمت  يننأ  كردأف  دعب ،
فيفخ رطم  أدب  ثيح  ىفشملا ، باب  نم  جرخأ  نيح  بطر  ميسن  ينلبقتسي 

ىلع ةرمهنملا  تارطقلا  ّنأ  رعشأ  .رطملا  تحت  ريسلا  ينيوهتسيف  طقاستلاب ، ذاذرلاك 
لم ريسلاب يف  أدبأ  اذل  يسأر ، نع  ةينونجلا  راكفألا  هذه  داعبإ  نم  نكمتتس  يهجو 

.ةرايسلا يغولب  لبق  عاطتسملا  ردق  قيرطلا  ليطأ  ىتح  ةبيرغلا ، ةركفلا  هذهل  ًاملستسم 
داعبإو يراكفأ ، ةململ  ًالواحم  دوقملا ، فلخ  سلاج  انأو  ةراجيس  لعشأ 

حوضو ال يتركاذ يف  رصاحت  ةليللا  كلت  روصف  كلذ  نع  زجعأ  يننكلو  فواخملا ،
.هنم برهتلا  عيطتسأ 

لتق نيموي ّمت  دعب  نكلو  نيبراهلا ، ىلع  ضبقلا  نم  نكمتن  ةليللا مل  كلت  يف 
تبثي اذه ال  لك  نكلو  .وجموملاب  ةقطنم  لزانم  ىدحإ  عقو يف  كابتشا  امهدحأ يف 
تنكمت ثيح  .نيفلتخم  نيناكم  يف  ءابتخالا  الضف  امأ  حجرملا  نمف  ءيش ، يأ 
بيطي ىتح  ام  ناكم  ايفتخم يف  رخآلا  ّلظ  اميف  امهدحأ ، عقوم  ديدحت  نم  ةطرشلا 

نودبكتيس املف  ديكأت ، لكب  رهظتس  ةثجلا  تناك  اهنيح  تام ؟ هنأ  ول  اذامو  هحرج ،
ىلتقلا ددع  ةغلابملا يف  ىلع  نوصيرح  مهف  كلذ ، نم  سكعلا  ىلع  ةثج ، ءافخإ  ءانع 

يتلا يه  ةنيم  تناك  ول  اذام  نكلو  .انتبراحم  لجأ  نم  ةيئاعد  ةدامك  مهمادختسال 
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؟ تلتق
، ينهذ يف  يقطنم  لسلستب  ثادحألا  بيترتو  ًالوأ  ءودهلاب  يلحتلا  ّيلع 

.ةليللا كلت  رانلا  قلطأ  يذلا  صخشلا  تسل  يننأكو 
؟ لزنملا كلذ  ىلإ  تبهذ  ةنيم  ّنأ  نكمملا  نمأ  ةيادبلا ، نم  أدبنلف  ًانسح ،

.ءاقبلا نع  تلّدع  كانه ، ءابرغلا  كئلوأ  لك  تأر  نيح  اهنكلو  تلعف ، اأ  ضرتفنل 
رمألا ودبي  ال  .ةرجألا ال ، ةرايس  فقوم  ىتح  اهتقفارم  نيدوجوملا  دحأ  اهيلع  ضرعف 
ببس دوجو  نم  ّدب  .اهنيح ال  لزنملاب  طيحت  ةطرشلا  ناظحاليس  اناك  امأل  ًايقطنم ،
لجأ .يسيئرلا  بابلا  نم  امهجورخ  مدعو  يفلخلا ، قاقزلا  نم  لسلستلل  امهعفد 

.فرصتلا اذهل  يقطنم  ببس  كانه 
، ةنيم باصتو  رانلا  قالطإب  أدبأف  امهتيؤر ، نم  نكمتأ  ءانثألا  كلت  يف 
، ام ةرايس  نالقتسي  ثيح  .ناكملا  نع  داعتبالاو  ريسلا ، ةلصاوم  عيطتست  اهنكلو 

ريثكلا ببسي  ام ال  ناكم  تبيصأ يف  اأ  ضرتفنل  فزني ؟ اهحرج  نكي  ملأ  نكلو 
ىلإ اهلاصيإ  ةلواحمب  امهقيفر  مقي  امل مل  نكلو  .ثودحلا  دراو  رمأ  وهو  فزنلا ، نم 
امبر .ةطرشلا  نم  ءابتخالل  اهعفدي  ببس  نم  امو  ميظنتلا ، نم  تسيل  يهف  ىفشملا ؟
ناك بهذت ؟ نأ  اهل  نكمي  نيأ  ىلإ  ًانسح ، .ىفشملا  ىلإ  باهذلاب  بغرت  ملو  تفاخ 
يننأ تدقتعاو  اهيلع ؟ رانلا  تقلطأ  نيح  ينتأر  ول  اذام  نكلو  لاصتالا يب ، ااكمإب 

رمهني صاصرلا  ىرت  يهو  ال  امل  اذهك ؟ رمأ  اهل  رطخي  نأ  لقعيأ  اهلتق ؟ تدمعت 
وهو ىضم ، اميف  هتبحأ  يذلا  لجرلا  تأر  نيح  رعذلاب  تبيصأ  اأ  ّدب  ال  اهقوف ؟

.اننيب ءاقل  رخآ  ةوسقب يف  اهتلماع  ينّنأو  ةصاخ  اهلتق ، لواحي 
وهف ميظنتلل ، ةدئاعلا  تويبلا  دحأ  ىلإ  اهذخأ  لواح  اهقيفر  ّنأ  نظأ  الو 

يضفتو ةرتف ، دعب  اهيلع  ضبقلا  متي  امبرف  .ةيلوؤسملا  هذه  لمحت  ىلع  ًاربجم  سيل 
اهلأس دق  هنأ  ّدب  ًاذإ ال  .مهنع  تامولعم  نم  هتفرع  ام  لكبو  مهئابتخا  ناكمب  ةطرشلل 

؟ الثم ادلاو  ىلإ  ةنيم ؟ بهذتس  نيأ  ىلإ  نكلو  .هيلإ  باهذلا  ديرت  يذلا  ناكملا  نع 
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نأ لاحملا  نمف  ةليللا  كلت  ينتدهاش  دق  تناك  نإو  ااذ ، ةرامعلا  نكسن يف  اننكلو 
؟ مادملا اهدعاستس  ثيح  اهلزنم  ىلإ  باهذلا  ركفت يف  ملأ  .ادلاو  لزنم  نم  برتقت 

.لعفت اهنكلو مل 
، ىفاعتت ىتح  ميظنتلا  لزانم  دحأ  ىلإ  اهذخأب  رطاخ  اهقيفر  ّنأ  لمتحملا  نمو 
م، يشت  نأ  اوفاخو  اهدوجو ، نم  حايترالاب  اورعشي  كانه مل  نيميقملا  هءالمز  نكلو 

.ثودحلا دراو  لامتحا  هنإ  لجأ  .اهئافش  دعب  ىتح  مهيدل  اوزجتحي  اولظف 
ءاضعأ لواح  امبر  ةثجلا ؟ نيأ  نكلو  .تتام  اأ  وه  ريخألا  لامتحالاو 

املف اولتق ، ًاعيمج  مهنكلو  اهتقفرب ، اوناك  نم  ةيامح  لجأ  نم  اهئافخإ ، ميظنتلا 
ناكم ةثجلا يف  نوعضيس  مهعم ، اهدوجو  ءانثأ  تتام  اأ  ولو  كلذ ؟ ىلع  نومدقيس 

ول ىتحف  .ةمكاحم ال ، نودو  ًادمع  مهتيفصتو  نييندملا  لتقب  ةطرشلا  نومهتيو  رهاظ ،
ىلع اهئاقب  لمأب  كسمتلا  يناكمإب  لاز  ام  ًاذإ  .ًادج  فيعض  اوم  لامتحاف  مهتقفار 

اهزاجتحاب اوماق  مأ  ولف  رخآ ، لامتحا  رطخي يل  ةأجف  ىتم ؟ ىلإ  نكلو  .ةايحلا  ديق 
ا موقت  يتلا  تامهادملا  نم  ىرخأ  ةمهادم  يف  تلتق  امبرف  ميظنتلا ، لزانم  دحأ  يف 

كرحم أدبيو  حاتفملا  ريدأ  .يجان  عم  ثدحتلاو  باهذلا  ّيلع  بجي  ًاذإ  .ةطرشلا 
يننكمي يذلا  ديحولا  وهف  مهلزانم ، دحأ  ةزجتحم يف  تناك  نإف  لجأ  لمعلاب ، ةرايسلا 

.اهداجيإل هيلع  دامتعالا 
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نورشعلاو سماخلا  لصفلا 

ةعضب عم  سلاج  وهو  ىلوألا  ةبعشلا  بتاكم  دحأ  يف  يجان  ىلع  رثعأ 
يذلا قلقلا  ّفخ  دقو  .اهدعوم  برتقا  يتلا  ةمكاحملا  ةسلج  لوح  نوثحابتي  نيماحم ،

.يئادع ريبعت  ههجو  العو  ًاقباس ، هيرتعي  ناك 
يضفت نل  ةيضقلا  ّنأ  هربخأو  هب ، لصتا  ًايصخش  ةيلخادلا  ريزو  ّنأب  ينربخي 
مايحب نورطاخي  نيذلا  ةطرشلا  رصانع  ةيامح  ىلع  هسفنب  لمعي  هنأو  ةجيتن ، يأ  ىلإ 

هنأ رعش  دقف  ًاريثك ، هتايونعم  نم  عفر  رمألا  اذهو  نييباهرإلا ، ىلع  ءاضقلا  لجأ  نم 
.رمألا ةهجاوم  ًاديحو يف  دعي  مل 

نأ نود  نم  اهيلع ، تلصح  يتلا  تامولعملاب  هربخأ  هثيدح ، يهني  نأ  دعبو 
: لوقلاباهدعب قلعيل  ًالهاذ ، ّيلإ  عمتسيف  .ةنيمب  ةيصخشلا  يتقالع  ىلإ  ريشأ 

.ميظنتلا لزانم  دحأ  تسيل يف  ةاتفلا  كلت  ّنأ  ييأرب  – 
.هلأسأ ةجردلا – ؟ هذه  ىلإ  ًاقثاو  نوكت  نأ  كل  فيك  – 

تققح دقو  تاونس ، سمخ  نم  رثكأ  ميظنتلا  اذهل  يتقحالم  ىلع  ىضم  – 
مهعفدي نمم  هئاول  تحت  نييوضنملا  نيقهارملا  نم  ًءادتبا  هرصانع ، تائف  فلتخم  عم 

