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 يقضيــح
 

ه٘ مل عنوم ٓاك٘ب بارُٗٚاْ ذهم ا٪رق ٮُقاذ اهكنو٘آز اهؾوار ٞ   

ت٘صو  ؽنوا دبويل كوى     ؿن اهقٍٚ ا٨جتٌاعٚٞ ٗاهضٚاصوٚٞ ٗاهيِٙٚوٞ ٗالٔوى اؽن   

 توم اهضخزٙٞ.

ٗدفقووى ٗؽووف هواوو ٝ اهووا عاعوؤا اهلاتووب اهضووا ز اهلوو   ؿن     

ٗٱفٶوب  اققٚقوٞ    توٕ ااهاو ٝ ذوشن   راهقزْ اهتاص  عغز ٓ٘ اهذٜ جوا١ بب ا 

 ؿن اهقرب(.

( ًوووووّ رٗاب ا٪بب ٗاؽنضوووووز   3483-3481ٓووووواك٘ب بارُٗٚووووواْ ا 
ضوووونِنِٚٚٞ اهضووووا ز ؿن درًِٚٚووووا. ٗهووووي ؿن ًيِٙووووٞ دبرُووووٞ ٗتوووو٘ؿن ؿن اهق   

اإصووتِ ٘ي(. ب ووى عووامل ا٪بب كٌضووزذٛ ٗتنوو٘ر  ً٘ٓ تووٕ ؿن ا وواي     

اهؾراٛ، ٗد ذ ِٙغز فٚٔا ًقا٨  ذا  طواب  صوا ز كدؽويا١ هورٚواٝ     

 ا٨جتٌاعٚٞ ٗاه٘طِٚٞ ٗٙاقح صٚاصٞ اؽنؾورٞ. 

صووخز بارُٗٚوواْ ًووّ ا٪أِٚووا١ دؽووراب اهضووٚابٝ ٗاهتحووار ٗا٪ط ووا١        

اهويّٙ. هقوي دعنوٟ دبب بارُٗٚواْ ؿن     اؽنابٙشن ٗاؽنالزّٙ اؽنشٗرّٙ ٗرجواي  

ٗتوار  ه٫الِط ا٪ببٛ اهضا ز ٧ًهاا  فخٌٞ ٨ًض  اهضخزٙٞ ٗاهِقوي  

 ا٪عي ذضاصٚٞ هي٠ ا تٌ . 

ًٗضوزذٚٞ اط ٚوب   ، 3481ًّ دعٌاهٕ اهقوخٌٞ  ا ووابَ ًٗبوٌوواْ(    
ٗاُشٓووٞ ؿن دذٚووا١   ،3488ٗادعٚوواْ ٗطِٚووٞ(  ، 3484ا٪صووِاْ اهغووز ٛ(  
 ،3441 (1)ااؽنتض٘هْ٘ اهغزفا١( ،3441ا٪بوٕ( ، ٗابف  3441إصتِ ٘ي( 
 .3448ٗااؽنتٌووق( ٗاا٪خ باأياصار(  ،3441 (2)ااؽنتض٘هْ٘ اهغزفا١(ٗ

                                                 
 ؿن ذوب. 5965تزغنٔا إصن اهوغٞ اهبزبٚٞ ا٪صتاذ ُشار  وٚوٛ، ُٗغز  عاَ  (1)

 ؿن ذوب. 5965تزغنٔا إصن اهوغٞ اهبزبٚٞ ا٪صتاذ ُشار  وٚوٛ، ُٗغز  عاَ  (2)



 

6 

 

ؿن إصوتِ ٘ي، فٔوٛ    3448اهوا كت ٔوا عواَ     (1)دًا افزٙ ٞ اهو وا ٞ(
ٗٓوٍ كلً٘وْ٘    ، ؾؿ ًضزذٚٞ صا زٝ، عخؾٚاتٔا فوراٙا اهغوػ  

قوي فٚٔوا بغويٝ اهضو٣ٚا  ٗاهن وا٢       باهق٘اعي اهشا٢اٞ هو٫بب ٗاهو ا وٞ. ِٗٙت  

اؽنتحووذرٝ ؿن ذٚوواٝ ا٪أِٚووا١ ٗاهن قووٞ اه٘صوونٟ ؿن ا تٌوو  ً ووى اهو ا ووٞ        

ٗٵرٝ ٗاه اطوووٞ ٗاه٘هوو  باؽن٘فووٞ ٗاهتووربد اهووا بوويد  تتاغووٟ ٗتضوو١ٛ إصن   اؽنووش

 صو٘كٚا  ط قٞ اهاقزا١. 

هقي كاْ اهلاتب اهضا ز ٙز٠ ؿن اهتباب  اهضوو ٚٞ هورٚواٝ ًؾوٚ ٞ    

ٝ. ٗ وووي اذتوووى ً٘فووو٘ل ال٘اُوووب اهضوووو ٚٞ ًوووّ اقٚووواٝ  اجتٌاعٚوووٞ كووو  

ا٪ ٩ ٚووووٞ ؿن ا تٌوووو  زُووووذان ذٚووووشات كوووو  ات ؿن إبووووياعا  بارُٗٚوووواْ، 

فقؾؾووٕ ت٘هووي ًووّ رذووٍ اه٘ا وو  ٗاقاهووٞ اهباًووٞ، ًٗ٘افووٚبٕ ٓووٛ ُتٚحووٞ  

 هوتِا قا  اهضا٢يٝ ؿن ا تٌ . 

ٗٙوٌووط اهقووار٥  وويرٝ بارُٗٚوواْ عوووٟ غنوو  اؽناار ووا  د ِووا١ تن ٚووق      

ي اهو ا ٞ ًّ اهن قٞ اهغِٚٞ ذتٟ اهاقو ٝ، ٗ وي تِواٗي بز٦ٙوٞ صوا زٝ       ٘اع

ظنووواذد فتواوووٞ ًوووّ ا تٌووو  كاه ز وووار ٗاهضووواذد ٗاهووو٘ط  ٗاهوووي ٚى       

ٗاٮُضاْ اهضٜ٘، ٗدبرجٔا ؿن ً٘ا ف عنترّ فٚٔا تااعوؤٍ ًو  ا٬ وزّٙ    

ٗه وووا تٍٔ ٗدببٔوووٍ ًٗوووي٠  ٌوووؤٍ عووويَ ً وووا٨ٝ دٗ ه ا وووٞ أ ٓوووٍ، فٔووو٘    

ار ا  بشن اهزجى اهنٚب ٗاهناٚوٛ، ٗبشن اهزجى اهذٜ ٙضترقز توم اؽنا

ٙضوبٟ هتن ٚووق  ٘اعوي اهو ا ووٞ ٗا تٌووو  اهِا وي بًٗووات، فتوارٝ ٙضوووخز ًووّ     

اهب٩ ووا  اهشٗجٚوووٞ ٗتضووووـن اهشٗجوووٞ ٗتووارٝ د ووز٠ ٙاقووح اهب٩ وووٞ بووشن        

 اهتاجوز ٗاهشبْ٘ ٗطزق اهغػ اها ٙت ٵبٔا اهتحار. 
خؾوووٚا  ؿن اهقؾوووؿ ًٗوووّ جٔوووٞ د وووز٠، ٩ٰٙذووولن دْ د وووا١ اهغ  

 يعنوووٞ، ٨ تضوووتخيَ اهٚوووَ٘، ٗفٚٔوووا عووو١ٛ ًوووّ اهضوووخزٙٞ ً وووى بابٚوووم       

 بارط٘أٌٚٚ٘ظ ٗأاسارٗظ ٗأ ٓا. ٗ

                                                 
 .  5964 عاَ ب ٗ ٗ 5954اهقآزٝ عاَ  ؽير  باهوغٞ ا٪رًِٚٞ ببيٝ ط با   ؿن (1)
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هقي دٗرب بارُٗٚاْ د ِا١ ذ٘ار اهغخؾٚا  كوٌا  باهوغوٞ اهازُضوٚٞ   

، ٗذهووم ب٨هووٞ عوووٟ اهتوود ز بوواهغزب  Natureٗاهن ٚبووٞ  Insulteكاٮٓاُووٞ 

عوب ٚٞ باهوغوٞ اه كٚوٞ  اؽوٞ      ٨تٗاهتٌ ى بوٕ، كٌوا دٗرب كوٌوا  ٗدً وا    

 فٌٚا ٙتبوق باهغتا٢ٍ ٗاؽنض ٵا .

ٗعِيًا ؽابف  ؿن اهِؾ٘ـ ع ارا  صا زٝ دبقٚ  عووٟ تزغنتٔوا   

صن تووووم اهب وووارا  كٌوووا تٱضوووتبٌى ؿن اهوغوووٞ ا٪رًِٚوووٞ إاقزفٚوووٞ هوتبوووز  

كب ووارٝ اٙووِار ؿن ردصووٕ( دٗ اٙلووٜ٘ ردصووٕ( هوي٨هووٞ عوووٟ دُووٕ ذنيٵ ووٕ       

ٗكووذهم ذافكنوو  عووٟ تووز شن ٗتضوضووى اهقؾووؿ   ًنو٨٘ت ٗٙشعحووٕ إ .. 

 اها دت  ؿن اهِؿ ا٪رً  بْٗ عِاّٗٙ.

ٙبٵووي ٓوواك٘ب بارُٗٚوواْ عوٌووات ًووّ دعوو٩َ ا٪بب ا٪رًوو  اهضووا ز،     

ٗاهلووي  ًووّ تزغنووٞ دعٌاهووٕ ٓوو٘ إعنووا٦ٖ اهازؽووٞ هتوودًشن ذقوو٘رٖ ؿن         

اه٘صووـن اه قوواؿن اهبزبووٛ، فضووخزٙٞ بارُٗٚوواْ ا اهوويٝ جبووو  دعٌاهووٕ ٨      

فٔوووذٖ   ،ؿن اهضوووخزٙٞ اهضٚاصوووٚٞ ٗا٨جتٌاعٚوووٞ ؿن اؽنضوووز     ًِوووافط هلوووا 

ُضووواُٛ ٗتووويي عووووٟ ذ وووٕ هورٚووواٝ   اهقؾوووؿ اؽنضوووزذٚٞ تتضوووٍ باه بوووي اٮ 

  ٗاقزٙٞ.

هت ووق ذكووز٠ ٓوواك٘ب بارُٗٚوواْ ذٚٵووٞ بووشن ٓووذٖ اهقؾووؿ اهضووا زٝ  

 ٗفرلا  ٗسفزا  اؽنتقزرّٙ ًّ  ٘اعي اهو ا ٞ.

ًّٰ ًِٵا مل ٙيف  فزٙ ٞ اهو ا ٞ؟ ٗ 

 

 ا درٙضوٚاْب. ُ٘ر       
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  □أ  ■
 

ِٓان ع١ٛ ًا ٙقضوزُا رنت و٤  و  تضوٌٚٞ غنٚووٞ، ذنلوٍ عوِٚوا        

باهب ٘بٙٞ ذتوٟ ؿن ا ؾ٘ؽوٚا  اهوا طنِرِوا إٙآوا إرابتِوا ٨ٗ تتبوار         

 ًبٔا اهق٘اُشن.

ٓذا اهذٜ ٙقضزُا ٙتبار  ذتٟ ً  اهن ٚبٞ ٨ٗ ٙضٌح هلوا دْ تو٧بٜ   

. ٓوذا اهوذٜ ٙقضوزُا ٓو٘     عٌؤا عوٟ فو٘ق اٮُضاْ بغلى طوٚق ًٗزٙح

 اهو ا ٞ. ًّٗ ٙبارفٕ ٙضٌٟ قنوٌات أ  ه ق ٗ وٚى دبب.

فاهو ا ووٞ دًووز ٨ ٙنوواق ٗ اؽووٞ ؽنووّ ٙت وو   وو٘اُشن اهن ٚبووٞ ٗذن ٔووا         

ٗذنؾى بوذهم عووٟ اهضوبابٝ. ٗهتاضو  كٚوف ٙتبوذب ٓو١٨٧ اؽنضواكشن         

 ٗٙٱكنَوٌْ٘، ٗجيُا ًّ اؽناٚي تقيٍٙ ببض ا٪ً وٞ. 

تاٟ فٚٔا باصٍ دذي دؽوي ا٢م. ف بوي   تزأب ؿن ذق٘ر اذتااهٚٞ ذن

دْ تتبغووٟ تِنوووق إصن ًِووشي ؽوويٙقم ذٚووا ًووي اصووتق ا٨ت ذووارات ٗببووي      

الو٘ظ صاعٞ ًّ اهوشًّ تقزٙ وات ت ويد عِٚوان با٨ُضوياي ٗتو٘بٹ هو٘ تتٌويب         

عوووٟ ا٪رٙلووٞ، فتٌِبووم  ٘اعووي اهو ا ووٞ. ٗ٪ُووم تبغووٚ  بغوؤٚٞ، تغووبز    

٩ت، ٗٓووذا اهغووب٘ر دًوواَ  بدُووم جاجووٞ إصن دْ تز ووٛ دٗ تاووم سُووارن  وووٚ   

اؽنوويعّ٘ٙ رنوواهف اهو ا ووٞ. ٙت ا ووى اهِبوواظ عوووٟ دٓوويابم. ًوبووْ٘ اهِبوواظ    

اهذٜ ٙياع م بشن الٌ ، إُٕ أو  ه وق. عوٚوم دْ تنوزبٖ. اهن ٚبوٞ تقو٘ي       

 هم  ٍُٰ، ٗاهو ا ٞ تؾزخ  ٨ تٍِ.

ٗٙؾوزخ   ،فِٚتؾب ؽاذب اه ٚو  عووٟ ردصوم    ،جزب دْ تِاَ  و٩ٚت

 فاط ات ا يَ 
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 " بابٚم زأا ".وو ًّ اؽنا١ ه ،إهٛ، دذقزٗا  و٩ٚت اُكنزٗا

 ٨، ٨، ٨ درٙي ًا١.

 ؽناذا تغا٘ بابٚم زأا؟

 اعذرُٛ، ُبض  ٗدُا جاهط.

 دمل ُزق هم؟

 دع٘ذ باهلل.

ؿن بٚوو٘  ا٬ ووزّٙ تضوؤز ذتووٟ اهؾوو ا ، دًووا ؿن بٚتِووا تووِبط عوووٟ      

 اها٘ر.

 دكو ٱ ك  ات ؿن ٓذٖ اهوٚوٞ، هلذا اهض ب..

 ه ٚ   فتق٘ي ؽاذ ٞ ا

 ٨ ٓذا ٨ٗ ذان.. ؿن بٚتِا ٨ ت٘جي تضوٚٞ، هلذا..

 درج٘نٶ، ٨ تتري ٛ كذهم.

 ه٘ كِٰ  ؿن بٚ  أ ُا هلِ  تضوٚ  ٗصزر .

 دًز ؽاذب اه ٚ  

 دذقزٗا صٚلارٝ ه ابٚم زأا.

 دًز  ؽاذ ٞ اه ٚ  

  غزٗا تااذٞ ه ابٚم زأا. 

 علزات.

 دذقزٗا  ٔ٘ٝ.

 دذقزٗا عاٜ.

ٍٲ، طنػٸ  و٩ٚت، با  بٚم زأا، كٛ رنتاٛ اهِباظ. 

 ؽزخ دذيٍٓ ًّ الاُب 
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 تباي هِوبب اه٘رق هلٛ ٨ تِاَ.

 علزات، اصتٌتب٘ا دُتٍ ب٘ تلٍ.

 ٓذا ٨ ٙؾح، ص٘  دهبب ًبم بق ٗرق.

٨ ٙضووتنٚ  بابٚووم زأووا اؽنقاًٗووٞ، ٗٙ وويد بوبووب اهوو٘رق. ٗهلووّ، ببووي   

  ٩ ٞ دربال اهوب ٞ ٓا ٓ٘ اهِباظ ٙيٌٕٓ ًّ جيٙي.

 زأا. ٨ تٍِ بابٚم

 هض  ُا٢ٌات.

 دُ  تِاَ، بابٚم زأا.

 هض  ُا٢ٌات.

 إذا دربٰ ، ار ؿ ر ؾٞ ااه ٘هلا( هلٛ رنتاٛ ُباصم.

 دُا ٨ دعز  اه ٘هلا.

 تتبؤٌا.

 ا ر٘ا هٛ، ك ٞ باهلل، دْ دذٓب إصن اهغزفٞ ا اٗرٝ ٗدُاَ  و٩ٚت.

 ًضترٚى، ٗٓى ِٙاَ اؽنز١ ؿن اقاوٞ.

ٗٓ٘ ٙزبب ؿن ُاضٕ توم اهلوٌا  ٙزأٌْ٘ بابٚم زأا عوٟ اهز ؿ، 

 اها ٙزأٌِا اهغقب عوٟ هاكنٔا ؿن قنزٗ  ًغابٔٞ.

 تِتٔٛ اهز ؾٞ، ٗرنتاٛ ُباظ بابٚم زأا. 

 ٗببي صاعٞ دٗ صاعتشن ٙقف اؽنيعْ٘ٗ ٗٙتودٓ ْ٘ ه٩ُؾزا . 

ٗٙبوو٘ب بابٚووم زأووا إصن ًِشهووٕ. ٙووي ى اهضووزٙز، ٨ ٙضووتنٚ  اهِووَ٘،        

ٙز، ٙقووزد  ووو٩ٚت هلووٛ ٙوودتٛ   ُباصووٕ فتووفٷ بوو٩ عوو٘بٝ. رنووزد ًووّ اهضووز   

هلِٕ ٨ ٙدتٛ. ٙد ذ كتابات ؾن٩ت، فاهَِ٘ أ  ؾنلوّ ذتوٟ هو٘     ،ُباصٕ

  زد كتاب "ذٚاٝ اهَٚ٘". 
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ٗٓلذا، ٙتقوب بابٚم زأا ؿن اهضزٙز ذتوٟ اهؾو ا ، ِٗٙواَ عِويًا     

 ٙضتٚقلن الٌٚ  ٗٙذٓ ْ٘ إصن اهبٌى.

 ٗإهٚلٍ ُتٚحٞ اهو ا ٞ 

وٚ ووق ؿن بٚتووٕ دفقووى ًووّ دْ  ًووا كوواْ عوٚووٕ دْ ٙووذٓب، دفِوويِٙا، ف  

 ٙشعحِا.

 ٗٓى اؽنز١ ذز دك ز ؿن بٚتٕ؟

 هِحزب.

تبووو٘ب ؿن اؽنضوووا١ إصن بٚتوووم، ،وووو  ٩ًبضوووم، توووو ط  ٚووواب اهِوووَ٘      

ٌٰوويٹ طاٗهووٞ         تووِلٌػ ؿن ساٗٙووٞ أزفتووم ًٗوووط. عنووز ببووض اه٘ وو ، ٗتٱ

اهنبووواَ. تد وووذ سٗجتوووم ٗٗاهوووين ٗٗاهووويتم ٗد٨ٗبن ٗد ٘توووم ٗد ٘اتوووم  

ؿن ا٪صوواى هوبغووا١. تِتٔووٛ ًووّ اهنبوواَ ٗتغووزب  ٗتِووشي إصن أزفووٞ اهنبوواَ

  ٔ٘تم ٗتتٌيب عوٟ درٙلتم.

 تم .. تم..

 ٗاٖ.. ًاذا.. فٚ٘ ؟

 تم.. تم..

 ًّ صٚضتٌ  إهٍٚٔ،  ٘ه٘ا هلٍ إُٛ هض  ِٓا.

 ٨ ٙؾح، هقي ردٗن ًّ اهِافذٝ.

 تم.. تم..

 ذٍٗٓ إصن اهغزفٞ ؿن اهنوابق ا٪عووٟ ٗ ٘هو٘ا إْ بابٚوم زأوا ًوزٙض       

 اهَٚ٘.

 تم..تم.. 

 ٙاتح اه اب.

 اؽبيٗا إصن دعوٟ، اؽبيٗا إصن دعوٟ.



 

53 

 

 فٚؾبي اهقٚ٘ . ٗٙتدكي بابٚم زأا دْ اؽنؾٚ ٞ  ي ًز .

ًٗا تلاب طنز ُؾف صاعٞ دٗ ٨ طنز، ٙٱاتح باب بابٚم زأا ٗٙوي ى  

 دذي اهقٚ٘  إصن اهيا ى 

 بابٚم زأا..

.. 

 بابٚم زأا..

.. 

 إُٕ ُا٢ٍ.

 هلّ بابٚم زأا ؽاٍ .

 فوِ٘ كنٕ. 

   ِٗٙبز بابٚم زأا ٗٓ٘ ٙق٘ي  ٙيف

 بابٚم زأا، بابٚم زأا.

 ؽرب بابٚم زأا ٗٙضتٚقلن. يِٙا

 ٓذا دُ  ًضٚ٘ ب٘ي؟

 ٓذا دُا.. ص٩ًتم.

 علزات.

 سٗجتم  اه  إُم ًزٙض.

 ُبٍ، دُا ًزٙض جيات.

 ٓى ردصم ت٧ؽنم؟

 ُبٍ.

 و  هِاضٛ، ٪ذٓب ٗدطىٵ عوٟ بابٚم زأا، كٛ ٨ تق٘ي فٌٚا ببوي  

 ٚتم ٗمل دعد سٙارتم.إُ  دتٚ  إصن ب
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دعووولزن. فوووب٩ت ٨ دبرٜ. زخ، ٨ دصووووتنٚ  رفوووو  ردصووووٛ. درجوو٘ن..   

 اؽبي إصن دعوٟ، ٨ تقوق بغدُٛ، ص٘  ٙشٗي ا٪مل إْ ظن   و٩ٚت.

٨ ٙا دفِيِٙا، ٨، هّ ٙشٗي باهَِ٘. ف   وو٩ٚت ًوّ ا وزبي ؿن دُاوم.     

 دذقزٗا ا زبي.

 ٨ درٙي ٙا ؽيٙقٛ.

 ٗا ا زبي.دُ  ٨ تبز ، دذقز

 ذنقزْٗ ا زبي، ٗٙيِٓٔا ًضٚ٘ ب٘ي.

 دذقزٗا دٙقات  و٩ٚت ًّ اهوٌْٚ٘.

 اتزن ٙا عٚ .

 دذقزٗا  و٩ٚت ًّ اهوٌْٚ٘، ٨ تد ذٗا بل٩َ اؽنزٙض.

 ذنقزْٗ اهوٌْٚ٘ ٗٙزبنُٕ٘ عوٟ ج ِٕٚ.

 دذقزٗا  و٩ٚت ًّ اهزَٗ.

 ؟ًاذا صتابى باهزَٗ

 دذقزٗا اهقوٚى، دصزع٘ا.

 …، ٙا  ويب، اتزك ، دٗ اتزك ، ٙا عٚ 

 دصزع٘ا، دذقزٗا اهزَٗ.

 ذنقزْٗ اهزَٗ. ٙازن ًضٚ٘ ب٘ي ردظ بابٚم زأا باهزَٗ.

 ؟ٓى  ف ا٪مل  و٩ٚت

.٨ 

 دذقزٗا اهبزق، دصزع٘ا..

 ٨ درٙي، ًضٚ٘ ب٘ي، ٙا  ويب..

 اهبزق.. صخِِّٖ٘ عوٟ اهِار.
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 صخِاٖ.

 بابٚم زأا، اصرب اه خار ًّ دُام.

 صر تٕ.

 ؟ و٩ٚت ٓى  ف ا٪مل

.٨ 

 صخِ٘ا اؽنا١، ٗفب٘ا  يًٕٚ فٕٚ..

 ٨ ٙا عٚ .

 صخِ٘ا اؽنا١، ٗفب٘ا ردصٕ فٕٚ..

 ا تاٟ ا٪مل، ًضٚ٘ ب٘ي، ا تاٟ.

 ًٗاذا صٚابى أ  دْ رنتاٛ.. دُا ٙضٌُ٘ٛ ًضٚ٘ ب٘ي..

 اُتكنزُٛ كٛ دف   ٚابٛ ٗدؽبي ًبم إصن دعوٟ.

 ذضِات فبو ٱ دُا ٗدتٚ .

 دعلزن.

 ؽنٰ  ذتٟ اهؾ ا .ه٘ مل دذقز، هلِٰ  تد

 ُبٍ.

 ٗكِ  صتق٘ي إْ ًضٚ٘ ب٘ي مل ٙشرُٛ.

 ُبٍ.

 دصزل، اه ط بضزعٞ.

 ٓا دُا دفبى.

 ٙق  بابٚم زأا  ٚابٕ ٗٙؾبي.

 دٗ.. بابٚم زأا، ص٩ًتم.

 ص٩ًتم، بابٚم زأا.



 

56 

 

 ؟كٚف ذاهم بابٚم زأا

 علزات.

 دسعحِان ٓذا اؽنضا١.

 باهبلط، ا تاٟ ٗج  ردصٛ.

 تلوٍ إذات بابٚم زأا.

 د بابٚم زأا ٙتريث رأٌات عِٕ.ٗبي

ٗقنى اهقٚ٘  جاهضشن بقير ًا ٙضتنٚبْ٘ إبباب اهِباظ عّ بابٚوم  

 زأا  ٍ أابرٗا.

 فارق بابٚم زأا ُباصٕ ٗبقٛ صآزات ذتٟ اهؾ ا  ٗٓ٘ ٙوبّ فٚ٘فٕ.

 ُضاْ؟!ًاذا عضاٖ دْ ٙابى ٓذا اٮ

 كٚف صٚتؾز  فرٚٞ اهو ا ٞ ٓذا ؿن ذٚاتٕ؟!

 هِتاب .

ٌوووى فوووزٗرٜ دنوووب دْ ٙقوووَ٘ بوووٕ، فٚقووونز دْ  بابٚوووم زأوووا هيٙوووٕ ع

ٙزكض إصن عٌوٕ ًّ جٔوٞ ٗدْ ٙدكوى ا  وش ٗالوزن عووٟ اهنزٙوق ًوّ        

 جٔٞ د ز٠.

اهو ا ووٞ  ووزٵَ الوو٘ل عوووٟ اهنزٙووق. ٙزأووب ٓوو٘ اهووي ٘ي إصن كووى        

 ؽيٙق هٕ هٚدكى ا  ش ٗالزن ِٓان.

 تؾزخ اهو ا ٞ با٢ٌات دْ كى اهؾيٙق هٚط ًنبٌات.

 هوقا١ دذيٍٓ.كاْ بابٚم زأا  ي ٗعي 

 تق٘ي اهو ا ٞ 

 فوٚذٓب إصن ًلاْ ً٘عيٖ جا٢بات.

 ٗٙزفر بابٚم زأا. 
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ٗؿن ذهم اهَٚ٘، عنقوٛ ُٔوارٖ جا٢بوات ٗٙبوو٘ب إصن اه ٚو  ٗآِوات ببوض        

 اهغ١ٛ. 

ٗدًاَ ٓذٖ اهت٘بٞ ضناذا صتلاف٤ اٮُضاُٚٞ بابٚوم زأوا اهوذٜ  قوٟ     

 ًٕٙ٘ ؽا٢ٌات كٛ ٨ ٙزتلب  ن٣ٚٞ في اهو ا وٞ؟ ٨ ع١ٛ. 

ًٰووّ عوووٍ بتقرٚوووٞ بابٚووم زأووا؟ ٨ دذووي. ٗهلووّ، ٨  ووير اهلل، هوو٘    ٗ

 ًغٟ ؿن اهنزٙق ٗٓ٘ ٙدكى، هلاُ  صٱٌب  اهل   ًّ ا٪ اٗٙى....

 ٓى عوٌتٍ ًا فبوٕ بابٚم زأا؟

 ٙا د ٛ، ٗٓى ٙوٚق ٓذا باهتاجز؟

هوو ٝ  22222هقووي  ضووز ًلاُتووٕ.. ٙووا ذووزاَ.. كاُوو   بتووٕ تبووابي 

 ذٓب.

 ْ صِٚاحز..؟!ه٘ ؽرب  و٩ٚت.. ٗٓى كا

 

■ □ 
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 □ب  ■
 

رنزد ط٘رٗظ زأا ًّ اه ٚ  ً ق٩ت باهتبوٌٚوا  اهوا توقؤِوا اهشٗجوٞ     

 هوشٗد، كٌا جز  اهبابٝ، ٗاها تٱِاَّذ فقـن عّ طزٙق اؽناي.

٨ عنوم ط٘رٗظ زأا اؽناي ٗهلِٕ ٙزأب بتِاٚذ طو ا  سٗجتٕ. هٚط 

 ًّ اهؾبب اهتلّٔ جاهٞ ط٘رٗظ زأا.

اهضوو٘ق، ٙوذٓب كبابتوٕ إصن اؽنقٔووٟ هغوزب  ٔ٘تووٕ      وى اهت٘جوٕ إصن   

اهؾ اذٚٞ. كاْ ؿن اؽنقٟٔ ز زْٗ ٙتري ْ٘ عّ ً٘افٚ  فتواوٞ. ٙغوبى   

  ٗٙنوب  ٔ٘تٕ. ٝصٚلار

 ٙؾزخ رجى جاهط ؿن إذي٠ سٗاٙا اؽنقٟٔ  

 دٖ.. ط٘رٗظ زأا، تباي بقزبٛ، تباي هِز.

تدًووى طوو٘رٗظ زأووا  ووو٩ٚت، فقووي كوواْ جاجووٞ هووٚحوط عوووٟ ا٪ ووى    

 ًّ اهشًّ ٗذيٖ، هذهم تولد  و٩ٚت هق ٘ي بع٘ٝ رفٚقٕ. صاعٞ 

 فٚؾزخ صتٚ اُ٘ظ زأا اٗٓ٘ الاهط ؿن اهشاٗٙٞ(  

 دذقزٗا  ٔ٘ٝ ط٘رٗظ زأا إصن ِٓا.

 ٙذٓب ط٘رٗظ زأا ًزأٌات حن٘ رفٚقٕ ٗٓ٘ ًغغ٘ي اه اي. 

 كٚف طنقٛ ٗ تم؟ ؟كٚف ذاهم ط٘رٗظ زأا

 ٓلذا..

ُتكنوووز ٪رٜٗ هوووم ًووو ٩ت ا ؟دتووويرٜ ًووواذا تغووو ٕ اقٚووواٝ اهوووا ُبٚغووؤا

 ؽغ ات.
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ٗٙ يد صتٚ اُ٘ظ زأا اهقؾوٞ اهن٘ٙووٞ اهوا كواْ ٙقنبٔوا ًووّ ذوشن        

٬ ز كٛ ٙغي اُت اٖ ط٘رٗظ زأا، بٌِٚوا كواْ طو٘رٗظ زأوا أار وات ؿن      

دفلارٖ، ٗٙالز إصن ًّ صٚت٘جٕ هوٚق   ببوض اؽنواي ٗٙغو ٜ ٪٨ٗبٖ     

 دذذٙٞ ٗ  با  ٗكتاب اهوغٞ ٗٙيف   ضـن اؽنيرصٞ. 

٘رٗظ زأا عغز ًزا  ًتدٓ ات هوذٓاب  و٩ي صوزب اهقؾوٞ،    ٙقف ط

إْ اهقؾوٞ    هلّ صتوٚ اُ٘ظ زأوا عنضوولٕ ًوّ   وٕ ٨ٗ ٙضوٌح هوٕ  وا٩٢ت       

 ً  ٝ ُٗٔاٙتٔا ًذٓوٞ.

د ووو ات، ٗببوووي اقووويٙا ؽنووويٝ صووواعتشن ٙؾوووى صوووتٚ اُ٘ظ زأوووا إصن     

اهِٔاٙووٞ، كٌووا ٙؾووى ببووض اهِوو٘اب إصن اهيٗهوووٞ اهن٘باٗٙوووٞ ؿن  نابٔوووٍ،  

ؾتوٕ  ووا٩٢ت "ٓا ٓٛ ذٚاتِوا تغو ٕ ٓوذا اقٚو٘اْ" ٗعِويًا ِٙتٔوٛ       ٗرنتوٍ  

 ًّ اهقؾٞ ٙق٘ي 

 دٙٔا اهؾيب، دذقز اهيًِٗٚ٘.

 ا ح هٛ دْ دذٓب.

٨، ٨، درجوو٘ن، هِوبووب بق بًِٗٚوو٘، هِد ووذ ا٪ذحووار ًِاؽوواٞ دَ     

 ُضر ٔا، اهضرب دفقى.

 عِيٜ عغى، عوٛ دْ دذٓب.

 اجوط، ٙا رجى، اصرب اهبن٘صٞ.

 هوحو٘ظ، دؽ٩ت دُا ًتد ز.٨ ٗ   هيٜ 

 ٗهم،  و  دذقز ٓذا اهيًِٗٚ٘، د٨ تأٍ؟ ٓى دُ  دؽٍ؟ 

 عّ إذُلٍ. 

٨ د ح هم، دُا هّ دذٓب إصن عٌووٛ اهٚوَ٘، دُو  دٙقوات ٨ توذٓب،      

 ظنقٛ اه٘   ًبات ِٓا.

 ٨ ٙا رٗذٛ، اهَٚ٘ َٙ٘ عٌى، ٨ دصتنٚ  اه قا١.
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 ٓى تلضز ك٩ًٛ؟

 فٚق٘ي ببض اؽن٘ج٘بّٙ ِٓان 

٘ٵهتٔا، ٨ باعٛ هوغِخ ٓولذا. عِيًا ٙا  ط٘رٗظ زأا، ٗدُ  دٙقات ط

 ٙقاي هم اجوط ًوط.

 عِيٜ عغى ٙا دفِيٜ، عغى.

 دذٚاُات ٙد ذْٗ با٨عت ار  اطز اهزفاق ٙا دفِيٜ.

 ط٘رٗظ زأا ٗصا٢وٕ ٗٙقنز ه٩ُضٚاق هوزدٜ اهباَ. يٙضتِا

ٙدتْ٘ باهيًِٗٚ٘، فٚوبب ط٘رٗظ زأا بد ؾٟ صزعتٕ، ٗصوتٚ اُ٘ظ  

زأا رنوق  ؾوٞ عِوي كوى ذزكوٞ ذحوزٝ، ًوزٝ عوّ اه نزٙوزن اهضوابق          

ٗدذٚاُوووات عوووّ اهيصوووت٘ر ٗبا٢ٌوووات عوووّ اهؾووورافٞ اه٘طِٚوووٞ. ٗبوووذهم ِٙتكنوووز   

 ط٘رٗظ زأا صاعا  هٚدتٛ بٗرٖ ؿن اهوبب.

تضتنٚبْ٘ اهتؾ٘ر ضناذا ٙغبز ط٘رٗظ زأا، ذتٟ دُوا عِوي كتابوٞ    

ٛٵ دهف ًزٝ.  ٓذٖ ا٪صنز د اش ًّ عوٟ كزص

. ٗٙضوتغزب صوتٚ اُ٘ظ زأوا    (1)زأا ُاضٕ ًوّ أٚكنوٕ   ٙدكى ط٘رٗظ 

ًووّ اصووتبحاي طوو٘رٗظ زأووا. ٙضووتغزق اهوويًِٗٚ٘ صوواعٞ ُٗؾووف ٗرنضووز      

 صتٚ اْ زأا اهوب ٞ. 

 زٖ ٙا ط٘رٗظ زأا، ُشي اه٘ذٛ، فوِوبب ب ات ز ز.

بع  د  ٵى  يًٚم، صتٚ اُ٘ظ زأا، دت٘صى إهٚم، ٨ تغقب عوٛ، 

 دُا ؽاذب د٨ٗب ٗعٚاي.

 ٞ، اهيٗعٚػ عِيٜ، ٓا  ي ٗفبتٔا.اهلل رذٍٚ ٙا سؽن

ٔٵٌم، د ٘ي هم ٙا دفِيٜ إُٕ ًا عِيٜ ٗ  .  ٨ دصتنٚ  دْ دف

 ف  اهغٚػ بٚػ ٪ر٠.

                                                 
 اؽن غنٞ./  ٙدكى تاضٕ( تب   ٙيي عوٟ اهغٚلن ا (1)
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 اهلل دكرب، اأاز هٛ ٙا رب.

تق٘ي إُٕ ٨ ٗ   هيٙم ٗدُ  تقٚ  اه٘  . كِوا دُِٔٚوا اهوب ووٞ ذتوٟ     

 ا٬ْ، ف  اهغٚػ بٚػ.

 دُا ذآب.. ص٩َ.

 ا  صودذٓب صودذٓب، اذٓوب ٙوا     اذٓب ٙوا رجوى، اذٓوب، ًِوذ اهؾو     

 د ٛ اذٓب.

 دعتقي دُٕ ٨ باعٛ هوغقب.

دُ  تق٘ي دعٚا١ ،زد اؽنز١ عوّ ؽو٘ابٕ هتاقبوٕ ٙوا دفِويٜ، حنوّ ٨       

ُل ٵووم باهشجن  ِٓا، ٓذٖ اهوب ٞ تٱوبب ًزتشن، ٓذٖ ٓوٛ اهبوابٝ، هو٘ مل    

تزأب باهوبب كاْ ا٪جير د٨ توبب ًّ اه ياٙوٞ، كوى عو١ٛ هوٕ  ٘اُِٚوٕ      

 ٓذا اهذٜ فبوتٕ أ  ٢٨ق.ٗدؽ٘هٕ، 

 طٚب ٙا رٗذٛ، ص٘  دتزن ًّ ِٙ٘ب ع .

 ٓذا هٚط ضنِؾب ؿن اه نزٙزكٚٞ..

  اٗٙلزر الاهضْ٘ إصن جاُ ٌٔ

 بق ز ز ط٘رٗظ زأا.

 ِٙيَ ط٘رٗظ زأا دهف ًزٝ هي ٘هٕ اؽنقٟٔ. 

ٓذٖ اؽنزٝ رنضوز طو٘رٗظ زأوا، ٗٙقويَ  وي  عوزق هووزابح كحوا٢شٝ         

 ٗٙتدٓب هوذٓاب.

 تضرب عنضٞ ط٘رٗظ زأا؟د٨ تزٙي دْ 

 بلى صزٗر.

 ص٘  تِشي ؿن اإصتِ ٘ي( دهٚط كذهم؟

 ُبٍ.

 ٓى صتذٓب إصن ذارٝ اٙيٜ ك٘هٛ(؟
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 ٨، صدذٓب إصن اهض٘ق.

كِ  صدطوب ًِم دْ تغ ٜ هٛ ُؾف ٗ ٚٞ عنضٞ ًضوت٘ربٝ ًوّ   

 دٗرٗبا، ٗصدبف  هم  ٌٚتٔا ٨ذقات.

 ذضِات.. ٗهلّ..

   ٞ اأ٩طووا( ِٓووان  هلووّ ٓووى تبووز  ًووّ دٙووّ صتغوو ٙٔا، ؿن ًِنقوو

بكاْ ه ٚ  اهغٌ٘ل، اذٓب إصن ِٓوان ٗ وى هوٕ إُٔوا ًوّ دجوى صوتٚ اُ٘ظ        

 زأا، هٚبنٚم اهبن٘صٞ ا اؽٞ بٛ، اُت ٕ كٛ ٨ تٱغػ.

٨ عنوم ط٘رٗظ زأا ٨ٗ  زعات، ٗٙزأب بت٘فوٚح دْ ذهوم ا٪ًوز     

 ٨ عنلّ تِاٚذٖ، ٗهذهم ٙق٘ي 

 اعذرُٛ، اهَٚ٘ ٨ دصتنٚ  دْ دًز ًّ توم اؽنِنقٞ.

رجى،  ٩ي ا٪رببشن صوِٞ طو ِوا ًِوم طو وات ٗدُو  ٨ تو ٚوٕ، هقوي         ٙا

 أ   ط بم، ٗ ي ؽز  ع٣ٚات فتواات.

 دتدصف بدُ ..

عووووٟ ا٪ وووى اُوووشي ؿن اكوووَ٘ كووواب٘( ٗ وووى هؾووواذيب دْ ٙغووو ٙٔا     

فؾووواذيب ٨   هلوّ ابفووو  دُو  اهو ووٌّ،     ٗٙبنوٚم إٙوآا هترقوزٓا هوٛ، 

 ٙتوو٘فز هيٕٙ اؽناي.

 ٙق٘ي دذيٍٓ 

 ر  اهضاعٞ اه اًِٞ ط٘رٗظ زأوا، اهوذٜ اعو ٠ اعو ٠ ٗاهوذٜ      دؽ

بال بال، ًاذا صتابى إذا ذٓ و  ببوي ٓوذا اه٘ و ؟ تبواي هِوبوب بق طاٗهوٞ        

 ًبم.

 ِٗٙقٍ صتٚ اُ٘ظ زأا 

 ٓلذا تلْ٘ ا٪ً٘ر دفقى.

 ٙق٘ي ط٘رٗظ زأا 
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  .٨، ٨، دنب دْ دذٓوب

 ٗٙيف  بِاضٕ ًّ اؽنقٟٔ هوخزٗد .. 

 ًلاْ ِٙشٜٗ فٕٚ ٗٙغتٍ  و٩ٚت، ٗٙا هٚو  ًقوز   إصن اهض٘ق .. ٨، إصن

 الزٙيٝ كاْ  زٙ ات.. 

 

 

■ □ 
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 □خ  ■
 

إُوٕ ٙووَ٘ اهضوو  ، ٗكاصوو ار زأووا ٙو٘ب دْ ذنوووق ذ ِووٕ. فٚووذٓب  ووى   

  اق٩ ٞ.

 ٓى  وق هٛ ٓلذا بضزعٞ ٗتقؿ هٛ عبزٜ؟

 ٨؟ ٗمٰل

 دنوط كاص ار زأا عوٟ اهلزصٛ.

ٞ، ٙؾوو٘بّ سبُ٘ووٕ اليٙووي   ببووي دْ ِٙٔووٛ اقوو٩ق عٌوٚاتووٕ اهغووزعٚ    

 ٗٙقؾي دصورتٕ.

