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 .ً.اضعب اهھضعب قناعتل اهھعوورف دتمت ٬،نناصغألاا ةقرروم ةيیلاع رراجشألاا    
.رمحألاا ييديیمرقلاا فقسلاا ييذذ يفيیرلاا انتيیب ةقيیدح ءاحنأأ يف دقعلاا ةلسلسك ٬،مماظتناب رشتنت    
 ةجوسنم ةيیددرروو ططويیخب ةحشوموو ٬،ضيیبأأ ززررأأ تتابحب ةشوقنم اهھنأك ةببدم ةيیرخص نناارردجلاا    
 .ففاارتحاب
 تتاتابنلاا نم ععااونأل صصخم رضخأأ عبرم اهھلالظظ أيیفتيی ٬،تتااريیغص تتااريیجشً اضيیأأ ككانهھھھوو      



 ضضررألاا نم ٬،ةجززاطط اهھلكأن ننأأ يمأأ بحت يتلاا ..ةيیخولملااوو سخلااوو سنوودقبلااوو ععانعنلاا لثم ؛ةيیقررولاا
 .ةةدئاملاا ىلإإ
 ىفختت ..مسابلاا ريیدتسملاا اهھهھجوب سمشلاا ررااوودد ةتبنل ةقالمع ققانعأأ ييرجحلاا رروسلاا ةةااذذاحم يفوو     
.ننوميیللاا رراجشأأ نم ةعومجم فلخ
 ضيیبألااوو رمحألااوو رفصألاا ددررولاا نم ننااولأأوو للاكشأأ ةقيیدحلاا ىصقأأ يف رراجشألاا ععووذج للوحوو    
 ..ينااوجررألااوو
 ههدداادتماا يف ىىددامتيیوو ..ةةرروقوو ةيیهھب ةةءابعب رروسلاا وسكيی ٬،رضخأأ يبشع طيیرش ررااوج يف ددررولاا دتميی    
..ةيیسيیئرلاا ةبااوبلاا نمً ابناج يطغيی ىتح
 للوح رشتنت ٬،مصعم يف ررااوس لثم ٬،ةيیدن ةيیبشع تتاحاسم هھلوحوو ٬،ريیدتسم هھبش لكشب ينبم تيیبلاا    
 ..هھتباحرروو نناكملاا عم ىهھھھامتت ةيیتابن للاكشأب ننااددزت تتافرش عم لخاادتتوو تيیبلاا
 ..للايیخ يف ايیحأأ ينأأ رعشأأ دداكأف     
.ضضررألاا ىلع يتنج وهھھھ يتيیب َّننأأوو     
 فيیطلاا ااذهھھھ عم ججزتمت ننااولأب ىَّلحُملاا - يبشخلاا انتيیب بباب نم ةةدتمملاا ةفاسملاا عطقأأ ُتنك      
 بلك قباسأأ ًاازفقوو ًااوودع ؛ةقيیدحلاا لخدم ثيیح ةيیسيیئرلاا ةيیديیدحلاا ةبااوبلاا ىتح - ببالخلاا يعيیبطلاا
 ..)سسرتفملاا كفلاا ييذذ( ةساارحلاا
 مماغنألاا ههذهھھھ عم سناجتملااوو مئااوتملاا ٬،نشخلاا ييرخصلاا ططالبلاا نم ععونب ةةاطغم تناك ةفاسملاا     
 ..اهھنم ءزج هھَّنأك وودبيیف ..ةيیعيیبطلاا
 .ً.انامأأوو ةنيینأمطط يسفن ألميیً ائدداهھھھً افزع ةيیمويیلاا ههذهھھھ يل لِّكشت     
 ..ققوورعلاا يف ءامدلاا ييرجت امك سفنلاا عم ييرجيی ٬،ددوجولاا رراارسأأ نم رس ةعيیبطلاا للامجف    