لحارم صاخشأ يف  ىتحو  تاقامحلا ، باكترا  ىلإ  ةنانطلا  ةيروثلا  تاراعشلاو  سامحلا 
تمق مافرصت ، تبقار  .ميظنتلا  ةدايق  ةساسح يف  زكارم  نولتحي  رمعلا ، نم  ةمدقتم 
يروثلا بابشلا  نم  ةلث  هجاون  اننأ ال  كل  دكؤأو  ًاريثك ، مهعم  تكبتشاو  مهتقحالمب ،

ةبيهر ةربخ  كلمي  حبصأ  ًاميظنت  لب  نوعّدي ، امك  ملظلا  ءاإو  قحلا  ةرصنل  سمحتملا 
عم ةربخ  نودادزيو  لب  نفج ، مهل  ّفري  نأ  نود  نم  اوقبطي  مهو  لتقلا ، نونف  يف 
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دحأ ىلإ  اهذخأب  هتقفرب ، تبره  يذلا  باشلا  موقي  نأ  لاحملا  نمو  تقولا ، رورم 
.ديرت ءيش  يأ  ىلع  كتنهارمل  دعستم  انأو  .ميظنتلا  لزانم 

اهيلع قفشأ  اهتباصإ ، ةيؤرو  كابتشالا ، ءانثأ  هرثأتو  هلاعفنا  ببسب  امبر  – 
...ماقو

، كلذ لعف  ىلع  اومدقي  نل  مهف  ةقثاو –  ةربنب  ينعطاقي  .ليحتسم –  – 
.ًالبق اهفرعي  ةاتف ال  ةايح  ذاقنإل  هئالمز  ريصمب  رطاخي  نلو 

، ةاتفلا دوجو  ىلع  هءالمز  ضرتعا  هلوصو  نيحو  كلذ ، لعف  هنأ  ضرتفنل  – 
.ءيش لعف  ماكمإب  دعي  ملو  كانه  تحبصأ  اهنكلو 

اوحمسي نلف  لعفلاب ، عقو  هنأ  ضرتفنل  نكلو  دراو ، ريغ  لامتحا  هنأ  مغر  – 
ىتح كانه  اوزجتحيس  مهنكلو  اهلتقب ، نوموقيس  مأ  يعّدأ  ال  مهعم ، ءاقبلاب  اهل 

.ًادج فيعض  لامتحا  هنأب  كل  رركأو  .مهتمالس  نامض 
؟ اهل ثدح  يذلا  ام  ًاذإ  – 

امو تارتميليم ، ةعست  رايع  نم  ةصاصر  اهدسج  تقرتخا  دقف  تتام ، – 
.اهدسجيف ةميخو  رارضأ  ببستس  يهف  ًالثم ، اهعارذ  تباصأ  دق  نكت  مل 

.اهتباصإ دعب  برهلا  نم  تنكمت  اهنكلو  – 
، ًاضيأ ةكرحلا  ىلع  ةرداق  تقولا  ضعبل  تلظ  امبرو  تلعف ، دقل  لجأ  – 

ثداوح ىلع  علطم  تنأو  ليوطلاب ، سيل  تقو  دعب  ةتيم  طقستس  ديكأتلاب  اهنكلو 
.عونلا اذه  نم 

.نآلا ىتح  رهظت  ةثجلا مل  نكلو  – 
.اهنفد امبر ّمت  – 
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؟ هذهك ةرطخ  ةوطخب  موقيس  نمو  – 
: بيجي نأ  لبق  ةهربل  ّيلإ  قدحي 

.ةرطاخملا هذه  ىلع  مدقيس  دحأ  نم  امف  قحم ، تنأ  – 
.مهيدل ةزجتحم  ةاتفلا  ّنأب  دقتعأ  تاذلاب ، ببسلا  اذهلو  – 

.ركفي وهو  هسأر  ّزهي 
ةمهادملا تناك  دقف  ميظنتلا ، لزانم  دحأ  ىلع  رثعن  نآلا مل  ىتح  اننكلو  – 

.مهاوق تعضعض  ةيوق  ةبرض  ةريخألا 
؟ اهيف ءابتخالل  لزانم  مهل  قبتي  هنأ مل  ينعتأ  – 

يفنأ الو  .يلاحلا  تقولا  تامولعم يف  يأ  كلمن  اننكلو ال  ملعأ ، ينتيل  – 
، ةفيخم ةربخ  اوبستكا  دقل  كتربخأ  امكف  اهرمأب ، ملعن  ةيرس ال  ئباخم  دوجو  عبطلاب 

فاشتكا نيح  رخآل  رقم  نم  نولقتنيو  جراخلا ، ىوقلا يف  ضعب  عم  نولصاوتي  مهو 
ريثكلا ىلإ  نوجاتحيس  ةريخألا  ةبرضلا  ضعب  مهنكلو  .مهطاشن  ددجتي  اذبو  مهرمأ ،
كيلعف ًاحيحص ، هيف  ركفت  ام  ناك  نإو  .ةيناث  مهاوق  ةلململ  لجأ  نم  تقولا  نم 

.رومألا حضتت  ىتح  ربصب  راظتنالا 
متلصح نإ  رخآ ، ًارمأ  كنم  بلطأس  يننكلو  راظتنالا ، نم  ّيدل  عنام  ال  – 
نوكت دقف  يراطخإ ، نود  ةمهادملا  ةيلمع  اوذفنت  الف  تارقملا ، هذه  دحأ  عقوم  ىلع 

.كانه ةدوجوم  ةنيم 
.رمألا ىلع  كعالطا  لبق  قلطنن  نل  قلقت  ال  ًانسح ، – 

.كل ًاركش  – 
تقولا ضعبل  ةقيمع  تارظنب  ينقمري  نأ  دعبو  .يقيدص –  اي  كيلع  ال  – 
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؟ ًاريثك ةاتفلا  هذه  رمأ  كينعي  له  ينلأسي – 
.ّيتنبا ةيمهأب  يهف  ليختت ، امم  رثكأ  – 

: لوقلاب يفتكي  لب  ببسلا  نع  يلاؤسب  لفطتي  ال 
.قالطإلا ىلع  ةضرمملا  لزنم  ىلإ  بهذت  امبرف مل  قلقت ، ال  – 
؟ ىرج امب  اهيدلاو  ربخأ  نأ  فيك يل  نكلو  امبر ، – 

.وتلل ينتربخأ  امك  – 
قلطأ نم  يننأ  لمتحملا  نم  نكلو  امكنم ، رذتعأ  امهل : لوقأس  ًانسح ، – 

؟ هلوق ّيلع  ام  اذهأ  .اهيلع  رانلا 
ىلع روثعلا  ىتح  لقألا  ىلع  ليصافتلا ، هذ  مهرابخإ  ىلع  ًاربجم  تسل  – 

.ةملاس ادوعو  ةاتفلا 
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نورشعلاو سداسلا  لصفلا 

تايرتيفاك ىدحإل  يناثلا  قباطلا  يف  هتقيلطو  نيتم  ديسلا  ةقفرب  سلجأ 
رثعنس اننأب  ًاحرصم  امهفواخم ، ةئد  لواحأو  ماعلا ، عراشلا  ىلع  ةلطملا  يليش  ةقطنم 

اهجوزل ميفيس  راضحإ  نم  ىشخأ  تنك  .نكمم  تقو  برقأ  ةملاس يف  امهتنبا  ىلع 
يذلا عامتجالا  اذه  ىتحو يف  .لعفت  ظحلا مل  نسحل  اهنكلو  اهعم ، ًاضيأ  نوهيج 

نع نيديعب  ءاقبلا  ناقباسلا  ناجوزلا  ناذه  لضفي  ةدوقفملا ، امهتنبا  ريصم  هيف  شقانن 
امهنم لكو  ىوصقلا ، ةرورضلل  الإ  ثيدحلا  نالدابتي  الف  عاطتسملا ، ردق  امهضعب 

تاماالا الدابت  دقف  ةكيلم ، هب  ينتربخأ  ام  بسحبو  .رخآلا  ىلإ  رظنلا  بنجتي 
.ةنيم لمح  عوضومب  املع  نيح  مئاتشلاو 

.لوقأ .ةنيم –  ءافتخا  لوح  تامولعملا  ضعب  ىلع  انلصح  دقل  – 
نم ىرج ، ام  امهعماسم  ىلع  درسأ  انأو  قبطم ، تمصو  ديدش  هابتنا  ناعمتسيف يف 

تالامتحالا امهل  حضوأ  ثيدحلا  ةيا  يفو  .ثادحألا  يرود يف  ىلإ  قرطتلا  نود 
.ا عانتقالا  امهيلع  ودبيف  ينهذ ، رودت يف  يتلا 

 – ميفيس لوقت  .قالطإلا –  ىلع  يرخف  وعدملا  كلذ  قثأ يف  نكأ  مل  – 
.رطاخملا هذه  لكل  تضرعت  امل  هيلع ، فرعتت  ولف مل 

، هسفن ىلع  ًاشمكنم  ودبي  لب  دحأل ، تاماا  يأ  ليكي  ال  نيتم  نكل 
: لوقي وهو  ءاكبلا  كشو  ىلعو 

نم ةنس  ةئم  دعب  ىتح  هعقوت  نكمي  اهل ال  لصح  امف  ظحلا ، ءوسل  اي  – 
.ريكفتلا
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مازتلاو ربصلاب  يلحتلا  ىوس  انعسو  سيلو يف  لوقأ –  .رمألا –  عقو  دقل  – 
، ةيرسلا لزانملا  كلت  ىدحإ  ةزجتحم يف  تلاز  ام  يهف  هعقوتأ ، ام  ّحص  ولف  .ءودهلا 

.تقولا نم  ديزملا  ىلإ  جاتحن  اننكل  ديكأت ، لكب  اهديعنسو 
نم اأ  مهنم  ًانظ  انتنبا  لتقو  لزنملا  كلذ  ةمهادمب  ةطرشلا  تماق  ول  اذامو  – 

.نيتم ينلأسي  نييباهرإلا – ؟
 – ًانِئمطم هبيجأ  .نابسحلا –  لامتحالا يف  اذه  انذخأ  دقف  قلقت ، ال  – 
هذه دحأ  ىلع  روثعلا  نيحو  رمألاب ، عالطإ  ىلع  تحبصأ  ةطرشلا  تادحو  عيمجف 

.ةوطخ يأب  مايقلا  لبق  يمالعإ  متيس  لزانملا ،
: رثكأ دكأتلل  ًاددجم  لأسيف  هفواخم ، ةئدهتل  ةيفاك  ريغ  يتاملك  نكلو 

؟ تادحولا عيمج  مالعإ  هنأ ّمت  ينعت  – 
.ءانثتسا نود  نم  عيمجلا  غيلبت  دقف مت  ًانئمطم ، نك  – 