درجوو٘ ًِووم دْ تلووْ٘ عووازٝ اق٩ وووٞ ذوووابٝ، ٪ْ قووٚا  اصوووٚٞ      

  و٩ٚت، ببيّٙ صتتبب دُ  ٗصدتبب دُا.

 دنٚ ٕ اق٩ق ٗٓ٘ رنتار عازٝ ذابٝ 

 كّ ًزتاذات. 

 دعوٍ دُ  ٨ درٙي ًرببات، ًزرٓا فقـن عوٟ ا اٚف.

 هغازٝ حن٘ كاص ار زأا ٗٙق٘ي اق٩ق ٗٓ٘ ٙتقيَ ًضووٵرات با

 ٨ تقوق ٙا رٗذٛ، ِٓان ذ٩ق ِٗٓان ذ٩ق.

 ذضِات.

 ف  ردصم ٓلذا.

 ٗفبِاٖ.

 ت يد اهبٌوٚٞ ٗٙوٚٔا ً اعزٝ ُش  هويًا١.

  ؾؾتٔا ٙا د ٛ، عوٟ ًٔوم  و٩ٚت.
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كاُو  ِٓووان عووٚ اُٞ ؽووغ ٝ، ٓووٛ اهووا ُشفوو ، ٙ وويٗ دُووم ذوقوو   

 .(1)ذ ِم عِي ذ٩ق ع٘ربٞ 

  نب  ِٓا دٙقات.

 ان، ُ ت  عبزٝ ع٘جٞ، ٙا هنٚف عوٟ ذ٩ م..ِٓ

 ؟ًٗاذا عّ فلٛ

هقووي ٗفووب  فلووم بٔووذٖ اهنزٙقووٞ هووذهم .. ٨ ،ووف دُوو ، صوو٘      

 دجاأا باهقنّ هوت٘.

 بنوو ، ٙابٛ، هقي تدؽن ٲ رٗذٛ، ٗٗجٔٛ ًت٘ٓخ كاهِار.

صدًزر اؽنربب بغولى  اٚوف ٗعِويًا دأضوى ٗجٔوم با وى اؽنبنووز        

 ص٘  رنتاٛ ٨ٗ ٙ قٟ ع١ٛ.

 رٙي اؽنربب، ٨ درٙي،  ووؾ .٨ د

 أ  ؾنلّ بْٗ ًربب.

 ٙا عٚ ، دهٚط ٓذا اهزدظ هٛ؟

ٓوذا ردصووم، ٗهلووّ هلوى كووى  بتووٕ ٗكزاًتوٕ، ِٓووان عووبزٝ    

ِٓا ِٗٓان عوٟ ٗجٔم، دنب ذ٩ تٔا، تزكٔا ٓلذا عار عوِٚا. فو   

 ردصم ٓلذا ٗكّ ًزتاذات. 

ُوا هب توم؟   ٙا  ويب، دتزٙي دْ تبذب  باهغؾب؟ ًا ًبِٟ ٓوذا؟ ٓوى د  

ٗٓى ا و ٰ  ٗجٔوٛ ًٚوياُات هوويفال عوّ عوزفم، ٗدُو  تقوف فو٘ق ردصوٛ           

 كال٩ب؟

ت وويٗ أافوو ات، ٗهووذهم هووّ دجٚ ووم، درجوو٘ن فقووـن دْ تؾوورب  ووو٩ٚت     

 هِِٔٛ ٓذا اهبٌى.

ٕ  ٙوِحح اقو٩ق بودْ ٙٱحوووط كاصو ار زأوا، اهووذٜ ٗفو         وو   ردصوو

                                                 
 اؽن غنٞ. /اذ٩ق ع٘ربٞ( ضنبِٟ ذ٩ق فاعى  (1)
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ٙٱووورؾٛ سٗاٙووا اهغوووازٝ اهووا ذنٌووؤا ٗٓوو٘ ٙبووو    ضٵ عوووٟ تؾٵوووز  اقووو٩ق 

ؽربٖ ٗٙقاوش ًوّ عووٟ كزصوٕٚ فحودٝ ٗٓو٘        يدصوِوإُ. ٗهلّ د  ات، ِٙا

 ٙق٘ي 

 ٙلاٛ، ٙا رجى، ٙلاٛ، أٌزٰ  ٗجٔٛ ؿن اهيًا١.

 دنٚ ٕ اق٩ق ٗٓ٘ ٙغضى ٗجٕ كاص ار زأا باؽنا١ اه ارب 

 اُتِٔٚا. 

 دٗ .. دٗ .

اُكنز، ت٘ ف اهيَ، إُٕ ِٙ   ًّ درببٞ دًلِٞ فقـن، ٗص٘  دسٙوؤا  

 ا٬ْ.باه ٘برا 

 ٙا د ٛ افبى ًا تزٙي دْ تابوٕ، ٗ ووؾ ، ٙا رجى،  ووؾ .

 ٨ دُلز بدْ ذ ِم كاُ   اصٚٞ ببض اهغ١ٛ.

  و  هم ًّ اه ياٙٞ.

ٗهلِوٕ   ،ٗٙق  اق٩ق كى جٔيٖ كٛ ٙ٘ ف اهِشٙف ب ٘برٝ اهزس

 ٨ ِٙحح.

 هقي  ضز ٱ بًات ضن٣ٞ أزاَ.

 ٙا ٗهي اعن  ٓذٖ اهشجاجٞ.

ٛ    ذنقز اهؾيب  ارٗرٝ، كت  ،٘آا هزضنا ًؾوِ٘ل ًوّ ذحوز جٌِٔو

٪ُٕ كوٌا ًزٵر طز  اهزٙغٞ اؽنغنوط بذهم اهضا٢ى عووٟ ٗجوٕ كاصو ار    

 زأا كاْ كاص ار زأا ٙتدمل ٗٙقاش إصن ا٪عوٟ.

  اي اق٩ق هلاص ار زأا ٗٓ٘ ٙضووٍ اهقارٗٝ هوؾيب 

 ٓا  ي اُتِٔٚا، فوٚن٣ٌّ  و م.

 فدجاب كاص ار زأا 

 دعلزن، دعلزن. 
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 ٗا٬ْ عبزن.

 ٨، ٨، ٨ درٙي، اتزن عبزٜ. 

ٗرًووٟ ؼنضووٞ هوو ا  ٗ ووزد    ،هاوولن كاصوو ار زأووا بٔووذٖ اهلوٌووا   

 جزكٞ ٗاذيٝ. 

 فتٌتٍ اق٩ق 

 مل در ؿن ذٚاتٛ رج٩ت ًباكضات إصن ٓذا اقي. 

 ًٗا إْ ٗجي كاص ار زأا ُاضٕ ؿن اهنزٙق ذتٟ را  ِٙيب  

ذتووٟ ًووا ٓووذٖ اقٚوواٝ اهغزٙ ووٞ، هووٚط ضنقوويٗرُا دْ ُلووْ٘ دصووٚابات     

 هز٦ٗصِا!

 

■ □  
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  □ث  ■
 

ببي عِا١ دعٌاي اهِٔوار هوٚط ؽنٚولوْ٘ زأوا اهقويرٝ دْ ٙوذٓب ًغوٚات        

عوٟ ا٪ ياَ إصن اه ٚ  ٗهذهم  زر اهذٓاب باه اً٘اٜ، فزًوٟ بِاضوٕ ؿن   

 ًقن٘رٝ اه اً٘اٜ ذٚا بقٛ ًلاْ هغخؿ ٗاذي فقـن.

ًٗووا إْ جوووط ًٚولووْ٘ زأووا ذتووٟ ب ووى اؽنقنوو٘رٝ عووخؿ ؾنتووو٤       

 قاًٞ، ٗعِيًا رد٠ ًٚولْ٘ زأا  اي ًٗت٘صـن اه

  دُا صبٚي جيات هز٦ٙتم ِٓا.

 فدجاب ًٚولْ٘ زأا 

 ٗدُا دٙقات.

درٙووي دْ دذووي م ضن٘فوو٘ل، هلووّ بياٙووٞ ٓووى عنلِووم دْ تبنووٚ    

ر  هوٛ ًلاُوات ؽوغ ات ٙلاوٚ  ذهوم، دُوا دصوتنٚ  دْ        ضو ًلاُات؟ إْ ف

 دذؾز ذاهٛ، دؽ٩ت دُا عخؿ ؽغ  اقحٍ.

ا ًلاُات هؾويٙقٕ ٙتواو  عنِٚوات ٗٙضوارات،     ٗهلٛ ٙبنٛ ًٚولْ٘ زأ

ٗٙقو  رك توٕ اهٌِٚووٟ عووٟ اهزك وٞ اهٚضووز٠ ٗٙضوبٟ دْ ٙؾوغٵز ذحٌووٕ.       

 فٚق٘ي ؽيٙقٕ ؿن ٓذٖ ا٪ ِا١ 

 زٖ، ٨ تقاٙق ُاضم ًّ دجوٛ، دصتنٚ  دْ دذغز ُاضٛ ِٓا. 

 ٗدنوط عوٟ رك ٞ ًٚولْ٘ زأا ٗكدُٕ ٗجي ًلاُات.

 د٨ تتقاٙق..

 دعتقي دُ  فاٙق   و٩ٚت. دبيات، دبيات، ارتح دُ ،

.٨ 
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 إُٕ فؾى اهغتا١ ا٬ْ، إْ جوضِا  زٙ شن جيات ُتيفد.

 ُبٍ.

 درج٘ن  ى هٛ إْ تقاٙق .

 فٚحٚب ًٚولْ٘ زأا ٗٓ٘ باهلاب ٙتِاط 

 .٨ 

 ع٘ ؿن ع٘ ًا ؿن ًٚولْ٘ زأا؟

 ٨ ع١ٛ.

 كٚف ذاي عا٢وتلٍ، ٓى ا٪طااي خب ؟

 ٙضدهْ٘ عِم.

 اهلل ذنٍٚٚٔ.

لووْ٘ زأووا باهتخوويٵر ٗٙضووٚى اهبووزق ًووّ ج ِٚووٕ. ًووا ٗت وويد رك تووا ًٚو

عضواٖ دْ ٙابوى، فاهو ا ووٞ تتنووب دْ ٨ ُشعٵوى دؽووي ا١ُا ًوّ دجوى دعووٚا١       

 تافٔٞ.

دٗاٖ ٙوا ًٚولووْ٘ زأووا، ٗٓوى كِووا صووِتقابى ؿن اه اًو٘اٜ ٙووا د ووٛ،    

 اجوط ًزتاذات، د٨ طني  يًٚم..

 ٨ دنٚب ًٚولْ٘ زأا، ٙقف ٗٙبنٛ ًلإُ هؾيٙقٕ. 

 ؟ًاذا، تقاٙق 

 ٨، اهَٚ٘ جوض  ك  ات ٗهذهم دٗب دْ دبقٟ ٗا اات  و٩ٚت.

ٓذا دًز ز ز، اعتقي  دُم تقاٙق . إٕٙ ًٚولْ٘ زأا، ااهقو٘تا(  

   ٕ صو٘  دطووق ًوّ اهوتال       ؟اؽنٔز ٓذا ٙٔيَ بٚ٘تِا، ًواذا صوتلْ٘ ُٔاٙتو

 بذهم.

 ًبم ذق.

 إظنا ٓذا ً٘ف٘ل ًٍٔ جيات ٗهٚط بدًز ٙٱٰ ن عوٟ ذاهٕ.
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فٚحٚوب  ، ْ٘ زأا هلٛ ٙغبزٖ بدٌٓٚوٞ اؽن٘فو٘ل  ٗٙغي ًّ ٙي ًٚول

 ًٚولْ٘ زأا 

 إُٕ كذهم. 

 ٙزب  اهؾيٙق ٗٓ٘ ٙقزب  يًٕٚ بقيًٛ ًٚولْ٘ زأا.

 ٙا د ٛ، ٨ دذي ٙٔتٍ بٔذٖ ا٪ً٘ر عِيُا. 

ٔٵٍ ذهم. ٔٵٍ ذهم ٙا د ٛ، دتا  دتا

ْ اهاتٚا  اه٩تٛ هٚط ضنقيٗرّٓ بف  اؽنٔز ٙقنزرْ هو قوا١  إذٚا 

 فكنٚ  ٙا د ٛ، دهّ ًٚب؟ؿن اه ٚ .. إُٕ ع١ٛ 

 ٗضناذا دجٚب؟

 إُٔا ًضدهٞ ذٚاٝ دٗ ً٘ .

 ،كوٌا تلوٍ اهؾيٙق كاْ إًا دْ ٙزب  عوٟ ؽير ًٚولْ٘ زأا

 دٗ ٙغيٖ. ،دٗ ِٙبزٖ ،دٗ ٙيٗظ بقيًٕ عوٟ  يًٛ ًٚولْ٘ زأا

ٗٓذا ا٪صو٘ب ؿن اهتريث هوٚط اصوت تا١ ؿن متٌبِوا، إُوٕ ُو٘ل ًوّ       

 .ا نابٞ ٙتبٚٵّ ؿن فزب اؽنضتٌبشن

 دُا دفٍٔ ًا تق٘ي. ؟ًبم ذق، ٙا عٚ ، هلّ ًاذا دفبى

 فٚق٘ي كاص ار زأا ٗٙقغـن عوٟ ٙي ًٚولْ٘ زأا بق٘ٝ 

  إُم تأٍ عوٛ ٗهلِم ت قٟ أ  ً اي ٙابٛ.

فٚقرم كى ًّ ؿن اؽنقن٘رٝ عوٟ ٓذا اؽنغٔي، ٗهلّ ؽيٙقِا ٨ 

ؽووربٖ ٗعِوويًا تؾووى  يٙأووٍ ٗٙضووتٌز ؿن فووزب ًٚولووْ٘ زأووا اهووذٜ ِٙاوو 

 رٝ إصن عارل اتغاًربهٛ طاؼ( ٙزًٛ ُاضٕ  ارد اؽنقن٘رٝ.اؽنقن٘

ًا كاْ عضاٖ دْ ٙابى ًٚولْ٘ زأا؟ ٗٓى كاْ ضنقيٗرٖ دْ ٙق٘ي 

 هؾيٙقٕ إْ ًا ٙابوٕ ٙتبار  ً  اهو ا ٞ ٗإْ ذهم أ  ه ق؟!



 

32 

 

ك٩. فاهو ا ٞ تقتقٛ د٨ ٙقاي هقوٚى ا٪بب بدُٕ  وٚى ا٪بب ًنوقات. 

 قٰزب عوٟ دْ ٙكنٔز أ  ه ق.ٗهذهم، فقٵى ًٚولْ٘ زأا دْ ٙٱ

ٗٱ ي ه٫صف ؿن دذي ا٪ٙاَ بوشن  ن وا١   جٶإْ كاتب ٓذٖ ا٪صنز  ي 

عوووٟ عوواكوٞ ٓوو١٨٧ ٗبقٚوو  عووبزٝ كووٛ تتلضووز عكناًووٕ هوو٘ مل ِٙقووذٖ    

 عخؿ رذٍٚ بغنارٝ. 

 هلّ ِٓان ًّ ٍٓ دفكن  ًّ ا ن ا١.

 ِٗ ِٰز  هٶ

 

■ □ 
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 □ج  ■
 

 ٙٞ ٙي ى صٚ ان زأا كى دذذٙٞ ٗٙق٘ي هؾاُ  ا٪ذذ

 ٙا ؽيٙقٛ، درٙي دْ دٗؽٛ عوٟ سٗد دذذٙٞ. 

 ذضِات.

 تلْ٘ ب٘سٝ اقذا١ رفٚبٞ. ٨عوٟ د

 ٓذا ٙب  دُم ٨ تزٙي دذذٙٞ عوٟ اؽن٘فٞ.

درٙي فقـن دْ تلْ٘  ويًاٜ ًزتواذتشن جزكتٌٔوا ؿن اقوذا١، ٨     

 درأب جذا١ فٚق ٪ْ ؿن  يًٛ ًضٌار.

    ٗ ٨ ٙقواٙق  عوٟ راصٛ، صدؽِ  هم سٗد ذوذا١ ٙتِاصوب ًو  اؽن٘فوٞ 

  يًٚم.

 إْ اصتنب  إرفا٢ٛ ص٘  زتٛ إصن كوم با٢ٌات.

 تدكي ًّ ذهم.

ٗٙد ذ ؽاُ  ا٪ذذٙٞ  ٚاظ  ويًٛ صوٚ ان زأوا ٗٙبوٌوٕ دْ اقوذا١      

 صٚلْ٘ جآشات ببي عيٝ دٙاَ.

 ٗببي عيٝ دٙاَ ٙذٓب صٚ ان زأا إصن كى ا٪ذذٙٞ.

 ٓى ذذا٢ٛ جآش؟

 ُبٍ جآش.

 ا، فٚق٘ي صٚ ان زأا ٙقيَ اهؾيب ا٪ذذٙٞ هضٚ ان زأ

 ٙا د ٛ، ٓذا اقذا١ ؽغ .

 باهبلط، ك  .
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 ب٘ستٕ فٚقٞ.

٨ دعتقي، اه ٘سٝ اه٘اصبٞ أ  ًزأ٘ب بٔا اهٚوَ٘، درجو٘ن دْ توو ط    

  اقذا١.

دنوط صٚ ان زأا ٗٙق  اهؾيب  غ ٞ ًزببٞ     يًٛ صٚ ان 

 زأا، فٚقَ٘ صٚ ان زأا ب٘ف  اقذا١، هلّ اقذا١ ٙقاَٗ.

   اقذا١ ٙق٘ي ؽاُ

 ابف   يًم بق٘ٝ.

 ٙق٘ي دج  ا ى 

  ف ٗبٱظ بقيًٚم.

 فِٚؾرٕ اهؾيب 

 افزب ا٪ر  بقيًم.

 ٙدًز ؽاُ  اقذا١ اهؾيب 

ٙا ٗهي، رؼ  و٩ٚت ًّ اه ٘برٝ ؿن اقذا١ كٛ تِشهوق  ويًا صوٚ ان    

 زأا ٗتي ى.

 ٙٱِاَّذ ا٪ًز.

 ا٪ذذٙٞ ًتغ  ٞ بزدٙٔا.

 ٙق٘ي صٚ ان زأا ٗ ي سًشَ ٗجٕٔ 

ٗ ، هقووي عز وو  ٙووا عووامل، هقووي دٗؽووٚتم درببووشن ًووزٝ دْ تلووْ٘  د

 ك  ٝ، دْ تلْ٘ ٗاصبٞ ٗدْ تلْ٘ ط٘ٙوٞ.

 ٙ يٗ دْ  يًٚم ًتبز تاْ، هذهم..

 ٨ ٙا  ويب، ٨ ٙا رٗذٛ.. اقذا١ فٚق.

 إْ ه ضٲٰتٕ ًزٝ ص٘  ِٙاتح، اقذا١ اه٘اص  ٙقز اؽنضاً  دك ز.

 ٨ دصتنٚ  ه ضٕ.
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ٖ ٗاهؾوويب ؽنضوواعيٝ صووٚ ان زأووا،   ِٙنوووق ؽوواُ  اقووذا١ ًوو  دجوو    

ٙتدبـن ا ِاْ صٚ ان زأا ٗٙد ذ ؽاُ  اقذا١  يَ صوٚ ان زأوا ٗذنواٗي    

 إب اهلا ؿن اقذا١. كى طا ٍ كى اقذا١ ٙغح  صٚ ان زأا.

 ٓا.. ٓا، ٓا ٓٛ تي ى.

 اؽرب  و٩ٚت.

  اَٗ  و٩ٚت.

 ٓٚا تغح .

 ٗاخ، ٗاخ.

ٌٵى  و٩ٚت ٙا دفِيٜ.   

 ه٘ ب و ٲ ًزٝ.. 

 صبٰٚ   و٩ٚت صتِتٔٛ. ه٘

 إذا تب  ، ارتح  و٩ٚت.

 ٓٚا.. بقٛ اهقوٚى.

 ٨ درٙي ٙا عامل، اتزكُ٘ٛ كٛ د زد  يًٛ،  ويب ٙازن..

 ٓذا ٨ ع١ٛ، صتِتٔٛ ًِٕ.

 دٗؽٚتٕ دهف ًزٝ دُ  ٨ درٙي عوٟ اؽن٘فٞ، درٙي راذٞ  يًٛ.

 افغـن عوٟ  يًم.

ٛٸ دبٗظ عوٟ توتٔ اْ، ٗكدُٛ  ٗكٚف دفغـن؟ د٨ تأٌْ٘ دْ  يً

 اهِار.. اتزكُ٘ٛ، ك ٞ باهلل، ًا ٓذٖ اهِاظ اها ٨ تأٍ.

 اعٌى جٔين دك ز.
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 ويًٛ،   . اتزكو٘ا (1)فوٚذٓب جٔوين  و  ا٪ر  ٗذوذا٦ن دٙقوات     

 بنوٵو .

 ٨ ذنق هم دْ تغقب ٙا صٚ ان زأا.

٨ ذنق هٛ ٙا د ٛ ٨ ذنق، دُو  طنووم اقوق ؿن اهغقوب، اتزكو٘ا      

  يًٛ.

َ صٚ ان زأا بغويٝ ٗ وي إ إب واي تٶضوبٔا     عنضم ؽاُ  اقذا١  ي

 فقـن ؿن اقذا١. 

 دُ  اُتقابٜ جيات صٚ ان زأا.

ٙغبز صٚ ان زأا دُوٕ ٗ و  دصو ات ٗبوذهم ٙضتضووٍ هؾواُ  ا٪ذذٙوٞ        

 اهذٜ ِٙحح جبٔ٘ب دج ٖ ٗاهؾيب بإب اي  يًٛ سبُٕ٘ ؿن اقذا١.

       ٗ ٖ.. دردٙ  كٚف طن  ا٪ً٘ر عووٟ ًوا ٙوزاَ.  وٍ ٗ وف  ووو٩ٚت هووِز، د

 ٗذتٟ تذٓب إصن اه ٚ  هّ ٙ قٟ ٨ دمل ٨ٗ ع١ٛ.. طنػٸ  و٩ٚت هِز.

 كٚف دًغٛ ٙا عٚ ، ًضاً ٜ ت٧ؽن ، اُشعٖ٘.

ا وو  اهلوو٩َ  ووو٩ٚت، صووٚ ان زأووا، صوو٘  تبتوواب  وويًان إصن دْ    

 تؾى إصن اه ٚ  ٗ..

 ًاذا كاْ ذؾى ه٘ ؽِبتٔا دٗص   و٩ٚت؟ 

      ٕ ٨ٗ ُضوتنٚ  دْ ُضو١ٛ    دبيات صوٚ ان زأوا دبويات، هلوى كوى  بتو

إصن  بٞ كوِا ُٗؾِ  ذذا١ ٗاصبات ٗعلوٕ أزٙب، كى ٗاذوي ٙبوز    

 عٌوٕ.

 ذضّ، ذضّ، ًاذا صدبف ؟ 

 ه ٝ ذٓب ٗمٚيٙٞ.

 تاقى.
                                                 

 اؽن غنٞ. /اهٚذٓب    ا٪ر ( ضنبِٟ هٚذٓب إصن الرٍٚ  (1)
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 علزات، ٨ تِضُ٘ا صٚ ان زأا.

رنزد صٚ ان زأا بتوم ا٪ذذٙٞ ًّ ا ى، ٗعِي كى  ن٘ٝ كاْ 

ؿن اهِٔاٙوٞ دُوٕ ٨ ٙضوتنٚ      ٙتدٖٗ ًّ ٗج  ًضاً ٖ ٗدذٚاُات ٙ لوٛ. ٙغوبز  

ا٨صووتٌزار ؿن اهنزٙووق فٚووي ى اؽنقٔووٟ، ٗدنوووط عوووٟ ا٪رٙلووٞ ٗٙزأووب    

ٕ. ٨ ِٙحح، فِٚابٜ ؽيب اؽنقٟٔ ٗٙنوب ًِٕ دْ ٙغوي ذوذا١ٖ،   ٢خبو  ذذا

ٙبٌى اهؾويب بلوى جٔويٖ عووٟ إ وزاد اقوذا١ هلوّ أو  ؾنلوّ. ٙوتٍ           

 ،ووٚؿ  إ  ار ؽاُ  ا٪ذذٙٞ، فٚٔزل ضنزافقٞ دجو ٖ ٗٙوِحح بؾوب٘بٞ ؿن   

صٚ ان زأا ًّ ذذا٢ٕ، ٙو ط صٚ ان زأا ذوذا١ٖ اهقويٍٙ اهوذٜ اذوتالن     

 بٕ ٗٙزتا .

 ٙق٘ي ؽاُ  اقذا١ 

٨ تضووتنٚ   ٌووى دٜ فووا٢قٞ ٙووا صووٚ ان زأووا، عوووٟ اؽنووز١ دْ ٙؾووزٵ  

عوووٟ دصووِإُ  ووو٩ٚت هلووٛ ٙووو ط عوو٣ٚات بغوولٍى ٗذٍٗق رفٚوو . ًووا عوِٚووا،       

 هم أيات.دعن  اقذا١، ص٘  دفبٕ ؿن اهقاهب ٗدرصوٕ 

 فٚحٚب صٚ ان زأا 

 ذضِات. 

 ٗرنزد ببي عزب  ٔ٘تٕ ً اعزٝ.

ٗؿن اهٚووَ٘ اهتوواهٛ، ٙووذٓب صووٚ ان زأووا إصن اهضوو٘ق ٗٙغوو ٜ ع اٙووٞ    

 ٗ اوٵافٞ ٗٙذٓب إصن اهبٌى ًزتاذات.

 ٗت يد ا٨ُتقابا  

 ٓذا صٚ ان زأا، إُضاْ أزٙب ا٪ط٘ار.

 إُٕ بلى بضاطٞ خبٚى.

 بقيًٕ.ردٙتٕ ٗٓ٘ ٙو ط ع اٙٞ ٗ اافٞ 

 ٓذٖ فقٚرٞ.

 ٨ د اٛ ذُيب، دُا د حى ًّ اهض  ًبٕ.
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 فوٚذٓب إصن  زٙٞ ًا، دفِيِٙا.

 ٨ دن٘س اهي ٘ي ؿن ا تٌ  بتوم ا٪ ياَ.

تؾى توم ا٨ُتقابا  إصن ًضاً  صٚ ان زأا. ٗٙقتِو  صووٚ ان زأوا    

دْ اهو ا ووٞ ٨ تتبووار  ًوو  ًضوواً  اهقوويَ إظنووا ٓووٛ عوويٗٝ هوويٗبٝ هوب اٙووٞ.  

ٚ ان زأا  و  اهب اٙٞ ٗا اافٞ ٗ  ٘ي ذذا١ عوٟ اؽن٘فٞ ًو   فٚقنز ص

 فزباتٕ.

 

■ □ 
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 □ح  ■
 

 تضتق وْ٘ سٗارات ًّ د زبا١ ٗدؽي ا١ ضنِاص ٞ عٚي اؽن٩ٚب دٗ اهاؾح.

ٗأاه ات ذنؾى دْ تضتق ى  ٩ وٞ سٗار دٗ دك وز ؿن زْ ٗاذوي. ٗجوز      

 ق.اهبابٝ دْ ُقيَ اهقٔ٘ٝ دٗ اقو٘ٙا  دٗ اهغزاب دٗ اهبز

 ؽنّ صتقيَ د٨ٗت؟ ٗتي ى ؽ ٚٞ اه ٚ  إصن اهغزفٞ ٗبٚيٓا ؽِٚٚٞ.

 ًّ اهن ٚبٛ هل   اهضّ. " ًّ اهن ٚبٛ هوغ  دك ز ".

 ت٘جٵٕ اهاتاٝ  ن٘اتٔا حن٘ دبٌٚٚوٚم زأا ذٜ اهغبز ا٪بٚض.

 ٙزفض دبٌٚٚوٚم زأا عز  اهتاقٚى ٗٙق٘ي 

 دعنٛ كابزٙٚى زأا د٨ٗت.

 اهذٜ ٙزصؤا إصن ٓاً ارتضَ٘ زأا. تتقيَ اهاتاٝ حن٘ كابزٙٚى زأا

تِتؾب اهاتاٝ دًاَ ٓاً ارتضَ٘ زأا اهوذٜ ٙغو  بٚويٖ إصن كابزٙٚوى     

 زأا.

ٗت ووويد رذووووٞ اهاتووواٝ ًوووّ دبٌٚٚوٚوووم زأوووا إصن كابزٙٚوووى زأوووا، ًٗوووّ   

كابزٙٚى زأوا إصن ٓاً ارتضوَ٘ زأوا ًٗوّ ٓاً ارتضوَ٘ زأوا إصن دبٌٚٚوٚوم        

٠٘ اهاتواٝ اؽنضولِٚٞ ٨ٗ   ر  ٘زأا. ٗتتلزر اهزذوٞ عغزّٙ ًزٝ، ذتٟ ،

تضتنٚ  ػنى اهؾِٚٚٞ، ٗد ِا١ ٓذٖ اهزذوٞ ٙت ابي اهشا٢زْٗ ا٨ذو اَ بوشن   

 ببقٍٔ.

 درج٘كٍ  ذٗا.

 درج٘كٍ تاقو٘ا، دعنٛ كابزٙٚى زأا ٙا بِا.

 ٨ درفٟ،  ذٙٔا إصن دبٌٚٚوٚم زأا ٙا بِا.
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بعوُ٘ٛ د  ٵوى د وياًلٍ، ٨ تابوو٘ا ذهوم، هقوي تب و  اهاتواٝ.  ويٵًٛ          

 ارتضَ٘ زأا ٙا بِا.هلاً 

٨  ح اهلل، ًّ دُا كٛ دتاقى   وم، اذٓيب هبِي كابزٙٚى زأا 

 ٙا بِا.

 هّ ز ذ، هّ ز ذ، ٨ تدتٛ عوٟ اهاافٛ.

 دنب دْ ٙد ذ دبٌٚٚوٚم زأا د٨ٗت.

ُضِٚا دْ ُوق٘ي دُوٕ ٙو٘جي بشن اققوو٘ر عووخؿ رابو  ٗٓوو٘ ًوويرٵظ     

 ٗهيٕٙ عٔابٝ.

   ٛ دْ دتاقووى  وو ولٍ، دنووب دْ    ٨ عنلووّ دْ ز ووذ، ٗٓووى ٙوٚووق بوو

 ٙد ذ ٓاً ارتضَ٘ زأا د٨ٗت..

ٗٓووى ٧ٙ ووذ ببووشن ا٨عت ووار ًووا د ٘هووٕ، ًبوواذ اهلل، دنووب دْ تلووْ٘    

ا٪ًووو٘ر ذضوووب ا٪ؽووو٘ي ٗاهقووو٘اُشن. دعنوووٛ دبٌٚٚوٚوووم زأوووا ٙوووا ابوووِا،       

فدبٌٚٚوٚم زأا عنووم اهٚوَ٘  ٩ وشن هو ٝ ذٓوب، اهلل ٙشٙويٖ دك وز، دُوا ٨         

 هٕ... دصتنٚ  دْ دكْ٘ ذتٟ  ابًات

 ًا ٓذا اهل٩َ اهاارغ ٙا ٓاً ارتضَ٘ زأا دُ  رجى ٗ ٘ر!

 ٙا سؽنٞ، ؿن ٓذٖ ا٪ٙاَ اه٘ ار ٙدتٛ باؽناي، دهٚط كذهم ٙا دب ٶ؟

 إُٕ كذهم ٙا دفِيٜ.

إْ كاْ ا٪ًز كذهم اعن٘ا كابزٙٚى زأا ٓ٘ دٙقات عق٘ موط 

 اهلِٚضٞ.

 دتب تٍ اهاتاٝ ٙا دفِيٜ.

 ذقات.

 ٙا ذزاَ ٙا ًضلِٚٞ.

  ٚب اهاتاٝ َُٰٗاضٱٔا ًِقن فتح
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 ٨ عوٚم، ٨ عوٚم، دُا مل دتبب.

 ٙق٘ي ؽاذب اه ٚ  

 دهّ تد ذٗا ًّ اقو٠٘ اهَٚ٘، تاقو٘ا.

ٗد وو ات ٙزفووٟ دبٌٚٚوٚووم زأووا بغووز  اهتاقووٚى، ٗٙتلووزٵَ ٗٙد ووذ     

ًوبقٞ ًّ اقو٠٘ ببي  ؾٞ ط٘ٙوٞ ًّ عز  ٪ص اب دكوٕ هورو٘ٙا  ز ز 

 اتٕ اهكنزٙاٞ ٗاؽن٢٩ٌٞ.ببي طنِٚ ٠ٗاذي،  ٍ ٙدكى اقو٘

 إُٕ بٗر ٓاً ارتضَ٘ زأا.وو 

 عٚي ردظ صِٞ صبٚي ك اك٘ظ زأا.

 فٚحٚب ؽاذب اه ٚ  

 دعلزن.

 ٗعٚي صبٚي.

 دعلزن.

 ا ي هلل.

 تبٚػ.

 هٚبنِٚا اهق٘  ٗٙضقِٚا.

 ُبٍ.

ٗٙ يد كابزٙٚى زأا بلوٌاتٕ ٗطنِٚاتوٕ ٗٓو٘ عنويٵ اؽنوبقوٞ إصن ؽورّ      

 اقو٠٘.

 عٚي ردظ صِٞ صبٚي.

 لزن.دع

 اهلل دنوب صِ٘ا  بٔٚحٞ ًٗيٙيٝ.

 ً  ا٪ؽي ا١.

 اهلل ٨ ٙزِٙا اهغز.
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 زًشن.

 اهلل ٙبنِٚا اهربكٞ.

 زًشن.

 دطوب ًّ اهلل دْ ٙ قٛ بٚتلٍ عاًزات.

 تبٚػ.

 ٗدْ تد ذٗا عزصاُات ٗكِاّٙ.

 دعلزن.

 دْ تق ٵى اهتٚحاْ.

 دعلزن.

 دْ تزس ٘ا بدذااب.

 بزكٞ اهلل. 

 دْ تز٠ دذااب دذاابن.

 ٙضٌ  ًِم.اهلل 

 دْ تز٠ دذااب دذااب دذاابن.

 دعلزن.

 د٨و تز٠ اؽنز  ٨ٗ ا٪مل.

 زًشن.

 دْ تؾى إصن اهغٚخ٘ ٞ اهضوٌٚٞ.

 دُ  دٙقات . ؽرتشن كابزٙٚى زأا.

دعووولزن ك اكووو٘ظ زأوووا، دبعووو٘ إصن اهلل دْ طنضوووم اهووو اب      

 فٚتر٘ي إصن ذٓب.

 تاقى دبتاٖ.

تقووو   ذتووٟ وبقووٞٗٙقوويَ اهزآووب طنِٚاتووٕ اه ضووٚنٞ ًٗووا إْ ٙوٌووط اؽن   
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 اهؾِٚٚٞ ًّ ٙي اهاتاٝ فتِيهق اقو٠٘ عوٕٚ، ف ت م اهقٚ٘ .

 ٓى  ا ٶ ٙا زُضٞ؟

 ٨ ،اؿن ٙا بِا.

 ٗدعن٘ٓا هتغزبٕ. ،دطا٣٘ا  و٩ٚت ًّ اهؤب ؿن اهِ ٚذ

 اهاتاٝ اؽنضلِٚٞ.

 حنّ كِا اهض ب.

 اصر ٘ا اهيَ ًّ ٙيٓا.

 ٓى  ا ٶ ٙا زُضٞ؟

 ٨، ٨، مل د ف، هلّ زصاٞ هوو...

 ٨ باعٛ ه٫صف، ٙا زُضٞ  ؾى ك٘ارث كٔذٖ ؿن ٓذٖ ا٪ٙاَ.

 اذٓيب ٗارتاذٛ ٙا زُضٞ.

 ،زد اهاتاٝ، ٗهٚط ًّ اهؾبب اهتلّٔ ًا تق٘هٕ ؿن ُاضٔا.

 كاُ  فزؽٞ ٗد ذ  بٗعات ٙا دب ٶ.. زٖ...

 ت وو ٲ ٩ًبضٕ  و٩ٚت.

 اًضر٘ٓا باؽنضر٘ق.

 صتِغف، صتِغف. خباطزكٍ ٙا دب ٶ.

 فِيٜ، اهلل ًبم.تذٓ ْ٘ خب  ٙا د

 خباطزن دبتاٖ.

 ً  اهض٩ًٞ ٙا دفِيٜ.

زٖ، كٍ ُباُٛ ًّ اهو ا ٞ ٓذٖ .. ُٗيف  فزٙ تٔا. ٗ اؽٞ ًا ٙبإُٚ 

 اؽنيرٵصْ٘.

 ٗهلّ ٓذا ٨ ع١ٛ، فِٔان ا٪فكن . ا ب٘ا  

■ □ 
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 □ر  ■
 

دُ  تاجز، ٗدُا ٨ دهً٘م عوٟ كُ٘م تاجزات ٪ُم هض  اؽنذُب، بى 

 هتحارٝ.اهذٜ  ابن إصن ا

٨ٗ دِٓٚم، بى فوٚٱضوٌح هوٛ ٗد ويث بإُؾوا ، دُوا دتؾوز  ًبوم        

كٌا ه٘ كِ  دتؾز  ً  ُغٵاي، دٜ عِويًا دتباًوى ًبوم ز وذ ذوذرٜ      

كووٛ ٨ دُغووػٵ، هووٚط بد ووذ اهِؾووٚرٞ ًووّ اهب ووارٝ اؽنغوؤ٘رٝ دْ ااهتحووارٝ 

ٓووٛ فووّ اهغووػ(، بووى ًضووتِيات عوووٟ اهتحووارب اهغخؾووٚٞ اهووا تبنووٚ         

عاي اهَٚ٘ دُٕ ًّ بشن ٣ًٞ تاجز تبٵزفو  عووٟ    الزدٝ كٛ دع   بؾ٘ 

توواجزّٙ ا ووِشن فقووـن ٨ ٙلووذباْ.. ٗهلووّ اعوووٍ دْ اهتوواجزّٙ ا٨ ووِشن ٨     

 ٙتلوٌاْ دبيات. 

 وِا إُم تاجز ٨ٗ باعٛ هوخحى. تذٓب إصن كوم ؿن ؽو اذٚٞ ربٵِوا   

ٗتقٍٚ ًؾٚيتم ٗتٔٚٵ٤ كى ع١ٛ كٛ ٨ تٔزٵب فزٙضوتم اهوا تِتكنزٓوا    

تواجز ك  ، ٨ٗ باعٛ هوقوو٘ي إُوم أغوواؼ كو  ،      صواعٞ بضواعٞ. دُ 

هوووذهم تِووشٜٗ ؿن ساٗٙووٞ كوووم ٗعُٚ٘ووم  وويق باه وواب ًووّ ذٚووا صووتدتٛ  

 اهازٙضٞ.

ْ ٙكنٔووز دًوواَ اه وواب. تقووف    توودتٛ صوواعا  ٗتووذٓب ٗتِشهووق ٗٓووا ٓو٘و سبو٘و

م. تقويَ هوٕ         ْ ٗتٱحوضوٕ عووٟ كزصٚو ً اعزٝ ٗتزكض حنٖ٘ هتضوتق ى اهشب٘و

بٕ بل   ًّ ا٨ذ اَ ٗتلوذب ؽنويٝ صواعٞ     اهقٔ٘ٝ ٗتتٌوق ٗت٩طإ ٗ ٚـن

 كاًوٞ ٗدًا كات م، فٚقٚف عوٟ دكاذٙ م ٧ٙٗكي بدكاذٙب د ز٠.

سبُ٘م بصٍ ببض اهغ١ٛ، ص٘  ٙغ ٜ ضن وغ  ٩ وٞ دٗ درببووٞ ز٨    

ه ٝ ذٓب، ٗٙزٙي ظناذد ه قاعٞ د ز٠، تٱزٕٙ اه قاعٞ ٗدُ  تقزد عوٚٔوا  

  دكاهٚى ًّ اهغاراؽنشٙي ًّ اٮطزا١، بقٛ دْ تلوى بقاعتم ب
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ٓذٖ اه قاعٞ أ  ً٘ج٘بٝ ؿن اهض٘ق، هقي دٗؽِٚا عوٚٔوا  ؾٚؾوات   

 ًّ دجوِا.

  ٗٙزب  كات م ذٚا تلْ٘ اتاق  ًبٕ

 إُٔا بقاعٞ فا زٝ.

 بقاعٞ را٢بٞ، ٨ ً ٚى هلا.

 ٙا هٚتِا ُزبح رسًات ًّ ا٨٬  ًّ ٓذٖ اه قاعٞ.

 إُٔا بقاعٞ هّ ًي ت١ً٘ٔا.

 هف ًزٝ ٨ تغ  عقٚيتٔا.إُٔا بقاعٞ ذتٟ ه٘ أضو  د

 ٓذٖ اه قاعٞ ؽاذ ٞ ً يد.

 باهتدكٚي ؽاذ ٞ ً يد، ٪ُٔا ٨ تتخشق دبيات.

 عنلّ اصتبٌاهلا ٣ًٞ صِٞ.

ًواذا تقوو٘ي ٙوا صووٚيٜ، ٣ًوٞ صووِٞ.. ٣ًوٞ ٗؼنضووشن صوِٞ، ًوو٣ا صووِٞ،      

  ٩مث٣ٞ صِٞ...

 د ٌٚ٘ا فزذنُا عوٟ ٓذٖ اه قاعٞ ٙا دٙٔا ا٪أِٚا١.

 إُٔا بقاعٞ فا زٝ.

 ٨ ُٱزٜ ٓذٖ اه قاعٞ هلى اهِاظ.ٗحنّ 

 هقي كغاِا عّ ٓذٖ اه قاعٞ هلٍ كٛ تتب٘بٗا عوٟ كوِا.