 ميیسنلاا لثم اهھھھءافصوو ةةايیحلاا ءففدد ايیانحلاا يف رشنيی ..ذذاخأأ ييدمرس رحس ةعيیبطلاا تتامسق يف     
..ييددررولاا
 ..تتابططرم ووأأ تتاارطعم ىلإإ ججاتحت الوو ..ٌةنيیزموو ٌةلحكم انتدلب يف يهھھھوو ٬،يسفن نم ءزج ةعيیبطلاا    
 الوو ..ةمسابلاا ةحوللاا ههذهھھھ يف ةبآكلااوو ننزحلل نناكم الف ٬،لمألااوو ححرفلاا وحنً اعلطت َّيف دِّلَُوت ةعيیبطلاا    
 ..للملل نناكم
 ..ةةايیحلاا تتاعاعشإب سفنلاا ألمت ةحاسم يهھھھ   
.للالددوو للامج نم سسووؤك يف ححرفلاا بكست   
 ٬،رغصلاا ذنم اهھتبـبحأأ .. نيینسلاا عم تخاش ٬،ةقيیتع ححافت ةةرجش ةعسااولاا انتيیب ةقيیدح نم بناج يفوو   
..ةلوفطلاا لحاارموو للوصفلاا ىىدم ىلع تتايیاكحوو صصق اهھعم يلوو
 يبأأ ينبيی ننأأ لبقوو ٬،ديیعـب نمزز ذنم ةةريیغص ةةريیجش اهھتسرغ - هللا اهھمحرر - هھّمأأ نّنإإ للوقيی يبأأ       
 تتايیركذذ هھبلق يف لمحت يهھھھوو ٬ً،الفطط نناك ممويی اهھتعررزز دقف ٬،ديیدحتلاب ىتم ييررديی ال وهھھھوو ٬،تيیبلاا ااذهھھھ
.ةةزيیزع ةيیلاغ
.انترسأأ نم ددرف اهھّنأك اهھب متهھيی ٬،هھسفنب اهھھھاعريی ّلظظ ااذل       
 ليیمج معلاا ةفيیظظوو نم ءزج كلذذ ننأأ نم مغرلاب ٬،اهھنم عقت يتلاا ققااررووألاا عمجب ىتح متهھيی نناكوو       
 ةيیاعرر ىلإإ ..اهھتاتابنوو اهھھھرراجشأأوو اهھھھرراهھھھززأأوو ةقيیدحلاا ةيیاعررً انايیحأأ ىطختت هھماهھم تناك ييذلاا ٬،يناتسبلاا
 .هھلهھھھأأوو ..تيیبلاا ااذهھھھ نمً ايیساسأأً انكرر ىحضأأ ؛لمعلاا نم ليیوطط رمع دعب وهھف ..هھسفن تيیبلاا لهھھھأأ
.هھبلق ىلعً ايیلاغً ائيیش )يتدج ةةرجش( ققااررووأأ ربتعيی يبأأوو    
 ببالوودد اهھل ةةريیغص ةبرع يف اهھلقنيی مث ..ةقرروو ةقرروو فيیرخلاا مسااوم يف ةطقاستملاا اهھقااررووأأ عمجيی    
 ..ةقيیدحلاا نم ةقرفتم ةنكمأأ يف مماع لك هھسفنب اهھھھرفحيی ةةرفح يف اهھنفديیل دحااوو
 ..تتايیافنلاا يف اهھيیمريی نلوو هھسفن ىلع ةيیلاغ ققااررووألاا ههذهھھھ ننإإ يبأأ للوقيی     
 ههركذتً اباشعأأووً اقااررووأأ ديیدج نم دلوت مث ..ةبرتلاب طلتختوو تتفتت ننأأ دعب "ايیحتل ددوعتس" يهھف    



..يتدجب
 ررامث فطقب هھسفنب يبأأ مموقيی امدنع ًااريیثك جهھتبن ريیشب يخأأوو يمأأوو انأأ انك ؛ححافتلاا مسوم يفوو     