لوقت .ةلكشملا –  هذه  ًاريثك يف  انتدعاس  دقف  تادِس ، ديس  كل  ًاركش  – 
.ميفيس

.اهبيجأ .انيلإ –  ةملاس  ةنيم  ةدوع  وه  نآلا  مهملا  – 
هذه لثم  بيخي يف  مألا ال  ساسحإف  ةقثاو ، لجأ  كلذ ، نم  ةقثاو  انأ  – 

تشالت دقو  ميفيس  لوقت  .تقو –  برقأ  انيلإ يف  ةافاعم  ةملاس  يتنبا  دوعتس  فقاوملا ،
.ًاءوده رثكأ  تدبو  ًاليلق ، اهفواخم 

ام لك  اذه  .رظتننو  ربصلاب ، ىلحتن  نأ  بجي  اننكلو  دوعتس ، عبطلاب  – 
.امكنم هوجرأ 

انتنبا يلون  نأو  ةعاجشلاب ، ىلحتن  نأ  انيلع  نيتم –  قّلعي  .قحم –  تنأ  – 
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، هتقيلطل نطبم  حيملت  يه  هتاملك  ّنأ  حضاولا  نم  ادوع –  دعب  ربكأ  ًامامتها 
.ًايوس شيعنو  يتنبا  ذخآسو  فيصلا ، دعاقتأس يف  همالك –  لصاوي  هنكلو 

.ٍّدحتو ةدح  ميفيس يف  هلأست  نيتم – ؟ ديس  اي  ءيشلا  ضعب  رخأتت  ملأ  – 
ةدح اهبيجي يف  .تقولا –  لاوط  اهعم  تنك  كنكلو  ًاليلق ، ترخأت  امبر  – 

.ربكأ
انأو اماملك  يف  حولي  يذلا  راجشلا  عنمل  لخدتأ  .امكوجرأ –  – 
لدب امكضعبل  ةدناسملا  ميدقت  امكب  ضرتفي  ةبيصعلا  تاقوألا  هذه  يف  فدرأ – 

.تاماالا ليكو  راجشلا 
: لوقي وهو  نيتم  ّيلإ  تفتليو  امهنيب ، مدتحملا  شاقنلا  يهتني 

ضارغأ لقنب  موقأس  اذل  يوكاتآ ، يذلا يف  يلزنم  رجأتسملا  رداغ  دقل  – 
.كانه ىلإ  ةنيم 

.هلأسأ ةلجعلا – ؟ املو  – 
نإف ةأفدملا ، داقيإ  ّمتي  مل  امو  اهلزنم ، لخدت  ال  سمشلا  ةعشأ  ّنأل  – 
عفد ىلع  نيربجم  انسل  اننأ  امك  .ءيش  لك  دسفتو  هيف ، ةيواز  لك  حستكتس  ةبوطرلا 
ّنأ امك  .يوكاتآ  يلزنم يف  ىلإ  لقتننس  ةنيم ، دوعت  نيحف  .ببس  نود  نم  راجيإلا 

.ًانامأ رثكأ  كانه  ةقطنملا 
.لبق نم  كلذ  لعف  كيلع  ناك  – 

ديعب ناكملا  نأل  كانه ، شيعلا  ىلع  قفاوت  اهنكلو مل  لعفأ ؟ ينينظتأ مل  – 
.اهتعماج نع 

تناك نإو  .امكضعبل  ةءاسإلاو  يضاملا  بيلقت  نم  ةدئاف  ال  ًانسح ، – 
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وجرأ نكلو  ءاشت ، يذلا  تقولا  يف  اهتيجاح  ذخأ  عبطلاب  عيطتست  كتبغر ، هذه 
.كلذ ررقت  نيح  لصتت يب 

ميدقت ىلع  ًاربجم  يسفن  دجأف  اذه ، يبلط  نم  نيبرغتسم  امهالك  يلإ ّ رظني 
: حيضوتلا

.انراظنأ نع  باغ  ليلد  ىلع  روثعلا  نم  نكمتن  امبر  – 
ذخأل رجأتسملا  دوعيس  مداقلا  عوبسألا  يفف  رمألاب ، كملعأس  عبطلاب  – 
روثعلا نم  نكمتنس  امبر  .ةنيم  ضارغأ  لقنب  موقأس  اهدعبو  يلزنم ، نم  هتايجاح  ةيقب 

.نيحلا كلذ  ىتح  اهيلع 
.هل لوقأ  .كلذ –  ققحتي  نأ  وجرأ  – 

هللا نذإب  ةلهتبم –  اهيدي  عفرت  يهو  ميفيس  لوقت  .كلذ –  ققحتيس  – 
.ةافاعم ةملاس  ةبيبحلا  يتنبا  انيلإ  دوعتس 

.لؤافتلا نم  ةفيطل  ةجوم  ةثالثلا  نحن  انرمغت 
: ًالئاق نيتم  قّلعيو 

دحأ ةقفرب  يه  امبر  .ساسألا  نم  لزنملا  كلذ  ىلإ  ةنيم  بهذت  امبرو مل  – 
، لضفأ بيبط  ىلع  اهضرع  ثيح  اهتقيدص ، هنع  ينتربخأ  يذلا  لجرلا  كلذ  ام ؛

انيلإ دوعتسو  .اهتيفاع  ديعتست  يكل  ام  ناكم  يف  تقولا  ضعب  يضقت  نآلا  يهو 
.مايأ ةعضب  لالخ 

: لوقأ انأو  لمأ  ةقراب  يأ  نع  ناثحبت  نيتللا  زوجعلا  ينيع  ىلإ  رظنلا  نعمأ 
.ةأجف انيلإ  دوعت  امبر  ..امبر  – 
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نورشعلاو عباسلا  لصفلا 

رثكأ انلامآ  صلقتت  موي ، لك  ءاضقنا  عمو  مايألا ، يضمت  .دوعت  ةنيم ال  نكل 
يف ثحبأ  .لئاط  نود  نم  مايأ ، ةعضب  لك  يجانب  لاصتالا  لصاوأ  .رثكأف 
وأ صاصرلاب  نهلتق  ّمت  يتاوللا  تايتفلا  داسجأ  دهاشأ  حراشملاو ، تايفشتسملا 

ةاتفلا هبشت  نهنم ال  ًايأ  نكلو  ةرايس ، ثداحب  وأ  ًاقرغ ، نتم  يتاوللا  نيكس ، تانعطب 
اهمييقتو يسفنب  تامولعملا  ىلع  لوصحلا  لواحأ  .ةدحاو  يأ  الو  اهنع ، ثحبأ  يتلا 

ىقلتأ ال  يننكلو  يفاشملا ، يف  نيلماعلاو  ةحرشملا  يفظوم  ىلإ  ثدحتأف  ديدج ، نم 
: هتاذ باوجلا  ىوس 

.اهنع ثدحتت  يتلا  تافصاوملاب  ةاتف  انيلإ  اورضحي  مل  ال ، – 
لطت كلذ ، لعفأ  يتلا ال  تاقوألا  يفو  ثحبلا ، نع  فقوتأ  كلذ ال  مغرو 
مسلاب رعشأف  اهلتق ، نم  يننأب  سم يل  يهو  يفواخم ، قامعأ  نم  اهسأرب  ةماس  ىعفأ 

هذه لظت  برهلاو ، داعتبالا  لواحأ  امهمو  كهنملا ، يدسج  نم  ةيلخ  لك  قرحي 
.ةظحل يأ  ّيلع يف  ّضقنيس  يفخ  ودعك  يندصرتت  ةركفلا 

: يسفنل لوقأ  سأيلا  ينم  لاني  نأ  دعبو  نايحألا  ضعب  يفو 
يننكلو مل .رمألا  لبقتأ  انأ  اه  .اهيلع  رانلا  قالطإب  تمق  دقل  ًانسح ، – 

اهدسج وه  بابضلا  طسو  براهلا  لظلا  كلذ  ّنأ  ملعأ  تنك  ولف  كلذ ، دمعتأ 
لجأ نم  ليحتسملا  تلعفل  لب  قالطإلا ، ىلع  رانلا  قالطإب  تمق  امل  ليحنلا ،

.اهتيامحو ادعاسم 
تمق يننأ  ةقيقح  يفنت  ال  ةيقطنملا ، يتارربمو  ةنسحلا ، ياياون  لك  نكلو 
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اأ مل ضرتفأو  رخآ ، لامتحا  ىلإ  أجلأ  اهنيح  .يبلق  فاغش  تكلم  يتلا  ةاتفلا  لتقب 
وأ ةيح  اهيلع  رثعن  ام مل  رمألا ، نم  ققحتلا  لاحملا  نم  نكلو  لزنملا ، كلذ  ىلإ  بهذت 

.نونجلاب باصأ  ىتح ال  اهل ، يلتق  لامتحا  داعبإ  نم  نكمتأ  اذو  .ةتيم 
اهنكل ينتباصأ ، يتلا  تارييغتلا  نم  يناعي  نم  رثكأ  يه  ةكيلم  ّنأ  مغرو 

انه لوجتأ  انأو  ٍملأب  ينبقارت  لب  .لاؤس  يأ  يل  هجوت  نأ  نود  نم  اهتمصب  ظفتحت 
: ينلأسي وهو  نيتم  لصتي يب  عوبسأ  رورم  دعبو  .منرسملاك  كانهو 

؟ ةديدج تاروطت  كانهأ  – 
: ةبيخ لصاوي يف  يفنلاب ، هبيجأ  نيحو 

.روضحلا ّدوت  امبر  ًادغ ، ةنيم  تايجاح  لقنب  موقنس  – 
.لعفأس كل ، اركش  – 

املف .ّيل  لضفأ  نوكيس  يباهذ  مدع  ّنأ  رعشأ  ةعامسلا ، قالغإ  دعبو 
نكلو .ًادج  فيعض  كانه ، ليلد  ىلع  روثعلا  لامتحاف  ناكملا ؟ كلذ  ىلإ  بهذأس 

نإو ينصخت ، يتلا  تايركذلا  نم  ديدعلا  هيفو  يناثلا ، يتيب  ةباثمب  ربتعي  لزنملا  كلذ 
.اهنع ًاضوع  باهذلا  ردجيف يب  اهلزنم ، ءالخإ  ءانثأ  دجاوتلا  عيطتست  ةنيم ال  تناك 