اعذرُٗا، ُزج٘ ًِم دْ ٨ تقو٘ي ٪ذوي إُوم اعو ٙ  ٓوذٖ اه قواعٞ       

 ًّ كوِا.

ٗبووف٨  اهلوٌووا  ً ووى اهووا  ٚووو  ًووّ  ٶ وووم ًٗووّ  ٶ ووى كات ووم،    

 تِحرْ٘ ب ٗٙخ اه قاعٞ. ٗٙدتٛ بٗر اؽنضاًٗٞ.

 ُٔا٢ٚات. صد ٘ي صبزات

 إُٔا عابٝ دفِيِٙا دْ ٙق٘ي اهضبز اهِٔا٢ٛ.
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 دُا ٨ دصتضٚغ اؽنضاًٗٞ.

 دفِيِٙا ٨ ٙضتضٚغ اؽنضاًٗٞ بتاتات.

عنلووّ دْ تلووْ٘ اؽنضوواًٗٞ دًووزات جٚوويات هلووّ ٓووٛ تتبووار  ًوو         

 ط ٚبا.

 اؽنضاًٗٞ تتبار  ً  ط ٚبٞ دفِيِٙا.

 ٨ دذب ك ز اهل٩َ.

 دفِيِٙا ٨ ذنب ك ز اهل٩َ.

ٗاذيٝ، صتيف  ًّ دجى ٓذٖ اه قاعٞ  ٩ ٞ ز٨  ٗمثاظن٣وٞ  بلوٌٞ 

 ٗرب  ه ٝ ذٓب ٗمٚيٙتشن.

هقي د نود ، ٙوا دفِويٜ، د نود ، اه قواعٞ كواتِوا درببوٞ ز٨         

 ه ٝ ذٓب.

 ًاذا تق٘ي؟

د نووود  ؿن اقضووواب، ٙوووا دفِووويٜ، صووو٘  درٙوووم ذضوووابا  تووووم     

 اه قاعٞ اها اصتوٌِآا ًّ اؽنغغى ًّ دٗرٗبا.

ٗدُو  كدُوم    ًشٗر ٗٙزًٕٚ دًاًم ببلغف ذضاٗٙدتٛ اهلاتب 

  تي قٔا ٗتب   خبندن

 هقي د ند  باقضاب.

 كِٰ  صتق٘ي درببٞ ز٨  ٣ًٗٞ ٗرب  ه ٝ. 

 ًٌٔا كاْ، هقي هاكنتٱٔا ًزٝ، دُا ٨ درج  بل٩ًٛ.

  ٗٙتكنآز اهلاتب باهغقب، ٗٙذٓب إصن طاٗهتٕ ًتٌتٌات

 خنضز  ٩مث٣ٞ ه ٝ هلٛ ٨ ٙزج  بل٩ًٕ.

 قي هاكنتٔا، تيف  ذهم اؽن وغ ٗتد ذ اه قاعٞ.ُبٍ ه

 ٙتذًز اهلاتب ٗٙق٘ي 
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ا٪أ ٚا١ دً اهِا ٙغغْ٘ كى َٙ٘، ه٘ مل دكّ كات ات ؿن ٓذا ا وى  

 هلِ  دتٚ  با٢ٌات إصن ِٓا هغزا١ اه قا٢ .

 فٚحٚب اهشبْ٘ 

ٙا دفِيٜ، دُا دٙقات صدعنٚم صبزات ُٔا٢ٚات، ص٘  دبف   ٩ ٞ ز٨  

 ٝ ًّ دجى ٓذٖ اه قاعٞ.ٗص ب٣ٌٞ ٗعغزّٙ ه 

إ ؽووٚي اهازٙضووٞ. تووزبح ؼنضوو٣ٌٞ هوو ٝ ٗتضووبي هِحاذووم، ٗهلووّ    

اذتٌاي اهتض ب باهغم ًّ جٔٞ، ٗعِاعٞ اُتشال عيٝ ه ا  ذٓب دك ز 

 ًّ جٔٞ د ز٠، توشًم دْ ًٚب سبُ٘م باُيٓاؼ ٗتق٘ي 

 ٓى دُ  ٗهي، دمل تتبز  عوٟ اه قاعٞ ٙا د ٛ؟ 

 ٙتٌتٍ اهلاتب 

   هوبز  عوٟ الٌٚ .ٓذٖ اه قاعٞ هٚض

 اعذرُٗا حنّ هضِا ِٓا ًّ دجى دْ ُغػ اهِاظ.

 ٙق٘ي اهشبْ٘ 

 دعنٚم عغزّٙ ه ٝ دك ز.

ٗٓووى ُتروويث عووّ عغووزّٙ هوو ٝ ذٓووب؟ إْ درب   ووذ اه قوواعٞ ٨ٗ     

تووويف  عووو٣ٚات، هلوووّ هٚضووو  اؽنضووودهٞ كوووذهم، عوٚوووم دْ تبنوووٛ  ٌٚوووٞ    

 هو قاعٞ.

 صدعنٚم عغز ه ا  د ز٠.

ٗد ذ اهو ا  اهذٓب، ٗبذهم ت يد  ن ٞ  هقي ٗؽو  صاعٞ ا٨تااق

 ؾ ٝ ٗهلّ ٧ً زٝ ذٚا تزفٟ باهل   اهلو   ًوّ اهتِواس٨ ، ٗؿن    

  توم اهوركنٞ طناًات ٙي ى إصن كوم رجى  ؾ  ٗهلِٕ ذٗ ُا٘ذ

 اؽنضٚح  اَ.

 ذقات  اَ.
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 كٚف ذاهلٍ، خب ؟

 اقٌي هلل، ِٙ٘فم زأا.

 كٚف ذاي اهضٚيٝ؟

 جٚيٝ.

 ا٬ُضا  خب ؟

 خب .

 كٚف ابِم؟ٗ

 جٚي جيات.

 ٗاهيتم؟

 ٨ بدظ.

 جيتم؟

 ًزتاذٞ.

 ًاذا ٙابى ؽٔزن؟

 اهذٜ ٙابوٕ.

 ٓى ٓ٘ عِيكٍ؟

.٨ 

 دُ  عِي ؽٔزكٍ؟

.٨ 

 دّٙ دُتٍ إذات؟

 ؿن بٚتِا.

 ذضِات ذضِات، اطوب هٛ  ٔ٘ٝ فدُا تب اْ جيات.

 ذضِات.
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 دتيرٜ دْ كو تِا ٗهي  اهوٚوٞ اؽنافٚٞ.

 ُبٍ، تابى ذهم.

 ات.ص٘  ُبنٚلٍ ٗاذي

 دعلزن.

 هلّ ببي دْ ٙلرب  و٩ٚت.

 جٚي.

ٙترزن اهشبْ٘ تدٓ ات هووذٓاب، ًٚ وٕ باٮعوارا  ٗهلوّ اهو ا وٞ ٨      

 تضٌح دْ تنزب ِٙ٘فم زأا.

 ٗكٍ ٓٛ غنٚوٞ الزٗا !

 ُبٍ.

ًزٙقوٞ ٗفوبٚاٞ هوٚط هويٙٔا      اكِ  صدصدهم، كٚف تزبٚٔا. دًٔو 

 ٚب.اقوٚب..  اه٘ا ؿن اه ٚ  دْ ُد ذ اه ٚربْٗ هِبنٚٔا اقو

 ُبٍ.

 ٗٓى ٙؾح؟

 ٨ دعز .

ٓى ٙ٘جي ؿن ذارتلٍ كو ات هٚدتٛ ٗٙزعٟ الزٗ؟ درجو٘ن ٙوا  وويب    

 فوِبٌى هِِقذ ١٨٧ٓ اؽنضاكشن. هِضدي ِٓا ِٗٓان ُٗ را عّ كوب..

 ذضِات، ُ را.

 هِ را ا٬ْ.

 ْ، ًضترٚى.عِيٜ عغى ا٬

 ٗٓذا دٙقات عغى، إُٕ  ٘اب.

 اهَٚ٘ هٚط هيٜ ٗ   ٪ذمو ردصٛ.

 ا؟ًٗتٟ ُ ر
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 عِيٜ دعٌاي فزٗرٙٞ، ذتٟ هٚط هيٜ ٗ   د زر فٕٚ ًتٟ.

 إُٔا هٚض  ًقٚبٞ هو٘  ، إُٔا..

 عِيٜ عغى ِٙ٘فم زأا.

 .اإُٕ دًز ٨ ٧ٙجى.. ص٘  دعنٚم ٗاذيات ًِٔ

 ٙق٘ي اهشبْ٘ 

 ص٘  دع٘ب ببي رب  صاعٞ. ٗرنزد ًّ ا ى. 

 فتترضز ٗذين 

 دٗ  دٗ  دٗ ..

 اطشن.ً ى اهغٚ ا، إُٔا١عوٚم دْ تز٠ الز

 ُبٍ.

 هِقزر ُِٗٔٛ ا٪ًز.

 ُبٍ.

 د٨ ٙؾح اه ٚربْٗ؟

 ٨ ٙؾح.

 دنب اهب ٘ر عوٟ كوب.

 ُبٍ.

 ٨ ٙ٘جي ذى ز ز.

 ٨ ٙ٘جي.

 ٗٓى ِٓان ذى؟

.٨ 

 إْ كاْ ِٓان،  ى.

 .٨ ٙ٘جي، ِٙ٘فم زأا، ٨ ٙ٘جي، ٨ ٙ٘جي
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 ٓى أق  ؟

 مل دأقب، ٗهلّ..

بوح ًِوم،   ٨ ذنق هم دْ تغقب، دُا هض   ابًم، ٨ٗ دُتكنز دٜ ر

 عزب  اهقٔ٘ٝ، إْ دربٰ  دبف ٱ هم  ٌٚتٔا ٗد٩ٓت ٗص٩ٔت.

..٨ 

دُا دعوٍ دُم  ب اهلو٩ب هوذهم درب  دْ دٓويٙم ٗاذويات، ٗبوي٨ت      

 ًّ دْ تغلزُٛ تزف  ًّ عدُم. 

 ٨، ِٙ٘فم زأا.

 هٚط كى ط  ٧ٙكى قٌٕ، تبووٍ ٓذٖ إْ كِ  ٨ تبزفٔا.

 ٗرنزد ِٙ٘فم زأا أاف ات.

 سبُ٘م. ٗدُ  تِتكنز ع٘بٝ

 ٙب٘ب سبُ٘م ببي  ٩ث صاعا .

اهَٚ٘ ٨ دًوم اؽناي، ص٘  زتٛ ببي عيٝ دٙاَ ٪ع ٜ اه قاعٞ، إصن 

 اهوقا١.

تبوواي، دٙووّ تووذٓب.. هوويٜ كوٌووٞ، قكنووٞ.. اُكنووز إهووٛ.. ٙووا زأووا.. ٙووا      

 دفِيٜ.. ٙا ؽيٙق.. دهّ تدتٛ، تباي ٗاذٓب ًّ جيٙي، هّ ُدكوم.

 ٗٓى ٓ٘ مِْ٘ هٚب٘ب؟

ًٱزفوٚٞ    ،بُ٘م اتاق ً  تواجز ز وز  ٗه٫صف تغبز دْ س ٗؿن قنوزٗ  

دك ز. تغقب ًّ كات م  و٩ٚت،  ٍ ت يد بوفٵ اهغتا٢ٍ عوٟ ردظ ِٙ٘فم 

 زأا.

 هٶِٰبٱي ا٬ْ إصن ًغٔي ز ز.

 

■ □ 
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 □ص  ■ 
  

 ٓى تبزفْ٘ بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا؟

 إُٕ رجى أزٙب.

 ،تذٓب راكقات هتاتح كوم ؿن اهؾ ا  ٗتلْ٘ عوٟ ردظ عٌووم 

 اًم ٗذنٚٵٚم عوٟ بٱبي كٚوً٘  ٗاذي، ٙتدبنم ٗٙق٘ي فٚكنٔز رجى دً

 ٗدُا دٙقات كِ  درٙي ر٦ٙتم، هٌِغٛ  و٩ٚت، هيٜ ذيٙا ًبم.

ذهم اهزجى ٓ٘ بوارط٘أٌٚٚ٘ظ زأوا اهٚ قوٟ اقويٙا بِِٚوا ٨ٗ ٙبووٍ       

 بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا(.

رنن٘  ن٘اتٕ ًبم عوٟ دْ ٙضدهم عّ ذاهم، ٗٓا ٓ٘ ٙتريث ً  

 ؽيٙق ز ز اهتقٟ بٕ 

 دجنشتٔا كٌا  و  هٛ هلّ مل دجنح. هقي

 ٙ يٗ دُم ارتل    ند ًا عوٟ ا٪كٚي.

٨، ع٘ٙ  اهضٌم ٗٗفبتٕ ؿن اؽنوح ٗاهوٌْٚ٘، إظنا دفر  عو٣ٚات ٨  

 طبٍ هٕ.

 ع١ٛ أزٙب.

درجوو٘ن دْ توودتٛ ًٙ٘ووات ٗ قٵووزٓا بِاضووم، دذقووز سٗجتووم ًبووم      

 هٌِقٛ ٗ تات ًبات. كٚف ذاي اهضٚيٝ خب ؟

 جٚيٝ جيات.

 ٟ ٗجٕ ا ؾ٘ـ.دذٚٚٔا عو

 عوٟ راصٛ.
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 ًتٟ صتوي؟

 ببي عٔز، إْ عا١ اهلل.

 ٙ يٗ دُٕ ٗهي.

 إُٕ أ  ٗافح.

اهلل   ووووى اه٘هووووي.  ووووى هشٗجتووووم دْ ٨ تقبووووي، دنووووب دْ تترووووزن       

 باصتٌزار، دْ طنغٛ ٗطنغٛ.

 دعلزن، خباطزن.

ٙب٘ب إهٚم بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا ٗببي دْ ٙضدهم ًّ جيٙي عوّ ذاهوم   

 ٗٙي ى كى اهوراَ.

 ٚقٞ اهورٌٞ اها دعنٚت  إٙآا ز ز ًزٝ ٨ ت٧كى.ؿن اقق

 دعنٚتم ًّ اهورٌٞ اهاا زٝ.

     ٞ ٨ٗ طبووٍ هلووا،   ، نوود،  اهوو  اهضووٚيٝ إْ اهورٌووٞ ٓووذٖ اؽنووزٝ صوو٣ٚ

درج٘ن دْ تِت ٕ ؿن اؽنزٝ اهقابًٞ، دُا سبُ٘م ًِذ عغزّٙ صِٞ ٨ٗ ٙوٚق دْ 

 تبنٚ  قٌات فاصيات ٪ُٛ با٢ٌات دبف  هم ًض قات.

 اؽنزٝ اهقابًٞ.صدُت ٕ ؿن 

  ٙوتا  إهٚم بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا ًزٝ د ز٠

 دهّ تتلوٍ؟.. ؟ًاذا ؟ًاذا ٙ٘جي

  ٗٙكنٔز دًإً رجى ط٘ٙى اهقاًٞ ٗٙ يد باهتريث ًبٕ

 مل دُط ببي توم اهوٚوٞ.

 ٗدُا دٙقات مل دُط.

 كاُ  البٞ فا زٝ.

 ُبٍ.

 ٗاهورٌٞ طٚ ٞ.
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 ًاتخزٝ.

 عزب  عغزّٙ كدصات ؿن توم اهوٚوٞ.

 ؽرتشن.

 ِوتق دٙقات ؿن ا٪ص ٘ل اهقابَ ؿن بٚ  فٚوٚب.ه

 هِوتق، إصن اهوقا١.

 هِرقز اؽنق ٩  ًّ   ى.

 ذنقز، إصن اهوقا١.

 هلّ ٨ ُزٙي أزبا١ بِِٚا.

 ذضّ، خباطزن.

 هِلّ ٗذيُا.

 ُبٍ، ً  اهض٩ًٞ.

 عِيًا ٙلْ٘ ِٓان غن  ٨ ُضتٌت .

 إُٕ كذهم، ً  اهض٩ًٞ.

 ُوتقٛ.

   ٕ إهٚم ًّ جيٙيٙت٘جٕ بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا جيٙ

 ًاذا تابى؟ هِز.

 ٨ ع١ٛ.

 ٨ ُزان دبيات، ٙا د ٛ، دصدي عِم ِٓا ِٗٓان ٗ..

  ٗؿن توم ا٪ ِا١، فحدٝ ٙز٠ صٚيٝ

 كٚف ذاهم صٚيتٛ، خب ؟

 اقٌي هلل، بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا، كٚف ذاي جِابم؟

 ٓلذا .. كٚف كاُ  اهق بٞ؟

 دٜ   بٞ؟
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دمل ٙبنوم إٙآوا ضن٣وٞ    ا٪ص ٘ل اؽنافٛ كِ ٶ تضاًٗشن عووٟ   بوٞ،   

 ٗعغزّٙ؟

 ٗكٚف تتذكز، بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا؟ هقي د ذتٔا بتضبشن.

هلووّ كاُوو    بووٞ جٚوويٝ، هقووي كاُوو  توٚووق بووم صووٚيتٛ ٗكِوو    

 ت يّٙ كدُم ؽ ٚٞ.

 ، ٗٓى بقٛ ؽ اٜ؟ادُ  طزٙف بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأ

 دُا ٨ دبيهم بدهف ؽ ٚٞ.

 اهلل.

ى ًا ٙشاي ِٙاَ كٚف ذاي ًّ ؿن اه ٚ ؟ خب ؟ ًاذا ٙابى ابِم؟ ٗٓ

 ا١؟يف٘ر دكوٕ هوغ

 ٙدتٛ تب اْ. ؟ًٗاذا عضاٖ دْ ٙابى

 صووٌٛ عوٕٚ.

 ذضّ.

 ُوتقٛ.

 عوٟ راصٛ.. خباطزن.

 ً  اهض٩ًٞ.

  ٗٙت٘جٕ بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا جيٙ ٕ إهٚم

 إٕٙ،  يث هِز.

 ًاذا د يث؟

 دٗ، اقٌي هلل ٪ُِا اهتقِٚا، دّٙ دُ  ٙا د ٛ، دّٙ؟ 

 ٩ت ببٌز اهض بشن.ٙضدي بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا رج

 دُا ِٓا.

 ٓى اتاقٰ  ًبٕ؟
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 عوٟ ٗعم ا٨تااق.

 اتاق٘ا عوٟ ع١ٛ غنٚى، ؼنضٞ دسٗب ؼنضٞ دُقؿ، دُٔ٘ا اهبٌى.

 ٗدُا دٙقات دفلز ٓلذا.

هيٙم عٌى ٗتزٙي دْ تِاؾى عِٕ، هلّ بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا عنضم 

 بٚين.

 ا ح هٛ بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا.

ٓوذا، عِويٜ عو١ٛ د ٘هوٕ     ُذٓب ص٘ٙات ا٬ْ، ببي دْ دُٔوٛ ك٩ًوٛ   

 هم. كٚف ذاهم..؟

 ًاعٛ اقاي.

ٗٓا ٓ٘ ٙت٘جوٕ حنو٘    ،،ن٘ ببض ا ن٘ا  ً  بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا

  رجى ؿن اؽنقٟٔ

 ًزذ ات ٙا دبتاٖ.

 دُا ا ابَ.

 هقي صبي ٱ جيات.

 دعلزن.

 ٗٓى كِا صِحي دفقى ًِم؟

 تبٚػ.

 ٙوشًِا عخؿ ً وم.

 دُا ؾنسن.

 ًٗتٟ اه صٍٚ؟

 ببي عٔز.

ز، فوووٚلّ ا٪صوو ٘ل اهقووابَ ٗتِتٔووٛ اؽنضوودهٞ. ٗٓووى صووتغٚٵز   ؽنوواذا عوؤ

 ا م؟
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 ُبٍ.

 ًٗاذا صٚلْ٘؟

 دً اكَ٘.

 ٓذا اصٍ ًِاصب، خباطزن صٚيُا دً اكَ٘.

 ً  اهض٩ًٞ.

 (1)ٗٓ٘ عنضم بم ًوّ   توم    ،ٗٓلذا ٙد ذن بارط٘أٌٚٚ٘ظ زأا

  إصن ذٚا صٚذٓب. ٗعِيًا ٙؾى إصن اؽنلاْ ٙق٘ي هم

 دهّ تتريث ٙا د ٛ؟

 د ٘ي؟ًٗاذا 

 هِوتق ًٙ٘ات ز ز ُٗتريث ًن٨٘ت. إصن اهوقا١، هِوتق دكٚي.

 ً  اهض٩ًٞ.

 عِيٜ ًا د ٘هٕ هم.

 ذضِات.

دُوو  تغقووب، ٗهلووّ اهو ا ووٞ طنِبووم ًووّ ً٘اجٔووٞ  وووٞ دببووٕ. تووذٓب  

ٗتاووتح كوووم فتاغووى كووى دعٌاهووم ؿن ذهووم اهٚووَ٘. ٓووى تووذكزْٗ ًٙ٘ووات   

 كِتٍ أاف شن ٨ٗ ٚتٍ اهِحا ؟

 دُا عخؾٚات ٨ دذكز.

عوٟ دٙٞ ذواي بوارط٘أٌٚٚ٘ظ زأوا عوخؿ عنلوّ ٓقوٌٕ، فِٔوان        

 دً٘ر ٨ تٱٔقٍ بتاتات ٗمزب رٗاٙتٔا ًبى اؽنز١ ٙاشل. 

 اؽربٗا  و٩ٚت.

 

■ □ 

                                                 
 اؽن غنٞ. /ضنبِٟ دُٕ ٨ ٙاار م  (1)
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 □ط  ■
 

 هِدكى اهغذا١ ًبات ٓذٖ اهوٚوٞ، ٙا كاًٚم زأا. 

دعلزن، ًارك٘ظ زأا، هلّ ٨ دصتنٚ  اقق٘ر ٪ُ  ًويع٘  

 إصن ًِشي ز ز.

 دت٘صى إهٚم.

  ر . ه٘

 ٨ تلضز ك٩ًٛ.

 ٨ تابى ذهم.

 ٨ تقى ٨.

 ٨ تغؾ  .

 ًٗاذا ؿن ا٪ًز؟ ٓٚا، ظنقٛ اه٘   ًبات.

 ذضِات ٗهلّ..

 ًاذا ٙب  ٗهلّ؟ هِذٓب.

 دُا ٨ درفض ٪ُم تغؾ  ، هِذٓب.

ٰٛ كاًٚم زأا، دعلزن.  فوتر

 جز  ٓذٖ ا اب ٞ ؿن عارل ك   دًاَ اؽنقٟٔ.

ًوارك٘ظ زأوا بٚوي ؽويٙقٕ ٗب وى       ًٗا إْ   ى اهويع٘ٝ ذتوٟ ًضوم   

  اؽنقٟٔ

 ٓى تغزب اهِ ٚذ؟

.٨ 
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 إذات تغزب اهزَٗ؟

.٨ 

 ٓذا ٙب  دُم تغزب اهلُ٘ٚان.

.٨ 

 ًاذا تغزب إذات؟

 ٨ ع١ٛ، د٨ تبوٍ دُ  ٨ دتباطٟ اهلر٘ي ًِذ عيٝ صِ٘ا .

 د٨ تتباطٟ اهلر٘ي؟

.٨ 

 بع  د  ٵى  يًٚم.

.٨ 

 ٓى تق٘ي اهؾيق؟

 ٗؽناذا دكذب؟

 هلل. ب ا

 ٨ دعزب.

 ٓى طنش  ًبٛ؟

 ًٗا باعٛ اؽنشا ؟

 د٨ تغزب اهلر٘ي؟

.٨ 

 اهِ ٚذ؟

.٨ 

 اهزَٗ؟

.٨ 
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 كُ٘ٚان؟

.٨ 

 فٚؾزخ دذي اهشبا٢ّ ٗٓ٘ عن٫ اهلدظ 

 ٗؽناذا تبٚػ إذات؟

 فٚحٚب ًارك٘ظ زأا 

 إُٕ ٙغزب، ٙغزب، إُٕ عناسذم.

 ٨ دعزب ًارك٘ظ زأا.

ى  بوو  عوو٣ٚات  عٚووب ٙووا د ووٛ، ٗٓووى ٙؾووح د٨ ٙغووزب اؽنووز١، ٗٓوو       

 ؾنا ٩ت، صتحبى اقق٘ر ٙٔش٦ْٗ بِا.

 هٚض  ًّ عابتٛ ٙا د ٛ، ؽناذا تغؾ   عوٟ ذهم؟

 ٙق٘ي دذيٍٓ 

 دُ  اًزدٝ دَ ًاذا، ٙا سؽنٞ، د٨ ٙغزب اهبزق؟

  ز زٗٙزب  

 ٗٓى ٙبز  طبٍ فٌٕ؟

 ٗٙق٘ي  اها 

 إُٕ رجى بضٚـن.

   ز ز ٗٙؾزٵ

 إُٕ ُاصم. 

 ٙتٌتٍ مثى فاذلات 

 ٨ ٙغزب اهبزق، دٙٔا اهغيب. ٓا ٓا ٓا،  اي

 فٚق٘ي ًارك٘ظ زأا 

ٕٶ ٓذٖ اهوب ٞ. ِٱِ  درج٘ن كاًٚم زأا هٶ

 ًاذا دفبى؟
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 اعزب  يذات ٗاذيات فقـن. دذقزٗا هِا سجاجٞ.

 صدعزب  يذات ًّ دجى  اطزن؟

 دعلزن، عوِٚا اهتد وٍ، ِٓا ٙٔش٦ْٗ ضنّ ٨ ٙغزبْ٘.

 ذضِات.

 تاقى.

 بؾرتم.

 ؽرٞ.

د وويا  د ووز٠ هلووٛ ٨ ٙضوو ب     ٙقوونز كاًٚووم زأووا هغووزب عوويٝ   

 اؽنغاكى بشن اه ٌاصن.

تق ب اهضاعٞ ًّ اه اُٚٞ عغزٝ، ٗكاًٚم زأا جا٢  فٔ٘ ًبتواب دْ  

 ٙتبغٟ   ى ٓذٖ اهضاعٞ. فٚق٘ي 

 هِذٓب ًارك٘ظ زأا ه٘  ر .

 ٨ ٙشاي اه٘   ً لزات.

 هقي ا  ب  اهضاعٞ ًّ اه اُٚٞ عغزٝ.

 ضٞ ؽاذب اه ٚ .د٨ تبز  اؽن ى اهذٜ ٙق٘ي إْ اهقٚف ٓ٘ فزٙ

 دعز  ٗهلّ..

ٕٶ ببي ًّ اهشجاجٞ.  مل دُت

 ذضّ.

 ٙضتٌز ًارك٘ظ زأا ؿن اهغزب ٗكاًٚم زأا ؿن ال٘ل.

 إصن ًتٟ صِ قٟ ِٓا ٙا ًارك٘ظ زأا؟

ٗؽناذا تضتبحى ٙا ؽيٙقٛ، ًواذا صوتابى إْ عوي  إصن اه ٚو ؟ ٗٓوى      

ٙدكوْ٘ ؿن ٓذٖ اهضاعٞ، اقٚ٘اُوا  تدكوى ؿن ٓوذٖ اهضواعٞ.. ًواذا ٓوى       

 ُ  جا٢ ؟د
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 ٨ ٨، دبيات.

 إْ كِ  جا٢بات فوِذٓب.

 ٨، ٗٓى ٙدكوْ٘ ؿن ٓذٖ اهضاعٞ؟

 ى اهؾيق، درج٘ن، درٙين دْ تلوْ٘ صوبٚيات ٗتتضووٟ ٗإ٨ ًواذا..     

 درٙي دْ ٙلْ٘ فٚاٛ صبٚيات، هِذٓب إْ كِ  جا٢بات.

 ٨، ٨، دبيات.

 دكزر، إْ كِ  جا٢بات هِذٓب.

 ٨، ٗٓى ٙدكوْ٘ ؿن ٗ   كٔذا؟

رج٘ن  ى اهؾيق، درٙين دْ تلْ٘ صبٚيات ٗتتضووٟ ٗإ٨  دكزر، د

 ًاذا.. درٙي دْ ٙلْ٘ فٚاٛ صبٚيات، هِذٓب إْ كِ  جا٢بات.

 هض  جا٢بات.

ِٗ دٜ ع١ٛ، ؽناذا تقف كاهؾٍِ؟ بؾرتم.  تلوٍ إذات، ار

 ؽرٞ.

 صدعنٚم  يذات.

 ٨، ردصٛ ٙيٗخ.

 تلوٍ. بؾرتم.

 ؽرٞ.

 ًاذا فبوٰ  ببٌوم؟

 دٜ عٌى؟

 تريث عِٕ ٗظنقٛ اه٘  ، دهٚط كذهم! دٙات كاْ، عٌى ُ

 إُٕ كذهم.

ًٗواذا تابوى ؿن    ؟دهّ تتلوٍ ٙا د ٛ، كٚف طنقٛ اه٘   ؿن اهوٚى

 ٗضناذا توتٔٛ ؿن اهؾ ا ؟ ؟اهِٔار
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 اهِاضٕ( ص٘  ٙغٌٟ عوٛ ًّ ال٘ل.

 كٚف دؽ ح ذهم اهبٌى؟

 عٌى ًٚولْ٘؟

 إٕٙ.. عٌى ًٚولْ٘. اهِاضٕ( ٙاهٚت  دعوٍ دُا..

ذهم اهبٌوى. اهِاضوٕ( هٚوت  دذٓوب بود زب ٗ و        ًٚولْ٘ ًذُب ؿن 

 ٗدجوط عوٟ اهناٗهٞ.

 ووى ذقووات.. دٙٔووا اهاووؤٜ٘، مل دُتكنووز ًووّ ًٚولووْ٘ ذهووم، اهِاضووٕ(     

 هٚت  دعزفٕ..

 إُٕ ٗهي عزٙز.

 اذمٶ هٛ..

 اهقؾٞ ط٘ٙوٞ. اهِاضٕ( دُا جا٢  كاهذ٢ب.

فوتلّ ط٘ٙوٞ، ٙا سؽنٞ. اهِاضٕ( ف٫ اط ٕ  و٩ٚت كٛ ٙتريث، إُٕ 

 اؽنضلشن. ِٙشعخ

 ٨ دصتنٚ  رٗاٙتٔا ا٬ْ، اهِاضٕ( ٗبن  فارأٞ.

 إذات، بؾرتم.

 ؽرٞ، اهضاعٞ ٗاذيٝ.

 ذضِات، هِذٓب، ٪ُٔٛ اقضاب.

ٗٙقَ٘ ًارك٘ظ زأا بإُٔوا١ اقضواب، ٗٙزًوٛ كاًٚوم زأوا ُاضوٕ       

 ٟ ِٗٙتكنوووز ؿن اهغوووارل ًوووارك٘ظ زأوووا اهوووذٜ ٙغوووزب ز وووز      ،ًوووّ اؽنقٔووو

 اهل٧ٗظ.

 ٙا ًارك٘ظ زأا، تد زُا.

 ُا ز ٷ. ٓا د
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ؽوربٖ ٗٙزأوب ؿن اهوذٓاب     يِٙتكنز كاًٚوم زأوا ربو  صواعٞ  وٍ ِٙاو      

 ٗهلّ اهو ا ٞ ٨ تضٌح. ٗهذهم، ِٙابٜ ًّ جيٙي 

 ًارك٘ظ زأا ًارك٘ظ زأا، هِذٓب.

 ا٬ْ.

 باهِض ٞ هو ٌاصن اا٬ْ( تيَٗ رب  صاعٞ عوٟ ا٪ ى.

٘ٸهتٔا.  ًارك٘ظ زأا ط

 دتٚ .

 تٛ.زباهِض ٞ هو ٌاصن ادتٚ ( تب  ص٘  

 ًارك٘ظ زأا.

 درج٘ن.. تباي إصن اهيا ى ُٗذٓب ً  ببض.

 هّ زتٛ.

 تباي.

.٨ 

 ص٘  دأقب.

 هلِِا صِذٓب.

 ُبٍ.

 ٓا دُا دتٚ .

 دعتقي دُ  جبوتم تِتكنز.

 ً٘ ًغلوٞ.

٨ تبوووٍ كووٍ صووبي  بز٦ٙتووم، دُووا ؾنتووِّ هووم بٔووذٖ ا٪ًضووٚٞ، ٓووى   

 تغزب ٗاذيٝ عوٟ اه٘ا ف؟

 ٨ هِذٓب.
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 ذضِات هِذٓب. بؾرتم.

 ِذٓب.ؽرٞ، ه

 ُبٍ، هِذٓب.

ِٗٙنوق اهؾيٙقاْ إصن اهغارل ٗٙؾ٩ْ إصن اه ٚ  ببي اؽنوزٗر بو بض   

 اهغ٘ارل.

ٗٓٛ با ٞ ٗ ز ارٝ  ،ً  سٗجٞ ًارك٘ظ زأا اهقٚف إصن دعوٟقيٸت

 ٗ اه   -درج٘ د٨ ِٙحز   و ٔا  – و٩ٚت 

 زٖ كاًٚم زأا، تاقى. 

 هقي دتٚ ٱ بلاًٚم زأا فٚاات ٙا سٗجا.

 كاًٚم زأا.. ٖزذضِات فبو . 

 ًٗيٵ  بِا  ًارك٘ظ زأا دٙيّٙٔ هٚضووٌّ عوٕٚ ٗٙزذٵزن بٕ 

 د٩ٓت بم.

 ٕ.ٚٙ را كاًٚم زأا عّ اهناٗهٞ ببِٚ

 زٖ كاًٚم زأا، إٕٙ كٚف ذاهم؟

 اقٌي هلل، صٚيتٛ، كٚف ذاهمٶ دُ ؟

 ردٙتم فدؽ ر  دفقوى، زٖ كاًٚم زأا، ٨ دؽويق دُوم تشٗرُا؟

 ٙدًز ًارك٘ظ زأا 

 ِٚٞ.ذقٵزٗا اهؾٚ

زٖ كاًٚم زأا، مل دكّ دفلوز بدُوم صوترىٵ فوٚاات عوِٚوا اهوٚووٞ.       

دٜ رٙح دت  بم إهِٚا زٖ كاًٚم زأا، إٕٙ، كٚف ذاهم، ًاذا تابوى؟ ٨  

دؽوويق دُووم ِٓووا، زٖ كاًٚووم زأووا.. إٙووٕ تلوووٍ، كٚووف كِوو  تققووٛ    

دٙاًووم ببووي ز ووز ًووزٝ ردِٙووان فٚٔووا.  وو ات فبووو  ٙووا ًووارك٘ظ زأووا بدُووم 

ٖ كاًٚوم زأوا. دعنو٘ا اهبوزق هلاًٚوم      زم، دذقز  كاًٚوم زأوا ًبو   
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زأوووا، اهلووو  .. ًوووّ كووواْ ٙؾووويق دُوووم صوووتشٗرُا اهوٚووووٞ، دذضوووِ  ٙوووا  

 ًارك٘ظ زأا.. دعنٖ٘ اهبزق ٙا بِا .

 ٨ دعزب اهبزق.

 اعزب ٗاذيٝ.

 ٨ ٙا ًارك٘ظ زأا.

 كٚف ذاي ا٪٨ٗب ٗاهبا٢وٞ؟ ؟زٖ كاًٚم زأا، إٕٙ كٚف ذاهم

 ذضّ.

 فوٚلُ٘٘ا، زٖ كاًٚم زأا.

 ٘ي ًارك٘ظ زأا ٗٙق

ٙوا كاًٚوم زأوا، دُو  فوٚاِا اقٌوٍٚ، ٨ تالوز فِٚوا، إْ كِوو          

 جا٢بات  ى ذهم، ٗصِدكى، ٨ فزق باهِض ٞ هِا. 

اُتكنز ٙا عٚ ، هِز ٗجٕٔ ؿن اه ياٙٞ ٗه تا   و٩ٚت ًّٗ  وٍ ُدكوى،   

صوو٘  جنووي عوو٣ٚات ًووّ  وو  اهلل عوووٟ ا٪كٚووي، هووّ ُ قووٟ جٚاعووات، ًوواذا     

زأا أذا٦ُا، فاهقٚف ٙدكى ًوا دنويٖ ٗهوٚط    ُابى؟ دهّ ٙزٗق هلاًٚم 

ًا ٙزأ ٕ .. ٓا ٓا ٓا، دهٚط كوذهم،  وى اققٚقوٞ كاًٚوم زأوا، دُو        

رجى تق٘ي اققٚقٞ، ٓا ٓوا ٓوا.. زٖ كاًٚوم زأوا. إْ كاًٚوم زأوا هوٚط        

بغزٙووب ٗهووّ ٙتروويث بضوو١٘ عووّ دكوِووا دًوواَ اهغوو ، إُووٕ ًقووزٵب ًِووا ٗٓووى  

دهوٚط كوذهم كاًٚوم     صِبز  ببقِا ببقات اهَٚ٘؟ بع  د  ى  يًٚم

زأا؟ .. ٨ دؽيق كِو  صوتدتٛ إهِٚوا ٓوذٖ اهوٚووٞ، دٓو٩ت ٗصو٩ٔت بوم دهوف          

ًزٝ، تاقى كى َٙ٘ ، بابِا ًات٘ . إٙوٕ، كٚوف ذاهوم؟ عو٘ ؿن ًوا ؿن؟      

كٚوووف ذووواي ج اُوووم؟ كٚوووف ذووواي اٙوووربٗظ(  وووا ؟ ٗٓوووى  ن ووو         

اًاكزٗٓٛ(  ا ؟ ٗٓى ٗجي ط٘رٗظ زأا ع٩ٌت ٗٓى ذج  الاجا ؟ 

ًّ دصدي؟ عِيًا ردٙتم كدُٛ ٗجوي  كِوشات، زٖ كاًٚوم     ٨ دبرٜ عّ

زأا، ٨ دؽيق دُم دتٚو  اهوٚووٞ، ؽنواذا ٨ تغوزب اهبوزق كاًٚوم زأوا؟ ٨        
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تغزب، دُا ٨ دأؾب عوٚم، افبى ًا ذنو٘ هم، اجوط ًزتاذات، اتل٤ 

عوووٟ اه٘صووابٝ، ا ووو  ٩ًبضووم إْ عوو٣ ، فوٚرقووزٗا  ٘بووات دٗ عووراطٞ..    

ٰٛ.ٓٚم ٓا.. زٖ كاًٚم زأا، دذ  ضِ ، فوتر

 دُ  ٨ تيعٚ  ٙا سٗجا كٛ دتلوٍ.

اهزػنووٞ ٙووا اهلل، ًٗووّ ًضووم باٌووم؟ زٖ كاًٚووم زأووا، ٪ُووٛ مل درٖ  

جا٢بوات   ًِذ سًّ ط٘ٙى هذهم ٨ دبرٜ كٚف دع ٵز عّ صزٗرٜ، إْ كِ 

 فوِرقز اهناٗهٞ.

 ٨ بدظ بذهم.

 ٗتِاط اهؾبيا١ كاًٚم زأا.

 هضٌم.ٙا بِا ، فب٘ا اؽنق٩ٝ عوٟ اهِار ٗا و٘ا ا

 فقاي كاًٚم زأا 

 دٗ.. دٗ .

زٖ كاًٚم زأا، عنلِِا دْ ُغزب ببض ا٪ يا  ًّ اهبزق إصن دْ 

 دنٔش ا٪كى كٛ تاتح عٔٚتم.

 دعلزن، فوٚغزب ًارك٘ظ زأا.

 صتحٔش اهغزذا  ا٬ْ، هّ دُضٟ دبيات ٓذٖ اهوٚوٞ زٖ كاًٚم زأا.

 ٗٙزْ جزظ اهناٗهٞ.

٨ ُِضوٟ ِٓوا ذكوز دْ    ٙقاش كاًٚم زأا ِٗٙشي إصن أزفوٞ اهنبواَ.   

 كاًٚم زأا كاْ  ي فقي  ٩ ٞ دربال دصِإُ. 

 ٙق٘ي ًارك٘ظ زأا 

  ذ  نبٞ اهورٌٞ ٓذٖ، كاًٚم زأا.

ٙد ووذ كاًٚووم زأووا اهورٌووٞ ٗٙتضوووح باهضوولِٚٞ ٗاهغوو٘كٞ ٗٙبٌووى   

عوٟ  قٌٔا. اهضلِٚٞ ٨ تقن  ٗدصوِإُ اهوا فقوي أاه ٚتٔوا ٨ تضوتنٚ       
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ل٘ل ٗهلّ اهو ا ٞ تضوت٘جب دْ   نبٔا. ٙتدسَ أقب كاًٚم زأا ببي ا

 ٙ تو   ن  اهورٌٞ اهل  ٝ ٗٙٱغ   بنِٕ با  ش اقا . ٗتضدي اهضٚيٝ 

 د٨ تزٗق هم اهغزذا  ٙا عشٙشٜ كاًٚم زأا؟

تزٗق هٛ جيات، ٓا دُا زكى، دكوتٔا، دعولزن، صو٘  زكوى ٨    

 تقوقٛ.

 تاقى اهِ ٚذ.

 صدعزب علزات.

اهقووٚف دْ ٙووربس   كوواْ اهِ ٚووذ  ووي ػنوووض، هلووّ اهو ا ووٞ ٨ توويل     

ذقووا٢ق كٔووذٖ هؾوواذب اه ٚوو . كاًٚووم زأووا ٨ ٙزٙووي اهغووزب هلوووّ         

 اهضٚيٝ تزإٌٔ.

 صتغزب ٓذا اهلدظ ًّ دجى  اطزٜ.

 فٚقنز كاًٚم زأا هوغزب.

 درف  كدصٛ ٗدعزب خنب كاًٚم زأا.

 ٙقنز كاًٚم زأا هغزب كدظ  اُٚٞ.

 ٙ يٗ دْ اؽنز١ ٨ ٙز٠ ُقا٢ؾٕ ٨ٗ ُقا٢ؿ طاٗهتٕ.