 .هللا اهھمحرر ٬،هھّمأأ نم ةةّرمتسم ّةيیونس ّةيیدهھھھ ىلغأأوو ىلحأأ اهھھھررابتعاب ٬،انل اهھتابح بيیططأأ ممّدقيیوو ةةرجشلاا
..)ححافتلاا ديیع( :هھمسااً ايیونس ًااديیع ككانهھھھ ننأب انرعشيی ننأأ ديیريی يبأأ نناك     
 بقااريی وهھھھوو يبأأ اهھشيیعيی يتلاا ةةرماغلاا ةحرفلاا كلت ىىرنل مماع ىلإإ مماع نم مسوملاا ااذهھھھ بقرتن انكوو    
..ةيیلاغلاا انتدج ٬،)ممألاا ةيیدهھھھ( اهھتااريیخ ججرختوو .. رمثتوو رهھھھزت ةةرجشلاا
 انل حمسيی نكيی ملوو ٬،مسوملاا يهھتنيی ننأأ دعب ىتح ٬،اهھنم بباارتقالاا نم انعنميی يبأأ نناكف نحن امأأ     
 ..اهھناصغأأ رسكنوو اهھقلستن اليیك ةةرجشلاا لظظ يف بعللاب
..ريیثكلاا ريیثكلاا اهھنع عمسن يتلاا ِّرِبلاا تتايیااوورر لثم ٬،ءافوووو اهھلً ابح هھبلق يف لمحيی وهھف     
 ..ةةرجشلاا تخاش ممايیألاا عموو     
.قباسلاكً احافت جتنت دعت مل    
 ..ممااوودلاا ىلع ءاارضخلاا انتقيیدح دهھشم عم قفااوتيی ال حبصأأ اهھھھرظنم    
.تيیبلاب طيیحت يتلاا ىىرخألاا رراجشألاا عقوم عم رفانتيی اهھعقوم رراصوو    
..ًاليیحتسم نناك ةةرجشلاا مماادعإإ نكل    
 ىقبت كلذبوو ٬،تيیبلل ةيیفلخلاا ةقيیدحلاا يف رخآآ نناكم ىلإإ ةةرجشلاا لقنيی ننأأ يبأأ ىلع ريیشب يخأأ ححرتقاا    
 ..مماعلاا ةقيیدحلاا رظنموو رراجشألاا يقاب ييذذؤت ننأأ ننوودد ٬،ةقيیدحلاا يف
 :لصفلاا ةملك للاقوو ..هھسلجم نم مماقف ..ظيیغلاا نم هھجوو رمحاا ٬،بضغلاا تتامالع يبأأ ىلع تترهھظظ    
.ً"ايیح تمدد ام اهھناكم نم ةةرجشلاا ههذهھھھ لقتنت نل"
 ..يبأأ ةةددااررإإ انمرتحاا    
."ججاعززإإ" نم هھببست مغرر اهھثاثتجاا ىلع دحأأ ؤؤرجيی ملوو   
 ققرروت دعت ملوو ..رمثت ال تتابوو ..اهھناصغأأوو اهھقوورع ضعب سبيی ننأأ دعب ٬،اهھناكم يف ةةرجشلاا تيیقبوو
 ..رردن ام الإإ
..ديیعب نمزز ذنم اهھتوم ّانلعأل اهھيیف طيیسب رراارضخاا الولوو    
 ًاارراارق انذختاا اننإإ يبأل انلقوو يناتسبلاا ليیمج معلاا انعموو ريیشب يخأأوو يمأأوو انأأ انعمتجاا ٬،ممويی يفوو    
 .ً"اجعزمووً افيیخم اهھلكش حبصأأ دقل اهھھھديیرن ال ةةرجشلل ال" :ععامجإلاب
."اهھنم ةةدئاف ال" :هھل انلقوو
 ..ةةرملاا ههذهھھھ يبأأ بضغيی مل    
 ..دتحيی ملوو هھتوص عفريی مل   
.ً"ايیح تمدد ام اهھناكم نم ةةرجشلاا ههذهھھھ ععزنت نل" :ءوودهھب متمت   