ىتحو لب  اايغ ، ةركفل  انلبقت  ةرورضب  رعشأ  انأو  حابصلا ، ىتح  مونلا  ينيفاجي 
يتلا نكامألا  نع  اهراثآ  يفتختسو  ًاضيأ ، اهلزنم  نولخيس  مه  اهف  .اوم  ةركف 
داعبأ ذخأب  راكفألا  هذه  أدبت  ريصق  تقو  لالخو  ًاديور ، ًاديور  اهيف  تشاع 
يريرس بلقتأف يف  يقبتملا ، ينزاوت  لكب  ةحيطم  فنعب  مطالتتو  ينهذ ، ةيسوباك يف 
كرحتت يهو  يراوج  ىلإ  ةكيلم  ةظقيب  رعشأ  .لئاط  نود  لامشلا  تاذو  نيميلا  تاذ 
يننضتحت .ليوط  تقو  ذنم  مونلل  تدلخ  اهتننظ  دقل  .برغتسأف  ءود ، سفنتتو  ةفخب 
لوجتت .ةنيكسلا  ضعبب  اهدسج  ةرارح  يندمت  هعقوتأ ، ام  سكع  ىلعو  غلاب ، نانحب 
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هذ اهبلق  تانونكمب  يل  يضفت  اأكو  يهجوو ، يرعش  ىلع  فطلب  اهعباصأ 
ىركذ يبلق  يف  ةيناحلا  اهعباصأ  ءفد  لعشي  .تاملكلا  لدب  ةفيطللا  تاسمالملا 
.يفعض تاظحل  هب يف  ءامتحالا  يننكمي  ميدق  قيدص  ةحئار  يمأ ، ةحئار  لمحت  ةميدق 
يذلا بيهرلا  ملألاو  بضغلا  كوكشلاو  فواخملا  لك  جرختل  عومدلاب ، يانيع  ئلتمت 

ةعفد جرخت  اهلك  .ام  ةليل  بابض  طسو  تعاض  يتلا  لامآلاو  هتأطو ، تحت  حزرأ 
اهنضحل ينمضت  لافطألا ، امك  ءاكبلا  شهجأو يف  يسفنل ، نانعلا  قلطأف  ةدحاو ،

: نوزحم توصب  ينلأست  ًاليلق ، أدهأ  نأ  دعبو  .ربكأ  ةوقب 
؟ ةنيم تتام  له  – 

.فرعأ ال  – 
ملعت اأكو  اهلمانأب ، يعومد  حسمت  يهو  لوقت  .ةيح –  نوكت  نأ  وجرأ  – 

.تناك ًايأ  ينحماست  اهنكل  يرعاشم ، ةقيقحب 
غوزبلاب أدب  يذلا  رجفلا  ءوض  تحت  لمجأ  ودبتف يل  تمص ، اهيلإ يف  رظنأ 

اميف ةوقب  اهنضتحأ  ءيش ، لك  مغر  ينبحت  مكو  ةقداص ، يه  مك  دكأتأ  اهنيح  .وتلل 
، مأوتلل ااجنإ  مغر  هتراضن  ىلع  ظفاح  يذلا  اهدسج  لمأتأو  فطلب ، يرعش  دسمت 

ياتفش سمالت  نيحو  .ىفشملا  نم  يجورخ  ذنم  بحلا  اهعم  سرامأ  يننأ مل  ركذتأف 
يتبغر دادزت  ةتماص ، يكبت  تناك  يلثم  اأ  كردأف  ةحولملا ، معطب  نسحأ  اهيتفش ،

.ليوط نمز  ذنم  ا  رعشأ  ةمراع مل  ةبغرب  انادسج  محتليو  اهيف 
لك نع  ًاديعب  ًافيفخ  وفطي  يدسج  نأكو  ةقيمع ، ةحارب  رعشأ  يهتنن  نيح 
ثيح لالظلا  ةفراو  ةمخض  ةفاصفص  تحت  بخص  نود  قفدتي  ام  ر  قوف  يفواخم ،
حبست ةيناوجرأ  ًامويغ  ىرأف  ءامسلا ، وحن  يتارظن  هجتت  ةيعيبر ، سمش  ةعشأ  اهللختت 
طسو صوغأو  ينللظت ، يتلا  ةرجشلا  قاروأ  نيب  لسلستت  يتلا  حيرلا  عقو  ىلع  ءود 

.قيمعلا قيمعلا  مالسلا  كلذ 
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توص هنإ  ًاديج ، هفرعأ  يذلا  توصلا  اذه  ىلع  ظقيتسأ  .يندعاس –  – 
يتارظن لوجت  قمع ، مانت يف  يراوج  ىلإ  ةكيلم  ثيح  ريرسلا ، ًاسلاج يف  ضأ  .ةنيم 

: ًاددجم توصلا  عمسأ  مونلل  يتدوع  لبقو  مهوتأ ، يننأ  ّدب  .ًادحأ ال  ىرأ  الف  ناكملا  يف 
.يندعاس – 

، انتفرغل ةلباقملا  سولجلا  ةفرغ  نم  مداق  توصلا  ّنأ  فشتكأف  عمسلا  فهرأ 
ًالظ حملأف  ةعرسب ، ضأ  .توصلا  اذه  نع  ةلفاغ  ودبت  يتلا  ةكيلم  ىلإ  يتارظن  دوعتف 

.بابلا مامأ  نم  ربعي 
.هب قحلأ  انأو  خرصأ  .فقوت –  – 

، لزنملا باب  حتف  دق  هدجأ  رمملا  ىلإ  لصأ  نيحو  فقوتي ، لظلا ال  نكلو 
.ةنيم هبشي  هنإ  .جراخلا  ىلإ  باسناو 

.يفقوت ةنيم  ..ةنيم  – 
، روفلا ىلع  ا  قحلأف  .يتاخرصب  يلابت  نأ  نود  جرخت  اهنكلو  ًايدانم ، خرصأ 
حمسي يل ال  سماد ، مالظ  اقراغ يف  يسفن  دجأ  ىتح  لزنملا ، باب  نم  جرخأ  نأ  امو 

ضرألا سسحتأف  لئاط ، نود  ءابرهكلا  رز  نع  ًاثحب  يادي  لوجت  .يدي  ةيؤرب  ىتح 
يننكل ا ، سأب  ةفاسم ال  ريسأ  يننأ  مغرو  ملالسلا ، ىلإ  لوصولا  لجأ  نم  يمدقب 
ناكم نوكي يف  نأ  ّدب  جردلاف ال  لوقعم ، ريغ  .ملالسلا  ةيادب  ىلع  روثعلا  نع  زجعأ 
باسني ةمتعلا ، طسو  حولي  قفن  حولي يل  طقف ، يسدحب  ًايدتهم  ريسأ  اميفو  انه ، ام 

نكلو ليوط ، رمم  ةيا  فقأ يف  يتشهد ، طسو  يسفن  ىرأ  اهنيح  .رونلا  ضعب  هنم 
حطسلا وحن  تدعصو  تاهاجتالا  ّيلع  تطلتخا  له  .يولعلا  قباطلا  عقي يف  يلزنم 

، يرصب يوقلا  ءوضلا  ىشغي  اهلصأ  نيحو  ةحتفلا ، كلت  وحن  ريسأ  كلذ ؟ كردأ  نود 
.يناكم زييمتو  ةيؤرلا  ةداعتسا  نم  نكمتأل  ينيع  كرفأف  تقرشأ ، دقو  سمشلا  دجأل 

.فولأم توص  يعماسم  ىلإ  ىهانتي  ءوضلا ، داتعأ  نيحو 
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.تلصو ًاريخأو  – 
ًايز ًايدترم  ةيشامق ، ةحول  مامأ  فقي  يمع  ىرأف  توصلا  ةهجو  وحن  تفتلأ 

ةاشرف هيدي  ىدحإب  كسمي  وهو  هسأر ، بناج  ىلع  ًاليلق  اهلامأ  هيريب  ةعبقو  ًافيرط ،
.ناولألل ًايبشخ  ًاحول  ةيناثلابو  نولأ ،

.هلأسأ ةحول – ؟ مسرتأ  – 
حضوي رثكأ –  هيومتلل ال  بايثلا  هذه  تيدترا  يننكلو  مسرلا ، نقتأ  ال  – 

ءاضمإلا يف ظحلت  ملأ  ةحوللا –  لفسأ  ىنميلا يف  ةيوازلا  وحن  هديب  ريشي  وهو  يل ،
؟ ةحوللا ةيواز 

.ءاضمإ وأ  مسر  يأ  نم  ةيلاخ  اهنكلو  ًاثحاب ، ةشامقلا  ىلع  ينحنأف 
.لاؤسلا رركي  هارت – ؟ الأ  – 

.هبيجأ .ءاضمإ –  وأ  ةمسر  يأ  اهيلع  دجوت  ال  ةيلاخ ، ةشامقلا  نكلو  – 
ةاشرفلاب ريشي  وهو  رثكأ  ةحوللا  نم  برتقيف  لوقأ ، ام  قدصي  هنأ ال  الإ 

: ًالئاق ااذ  ةيوازلا  وحن 
ملأ اهدعب –  ينلأسيل  ةيوازلا ، ةنيم يف  مسا  بتكيو  .انه –  هنإ  رظنأ  – 

؟ اهيلع رثعت 
: هبيجأ يننكلو  لاؤسلا ، ينقياضي 

.اهدجأس يننكلو  دعب ، سيل  – 
.انه يهف  كلذل ، يعاد  ال  – 

يذلا شحوملا  ميدقلا  رصقلا  كلذ  ىرأل  ريشي ، ثيح  ىلإ  يتارظن  هجتت 
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.حنا دوسألا  يديدحلا  هبابو  ةكلاهتملا ، هناردجو  ةميدقلا ، هذفاونب  ًالبق ، هب  تملح 
.ًابرغتسم هلأسأ  كانه – ؟ يهأ  – 

اهلوقي .فيشرألا –  مسق  يف  ليوط ، تقو  ذنم  انحلاصل  لمعت  اإ  – 
ةالابمالب

؟ ينم رخستأ  – 
ديدجت ىلع  لمعي  يذلا  ديدجلا  قيرفلل  تمضنا  دقف  كلذ ؟ لعفأس  املو  – 

.هتتمتأو فيشرألا 
.رتويبمكلا مادختسا  نقتت  اهنكلو ال  – 

ًالوقع لب  لمعلا ، ًاديبع يف  جاتحن  نحنف ال  ةيبغلا ، ةلآلا  كلت  نم  كعد  – 
.ةلاّعفو ةيكذ 

؟ فيشرألا مكديفتس يف  فيكف  ةماسر ، اهنكلو  – 
، انفيشرأ نيدوجوملا يف  صاخشألا  عيمج  روص  نع  خسن  مسرب  موقتس  – 

مدق ىلع  ريسي  لمعلا  حبصأو  ًاضيأ ، بابشلا  ءارعشلا  نم  نينثا  فيظوتب  انمق  دقو 
.قاسو