ا ووى ٗبنِووٕ فووارغ، إصن دْ ٙوودتٛ اهضووٌم إصن   ٙغووزب كاًٚووم زأووا

اهناٗهوووٞ. ٙوووتٍ ت ووويٙى ا٪عووو٘ان ٗاهضووولاكشن ٗاهؾووورْ٘. مل ٙدكوووى       

كاًٚووم زأووا اهضووٌم باهغوو٘كٞ ٗاهضوولِٚٞ ؿن ذٚاتووٕ، إُووٕ ٙضووتبٌى        

دؽوواببٕ بووي٨ت ًِٔووا. هلووّ اهٚووَ٘ اهو ا ووٞ ًووربٖ بات ووال عووابا  ؽوواذب        

  اه ٚ ، ًٗتٟ صٚتبوٍ ًٗتٟ صٚدكى. فٚق٘ي ًارك٘ظ زأا

 دُ  ٨ تدكى ٙا كاًٚم زأا، ٙ يٗ دْ دكوِا ٨ ٙزٗق هم.

 دصتغاز اهلل، ٓا دُا زكى.

 اهضٌم ٨ بدظ بٕ.
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 جٚي.

زٖ كاًٚووم زأووا، صٚؾووبب دكووؤا  ووو٩ٚت، فاقضووم كوو   ببووض  

 اهغ١ٛ.

 ٓذا ٨ ع١ٛ باهِض ٞ هٛ.

 ٨ ،حى درج٘ن.

 ٨ تقوق.

 دهّ تغزب٘ا خنيب؟

ًزٝ ٗاذيٝ  ٩ي ا٪رببشن  ٗكٚف ٨ ٙغزب، هقي دتٟ إهِٚا هٚتبغٟ

 صِٞ.. زٖ كاًٚم زأا، ذقات دُا ًزتا  ًّ م٣ٚم.

 ٗٙ تو  كاًٚم زأا ا ى هوٌزٝ اه اه ٞ.

ذنقزْٗ ُ٘ل ا٪كى اه اها ٗٓ٘ قٍ باهضازجى. ٗكاًٚم زأوا ٨  

   ٕ  فٚغووو   ٙدكووى ٙنٚووق ٓووذٖ ا٪كوووٞ بتاتووات، هلووّ ٙٱكنٔووز ُاضوووٕ ٗكدُوو

 با  ش ٗال وّ.

٪كووى، ٗٙ وويد ًووارك٘ظ زأووا ٗضنضوواعيٝ   ذنقووزْٗ اهقٔوو٘ٝ ببووي ا 

فٚإ باقيٙا ؽنيٝ درب  صاعا  إصن دْ ُبوط ٗٓو٘    (1)سٗجتٕ بِار ردظ 

 جاهط.

ٙيهْ٘ كاًٚم زأا عووٟ أزفوٞ هلوٛ ِٙواَ، ًٗوا إْ ٙوي ى اهضوزٙز        

ذتووٟ ٙٔاغنووٕ اه ووق، فٚقوونز دْ ٙغووبى اهضووزاد ٗٙووز٠ دْ اه ووق مل تتخووذ  

 ر.اهضزٙز ًبضلزات هلا بى تؾبي ٗتِشي عوٟ اليا

ٙودرق كاًٚووم زأوا ذتووٟ اهؾوو ا . كٚوف؟ كوِووا ٙبووٍ ذهووم، كووى     

 ًِووا ٗ   ؿن ًبضلز اه ق ٗه٘ ؽنزٝ ٗاذيٝ ؿن ذٚاتٕ.

 ٗؿن اهؾ ا  اهتاهٛ ٙضدي ًارك٘ظ زأا ٗسٗجتٕ كاًٚم زأا 

                                                 
 اؽن غنٞ.  /اِٙار ؿن ردصٕ( دٜ ٙتريث ًن٨٘ت  (1)
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 كٚف  قٚ  اهوٚوٞ؟

 ًزتا  جيات.

 ٓى كاْ ِٓان بق؟

 مل ٙلّ ِٓان.

 تزب اهشٗجٞ 

 كٍ تبذب  كٛ د تى اه ق دُا؟

 كٍ، دسعحتلٍ.خباطز

ًوووا ٓوووذا اهلووو٩َ؟ تاقوووى ٓوووذٖ اهوٚووووٞ دٙقوووات. تاقوووى ًوووزٝ د وووز٠  

 كاًٚم زأا.

 عوٟ راصٛ.

 صووٍ عوٟ دٓى اه ٚ .

 ذضِات، إصن اهوقا١. 

 ً  اهض٩ًٞ.

ٗدأوق  اهضوٚيٝ اه اب ٗ اه  ٬ ز ًوزٝ ٗٓوٛ تووي ى إصن اه ٚو  ًو       

 سٗجٔا 

 ٖ كاًٚم زأا.. زٖ.ز

 ٗٓ٘ ٙتٌتٍ  دًا كاًٚم زأا فاُنوق خبن٘ا  ك  ٝ

" دُا دعز ، ٓلذا ٙلْ٘ اه قا١ عِي اهغو ، ٨ عنلوّ هوٌوز١ دْ    

ٙزتا  إ٨ ؿن بٚتٕ. فبوَٚم دْ تغزب اهبزق باهغؾوب، ٗتغوزب ا وى ذتوٟ     

اهضاعٞ اه اه ٞ ؽ اذات ٗبنِوم فارأوٞ، ٨ٗ ًوي ًوا ِٙاصو م ًوّ دكوى،        

ٗتغووو   بوووا  ش اقوووا ، ٗتضوووٌ  دذابٙوووا فارأوووٞ ٗت قوووٟ تووودرق ذتوووٟ     

 اذا؟ بض ب اهو ا ٞ. اهؾ ا ، ؽن

ٗبلى بضواطٞ ًوي فقوـن اهغ واٗٝ ٗرا١ اهو ا وٞ ٓوذٖ. كواْ عووٛ دْ         

 د ٘ي هلٍ  
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دُا زكى عِي اهضواعٞ اه اُٚوٞ عغوزٝ ٨ٗ دعوزب اهبوزق ٨ٗ دصتضوٚغ       

اه ز زٝ ٗهض  ًبتابات عوٟ عزب ا ى، صلاكِٚلٍ ٨ تقن ، اهبامل 

٨ ت٧كى، ٨ ٙغ ْٗ  لات باقضم هوقٚ٘ ، ٗاهورٌٞ ً  اهضازجى 

ٗأوووزفتلٍ ًو٣ٚوووٞ بووواه ق، د٨ ،حووووْ٘؟ مل دطنلوووّ ًوووّ اهِوووَ٘ ذتوووٟ      

اهؾ ا ، دهٚط ٓذا ذزاًات؟ ؿن اققٚقٞ، ٓذا ٨ ٙوٚوق بلوٍ، دْ تبوذب٘ا    

اهقووٚف بٔووذا اهغوولى، هقووي ٗفووبتٌُ٘ٛ ًلوواْ ا٪بوووٕ... دٗ دُلووٍ مل    

تقبُ٘ٛ ًلاْ إُضاْ، ًا فبوتٌٖ٘ ٓ٘  ووٞ دبب، ُبوٍ، ُبوٍ، ٗ ووٞ دبب     

ا كاْ عوٚلٍ اهتؾز  ًبوٛ بٔوذا اهغولى.. دٗ كواْ عووٛ      ك  ٝ... ً

 ْ اهذٜ فبوتٌٖ٘ ٓ٘ ب ضاطٞ أ اٗٝ... ".إدْ د ٘ي هلٍ 

 زٖ كاًٚم زأا.. زٖ. 

 

■ □ 
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 □ع  ■
 

مل ُضتن  اهذٓاب هشٙارٝ ا٪فِويٜ ٙوا ًٚوٚويٗظ زأوا.. عٚوب عوِٚوا،       

 هِذٓب ٓذٖ اهوٚوٞ، جنوط عيٝ صاعا  ُٗب٘ب.

 جا.ُذٓب إذي٠ ا٪ًضٚا  ٙا سٗ

ٙب٘ب ًٚوٚيٗظ زأا إصن اه ٚ  ؿن اهوٚوٞ اؽنق وٞ ٗٙبنٛ سجاجوٞ اهشٙو    

 اها د٩ًٓا ؿن إصتِ ٘ي إصن سٗجتٕ. 

 عٚب عوِٚا ٙا ًٚوٚيٗظ زأا هِذٓب هشٙارٝ ا٪فِيٜ.

 ٙا سٗجا، دُا تب اْ، ًٌَٗٔ٘ ٨ درأب ؿن ا زٗد هققا١ اه٘  .

 ؿن اؽنضا١ اه اها ٙب٘ب ًٚوٚيٗظ زأا إصن اه ٚ .

ا عٚب ك   ٙا ًٚوٚيٗظ زأا، عوِٚا دْ ُذٓب ٓذٖ اهوٚوٞ هشٙارٝ ٓذ

 ا٪فِيٜ، جنوط ببض اه٘   ُٗب٘ب.

 اتزكِٚا ٓذٖ اهوٚوٞ. 

 ؿن اؽنضا١ اهزاب .

 إْ مل ُذٓب ٓذٖ اهوٚوٞ صِقن  اهترٚٞ عٍِٔ ٙا ًٚوٚيٗظ زأا.

ٙا سٗجا، ُذٓب ؿن إذي٠ ا٪ًضٚا ، صِذٓب، هقي عوي  تب وات،   

 .اتزكٚ  كٛ دتِاط

 إْ درب  اذٓب دٗ ٨ تذٓب، هّ دفتح فٌٛ ًزٝ د ز٠.

 ٗدتٟ اؽنضا١ ا اًط.

 ٙا ًٚوٚيٗظ زأا.

 ًاذا ِٓاهم، ًاذا ِٓاهم؟
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 صِذٓب ٓذٖ ا٪ًضٚٞ، دهٚط كذهم؟

هِذٓب، هِذٓب كٛ دُتٔوٛ ًِوم، هِوذٓب، كوى ًضوا١ هِوذٓب،       

 دٗ .. اُتِٔٚا..

 هِدكى دكوِا.

 هِذٓب.

 هِقٍ.

  وِا هِذٓب.

 هِذٓب.

 ٙلزرْٗ؟كٍ ًزٝ 

 هِحوط  و٩ٚت.

 هِحوط.

 هِذٓب.

 هِذٓب، ٗببي؟

هِدكى دكوِا ُٗو ط ُٗتربد، ٗدُ  بيٵي  ٌٚؾم، كٛ ٨ ُلوْ٘  

 هب ٞ، فغخؾٚا  ك  ٝ تشٗر بٚ  ا٪فِيٜ.

هِدكووى دكوِووا ُٗووو ط ُٗتووربد، ٗدبوويٵي  ٌٚؾووٛ، كووٛ ٨ ُلووْ٘     

 هب ٞ، فغخؾٚا  ك  ٝ تشٗر بٚ  ا٪فِيٜ.. اُتِٔٚا؟

 ؟ٗٓى  يٵ  ٱ بض١٘

 مل تتري ٛ بض١٘.

 دُا د ٘ي ذهم ًّ دجوم.

 تق٘هشن ذهم ًّ دجوٛ، اُتِٔٚا.

دُا ٨ در٠ ًا ٙغق م ؿن ذهم،  ووو  هِوذٓب ٓوذٖ اهوٚوووٞ، إْ كواْ      

  ٘هٛ هِذٓب اهوٚوٞ ذُ ات فاأاز هٛ.
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٨ عوو١ٛ ٙضووتيعٛ اهغقووب، ًبووم ذووق، دُٔووٛ ٓووذا، صووِذٓب ٓووذٖ  

 اهوٚوٞ.

 در٠ دُم تغقب ٪ً٘ر تافٔٞ.

يث كى َٙ٘، هِوذٓب، هِوذٓب ٓوذٖ اهوٚووٞ، عوِٚوا      دأقب. ٓذا ذن

دْ ُذٓب ٓذٖ اهوٚوٞ، هقي اُتار ردصٛ.. درٙوي دْ دُتٔوٛ.. ٗكوٍ بقوٛ ًوّ      

 عٌزٜ.. هِذٓب ُِٗٔٛ ا٪ًز.

 قٵز اهشٗجٞ اهناٗهٞ ٗتدتٛ با٪كوى ٗٙودكوْ٘ ٗٙزفبوْ٘ اهناٗهوٞ     

 ٗٙو ضْ٘ ٩ًبط اهشٙارٝ ِٗٙنوقْ٘.

 ٗجٞ ًٚوٚيٗظ زأا. إْ ا٪فِيٜ اهذٜ ٙشٗرُٕٗ ٓ٘  زٙب س

اهِضا١ بغلى عاَ، اهو٘اتٛ هيّٙٔ  زٙوب أو  ٗسٗد فقو  ٙتروي ّ     

عووّ  ووزٙ ّٔ اهغوو  دًوواَ دسٗاجٔووّ تقزٙ ووات دربوو  ًووزا  ؿن ا٪صوو ٘ل ؽنوويٝ       

 صاعتشن. ًٗاذا ٙتري ّ؟ ٓاكٍ.

" كووٍ ٓوو٘ غنٚووى صووحاب ا٪فِوويٜ، ٗاهقاعووٞ ًشٙٵِووٞ ٗكدُٔووا الِووٞ. 

  ا٪فِيٜ با٢ٌات ت يٗ جٚيٝ.ؽناذا على بِناهم ٙ يٗ ٓلذا؟ بِاطوشن

ًا دط٘ي صوضوٞ اهذٓب هي٠ ا٪فِيٜ ًٗا د خِٔا! هقي بيٵي ا٪فِيٜ 

ط ٵا ٕ، ٙقاي إُٕ صٚدتٛ بن ا وٞ ًوّ ا وارد. ا٪فِويٜ ٙوذٓب إصن عٌووٕ       

باهبزبٞ كى َٙ٘، ا٪فِيٜ.. دفِيِٙا ذنووق ذ ِوٕ  و٩ث ًوزا  ؿن ا٪صو ٘ل      

اهضٌم ً٘جو٘ب عووٟ طاٗهوٞ    ٗٙقاي إُٕ ص٘  ٙغ ٜ بٚتات. ؿن كى ًضا١، 

ا٪فِيٜ، فا٪فِيٜ ٨ دنوط بْٗ اهضٌم. سٗجٞ ا٪فِيٜ ٗفب  فضتاُات 

ٗكدُٕ كاْ ٙوتٔب. دًا ذؾاْ ا٪فِيٜ فٚقاي إُٕ فبٚف  وو٩ٚت اٗٓوذا   

 ص ب ًربر، عنلّ هوِا٢ب ؿن اهربؽناْ دْ ٙتغٚٵب عّ الوضٞ( ".

هغوو  عوووٟ توووم اهِضووا١ دْ ٙد ووذّٓ دسٗاجٔووّ هشٙووارٝ  ووزٙ ّٔ ا ٗتوووحٹ

ا٪ ى ًزٝ كى عٔز. ٙ يٗ دْ اهِضا١ ٙبتقيْ دُّٔ ٙٱبكنوٌّ ٗدُّٔ دسٗب ًّ 

ٗٙقووّ   ، زٙ ٔوّ اهغو   دسٗاجّٔ ُ ٩ت ٗدببات ذٌِٚا ٙد ذْ دسٗاجّٔ هشٙارٝ

 هلٍ بؾٌ  
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اُكنووز، دُووا عِوويٜ  زٙووب أوو ، ًوواذا عِووين دُوو ؟ ٗٓووى دُوو  رجووى    

اهنباَ؟ اعوز   عنلِٕ دْ ٙ٘بٵخ ؟ ٗٓى دُا صٚيٝ ٪أضى  ٚابم ٗدطٔٛ 

ُاضم ٗتباًى ًبٛ عوٟ دصاظ ذهم. ٗإْ عوذبت  ًوزٝ د وز٠ اعووٍ دُو       

  صدرٜٗ كى ع١ٛ ه٫فِيٜ ٗدطوب ًِٕ دْ ٙبا  م

بٚوو  ا٪فِوويٜ إصن ٙ وويٗ دْ ًٚوٚوويٗظ زأووا كوواْ ٨ ٙزأووب باهووذٓاب 

كوٛ ٨ ٙضووٌ  دٙقوات بؾووٌ  ٓوذٖ اهلوٌووا  اهوا  ٚووو  بؾوٌ . هلووّ      

 اهذٓاب.كٌا ٙقاي، كٛ رنتؾز اقيٙا رفٛ ب

 فوِتاببٍٔ إذات.

  اي ًٚوٚيٗظ زأا هشٗجتٕ عِيًا ا  با ًّ بٚ  ا٪فِيٜ 

 اعوٌٛ جٚيات دُ  هّ دجوط ًن٨٘ت. 

طز وو٘ا اه وواب فُاووتح. ٗ وواي  ووابَ اه ٚوو  ٗٓوو٘ ٙتوودبـن ذرال اهضووٚيٝ       

 هتؾبي عوٟ اهيرد 

 تاقوٛ صٚيتٛ. 

 جوط ًٚوٚيٗظ زأا عوٟ دٗي برجٞ ٗ و  ذذا١ٖ اؽنز و  ًّ دطزافٕ،

 ووٍ ؽووبي إصن دعوووٟ ًتوود زات با٨صووتق اي اهاوواتز ًووّ ا ووابَ حنووٖ٘، ٗب ووى  

 أزفٞ ا٨صتق اي.

كوواْ ا٪فِوويٜ ٙوبووب اهوو٘رق ًوو  ببووض دؽووي ا٢ٕ. ٗكاُوو  سٗجووٞ        

ٗكاْ فوآزاَ ابوّ ا٪فِويٜ    ، ًٚوٚيٗظ زأا جاهضٞ بقزب سٗجٞ ا٪فِيٜ

  ٗعِيٖ صِتشن، ٙتِشٖ ؿن اهغزفٞ ٗٓ٘ ٙغلوى ببض اهلوٌا .

وٚيٗظ زأا دذِو  سٗجوٞ ا٪فِويٜ ردصؤا صوِتٌٚ ّٙ      عِيًا ب ى ًٚ

ٕ  فقي تكنوآز  دًا ا٪فِيٜ اهقٚف،  ٚٵٛ عوٟ دُٔا ٙوز ًٚوٚويٗظ    مل بدُوو

 زأا.

 تد ز ًٚوٚيٗظ زأا دك ز، ٗطنتٍ ًّ    دُإ  

 هِذٓب هِذٓب، ٗٓا  ي دتِٚا ". "
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بوويد دؽووي ا١ ا٪فِوويٜ ٙتروواب ْ٘ ببووي دْ تغووحب٘ا ًووّ اهاتوو٘ر اهووذٜ  

 زأا. ٜ ًاٖ ًٚوٚيٗظدبياٖ ا٪فِي

  ه ق! كٍ ٓ٘ رجى أ

 ًّ ذهم اؽنت٘ذػ؟

 ٓى تزن ذذا١ٖ ؿن ا٪صاى؟

 إُٕ ً ى اقٚ٘اْ.

ٙضٌ  ًٚوٚيٗظ زأا كى ذهم اقو٘ار، هلوّ اهو ا وٞ تاوز  عوٚوٕ      

دْ ٙ تو  توم ا٪ذابٙا اه قٚوٞ ٪ُٔا تقاي بؾ٘   اف ، ٗذضوب اهو ا وٞ   

فوويٖ ٗاهووا ٨ تٱغِٵووٟ  هووٚط ًووّ ذووق دذووي دْ ذنووتخ عوووٟ اهغووتا٢ٍ اؽن٘جٔووٞ

 باهؾ٘  اهباهٛ.

ٗتضتٌز اهوب ٞ.. ٙت٘جٕ ا٪فِيٜ بشن اهاِٚٞ ٗا٪ وز٠ با٪صو٣وٞ اهتاهٚوٞ    

 إصن سٗجٞ ًٚوٚيٗظ زأا  

 " كٚف ذاهلٍ؟ " 

 " دّٙ كِتٍ، مل ُزكٍ ًِذ سًّ؟ " 

 " ٓى دُ ٶ ًزتاذٞ؟ "

      ٞ ٗ وي د وذ اذتٚاطووٕ    ،ًٚوٚويٗظ زأوا اهوذٜ جووط ؿن ُٔاٙوٞ ا٪رٙلو

ٯجابٞ عوٟ ا٪ص٣وٞ اؽننزٗذٞ ًّ ا٪فِيٜ بلوى دبب ٗاذو اَ،   ًض قات ه

 كاْ هٕ ًد ذ عوٟ  ٚٞ ا٪فِيٜ عِي ا٨صتق اي.

ٌٵح هشٗجٔا بنز  عِٚٔا دذٚاُات ٗاها  كاُ  سٗجٞ ًٚوٚيٗظ زأا تو

 ت جٍ كاهتاهٛ 

 " ؽناذا دُ  جاهط ٗذين؟ د٨ تق ب ًِا؟ " 

بإعوارا  تبو     ٗكاْ ًٚوٚويٗظ زأوا دنٚوب عووٟ ٓوذٖ اهتوٌٚروا        

 هتذٓيب إصن الرٍٚ، كٚف دتٚ ٶ بٛ إصن ِٓا؟
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ٗٓووو٘ ٙتووودت٤ ببوووض  ،ٗٓوووا ٓووو٘ فوووآزاَ ٙقووو ب ًوووّ ًٚوٚووويٗظ زأوووا 

اهلوٌووا . ٗٙزأووب باهؾووب٘ب إصن ذقووّ ًٚوٚوويٗظ زأووا، فٚرٌوووٕ ٗٙ وويد  

 ٙيُيْ.. بُيْ.. بُيُٞ.

 دٓ٘ ذب دبٜ٘؟.. ٗكٚف  نٍ إرابٝ ا٬با١؟ 

 ؿن ذقّ ًٚوٚيٗظ زأا  فقاي ا٪فِيٜ ٗٓ٘ ٙز٠ فآزاَ ٙوبب

 جوق٘رٖ.  دعوٍ مل دتٟ؟ ًٚوٚيٗظ زأا ِٓا؟ ًتٟ دٖٗ..

 ٗؽناذا اُشٗٙ  ؿن توم اهشاٗٙٞ، د٨ تق ب؟

 فدجاب ًٚوٚيٗظ زأا 

 دُا دٙقات ِٓا، دتٚ  ً  سٗجا ٗمل تزُٗٛ، دُا ًزتا  ِٓا. 

ٗ اي دؽي ا١ ا٪فِيٜ اهذّٙ كاُ٘ا   ى  وٚوى ٙلوزًوْ٘ ًٚوٚويٗظ    

   ه قٞ ٗٗذغٚٞ.زأا بدهقاب أ

 ذقات ؽناذا دُ  جاهط ٗذين؟ تباي ٗاجوط بقزبِا. 

 ٙغيٵ فآزاَ ع٘ارب ًٚوٚيٗظ زأا ٗٙٱي ى إؽ بٕ ؿن عِٕٚ. 

ٙتبب ًٚوٚيٗظ زأوا هلِوٕ ٨ ٙضوتنٚ  ٗفوبٕ عووٟ ا٪ر  ٪ُٔوٍ ٨       

 ٙ كُٕ٘. كٚف؟

 ٗتق٘ي ٗاهيٝ فآزاَ 

أووب كووٍ ٙ وويٗ دْ ًٚوٚوويٗظ زأووا دذووب فووآزاَ، دتووزّٙ، فٔوو٘ ٨ ٙز 

 ب كٕ؟

 ف بٵ سٗجٞ ًٚوٚيٗظ زأا 

 كى اهؾ ٚٞ ذن ْ٘ ًٚوٚيٗظ زأا.

 تقٚف ٗاهيٝ فآزاَ 

 هقي دسعحم، فبٕ عوٟ ا٪ر  ٙا ًٚوٚيٗظ زأا.

 ٗٓ٘ أ   ابر عوٟ رف  ٙيٕٙ  ،فٚحٚب ًٚوٚيٗظ زأا
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 ٨، ٨ ٙشعح . 

اهلل ٙضوواكم، ٗؽنوواذا ٙشعحووٕ، ٗكٚووف هناووى دْ ٙشعحووٕ، دؽوو٩ت   

 با٪طااي. ًٚوٚيٗظ زأا مِْ٘ 

 ٙلزر ًٚوٚيٗظ زأا ٨ٓ ات 

 دُا مِْ٘ با٪طااي.

 فآزاَ اهقاش ٗاهِـن. فٚضتحٚب ًٚوٚيٗظ زأا هزأ ا  فآزاَ. ٙ٘بٹ

 تب٘ب ٗاهيٝ فآزاَ ٗتق٘ي 

 هقي تب  ، ًٚوٚيٗظ زأا، اتزكٕ عوٟ ا٪ر .

دنٚب ًٚوٚيٗظ زأا ٨ٓ ات ٗٓ٘ ٙوبّ اهضاعٞ اها ٗطد   يًوٕ بٚو    

 ا٪فِيٜ 

 ب، ٨ تقوقٛ صٚيتٛ.مل دتب

 ذنقزْٗ اهقٔ٘ٝ.

ٞ  ًٚوٚوويٗظ زأووا  فٚغتووٍِ جاُ ووٕ. ٙ وويد    إصن فووآزاَ ٗٙٱحوووط  اهازؽوو

 فآزاَ ذنتقّ دْ ًٚوٚيٗظ زأا فآزاَ باه لا١ بؾ٘  عاي، فٚقنز

 ًّ جيٙي ٗٙغزب اهقٔ٘ٝ كذهم.

 ٨ ٙٔيد فآزاَ، ٙترزن ٗٙيهق اهقٔ٘ٝ عوٟ  ٌٚؿ ًٚوٚيٗظ زأا.

 فتق٘ي ٗاهيتٕ  

 آزاَ، ًاذا فبو ؟فآزاَ ف

 فٚحٚب ًٚوٚيٗظ زأا ٗٓ٘ ٙؾٵز عوٟ دصِإُ  

 ٨ بدظ، ٨ بدظ.

ٗتِتٔٛ اقاب ٞ، ٙزأب فآزاَ باهؾب٘ب عوٟ قنٔز ًٚوٚويٗظ زأوا،   

فٚنٚ  ًٚوٚيٗظ زأا ا٪ًز. فٚؾٵز فآزاَ دْ ٙقف ًٚوٚيٗظ زأا، فٚق ى 

ًٚوٚووويٗظ زأووووا. ٙزأووووب فووووآزاَ دْ عنغوووٛ ًٚوٚوووويٗظ زأووووا، ف فووووض   

 زأا ٗٙ يد فآزاَ باهؾزاخ. ،ًٚوٚيٗظ
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 ٗٙؾزخ ا٪فِيٜ  

 ا نب٘ا ؽ٘تٕ.

 ٗٙ يد ًٚوٚيٗظ زأا اؽنغٛ.

 ٙتٌتٍ ا٪فِيٜ 

 ٓذا ك  ، مل ٙ ن اهزجى دنوط  و٩ٚت.

 دربف  ٗاهيٝ فآزاَ 

 دؽ٩ت ًٚوٚيٗظ زأا ٙضتٌت  ً  اهؾ ٚٞ ٙا دفِيٜ.

 ٙضتٌت  هلِٕ تبب.

 تق٘ي هِاضٔا سٗجٞ ا٪فِيٜ.

الِووْ٘ با٪طاوواي إصن ٓووذا اقووي. هِبنٚووم   عوو١ٛ أزٙووب دْ ٙلووْ٘

 فآزاَ إذات،  ذٖ ٗاذٓب.

 فٚحٚب ًٚوٚيٗظ زأا ٗٓ٘ ٙضافز ؿن اهغزفٞ 

 ُبٍ.

 إْ تب  ، اتزكٕ ًٚوٚيٗظ زأا.

 ٨، اهِاضٕ( دٙٔا اهضأا١، د٨ تأٌْ٘ دُٛ تب  .

ع١ٛ جٚي، ه٘ كِ  دُا ٨ُقنبو  ٙوياٜ، ًٚوٚويٗظ زأوا  وٜ٘، ؿن      

 اققٚقٞ دُا ًِيٓػ.

دنووووط فوووآزاَ عووووٟ  -كٌوووا دصوووواِا  -وٚووويٗظ زأوووا اهوووذٜ ًٚ

قنٔزٖ، ٙضٌ  دؽ٘ا  اهزعي، هلِٕ ٨ ٙل ث، ٪ُٕ ًّ  وٞ اهو ا وٞ دْ  

ٙضٌ  اؽنز١ كوى عو١ٛ. ٗببوي  وٚوى، ٙغوبز بواؽننز اهضوا ّ عووٟ ر  توٕ،          

ّٵ ًّ أق ٕ فٚخزد اقٶٌى ٗٙضوٌٕ هوخابًٞ.  دن

 َ تووو٧بٜ  اهووويُٚا ردصووات عووووٟ عقوووب، ٙؾووزخ ٗٙ لوووٛ..   ٙقوووب فوووآزا

ا ابًٞ بٗرٓا ٗتغٚٵز ًوّ ده ضوٞ فوآزاَ ًوا ٓو٘ ًنوو٘ب، إ٨ دْ فوآزاَ        
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أافووووب ٗٙقوووو٘ي اكوووور( ؽنٚوٚوووويٗظ زأووووا ٗٙؾووووابٕ عوووووٟ  وووويٖ بٚيٙووووٕ   

اهؾغ تشن، ًٚوٚيٗظ زأا ٨ ٙ كٕ، فٚيع٘ ا يَ ًٚوٚيٗظ زأا هتوقٛ 

ببض اهؾوابا  كوٛ ٙضول  فوآزاَ، ٗإ٨، ٙق٘هوْ٘ إْ ا٪فِويٜ عِوي        

 اٙق .  ال ؽ٘  ابِٕ ٙتق

ٙؾووا  فووآزاَ ًٚوٚوويٗظ زأووا ٗٙنوووب ًووّ اهن وواخ دٙقووات دْ ٙؾووا     

ًٚوٚيٗظ زأا، فٚقنز اهن اخ دْ ٙؾا  ًٚوٚيٗظ زأا بغلى  اٚف، 

ٗهلّ ًٌٔا كاُ   اٚاٞ ؽوابٞ اهن واخ ٙ ويٗ دُٔوا كاُو   قٚووٞ عووٟ        

 ًٚوٚيٗظ زأا فقاي ببي دْ توقٟ عيبات ًّ اهؾابا  

 ًا ٓذا، دُ  ت٧ؽن ؟

ٗٓى ٓذٖ تضٌٟ ؽابٞ؟ دُا دذم ٗجٔم فقوـن كوٛ   ٗٓى دُ  ٗهي؟ 

ُضل  اهؾيب، اتزك ،  ب اهلل، بع  دهنٌوم عويٝ ًوزا  كوٛ     

 ٙضل  ٓذا اهغٚناْ.

 دعوٌ٘ا اهضٚيٝ دُٛ ذآب.

 ًاساي اه٘   باكزات ٗٓى ٙذٓ ْ٘ ؿن ٓذٖ اهضاعٞ؟

اهغزفووٞ  ٗٙووي ى اه وواب ًٚوٚوويٗظ زأووا، فٚؾووبي ٗٙاووتح   ؽوورب يِٙاوو

 .ببي إذُلٍ ٪ُٛ صدصتٚقلن باكزات أيات "ٗٙق٘ي  " اعذرُٗا، صِذٓب 

 ًٚب سٗجٞ ا٪فِيٜ 

 ًا ساي اه٘   باكزات ًٚوٚيٗظ زأا.

 ٨، هقي ذاْ اه٘  .

 اذٓب دُ  ٗاتزن سٗجتم  و٩ٚت ِٓا.

 درج٘ن.

 هّ دتزن اهضٚيٝ كٛ ت قٟ اهوٚوٞ ِٓا.

 فتق٘ي اهضٚيٝ 
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 اذٓب دُ  ٗدُا زتٛ ببي ذشن.

 ذضِات. 

 ت جٍ بؾيق " اهلل ٙا ذن ".دنٚب ًٚوٚيٗظ زأا بِربٝ 

   ٛ ِٙووتقٍ  ٗٙبوو٘ب ًٚوٚوويٗظ زأووا إصن اه ٚوو  ِٗٙتكنووز عوو٘بٝ سٗجتووٕ كوو

 ًِٔا.

  ٗتق٘ي هٕ ٗٓٛ تؾبي. ،تب٘ب ببي  ٩ث صاعا 

دُووو  إُضووواْ أزٙوووب ًٚوٚووويٗظ زأوووا، ٨ تضوووتنٚ  الوووو٘ظ ؿن دٜ     

 ًلاْ، ؽناذا اصتبحوٰ ؟

 ؽناذا اصتبحو ٱ؟

 ه٘ جوضٰ   و٩ٚت كِا دتِٚا ص٘ٙٞ.

 هب٘ا رٗذٛ..هقي طا

 دٓذا صٚٵ٤، هقي دًقِٚا ٗ تات.

ٛٵ، ٗد ذ  فآزاَ بٚم  دًقِٚا ٗ تات، هبٵ ِا اهناى، ٗبهق اهقٔ٘ٝ عو

عوٟ قنٔزٜ كاقٌار ٗ ٌِا باهتِشٖ، ٗ..  ٍ دكوو  ؽوابٞ.. ٓوى ٓوذا ًوا      

تق٘هِٕٚ دُِا دًقِٚا اه٘  . كٍ ٍٓ دُاظ أ  ه قشن، ٓوى ٙزبٵوْ٘ ا٪٨ٗب   

أوو  ه ووق هلِوو  دفٌٔووتٍٔ ك٩ًووات..   بٔووذا اهغوولى؟ هوو٘ كِوو  عخؾووات 

اهضافوْ٘. هلّ اهغ اٗٝ كاُ  ًّ طزؿن.. عوٟ كى ذاي.. ذؾى ع١ٛ.. 

 هقي دتٚ ٱ فٚاات.. د٨ ٙق٘هْ٘ هوخيَ دْ ٙٱ بيٗا اهناى ِٗٙشهٖ٘ إصن دصاى...

٘ٸ  هتٔا ًٚوٚيٗظ زأا.ٗدُ  ط

٘ٸ هتٔا؟ دُا ذٓ   فٚاات إصن بٚتٍٔ ، كاْ عوٍٚٔ دْ دنوضُ٘ا، ٗدْ ط

ه٘ا  كٚف اقاي؟ ٓى دُتٍ خب  ًٚوٚيٗظ زأا؟ ٗدُا دربٵ اقٌوي هلل،  ٙق٘

 ،خب ، كٚف ذاهلٍ دُتٍ؟ فٚق٘هوْ٘ ُغولزن، ٗٙق٘هوْ٘ اجووط ِٓوا     

ٗد ٘ي دُا ًزتا  ِٓا، ٗٙقيًْ٘ اهضٚلارٝ ٗد و٘ي إُوٛ ٨ درٙوي، ٗجنووط     

ٜٵ ًووّ ٓووذٖ ا٪ًوو٘ر ذؾووو  ؟... ذاؽنووا ذٓ وو  اعنووُ٘ٛ ابوؤٍِ    ُٗترووابث، د
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ٕ ؽنووويٝ دربووو  صووواعا ، هقوووي ٗجووويٗا ذٚ٘اُوووات.. ٗٓوووى     ٗ ٌووو  باهوبوووب ًبووو 

   ٛ . (1)ٙل  ْ٘؟.. ًاذا د ٘ي عّ ط بٛ دُا؟ ٨ دتلوٍ ًّٗ  وٍ زكوى ُاضو

 ٨ عنولْ٘ اهونافٞ، ٨ عنولْ٘..

 ٨ تقى كذهم، تؾى إصن    ا٪فِيٜ. 

 هتؾى.

 صٚغقب.

 هٚغقب.

 ٗؽناذا ٙغقب؟ دمل تز اهضحاب.. ٗاؽنزاٙا اهل  ٝ..

ى اهووذٜ عنوووم صووحابات ًٗزاٙووا كوو  ٝ عوٚووٕ دْ    ًٗووا عوودُٛ دُووا. ٗٓوو  

 ٙلْ٘ أ  ه ق؟

دع  دُوٕ ًوّ أو  اؽناٚوي اهبوقوٞ ًو  دُواظ ك ووار ً ووٕ.. دؽو٩ت ًٗوا            

اهذٜ ذؾى؟ هقوي ٨ع و  ابِوٕ  وو٩ٚت، ًٗوا ا نود ؿن ذهوم، دُو  تل ٵوز          

 ا٪ً٘ر ٗتبقويٓا.

٨ دنٚ ٔا ًٚوٚيٗظ زأا ٗهلِٕ ٨ ٙضوتنٚ  اهِوَ٘ ذتوٟ اهؾو ا  ًوّ      

 ق ٕ.عيٝ أ

 

■ □ 

                                                 
 اؽن غنٞ. /ا  ضنبِٟ دتقاٙق بْٗ اٮفؾ (1)
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  □ػ  ■
 

ًزك  زأا عخؿ ب ٚق ؿن ً٘اعٚيٖ. ٙب٘ب إصن اه ٚ  عِي اقابٙوٞ  

صن اهناٗهوٞ عِوي اهضواعٞ    إاهَِ٘ ٗدنوط  ،عغزٝ، رنو   ٚابٕ ٗٙو ط  ٚاب

اه اُٚٞ عغزٝ. ٙقَ٘ عوّ اهناٗهوٞ ٗٙغوزب  ٔ٘توٕ، ٙوياعب د٨ٗبٖ ٗٙق ٵووؤٍ       

ذٚاتوٕ مل ٙوي ى ؼنوارٝ،      ٍ ٙوبب اه٘رق ً  سٗجتٕ  ٍ رنوي إصن اهَِ٘. ؿن

ٗٓ٘ أ  اجتٌاعٛ، ٨ٗ ٙضتق ى فٚاات ٨ٗ ذنى فٚاات. هلّ تباي هو  دْ  

 اؽنز١ هٚط دً  ُاضٕ.

ؿن َٙ٘ ًّ ا٪ٙاَ، ذنقز ًزك  زأا كزصٚات دًواَ بواب بٚتوٕ عِوي     

اهضواعٞ اه اُٚوٞ عغوزٝ ٗدنووط ٗٓو٘ ذنتقوّ ٗهويٖ. ؿن تووم ا٪ ِوا١، عنووز          

 ٌٚٞ ٗٙق٘ي ببي اهترٚٞ  عخؿ ٨ تزبنٕ بٕ دٙٞ ؽيا ٞ ػن

 إْ جو٘صم ٓلذا دًاَ اه اب ذكوزُٛ بغ١ٛ ًا. 

 ٗٙ يد  ؾتٕ ٗٓ٘ ٙقف دًاَ ًزك  زأا ٗٙق٘ي 

ًووّ سًوواْ، كوواْ ِٓووان بوواراساَ زأووا ٙبٌووى ؿن ؽووِاعٞ اهنزاذووا .   

ٗعِيًا د يث عِوٕ ٓوذا ٙبو  دُوٕ كواْ رجو٩ت قنزٙوف اهغولى ٗٗاسُوات          

تٕ كاْ ٙقيَ هم درببشن ُ٘عوات ًوّ   ٗذكٚات. ه  ي ؿن اهِ٘ر، ه٘ سرتٕ ؿن بٚ

اؽنوودك٨٘ ، ٗدُ٘اعووات عيٙوويٝ ًووّ اقو٘ٙووا ، ٗاهضووٌم ٗاهبووزق اهاووا ز     

ٗاهِ ٚذ،  اؽٞ اهِ ٚذ ٨ دُضواٖ دبويات، ه  وي ؿن اهِو٘ر. ا ويَ ٗاقغوٍ،       

فقووي كِوو  تبتقووي دُووم تووي ى إصن بٚوو  دًوو . كوواْ ٙؾووِ  اهنزاذووا       

ّ ًي رجوا٨ت ً ووٕ   ٗهلِٕ كاْ دفقى ٗدصبي ًّ  ٚاطٛ ٓذٖ ا٪ٙاَ، ه

ا٬ْ، كِوو  ،حووى دًاًووٕ، هقووي كوواْ رجوو٩ت طٚ ووات، فقووي كوواْ ٙابووى    

ا   كوٌا اصتنال. كاْ رج٩ت ذنب ا  ، ه  ي ؿن اهِ٘ر، ٗكٚوف  

 تذكزتٱٕ؟ ذيٙ ٛ ٓذا ٙب٘ب إصن عغزّٙ صِٞ ًق .
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  ٙ يٗ دْ باراساَ زأا كاْ رج٩ت طٚ ات كٌا تزٜٗ.

 ( ٙقٚف أ٘كاظ زأا اٗٓذا اصٍ اهزاٜٗ

 ٗٓى اهنٚ ٞ ؽاٞ تقاي عِٕ؟

 ٙزب  ًزك  زأا 

 ٙب  دُٕ كاْ رج٩ت ذضِات ٗقنزٙاات بلى ًبِٟ اهلوٌٞ.

 ٗٓى عنلّ اقيٙا فقـن عّ اقضّ ٗاهكنزافٞ؟

 دٜ دُٕ كاْ رج٩ت ٗاسُات.

دٜ ٗسْ.. دٜ ٗسْ.. كٚوووف دفضوووز هوووم، ٗاسْ ٗهلِوووٕ هوووٚط ٗاسُوووات     

 كا اٚاشن ؿن اه٘   اقاهٛ.

 ُا٘ذ. ٕهدٜ دُٕ كاْ رج٩ت 

 ٙزب  أ٘كاظ زأا ٗٓ٘ ذنغز بدؽ بٕٚ اهبن٘ظ ؿن  قيب دُإ.

ه٘ كاْ ذٚات ٙزسق هلِ  درٙتم، هلِ  ردٙ  رج٩ت. كواْ رجو٩ت   

 رج٩ت. 

ٌٵّ ًزك  زأا دْ إجابٞ اهزاٜٗ ص٘  ت٧بٜ إصن إطاهوٞ اهقؾوٞ،    رن

 بلوٌٞ. طهذهم ٙقزر ؿن ُاضٕ د٨ ِٙ 

  ... زأا.. ٓذا باراساَ زأا.ٓذا.. زززبغ٘... بارا... ساَ... زززززبغ٘

ٗٵٜ بؾو٘     ٗٙضتٌز أ٘كاظ زأا ٗعنضح دُإ ضنِيٙى ًوْ٘ ٗٓ٘ ٙوي

  ًٔ٘ي، ٙكنّ ًزك  زأا دُٕ صٚضٌ  ً ٩ٚت هذهم ؿن َٙ٘ اهقٚاًٞ

 باراساَ زأا ... زززبغ٘.