.ةتيیملاا اهھھھووررذج نم اهھتعلقوو ةفيیفخ ةفصاع تتءاج ىتح ..اهھناكم يف ةةرجشلاا تيیقبوو     
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 يف رشتنت يتلاا ٬،ننااولألاا لك نموو ةةريیثكلاا تتاشاارفلاا عيیبرلاا لصف يتأيی امدنع ينحرفيی نناك ام لمجأأ    
..انتدلب نيیتاسب لك يفوو انتيیب ةقيیدح ءاحنأأ
 ححرفأأوو تتاشاارفلاا بقااررأأ ًاليیوططً اتقوو يضمأأ ثيیح ةقيیدحلاا ىلإإ ججرخأأ عيیبرلاا ممايیأأ نم ممويی لك يفوو    
.يتفرغ ىلاا ددوعأأ ننأأ لبق ..اهھيیلإإ رظنلاب
 ..ممويی يفوو    
 ..يسفنب اهھھھاعررأأوو اهھب ينتعأأ ..ةليیمج ًااددوورروو يتفرغ ةفرش يف عَعررززأأ نْنأأ تترررق    
 ..ةةرروواجملاا نيیتاسبلااوو انتيیب ةقيیدح ررووزت امك تتاشاارفلاا ينررووزت ننأأ تيینمتوو    



     ..يتفرش ةةررايیزل اهھھھوعددأأوو تتاشاارفلاا مّلكأأوو ممويی لك ةقيیدحلاا ىلإإ ججرخأأ تنك    
؟تتاشاارفلاا ينمهھفت لهھھھوو ..يسفن ىلع كحضأأ مث    
 ..لمأأ ىلع يتدداعك ةفرشلاا ىلإإ تترظن ..ةسرردملاا ىلإإ يباهھھھذذ ليیبقوو ..ليیمج ححابص يفوو    
 وودبت ..اهھقيیحرر مهھتلتوو ..ييددوورروو للوح ريیطت ..ةليیمج ةنّولم ةشاارف ىىررأأ انأأوو ةةريیبك ةةدداعس ينترمغ   
..اهھتاكحض ّةنرر تعمس ينأكوو ..ةةديیعس ةكحاض

 ..ححرفب ريیطت ةشاارفلاا تيیأأرر مث    
..ةةانأأوو فطلب اهھيیحانج ككّرحت   
 ..فقوت ننوودد صقرت   
 ..ءاارمح ةةددرروو مثلت   
 ..ءاارفص مث ..ءاضيیب ةةددرروو مث  
 ..يتفرش ددوورروو لك "ششوشوت" ننأأ ديیرت اهھّنأك ةةّركلاا ديیعت مث  
 ..ةفططاخ ةعرسبوو ..ةيیجاجزز ذفااون يبأأ اهھل عنص ..ةةريیغص ةفرش يهھھھوو ..ةفرشلاا ىلإإ ُتجرخ    
..ةسرردملاا  نم يتددوع نيیح ىلإإ يتفرش لخاادد ةصقاارلاا ةشاارفلاا ىقبتل ذفااونلاا تقلغأأ
 ..ةشاارفلاب ركفأأ تنك ممويیلاا للااوططوو    
 ..ةنّولم ةشاارف هھيیفوو ددوورروو نناتسب ييدنع حبصأأ دقل   
 ..كلذب يئاقدصأأ لك تتربخأأوو    
 ..يتدداعك انتيیب ةقيیدح يف فقوتأأ مل ةسرردملاا نم يتددوع قيیرطط يفوو   
..ةفرشلاا يف ينرظتنت يتلاا يتشاارفبً ايیفتكم تنك دقف ٬،ةةرشابم تيیبلاا ىلإإ تهھجوت     
 امك صقرتوو ريیطت ةشاارفلاا ةيیؤؤرر عقوتأأ تنكوو ..يتفرغ ةفرش ىلإإ تتدعص تيیبلاا تلخدد امدنعوو    