انأو اهلوقأ  ءارعشلاو – ؟ نينانفلل  فيشرألا  ةجاح  امف  .مهفأ  ال  – 
.كحضأ

لوحتس ةيقيقح ، ةروث  هنع  ثدحتأ  يذلا  رييغتلاف  مهفت ، نل  عبطلاب  – 
.ةلماكتم ةينف  ةفحت  ىلإ  انلمع 

.ًايلاع هقهقأف  ديزملا ، عامس  عيطتسأ  ال 
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نم رثكأ  كتحلصمل  ّبصيس  ديدجلا  رييغتلاف  ةيرخسو ، ًاكحض  كافك  – 
ةعيبط ببسب  نآلا ، دعب  كنع  يلختلا  ركفت يف  نل  ةريغصلا  كتبيبح  ّنأل  عيمجلا ،

.كلمع
.ًابضاغ يمع  ينقمري  اميف  كحضلا  نع  فقوتأ 

.هل لوقأ  .ينع –  َلختت  اهنكلو مل  – 
لوقي يل: وهو  ةيناح  ةيوبأ  ةماستبا  ههجو  ىلع  مسترتف 

.ءيش لكب  ينتربخأ  دقف  راكنإلا ، نع  فقوت  – 
؟ يه نيأ  نكلو  – 

لوقي يل: وهو  ًابناج ، ناولألا  ةحولو  ةاشرفلا  عضي 
.يعم لاعت  – 

.هبيج نم  ًامخض  ًاحاتفم  جرخي  ثيح  بابلا ، وحن  بنج  ىلإ  ًابنج  ريسنو 
؟ اهيلع بابلا  نولفقت  له  – 

.باضتقاب لوقي يل  .ملعت –  امك  نامألا  لجأ  نم  – 
دعبو لفقلا ، حاتفملا يف  لخدي  اميف  ًاتماص ، ىقبأ  يننكلو  كلذ  ينقوري  ال 
هبيج ًاعم يف  حاتفملاو  لفقلا  يمع  عضيف  .يديدحلا  بابلا  حتفي  نيتقط  توص  عامس 

حضوي يل: وهو 
.لخادلا نحنو يف  بابلا  دحأ  انيلع  لفقي  ىتح ال  – 

لخادلا وحن  وطخن  نإ  امو  هعبتأ ، انأو  لخديو  بابلا  نم  ىنميلا  ةهجلا  عفدي 
هب قاحللا  بغرأ يف  الو  ينع  ًامغر  يحمالم  صلقتتف  .ةيوق  ءالط  ةحئار  انحفلت  ىتح 
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.رثكأ
.يمع حضوي يل  .اهيلع –  داتعتس  .ةنفع  ءالط  ةحئار  اإ  – 

نكل دحأ  دوجو  مدع  مغرو  ثاثألا ، ةمخف  ةهدر  لخدنل  قيضلا  رمملا  زاتجن 
نوللا ةيلسع  ةداجس  دتمت  انمادقأ  تحتف  .تاونس  ذنم  روجهم  هنأكو  ودبي  ناكملا ال 

يكورابلا ثاثألا  ةيقب  عبقي  اميف  .نولاصلا  ةيضرأ  ثلث  يطغت  ءادوس ، شوقن  اهللختت 
.فقسلا ىلإ  ةقلعملا  ةيلاتسيركلا  تايرثلا  ءاوضأ  تحت  راقوب  زارطلا ،

رصقلا اذهل  رمتسم  رئاز  هنأ  حضوي  اذهو  هلوح ، امل  ًامامتها  يمع  يلوي  ال 
قطقطي ميدقلا  ةيضرألا  بشخو  نوللا ، ينب  يبشخ  باب  وحن  ًاراسي  هجتن  .ميدقلا 

.ةريغص ةفرغ  لخدنو  بابلا  زاتجنف  انمادقأ ، عقو  تحت 
هجتي نوللا  دوسأ  يرئاد  ملس  اهطسوتي  ثيح  ةفرغب  هنم  رثكأ  جربب  هبشأ  هنإ 

لوقي يل: وهو  نوزبردلاب  ًاكسمم  دوعصلا  يمع  أدبيف  ىلعألا ، وحن 
.دوعصلا انيلع  ىلعألا ، كتاتف يف  – 

ةيا نم  امو  رهظي  فقسلا  الف  ةشهد ، يانيع  ظحجت  يسأر  عفرأ  نيح 
اننأ لقعيأ  .جراخلا  نم  ولعلا  اذه  لكب  ودبي  رصقلا ال  ّنأب  ركفأف  .يبلوللا  جردلا  اذهل 
ّيلعو جردلا ، قلستب  أدب  هنكلو  يمع ، نم  راسفتسالا  بغرأ يف  رخآ ؟ ءانب  انلخد 
ةقلعملا تاحوللا  رهظت  ةجرد  نيرشع  يلاوح  دعبو  نيبقاعتم ، انالك  دعصي  .هب  قاحللا 

تافاسمبو ماظتناب  ةفوفصم  تاهاجتالا  لك  نم  انب  طيحت  ثيح  ناردجلا  ىلع 
.تاهرتروب نع  ةرابع  اهلكو  .ىرخألاو  ةحوللا  نيب  لصفت  ةيواستم 

نم ىلإ  برقأ  تب  يننأ  رعشأف  ةفاثك ، ةحئارلا  دادزت  دوعصلا  انلصاو  املكو 
فيشرألا نينانف يف  دوجو  لوح  هلاق  اميف  داج  يمع  ّنأ  ودبي  .تاحوللا  هذه  مسر 

انأو ةجهبلا ، نم  ةجوم  ينحاتجت  حيحص ، ًاضيأ  ةنيم  نع  همالكف  ًاذإ  .مسرلاب  نوموقي 
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، رثكأ تاجرد ال  تس  وأ  سمخ  ىوس  يمع  نع  ينلصفي  ثيحب ال  ىطخلا ، عرسأ 
ىتح وأ  مالكلاب  حمست  ةعطقتملا ال  يسافنأ  نكلو  ةنيم ، نع  هلاؤسو  هب  قاحللا  ديرأ 

، هلك يدسج  نم  حضني  قرعلاف  ةنعللا ، .عيرسلا  عاقيإلا  اذ  دوعصلا  ةلصاوم 
ةنوخس نكلو  يتوق ، لك  عامجتسا  لواحأ  انأو  هب  قاحللا  ّدوأ  لب  يلابأ ، يننكلو ال 

تاجردلا ددع  دادزي  ثيحب  يتكرح ، لقثتو  يقامعأ  نم  ام  ناكم  نم  قلطنت  ةبهال 
عارسإلا لواحأ  انأو  تومأ  داكأ  امنيبف  بارغتسا ، هبقارأ يف  اميف  اننيب ، لصفت  يتلا 

قرعلا ةفاثك  دادزت  .رمعلا  لبتقم  باش يف  هنأكو  ةقيشر ، تاوطخب  وه  دعصي  ًاليلق ،
قيضلا جربلا  ناردج  نأبو  يفخ ، راودب  رعشأ  ةديدج ، ةوطخ  لك  عم  ةحئارلاو 

انأ ثيح  ًافقاو  ّلظأو  ديدج ، سفن  بحس  نع  زجعأف  ةوطخ ، لك  عم  ينرصاحت 
لخدي ةحتف  وأ  ةذفان  نع  ثحبأ  ةعرسب ، ناردجلا  ينم  برتقت  اميفو  .تقولا  نم  ةهربل 

راوج ىلإ  ةقلعملا  تاحوللا  ىوس  ًائيش  دجأ  يننكلو ال  هسفنتأل ، ءاوهلا  ضعب  اهنم 
برقأل يدي  دمأ  اهادحإ ، ءارو  ةذفان  كانه  نوكت  نأ  لمأ  ىلعو  ضعبلا ، اهضعب 

ىلع لسنت  نمو مث  ةلهول ، ّيلإ  رظنت  ةريغص  ةيلحس  ىرأل  طئاحلا ، نع  اهحيزأو  ةحول ،
، ةذفان كانه  ًائطخم ، نكأ  مل  لجأ  ىرخألا ، ةحوللا  حيزأف  لفسألا ، وحن  طئاحلا 

عقأسو يتوق ، لك  تدفنتسا  يننأ  كردأو  شعترت ، يدي  نكلو  ًافهلتم ، اهنم  برتقأ 
ةرم ضأ  نل  تطقسو ، ّيلع  يمغأ  نإف  عيطتسأ ، ام  ردق  ةمواقملا  لواحأ  ًاضرأ ،
ىتحو تاظحل ، دعب  يتئر  ألميس  يذلا  فيظنلا  ءاوهلا  ةركفب  يسفن  يساوأ  .ىرخأ 

اإ رذحلاو ، ءودهلاب  يلحتلا  ّيلع  اذل  ًالاعفنا ، رثكأ  ينكرتت  رمألا  يف  ريكفتلا  درجم 
.ملستسأ نأ  بجي  نكلو ال  ًاضيأ ، يمدق  ىلإ  ةشعرلا  لقتنت  .ةروطخ  تاوطخلا  رثكأ 

: ىلعألا نم  ام  ناكم  نم  يمع  يتوص  ينلصي  نيح  ةذفانلا ، لفق  ىلإ  يدي  دتمت 
.لعفت نأ  كايإ  – 

: قلق ينقمري يف  هارأ  يسأر ، عفرأ  نيح 
.ةرملا هذه  عزج  رركي يف  .ةذفانلا –  حتفت  نأ  كايإ  – 
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.قنتخأ داكأ  – 
.لصن اندك  رثكأ ، لمحت  – 

نع يناسل  زجعي  ثيحب  ًالئاه ، ًادهج  كلهتست  ةليلقلا ، تاملكلا  هذه  ىتح 
ىنثم تاجردلا  ًازفاق  يمع  طبهي  اميف  هريدأو ، لفقلاب  كسمأ  يننكلو  .رثكأ  كرحتلا 

: ربكأ ةعرسب  فرصتلا  لواحأف  .ةذفانلا  حتف  نع  ينعنمي  يكل  ثالثو ،
.ًاعزج خرصي  .اهلعفت –  ال  – 

ءاوه ةرذ  سفنت  لبق  نكلو  ةذفانلا ، ةفاح  وحن  هجتأف  تاف ، دق  تقولا  نكلو 
كسمتأ .حنرتلاب  اهيلع  فقن  يتلا  ملالسلا  أدبتو  ًابخاص ، ًاجيجض  عمسأ  ةشعنم ،
.ةيقبلا راهنت  اميف  يدي ، لظت يف  ا  كسمتأ  يتلا  ةعطقلا  نكلو  نوزبردلاب ، ًابوعرم 

ناكم نع  ثحبي  يلثم  هدجأ  يننكلو  ةدعاسملا ، ًابلاط  يمع  وحن  ةعزفلا  يتارظن  هجتت 
.اننويع يقتلت  ةلهولو  ديدشلا ، هبعر  طسو  هب  قلعتي  ام 