عوووٟ اهوووزأٍ ًوووّ دْ ًوووزك  زأوووا ٨ ٙضوووترب ؽووويٙقٕ ٨ٗ  نابوووٕ  

ٟ اهلزصووٛ ٗاهقووٚف   اهن٘ٙى، هلّ هٚط ًّ اهو ا ٞ دْ دنوط ٓو٘ عوو  

  (1)ٗا ف، هذهم ٙق٘ي هغ٘كاظ زأا بِؾف فٌٕ 

                                                 
 اؽن غنٞ.  /ع ارٝ تقاي هوي٨هٞ عوٟ اه بب دٗ اٮذنا١  (1)
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 د٨ تتاقوْ٘ إصن اهيا ى  و٩ٚت؟

 فٚي ى أ٘كاظ زأا ف٘رات إصن اه ٚ   ا٩٢ت 

دٙؾووح ذهووم.. دهووٚط اه٘ وو  ًتوود زات..؟ ٙووا تووز٠ د٨ٗبٜ ِٙتكنزُٗووٛ...     

ٗهلّ ٨ درٙي دْ دكضز ك٩ًم، ٪جوط  و٩ٚت، د ٘هلا ًّ اه ياٙٞ هّ 

 دجوط ك  ات.

ٙؾبي ًزك  زأا ً  اهقٚف إصن ا٪عوٟ، فوٚحوط أ٘كواظ زأوا    

عوٟ ا٪رٙلٞ ٗٙٱخزد ًّ إذوي٠ جٚ٘بوٕ عو وٞ اهضوحا٢ز ٗٙٱخوزد ًوّ جٚ وٕ        

و ٞ اهباط٘ظ ٗٙقبٔا عوٟ اه٘صوابٝ،  وٍ ٙٱخوزد ًوّ جٚوب ز وز       ا٪ ز٠ ع

ًِيٙوٕ ٗٙقبٕ إصن جاُ ٕ، ٗٙٱخزد ًّ جٚ ٕ ا واٛ كٚضات دبٚض ًن٘ٙات 

ٗٙزكِووٕ إصن ٙضووارٖ، ٗرنووزد ًووّ جٚ ووٕ ا٪ًوواًٛ اهغووازٝ ٗٙقووبٔا عوووٟ     

اؽنِيٙى، ٙٱخزد ًّ جٚ ٕ اهيا وٛ أوُٚ٘ات ؽغ ات ٗعنزر طز  صوم بقوٚوى  

 ْٚ٘ ٗٙ يد باهتِكنٚف ٗاقيٙا.ًّ اهقنّ ؿن اهغو

كٌا  و  هم، ٓذا بواراساَ زأوا كواْ رجو٩ت طٚ وات، ًو  دُوٕ كواْ         

ؽووارًات. عوووٟ اؽنووز١ دْ ٙلووْ٘ ؽووارًات  ووو٩ٚت، فاهِوواظ بوودف٘اٖ فوتاُووٞ ٓووٛ  

دُاظ فارأٞ، دهٚط كذهم؟.. ٙوا ًوزك  زأوا، اهوذٜ ٙضتقوٚف اهِواظ       

ٕ اهضوٚيٝ، دٙوّ   ٙقيٵَ هلٍ اهقوٚى ًوّ اهبوزق، دٙوّ اهبوزق؟ ذتوٟ مل ُوز ٗجو       

 سٗجتم؟

 إُٔا  قٵز اهنباَ، ٪ُ  دتغذ٠ ؿن اهضاعٞ اه اُٚٞ عغزٝ.

ذضووِات تابووى، دُووا دٙقووات دفبووى اهغوو١ٛ ذاتووٕ. بزافوو٘.. دُوو  ًووّ اهووذّٙ   

 دذ ٍٔ، دؽ٩ت ؽناذا دُا دذ م؟ 

اهِاضوٕ( ٙووا هٚووت  كِوو  اهزجووى اهوذٜ ٨   ووٕ ٗكِوو  أزبوو  عووّ   

 ٗجٔٛ ٗذٓ  .

  . دنووب دْ ٙلووْ٘ اقووب ًووّ   ٪ُووٛ دعووز  دُووم دُوو  دٙقووات  وو    

اهنوووزفشن، ٓلوووذا ٙقووو٘ي دصووو٩فِا. زخ.. كوووٍ ِٓوووان دً ووواي قنزٙاوووٞ ؿن   
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دذابٙا دص٩فِا، ِٓان دً اي كال٘آز هلِِا جنٔؤا... اطوب ًؤٍِ  

كٛ ذنقزٗا اهبزق ٙا ًزك  زأوا، ًوا ٓوذا؟ ٗٓوى صوِحوط ًغٌوً٘شن       

اذا دُو   ٓلذا؟ ت يٗ ذشِٙوات ٓوذا اؽنضوا١، ٓوى ٙ ويٗ هوٛ ذهوم دَ ًواذا؟ ؽنو         

ًغٌَ٘؟ عوٟ اؽنز١ دْ ٙضبٟ كٛ ٙلْ٘ با٢ٌات صبٚيات، ذتٟ دْ ٙاتبؤا، 

 ٗباهغؾب. إْ كِ  تتدمل  ى هٛ، ٓذا هٚط خبند فِرّ دؽي ا١...

ٗؿن ٓذٖ ا٪ ِوا١ توي ى ؽواذ ٞ اه ٚو  إصن اهغزفوٞ، ٗذضوب ا٪ٗاًوز        

 اها توقوتٔا ًّ ٗجٕ سٗجٔا  ٚٛ أ٘كاظ زأا بربٗب عيٙي.

ُٛ مل ز ٶ إصن ِٓا ذتوٟ اهٚوَ٘، كِو  دطنِوٟ دْ     اعذرٙ  صٚيتٛ ٪

دراكٍ ًّ سًاْ هلّ اه٘  .. اه٘ و ... دتأٌوشن؟ ٗإ٨، حنوّ كوا٪ ٘ٝ     

ً  ًزك  زأا، حنّ ُ٘جي ؿن ًلاْ ٗاذي تقزٙ ات كى َٙ٘، مل دكّ 

ٌٵى إقوا  ًوزك  زأوا، مل ٙو ن   وٞ       صفتٛ اهوٚوٞ دٙقات ٗهل  مل د 

ْ دب ى، ٗٓى دكضوز كو٩َ ًوزك     د ، ٗ اي إُٛ ٨ بي ًّ(1) ٌٚؾٛ 

 زأا دُا؟

 فتح اهِافذٝ ٗرًٟ اهضوم اهذٜ ُكنوف بٕ اهغوْٚ٘ ؿن اهغارل.

ُشه  اهضٚيٝ إصن ا٪صاى، ٗدذقزٗا اهبزق ببي بق  ب ا٢ق، فقواي  

 أ٘كاظ زأا ٗٓ٘ ٙد ذ اهقي  إصن فٌٕ ٗٙغزبٔا بزعاٞ ٗاذيٝ 

  فوِلزل ٗاذيٝ.

  زأا  يذات جيٙيات اذتالن ًزك  زأا باقٚابٙٞ، فزف  أ٘كاظ

 باراساَ زأا ٓذا...

 اهناٗهٞ جآشٝ. 

 ؽز ٘ا ًّ ا٪صاى.

 عزب أ٘كاظ زأا  يذات ز ز.

                                                 
 دٜ طنضٵم بٛ. (1)
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اعوذرُٛ أ٘كواظ زأوا، فوا٪٨ٗب، دُو  تبووٍ، ًبتوابْٗ دْ ٙتبغوو٘ا        

 باكزات ٨ ٙضتنٚبْ٘ ا٨ُتكنار جٚاعات.

ٗؽناذا ِٙتكنزْٗ دفِيٜ؟ ؽناذا؟.. تاقوى هِِوشي إصن ا٪صواى، هلوّ ٙوا      

 ي دذيات هٚذٓب إصن بٚتِا ٗرنربٍٓ كٛ ٨ ِٙتكنزُٗٛ.هٚتِا جن

 اهِاضٕ( تباي ٨ٗ تنق.

هقووي   ووو ٱ اهوويع٘ٝ كووٛ ٨ دكضووز ك٩ًووم، ٗإ٨ دُووا ٨ زكووى ؿن  

بٚوو٘  اهِوواظ. هِغووزب  وويذات ز ووز.. ٓووى هوويٙم ُ ٚووذ؟ دكٚووي عِووين.. ًووا   

 ُ٘عٕ؟

 صِتيبز ا٪ًز، اهِاضٕ( عوٛ دْ دؽرب، هٚط هيٜ ذى ز ز.

 ٩ًكم ع١ٛ ًّ اقشْ ٓذٖ اهوٚوٞ؟ ؽناذا ٙ يٗ عوٟ 

 ٨ ع١ٛ.

 هِغزب ٗاذيٝ د ز٠.

 دُا ٨ دعزب.

 دُا دعزب عِم.

 ا٪كى جآش. 

 ٙلزرْٗ ًّ ا٪صاى.

ِٙووشي أ٘كوواظ زأووا ٗبٚوويٖ اهقووي ، دنوووط عوووٟ اهناٗهووٞ ٗكدُووٕ       

ؽوواذب اه ٚوو  ٙوويع٘ ًووزك  زأووا ٗسٗجتووٕ ٗد٨ٗبٖ إصن اهناٗهووٞ. ٗٙ وويد      

ي دُ  إصن ِٓا ٗٙق٘ي ه٭ ز  ابتبوي دُو    باٮجزا١ا ، فٚق٘ي ٪ذيٍٓ تبا

 و٩ٚت، ٗا  ب، هغ ٖ، فب٘ا إبزٙوق اؽنوا١ دًواًٛ، دببويٗا اهقِويٙى  وو٩ٚت       

كٛ ٨ ٙشعحلٍ، اصور ٘ا اؽنٌوروٞ إصن ِٓوان ،  زٵبو٘ا ًوّ اهنبواَ إصن       

 ٗٓ٘ ٙضرب  نبٞ ك  ٝ ًّ اهورٍ إصن دًإً. -ِٓا، تاقوو٘ا ٓٚا.. 

اظ زأوا هوٚبؤٌٍ دُوٕ ٙتبغوٟ ؿن     ٙتٍ إرصواي اهضوا ٛ إصن بٚو  أ٘كو    

 ًِشي ًزك  زأا.
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ًّ اهضٔى تؾ٘ر ًا ٙغبز بٕ ًزك  زأا د ِا١ ٓذٖ اؽنزاصٍ، كاْ 

ٙالووز بووشن اهاِٚووٞ ٗا٪ ووز٠ دْ عنضووم باهقووٚف ٗٙزًووٛ بووٕ ؿن اهغووارل،  

 "ً  اهض٩ًٞ". وو هلّ اهو ا ٞ تِا ض ٓذا اهِ٘ل ًّ اه

بووي دْ ابتووو  ب -ؽنوواذا ٨ تغوزبْ٘ اهِ ٚووذ؟   -ٙضودي أ٘كوواظ زأووا  

عيبات ًّ  ن  اهورٌٞ ٗٓ٘ عن٫ كدظ اؽنا١ ُ ٚذات ٗٙزأب ضنى١ كو٧ٗظ  

 جوٚضٛ اهناٗهٞ.

 فٚحٚ ٕ ؽاذب ٗؽاذ ٞ اه ٚ  ٗٓٛ تد ذ ًّ ٙيٖ اهل٧ٗظ  

 علزات. -  

أ٘كاظ زأا أ  ًبتواب اقويٙا عووٟ اهناٗهوٞ، ٙدكوى ٗٙدكوى،       

و وٕ  وٍ   ٙغزب ٗٙغزب، ٗٙنووق بوشن اهاِٚوٞ ٗا٪ وز٠ سفوزٝ زٖ ًوّ عٌٚوق         

 ٙب٘ب ه٫كى ٗاهغزب. إ٨ دُٕ كاْ ٙوتا  إصن ًزك  زأا ٗٙق٘ي هٕ  

 ٗكٚف افتلز  باراساَ زأا ٓذٖ اهوٚوٞ..؟

ًزك  زأا ٗبض ب أق ٕ باهلاب ٙق  هقٌوٞ دٗ هقٌوتشن ؿن فٌوٕ،    

ٗسٗجتوٕ تاقوي عؤٚتٔا با٪كوى ٗٓوٛ توز٠ أقوب سٗجٔوا، ٗت ويد بتو٘بٚر           

اكشن، ٙباَ  ْ٘ دذٚاُات بض ب ذُب ابِٔا اهؾغ  ٙزفاُ . ٙا ه٫طااي اؽنض

 ا٬ زّٙ. فٚق٘ي أ٘كاظ زأا 

درجوو٘نٶ صووٚيتٛ، ٨ توو٘خبٛ اهناووى، مل ٙابووى عوو٣ٚات، إُووٕ جوواهط       

 كا ارٗ .

 ٗكٚف ٓ٘ جاهط كا ارٗ ؟ إُٕ ٨ ٙٔيد.

 ًبم ذق، ٗهلِٕ ؿن اهِٔاٙٞ ٗهي. 

، دنٚب أ٘كاظ زأا ٗٓ٘ ٙغ  إصن كدصوٕ بدصواى سجاجوٞ اهِ ٚوذ    

 ا.فٚغقب ًزك  زأ

 دهٚط عِيكٍ ُ ٚذ ز ز ٙا ًزك  زأا؟ 

.٨ 
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ًّ الٚي دُٕ هٚط عِيكٍ ُ ٚذ، فقي عزبِا ًا فٕٚ اهلااٙٞ ٓذٖ 

اهوٚوٞ، دُوا عِويٜ عوابٝ أزٙ وٞ جويات، فبِويًا دكوْ٘ ؿن بٚو  ؽويٙق هوٛ           

 زكى بْٗ  حى، دُا ٨ د حى.

 فٚق٘ي ًزك  زأا 

 اصرب ٙين ٙا ٙزفاُ .

 ٗٙ يد اه٘هي باه لا١.

 د ياًٛ ٗ...    ٗز ذن دفزبم ص٘  اُ ،ٙا ٙزف اصل 

ٓى قنٔز ٓذا ؿن ٓوذٖ اهوٚووٞ؟ ًواذا فبوى اه٘هوي ٙوا ًوزك  زأوا ؟ دُوا          

 اؽنذُب، ٗبٵختٕ ، ٙلاٛ.

 ا زظ ٙا ٙزفاُ .

 ارػن  ٙا رب، دكو ٱ  نبٞ قٌٞ ف٘ ا  ؿن ذوقٛ.

 دتدكوشن ًّ ٓذٖ اهتااذٞ صٚيتٛ؟. 

 ٙق٘ي أ٘كاظ زأا ٗٓ٘ ٙبنٛ اهضٚيٝ تااذٞ.

 ٙا ٙزفاُ . اصل  

 ٙلزر ًزك  زأا ٗٓ٘ ٙزف  ؽ٘تٕ.

 ٗٙ يد ٙزفاُ  باه لا١ بؾ٘  ًزتا . 

ٙؾا  ًزك  زأا ابِٕ ؽوابتشن  اٚاوتشن، فٚ لوٛ اه٘هوي ٗٙغؤق      

 فترقِٕ دًٕ ٗ،زد أاف ٞ. 

ؿن ٓوووذٖ ا٪ ِوووا١، كووواْ أ٘كووواظ زأوووا ٙقنووو  اهتااذوووٞ إصن ذوووشس    

 ٗٙدكؤا، ٗعِي  زٗد اهضٚيٝ ٙق٘ي ؽنزك  زأا 

ْ اهضوووٚيٝ أقووو    وووو٩ٚت، ًبٔوووا ذوووق، فٔووو١٨٧ ٙلوووربْٗ  دعتقوووي د

 باه لا١، ٗد٨ٗبُا ٙ لْ٘ بضزعٞ.

 دُا ٨ درٙيٍٓ دْ ٙ ل٘ا.
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 ًٗا اهاا٢يٝ؟

 دُا دأقب ٓذا ٓ٘ ط بٛ، ٗٓذا هٚط عٚ ات.

ٗمل ٙلّ عٚ ات، كى ًا درٙي دْ د ٘هٕ  ؽناذا صتغقوب اهضوٚيٝ ًوّ    

 دجى ع١ٛ فارغ؟

 ً٘ ًغلوٞ.

 لٌا.هِؾبي إصن دعوٟ كٛ دؽاق

 حنّ مل ُتخاُق كٛ تؾاقِا.

 تباي دُ ، تباي.

 اتزك  ٙا د ٛ، ٓذا هٚط ٗ   ًشا .

تباي دُ ، تباي.. ًا تابوُٕ٘ ع١ٛ فوارغ، طٚٵوب  واطز سٗجتوم، هوّ      

 دصتنٚ  اؽنغابرٝ بْٗ دْ دؽاقلٌا.

تواولن أ٘كواظ زأوا ع وارٝ " اقٌوي هوم ٙوا رب " بؾو٘  عواي ٗٓوو٘          

 اهضوٚيٝ  كاُو   زك  زأوا ذٚوا  ٙاتح صواعيٕٙ ٗٙوي ى اهغزفوٞ بزفقوٞ ًو     

٘ٵًٕ.    تقّ اه٘هي بشن ٙيٙٔا ٗٓٛ  اٗي دْ تِ

 فٚق٘ي أ٘كاظ زأا ٗٓ٘ دنوط عوٟ ا٪رٙلٞ 

صووٚيتٛ، هقووي اُشعحوو ٶ ٓووذٖ اهوٚوووٞ. ًبوووػ، ًووزك  زأووا ًٌٔووَ٘      

 ووو٩ٚت، ًوواذا ُابووى ٨ ٙ٘جووي بٚوو  إ٨ ٗفٚووٕ ا ت٩فووا ، اجوضوو٘ا جِ ووات إصن  

 .جِب هِٰز

 ِ ات إصن جِب كٛ ٨ تلرب اهققٚٞ.دنوط اهشٗد ٗاهشٗجٞ ج

 ٖ.. دردٙتٍ ا٬ْ.. ؽناذ د اٛ ذُيب، ه٘ كاْ ٙ٘جي ُ ٚذ هغزب  ا٬ْ.ز

  زأا   فٚحٚب ًزك

 زصف ٪ُٕ هٚط هيِٙا ُ ٚذ.

كِووو  دًوووش ، دؽووو٩ت ٨ دصوووتنٚ  دْ دعوووزب دك وووز... مل ُضوووتن    

 اصتلٌاي  ؾٞ باراساَ زأا، اُتكنز كٛ دهفٵ اهضٚلارٝ.
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 هِاضٕ فٚق٘ي ؽاذب اه ٚ  

 ٙا رب، دعن  اهؾرب كٛ دصتنٚ   وٌى عيَ ً ا٨ٝ ٓذا اهزجى.

 هِغزب  ٔ٘تِا.

 تق٘ي اهضٚيٝ هِاضٔا 

 ٙا اهلل كٍ ٓ٘ أ  ً اي.

 ٪صتِغق اهبناظ د٨ٗت.

ٙضتِغق اهبناظ فوٚبنط بغولى ِٙوتاض ٙزفاُو  ؿن ذقوّ دًوٕ       

 ٗٙ يد باه لا١.

  ٙؾزخ ا٪ب ٗٓ٘ ٙقزب  يًٕٚ ؿن ا٪ر 

 ي ٓذٖ اهوٚوٞ؟ًاذا ذؾى هو٘ه

 فتحٚب اهشٗجٞ بؾ٘  ًتقزل 

 ؽناذا تؾزخ ًزك  زأا؟ ًٗا ذُب اه٘هي؟

 ٗٙتو٘ اهبنط اهضباي. فتق٘ي ٗاهيٝ ٙزفاُ  ؿن ُاضٔا 

٘ لن ٗهوويٜ، ٪أووزب ًووّ ِٓووا توواهلل ٙؾووناى فٚووم ٙووا رجووى، صوو٘  

 ٗدذٓب.

 ٗذقات، ٙ يد اه٘هي اهزا ي ؿن اهضزٙز دٙقات باه لا١.

 يٝ؟ؽناذا ٨ تضلتٍِٚٔ ٙا صٚ

 ٙق٘ي أ٘كاظ زأا 

٨ تغقب ًزك  زأا، دُا هض  أزٙ ات، ١٨٧ٓ د٨ٗب، هٚ ل٘ا، دُا 

٨ دتقاٙق، درج٘ن ٨ تقوق بغدُٛ، ٗإ٨ دتزن ٗدذٓب ٓا .. ٓذٖ  ٚاُوٞ،  

دُووا دعتووربن كوود ٛ، ؽنوواذا تابووى ٓلووذا؟ اتووزك  كووٛ د ووؿ عوٚووم   

  ؾٞ باراساَ زأا.

ك  زأوووا اه ووواب،  ؿن ٓووذٖ ا٪ ِووا١ ٙٱنووزق اه ووواب، فٚاووتح ابووّ ًووز      

 ٗٙؾبي إصن دعوٟ ٗٓ٘ ٙزكض. 
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 ًّ كاْ ٙا كابٚم؟

 ِٓان رج٩ْ ٙزٙياْ أ٘كاظ زأا. 

ْ جزكووا  اٙاووز  ًووزك  زأووا ٗسٗجتووٕ عوووٟ ٓووذا ا وورب ٣ً٘ٙٗوو      

ٗإعارا  طنٔٚيٙٞ هٚق٨٘ " ً  اهض٩ًٞ "، إ٨ دْ أ٘كاظ زأا عنٵي ردصٕ 

 ًّ اهِافذٝ ٗٙق٘ي 

 ًّ ٓذا؟

  فٚحٚب ؽ٘   غّ ًّ ا٪صاى

 ًضا١ ا   أ٘كاظ زأا.

 ٓذا دُ  ك اك٘ظ زأا؟

 ٗٙؾزخ ؽ٘  ز ز ًّ ا٪صاى.

 ًضا١ ا   أ٘كاظ زأا. 

دٖٗ.. دُوو  دٙقووات دتٚوو  ساكووار زأووا؟... ؽوورٚح كِوو   ووي ٗعوويتلٍ 

هِوتقٛ ٓذٖ اهوٚوٞ، هلوّ ًوزك  زأوا مل ٙ كو  كوٛ زتوٛ... تاقوو٘ا        

 دٙقات.إصن دعوٟ، ًزك  زأا هٚط أزٙ ات، اعتربٗا ٓذا بٚا 

كاُ   تقّ  دطوق ًزك  زأا تِٔٚيٝ زٖ ط٘ٙوٞ، دًا سٗجتٕ اها

د ذتٕ إصن اهغزفٞ ا اٗرٝ، دًا كابٚم فرٌى د ٕٚ اهؾغ  ٗت   فاه٘هي 

 دًٕ.

 ٗعِيًا قنى أ٘كاظ زأا ٗذيٖ ً  ًزك  زأا  اي 

ك اك٘ظ زأا رجى ُلا باهزأٍ ًوّ دْ    ا٨ ِشن دُاظ براٗٙػ

ا ساكوار زأوا فٔ٘ رجوى ٙقرم عوٟ ًٔوٕ، إٌُٔا ، دً(1)فٌٕ هٚط ُكنٚاات 

 قٛ ؿن هبب اهو٘رق.ٚرف

 ا ًزك  زأا ٗأ٘كاظ زأا.ب ى ا٨ ِاْ اليب ٗذٚٸ

                                                 
 .اؽن غنٞ/  ك٩ًٕ هٚط ك ًاتدٜ  (1)
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 كٚف ذاهلٍ، ًا ا٪  ار؟

 دجاب ساكار زأا  

 ٓلذا.

 درب  ك اك٘ظ زأا جشَ 

 ٗٓلذا.

  ّٙيٙالي شن اي أ٘كاظ زأا هوقٚا

 اعذرُٗٛ قكنٞ. 

 ٗدفا  ٗاهتا  إصن ًزك  زأا 

هِختؾز اقيٙا اهَٚ٘، صو٘  درٜٗ هوم ًنو٨٘ت  ؾوٞ بواراساَ زأوا       

 ؿن َٙ٘ ز ز..

 فؾزخ ك اك٘ظ زأا 

 ٗاٖ.. ِٓا دٙقات باراساَ زأا؟

 ٗدرب  ساكار زأا 

 هقي  ب  ذهم درببشن ًزٝ ٙا د ٛ..

ًووزك  زأووا ٨ ٙبزفٔووا، بوواراساَ زأووا ٓووذا كوواْ ؿن إذووي٠ اهوٚوواهٛ   

    ً  وووم طناًووات، فوو ٠ فحوودٝ دْ دذووي     دنوووط عوووٟ كزصووٛ دًوواَ اه وواب 

دؽي ا٢ٕ ا٪ذ ا١ عنز دًإً فٚقوف ٗٙتروابث ًبوٕ با وات ٗٓو٘ ٙقوف بْٗ       

ذزان،  ٍ ٙق٘ي هؾويٙقٕ " ًو  اهضو٩ًٞ " ٗعِويًا ٙزأوب بوالو٘ظ ٙقو         

عووٟ قنٔووزٖ ف تاو   وويًاٖ إصن دعووٟ ٗٙزطنووٛ فاصوٕ إصن الاُووب ٗتضووقـن     

وب  رٗذِا ًوّ ك وز   ٖ، طزعراطتٕ عوٟ ا٪ر  ببي دْ تن  ؿن اهل٘ا١. 

ٛ ٗدصوووِي  قنٔوووزٜ إصن تاهقووورم، اهلل ٙزػنوووٕ، دُوووا ًضووول   اؽوووز

اقا٢ـن كِ  صدأٌٟ ًوّ اهقورم. دًوا اهضوٚيا  ؿن اه ٚو٘  اؽنقابووٞ،       

اهلل ٙزػنٕ، كّ ٙقرلّ ٗٙقٔقّٔ هٚقبق  اهغارل. اهلل ٙزػنٕ، ربوٛ  

دنبوٕ ًّ ًول٘توٕ، فزفو  ردصوٕ ُٗكنوز ذ٘هوٕ ٗفورم ٓو٘ دٙقوات هٚقو٘ي          
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 ؿن كووى عٌووى. فقووي كاُوو  ا ابًووٞ عِووي  قوو ٓا     إُووم ًووي ا وو  

ذوي اهلزاصوٛ كواْ    داهناٗهٞ  ي صر   اهلزصٛ ًّ دًاَ اه اب ٪ْ 

. ٗاهزػنووٞ تِووشي عوٚووٕ، ربووٛ اجبوووٕ ًووّ ًول٘تووم، دعتقووي بدُووٕ..  اتُا ؾوو

ٓآا.. بدُٕ.. ٓآا... كوٌا دتوذكز ٨ دصوتنٚ  ك و  اهقورم.. اعتقوي      

زأا رجى ًّ ٓوذا اهِو٘ل، اهلل   ٓ٘ دْ اهلزصٛ ؿن ًلإُ. كاْ باراساَ 

 ٙزػنٕ.

 ٗ اي اهزاٜٗ هزفا ٕ  ،تكنآز ًزك  زأا بدُٕ ٙقرم

 دٙٔا اهزفاق، دُا دفٌٔلٍ، تقؾيْٗ دْ ُوبب بق ٗرق.

 ؽٱبق ًزك  زأا.

درب  أ٘كاظ زأا ٗٓ٘ دنوط دًاَ اهناٗهوٞ اؽن٘جو٘بٝ ؿن ًِتؾوف    

 اهغزفٞ.

 .تباه٘ا هِٰز

ٗد ووزد ساكووار زأووا  أوو٘ا  ك اكوو٘ظ ٗساكووار اهوويع٘ٝ.فق ووى ا٪

 اه٘رق ًّ جٚ ٕ ٗ اي 

 ا  ب ًزك  زأا، ا  ب ًِا كٛ ٨ تِشعخ ٗذين.

 فدجاب ًزك  زأا باصتٔشا١ ذاب ٙٱكنٔز فٕٚ أق ٕ 

 ٨ باعٛ.

باهوبووب، ًٗوزك  زأووا ُبضواْ ٪ُووٕ ًبتواب عوووٟ     ٞبويد اهزفوواق اه ٩ و  

 اهَِ٘ باكزات.

 فقاي أ٘كاظ زأا 

 َ؟ اصتاق.ًاذا ذنؾى ًزك  زأا، ٓى دُ  تِا

 ٨.. دُا هض  ُا٢ٌات، فقـن... 

دنٚووب ًووزك  زأووا ٗٓوو٘ ٙضووتٚقلن ٗٙقوونز ٮأوو٩ق دٓيابووٕ اهووا      

 د قؤا اهِباظ.
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 تضتٌز اهوب ٞ.

ٗٙضتٌز كذهم اهِبواظ اهوذٜ د قوى ردظ ًوزك  زأوا ذٚوا ٙٱِوشي        

تووارٝ ردصووٕ إصن ؽوويرٖ فحوودٝ ٗتووارٝ ٙزفبٔووا. ًووزك  زأووا ٙتبووذب فٚحٔووي   

ؾووز عوووٟ اٮرابٝ ٗٙبوو٘ب ًووزك  زأووا هٚغوووق كووٛ ٨ ِٙوواَ هلووّ اهِووَ٘ ِٙت

 عِٕٚٚ.

  فٚ   أ٘كاظ زأا ٗٓ٘ ٙوبب هب ٞ اه٘رق

ٓذا ٨ ٙؾح، ًزك  زأا. اذٓب ٙا د ٛ ٗ  ؿن فزاعم، حنوّ مل  

ُد  إصن ِٓا هِشعحم، اذٓب ٗاص  ، حنّ هضِا أزبا١ ِٓا، إْ مل توٍِ  

ؿن  ؿن فزاعووم اعوووٍ دُِووا صووِذٓب هوتوو٘. دُوو  هضوو  ًبتووابات عوووٟ اهضوؤز     

 اهوٚاهٛ، ٓذا هٚط عٚ ات.. اذٓب ٗ  ؿن فزاعم.

 ٕ ٨ٗ ِٙحح ٚفٚق٘ي ًزك  زأا ٗٓ٘ دنزٵب فتح عِٚ

 ً٘ ًغلوٞ. 

كٚووف ًوو٘ ًغوولوٞ، دُووا ٨ درٙووين دْ تِووشعخ، درٙووي دْ د وو٘ي هووم   

إُ  عِيًا دذٓب إصن ًلواْ ٗدجوي اصوتق ا٨ت فواتزات دتوزن ٗد وزد ًِوٕ،        

هذهم د ٘ي هوم، إًوا دْ توذٓب    ٗد اٛ ٓذٖ ا٪ً٘ر ؿن  ويب، ٓى فٌٔ ؟ 

 ٗتِاَ دٗ تغزب اهقوٚى ًّ اؽنا١ هلٛ ،تاٛ ُب٘صتم. 

٨ ٙؾووى اهووزب إصن أ٘كوواظ زأوووا، ٪ْ ًووزك  زأوووا كوواْ ُا٢ٌوووات،   

ٗردصوووٕ ببوووي دْ طناٙوووو  ًوووزٝ إصن ِٓوووا ًٗوووزٝ إصن ِٓوووان اصووو اذ  عووووٟ  

  اه٘صابٝ.

ًوووز  صووواعٞ ٗاهزفووواق ٙوب وووْ٘ هب وووٞ اهووو٘رق " تضوووبٞ ُٗؾوووف"،  وووٍ     

 ْ٘  ووو٩ٚت ٗٙ٘ كنووْ٘ ًووزك  زأووا هلووٛ ٙق٘هوو٘ا هووٕ " بًوو  خبوو  ". ٙترواب 

 فٚق٘ي أ٘كاظ زأا ؿن اه ياٙٞ 

 اعذرُا ًزك  زأا، هقي دسعحِان  و٩ٚت ٓذٖ اهوٚوٞ.

 ٙورق ك اك٘ظ زأا  اُٚٞ 
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 اعذرُا عوٟ  ي ًا دسعحِان.

 ٗٙق٘ي ك اك٘ظ  اه ات 

 ذزً  ًّ اهَِ٘ ًّ دجوِا.

 فٚحٚب ًزك  زأا 

 مل دُشعخ.

 فٚق٘ي أ٘كاظ زأا 

 كِ  صد ٘ي دْ ُغزب اهقٔ٘ٝ هلّ اه٘   ًتد ز.

 فٚحٚب رفا ٕ 

 ُبٍ ُبٍ، ًتد ز، هِذٓب.

 ٕ ٚقٚٙلزر أ٘كاظ زأا ًوتاتات إصن رف

هِووذٓب، ٓووى تبوويْٗ بوودْ توودت٘ا أوويات ًضووا١ إصن ِٓووا ٪ؽووِ  هلووٍ      

 ذو٘ٙا  ااهلِافٞ(.

 ٙٱؾبق ًزك  زأا هوٌزٝ اه اُٚٞ.

عوووٟ اهضوؤز عوو٣ٚات فغوو٣ٚات، ُبووٍ ُبووٍ،    صووِحبى ًووزك  زأووا ٙبتوواب   

هِالز ُٗابى ع٣ٚات أيات ًضوا١، ٗهلوّ، ٙوا ًوزك  زأوا حنوّ ٨ ظنووم        

ؽن ٞ.. دعتقي دُٔا طننز ٗحنّ ٨ ظنوم مشضٚٞ.. مل دهو ط جوشًا.. دردٙو     

 ًا فبوتٱٕ؟

 ٖ اقٚفٚق٘ي رف

  ذ ًّ ًزك  زأا ٗدعيٍٓ أيات. 

 ٨ ٙ٘جي ذى ز ز.

ٗٵب ًزك  زأا أ٘كواظ زأوا    بلوى ًوا ذنتواد إهٚوٕ هٚرتوافن ًوّ       ٙش

اؽننوووز، فٚغووولزٖ أ٘كووواظ زأوووا ٗٙبوٌوووٕ ؿن اه٘ ووو  ُاضوووٕ دُوووٕ ك وووٞ  

ضنزك  زأا صٚتلاى ٗصٚدتٛ ؿن اؽنضا١ اؽنق ى بِاضٕ إصن بٚ  ًوزك   

 زأا باكزات هٚؾِ  اهلِافٞ.
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ٗد ووو ات ٙغوووابر اهقوووٚ٘ ، ٗٙقاوووى ًوووزك  زأوووا اه ووواب ٗٓووو٘ ٙٱِوووشي   

    ٗ ٙووي ى أزفوٞ اهِوَ٘ ٗٓو٘ ٙترويث ًوو      باهغوتا٢ٍ اؽنِاصو ٞ، ٙناو٤ اهضوزاد 

ُاضٕ بؾ٘  ًزتاو   " مل دتووق ً وى ٓوذٖ اه وو٘ٝ عووٟ ردصوٛ، هقوي ردٙو           

ٓذٖ دٙقات، مل در ٗمل د   ؿن ذٚاتٛ  ووٞ دبب ٗٗ اذوٞ بٔوذا اهغولى،     

دُوووشعخ ا وووِا عغوووزٝ صووواعٞ هلوووٛ ٙتضووووٟ ا٬أووواٗا . ٙوووا هٚتٔوووا رجووووٛ   

اهلِافوٞ...  اُلضز  ٨ٗ جوض  عووٟ اه واب،  واي صوٚدتٛ أويات هٚؾوِ        

هٚي ى إْ فتر  هٕ اه اب... كٍ ٓ٘ أ  ً اي.. أو  ً واي ٓوذا اهزجوى...     

". ٗتق٘ي سٗجتٕ ٗٓٛ تِقووب ؿن اهضوزٙز ًوّ جِوب إصن جِوب ز وز ٗتوي ى        

 ردصٔا    اهورا  

 ًاذا تتٌتٍ ٙا رٗذٛ؟

 ًاذا دطنتٍ؟ دُ ٶ ظن ٶ ًزتاذٞ، تباهٛ ٗاصدهٚ  ًا اهذٜ ًزٵ عوٛ؟

 ب.٨ تؾزخ، صت٘ لن ا٪٨ٗ

 د٨ دؽزخ .. ؽناذا مل تدتٛ هتحوضٛ  و٩ٚت، هلٛ دُاَ دُا  و٩ٚت.

 ًٗا عدُٛ دُا؟

 ًا عدُم؟

  ى هِاضم.

 دد ٘ي هِاضٛ؟

٘ٵهوووْ٘    صوووتٔزٵب ُب٘صوووا، ارػنووو  ٙوووا رب، ا اوووى اؽن٘فووو٘ل، ٨ ٙن

 اؽنضدهٞ.

٘ٵهْ٘ اؽنضدهٞ؟  ٨ ٙن

 فتق٘ي اهشٗجٞ ٗٓٛ تِقوب إصن الٔٞ ا٪ ز٠ 

 دُ  تٔزٵب ُب٘صا.

 دُا دٓزٵب ُب٘صتم؟ ٓى
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ٗٙي ى ًزك  زأا إصن اهضزٙز ٗٓ٘ ٙتريث إصن ُاضٕ ًن٨٘ت، فو٩  

ٙضتنٚ  اهَِ٘، ٙتقوب ؿن اهضزٙز ًزٝ ِٓا ًٗزٝ ِٓان ذتٟ اهؾو ا  ٗٓو٘   

ٙوبّ ٗٙوبوّ أ٘كواظ زأوا، ٗٙلوزر با٢ٌوات " واي صٚؾوِ  اهلِافوٞ أويات          

ُب. ًضا١". ٓذا اه٘ ح، اهضافى، بقٚ  عوبزٝ كوٛ دطوق. ٗدُوا دٙقوات ًوذ      

دًضلٕ ًّ دذُوٕ ٗدرًٚوٕ ؿن اهغوارل، فتِتٔوٛ، ٗمل اهؾورب .. ٗٓوى بوٚا        

 ًؤٟ؟ هٚذٓ ٘ا إصن الرٍٚ ٗٙوب ٘ا اه٘رق. 

هوو٘ عوٌوو  دْ دذوويات دؽووٚب بضوولتٞ  و ٚووٞ، صوود ٘ي إْ ٓووذا اهوو٘ ح   

ذٓووب إصن بٚتووٕ ٗبوويد ب وواراساَ زأووا.. زخ ٙووا ٗ ووح زخ... ًضوول  ًووّ دُاووٛ     

ٕٶ ٓذا..  هِِٰط ًا فبوٕ ٓذا اهزذٙى، كوٌا د ويث بقؾٞ باراساَ زأا... هِِ

 تِتاب  اهزجاٞ.

 ٗٙ يد ًزك  زأا ٙيٗر ؿن اهغزفٞ خبن٘ا  صزٙبٞ. 

 

■ □ 
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 □ؽ  ■
 

ِٓان ت٘اف  ِٗٓان ت٘اف  ز ز. ٗ ي جبوى اهِواظ اهت٘افو  ٗصوٚوٞ     

 ًّ دجى رف  دُاضٍٔ ٗإ قال أ ٍٓ.

ّ ِٗٓان دُواظ ٙقؾويْٗ اهت٘افو  ًوّ دجوى ذضوٍ عغوزّٙ باؽن٣وٞ ًو         

 بٍُٙ٘ٔ.  

ٗأاه ات ًا اهتقٚ  بدُاظ اتل٧ٗا عوٟ اهت٘افو  ًوّ دجوى ُٔوب دذوي      

دؽي ا٢ٍٔ. ِٗٓان دٙقات دُاظ ٗجويٗا ؿن اهت٘افو  دصؤى طزٙقوٞ  ويال      

 ا٬ زّٙ.

باُتكنار اعوٍ ًز  ا٪ ٩ق( اهذٜ ٙوٚق اهتريث بإصٔاب عِٕ ٗعّ 

قويٍٙ  كى ١٨٧ٓ اهذّٙ جبو٘ا ًوّ اهت٘افو  بكاُوات هلوٍ، هِِتقوى اهٚوَ٘ هت      

 عخؿ ٙت٘اف  ًّ دجى اهزفبٞ فقـن. 

ببووي ًووزٗر عٚووي اهقيٰٙضووشن طوواطٚ٘ظ ٗبووارط٘أٌٚٚ٘ظ ببوويٝ دٙوواَ،    

ٙقووَ٘ ٓوواك٘ب زأووا بشٙووارٝ ؽوويٙقٕ بووارط٘أٌٚٚ٘ظ زأووا هٚقووَ٘ ب٘اج ووٕ       

 ٣ِٕٔٙٗ باهبٚي.

كاُوو  أزفووٞ ا٨صووتق اي اهووا ٙتؾوويرٓا ٓوواك٘ب زأووا ؽووغ ٝ،       

ٝ ٪ُووٕ عنلووّ  دؽوو٩ت أووز  ا٨صووتق اي ؿن اه٘ وو  اقوواهٛ كووؤا ؽووغ     

تد ٚ ٔا بلواٞ د ى. ٗكاْ هلذٖ اهغزفوٞ عوزفٞ باهلواب تتضو  هغخؾوشن      

ٗؿن اهشاٗٙٞ درٙلتواْ عنلوّ دْ دنووط عوٌٚٔوا عخؾواْ فقوـن، ٗصوتٞ        

 . كزاٍظ

كاُووو  ا٪رٙلتووواْ ًغوووغ٘هتشن عِووويًا ب وووى ٓووواك٘ب زأوووا. بعوووا  

ؽاذب اه ٚ  ٓاك٘ب زأا هوحوو٘ظ عووٟ اهغوزفٞ، ٗه وٟ ٓواك٘ب زأوا       

 وط ؿن اهغزفٞ.اهيع٘ٝ ٗذٓب هٚح
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ُقٚف دْ ٓواك٘ب زأوا ٓو٘ عوخؿ ٙوذٓب دٌِٙوا صور تٕ، فٔو٘ ٨         

ذن ذ ٨ اقزكوا  اؽنؾونِبٞ ٨ٗ اهوزفض اهشا٢وف، بلوٌوٞ ٗاذويٝ إُوٕ        

 اهذّٙ دمويٍٓ. عخؿ بضٚـن دٜ دُٕ ًّ ١٨٧ٓ

ٗببوي ت وابي دطوزا  اقويٙا بوشن اهقوٚ٘  ٗؽواذ ٞ اه ٚو ، ٙاووتح         

 باب اه ٚ .