..ححابصلاا يف ..اهھتكرت
 ..ةشاارفلاا دجأأ مل ينكل     
 ...رراارفلاا نم تنكمت امّبرر اهھّنأأ تفخ    
؟اهھھھذفااونوو ةفرشلاا بباب حتفت الأأ يمأأ تيیصووأأوو ..ذفانملاا لك اهھيیلع تقلغأأ دقوو فيیك نكل    
 ..اهھنع تثحب    
 ..ليیوطط ثحب دعبوو    
..ةةرهھھھزز تتاقيیرروو نم ةقيیرروو تحت  ئبتخت ةشاارفلاا تتدجوو     
 ..ةنيیزح اهھتدجوو    
 ..ةليیزهھھھ ةفيیعض    
 ...بجعلاا ينباصأف    
 ؟؟اهھھھرس ام    
  ؟؟تتريیغت ااذذامل   
؟؟اهھھھدحوو اهھل كلم ةفرشلاا ..مماعطط ..ءام ..انهھھھ ددوجوم ءيش لك  
 ..ةفرشلاا ةةذفان تحتف  
 ..اهھصتمت ةةذفانلاا نّنأك ءطبب ككرحتت اهھتيیأأرر مث ..اهھھھاحانج زتهھھھاف ..شعنملاا ءااوهھلاا لخدد  
 وحن تهھجتااوو ..ديیدج نم كحضتوو صقرت ..ةفرشلاا ججرراخ ريیطت ةشاارفلاا تناك ..تتاظحل يفوو     
 ..ةيیرحلاب معنتل ..تتاشاارفلاا اهھتاقيیدص وحن ..انتيیب ةقيیدح رراهھھھززأأ
 ننأب ةظحل ركفأأ الوو ةةرئاطلاا تتاشاارفلاب ملحأأ تترصوو ..ىنعم ةيیرحلل نّنأأ تملعت اهھمويی نموو    
 .ةةدداعسلاا ينعت ةيیرحلاا ننأل ٬،اهھتيیرح زجحأأ
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 ..انتيیب ألمت يتلاا ءايیشألاا لمجأأ للاازت اموو ةةدداعسلاا تناك     
 ننولم ققرروو اهھنيیزيی ةةريیبك ةيیدهھھھ لمحيی تيیبلاا ىلإإ يبأأ لخدد ؛هھسفن تتاشاارفلاا عيیبرر يف هھنأأ ركذذأأ     
 ..رراهھھھززأأوو ددوورروووو ءاارمح ببولقب عمليی ٬،عيیدب
 ققوودنصلاب زئافلاا ننوكيی يكل رخآلاا اندحأأ قبسيی ٬،انيیديیأأ نيیعفاارر ححرفب فتهھن ريیشبوو انأأ تعرسأأ     
 ..ريیبكلاا
 ..اَّنم اهھيیلعً افوخ ..طئاحلاب ههدسج قصلأأوو هھسأأرر ققوف ةيیدهھلاا يبأأ عفرر    
 ..اهھتفرغ يف سلجت يف تناك يمأأ    
 ..انكحضوو انحايیص تتوص تعمس امدعب ضكرت تتءاج    
...يمأأ وحن اهھب ًااريیشم ٬،ديیدش قفرب ههديی يف يتلاا ّةيیدهھلاا ّزهھھھوو فطعناا    
..ريیشب يخأأ الوو انأأ ال انم ًاادحأأ ّصخت الوو ..يمأل ةيیدهھلاف ..ةبيیخ انتباصأأ    
 ..ةيیدهھلاا يمأأ تحتف    
..لسعلاب ةجووزمملاا ةهھكافلاب تيیب هھيیلع ينب ىىولحلاا نم ريیبك بلق اهھيیف نناك    