دجأ كلذ ؟ تلعف  امل  يل : لوقي  هنأكو  حضاو  مول  يف  ّيلإ  رظنلا  قدحيف 
يذلا ديحولا  ءيشلا  نكلو  طوقسلا ، أدبأ يف  نمو ّمث  ةأجف ، غارفلا  ًاقلعم يف  يسفن 

لوجت .عيرسلا  يطوبه  ىتح يف  ينقرافت  يتلا ال  ةنتنلا  ةحئارلا  كلت  وه  ينمزالي  ّلظي 
.هيلع رثعأ  ال  يننكلو  ام ، ءالط  ةحئار  اأ  ينربخأ  يذلا  يمع  نع  ًاثحب  يتارظن 
ةفلتخم تاحولو  ةراجح  فقسلا ، نم  ساوقأ  ديمرقلا ، نم  ةريبك  عطق  طقاستت 

، اننيب ةددحم  ةفاسم  ىلع  ةظفاحم  ىقبت  لب  مطترت يب ، اأ ال  بيرغلا  نكل  .ماجحألا 
بقث وحن  ًاعيمج  عفدنن  رامقألاو ، كزاينلا  نم  ةصاخلا  هتباحس  هب  طيحت  بكوك  يننأكو 

ىلعألا ام يف  ءيشب  كسمت  دق  نوكي  نأ  وجرأ  نآلا ، ىتح  يمع  رهظي  .دوسأ مل 
تناك لهف  ىلعألا ، اأ يف  يمع  ينربخأ  دقل  ةنيم ؟ نع  اذامو  طوقسلا ، نم  هعنم 

.يتعاطتسا ىلع  لاحم  رمأ  هنكلو  ىلعألا ، وحن  رظنلا  لواحأ  انلثم ؟ ملالسلا  قلستت 
ةعرسب عفترت  يدسج  ةرارحب  رعشأف  يسأر ، كيرحت  ةلواحم  يف  ةريبك  ةقشم  دبكتأ 
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ٍتارطق طقاستي  هارأ  مث  نمو  يدسج ، ايالخ  نم  حوضنلاب  قرعلا  أدبيو  ةبهال ،
لدبف .تقولا  عم  اول  ريغتي  يتلاو  يعم ، طب  يتلا  ديدحلا  عطق  ىلع  رقتستل  ينقبست 
ناكم نم  تاوصأ  ينلصت  .يلاقتربلا  نمو مث  أدصلا  نول  ًالوأ  ذختت  محافلا  دوسألا 

، ًالئاه ًاجيجض  ثدحتو  ضرألاب  مطترت  يتلا  ديدحلا  عطق  تاوصأ  اأب  ركفأف  ام ،
مجحلا ةلئاه  ةاشرف  توصك  يعماسمل  ودبت  ببسلا –  فرعأ  نأ  نودو  اهنكلو – 

مالستسا درجم  يقامعأ ، يف  فوخ  ال  .بضغب  ةيشامق  ةحول  حطس  برضت  يهو 
ةحول ةيؤر  عيطتسأ  يننأ  ىتح  اهنم ، ًابيرق  ّتب  يتلا  ضرألا  ىلع  ينرظتني  ام  يأل 
اهزيمأ نآلا  تدعص ؟ نيح  اهظحلأ  مل  امل  .ضرألا  شرتفت  يتلا  ةريبكلا  كييازوملا 

عطق طقاستت  .ّيلإ  رظني  لجرل  ةحول  نع  ةرابع  يهو  عافترالا ، اذه  نم  حوضوب 
، اهيف ةماتق  رثكأ  حبصي  يذلا  رفصألا  نوللا  الخ  رثأتت ، يتلا ال  ةحوللا  ىلع  ديدحلا 

.محافلا دوسألل  لقتنت  نأ  لبق  أدصلا  نولب  حبصت  ديدحلا ، اهسمالي  يتلا  نكامألاف 
مامتها يطوقس يف  بقاري  وهو  امهعاستا  ىلع  هينيع  حتف  دقف  كييازوملا  لجر  امأ 

ناكم هتيأر يف  يننأ  مزجأ  داكأ  ىتح  فولأم ، ههجو  ّنأب  رعشأو  رظنلا  هلدابأ  غلاب ،
.ام

نيحو فيطل ، توص  ينلصي  .سوباك –  درجم  ناك  ًائيش ، ىشخت  ال  – 
؟ ًادج ًائيس  ناكأ  .يراوج –  ىلإ  ةكيلم  دجأ  ينيع  حتفأ 

.ةبيرغو ةعطقتم  دهاشم  درجم  .ركذتأ  ال  – 
.كجازم بيط  درتستسو  ليلقلا ، لكأتل  ضا  ايه  زهاج ، روطفلا  – 

؟ ةعاسلا مك  – 
.ةعساتلا غلبت  داكت  – 

.مونلا انقرغتسا  دقل  – 
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، ةزغلم ةماستبا  مستبت  يهو  لوقت  .ةحرابلا –  رهسلا  يف  انرخأت  اننأل  – 
.هفرعأ ببسل ال  ءيشلا  ضعب  ةيبغ  ودبت يل 

.اهلأسأ ةسردملا – ؟ ىلإ  ناتاتفلا  تبهذ  له  – 
.جاهتبا اهلوقت يف  .ليوط –  تقو  ذنم  – 

ودبي يل ثيح  مامحلا ، وحن  ًاهجتم  ضأف  اهتجو ؟ اافرصتب  ًاعرذ  قيضأ 
داكي يهجو  ىلع  هبكسأ  يذلا  درابلا  ءاملا  نكل  .لبق  يذ  نم  ًابعت  رثكأ  يهجو 
عضت .خبطملا  وحن  هجتأ  انأو  روطفلا ، دعب  امل  ينقذ  ةقالح  كرتأ  يشاعنإب ، ًاليفك  نوكي 
رثكأ ودبي يل  يذلا  اههجو  ىلإ  رظنأف  يسولج ، نيح  يمامأ  ياشلا  بوك  ةكيلم 
لوانتأ .هملعأ  ال  ببسل  قيضلاب  ينرعشي  ام  وهو  لبق ، يذ  نم  ةيويحو  ًاقارشإ 

تمصلا ىلإ  نكرت  ثيدحلا  اهتلدابمل  ةسامح  يدل  دجت  نيحو ال  تمص ، يروطف يف 
.لزنملا رداغأ  ةرشاعلا  يلاوح  يفو  .اهرودب 

لقنل انه  اأ  كردأف  مادملا ، ةرامع  مامأ  قاقزلا  يف  ءارمح  ةنحاش  فقت 
هبني وهو  نيتم  ديسلا  ىرأ  بابلا  دنعو  .اهنم  برقلاب  يترايس  نكرأ  اميف  ةنيم ، ضارغأ 
عفرأ نيحو  .راوجلا  يف  ميفيس  ودبت  ال  ىقيسوملا ، زاهج  طقسُي  الأب  لامعلا  دحأ 
ىفخي الو  ةيحتلا ، ةيقلم  اهسأرب  مادملا  ئموت  ايرامو ، مادملا  ىرأ  ىلعألا ، وحن  يسأر 

: لوقي وهو  ًاحفاصم  هدي  نيتم  دميف  بابلا ، نم  برتقأ  .عافترالا  اذه  نم  ىتح  ازح 
.كب ًالهأ  – 

.ةحفاصملا هلدابأ  انأو  اهلوقأ  .ًابحرم –  – 
هيف دجت  نلو  ةبلاط ، لزنم  هنإ  لوقي –  .ةريغص –  ءايشأ  ىوس  َّقبتي  مل  – 

.ًاريثك ًاثاثأ 
، ااب حتفي  مادملا ، قباط  ىلإ  لصأ  نيحو  .ةرظن –  يقلأل  دعصأس  – 
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: نوزحملا اههجو  رهظيل 
.لوقأ .ريخلا –  حابص  – 

.ةوهق ناجنف  برشنل  لضفت  تادِس ، ديس  رونلا  حابص  – 
.دوعصلا ّيلع  بجوتي  كل ، ًاركش  – 

؟ كلذك سيلأ  ةنيكسملا  نع  ةديدج  رابخأ  ال  – 
.دعب سيل  – 

.انه نم  لاقتنالاب  تبغر  امل  تداع ، ول  امبر  – 
.قّلعأ .كلذب –  لبقت  نلف  قح ، كعم  – 
؟ ًاذإ كلذ  لعفب  نيتم  ديسلا  ماق  َِمل  – 

عفد ديري  ال  وهو  رجأتسملا ، هكرت  دقو  يوكاتآ ، ةقطنم  يف  لزنم  هيدل  – 
.ببس نود  نم  لزنملا  اذه  راجيإ 

.ةدحب لوقت  راجيإلا – ؟ عفدب  هتبلاط  لهو  – 
.هيلع ءيش  ضرف  عيطتسن  الو  اهدلاو ، وهف  لوقأ ، ام  ملعأ  ال  – 
؟ هنم تعاض  نأ  دعب  الإ  هتنباب ، مامتهالا  ةرورض  ركذتي  ملأ  – 

.زجع يسأر يف  ليمأو  ّيفك ، طسبأ 
.مادملالوقت .ًاليلق –  ثيدحلا  لدابتن  يكل  ةنحاشلا ، باهذ  دعب  ّيلإ  ْدع  – 

.زوجعلا هذه  ىلع  ًاقفشم  اهلوقأ  .لعفأس –  – 
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، تاحوللا لمحي  يذلا  باشلل  قيرطلا  ًاحسفم  ىّحنتأ  بابلا ، قلغت  اميفو 
.دوعصلا عباتأو 

مامأ راهزألا  صصأ  ضعب  ىوس  َقبي  ملف  غراف ، هبش  نوكي  داكي  لزنملا 
عضبو مونلا ، ةفرغ  اهبتكو يف  خبطملا ، ىوقملا يف  قرولا  نم  ثالث  وأ  نيتبلعو  بابلا ،
فرغلا لوجتأ يف  .ةذفانلا  مامأ  ةميدقلا  ةكيرألا  ىلإ  ةفاضإلاب  نولاصلا ، يف  تاحول 
ةيمرملا قرولا  تاصاصق  بلقأ  اهنكامأ ، تكرت  يتلا  ءايشألا  عضاوم  ىرأ  انأو  ةيلاخلا ،

.لاب يذ  ءيش  ىلع  رثعأ  الف  كانهو ، انه 
.ًاديدج ًادحاو  كل  يرتشأس  – 

: ةلئاق تضرتعاو  قفاوت ، اهنكلو مل 
.ةصاخلا اايصخش  اهل  ءايشألاف  ..هناكم  ديدجلا  لحي  نل  – 