  اه  ؽاذ ٞ اه ٚ  ًزت لٞ 

 ى ٙا دفِيٜ. تاق

ذٚا ا٪فِيٜ اهقٚ٘  بت٘اف  ٗجوط عوٟ اهلزصٛ جباُب اه واب  

 دٜ عوٟ اهلزصٛ اه اها.

 فدربف  ؽاذ ٞ اه ٚ  

 دصتغاز اهلل، ًاذا تابى ٙا دفِيٜ، تاقى إصن ا٪عوٟ.

 ٨، ٨، دُا ًزتا  ِٓا.

 ٨ ٙؾح، تاقى إصن دعوٟ.

 درج٘نٶ صٚيتٛ، ٨ باعٛ، دُا ًزتا  ِٓا دك ز.

 ٚ ٘  ا٪رٙلووٞ ٗٓوواك٘ب زأووا بد ووذ اهقووٚف بقووزبٍٔ      ف أووب فوو

 هلِٕ ٙزفض.

ذقوووات ٓوووذا ٨ ٙؾوووح، ٓوووذا ٨ ٙوٚوووق... اُتقوووى إصن اهغوووزفٞ ًوووّ دجوووى   

  اطزٜ.

 ٙق٘ي ٓاك٘ب زأا ٗا اات  

 تاقى.

 ٨ درٙي، اجوط دُ .

 ٗدنوط ٓاك٘ب زأا. 

ًوا تابوووٕ ٨ ٙوٚوق ٙووا دفِويٜ، دُوو  أو  ًزتووا  عووٟ ا٪رٙلووٞ، ٓووذٖ      

 ز كٍ ٓٛ قنزٙاٞ.اهغزفٞ ًزذنٞ، اُكن
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 ٙقف ٓاك٘ب زأا ًزٝ د ز٠.

 ٨ درٙي.

 دنوط ٓاك٘ب زأا ًزٝ د ز٠.

٨ تزٙووي، هلووّ اجوووط ٗصوو ٠ كووٍ ٓووٛ غنٚوووٞ، عنلِووم ر٦ٙووٞ      

 اه رز دٙقات.

 ٙقف ٓاك٘ب زأا ًزٝ د ز٠.

 ؽناذا تغؾ ٚ  ٙا صٚيتٛ.

 ٙب٘ب ٓاك٘ب زأا هٚحوط.

عِووويًا دجووووط عووووٟ اهغوووزفٞ ٨ دتقووواٙق، فاهضووواّ تووودتٛ ٗطنوووز        

هؾووٚابْٗ ٙؾوونابْٗ اهضووٌم، غنٚووى جوويات، بعوو  د  ٵووى  وويًٚم، ٙووا   ٗا

 دفِيٜ، ٙا عٚ ، اجوط  و٩ٚت.

 ٙقف ٓاك٘ب زأا ًزٝ د ز٠.

 درج٘ن صٚيتٛ.

 دت٘صى إهٚم.

 ٨ توح.

 ًّ دجى  اطزٜ.

 ٨ باعٛ.

 بع  د  ٵى  يًٚم.

 دصتغاز اهلل.

 .(1)دذب مشضم 

 ًٗا ساي ٓاك٘ب زأا ٗا اات.

 ٗهم  وِا ٨.

                                                 
 اؽن غنٞ. /ضنبِٟ اهلل ذناكنم  (1)
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 ، اُكنز كٍ ٓٛ غنٚوٞ.٨ تقى ٨

 دعز .

 اهضاّ.

 ردٙتٔا.

 ال اي ؿن ا٪ًاَ.

 ُبٍ.

 اه ٚ٘ ، ا٪عحار.

 ُبٍ، دعز .

 اهؾٚابّٙ... ٓٚا ٙا دفِيٜ.

 صٚيتٛ.

 ذضِات.. صتحوط ٨ذقات.

 دنوط ٓاك٘ب زأا.

ه٘ راق ه٫فِيٜ الو٘ظ عوٟ اهغزفٞ بقزب ٓواك٘ب زأوا هلاُو     

ؽنتبوٞ اهوا تضو  ٔا إقاذوا      اؽنضدهٞ اُتٔ ، ٗبذهم، كاْ صٚٱرٰزَ ًوّ ا 

  ؽاذ ٞ اه ٚ .

كاُوو  رأ ووٞ ا٪فِوويٜ اهزفبووٞ با٢ٌووات. ٗكووٍ كوواْ صووٚ قٟ ؿن توووم   

 اهغزفٞ، هقي ٗجي توم اه٘صٚوٞ ًِاص ٞ هو٘ؽ٘ي إصن ٓيفٕ.

ًّٗ جٔٞ د ز٠، كاْ ٓاك٘ب زأوا ٙٱحوٰز ، ٪ُوٕ مل ٙلوّ ٙغوبز      

   ٞ  دْ ًّ ٗاج ٕ اهت٘اف  هلٛ ٙزف  عخؾات ز ز، ٗكواْ ٙدصوف هٯٓاُو

 بٔذا اهغلى  ٩ي اقاوٞ. عوٟ دٙٞ ذاي، كاْ ٙلتٍ دؽنٕ ٗٙؾرب.

 وزّٙ،  مل ٙلّ تؾٵز  ؽاذ ٞ اه ٚ  ٗا٪فِيٜ ٙزٗق هوقٚ٘  ا٬

ٗكاُ٘ا ِٙتكنزْٗ دْ ِٙتٔٛ اقيٙا عّ  وٞ اهتحٵوار ٗهنافوٞ الو٘ هلوٛ   

 ٙذٓ ٘ا.



 

525 

 

  اه  ؽاذ ٞ اه ٚ  ًزٝ د ز٠ 

صاِٚٞ افارُا( اهوا  مل ًوط عوٟ اهغزفٞ. اجوط  و٩ٚت، اُكنز إُٔا 

 تتقيَ.

  زٵن ا٪فِيٜ.

 ٗٗ ف ٓاك٘ب زأا. 

 د زد ا٪فِيٜ ًِي٩ٙت ًّ جٚب ًبنإ ًٗضح دُإ.

  كاْ ذهم ٓ٘ ص ب اقزكٞ.

جوط ٓاك٘ب زأا ًزٝ د ز٠، ٗكاْ دُف ا٪فِيٜ اهقورٚٞ ٓوذٖ   

 اؽنزٝ.

  اه  ؽاذ ٞ اه ٚ  

ٕٶ هلٛ ُِتٔٛ ًوّ ا٪ُاووُ٘شا، كوِوا ُ    بواُٛ ًوّ   رٙا  الِ٘ب مل تِت

اهووّ٘ٓ ٗفووٚق اهووِاط. ٓوو٩ جوضوو  عوووٟ اهغووزفٞ هِٚغووز  ؽوويرن ٙووا          

 دفِيٜ؟ 

  زن ا٪فِيٜ  و٩ٚت ٗبيا كدُٕ صٚق ى بع٘ٝ اهضٚيٝ.

 ٗ ف ٓاك٘ب زأا ٗ يٵَ ا٪فِيٜ.

٨، ٨.. اؽنضٌار ؿن  يًٛ ٧ٙؽن   و٩ٚت هذهم ذزٵك   يًٛ ٓلذا 

 كٛ درتا .

يٜ اهقرٚٞ ٓذٖ جوط ٓاك٘ب زأا ًزٝ د ز٠، ٗكاُ   يَ ا٪فِ

 اؽنزٝ.

 دربف  ؽاذ ٞ اه ٚ  

اهلى ٙباُٛ ًّ اهضوباي، مل ٙضووٍ دذوي ًوّ اهضوباي، ِٗٓوان ز٨َ       

اهؾير دٙقات.. ٗعوٌ  دْ ِٓوان دًزافوات د وز٠ دٙقوات ٙوا دفِويٜ، اُتقوى        

 إصن اهغزفٞ ًٗيٵ  يًٚم  و٩ٚت.
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ٗ وووف ٓووواك٘ب زأوووا ًتدٓ وووات هووووذٓاب ًنووودط٤ اهوووزدظ، ٗ ووواي "     

 ". هِذٓب، بدًزن صٚيتٛ

اجوط  و٩ٚت، ٓاك٘ب زأا، مل اهبحوٞ؟.. إذا كاْ هويٙم عٌوى هوّ    

 دأؾ م.

 ُبٍ عِيٜ عٌى.

 اجوط دك ز دٙقات.

" دجوووط دك ووز هلووٛ دٓوواْ دك ووز "  وواي ٓوواك٘ب زأووا ؿن ُاضووٕ   

 ٗجوط.

 كٚف ٗجي  اهغزفٞ ٓاك٘ب زأا؟

 جٚيٝ جيات.

 دُا أاه ات ًا دجوط ِٓا ٨ٗ دتقاٙق.. د٨ ٙنٚب ٓذا ه٫فِيٜ؟

ا٪فِوويٜ بدُٔووا ُٔاٙووٞ اٮقاذووا  ٪ْ ٓوواك٘ب زأووا ٙزأووب      ٙغووبز 

 باهذٓاب ٗهذهم، ًّٗ دجى ًضاٙزٝ ك٩َ ؽاذ ٞ اه ٚ  

٪جوط  و٩ٚت عوٟ اهغزفٞ هلٛ ِٙتٔٛ اقيٙا. ٙق٘ي ذهم ٗٙذٓب 

 إصن اهغزفٞ اها تزكٔا ٓاك٘ب زأا.

 فتق٘ي ؽاذ ٞ اه ٚ  

 ؽناذا تذٓب ٓاك٘ب زأا، اجوط  و٩ٚت.

 ب.٨، درٙي اهذٓا

 درج٘ن  و٩ٚت.

 صدذٓب ببي إذُم صٚيتٛ.

 إذا كاْ هيٙم عٌى فزٗرٜ، ٨ دأؾ م عوٟ اه قا١.

 ُبٍ، هيٜ عٌى فزٗرٜ.

  ٚاتٛ اقارٝ..
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 عوٟ ردصٛ.

 هشٗجتم..

 ذضِات.

 ه ِاتم.

 ذضِات.

   ِّى طاوم ًّ عُٕٚ٘.

 دعلزن.

 تاقى ًزٝ د ز٠ ٓاك٘ب زأا.

 تاقو٘ا دُتٍ دٙقات.

 تاقو٘ا دُتٍ دٙقات.

 ِضُ٘ا.٨ ت

 هّ ُِضاكٍ.

 اذقز سٗجتم ًبم.

 صدذقزٓا.

 دذقز سٗجتم ًٙ٘ات ًا هتحوط عوٟ اهغزفٞ.

 اهِاضٕ( هتحوط، هلٛ تٔاْ ً وٛ؟

 عزفتِا قنزٙاٞ جيات.

 ُبٍ ٓٛ كذهم.

ٗعِووويًا دنوووي ُاضوووٕ ؿن اهغوووارل، ٙ ووويد      أوووا.زٗٙوووذٓب ٓووواك٘ب  

 ًغاٗراتٕ ً  ُاضٕ 

٪فِوويٜ " ٗ وو٘  درببووشن ًووزٝ، جووو٘ظ درببووشن ًووزٝ، هلووٛ دنوووط ا 

 عوٟ اهغزفٞ. إُٕ إذ٨ي ٗت٘اف  ٗفقٚرٞ عوٟ اهاافٛ دًاَ اهقٚ٘ . 
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مل دفلوز بواهِشٗي عوّ اهغوزفٞ ذٌِٚوا  ويٵً  اهضوٚيٝ ا٪فِويٜ إصن         

اهغزفٞ دٗي ًزٝ... ً  دُٕ تقوٚى ًّ اهقٌٚٞ هلوّ عووٟ ا٪ وى فبوتٔوا ًوزٝ      

 ٗاذيٝ ٗهٚط درببشن ًزٝ، كٚف ذؾى ذهم.

ذهوم ا٪فِويٜ اهوذٜ درأٌوُ٘ٛ    ًّاهوبِٞ عوٟ اهغزفٞ.. ًا ًؾوورا

دْ دقنٔز ؽوغ ات دًاًوٕ.. ٓوى دُوا اهوذٜ دراب الوو٘ظ عووٟ اهغوزفٞ، إُٔوا          

ٓٛ اها  يٵًت  ٗدُوا   وو ، هو٘ دُٔوا صوترتالن باؽنلواْ ه٫فِويٜ ؽنواذا         

.. ٓٛ دٙقوات  ؟ٗجٵٔت  إصن اهغزفٞ. هلّ اهضٚيٝ هٚض  ًذُ ٞ.. ٗكٚف ٨

اققٚقوٛ. ٣ِٚٓوات هوٕ.. ٙق٘هوْ٘ هوم تقويٵَ        ًذُ ٞ، إ٨ دْ ا٪فِيٜ ٓ٘ اؽنذُب

إصن اهغوووزفٞ، اجووووط ٗدجووووط دُوووا دٙقوووات ٗتِتٔوووٛ اهقؾوووٞ.. ًوووا اهوووياعٛ    

ًّ ا٬ْ فؾاعيات، هّ دجوط عوٟ اهغزفٞ ٗصو٘    ؟ٮذزاجٛ درببشن ًزٝ

دٗؽوٛ د٨ٗبٜ بوودْ ٙ تبوويٗا عوّ اهغووزفا . ٓووذٖ اؽنضودهٞ دذووزجت  جوويات.    

عوووٟ بوواب اه ٚوو ، ٗهووّ  ذٌِٚووا دذٓووب هشٙووارٝ بٚوو  دذوويٍٓ صوو٘  دجوووط  

 دفٚٵ  اه٘   صي٠ ٗدذزد ُاضٛ.

حنووّ ُبووٚػ دٙوواَ اهشٙووارا ، دٙٔووا اهقووزا١ ا٪عووشا١، ٗٓووذا ٓوو٘ صوو ب   

كتووابا هلووذٖ اهقؾووٞ. اذووذرٗا الووو٘ظ عوووٟ اهغووزفا ، ا تووارٗا هلووٍ  

فووْ٘ دُاضوولٍ هٯٓاُووٞ ٗاهنووزب. دعوووٍ دُووٕ ذووشن     اؽنلوواْ ذٚووا ٨ تبزِّ 

 ْ ٨ٗ تيرْٗ دّٙ ًوضْ٘. ت٘جيْٗ ؿن أزفٞ ًو٣ٚٞ باهقٚ٘   تارٗ

 اهغووٚ٘خ ٨ ٙٱر ًووْ٘ هلووٛ جنوووط ذضووب تضوضووى اهبٌووز. ٗاهبقووى     

دٙقات ٨ ٧ٙ ذ ببشن ا٨عت ار هلٛ ،تارٗا ًلاُات ذضب تضوضى اهبقى. 

ا٪ٗه٘ٙووٞ تبنووٟ هوووذٓب، ٗهووذهم اصووب٘ا هورؾوو٘ي عوووٟ ًلوواْ ذضووب       

تضوضى در اَ اهذٓب. تز٠ ك٩ٔت دنووط ؿن اهشاٗٙوٞ، فوإذا كِو  طنووم      

تووشن ذٓووب، اذٓووب ٗاجوووط عوووٟ قنٔووز ذهووم اهلٔووى. ٗهلووّ ذنؾووى    ه 

دذٚاُات كٌوا ردِٙوا، دْ ا٪أِوٟ دنووط ؿن ا٪صواى بقوزب اه واب، ٗا٪ وى         

 أِٟ ًِٕ ٗاهذٜ جا١ فٌٚا ببي دنوط  ارد اه اب.
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توم ًضدهٞ ؽوب ٞ ُتنوزق إهٚٔوا كوى عواَ ؿن دٙواَ اؽنِاصو ا  ٗتٱروى         

 بد نا١ ك  ٝ.

زٙقوٞ ٗاذويٝ فقوـن  وى اؽن٩بضوا       ذضب ردِٙوا اؽنت٘افو ، ِٓوان ط   

 ٗتقغ  رعب ًزٙح اهلزاًٞ.

 ًا ٓٛ توم اهنزٙقٞ؟

 الو٘ظ ذضب تضوضى ا٪جبيٙٞ.

دٜ دْ اهقِوويها  اهووذٜ ٙ وويد ا ووٕ جووز  ا٪هووف ذنووق هووٕ الووو٘ظ  

ضنلاْ دعوٟ ًّ ذهوم اهتواجز اهوذٜ ٙ ويد ا وٕ جوز  اه وا١ دٗ اهتوا١ دٗ         

  .إاه ا١ 

   ٞ ٚٵوٞ عووٟ       عوٟ اهزأٍ ًوّ دْ ٓوذٖ اهنزٙقو تو   اهضوخزٙٞ إ٨ دُٔوا ً ِ

 دصاظ ً يد. 

 

■ □ 
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 □ف  ■
 

 ٙٱبز  دطاُاظ زأا بدُٕ رجى  غّ.

 هلّ ٓى تبوٌْ٘ ؽناذا ٓ٘ ًبزٗ  بدُٕ رجى  غّ؟

فاهض ب اهوز٢ٚط هغؤزتٕ با غوُ٘ٞ ٓو٘ اهتواهٛ  دْ دطاُواظ زأوا ٨        

ٞ   ٙزفووٟ دْ ٙباًووى اهغوو اْ سٗجتووٕ بوو٘ب      با٢ٌووات  ٗدهاووٞ ٗدْ تضووِح اهازؽوو

 هٚخيً٘ا عزٙلٞ ذٚاتٕ.

دنب د٨ ُأٍ ؾنا دصواِا دْ دطاُاظ زأا ٙغار عوٟ سٗجتٕ دٗ ٙغوم  

ب٘فا٢ٔووا. دبوويات، كووى ًووا ِٓاهووم دْ دطاُوواظ زأووا ٨ ٙترٌووى عووابات ٙ وويٜ      

إ ٩ؽٕ هشٗجتٕ دك ز ًِٕ. اهضو ب رضنوا ٓو٘ ُاضوٕ ٨ ٙبووٍ دٗ ٨ ٙتحوزد       

 هو را عّ اهض ب.

ّ اهبووا٩٢  دطاُوواظ زأووا ؿن ًِشهووٕ.  ٗذوويث دُووٕ ؿن هٚوووٞ سار عوويب ًوو 

فاصتق ؤٍ بلى اذ اَ ٙوٚوق بٔوٍ. ٗببوي عويٝ ب وا٢ق طوزق اه واب ٗب وى         

صِٞ أزٙب عّ دطاُواظ زأوا، ذٚٵوا اهغواب اققو٘ر ٗٓو٘        24عاب ببٌز 

ذن  ردصٕ ذتوٟ ا٪ر  ًقزٵبوات ًوّ رك تٚوٕ عووٟ ببقؤٌا، ًٗواي حنو٘         

 درٙلٞ هِٚرغز فٚٔا ٗٓ٘ ٙبقي رجوٕٚ.

ا اتقح ٨ذقات كاْ  ي ذٓب ه ٚو  دذوي اهقوٚ٘     ٓذا اهغاب كٌ

اهذّٙ ٙشٗرْٗ دطاُاظ زأا ٗعوٍ ًّ ِٓان دُٔوٍ ذٓ و٘ا إصن بٚو  دطاُواظ     

 فنزق باب دطاُاظ زأا جٌٟ اهزػنّ. ،زأا

هِاووتح  ٘صووات ِٓووا اكوواْ عٌووٛ ٙقوو٘ي   ِٓووان دُوواظ إذا  بوو٘ا ًووّ   

 َ ، دعوووٟ ؽوو٘  زهووٞ ً٘صووٚقٚٞ ٙضوودهْ٘  ًووّ دٜ جٔووٞ برد اهضوووٌا١؟. ٗاهٚوو٘

ِٓووان اهلوو   ًووّ ف٣ووٞ ٓوو١٨٧ اهِوواظ ًٗووّ بٚوؤٍِ ذهووم اهغوواب( هِغوووق        

 اهق٘ظ.
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٨ باعووٛ دْ ُووذكز بوودْ ًٔووزاْ آلووذا كوواْ ٙضووٌٟ اهغوواب(   إذات

كاْ ٙي ى بٚ  دطاُاظ زأوا ٪ٗي ًوزٝ. هلِوٕ ذٌِٚوا ب وى اهغزفوٞ بويد        

 ٙتباًى ٗكدُٕ ٙز٠ دطاُاظ زأا ٗسٗجتٕ ًِذ درببشن صِٞ.

يٝ ب وا٢ق تقزٙ وات، ٗ واَ هوٚق ب ًوّ      ٗٓلذا، بقٛ عوٟ ا٪رٙلٞ ؽنو 

 دطاُاظ زأا ٗسٗجتٕ اهوذّٙ كاُا دنوضاْ عوٟ كزصٛ. ٗ اي 

 درج٘نٶ صٚيتٛ، اجوضٛ عوٟ ا٪رٙلٞ.

 ٨ تٔتٍ، دُا ًزتاذٞ ِٓا.

بعٚ  د  ٵى  يًٚم، ٨ تلضوزٜ ك٩ًوٛ، فحضوٌم اهِواعٍ أو       

 ٧ًٓى هوٌل٘ث عوٟ ا غب.

 فقاي دطاُاظ زأا 

اذوووٞ عووووٟ اهلزصوووٛ ٗاجووووط دُووو  عووووٟ   ٙوووا دصوووتاذ، اهضوووٚيٝ ًزت 

 رٙلٞ ٨ٗ تقوق بغدْ اهضٚيٝ.ا٪

 ٗدربف  اهضٚيٝ 

 دُا ًزتاذٞ جيات ِٓا. ُبٍ، ُبٍ

 فقاي ًٔزاْ 

 ٨، ٨، ٨ عنلّ دْ دتزكم ِٓا. 

 ٗد ذ سٗجٞ دطاُاظ زأا ًّ ٙيٓا ذتٟ ا٪رٙلٞ ٗدجوضٔا ِٓان.

     ٕ دْ  مل ٙزتح دطاُاظ زأا هلذٖ اؽنزاصوٍ، هلوّ اهو ا وٞ فزفو  عوٚو

 ٙبوٍ ٗٙغبز ٗذيٖ ببيَ اهزفٟ.

اُؾال دطاُاظ زأا هق٘اعي اهو ا ٞ ٗمل ِٙ ط بغو١ٛ، إ٨ دُوٕ كواْ    

ٙ را عّ ٗصٚوٞ هٚبز  عوٟ ا٪ ى ًوّ ٓو٘ ذهوم اهغواب ٗؽنواذا دتوٟ. ٗمل       

ٙتود ز آتٌوواَ دطاُوواظ زأووا باهت وويب ذٚووا  اًوو  إذووي٠ اهضووٚيا  ٗٓووٛ  

 تز٠ ًٔزاْ ٙتباًى ً  دطاُاظ زأا كٌبزفٞ تضدهٕ  
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 ، ٓى تبز  دطاُاظ زأا ًِذ سًّ ببٚي؟(1)ٙا ًٔزاُٚم 

 درب  ًٔزاْ 

دُا ٨ دعزفٕ، هل  صبٚي ضنبزفتٕ باقولٍ. هقي ذٓ و  إهوٚلٍ   

ٗعوٌ  ًّ ا ابَ بدُلٍ ِٓا، فدتٚ  دُا دٙقات ٪ْ دؽوي ا١ دؽوي ا٢ِا   

 ٍٓ دؽي ا٦ُا.

ٙا دطاُاظ زأا، ًٔزاُٚم ٓ٘ ابّ د ٛ. ٙا ًٔزاُٚم، حنّ ٗدطاُاظ 

كا٪ ٘ٝ، ٗاهضٚيٝ تلْ٘ سٗجتوٕ ٗٓوٛ هنٚاوٞ ٗدطاُواظ زأوا رجوى       زأا 

 طٚب.

 فدجاب دطاُاظ زأا 

 ذضِات. 

 دعبز دُ  ككن٘قن باهتبز  عوٟ دطاُاظ دفِيٜ ٗسٗجتٕ. 

ٗرنزد ًٔوزاْ عو وٞ اهضوحا٢ز ًوّ جٚ وٕ ٗٙقويَ صوٚلارٝ ٪طاُواظ         

 زأا ٗسٗجتٕ. 

 دعلزن ٨ دصتبٌؤا.

 صٚيتٛ، صحا٢زٜ ٓٛ ًّ اهؾِف ا٪ٗي.

 لزن.دع

  ذٜ درج٘نٶ.

 هل  ٨ دب ٵّ.

 إذا درب  دؽِ  هم درف  ًِٔا.

 هٚط بض ب رفبٔا، هض  ًبتابٝ.

 ٨ تزفقٛ.

                                                 
 اؽن غنٞ. /ًؾٵغز ا٨صٍ  (1)
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 ٨ ، ٨ درٙي.

 ٨ تق٘هٛ ٨.

ٙووا دصووتاذ ًٔووزاْ، اهضووٚيٝ أوو  ًبتووابٝ عوووٟ اهتووي شن، درجوو٘ن ٨     

 ًربٓا.

ٙووا دطاُوواظ زأووا صووحا٢زٜ  اٚاووٞ جوويات،  ووذٜ صووٚيتٛ. درجوو٘ن         

 ٮذْ هشٗجتم هلٛ ٨ تزفض.دطاُاظ زأا دعـنٶ ا

 دعتقي دُِا  وِا بدُٔا ٨ تضتبٌؤا.

درج٘ن  ى هلا دْ تد ذ، فٔٛ ٨ ،اهاوم، اهضوحا٢ز ُو٘ل دٗي ٗٓوٛ     

 ًؾِ٘عٞ  ؾٚؾات ًّ دجى اهضٚيا ، ٓٛ هنٚاٞ.. ا ح هلا بدْ تد ذ.

 تد ذ اهضٚيٝ صٚلارٝ هلٛ ٨ تن٘ي اؽنضدهٞ.

ٙقف دًاَ اؽنززٝ ٗٙزتٵب رنتوـن ًٔزاْ  و٩ٚت ً  دذابٙا اقق٘ر  ٍ 

عووبزٖ. ٗٙوووف  ووو٩ٚت ؿن اهغزفووٞ ٗٓوو٘ ٙتٌووتٍ ًقوواط  ًووّ دأِٚووٞ ٗٙبوو٘ب إصن     

 دطاُاظ زأا ٗسٗجتٕ. ٗٙق٘ي  

 زٖ ٙا صٚيتٛ، هقي اػنزر ٶ، دُ  ًتقاٙقٞ، ٓى دفتح اهِافذٝ.

 ٨ باعٛ.

صوووٚيتٛ دُووو  كٌوووزٵٝ جووويات، ببوووي اهتبوووزق صووو٘  تووورببّٙ، صووو٘    

 طنزفشن.

 ٨ تقوق.

 تح اهِافذٝ. ٨، ٨، صدف

 ٨ باعٛ.

اهووذٜ  -تِووشعخ اهضووٚيٝ ًووّ صووو٘ن ًٔووزاْ، ٗدطاُوواظ زأووا دٙقووات  

ٙتقواٙق   -٨ٙضتٌ  دبيات إصن دذابٙا اهقٚ٘  إظنا ٙزا ب فقـن ًٔزاْ 

 كذهم. هلّ ًا اهبٌى؟ عوٕٚ دْ ٙؾرب إصن دْ ِٙحوٛ ا نز.
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  ٙتاب  ًٔزاْ صو٘كٕ

 دت٧ؽنم ردصم ٙا صٚيتٛ.

 ٨ ع١ٛ ٧ٙؽن  ٙا عٚ .

 يٜ ٨فاُيا، صدعنٚم ًِٔا  و٩ٚت هتازكٛ بٔا ج ٔتم.عِ

 ردصٛ ٨ ت٧ؽن .

  اي دطاُاظ زأا  

دصوووتاذ ًٔوووزاْ، د٨ تووودتٛ هوووتحوط بقزبِوووا ُٗترووويث، تب ووو  ٗدُووو    

 تتٌغٟ. 

صووفتٛ، اهضووٚيٝ تب اُووٞ ٗصوودعنٚٔا اهقوٚووى ًووّ اه٩فاُوويا. افترووٛ        

 ًِوويٙوم صووٚيتٛ ٪فوو  اهقوٚووى ًِٔووا، فووبٚٔا ؿن دُاووم. ًووا دؽووبب ٗجوو  

 اهزدظ، هقي عاُٚ ٱ ًِٕ، هذهم دعز .

 قووب  اهضووٚيٝ هو٩ٌذكنووٞ اهووا دبوويآا دطاُوواظ زأووا، ٗ اوو  ًووّ  

 ًلأُا ٗذٓ   هتحوط بقزب سٗجٔا.

 فقاي ًٔزاْ بغقب هوضٚيٝ اها عزفوتٕ بدطاُاظ زأا 

 دُا ذآب عٌا. 

 ؽناذا؟

 د ٘ي هم ٨ذقات.

 ًاذا دؽابم ٙا ًٔزاْ؟ 

ٌٵى اٮٓاُٞ إٓاُٞ ، إٓاُٞ .. دُا ٨ دصتن    ٚ(1). 

 ًاذا ذؾى، درج٘ن ٙا ًٔزاْ؟

                                                 
ٝ إصن دُٕ هي٠ ٗ ي دراب اٮعار Insulteدٗرب بارُٗٚاْ كوٌٞ إٓاُٞ باهوغٞ اهازُضٚٞ  (1)

ببض ط قا  ا تٌ  كاُو  تضوتبٌى ببوض اهلوٌوا  باهوغوٞ اهازُضوٚٞ كِو٘ل        

ٛٵ   اؽن غنٞ.  /ًّ اهز 
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إٓاُٞ، إٓاُٞ.. ٗدرٙوين دْ تودتٛ دُو ٶ دٙقوات. إٓاُوٞ هوٛ، دٖ، دُوا ابوّ         

عا٢وٞ ٙا دطاُاظ زأا ٗب و  ؿن ا تٌ  ك  ات. ٓذٖ إٓاُوٞ هوٛ.. إٓاُووٞ...    

إٓاُوووٞ هزجوووى ً ووووٛ.. ًبووووػ.  وووً٘ٛ عٌوووا اق ٚ وووٞ، هِوووذٓب، إٓاُوووٞ..   

ٛ اهغوواي.. إٓاُووٞ هووٛ.. هِووذٓب إصن بٚتِووا، ًبوووػ،      دصووزعٛ... هووٛ.. فووب  

 دطاُاظ زأا!

 ًاذا فبو٘ا هم دصتاذ ًٔزاْ؟

  اه  ببض اهز٦ٗظ اها بي   قٚوٞ ببض اهغ١ٛ 

 دٓٛ كذهم؟.. هِأٍ ا٪ًز.

كِووو  صووودعنٛ اهضوووٚيٝ ٨فاُووويا هلوووٛ تاوووزن ردصووؤا، رفقووو    

اهضوٚيٝ ٗجوضوو  بقووزب سٗجٔووا.. ٓووى ِٓوان إٓاُووٞ دك ووز ًووّ ذهووم هقوووب   

 ق؟ر ٚ

 فدجاب  اهضٚيٝ 

دُا مل دذٓب ًّ دجى ذهم، ٗ ي رفق  اه٩فاُيا ٓذا ٪ْ ردصٛ ٨ 

 ت٧ؽن . 

 دردٙ ؟.. ص١٘ تاآٍ ٙا دفِيٜ!

 ٓذا  ند ك  . 

درب  دطاُوواظ زأووا هلووٛ ِٙٔووٛ اقاب ووٞ اهووا بوويد  تشعحووٕ ذتووٟ   

 اقيٙا عِٔا بلوٌٞ.

 ٗؽز   اهبٌٞ ًّ الاُب 

 دقنّ دُم دُ  مِْ٘ ٙا ًٔزاْ!

 م الٌٚ . فقر

ٓى دُ  ؽيب دَ ًاذا؟ ٗٓى دطاُاظ زأا رجى ٓلذا، ٗٓى سٗجتٕ 

صٚيٝ توٱٔشن؟ إُٔا ؽ ٚٞ، هيٙٔا فٍ ٗهٚط هيٙٔا هضواْ.. دُو  ؽويب أزٙوب     

 .(1)ا٪ط٘ار، ٓٚا  ً٘٘ا ٗار ؾ٘ا اكابرٙى( 

                                                 
 اؽن غنٞ.  /اكابرٙى( ٓٛ ر ؾٞ ٙز ؾٔا درببٞ دسٗاد ؿن اه٘   ُاضٕ  (1)
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إْ كاْ ا٪ًز كذهم، دُا دطوب اهغاوزاْ، دُوا فٌٔو  دْ دطاُواظ     

  زبٛ. زأا أٌش ببِٕٚ هشٗجتٕ فقاً  ًّ

 ٓٚا ار ؾ٘ا.  

 ٗرنتار ًٔزاْ رفٚقتٕ ؿن اهز ؿ ٗٙبوّ عِٔا 

  ًياَ دطاُاظ صتلْ٘ رفٚقا.

ٗعاب ؽزٙز دصِاْ دطاُاظ زأا. بي٦ٗا اهز ؿ ٗجوط دطاُاظ زأوا  

ٕ ذزكوا   ويًٛ ٗٙويٜ ًٔوزاْ. ٗتوتٍ كوى       ٚو ؿن اهشاٗٙٞ ٗٓ٘ ٙزا وب ببِٚ 

 ذزكا  اهز ؿ ٗتِتٔٛ اهز ؾٞ.

ٚووا ٙقووَ٘ اهزا ؾووْ٘ جوقووا    رنوو ل ًٔووزاْ ذزكووا  جيٙوويٝ ج  

ر ووؿ ٨ تووزٗق ٪طاُوواظ زأووا. تد ووذ اقوقووا  ًكنٔووزات ًشعحووات ٗٙتقوواٙق  

دطاُاظ زأا ًِٔا ٗهلِٕ ٨ ٙضتنٚ  اٮفؾا  عّ اُشعاجٕ  ٘فات ًوّ دْ  

 ٙض ب دٙٞ إٓاُٞ ٗهذهم ٙت٘جٕ إصن اهزا ؾشن هٚق٘ي 

دمل تتب و٘ا، دمل تتب وو٘ا، صوو٘  طنزفوْ٘، تبوواه٘ا اجوضوو٘ا هِتروويث   

 . هٚض  ٓذٖ اهز ؾا  بغ١ٛ. و٩ٚت

 فٚحٚ ْ٘ 

 حنّ مل ُتبب، مل ُتبب.

ٓذٖ اقزكا  غنٚوٞ عّ ببي، ٨ٗ تغ ٕ اهز ؾا ، ص٘  ت٧ؽنوْ٘  

 دٙيٙلٍ، ر ؾتٍ ضنا فٕٚ اهلااٙٞ.. دُتٍ دبر٠ ط بات..

 ٨ تقوق دطاُاظ زأا، حنّ ٨ ُتدمل، ٨ ُتدمل.

 هقي عز تٍ، ص٘  ترببْٗ.

 هقي عز ِا، هّ ُربب.

طاُووواظ زأوووا دُوووٕ مل ٙاووووح بٔوووذٖ اقٚووووٞ، ٙووودًز بإذقوووار  اتقوووح ٪

 اهلُ٘ٚان، فٚرقزٖٗ.

 اعزب٘ا اهلُ٘ٚان.



 

558 

 

ؿن اه ياٙٞ ٙزفض اهزا ؾْ٘،  ٍ ٗببي إقا  دطاُاظ زأوا ٙق ووْ٘،   

 ٗبٔذٖ اهنزٙقٞ تِتٔٛ اهز ؾٞ.

تِتٔووٛ اهز ؾووٞ، ٗهلووّ هلووٛ ٙٔووزب ًووّ اؽننووز ٙقوو  دطاُوواظ زأووا  

طاُوواظ زأووا ٗدنوو٘ي ؿن اهقاعووٞ.     وو  اهٰ ووٰزب. ٙتوودبـن ًٔووزاْ ٙووي سٗجووٞ د    

دطاُوواظ زأووا ِٙووابٜ سٗجتووٕ، هلووّ ًٔووزاْ ٨ ٙ كٔووا ًب فووات بوودْ ًووّ  

 ٗاج ا  رفٚق اهز ؿ دْ دن٘ي بزفٚقتٕ هلٛ ٨ دنف عز ٔا ٗطنز .

ٗببووي دْ ٙتِووشٖ ًٔووزاْ ًوو  سٗجووٞ دطاُوواظ زأووا  ووو٩ٚت ٙٱحوضوؤا عوووٟ     

 درٙلٞ ٗٙ را عّ فزٗ هٚقبٕ عوٟ قنٔز اهضٚيٝ.

ؽغ ، كٛ ٨ توربب اهضوٚيٝ.. ٙوا دطاُواظ زأوا دٙوّ        فزٗ، فزٗ، فزٗ

 فزٗ اهضٚيٝ.

 دنٚب دطاُاظ زأا 

 اهغزفٞ باف٣ٞ.

 كٚف باف٣ٞ؟.. ٨ ٙؾح، ٙا دفِيٜ، صدذقز ًبناٛ.

 فتق٘ي اهضٚيٝ  ،ٗذنقز ًبنإ

 ٨ درٙي، ٨ درٙي!

درجو٘نٶ صوٚيتٛ، دنوب د وذ ببووض ا٨ذتٚاطوا  ببوي اهوز ؿ.. ًٗووا        

 فبٕ عوٟ قنٔزن.ا ند؟..  زكٛ  و٩ٚت كٛ د

 اتزك ، ٨ باعٛ، علزات.

 ٨ ٙضٌ  ًٔزاْ ِٗٙاوذ رأ تٕ.

٨ ٙوويرٜ دطاُوواظ زأووا كٚووف ٙاضووز تؾووز  ًٔووزاْ ٓووذا. ٙالووز     

 ِٗٙتقي ٗذنلوٍ عقوٕ هلِٕ ٨ ٙزٙي اه٘ؽ٘ي إصن ُتٚحٞ. 

صن اٗتوودتٛ صوواعٞ اهووذٓاب. ٙقووف اهقووٚ٘  ًوو  اهلوٌووا  اهووا تتتوو     

   ْ ٙوي سٗجوٞ دطاُواظ زأوا ؿن      اخباطزكٍ(، اسٗرُٗا(. ِٗٓوا، ٙد وذ ًٔوزا

 ٙيٖ ٗٙؾافرٔا ٗٓ٘ ٙب ٵز عّ ز٨  كوٌا  ا٨ذ اَ هوضٚيٝ.
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 ٙ تبي اهقٚ٘  ٗكذهم ًٔزاْ.

 ٙق٘ي دطاُاظ زأا هشٗجتٕ ببي دْ ذٓب اهقٚ٘   

 ًا ٓذا اؽناٙ ؟

در٠ دُم دُ  رجى أزٙب ا٪ط٘ار، إْ كاْ ًاٙبات فٌوا عودُِا؟ دُو     

 تتبب  و م ًّ دجى دً٘ر تافٔٞ.

 ق ًا كاْ ٙق٘هٕ؟ٗٓى ٙوٚ

إٕٙ.. ًٗاذا فبوى اهؾويب، ٓوى جووط فو٘ق ر٦ٗصوِا؟ ٙ ويٗ دُوٕ كو            

 أو ٞ ًٗاٙ   و٩ٚت، ًاذا ُابى؟

 هقي أق  ٱ ٪ُمٶ تقاٙق ٶ.

 إٕٙ ، تقاٙق   و٩ٚت ٗهلّ ببي ذهم اعتي  عوٕٚ.

 ٨ ٙبز   ح٩ت ٨ٗ عٚ ات.

 ٨ ٙ٘جي ٨  حى ٨ٗ عٚب ِٓا، ٨ دفٍٔ ؽناذا دُٰ  أافب ٓلذا.

قوو  ٱ ٪ُووٕ ٙقوواٙقمٶ، ٗإ٨ ًووا ًؾووورا.. ٗٓووى ٙوٚووق بغوواب دْ        أ

ٙتؾٵز  بْٗ تلووف ٓلذا ً  سٗجٞ أ ٖ.. صٚض١ٛ اقق٘ر فٍٔ ذهم. 

هّ د اوٛ ذُويب، هو٘ ردٙتوٕ ٙتؾوز  كوذهم ًو  سٗجوٞ دذويٍٓ، هلِو ٱ           

 علوٚ .

 ٓذا ه٘ كاْ اهؾيب ٙالز بغ١ٛ ًّ ذهم..

  ٔ ٌوا ٙلوّ،    و ٱ ه٘ تؾز  ً  سٗجٞ دذيٍٓ، دُو  مل تأٌوٚ ، ً

 ٓذا ٨ ٙوٚق.

 ك٩َ فارغ.

 دني دطاُاظ زأا دْ اؽنضدهٞ ذضاصٞ فٚضل .

ؿن اهوٚوووٞ اؽنق وووٞ، كوواْ دطاُوواظ زأووا ٗسٗجتووٕ ٙتبغووٚاْ، فٚكنٔووز       

 ًٔزاْ فحدٝ.
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ًضا١ ا و  صوٚيتٛ، ًضوا١ ا و  دطاُواظ زأوا. دتٚو  ٬ وذكٍ،         

 ص٘  ُذٓب ٓذٖ اهوٚوٞ إصن بٚ  عٌا هٌِقٛ ببض اه٘  . 

 زأا  فٚحٚب دطاُاظ

 دعلزن، هلّ ٨ ٗ   هيٜ ٓذٖ اهوٚوٞ.

 ًضترٚى، هّ دذٓب بْٗ دْ ز ذكٍ.

 عِيٜ ًغؿ عيٙي.

 ٓذا دًز ز ز.

 ُبٍ، ًغؿ عيٙي.

 ًبم ذق.

 ُبٍ، ًغؿ عيٙي.

 هٚط هيٜ ًا د ٘هٕ.

 ُبٍ ًغؿ عيٙي، ٨ دبرٜ ًا ٓ٘.

 إذات اص   ٓذٖ اهوٚوٞ.