..ةنس 15  امهھجااووزز ىلع ىضم دقف ..يمأأوو يبأأ صخت ..ةةديیعس ةبسانملاا تناك    
 مقرلاب ةعمش هھترتس بيیج نم يبأأ ججرخأأ ..ةةريیبكلاا ةلوواطلاا ىلع ذيیذللاا ىىولحلاا بلاق يمأأ تعضوو    
..ححرفلاا يناغأأ .ً.اعيیمج انيینغوو ..ررااونألاا أفططأأ ٬،ةعمشلاا لعشأأ )15(

 ليیمج معلاا - 4    
 ..ليیمج معلاا رعاشم نع ىىأنمبً اضيیأأ يهھھھ نكت مل انتيیب يف ةةدداعسلاا رشنت يتلاا ةليیمجلاا سيیساحإلاا    
 ..اهھتساارحوو اهھتيیاعرروو انتيیب ةقيیدح نع للووؤسملاا يناتسبلاا
 ..ةةديیعسلاا انترسأأ دداارفأأ نم ددرفكوو ..هھل خخأك هھلماعيی يبأأ ننأك دقف    
..ةنيیزحلااوو ةةديیعسلاا اهھتاظحلب انتلوفطط شيیعيی ليیمج معلاا نناكوو   
 هھيینذذأأوو نيیتعسااولاا هھيینيیعب ةساارحلاا بلك دهھھھاش املك كحضلاا نم ههرهھظظ ىلع بلقنيی ليیمج معلاا دداكيیوو    
 ينقحاليی ٬،ضيیبألاا هھنطب فصتنم ىتح ددااوسلاب ةللكملاا هھماادقأأوو ليیوطلاا معانلاا ينبلاا ههرعشوو نيیتضيیرعلاا
.يلوحوو هھسفن للوحً انااررووددوو ًااوودعوو ًاازفق
..ةسرردملاا صصاب ييددوعص ىتحً اعِّددوم ييوعيیوو ٬،زنتكملاا ليیوطلاا هھليیذذ رعش ُّزهھيی    
 .ً.ايیمويی انتيیب ببرق ُّرميی ييذلاا ديیحولاا صصابلاا وهھھھ ااذهھھھ صصابلااوو   
 ..انتيیب ةقيیدح يف لمعيی وهھھھوو ايیندلاا ىلع ييانيیع تحتفت - مئاادلاا يقيیدص - ليیمج معلااوو    
 ..يعم بعليی ..ينلمحيی    
 ..اهھيیقسأأوو رراجشألاا ىعررأأ فيیكوو تتاتابنلااوو ددووررولاا ععررززأأ فيیك ينملعيی    
 ..ةبيیرغ ةساارحلاا بلكب هھتقالع تناكوو   
ً؛اليیمجً ايیحرسم ًاادهھشم ررركيی هھمامأأ ههااريی امدنع بلكلااوو    
 ننأأ رظتنيی هھناسلً اجرخم ٬،نيیتيیمامألاا هھيیتمئاقً اعفاارر ضضررألاا ىلع سلجيی مث ,ًاليیلق ححابنلاا نع فقوتيی    
 ةيینااولهھب تتاكرح يف هھلوح ررووديیل اهھھھدعب قلطنيی مث ..ههرهھظظ ىلع تبريیوو هھسأأرر ليیمج معلاا حسميی
..ةسرردملاا ىلإإ ينذخأيیل صصابلاا لصيی امدنع ةفيیرطط تتاكرح نم لعفيی املثم ..ةليیمج
 ..ةضوورلاا يلوخدد دنع للووألاا يعجشم نناك ليیمج معلاا ننأأ ةقيیقحلااوو   
 هھبشيی يل ةبسنلاب رمألاا نناك ..تتااونس ذنم كلذذ نناكوو ..ةةرم للووأل ةضوورلاا تلخدد امدنع هّھنأأ ركذذأأوو    
 ..ةثرراكلاا