دقو ةسلخ ، كحضأ  تذخأ  لب  يدجلا ، لمحم  ىلع  هتلاق  ام  لمحأ  مل 
.ينتأر نيح  تبضغ 

ءيش يف يأ  ىقبي  ةعاس ال  فصن  دعبف  لمعلا ، ةرهم يف  بابشلا  ءالؤه 
.ةنحاشلا عطقلا يف  رخآ  نوعضي  اميف  ةقشلا  رداغأف  .لزنملا 

: لوقي وهو  نيتم  ينم  برتقي 
.لجرلا كلذ  نع  كلأسأ  نأ  ّدوأ  تنك  – 

؟ لجر يأ  – 
؟ نوكي نم  متفرع  له  ًاقباس ، هبحت  تناك  يذلا  لجرلا  – 

.هل لوقأ  .ةعماجلا –  اهئالمز يف  دحأ  – 
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.كلذب ينربخت  نيليس مل  نكلو  – 
.نيكسملل بعاتملا  ريثت  يكل ال  رمألا ، تفخأ  امبر  – 

؟ هعم ققحت  نلأ  – 
ققحنس يف كلذ  مغر  اننكلو  هيف ، كشلل  انعفدي  ام  دجوي  ةقيقحلا ال  يف  – 

.عاطتسملا ردق  ةيدايحب  اهلوقأ  .رمألا – 
ينربخت اأكو  اهديب  ئموت  يتلا  مادملا ، ةذفان  وحن  يتارظن  هجتت  ءانثألا  كلت  يف 

اهدسجب ايرام  رهظت  ةهرب  دعبو  .ءاقبلاب  ريشت يل  اهارأل  ًاديج ، رظنلا  ققدأف  .ام  ًارمأ 
، ةيئابرهكلا ةنيم  ةيناطب  اأ  ّدب  ال  ام ، ةيناطب  اهديب  لمحت  .ةرامعلا  باب  ىلع  مخضلا 

اهّدمأ يتلا  ةيناطبلا  ينيطعتل  يوحن  ايرام  هجتت  .دربلا  ءاقتال  مادملل  اهتطعأ  يتلاو 
تلامأ دقو  ينعبتت  اميف  .ةنحاشلا  ءايشألا يف  ةيقب  قوف  اهعضو  يذلا  باشلل  يرودب 

.ًاليلق نيميلا  وحن  اهسأر 
.لوقت . – 15 ةلبآ ةنيمل  اإ  – 

.ةلبآ ةنيمل  اإ  ًامستبم –  درأ  .لجأ –  – 
وحن ناهجتي  رخآلا  باشلاو  نيتم  اميف  ةنحاشلا ، ةرخؤم  ىلإ  ناباش  دعصي 

صقارتلا يف ايرام يف  أدبت  باوبألا ، اوقلغي  نأ  دعبو  .ينعدوي  نأ  دعب  قئاسلا  ةروطقم 
.لخادلا وحن  يفطعم  نم  ينرجت  ىتح  ةنحاشلا  كرحتت  نإ  امو  .ربص  دافنب  ااكم 

.اهلأسأ ءيش – ؟ ىلإ  نيجاتحت  له  ايرام ، رمألا  ام  – 
.ةلبآ ةنيم  اوسن  دقل  – 

.يتزيزع اي  انه  تسيل  اهنكلو  – 
فيك اهيدي ، اتلكب  يفطعم  كسمت  يهو  رركت  .ةلبآ –  ةنيم  اوسن  دقل  – 
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؟ ةدوقفم ةنيم  نأب  اهل  حرشأس 
.لوقأ .حابصلا –  اذه  ةنيم  كتلبآ  ترداغ  دقل  – 

.لخادلا مانت يف  اإ  رداغت ، مل  – 
.موؤشملايحابص لمتكيل  كنونج  ىلإ  ةجاحب  تسل  يننأ  يسفن  ددرأف يف 

.ًاملستسم اهلوقأ  مانت – ؟ نيأو  – 
.يلفسلا قباطلا  ىلإ  ددرت  ريشت يف  يهو  اهلوقت  .كانه –  – 

.اهنم صلختلا  ةلواحم  اهلوقأ يف  .ىرن –  انيعد  ًاذإ ، ًانسح  – 
مامأ فقن  ثيح  ةرامعلا ، لخدنو  يديب ، كسمت  يهو  لوقت  .لاعت –  – 

.يضرألا قباطلا  ةقشلا يف  باب 
.بنارألا لثم  لخادلا  مانت يف  اإ  – 

.ااملك ينقعصت 
؟ بنارألا لثم  – 

؟ ةاتفلا هذه  هلوقت  يذلا  ام  يهلإ ، اي 
.ةفهل اهلأسأ يف  كعم – ؟ حاتفملا  له  – 

.يهجو مامأ  ةءارب  نيتغرافلا يف  اهيدي  حتفتف 
ىلإ يتوعدل  أيهتت  يتلا  مادملا  باب  قرطأو  ةعرسب ، دعصأ  .انه –  ينيرظتنا  – 

؟ ةيضرألا ةقشلا  حاتفم  كيدلأ  ًاثهال –  اهلأسأ  ينكلو  لوخدلا ،
.ةميدقلاةقشلا كلت  حتف  يتبغر يف  ببس  مهفت  نأ  نود  لوهذ  ينقمرت يف 
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.لوقأ .دعب –  اميف  كل  حرشأسو  حيتافملا ، ينطعأ  ِكوجرأ  – 
.حيتافملا رضحتو  لخادلا ، وحن  ريدتست 

يف ىضوف  تثاع  دق  ايرام  ّنأ  ىشخأو  انه ، تسيل  فيظنتلا  ةلماع  – 
.حيتافملا ّدمت يل  يهو  لوقت  .ناكملا – 

.ًابيرغ ًاصخش  تسلف  كيلع ، ال  – 
.بابلامامأ ءوده  ينرظتنت يف  ايرام  ثيح  طوبهلاب ، عرسأو  حيتافملا  ذخآ 

تعمس يتلا  ةناحلا  رهظتو  نيترود ، دعب  حتفي  يذلا  لفقلا  حاتفملا يف  لخدأ 
، ةرواا ةفرغلا  نيبو  هنيب  رادجلا  ليزأ  يذلا  عساولا  نولاصلا  يف  .لبق  نم  اهنع 

ءيا اودواعي  نل  نيذلا  ىمادقلا  اهنئابز  راظتناب  اهيسارك  عم  تالواط  رشع  فطصت 
قعالمو نوحص  بارشلا ، ينانقو  تاساكلا  تفطصا  دقف  هيفوبلا  يف  امأ  .ًادبأ 
ةناحلل روص  هيلع  تقلع  تهابلا  شقلا  نم  ءاطغب  ناردجلا  تيطغ  امك  نيكاكسو ،

.رعشلا نم  تايبأو  تالاقمل  ةرفصم  قاروأ  تاصاصق  تقلع  امك  اهدجم ، مايأ  يف 
هذه هلوقت  امل  نوكرلا  ءابغلا  نم  هنأ  ركفأف  ناكملا ، رهظت يف  ةنيم ال  نكلو 
نكل .يدوعص  نيح  مادملا  مامأ  جرحم  فقوم  ودبأس يف  يننأ  امك  ةنيكسملا ، ةهوتعملا 
تئج نيح  ةدم ، لبق  هتعمس  يذلا  هتاذ  توصلا  هنإ  يهابتنا ، ّدشي  ام  ةلآ  توص 

.داربلا كرحم  توص  ًاليل ؛
.ايرام لأسأ  ةلبآ – ؟ ةنيم  يه  نيأ  – 

هنم ردصي  يذلا  حوتفملا  بابلا  ىلإ  ريشت  يهو  لوقت  .لخادلا –  مانت يف  – 
نم ةمخض  ةجالث  ىرأ  لخادلا  يفو  ًاعافترا ، توصلا  دادزي  انبرتقا  املكو  .توصلا 

.نيباب
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.نيتحوتفملااهيعارذب هنضتحتو  داربلا  نم  برتقت  يهو  لوقت  .ابابل –  هنإ  – 
.ينذأ يف  نينطلا  لصاوي  داربلا  كرحم  توص  اميف  ينباتنت ، ةريرعشقب  رعشأ 
اهضعب بناج  ىلإ  فطصتو  يوضوف ، لكشب  ينهذ  ةنزخملا يف  ةصقلا  ءازجأ  محتلت 

، ةعجوملا تالامتحالا  هذه  نع  داعتبالا  لواحأ  .يبلق  فقوي  داكي  عيرم  بيترت  يف 
تلواح امهمف  .كلذ  نع  زجعأ  يننكلو  هيلإ  يضفت  يذلا  نوعلملا  قيرطلا  نع 

داربلا باب  مامأ  يفواخم  طسو  فقأ  .هتاذ  سوباكلا  ىلإ  ينهذ  ينديعي  داعتبالا ،
كسمتلا لواحي  ينهذ  نم  ءزج  لاز  ام  لب  يلمأ ، لك  دقفأ  نأ  نود  تاظحلل ،

.ًاملأ لقأ  ىرخأ  تالامتحاب 
طسو نابرهي  نالظ  .رادوكسوأ  لزنمل  انتمهادم  روص  يتليخم  ىلإ  دوعت 
لصاوي لب  ًاضرأ ، طقسي  هنكلو ال  امهدحأ ، باصي  .رانلا  قالطإ  تاوصأ  .بابضلا 
تسيل هتباصإ  ّنإ  لوقي  باصملا  لظلا  نكلو  ةدعاسملا ، رخآلا  لواحي  امبر  .ضكرلا 

ىلإ ةدوعلا  لضفي  تالاحلا  عيمج  هنكل يف  باصم ، هنأب  ًاكردم  نوكي  دقو ال  ةغيلب ،
ركذتأ اهنيحو  لزنملا ، نم  بيرق  ام  ناكم  ةنيم يف  لزنتف  ةرجأ ، ةرايس  نالقتسي  .هلزنم 

رخآ يف  ءاسم ، ةعساتلا  يلاوح  لزنملا يف  ىلإ  ةنيم  ةدوع  لوح  لاقبلا  فرش  هلاق يل  ام 
نع زجعت  ةرامعلا  لخدت  نيحو  .اهئافتخا  ةرتفل  قباطم  خيرات  وهو  اهيف ، اهآر  ةرم 

قباطلا وحن  ايرام  طب  ةليللا  كلت  يفو  ملالسلا ، ىلع  يقلتستف  ريسلا  ةلصاوم 
ةهجتم اهلمحتو  ةلاحلا ، كلت  ىلع  اهارتف  داربلا ، نم  ةمعطألا  ضعب  جارخإل  يلفسلا ،