 ُبوٍ، ًغووؿ عوويٙي، ٨ ٗ و  هوويٜ ذتووٟ هوحوو٘ظ، صوودذٓب ٪ُوواَ،   

 ًغؿ عيٙي.

اذٓب ٗ ، دُا ز وذ سٗجتوم ٗدذٓوب، ٨ تقووق، ٗدعٚويٓا هوم. دُو         

 اص   ٙا دطاُاظ زأا.

 ٓٛ دٙقات ٨ تضتنٚ  اهذٓاب، ردصٔا ت٧ؽنٔا بغيٝ.

 ص٘  ٙشٗي ا٪مل ذٌِٚا ،زد.

 هّ ٙشٗي.

 بقٚ  اهضٚيٝ ًضتِلاٞ.

 عوٟ ا٪ ى ز ذ اهضٚيٝ.

 ٨ ٙؾح.
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 ِٙتكنزُِٗا. ٨ بي ٗدْ ز ذٓا، ٓذا ع١ٛ ًقزر، إٍُٔ

هّ تلاٛ ؽوارا  جزٙويٝ هو٘ بويد  بضوزب إقوا  ًٔوزاْ ٗأقوب         

دطاُاظ زأا ٗعيَ ً ا٨ٝ سٗجتٕ، ٗهوذهم صوِ ابر ب ٚواْ دْ دطاُواظ زأوا      

 افنز عاجشات دْ ٙتد وٍ ً  دٗاًز ًٔزاْ. 

ٗ ي دبي٠ ًٔزاْ ٌٓٞ ُٗغواطات ٗرفو  اؽنوززٝ ًوّ ا ووف د ِوا١ تزتٚوب        

ٰ ضوؤا ذووذا١ٓا ٗعوويٵ اهزبووافن.  اهضووٚيٝ ٗدًضووم اؽنبنووف هلووٛ تقووبٕ ٗده 

ٗاعتِووٟ بٔووا ذتووٟ ؿن اهغووارل، ٗهلووٛ ٨ توويٗظ اهضووٚيٝ عوووٟ ا٪ًوواكّ  

كوواْ ًووزارات ٙتدبنٔووا ٗعنضووم بٚوويٓا عوويٝ ًووزا  كووٛ عنزرٓووا   اهنِٚٚووٞ

ٗدنبؤا تقاش ف٘ق مز٠ اؽنٚاٖ. ٗكاْ دطاُواظ زأوا بفو  بِاضوٕ ٩ٙذوق      

 .(1)ا ز٠ ٗٙتاببٌٔا ٗٓ٘ ٙدكى  ٩ ٞ دربال ُاضٕ 

 (2)ات ٗؽو٘ا إصن بٚ  عٌوٞ ًٔوزاْ، دراب ًٔوزاْ دْ ِٙوشل جشًوٞ      ٗد  

 سٗجٞ دطاُاظ زأا.

 فٚق٘ي دطاُاظ زأا بِربٝ  ٘ٙٞ 

 ًاذا تابى دصتاذ ًٔزاْ، اتزكٔا، ٨ تلوف ُاضم، علزات. 

 ع٘ عوٕٚ، ٙا دفِيٜ، ٓذا ٗاج ِا.

 دبيات ٓذا هٚط ًّ ٗاج م، درج٘ن بعٔا تِشعٔا بِاضٔا.

 ٗؽبيٗا إصن دعوٟ.ُشع  اهضٚيٝ الشًٞ 

ٗبوووي٦ٗا  اه ذٚ ٚوووٞ اهلوٌوووا  ٗاهقوووٚ٘  ت وووابي دؽوووراب اه ٚووو   

ٙتري ْ٘ ضن٘افٚ  فتواٞ، ٗعزع  ببض اهضٚيا  ٗا٬ُضا  باهٌٌِٚوٞ  

 ٍ أِ٘ا  و٩ٚت، ٗر ؾ٘ا اسٗجٞ دطاُاظ زأا مل تز ؿ( ٗعابٗا هٚتراب ٘ا 

 ًّ جيٙي.

                                                 
 اؽن غنٞ. / ادكى ُاضٕ( تب   هوي٨هٞ عوٟ عيٝ اهغقب بْٗ اٮفؾا  عّ ذهم (1)

 اؽن غنٞ. /ذا١ هو٘ اٙٞ ًّ اؽننز تو ط ف٘ق اق (2)
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ا هلّ دنب د٨ ُِضٟ دْ ًٔزاْ كاْ ٙق ب ًّ سٗجٞ دطاُاظ زأو 

تاضوز   دْ عنلّ ًّ ذشن ٬ ز، ٗكاْ عنضم بٚيٙٔا ٗٙاتبى ذزكا 

ٓلذا  " دُا جآش  يًتم ". ٗكاُ  اهضٚيٝ ًٚ وٕ بابتضواًٞ " هضو     

جاجٞ  ويًتم ". ٗكاُو  ا٪ًو٘ر تضوتٌز ٓلوذا إصن دْ ذؾوى ذوابث        

 جبى ا٪ً٘ر تتدسَ.

 اً  عٌٞ ًٔزاْ اها كاُ  ًوط عووٟ ا٪رٙلوٞ جباُوب ًٔوزاْ     

دطاُاظ زأا هوتحوط بقزبٔوا، فق وو  اهضوٚيٝ اهويع٘ٝ إ٨ دْ       ٗبع  سٗجٞ

اؽنلوواْ كوواْ فووٚقات. ِٓووان دسٗاد ٨ ٙزٙوويْٗ هشٗجوواتٍٔ دْ دنوضووّ ؿن     

 دًاكّ فٚقٞ، ٗهذهم ؽزخ دطاُاظ زأا ٗٓ٘ ٙقاش ًّ ًلإُ 

 دُتٍ ًتقاٙقْ٘ ِٓان، دصتاذ ًٔزاْ، تباي ٗاجوط ؿن ًلاُٛ. 

دذب مشضم، دُا هضو   درج٘ن دطاُاظ زأا، بع  د  ٵى  يًٚم ٗ

 ًِشعحات، دُا ًزتا  جيات ِٓا، اجوط دُ  ؿن ًلاُم.

 ٗدربف  سٗجٞ دطاُاظ زأا 

 ذقات، دسعحتم دصتاذ ًٔزاْ. 

دبيات، ٗاهلل اهبكنوٍٚ مل توشعحٚ ، د ضوٍ جٚواٝ ٗاهويٜ دُو  ًزتوا         

جوويات، إْ عووا١ اهلل، ٨ در٠  وو  عوو ابٛ هوو٘ دُووٛ أوو  ًزتووا .  ووب اهلل،  

 اظ زأا ٗإ٨ هّ دُكنز ؿن ٗجٔم ًزٝ د ز٠.اجوط ًلاُم دطاُ

ؽناذا تتبب ُاضم دطاُاظ زأا، فووٚغ  ًلاُوٕ إْ كواْ ًِشعحوات،     

 إُٕ هٚط بؾغ .

ٗجوضو   ووو    اهو  سٗجوٞ دطاُواظ زأوا     -ذقات دُا دسعحتم، صد َ٘ 

 بقزب سٗجٔا.

 فؾزخ ًٔزاْ 

 دردٙتٍ، إٓاُٞ ًزٝ د ز٠، إٓاُٞ فيٜ!

 فزبٵب عيب ًّ اهضٚيا  
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 إٓاُٞ!ذقات إُٔا 

 فضدي دطاُاظ زأا 

 ًٗا باعٛ اٮٓاُٞ؟ 

 ٗربب  سٗجٞ دطاُاظ زأا 

 إٓاُٞ؟ 

 حنّ ُبوٍ، هلّ بٚتِا عزٙف.

كوواْ  ٩ ووٞ دعووخاـ جاهضووشن عوووٟ ا٪رٙلووٞ، مل ٙلووّ ِٓووان        

ًلوواْ، ٗكاُوو  اهضووٚيٝ عوووٟ ٗعووم دْ ًوووط عوووٟ ركوو ا ًٔووزاْ      

 ٗتشعحٕ.

فوتشعحوووٕ، ًوووا كاُووو  دسعحتوووم دُووو ، كاُووو  صوووتحوط عووووٟ       

ٕ، إُٕ هٚط بؾوغ .. ٓوذا ٨ ٙوٚوق دطاُواظ زأوا، ًوا فبوٰتوٕ عنضوِا         رك تٚ

 كوِا، ا ح هِا.

 هلّ دعتقي دُ  مل د ى ع٣ٚات.

 فقاه  عٌٞ ًٔزاْ 

ّٲ دذيات.  ِٔ  إْ مل تابى ذهم، تباي ٗاجوط بقزبٛ هِأٍ دُم مل ت

 ٨ باعٛ ببي ا٬ْ، صِذٓب.

 اجوضٛ  و٩ٚت ٙا صٚيتٛ، هلٛ تِتٔٛ ٓذٖ اؽنضدهٞ. 

ب اهضٚيٝ ًٗوط ه قبٞ ب ا٢ق ٗٓٛ تزًٛ ب قوى جضؤٌا عووٟ    تذٓ

 عٌٞ ًٔزاْ ٓذٖ اؽنزٝ. 

  اي دطاُاظ زأا هِاضٕ 

 مل در ٗ اذٞ كٔذٖ ؿن ذٚاتٛ.

 ٗ اي ًٔزاْ ٗٓ٘ ٙقَ٘ ًّ ًلإُ 

 ٗاُتٔ  ًضدهٞ اٮٓاُٞ.
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 بشن ببقّٔ  ُ٘ٝض ٝتٔاًض  عي

 ذٌِٚا ٙقاي عّ دطاُاظ زأا إُٕ عخؿ  غّ ًبٍٔ ذق.

 اظ زأا ٗٓ٘ ٙقف ٗ اي دطاُ

 إٕٙ، فوِذٓب.

 ٗدُٔ  اهضٚيٝ كوٌاتٔا اخباطزكٍ( ٗ زد اهضٚي ٗاهضٚيٝ.

 دردٙ ٶ اؽنٔشهٞ؟

 ًا عدُم دُ ؟

كِوو ٶ تتكنووآزّٙ بدُووم ًوضووشن عوٚووٕ ٗٓوو٘ مل ٙقووٍ ًووّ ًلاُووٕ ..   

 اهضافى.

 ٨ ٙا رٗذٛ، هٚط صاف٩ت إُٕ صاذد.

 ًاذا.. صاذد؟ إُٕ ٗ ح.

 دردٙ ، ا٪ًز هٚط كذهم.

 لّ كذهم، فلٚف ا٪ًز إذات؟إْ مل ٙ

ًّٗ ٙبو  ذهوم اؽنواٙ  آتٌاًوات؟ ذٓ و ٱ ٗجوضو ٱ، هقوي ٨ًوط طوز           

إُوٕ دًوز بضوٚـن هلِوم تل ٵوز ا٪ًو٘ر         ٘بٛ رك تٕ  و٩ٚت، ًٗوا ا نود؟  

 ٗتبقويٓا ٗ،توق ا٪ اٗٙى.

  اي إُٕ صاذد!

 إُٕ صاذد إٕٙ..

ن دُا ٨ تزٗق هٛ صذاجٞ كٔذٖ، دُا هّ دفتح اه اب ًوزٝ د وز٠ هوذا   

 اهااصق!

ؿن اققٚقٞ، ِٓوان سٗجوا  تِضوزن اهاضوق اه٘افوح إصن اهضوذاجٞ،       

ٗهلّ سٗجٞ دطاُاظ زأا ٨ تي ى فوٌّ ٓوذٖ اها٣وٞ ًوّ اهِضوا١ إ٨ دُٔوا       

تٱزفٛ دذٚاُات أ ٓا ًّ اهِاظ بْٗ دْ تيرن ذهوم، هلوّ عِويًا تقتِو      

 دْ ًا ؿن ذٍِٓٔ ًِرز  تد ذ ذذرٓا. 
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زأوا بوإأ٩ق ا٪بو٘اب ؿن ٗجوٕ      ٗؿن ٓذٖ اؽنزٝ، تتاق ًو  ردٜ دطاُواظ  

 بابٍٔ ًزتشن دٗ  و٩ث ًوزا  فوٛ ا٪صو ٘ل.  ًٔزاْ اهذٜ ًا ساي ٙنزق

ٙقاي إْ دطاُاظ زأا  زر دْ ٙيهق اؽنا١ عوٟ ردظ ًٔزاْ ًّ اهِافوذٝ  

 إْ طزق بابٍٔ ًٙ٘ات ًا. ٗاهيٗؼ ٨ ٓ٘ إٓاُٞ ٨ٗ ٓ٘ فاهف هو ا وٞ.

 

■ □ 
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 □ص  ■
 

. (1)كنز ٗؽ٘ي اؽنزاصى بدرببٞ عْٚ٘ كٌا ٙقايكاْ ُآابٚي زأا ِٙت

ٗكاْ ٙدًى دْ ٙضتوٍ ًِٕ ً وغوات ًوّ اؽنواي هٚضويب بوٕ كغواات باقضواب.        

تووود ز اؽنزاصوووى، فت٘جوووٕ ُآابٚوووي زأوووا إصن ًبارفوووٕ ٗدؽوووي ا٢ٕ ٗجنوووح       

 با  ا  ًاي ذنتاد إهٕٚ. ارتا   و ٕ. 

ٗٗ ووف دًوواَ اهناٗهووٞ ًِتكنووزات كغووف اقضوواب ، هلووّ ٨ ذنؾووى  

 ا٢ٌات عوٟ ًا ِٙتكنزٖ.. ب ى ًار ًبزٗفْ٘ أزفٞ ُآابٚي زأا اؽنز١ ب

 ًزذ ات ُآابٚي زأا.

 ص٩َ عوٟ اهلل.

 ًزذ ات ًضٚ٘ ُآابٚي.

 ص٩َ عوٟ اهلل.

 ًزذ ات ُآابٚي دفِيٜ.

 ص٩َ عوٟ اهلل.

 ًزذ ات ُآابٚي بٚم.

 ص٩َ عوٟ اهلل.

 وويٵَ ُآابٚووي زأووا اهقووٚ٘  هٚحوضوو٘ا ٗعِووي  زٗجووٕ هٚ٘ؽووٛ عوووٟ     

 ٔ٘ٝ رجاٖ اهقٚ٘  هٚ قٟ ؿن ًلإُ اهق

 إْ كاُ  اهقٔ٘ٝ ًّ دجوِا فِرّ ٨ ُزٙي  ٔ٘ٝ.

                                                 
 .اؽن غنٞ /اُتكنز بدرببٞ عْٚ٘( ع ارٝ تب  اُتكنز باارغ اهؾرب ا (1)
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 ٗدُا عزب  ك  ات.

 دُا ٨ دعزب اهقٔ٘ٝ دؽ٩ت.

 ٓى تبوٍ ُآابٚي زأا ص ب سٙارتِا ٓذٖ؟

 كٚف هٛ دْ دعز ؟

  ى هٕ ٙا دفِيٜ.

 إُٕ عٌى ٗط  دتٟ بِا إهٚم.

 ٓي  تزبٜ٘ ٗ  ٜ.

 إذضاظ ٗط .

 إُضاُٛ ج .

 ٗتزبٜ٘ ؿن اه٘   ُاضٕ.

 ٗزًى دْ ٨ ٙزفض ُآابٚي زأا ا  اذِا.

 ٙ يٗ ُآابٚي بٚم أ  عامل ضنا دنزٜ. 

 ه٘ كاْ الٌٚ  ً ى ًضٚ٘ ُآابٚي.

 ُآابٚي زأا ٓ٘ زأا ٗهلِٕ عنوم ًغاعز اه ٚم.

 مل ٨ ٙلْ٘ بٚم.

 دعخاـ ٗطِْٚ٘ ً ى ُآابٚي زأا  وٚوْ٘ بشن عب ِا.

اؽنت٘افوووو ، ٙزت ووووم ٗٙغوووو  باقزكووووا  ُآابٚووووي زأووووا، اٮُضوووواْ 

 ٗاٮعنا١ا  دٍُٔ ٙ اهغْ٘.

 كٍ بنا ٞ ُبنٛ ُآابٚي زأا؟

 ٨ دبرٜ، دعنٕ عغز بنا ا  عوٟ ا٪ ى!

 عغز بنا ا   وٚى.

 ُآابٚي زأا عخؿ ًبنا١!
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 بنا ا  ًاذا؟

 بنا ا  ذاوٞ، ُآابٚي دفِيٜ.

 بلٍ  زؼ؟

 هٚط بل  .

 إُٕ ً وغ سٓٚي.

 ٍ د ز٠.هٚض  أاهٚٞ ك نا ا  دً

 بنا ا  فق ٝ هغبب فق .

 كٍ  ٌٚتٔا؟

 إُٕ ٨ ع١ٛ.

 ً وغ بضٚـن.

 اه٘اذيٝ ه ٝ ذٓب.

 ه ٝ ذٓب؟

 ُبٍ، هلّ اعوٍ دُٔا ه ٝ ع ٌاُٚٞ ٗهٚط إُلوٚشٙٞ.

 دعنٖ٘، دعنٖ٘ عغز بنا ا  هِآابٚي زأا.

 عغز بنا ا .. ٓى دُتٍ تٔش٦ْٗ بٛ؟

 بم؟ درج٘ن، ٨ تتريث ٓلذا، هقي جزذتِا.. ؽناذا ُٔشد

 هقي دتِٚا ًّ دجى عٌى ٗط  فقـن.

 دعلزكٍ ٗهلّ..

٨ باعووٛ هولووّ ًٗلووّ.. اهبغووز بنا ووا   وٚوووٞ، ٗهٚضوو  كوو  ٝ     

 باهِض ٞ هم.

 عغز ه ا  هٚض  بغ١ٛ ك  .

 اؽووٞ ٗدْ دفِيٙووٞ ً ووؤٍ ٙشٗرُٗووم، فووإْ  وواه٘ا هووم عغووز بنا ووا   

 عوٚم دْ تد ذ دُ  عغزّٙ كٛ ٨ ٙ يٗا ؽغارات ٗٙتغحب٘ا.
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 ّ  يرتٛ ٨ تضٌح هٛ بيف  ه ٝ ذٓب ه نا ٞ ذاوٞ.دعلزن ٗهل

٨ تضووٌح.. كٚووف ٨ تضووٌح؟.. حنووّ ُبوووٍ جٚوويات  وويراتم، ا  ذِووا     

 عغز بنا ا  كٛ ٨ تزفقِا.

 ٨ دصتنٚ .

 .ٙا  ويب، ٙا ُآابٚي زأا، ٨ تتريث ك٩ًات فارأات

٘ٵي اؽنضودهٞ، هويِٙا اهلو           بع  د  ٵى  ويًٚم ُآابٚوي زأوا، ٨ تنو

 ص٘  ُت٘جٕ إصن ز زّٙ دٙقات. ًّ اهبٌى

 دعنٕ عغزٝ.

 ابف  عغز ه ا  ُآابٚي زأا.

 ٨ دصتنٚ ، ٗهلّ ًّ دجى  اطزكٍ صف ذ ٗاذيٝ.

 ٗاذيٝ... دتِٚا درببٞ ذتٟ  يًٚم ٗتد ذ ٗاذيٝ؟..

 ٗاذيٝ فقـن؟.. دمل ًي طزٙقٞ د ز٠ كٛ تبابِٙا؟

ٗاذيٝ؟.. ٗٓى ٙتريث اؽنز١ عّ ٗاذويٝ عِويًا ٙلوْ٘ اقويٙا عوّ      

 تن٘ر ا٪ ٩ ٛ هوؾ ٚٞ ٗاهاقزا١ ٗاؽنضاكشن.اه

 كزر ُآابٚي زأا كٌزات 

 هٚط بقيرتٛ دْ دبف ..

 ك٩َ فارغ.

مل ٙلّ ٓذا دًوٛ دْ تزفض ا  اذِا، حنّ اهذّٙ تزكِا دعغاهِا 

ًِٗوووذ ؼنضوووٞ عغوووز ًٙ٘وووات ظنوووز عووووٟ كووو٩  ًٗتووواجز ٗبٚووو٘  الٌٚووو   

 كاؽنتض٘هشن.

 ٕ ٙد ذ.. دعنٕ عغزٝ.ٙا عٚ ، ُآابٚي زأا ٙق٘ي كذهم ٗهلِ

ٗٓو٘ ٨ ٙضوتنٚ  ًقاًٗوٞ إقوا      ووو   اي ُآابٚوي زأوا    –صف ذ ا ِتشن 

 جاًبٛ اهتربعا  ٍٗٓ ًّ دعٚاْ اهتحار.
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 ا ِتشن؟..

 ٓذا ٙب  دُم د ضٌ  عوٟ كضز ك٩ًِا.

 ٗؽناذ د ضٍ، ًاذا فبو ؟

ًٗاذا صتابى دك ز؟.. عِيًا ٙق٘هْ٘ هم  ذ عغز بنا ا   ذٓا، 

وْ٘ اؽنضوا٢ى. حنوّ ٨ ُبووٍ بقويراتم ٨ٗ خنوتوـن باهِواظ       ٙا دفِيٜ، ٨ ٙنٚ

 ٗدتِٚا ًّ ال اي ٨ٗ ُيرٜ ع٣ٚات.

 ًا ٓذا اهل٩َ؟.. ؽناذا ًّ ال اي؟..

 ٓذا ًا تزٙي  ٘هٕ ٙا دفِيٜ.

إْ درب  ٨ تد ووذ ٨ٗ بنا ووٞ ٗاذوويٝ، صوو٘  جنووي دُاصووات ذن ًووْ٘     

  اطزُا.

  اطزكٍ عوٟ ردصٛ ٗهل  ٨ دصتنٚ  اهغز  دْ..

 ات، ذضِات، دعنِا ؼنط ه ا  ٨ٗ دذي ص٘  ذنيٵ م..ذضِ

 ٨ باعٛ هول٩َ ببي دْ اتاق عوٟ ؼنط ه ا .

 ..دعنِا ؼنضٞ هِٰز

 ٗهلّ..

 حنّ ذآ ْ٘، ص٩َ، ُآابٚي زأا، ٨ ت٧ا ذُا إْ فاٙقِان.

 ؽناذا أق تٍ؟

 مل ُغقب، هلّ هلى ع١ٛ  اُْ٘ ٗدؽ٘ي.

  .. ُآابٚوي  صدرإٌٔ عوٟ دْ ٙد وذ ؼنضوٞ، دعنو  ؼنوط بنا وا     

 دفِيٜ دعن  ؼنط ه ا .

 مل ٙبي ُآابٚي زأا ذنتٌى، ٗٙبنٕٚ ؼنط ه ا .

ؿن اهِٔاٙووٞ فبووو  ًووا عوو٣  ٗمل توويف  دك ووز ًووّ ؼنووط هوو ا  ..         

 ُغلزن.
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 خباطزن ُآابٚي دفِيٜ.

 ً  اهض٩ًٞ!

 خباطزن ُآابٚي زأا.

 ً  اهض٩ًٞ!

 خباطزن ًضٚ٘ ُآابٚي.

 ً  اهض٩ًٞ!

ا . ٗعِويًا ٙقوف ُآابٚووي زأوا دًواَ طاٗهتووٕ،     ٙوذٓب جواًب٘ اهتربعوو  

ٙتقوويَ إهٚووٕ عوواب ًٗبووٕ ٗؽووى اقضوواب ٗٙقوو٘ي ٗٓوو٘ ٙقوو  اه٘ؽووى عوووٟ    

 اهناٗهٞ 

 تاقى.

 ه ٝ ذٓ ات. 34كاْ اه٘ؽى بقٌٚٞ 

 ٗدنٚب ُآابٚي زأا 

 ُبٍ، عي ببي صاعٞ دُا ًغغ٘ي ا٬ْ.

 فٚنٚبٕ اهغاب.

  عنلووّ دْ ٙضووتغزب  زا٦ُووا دُووٕ كٚووف ٙق ووى رجووى ًتقوواٙق هوويف   

 ه ٝ ٗٙيف  ؼنط ه ا  ًّ دجى ذاوٞ. 34فات٘رٝ بقٌٚٞ 

ٗهلووّ ٨ باعووٛ ه٩صووتغزاب، فِآابٚووي زأووا  حوو٘ي جوويات ًت٘افوو   

نوز  عوٚوٕ عخؾووٚا    تٗذووٍٚ اهن و  ٨ٗ ٙزٙووي دْ ٙوشعخ دذويات، فبِوويًا     

دكووورب ًِوووٕ ا  اذوووات ِٙاوووذٖ كوووا٪ٗاًز ٗ اؽوووٞ عِووويًا ٙتبووووق ا٪ًوووز       

 باؽنضاعيا  اه ب٘ٙٞ.

ٚي زأا ٙبٌى هٚكنٔز دُٕ أ ، ٗٓوذا ًوا عوحٵ  ٓو١٨٧     مل ٙلّ ُآاب

اهتحار كٛ ٙضو ٖ٘ بلى دبب. ٗٙبوٍ ١٨٧ٓ اهتحار جٚيات دْ اهِاظ دً اي 

ُآابٚي زأا ٙقوْ٘ بضٌِتٍٔ، ٗٙبوٌْ٘ دٙقوات دْ ُآابٚوي زأوا ٓو٘ دفوبف      
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فو٘ق كٛ ٙزفض ا  اذات، ٗهوذهم  وزرٗا ا٨ُققوا  عوٚوٕ ًوّ ُقنوٞ       

 غ، ٗكٚف اُقق٘ا ٗجنر٘ا بذهم.فبإ هٚرؾو٘ا عوٟ اؽن و

ٗهلووّ ُآابٚووي زأووا، اهتوواجز اهغووزٙف، دٜ اهووذٜ ذنوو َ ت٘ ٚبووٕ،   

 ٕ  ُٔوب  ذشْ ٓذٖ اؽنزٝ  و٩ٚت ٗرد٠ ؿن عٌوٚٞ غن  اهتربعا  توم ع٣ٚات ٙغو 

 ا٪ًٞ ُ٘عات ًا.

ٗ وواي " مل ٙلووّ ٙوٚووق بٔوو١٨٧ اهتحووار اهغؾووب إصن ٓووذا اقووي، ٓووٍ   

 ٗد ووذٗا ا ٌووط هوو ا    ٙبوٌووْ٘ جوواها ٗ ووي ٗفووبُ٘ٛ ًلوواْ اهغوويب     

جِلٞ. ٗدُا دٙقات ًذُب.. كاْ عووٛ دْ د و٘ي إُو  ٨ دصوتنٚ ، كواْ      

 -ا٪رببوووٞ  -عووووٛ دْ درفوووض، هقوووي رفقووو  إ٨ دُٔوووٍ اُققووو٘ا عووووٛ  

ٗد حوُ٘ٛ. اهوبِٞ عوٟ اقاوٞ ٗعوٍٚٔ.. ٗٓى ٓذا ٙوٚق.. دْ ٙبنٛ عوخؿ  

ًوا   ً وٛ ؼنط ه ا !.. ا ٌط ه ا  ًؾزٗؿن ؽنويٝ دذوي عغوز عؤزات،    

فبوٖ٘ ٓ٘ اعتيا١، ٗهلّ عوٛ ا٨صتبحاي، دنب دْ دجي ا ٌط هو ا   

ٗدبف  اه٘ؽى، دنب دْ دبفبٔا اهَٚ٘ ، دنوب د٨ د٦جوؤا ذتوٟ اهغوي، دُوا      

هضو  ًبتوابات عووٟ ٓوذٖ ا٪ًو٘ر، ٨ٗ دصوتنٚ  ا و ا  عو١ٛ كوذهم، إُووٕ          

 عٚب ك  ، دنب بف  اه٘ؽى ؿن اهَٚ٘ ُاضٕ.

ٍ عاب ببوي ُؾوف صواعٞ. فقوي جنوح       اى ُآابٚي زأا اهغزفٞ ٗ زد  

 باصتبابٝ ا ٌط ه ا . 

ٗٗ ووف دًوواَ طاٗهتووٕ، ًغووغ٘ي اه وواي ٗكوواْ ٙقووزب اهناٗهووٞ بٚوويٖ     

 ٗٙق٘ي 

 -كاُوو  أ وواٗٝ ًوو ، كوواْ عوووٛ د٨ دعنووٍٚٔ.. هقووي  وويعُ٘ٛ      

ا٪رببٞ. ٓى دذٓوب ٪صوتبٚي ا ٌوط هو ا ؟.. ٓوى ٙبنوُ٘  إٙآوا؟.. ٓوى         

ا.. تبوٌ  دْ ٨ دعنٛ ً وغات ٪ذي ببي ٙوٚق بٛ دْ دطوب ًٍِٔ؟ ٨ ٙبٚيُٗٔ

ا٬ْ، ِٗٙتٔٛ ا٪ًز. دنب دْ د وؿ ًؾارٙف اه ٚ   و٩ٚت ه بض ا٪عؤز  

كٛ ٨ ُغبز باقياْ ا ٌط ه ا . ُبٍ، دف   دُٔا صٱوو   ًو ، هوّ    

 دفلز بٔا. ٗٓى دصتنٚ  عيَ اهتال  بٔا، إُٔا ؼنط ه ا  ذٓ ٚٞ؟ 
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 .ُفتح اه اب ٗب ى اهزجى ٗبٚيٖ اه٘ؽى

 ه ٝ. 34ٗ وٵ ، ٓان 

 ه ٝ. 34ٗ وٵ  اهزجى اه٘ؽى ٗد ذ 

عوواب ُآابٚووي زأووا أافوو ات إصن ًِشهووٕ، ٗر٠ٗ هشٗجتووٕ ًووا ذؾووى هووٕ     

 فغق   سٗجتٕ دك ز ًِٕ، ٗؽز   

دْ تبنٛ ؼنط ه ا  قاوٞ، كِٰ  اع ٰٙ  دطقٌوات ٪بِا٢وم بٔوذا    

 اؽن وغ.

 ًبمٶ ذق، ٙا سٗجا، ذابث ٗذؾى.

 إٕٙ، دُ  ذقات أيب.

 م ذق.ًب

 ًتٟ صتغ ٜ دطقٍ دبِا٢م؟

 ٨ طقٍ ٨ٗ ًقٍ ٓذٖ اهضِٞ.

 ًٗاذا صٚو ضْ٘ ؿن اهبٚي إذات؟

 فوٚو ض٘ا ًا عِيٍٓ ٓذٖ اهضِٞ.

 دٙكنٔزْٗ ضن٩بضٍٔ اؽنٌش ٞ؟

 ًٗاذا دفبى؟

 ٗؽناذا ٙكنٔزْٗ كذهم؟

٪ُ  بفبو   ٌٚوٞ ا٪طقوٍ هوراووٞ، ؿن اهِٔاٙوٞ مل درًٔوا ؿن اه روز،        

 ًٞ، دُا صآٌ  بتن٘ٙز عٌوٚٞ اهتبوٍٚ.ص٘  ٙتبوٍ بٔا فقزا١ ا٪

 ٗببي عيٝ دٙاَ.

 اهَٚ٘ مل تغ  قٌات، ًاذا صِدكى؟

 هِدكى اهااؽ٘هٚا١  و٩ٚت، كٛ ُِضٟ ا ٌط ه ا  توم.

 ٗٓى ٙغ   اهؾ ٚٞ باهااؽ٘هٚا١؟.. صٚ قْ٘ جٚاعات.
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 ًاذا ُابى ؟ ع١ٛ ٗذؾى.

 إذات هٚ ق٘ا جٚاعات كٛ تٱضزٵ؟

 ٜ ببض دكٚاظ اق ٘ب أيات.ٗؽناذا ٙ قْ٘ جٚاعات؟ ُغ 

ابفوو  دُوو  ؼنووط هوو ا  ذٓووب ٗهٚ ووق دبِووا٦ن عووزاٝ ٗجٚاعووات، اهلل       

ٙضاعين ٙا رجوٛ. مل در ؿن ذٚاتٛ دْ ٙدكوى اؽنوز١ اهااؽو٘هٚا١ ًوّ دجوى      

 ذب اه٘طّ. 

إُٕ ذُيب، ُبٍ، ًبم ذق، ؽرٚح، فاؽو٘هٚا.. مل دصوتن  دْ د و٘ي    

 ٨، ٗدعنٚتٍٔ ا ٌط ه ا  ذٓ ات.

فقياْ ا ٌط ه ا  ذٓ ات افنز ُآابٚوي زأوا دْ   ًّ دجى ًبالٞ 

رنؾٍ ًّ اهقٌٚٞ اها  ؾؾٔا هوضوحا٢ز ٗاهبوزق ٗمل دنوز دٜ تغوٚ ا      

عوٟ ًؾزٗ  اه ٚ  هلٛ ٨ دنويٗا ؿن اه ٚو  ً٘فو٘عات جوآشات هوحوياي      

  كى هٚوٞ.

 

■ □ 



 

536 

 

  

 



 

537 

 

 

 

 □ض  ■
 

ساكوار زأووا عِوويٖ ٗجو  دذْ فكنٚوو ، ٙتوودمل طو٘اي اهوٚوووٞ ٗٓوو٘ ِٙتكنووز    

 ٙت٘جٕ إصن اهن ٚب. اهاحز كٛ

اٗجوو  ا٪ذْ، كٌووا ٓوو٘ ٗافووح، ٙوودتٛ ؿن كوو   ًووّ ا٪ذٚوواْ ًووّ      

  وال ا٪ اٗٙى أ  اه٢٩قٞ ٗاهلذب ٗا٨ف ا١ا (. 

ٌٵى ساكار زأا ٗجبٕ.  ٗٙدتٛ اهاحز   ى ً٘عيٖ بقوٚى هبيَ  

دذٚاُات ٨ ٙغبز ؽواذب ا٪مل ب٘جبوٕ كٌوا ٙغوبز بوٕ دٜ عوخؿ        –

ا اهقِوويٙى ٗٙووذٓب هٚنووزق بوواب    ذضوواظ فٚغووبى ساكووار زأوو   ًزٓووف اٮ

 اهؾٚيهٛ ذٚا كتب عوٕٚ "ًات٘  ؿن اهوٚى".

٨ ٙٱاٰتح اه اب، فٚب٘ب ساكوار زأوا ٗٙنوزق اه واب بقو٘ٝ عويٝ دؽنوٕ. ٨        

دذي دنٚب، ٙتبذب اؽنضلشن، فٔ٘ أ   ابر عوٟ اه٘ ٘  دٗ الوو٘ظ،  

٘ٵٙٔوووا تووويردنٚات.  ًوووّ طز اتوووٕ عووووٟ اقووويٙا دٗ اهضووول٘ ، فٚضوووزل ٗٙق

 ٌ  ؽ٘  رفٚ  ًّ ا٪عوٟ ٗد  ات ٙٱض

 ًّ ِٓان؟ 

ٙ يٗ ًّ ٗجٔٔا اهذٜ قنٔز ًّ اهِافذٝ دْ اهضا٢ى صوٚيٝ ؿن اهو ٩ شن   

 ًّ عٌزٓا.

 دنٚب ساكار زأا ٗٓ٘ ٙؾٚح 

 ٓذا دُا.

 ًّ دُ ؟

 فٚق٘ي ٗٓ٘ عنٚى بزدصٕ ًّ عيٝ ا٪مل 

 دُا ساكار زأا.
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 ًّ ٓ٘ ساكار زأا؟

 دذُٛ.هٚط هيٜ ٗ   هول٩َ صٚيتٛ، عِيٜ ٗج  فكنٚ  ؿن 

 ٗج  دذْ؟... ًِذ اهؾ ا  اه اكز.. ًا ا م؟

دٗ .. ساكوووار زأوووا ٙوووا صوووٚيتٛ... ساكوووار زأوووا ٙوووا عوووٚ .. ساكوووار    

 ساكار.. ٙضٌُ٘ٛ ساكار ، ؽٔز اُ٘عنٛ(... ساكار.. ساكااااار...

 ًّ ٓٛ اُ٘عنٛ(؟.. ًا عوِٚا.. اُتكنز  و٩ٚت صدفتح هم.

  ٘هٛ ه٫فِيٜ دْ ِٙشي بضزعٞ، درج٘ن.

 ، هيٕٙ عٌى بشن ٙيٕٙ، اُتكنز.صٚدتٛ ا٬ْ

 تحب اهضٚيٝ ًّ اهِافذٝ ٗٓٛ تغوق اهِافذٝ، ٗهلّ ٗج  ساكوار  

 زأا ٨ ذنتحب، فٚؾزخ 

 دصزع٘ا، افتر٘ا اه اب.

ٗببي رب  صاعٞ ٙٱاتح اه واب، ٗٙ ويد  وابَ اهؾوٚيهٚٞ اهتلِوٚط، ٨      

ٙكنٔز اهؾٚيهٛ ببي. ٙغٚٵوز ساكوار زأوا ٩ًًوح ٗجٔوٕ دهوف ًوزٝ ًوّ عويٝ          

ارٝ ٙزف  ذاج ٕٚ ٗتارٝ ٙغوق عِٕٚٚ ٗتارٝ عنضح دُإ ٗتارٝ د ز٠ ا٪مل، فت

ٙؾز عوٟ دصِإُ ٗتارٝ ٙاوتح فٌوٕ. ٙتاتووٵى ؿن اهؾوٚيهٚٞ ٗٓو٘ ٙ٘جٵوٕ ُكنوزٖ        

با٢ٌات حن٘ اه اب ذٚا صوٚخزد اهؾوٚيهٛ اهوذٜ صو جٖ٘ كوٛ ٙوِقوـن ؿن       

 دذُٕ بٗا١.

ٙنوووو  اهاحوووز ٗٙووودتٛ ًزفوووٟ ز وووزْٗ هِٚتكنوووزٗا اهن ٚوووب، ٗٙوووي ى  

 ّ اه اب اؽنت٘صـن.اهؾٚيهٛ ً

 ٙا دفِيٜ، ٓى تبنٚ  بٗا١ ٪ذُٛ؟

 اُتكنز، اهن ٚب ٙدتٛ ذا٨ت.

دنوووط ساكووار زأووا عوووٟ كزصووٛ ٗردصووٕ بووشن ٙيٙووٕ ٨ٗ ٙووز٠ عووو٣ٚات   

دًاًوٕ، أوو   ووابر عوووٟ اهلوو٩َ، ٗهلووّ ٓووى ٙ كووْ٘ اؽنووز١ ؿن ذاهووٕ...  

 إٍُٔ دنبوُٕ٘ ٙتلوٍ باهغؾب.
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 فٚق٘ي دذي اؽنزفٟ 

 دقنّ دْ دذُم ت٧ؽنم.

 ت٧ؽنم ًّ سًاْ؟ٓى 

ٕ  فٚر  ساكار زأا ردصٕ ٗكدُٕ ٙزٵب بوِبٍ، ٗٙزفو    دعووٟ   إصن ردصو

 هٚق٘ي ٨. 

 ًٍٗ دؽابم ٓذا ا٪مل؟

ًووّ اهؾووبب اهووزب عوووٟ اهضوو٧اي جزكووٞ ًووّ اهووزدظ، ٗاهضوول٘     

رنوواهف اهو ا ووٞ، ٗع ووارٝ " ًٗووا عوودُم " كاُوو  صووتيّٙ اهو ا ووٞ، ٗهووذهم  

 وٟ دذُٕ ٗٙتريث باهزأٍ ًّ دؽنٕ اهغيٙي ٙق  ساكار زأا ٙيٖ ع

ٙا د ٛ، كِ  ؿن هٚوٞ اه ارذٞ ًتبز ات  وو٩ٚت... ب وو  اه وا زٝ ر وٍ     

 ؿن اه ٘صا٘ر.. 2

 ٗتي ٵوى دذي اؽنزفٟ.

 بووآٚضار(؟ 2عا٘ات، ٗٓى طنز اه ا زٝ ر ٍ 

 ُبٍ طنز.

 فٚق٘ي دذي اؽنزفٟ 

 توم اه ا زٝ طنغٛ ب ـن١.

 ٗٙزب  ز ز 

 دُا مل دب ى توم اه ا زٝ دبيات.

 ب  ٗٙقٚف را

 مل دب ؤا. دُا دٙقات

 فٚضدي ؽاذب ص٧اي اًٍٗ دؽابم ٓذا ا٪مل( 

 ، ٗببيّٙ.. 2إٕٙ.. ب و  اه ا زٝ ر ٍ 

 ، فقاي أاسارٗظ زأا إْ...2ب و  اه ا زٝ ر ٍ 



 

542 

 

 فٚضدي دذي اؽنزفٟ 

٨ توووِط ك٩ًوووم، ٓوووى  ؾوووي  بغووواسارٗظ زأوووا ؽووواُ  ا٪ذذٙوووٞ    

 ؽاذ ِا ذان؟ 

 ُبٍ.

 ٗكٚف ذاي دعٌاهٕ؟

 فٚضدي ز ز 

 ٓى كاْ عٌى أاسارٗظ زأا ص٣ٚات ٗ...؟ٗ

  ٙؾزخ  اها ًِيٓغات

 أاسارٗظ زأا ؽاذ ِا؟

 فٚحٚب راب  

كاُ  ص٣ٚٞ، زٖ، فقي ٗ   اهزجى عوٟ ؽٔز فاصوق.. إُوٕ ت ِٙٚوم..    

 ٗ ي بال اه ٚ  ًٗا فٕٚ.

ت ِٙٚم؟ ت ِٙٚم ٓذا؟ دٙٔا اهااجز.. ابّ بارصٚغ.. كاْ ٗاهيٖ رج٩ت 

 طٚ ات.

 فٚق٘ي دذيٍٓ 

 ٓ٘ ٙغ ٕ دًٕ! إذات

 ٗٙتٌتٍ ز ز 

 كاُ  ٗاهيتٕ صٚيٝ طٚ ٞ دٙقات.

 ٗٙق٘ي ز ز 

 أاسارٗظ زأا اؽنضلشن، كٍ ٙؾِ  دذذٙٞ جٚيٝ، ر ٚؾٞ ًٗتِٚٞ!