 ًائيیلمً اسيیك يناطعأأوو ..ينغيیوو يل قفصيی رراص ..ةضوورلاا ببايیث ييدترراا ليیمج معلاا ينآآرر امدنعوو    
..ًااريیثك اهھبحأأ يتلاا تتايیولحلاب



 ..ةضوورلاا ىلااً اعم ينااذخأأ يمأأوو يبأأ نّنأأ ركذذأأوو    
      ..اهھفاارططأب طيیحيی ضيیبأأ ررانزب ةقايیوو ..ةنكاادد ءاقررزز ررااررززأب ٬،رفصأأً ابوث ييدتررأأ تنكوو    
 ..انتيیب نم ةيیرق تناكوو ةضوورلاا ىلإإ تلصوو ننأأ ام ينكل ..ديیدجلاا ببوثب ًااديیعس تنك ينأأ ركنأأ ال    
 ..ءاكبلاب تعرش ىتح يترسأأ نع لصفنأس ينأأ تكررددأأوو
 تناك يتلاا ةسِّرردملاا ىلإإ يمأأ ينتملس يتلاا ةظحللاا يف يسامح لك تتدقفً اسمحتم تنك ننأأ دعبوو    
..رطملاا لثم ررامهھنالاا نم يعومدد عنمت ننأأ عطتست مل اهھنكل ..بلقلاا ةبيیطط
 ..يلاتلاا ممويیلاا يفوو    
 ..اهھھھديیررأأ ال ..ةضوورلاا بحأأ ال يننأأ ةحاارص لكبوو تنلعأأ  
 ..اهھھھوحن يئااررآآ لك تلدبوو  
..ةضوورلاا ىلإإ يباهھھھذذ ىلع يبأأوو يمأأ رراارصإإ ممامأأ تمطحت يتاضاارتعاا لك نكل  
 !؟ةيیساقلاا ةيیمرلاا ههذهھھھ يمأأ ينيیمرت فيیك ..ممولظم يننأأ تسسحأأ    
 ؟ملعتأأ ننأأ ديیررأأ ينإإ اهھل للاق نم    
..تيیبلاا يف ءاقبلاا ديیررأأ انأأ    
 ..يتضوورر يف للافططألاا لك اهھيیف يعم ككرتشيی ههذهھھھ ييرعاشم ننأأ ظحالأأ تتأأدب اهھھھدنع    
 ..يساسحإإ يف ييدحوو تسل يننأأ تملع   
 ةملؤملاا رعاشملاب رعشنً اعيیمج اننأل ..يعم فططاعتيی ييريیغ أأدبوو ..ييريیغ عم فططاعتأأ تتأأدبف   
..اهھسفن
 ..يتايیح يف هھب رعشأأ ةةرم للووأأ يعامجلاا سساسحإلاا ااذهھھھ نناكوو    
 ..ًاليیمج ًاارروعش نناك    
 ..ةبسانم لك يف ههرظتنأأ تترص   
 ووأأ ..يلثم نيیحرف عيیمجلاا ىىررأف ..انتدلب نم ةبيیرقلاا ةنيیدملاا يف امنيیسلاا ىلإإ بهھھھذذأأ امدنع ىتحوو   
..يلثم رعشيی يلوح نم لك ننأب رعشأأ ..ةشهھھھددوو ..بقرتوو ففوخوو بعرر هھيیف دهھشم رميی امدنع
 ..للامجوو نيیحايیرروو ددوورروو هھيیف ًااديیدجً اناكم لخددأأ امدنع تترصوو    
 ..ةنيیكسلااوو ءوودهھلاب رعشأأ    
..يلوح نم لك ههوجوو ىلع كلذذ ىىررأأوو   
...انريیغ عم رمت اهھھھاارن امدنع ةصاخوو ..ىسنت ال تتاظحل ههذهھھھ   
 ينتأجاف ..ةيیئاادتبالاا ةلحرملاا ىلإإ يلاتلاا مماعلاا يف للاقتنالل ًاادداادعتساا ةضوورلاا ةلحرم تيیهھنأأ امدنعوو   