.بنارألا نم  ةتيملا  اهدلاو  دئارط  عم  لعفت  تناك  امك  داربلا ، وحن 
.ال ..ال  – 

ةفرعمو ةجالثلا  حتفل  ةعاجشلا  يسفن  دجأ يف  الو  ًاعوجوم ، يبلق  خرصي 
يتلا ايرام  ظحلأ  اهحتفأ  نأ  لبق  نكلو  ًاريخأ ، اهوحن  ناتشعترملا  يادي  هجتت  .ةقيقحلا 
اهيف ينلهمت  ال  ةعيرس  ةكرح  يفو  يتلاح ، ىلع  ةقفشلا  ىلإ  برقأ  ةءارب  يف  ينبقارت 

: لوقت يهو  بابلا  حتفت  ينرظتني  امل  دادعتسالا 
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.ةلبآ ةنيم  يه  اه  – 
ام ةيؤر  نم  ينعنميو  ضرألا ، ىلع  طقاستي  داربلا  نم  رمحأ  ءوض  عطسي 

اهتيؤر نم  نكمتأس  ًاليلق ، ايرام  تدعبأ  ولو  لخادلا ، يف  ام  ةلتك  حملأ  .هلخادب 
ايرام نكلو  .يددرتو  يفوخو  يزجع  طسو  غرمتأ  يننأل  لعفأ ، ال  يننكلو  حوضوب 
مامأ ينعضت  نأ  لواحتف  ينهذ ، يف  لوجي  امب  نّهكتت  اأكو  ةعرسب  ًابناج  ىحنتت 

.نكمم تقو  عرسأ  ةقيقحلا يف 
ءارمحلا ةعشألا  طقست  ليحنلا ، ةنيم  هجو  رهظي  مخضلا ، اهدسج  فلخ 
لواحأ .نكي  ًائيش مل  ّنأكو  ةمستبم  ّيلإ  رظنت  اأ  ليخيف يل  ةدمجتملا ، ارشب  ىلع 

.عيطتسأ يننكلو ال  ةماستبالا  ّدر 
.لوقأ انه – ؟ نيئبتخت  تنك  دقف  ًاذإ  – 

مأ ًاماا  تناك  نإ  يردأ  تارظنب ال  قيدحتلا  لصاوت  لب  بيجت ، اهنكلو ال 
.ًاددجم يتيؤرل  ًةطبغ 

.لوقأ .ًاريثك –  كيلع  انقلق  – 
ةسئابلاو ةديعسلا  انتاظحل  لكب  ينركذت  يتلا  اهتماستباب  ىوس  ّدرت  اأ ال  الإ 

.ًاعم
.ًاريثك انفخ  كيلع ، انفخ  دقل  – 
: لوقت يهو  ايرام  ينم  برتقتف 

.ةمئان اإ  .شششه  – 
نع تفقوت  نإ  ينم  عيضتس  اإ  رعشأ  يتلا  ةنيم  عم  ثيدحلا  لصاوأ  ينكلو 

.ةتباثلا اهتماستباب  ينقمرت  ىقبتو  مالكلا ،
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.كفطخب اوماق  مأ  اننظ  – 
ءيش ال  اهينيع ، يتقدح  ىتح  وأ  اهيتفش  كرحت  نأ  نود  ةجالثلا  يقلتست يف 

.ةدمجتملا ةدلاخلا  اهتماستبا  ىوس 
اهيتفش ىلع  يتلا  ةماستبالا  هذه  نكلو  يهجو ، نع  اارظن  حيزت  ال 

ّيلع ليحتسي  دودح  ءارو  ام  ىلإ  ترداغ  اأ  ّيلإ  يحوت  نيتدمجتملا ، نيتيزمرقلا 
، حلملاك اهيلع  ةمكارتملا  جلثلا  تارذ  ضفنو  اهنم ، بارتقالا  بغرأف يف  .نآلا  اهغولب 
نم مداقلا  درابلا  ءاوهلا  ينحفلي  .انه  نم  ًايوس  جرخنو  ثيدحلا ، ينلدابت  امبر  اهنيح 

يننأ ال الإ  يدسج ، ةدمجتملا  اايث  سمالتو  يتبيبح ، نم  برتقأ  يننكلو  ةجالثلا ،
نع ةبيرغلا  ةماستبالا  كلت  يفتخت  ىتح  انه ، نم  جورخلاو  اهنضتحأ  نأ  ديرأ  يلابأ ،

بشختملا يتفلا  اهدسج  نضتحأ  ..اننيب  لصفت  يتلا  ةدوربلا  هذه  بوذتو  اههجو ،
ةلتك نأ  رعشأف  ّيلإ ، اداعإ  ضفرت  ةجالثلاف  ًاثبع ، نكلو  .اهجارخإ  لواحأ  انأو 

ارشب سمالأ  اهبلق ، عضوم  تلتحا  دق  رمحألا  ةجالثلا  ءوض  اهغبصي  ةمخض  ديلج 
.اهتماستبا لثم  ينع  ةديعبو  ةدراب  ارشب  ىتح  زجع ، ةمعانلا يف 

.لوقأ يتدعاسم – ؟ نيلواحت  اذامل ال  – 
دجأ يف الو  ةبارغ ، ينناقمرت يف  نيتللا  اهينيع  ىلإ  قدحأف  ماستبالا ، لصاوت 

حيشأ .يتثراك  لابح  ىلع  قلعملا  يلاؤسل  ًاباوج  هوحن  رظنت  يذلا  درابلا  دعبلا  كلذ 
تناك اأ  اهنيح  ركذتأو  ةيضرألا ، ىلع  ةقلاعلا  ةمتاقلا  ةعقبلا  ىرأف  اهنع ، يرظنب 

.اهنطب ينينج يف  لمحت 
.ليحتسم .ًايقيقح  سيل  اذه  لك  ليحتسم ، .ال  – 

يديدحلا بابلا  ىلعو  .بخص  يف  قلغُيف  ًابضاغ ، ةجالثلا  باب  برضأ 
، ةينضم ملأ  ةريشكت  يف  ههجو  نّضغتو  هافتك ، تلد  لجر  ةروص  ىرأ  عماللا 

ينبحسي .هفرعأ  يننأ  مزجأ  لب  ًافولأم يل ، ههجو  ودبي  .ةظحل  يأ  ءاكبلل يف  هعفدتس 
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ام ىلع  اهركشأ  نأ  ةرظتنم  دوب  ينقمرت  يهو  ايرام  ىرأل  تفلتأ  يفتك ، نم  مهدحأ 
يفطعم فرطب  كسمت  لب  ينأشو ، ينكرتت  اهنكلو ال  اهنع ، يرظنب  حيشأف  .هب  تماق 

: لوقت يهو  حاحلإب  هرجتو 
؟ ةلبآ ةنيم  ظقيتستس  ىتم  – 
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Notes

[1←]
.مارتحالا ةلالد  نيرخآ  صاخشأ  ىلع  قلطتو  ربكألا ، خألا  ةيكرتلاب  ينعت        

٣٩٤ مكـتبة



[2←]
.ةعساو ةيبعش  وذ  ايكرت  كعكلا يف  نم  عون        

٣٩٥ مكـتبة



[3←]
.لوبنطسإ قطانم  ىدحإ        

٣٩٦ مكـتبة



[4←]
ةكلمملاو ناتسكابو  قارعلاو  ناريإو  ايكرت  مض  فلاحت  نم  تلكشت  ةمظنم        

نم دحلا  اهنم  فدهلا  ناك  ماع 1955–1959 . وتانلل ، دادتماك  ةدحتملا ،
.طسوألا قرشلا  يتايفوسلا يف  داحتالا  ذوفن 
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[5←]
دوعي يذلاو  ةيكرتلا  ةيروهمجلا  دودح  ىلع  نطاقلا  ينانويلا  عمتا  مه  مورلا :       

نييقرشلا سكذوثرألا  نييحيسملا  نم  هتيبلغأ  .ةميدقلا  روصعلا  ىلإ  هدوجو  خيرات 
.لوبنطسإ ًايلاح يف  مهمظعم  شيعيو  مأ ، ةغلك  ةينانويلا  ةغللاب  قطني  مهبلغأو 

٣٩٨ مكـتبة



[6←]
.كروتاتأل ريشي  هنأ  نظلا  بلغأ        

٣٩٩ مكـتبة



[7←]
.راكفألا هذ  هكسمتو  معلا  تنعت  نم  ةيرخس        

٤٠٠ مكـتبة



[8←]
ةاتفلل يعاواللا  قلعتلا  ىلإ  ريشيو  ديورف » دنومجيس   » هأشنأ حلطصم  وه        

.اهمأ نم  اريغو  اهيبأب 

٤٠١ مكـتبة



[9←]
.يردي نأ  نود  هتجوز  هنوخت  نمم  مكهتلل  رخاس  بقل        

٤٠٢ مكـتبة



[10←]
.يويسآلا ربلا  ىلع  لوبنطسإ  قطانم  مدقأ  ىدحإ        

٤٠٣ مكـتبة



[11←]
يوذ نم  ناكسلاب  هل  ةقالع  الو  ايكرت ، رجغلا يف  ىلع  قلطي  يذلا  مسالا  وه        

..ةيمور وأ  ةينانوي  لوصأ 

٤٠٤ مكـتبة



[12←]
ركفمو بتاك  شتيربموغ 1909–2001  فيزوج  زناه  تسنرإ  ريسلا        

يف تافلؤملاو  بتكلا  نم  ديدعلا  هل  .دلوملا  يواسمن  ةيسنجلا  يناطيرب  خرؤمو 
.ملاعلا خيرات  رصتخم  باتكو  نفلا  خيرات  باتك  اهنم  ةفاقثلاو  نفلاو  خيراتلا 

٤٠٥ مكـتبة



[13←]
هتلعج يديرجتلا  نفلا  لاجم  هتافاشتكا يف  نيرشعلا ، نرقلا  ينانف  رهشأ  دحأ        
نانفك فرع  ناك  امك  .ثيدحلا  نفلا  نيدداو يف  نيركتبملا  مهأ  نم  ادحاو 

.يديرجتلا نفلا  روطت  ادج يف  ًامهمو  ًايروحم  ًارود  بعل  يرظن  ثحابو 

٤٠٦ مكـتبة



[14←]
يسنرف رعاش  لدنيرج 1895–1952 ، لوب  ليمإ  نيجويل  يبدألا  مسالا  وه        

.ةيلايرسلا ةكرحلا  يسسؤم  نم  ًادحاو  ناك 

٤٠٧ مكـتبة



[15←]
فراعملاو تاقيدصلا  ىلع  قلطت  يهو  ةيكرتلاب ، ىربكلا  تخألا  ينعت  ةملك        

.ًاضيأ

٤٠٨ مكـتبة