 فٚحٚب ز ز 

٨ ٙضتنٚ  ؽِ  اقذا١ عوٟ ذضب  ٚاظ اهقيَ، فٔو٘ عنووم عويبات  

ًّ اهق٘اهب ٗٙد ذ اؽنقاصا  عوٟ ذضب توم اهق٘اهب، ٗٙزٙي دْ تلوْ٘  

 كى سبا٢ِٕ عوٟ ًقاظ ٗعلى  ٘اه ٕ. د ياَ
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كوواْ ساكووار زأووا  وو٩ي ٓووذٖ ا٪ذابٙووا اهووا بار  بووشن اؽنزفووٟ     

ٙغبز ب٘جبشن، ا٪ٗي ٗجو  ا٪ذْ ٗاه واُٛ ٗجو  اؽنقاطبوٞ، فٔوٍ ٨ ٙويعْ٘       

اؽنووز١ كووٛ ٙووتلوٍ، هلووّ اهو ا ووٞ دًووز  دْ ٙؾوورب، ٗؽوورب ذتووٟ عوواب      

 ؽاذب اهض٧اي ا٪ٗي ٙتريث.

ساكار زأوا. إٙوٕ، ساكوار زأوا، ًواذا       اتزك٘ا اهق٘اهب ٗهِضتٌ  إصن

  اي أاسارٗظ زأا؟

 فقاي دذي اؽنزفٟ 

، ٗٓى ٙبقى دْ ًوط ٙا د وٛ عووٟ ردظ اه وا زٝ    (1)بع  د اطبم 

 ٗدُ  عز اْ؟ 

  ٗعاركٕ اهزدٜ ا٬ زْٗ

 ٨ ٙبقى.

 ٓذٖ  وٞ عقى.

 ذهم ٙب  دْ ت٧ذٜ ؽرتم.

 دُ  بِاضم بع٘  اه٘ج  إهٚم.

ٌٵى دًاَ اهزٙح ٗٓٛ ًتبزٵ ٞ.ذتٟ ا٪ذْ ًّ ذيٙي ٨ تضتن  ٚ  اهتر

 ٓذا جِْ٘ فرضب.

 اققٚقٞ، ٓذٖ أ اٗٝ.

، ٗاهو ا وٞ طنو٫ كودظ ؽوربٖ. ِٙتكنوز  وٍ       يبيد ؽرب ساكار زأا ِٙاو 

 ٙلٌى بِا١ عوٟ بع٘ٝ اؽنضتٌبشن 

  و  دُا ًتبزق ٗكِ  دبزب، ُٗشه  إصن اهغزفٞ اهضاوٚٞ.

 ًٗقاطبٞ ًّ جيٙي 

                                                 
 . اؽن غنٞ / اصد اط  ذيٙ م باهبضى(ٗجا١ ؿن اهِؿ با٪رً   (1)
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 دذضِ ، دردٙ  اهذكا١؟

 ات.اعذرُٗٛ إذ

  ٘هِا ًزبٗب عوِٚا.

 إٕٙ  ى كذهم، ٗحنّ اعتقيُا دُم جوض  عوٟ ردظ اه ا زٝ.

ذضِات فبو  ٗمل تضٌ  ك٩َ أاسارٗظ زأا، إُوٕ رجوى دػنوق ٓوذا     

 أاسارٗظ زأا.

 د ٖ٘ اؽنزذَ٘ كاْ دٙقات كذهم.

 ًاذا ذؾى ً  سٗجتٕ؟

 تشٗج  ً  ابّ ٓاً ارتضَ٘.

 ً  عيٙى ًاُ٘ن اهذٜ كاْ هيٕٙ بٚ ؟

 ق ذهم اه ٚ ؟دمل ذن 

 ًّ سًاْ، ٗاع ٠ ا٪ر  ًضٚ٘ دُن٘اْ.

 كٍ ٓٛ غنٚوٞ ابِٞ ًضٚ٘ دُن٘اْ!

 ٗكٍ ٩ًبضٔا دُٚقٞ توم اهغقٚٞ!

 ؿن ا٪ص ٘ل اؽنافٛ كاُ  تو ط ربا١ٳ.. 

 ٗبلٍ ٙ ال اهزبا١؟

 ذضب اهقٌاؼ، فقي ٙ يد ًّ ُؾف ه ٝ ذٓ ات ٗدُ  طاه .

 ص٘ق اأا٨طا( در ؿ ًّ ص٘ق اب ا(.

دع ٜ ٩ًبضٛ با٢ٌات ًّ اأ٩طا( .. ٗ ي اع ٙ  بِنواهٛ  ُبٍ، دُا 

 ٓذا خبٌط مٚيٙا .

 ٗدُا اع ٙ  ًبناٛ ضنحٚيٙتشن.

هقي دعنٚ  مثاُٛ مٚيٙا  ًّ دجى ااه اربٗصو٘( ربا٢وٛ، هلِٔوا    

 بقاعٞ جٚيٝ جيات، هقي اع ٙتٔا ً  عخؿ ٙأٍ باه قاعٞ.
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 اتزك٘ا ٓذا اهزجى ٙلٌى ذيٙ ٕ... تلوٍ ساكار زأا.

ْ ساكووار زأووا  ووي  ووزر دْ ٨ ٙلٌووى اقوويٙا اهووذٜ  وواطبٖ٘،  كووا

 ٗبذهم دجاب 

 اُتٟٔ ك٩ًٛ، اكتاٚ ..

 ٨ ٨، مل تلتف.

 ووو  إُووم ًتبووزق ٗصووتربب، ٗ ووو  إُووم ُشهوو  إصن اهغزفووٞ اهضوواوٚٞ       

 ؟ٗجوض .. ًاذا فبو  ؿن اهغزفٞ اهضاوٚٞ، هِٰز

 ًاذا ذؾى ؿن اهغزفٞ اهضاوٚٞ؟

 ًّ كاْ ؿن اهغزفٞ اهضاوٚٞ؟

 ٚ  ٙا إ ٘اُٛ، اُتٔٚ .اُتٔ

 ًاذا ذؾى ؿن اهغزفٞ اهضاوٚٞ ذتٟ بزب  دذُم؟

 ٓى كاُ  اهِافذٝ ًات٘ذٞ؟

 ٓى كاْ اه اب ًات٘ذات؟

 ٓى فزب دذيٍٓ عوٟ دذُم؟

 ؽناذا ٨ تتلوٍ ساكار زأا؟

ٙق٘هْ٘ إْ اهذٜ رن و٤ ا٪مل ٨ دنوي اهويٗا١، ٨ ، و٤،  وى، هزضنوا       

 ُؾرِان بيٗا١ ٙاٚين.

 ٗهذهم ٨ تزٙي اصتلٌاي اقيٙا؟ ٓى اُشعحٰ  ًّ ع١ٛ

 دبيات.

كِووا ُضووتٌ  إهٚووم بضووزٗر، ؽنوواذا  نبوو  فحوودٝ؟ اصووتٌز، اصووتٌز،   

 تِضٟ بذهم ٗجبم؟

  ٗد ذ ساكار زأا بنز  اقيٙا ًّ جيٙي
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ُشه  إصن اهغزفٞ اهضاوٚٞ ٗجوضِا، كاُ  اهِافوذٝ جبواُيب ًات٘ذوٞ    

 ٗكذهم اهِافذٝ اؽنقابوٞ...

  ًٗقاطبٞ ًّ جيٙي

 تٚار ٓ٘ا١.. تٚار ٓ٘ا١.. اك٘راْ بٙز(

 ا.ٌٙا د ٛ، كاْ عوٚم دْ تغوق ٗاذيٝ ًِٔ

 ٗٓى دنوط اؽنز١ ؿن تٚار اهل٘ا١؟

 ٓذٖ ٗهيُٞ!

 فقاي ساكار زأا ٗدُٟٔ الٌوٞ كٛ ٙغنٛ عوٟ اُشعاجٕ 

طو وو  دْ ٙغوق٘ٓووا فوو٘رات، ٗ زجوو  ًووّ اه ووا زٝ ٗذٓ وو  إصن اه ٚوو    

 ٗبيد  دذُٛ تتدمل، ٓذا كى ع١ٛ.

 هؤ٘ا١.هقي عزٵفٰ  دذُم 

 ُبٍ عزٵفٰتٔا هؤ٘ا١.

 ٓذا ٨ ع١ٛ، صٚختاٛ ا٪مل.

ٔٵوش    بغٵز اهؾٚيهٛ اهذٜ كاْ ٙقف دًاَ اه اب دْ اهن ٚب  وابَ. فح

ساكار زأا ُاضٕ هٚتقيَ دٗي ٗاذي عِيًا ب ى اهن ٚب. ٗقضوّ اقولن   

  اَ اهن ٚب ضنقاطبٞ ذيٙا ًزٙقٕ  و٩ٚت ٗكتب ٗؽاٞ  ٍ د ذ دجزٖ.

يٗا١ ٗ وزد ٗٓو٘ ٙقو٘ي ؿن ُاضوٕ بغقوب      طوب ساكار زأا  ق  اه

  كاْ ذناٗي إ اا١ٖ عّ اقافزّٙ

" ًا دص٘د د٨ ٙيعْ٘ أ ٍٓ ٙلٌى ذيٙ ٕ، ٩ًذكنوا  ٗدصو٣وٞ ًوّ    

ْ دذُوٛ  إدْ ٙق٘هٕ. هقي ُيً  عوٟ  ٘هٛ  كى ؽ٘ب.. فِٚضٟ اؽنز١ ًا ٙ٘بٹ

ت٧ؽن .. دُا اهذٜ دعزفوٕ دُٔوٍ ٙضوتٌبْ٘ إصن ًوا ٙقواي ًٗوّ  وٍ ٙتلوٌوْ٘.         

ظ دُ  دُا اؽنتريث، فقي  ويث اؽنضوتٌبْ٘ دك وز ًو ، اهلل     عوٟ دصا

ٙضاكم، اُتكنوز كوٛ دكٌوى ك٩ًوٛ  وٍ  ويث دُو .. كودْ ٗجبوٛ          
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ًٵٍٔ، هلؤٍِ ٨   اسباب ًّ عيٝ أقيب.. اأاز هٛ ٙارب، مل دكّ درٙي ذ

 ٙ كُ٘م ".

مل ٙلووّ ساكووار زأووا هٚغقووب هوو٘ عوووٍ دُوووٕ ٓووو٘ دٙقووات هيٙوووٕ ذهوووم     

ٖ، ٓذا اهقوبف ٙكنٔوز عووٟ كوى درًو  ًو        اهقبف ؽنقاطبٞ ذيٙا أ 

ببووض ا٨صووت ِا١ا  اهؾووغ ٝ، ؿن ا وواهط اه٘طِٚووٞ ٗاهوحوواْ ٗا تٌوو ،    

ٗإُِووا ُووربس ٓووذا اهقووبف كووى ٙووَ٘ ؿن ذٚاتِووا اهبا٢وٚووٞ ٗاهتحارٙووٞ ٗاهووا      

 دفر  عابٝ ًّ عاباتِا. 

ذيٙ وٕ،   ٙلٌوى  دذي عّ عنلِ  اهؾاح دُا دٙقات أ  ؽ ٘ر، ٨

 وٕ بدصو٣وٞ ًوّ با وى ٗ وارد اؽن٘فو٘ل، ذتوٟ ِٙضوٟ         أاه ات ًوا د واط  ذيٙ  

 اؽنضلشن ك٩ًٕ ٗٙضده  

ٍٸ كِوا          ًاذا كِ  د ٘ي؟ دٙوّ كِو  صودربـن الٌووٞ؟ ٙوا د وٛ، عو

 ُتريث؟ كِ  صد ٘ي ع٣ٚات، كِ  د يث عّ ع١ٛ ًا.. 

ٌٸوو     كوواْ ٙتروويث، ٨ ٙتووذكز    ا ووٍ دبوويد دصوواعيٖ كووٛ ٙتووذكز ع

 طز  اقيٙا..فٚذٓب، ٗٓ٘ ٙبي دْ ٙدتٛ ه اُٛ عِيًا دني 

ٓذا ٙب  دُ  ًقاط  ًّ اهيرجٞ ا٪ٗصن هلّ ِٓوان ًقواطبشن دُوا    

٨ دصوواٜٗ عوو٣ٚات دًووأًٍ، فدًوواَ ٓوو١٨٧ ٨ ِٙضووٟ اؽنووز١ فقووـن عٌووا كوواْ    

 ٙتريث بى ِٙضٟ ُاضٕ دٙقات..

 اهلل ذناكنلٍ ٗذنالن د٨ٗبكٍ ًّ ًقاطبشن دً اهلٍ.

 

■ □ 

 

 

 

 



 

546 

 

 

 

 

  

 



 

547 

 

 

  

 □ط  ■
 

  اعتوابٗا دْ ٙوزٗٗا هلوى ًوّ ٙوتقوْ٘      اهتقٚتٍ ط بات بزجاي دٗ صٚيا

بٍٔ ذاب ٞ جيٙيٝ كشُٞ دٗ ً ٔحٞ ،ؾٵٍٔ. ٙغيٵْٗ ًّ ٙي اهذٜ ذنٍٚٚٔ 

ٗٙق٘هْ٘  " تباي هِوتق  و٩ٚت " ٗٙد ذُٕٗ إصن اؽنقٟٔ ؿن اه ياٙٞ  ٍ ٙلوْ٘ٗ  

، ٗؿن أاهوب ا٪ذٚواْ ٙوشٗرْٗ دؽورابٍٔ ؿن بٚو٘تٍٔ فقوـن       (1)ردصٕ ًن٨٘ت 

  ًّ دجى رٗاٙٞ اقاب ٞ.

ذٖ اهؾوواٞ ؿن اهغخؾووٚٞ ٨ توو٩َ، ٪ُووٕ كٌووا ٙقوواي اؽنووز١ ٙزتووا     ٗٓوو

عِيًا ٙوزٜٗ دذشاُوٕ إصن ا٬ وزّٙ، ٗكوذهم فٔو٘ ٙغوبز بضوبابٝ عِويًا         

ِٙقى اهضبابٝ إصن ؽيٙقٕ. هلّ ًا ٙٱ٩َ ٗرضنا ٨ ٙٱغاز هٕ، فٔ٘ دْ ١٨٧ٓ 

اهزجاي دٗاهِضا١، كٌا ه٘ دْ اهذاكزٝ أ  ً٘ج٘بٝ، ٙزْٗٗ هم اقاب ٞ 

ًزٝ ٗكدٍُٔ ٙزُٗٗٔا با٢ٌوات ٪ٗي ًوزٝ. ٗاؽن٧صوف ؿن اؽن٘فو٘ل      ُاضٔا دهف

دٍُٔ ٙودتْ٘ كوى ًوزٝ هزٗاٙوٞ اقاب وٞ ٗٙضوتٔوْ٘ ذٚوا ٙوِلٌػ هضواُم          

ًٗي دُٕ ًّ أ  اهو ا ٞ ًقاطبوٞ ذويٙ ٍٔ فو٘رات هووتق٘ي  " هقوي رٗٙو  هوٛ        

  ذهم ".

ٗدذٚاُات، تبتقي دٍُٔ صٚتري ْ٘ عّ عو١ٛ ز وز، فتضوٌح هلوٍ كوٛ      

، ًٗوا إْ ٙ وي٦ٗا باهقؾوٞ، عوٚوم ب٘جوٕ ًوّ الووي كوٛ         ٙ ي٦ٗا اهل٩َ

 تق٘ي هلٍ "دعوٍ، رٗٙ  هٛ ذهم". 

 نو ووو  ًاركارٙوووي  وووا  ابِتٔوووا اطوووواك٘ن( ٨بووووّ ًوووواُ٘ن زأووووا   

ابارطاَ(. طاك٘ن ؽ ٚٞ ًت٘افبٞ تبوز  اهقوٚوى ًوّ اهقوزا١ٝ ٗاهلتابوٞ      

 ٗٓٛ طنوم كحٔاس هلا، عيا عّ  ٚابٔا،  ضٌات ؽغ ات ًّ اه ٚ .

                                                 
 اؽن غنٞ. /ع ارٝ ا ٙلٜ٘ ردصٕ( تب  ذنوي ٕ ًن٨٘ت  (1)
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رطوواَ فٔوو٘ عوواب متٔووي ٙبٌووى ذوويابات، ٨ ٙبووز  اهغووزب ٨ٗ  دًووا با

هبووب اهوو٘رق، ٨ عنوووم اه ٚوو  ٨ٗ اؽنوواي، ٗصوو٘  ٙضوولّ ؿن بٚوو  سٗجتووٕ    

اؽنضتق وٚٞ. ٗ ي هبب دُاُٚا زأا،  زٙب ًاركزٙي  ا ، بٗر اه٘صٚـن ؿن 

 ٓذٖ ا ن ٞ. 

ٗؿن َٙ٘ ًّ ا٪ٙاَ تودتٛ ًاركزٙوي  وا  ٗٓوٛ تِوشي إصن اهضو٘ق إصن       

باصٍ. ًٗا إْ جوض  عوٟ اهلزصٛ ذتٟ اتلد  بٚويٙٔا   ًلتيب ب٘جٕ

 عوٟ رك تٚٔا ٗاحنِ  هتق٘ي 

د٨ تبوٍ، دُِا  نو ِا طاك٘ن ٨بّ ًاُ٘ن زأا بارطاَ دفِيٜ، ٓذٖ 

ٓٛ  ضٌتٔا. فابِا، دُا ٨ د ٘ي ٓذا ٪ُٔا ابوِا، فتواٝ ًت٘افوبٞ تبوز      

صو٘   اهقوٚى ًّ اهقوزا١ٝ ٗاهلتابوٞ. ٗؿن ذؾوتٔا  ضوٍ ؽوغ  ًوّ اه ٚو         

ُبنٚٔا إٙواٖ، ٓوذٖ ٓوٛ  ويرتِا، ًواذا ُابوى؟ ٗبارطواَ زأوا عواب متٔوي           

عنلِٕ دْ ٙيٙز ع٧ْٗ سٗجٞ. ٓ٘ ٨ ٙبز  اهغزب ٨ٗ هبب اه٘رق، ٗٓوذٖ  

 زٗٝ باهِض ٞ هوزجى. ٨ عنوم ٨ اه ٚ  ٨ٗ اؽناي، ٗهٚلّ كذهم فاهبٌوى  

هوٕ، فقوي   با٢ٌات ٓ٘ اؽناي، ٗٓ٘ با٢ٌات اه ٚو . اهلل ٙ٘فوق دُاُٚوا زأوا ؿن دعٌا    

ببٵز ٓذا ا٪ًز، دبع٘ إصن اهلل دْ ذنٌى اهو اب فٚترو٘ي إصن ذٓوب. ًٗواذا     

 تق٘ي دُ ؟

 دُا را .

 خباطزن.

  ٔ٘ٝ؟

 ٨ ٗ   هيٜ، دعزبٔا أ  َٙ٘، إصن اهوقا١.

 ً  اهض٩ًٞ.

ٗؿن َٙ٘ ًّ ا٪ٙاَ، ٙدتٛ أاسارٗظ زأا إصن ًلتيب ٗٗجٕٔ ك٣ٚب، 

 ٗدنوط عوٟ اهلزصٛ ذشِٙات.

 رٗظ زأا.د٩ٓت بم أاسا
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 فٚحٚب بؾ٘  ٙلاب ٨ ٙٱضٌ  

 د٩ٓت.

 كٚف ذاهم؟

 فٚق٘ي ٗٓ٘ ٙنوق سف ات ط٘هٕ ً  

 ٨ تضدي عّ ذاهٛ.

 ًاذا بم؟

ًٗاذا صٚلْ٘، كِ  ًزٙقات ًِذ عٔز، اهَٚ٘  زجو  ًوّ اه ٚو     

هلووو  ٨ د ووو٠٘ عووووٟ اؽنغوووٛ، دؽووواب  اهشذوووار ٗفقوووي  بًوووات أشٙوووزات،   

ًّ جٔٞ د وز٠ اؽنؾوارٙف.. ٨   ٗ،وا  عّ عٌوٛ، ٨ د ٠٘ عوٟ اهبٌى، ٗ

 دبرٜ ًاذا دفبى.

 ٓذا ٨ ع١ٛ، صٌٚقٛ.

رنزد أاسارٗظ زأا ببي دْ ٙوقٛ كوٌتٕ عّ دبٗٙتٕ ٗسٙارتٕ هون ٚب 

 ٗز٨ًٕ.

ٗببي دص ٘عشن اهتقٚ  ضناركزٙوي  وا  ؿن اه وا زٝ، اهوا كاُو       

 تتريث ٗٓٛ ًوط بقزب صٚيٝ. فذٓ   ٗجوض  دًأًٌا. فقاه  

 دّٙ دُ ، ٨ تكنٔز؟

 ٗمل ٨ دقنٔز؟

 تباي بقزبٛ عِيٜ ع١ٛ د ٘هٕ هم، ص٘  تلْ٘ رافٚات.

 ٨ ٙ٘جي ًلاْ ٪جوط بقزبم.

 صدفضح هم ا اي، تباي، تاقى.

ٗبيد  تاضح هٛ اؽنلاْ. احنؾز  ببض اهضٚيا  ٗاهضابٝ  و٩ٚت، 

ٗهتاضوو  ذهووم بغوولى دٗصوو ، اُلٌغوو٘ا عوووٟ ببووض، فووذٓ  ٱ ٪جوووط 

ا ًّٗ اهذّٙ بقزبٔا ؽنا ص ٵ   هلٍ ًّ بقزب ًاركزٙي  ا  ٗاعتذر ٱ ًِٔ

 إذزاد.
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 فقاه  ًاركزٙي  ا  

دُ  رجى ذكٛ، ٗتتريث باقق، اهذٜ ؿن  و م عوٟ هضاُم، دُوا  

ًبح ٞ بن بم ٓذا. ٙا دفِيِٙا،  ن ِا ابِتِا طواك٘ن ٨بوّ ًواُ٘ن زأوا     

بارطاَ دفِيٜ، ٓذٖ  ضٌتٔا. فابِا، دُا ٨ د ٘ي ٓذا ٪ُٔوا ابوِا، فتواٝ    

تبز  اهقوٚى ًوّ اهقوزا١ٝ ٗاهلتابوٞ، ٗؿن ذؾوتٔا  ضوٍ ؽوغ         ًت٘افبٞ

ًوّ اه ٚو  صو٘  ُبنٚٔوا إٙواٖ، بواهزأٍ ًوّ  ويرتِا صوِبنٚٔا إٙواٖ، ًواذا            

ُابووى؟ ٗبارطوواَ دفِوويٜ عوواب متٔووي عنلِووٕ دْ ٙوويٙز عوو٧ْٗ سٗجووٞ. ٨    

ٙغزب ٨ٗ ٙوبب اه٘رق، ٗٓذٖ  زٗٝ باهِض ٞ هوزجوى. ٨ عنووم ٨ اه ٚو  ٨ٗ    

م فاهبٌووى با٢ٌووات ٓوو٘ اؽنوواي، ٗٓوو٘ با٢ٌووات اه ٚوو . اهلل اؽنوواي، ٗهووٚلّ كووذه

ٙ٘فق دُاُٚا زأا ؿن دعٌاهٕ، فقي ببٵز ٓذا ا٪ًز، دبعو٘ إصن اهلل دْ ذنٌوى   

 اه اب فٚتر٘ي إصن ذٓب. ًٗا ردٙم دُ ؟

 دُا را ، ذضِات فبوتٍ، ذضِات.

 ًاذا ُابى؟ كىٴ ذضب  يرتٕ.

 دُا را ، ذضِات فبوتٍ.

 جيات. صٚلْ٘ بارطاَ دفِيٜ صبٚيات

 ُبٍ، ُبٍ.

 ٗتاببِا ذيٙ ِا  و٩ٚت، فدطوق  اه ا زٝ ؽاارتٔا، ٗ زج ٱ ًِٔا.

كاْ ضنقويٗرٜ ًقاطبوٞ ذويٙا اهضوٚيٝ اهوا رجوت  كوٛ دجووط         

ًّٰ بقزبٔا كٛ تاضح هوٛ ًلاُوات، ٗد و٘ي هلوا       بقزبٔا ٗدسعح  ُاضٔا ٗ

اهقي د ربت  بٔذا ا رب اهضبٚي ًض قات(،  اؽوٞ ٗدُوٕ كواْ ضنقويٗرٜ     

بتٔووا عِووويًا بوويد  ًقووويًتٔا بتٌوووق ٗ اهووو   ادُوو  رجوووى ذكوووٛ،     ًقاط

ٗتتريث باقق، اهذٜ ؿن  و م عووٟ هضواُم ٗدُوا ًبح وٞ بن بوم ٓوذا(.       

كٚوووف هوووٛ دْ د ووواط  ذووويٙا صوووٚيٝ تترووويث بلوووى ٓوووذا اؽنووويٙح عووو  

  ؟ٓلذا
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 ؿن اهَٚ٘ اهتاهٛ، قنٔز أاسارٗظ زأا دًاًٛ، فقاي 

 تباي، ٪ يَ هم اهقٔ٘ٝ.

 ٨ ٗ   هيٜ.

  ٔ٘ٝ. درج٘ن،

 عِيٜ عغى ٙا ذ ٚب.

 ًغاْ  اطزٜ.

 ذضّ.

 ٗب وِا اؽنقٟٔ.

 اذقز هِا فِحاُشن  ٔ٘ٝ.

 ًا اليٙي أاسارٗظ زأا؟

ًٗاذا صٚلْ٘ ِٓاهم، بقٛ اهبٌوى بٚوي اهلل. مل درن كوٛ د ويث     

إهٚم، مل درن ًِذ ذهم اهٚوَ٘ كوٛ درٜٗ هوم... ٓوى  وو  هوم.. ٨ ٨، مل       

ٓى رٗٙو  هوم؟ دقنوّ دُو  مل درٗ     د ى، اقٌي هلل ًا ساي عقوٛ بزدصٛ. ٗ

هم. ٨ مل درٗ هم، هقي  زفو . ٙوا دفِويِٙا،   وى عؤز،   وى دك وز ًوّ         

عوؤز، دؽوواب  سذووار  ووٜ٘ ٨ٗسًوو  اهضووزٙز، ٗاهوويَ ٙضووٚى، فقووو  إُووٕ     

صووٚت٘ ف ٗمل ٙت٘ ووف، فاؽنووا١ ًووّ ا٪صوواى ٗاهوويٗا١ ًووّ ا٪عوووٟ. ٗد وو ات      

ُ بوات، كواْ   ت٘ ف، بٗا١ ًوّ ا٪صواى ٗبٗا١ ًوّ ا٪عووٟ، ٗكدُوٕ كواْ       

بًوٛ ٗت٘ وف اهِشٙوف.     يٙضٚى ٗٙضٚى، ص٩ْٚ عووٟ اهاافوٛ.. ٗد و ات ُاو    

ٗا٬ْ ٨ د وو٠٘ عوووٟ عوو١ٛ، ٨ عوووٟ اؽنغووٛ ٨ٗ عوووٟ عوووٟ اهبٌووى، ٗاه ٚوو   

ذنتاد إصن ًؾارٙف، دُوا ذوا٢ز. ٓوذٖ ٓوٛ اه وو٠٘ اهوا دتوت ، ٓوى صو ق          

 ٗرٗٙتٔا هم؟ 

        ٌ ال ٪ ٘اهوٕ.  هقي جوا١ ٓوذا اهضو٧اي ا٪ و  ًوّ عويَ ً وا٨تٛ با٨صوت

كاْ ٙبتقي بدُ  كِ  صدذشْ هقؾتٕ ٗعِيًا مل ٙز دٜ إعارٝ هورشْ 



 

552 

 

 وو٩ي رٗاٙتووٕ هقؾووتٕ، كوواْ هووٕ اقووق بوودْ ٙغوولم  ووو٩ٚت بذاكزتووٕ        

 اقابٝ، ٗهذهم صدي عِي ُٔاٙٞ  ؾتٕ  ٓى ص ق ٗرٗٙتٔا هم؟

 فدج    ٨.

دقنّ دُ  ردٙتم ًٙ٘ات ُٗضوٚ  دْ درٜٗ هوم، دقنوّ ذهوم.. ًوا عوِٚوا،       

م دٗ مل درٗ هووم ٓووذا هووٚط بؾووٌٍٚ اؽنضوودهٞ، ًوواذا تقوو٘ي هلووذا       رٗٙوو  هوو 

 اهغقا١؟

 ع١ٛ ٧ًصف.. عوٚم باهؾرب.

 ٨ درٙي دْ دعغوم عّ عٌوم.. دعلزن، خباطزن.

 ً  اهض٩ًٞ.

ببي دذي عغز ًٙ٘ات ٗؿن ًضا١ َٙ٘ الٌبوٞ، ردٙو  ًاركزٙوي  وا      

ًّ ببٚي دًاَ باب كى ؿن صو٘ق اهقٌواؼ. فورل  هوٛ عِويًا ردتو ،       

ًوود  كووٛ د وو ب ًِٔووا. فغووبز ٱ فوو٘رات دُٔووا صووت يد باهن بووٞ اه اه ووٞ      ٗدٗ

هزٗاٙتٔا، ًّٗ صٚضتٌ  إهٚٔا؟ ف ر  ٱ عّ فزد كٛ ٨ تو٧ؽن  ردصوٛ،   

ُضواْ ف عوات. ا  بو ٱ ًِٔوا ٗعويب ٱ      ٗٗجيتٕ. ٙقاي إْ اقاجٞ ًبى اٮ

 عوٟ ٙيٓا ٗ و  

 عوٌ ، عوٌ ، دُا را  جيات ذضِات فبوتٍ.

 ٗكٚف عوٌ ؟

 ا ن ٞ .. اهلل ٙ ارن ٗٙتٌٍ عوٟ   . ا ن ٞ

 ًّٗ دّٙ عوٌ ؟

 عوٌ .

 تقربُٛ، ًّ  اي هم؟

 ٨ عوٚم.. صبي  ك  ات، خباطزن.

 تضوٌوٛ، ًّ ر٠ٗ هم؟
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 ر٠ٗ هٛ دذيٍٓ.. صووٌٛ.

 دُ  تلذب.

 دكذب؟ ت قشِن خب . ٗمٰل

 ًّٗ صٚق٘ي هم؟

 اهذٜ  اي هٛ  اي ٗاُتٟٔ.. صوٌٛ عوٟ بارطاَ دفِيٜ.

 قى هٛ اصٍ اهقا٢ى..دعلزن.. مل ت

 د ٘ي هم ًٙ٘ات ًا، خباطزن.

دٗ  (1)ٓوووذٖ  ٚاُوووٞ.. ًوووّ صوووٚلْ٘ اهقا٢وووى.. رضنوووا ٓوووٛ ًوووزٍٙ بٗبٗ     

 دصيٗن بٗبٗ دٗ ص٘أً٘ٛ بٗبٗ دٗ كاتٚم بٗبٗ.. ٓى دعز  اهقا٢ى؟

 تبزفشن تبزفشن.. ت قشن خب .

 ٗدكٌو ٱ طزٙقٛ.

ٞت إصن ًِشهووٛ،   ٗؿن ؽوو ٚرٞ ٙووَ٘ ا٪ذووي، كِوو  عا٢وويات ًووّ اهلِٚضوو

ُاباُٛ ؽ٘  ًّ  واٛ، فدبر  قنٔوزٜ، ٗإذ أواسارٗظ زأوا ٙقو ب ٗٓو٘      

 مل دعنٕ ٗ تات هوريٙا. ٙتل٤ عوٟ علاستٕ خبن٘ا   قٚوٞ.

عوٌ ٱ ٙا د وٛ عوٌو .. ًوا ٓوذٖ اه ٘اصو  اهوا دفوباتم ٓلوذا؟...         

 ؽناذا  زج ؟ اص    و٩ٚت، إصن اهوقا١!

 ٓى اهن ٚب  اي هم؟

.٨ 

 اهؾٚيهٛ؟

.٨ 

 اؽنٌز ؟

                                                 
 اؽن غنٞ. /ضّ ٗتقاي اذ اًات هوضٚيا  اؽنتقيًا  ؿن اه (1)
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.٨ 

 اي هم إذات؟ًّ  

عوٌ  ًّ عخؿ ً وم ، ًا عوٚم.. ٨ ،زد ًّ اه ٚ  ها ٝ ببوض  

 ا٪صابٚ  كٛ تزتا .

 ٗابتبي  خبن٘ا  ك  ٝ ٗصزٙبٞ.

ًٗق  دعٔز، اهتقٚ  ًزٝ ضناركزٙي  ا  دٙقات، ٗاهتقٚ  ؿن َٙ٘ 

ز ووز بغوواسارٗظ زأووا، فب ٵووز  عووّ تبوواسٜ هلووذا ٗتٔوواُٛ هتوووم، ٗجنوو٘         

اهؾوبيا١ ٗدُوا دػنوي اه٘ اٙوٞ اهوا دهلٌوت        بِاضٛ ٗاصوتنب ٱ دْ دتوِاط   

 جٚوٞ  ؾ ٝ ٗفباهٞ هلٛ دجن٘ ًّ دمل ردصٛ. 

ٗؿن ًووزٝ د ووز٠، ردٙوو  ًاركزٙووي  ووا ، صوود ٘ي هلووٍ كٚووف        

 تباًو ٲ ًبٛ ٓذٖ اؽنزٝ ؿن ُٔاٙٞ اهقؾٞ. 

رضنوووا عنلوووّ تربٙوووز ًاركزٙوووي  وووا  ٗأووواسارٗظ زأوووا قووويٙ ٍٔ     

تربٙزٍٓ هّ ذنوي ًوّ دمل   باهانزٝ دٗ بياف  ُاضٛ، هلّ ًّ اه٘افح دْ

ردصووٛ، فوودمل اهووزدظ أوو  كتٌووى بغووض اهِكنووز عووّ اؽنضوو ب إْ كاُوو     

 اهغٌط دٗ اهقا٢قٞ دٗ اهانزٝ دٗ اهياف  اهِاضٛ. 

هل  ًِٗذ فو ٝ، ٗجوي  طزٙقوٞ جز٣ٙوٞ دك وز ٗ ؾو ٝ ٗؽواب ٞ        

كوٛ ٨ دصوتٌ  إصن ًوا دعزفوٕ دؽوو٩ت. فبِويًا ٙلوْ٘ اهوزاٜٗ عخؾووات ٨        

  ضاطٞ  ًؾورٞ هٛ ًبٕ د ٘ي ب

 دعز  توم اهقؾٞ، ٙا د ٛ، ٨ تتبب ُاضم عوٟ اهاافٛ. 

فٚ تبي اؽنضلشن كٌزٵات. ًٗا عدُٛ كٛ دتباًى بقٌ .. دُا دٙقوات  

 ذزاَ..  و٩ٚت ًّ اهزػنٞ.

هلووّ عِوويًا ٙلووْ٘ اؽنتروويث عخؾووات ذا ُاوو٘ذ دٗ أِٚووات، عِوويٓا      

 ٚٞ ". تتغ  اؽنضدهٞ ٗتي ى فٌٚا ٙضٌٟ باهتٌوق ذ٘ي " عووٵتِا ا٪ ٩ 
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هلّ عِيًا دكْ٘ ؿن جوضٞ متٌ  ٗٙ يد دذويٍٓ بزٗاٙوٞ دعزفٔوا    

ٗعنلّ دْ تِتٔوٛ ؿن أقوْ٘ صواعتشن عووٟ ا٪ وى ، ٙ ويد بنو  باهتودمل         

ٗد زد. دًا عِيًا ٙتقيَ إهٚم رجى، ٗعوٟ اهزأٍ ًّ إ زارن دُم تبز  

رٗاٙتٕ، ٗٙضتٌز ؿن رٗاٙٞ اهقؾٞ تؾٚ    ٚ ٞ دًى ٗد وح هوٕ دْ ٙزٗٙٔوا    

 بشن اهاِٚٞ ٗا٪ ز٠ ٗد ٘ي 

 ًاٗس اهتااؽٚى.

ٗؿن كوو   ًووّ ا٪ذٚوواْ، دبووذي كووى جٔوويٜ كووٛ تلووْ٘ اهقؾووٞ    

  ؾ ٝ  ير اؽنضتنال.

 ٗٓا ٓ٘ هقا٢ٛ ا٪   ضناركزٙي  ا  اهذٜ دعز  إهٕٚ زُاات.

 مل تقى هٛ كٚف عوٌ ؟

 ٙلاٛ دُ  عوٌ .

ٓلذا ذؾى، ًاذا ُابى؟ هقوي  ن ِوا طواك٘ن ٨بوّ ًواُ٘ن زأوا       

 فِيٜ.بارطاَ د

 دُا را  جيات، را  جيات.

 دُا ٨ د ٘ي ٓذا ٪ُٔا ابِا، دُ  تبز  طاك٘ن.

 ط بات دعزفٔا، ذضِات فبوتٍ، ذضِات، ًٗاذا ِٓان ببي؟

٨ ع١ٛ... إُٔا فتاٝ ًت٘افوبٞ تبوز  اهقوٚوى ًوّ اهقوزا١ٝ ٗاهلتابوٞ...       

 ًٗاذا عنلّ ٨بِٞ ُاظ ً وِا دْ تتبوٍ؟

 تابى جارتم؟ ًاٗسٜ ٓذا، دُا ٨ دبرٜ.. ًٗاذا

ًٗاذا صتابى؟..  ضٍ ؽغ  ًّ اه ٚ  صِبنٕٚ هناك٘ن، ٓى تبوٍ 

 بٔذا؟

 دعوٍ ٙا رٗذٛ دعوٍ، ٨ تتبيب عوٟ اهاافٛ. ُزان ًزٝ د ز٠.

ُوووزان؟.. ٗٓوووى عِوووين عٌوووى ًضوووتبحى؟... صوووِبنٚٔا  ٚابوووات ذضوووب     
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 يرتِا.. دهّ ُبنٚٔا؟ ٗٓى ٪ُٔا طنوم  ضٌات ًوّ اه ٚو  دعنوٛ ابوِا بْٗ     

 َ بارطاَ دفِيٜ.جٔاس؟ ذزا

 ٓى صتلُْ٘٘ ؿن اه ٚ  َٙ٘ ا٪ذي؟

 ُبٍ.. بارطاَ زأا عاب متٔي، تبزفُٕ٘.

 إصن اهوقا١.

 ٗدُاُٚا زأا؟ دبع٘ إصن اهلل دْ ذنٌى اه اب فٚتر٘ي إصن ذٓب.

 صووٌٛ.

مل تيع  كٛ درٜٗ هم... دُ  ًضتبحى، إْ كواْ ا٪ًوز كوذهم    

ً٘ات ًا، ٗاعزب اهقٔ٘ٝ اذٓب، اذٓب، هّ دعٚق عٌوم. تاقى إصن بٚتِا ٙ

 كٛ درٜٗ هم اقاب ٞ ٗكٚف ذؾو  ٗاذيٝ ٗاذيٝ...

 ص٘  زتٛ، ص٘  زتٛ.

 دٗ ، دٗ ..

اهزػنٞ، اهزػنٞ، صٚيٝ ًاركزٙوي... ًٗوّ ٙويرٜ كوٍ عويب اهوذّٙ       

 عذٵبتٶٍٔ ٗتبذبٍِٚٔ..!

 ٗٓى ٓذٖ فنزٝ؟... ب ضاطٞ اقيٙا باهانزٝ  وٞ دبب.

 ات ٙق٘ي هِضتبحى ُِٗٔٛ اؽنقاهٞ، ٪ُ  د   ؽ٘ت

 إُٕ ٨ ٙضدي ع  ٨ٗ ٙ را ع ..

 هِغوق اؽنلتب ُٗٔزب. إُٕ ؽ٘  أاسارٗظ زأا.

 
■ □ 
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 1110 ص. دمحم انذٕعاَٙ فهك دصغٚح انصعٕص انًتعثغ َذٕ األيم 055

 1110 أ.ؿٓٛم انشعاع أ.ؿٓٛم انشعاع يٕؿى انٓجغج إنٗ انشًال 056

 1110 فهك دصغٚح فهك دصغٚح انًُـٌٕٛ فٙ انتاعٚز 057

انذضٕع ٔانغٛاب فٙ انًـغح  058
 انـٕع٘ انًعاصغ

 اعضاص  ص. دمحم انذٕعاَٙ

ص. إًٚاٌ تَٕـٙ دمحم 
  –إتغاْٛى انعثضهللا 

 صثاح األَثاع٘

1110 

 1110 أ. صٚة عهٙ دـٍ أ. صٚة عهٙ دـٍ قصح األعض 061

 1110 ص.َؼاع تغٚك ُْٛض٘ ص. َؼاع تغٚك ُْٛض٘ انهغح انًغئّٛح ػاْض انًانخ شاعغ 060

 1111 فهك دصغٚح فهك دصغٚح ثقافح األطفال 061

يشتاعاخ يٍ عٔائع انثقافح  062
 ٔاألصب

 1111 أ. ؿٓٛم انشعاع جٕص٘ انعغتٛض

 1111 ؿـــغاج جـــــغاص ؿـــغاج جـــــغاص ٔقصائضُ أُسغٖ ََفَثاُخ َيْصضٔع   063

 1111 ص. دمحم انذٕعاَٙ ص. ياجضج دًٕص ٕاتٛؾ تٛغٔخك 064

 1111 صثذٙ ؿعٛض صثذٙ ؿعٛض قضًٛاتٙ صٕٚاٌ إٚهٛا أتٕ ياضٙ 065

 كتاتاخانتظٔق ٔانجًال فٙ  066
 األشتغ

 1111 ص. عثض انكغٚى دمحم دـٍٛ ص. عثض انكغٚى دمحم دـٍٛ

 انشاعغ انًتُثٙ 067

تٍٛ انشاعغٍٚ دايض دـٍ  
 ٔعضا عجة

 1111 دمحم سانض انشضغ نض انشضغدمحم سا

خمـ ر ت من أشع ر رسنل  068

 ينن ا

 1111 ح  ا حمن   حلسن ح  ا حمن   حلسن

 