 حتفت ٬،ةعبررأأ ببااوبأأ اهھل ..ةةريیبك ءاارمح ةةررايیس ةةررابع ..ةليیمج ةيیدهھب ةسرردملاا ممايیأأ رخآآ يف ةملعملاا
 .ً.اضيیأأ امهھھھ نناحتفيی يفلخلااوو يمامألاا ءاطغلاا نّنأأ امك ..ةيیقيیقح ةةررايیس اهھنأك
 ..اهھب ًااديیعس تنك   
 ةيیفرش ةيیدهھھھ اهھھھررابتعاب ريیشب يخأأوو يبأأوو يمأل اهھمدقأأ يكل ةضوورلاا نم يجوورخ ةظحل تترظتنااوو   
 ..ةضوورلاا يف يتملعم نم اهھتذخأأ
 ..ةليیوطط نيینس اهھنأك تتاعاس تترموو     
 ..ججوورخلاا ديیررأأ ..ميیظع للمب تترعش    
 ههذهھھھ يترسأأ دهھھھاشت ننأب يمامتهھھھاا ةةدش نم ٬،ةعرسب تقولاا يضميی ننأأ هللا ىلإإ ععرضتأأ تحرروو     
..يل ةبسنلاب ةفولأملاا ريیغ ةيیدهھلاا
 ..ديیدش ءطبب تقولاا ىضموو    
 ..ةضوورلاا نم ريیخألاا ممويیلاا ىهھتنااوو   
 ةضوورلاا نم ينااذخأيیل ايیتأيی ننأب يناادعوو يمأأوو يبأأ نّنأل ٬،يترسأأ للوصوو بقرتأأ ةةديیدجلاا يتبعل تلمح  
 ...ريیخألاا ممويیلاا يف



 ةةررايیسلاب ححولأأ - يناتسبلاا ليیمج معلااوو ريیشب يخأأ امهھعم نناكوو - يبأأوو يمأأ وحن تضكرروو    
..رراصتنالاا ةيیاارر عفريیوو ..ةنحاطط ببرح نم ًاارصتنم دداع سسرراف ينأكوو ٬،ءاارمحلاا
 ..يمأأ ينتنضتحااوو امهھيیلإإ تلصوو امدنعوو   
.."يتملعم ةيیدهھھھ ..يمأأ يمأأ" :لجع يف تلق  
 ..ةةرمحلاا ىلإإ لئاملاا ضيیبألاا هھجولاا تتااذذ يمأأ حمالم رمغت ةعسااولاا ةماستبالاا تناك  
.."ةسرردملل ةةررايیسلاا ىطعأأ نم نحنف ..ااذهھھھ ففرعن" :ريیشب يخأأ  ححاص ينبيیجت ننأأ لبقوو   
 ..اهھمطحأأ ننأأ تتددددوو ..اهھھھديیررأأ دعأأ مل ..ةةررايیسلاا تهھھھرك ..ةظحللاا ههذهھھھ يف    
 ..يخأأ تكست ننأأ يمأأ تلوواح   
..رططاخلاا بيیيیطت تتالوواحم لك اهھھھدعب عفنت ملوو ..تلصوو ةمولعملااوو ىهھتناا دق نناك رمألاا نكل    
 ..يل ةةوودعك ةةررايیسلاا لماعأأ تترصوو    
 مث نناارردجلاب كسمتأأوو ..نيیتريیغصلاا يمدق عفررأأوو ..اهھقوف بكررأأ تحرر ..اهھمجح رغص ىلعوو     
 ةةررايیس يهھف ..ةةدئاازلاا ققوف ةلومح اهھل ةبسنلاب ينأأ مغرر اهھقوف انأأوو ةةررايیسلاا ريیستف ٬،ةةوق لكب يسفن عفددأأ
..ببوكرلل ال بعلل
 .ً.انيیزح نكأأ مل ..للامعتسالاا "ءوس" نم تمطحت امدنعوو    
 ..تتالجع ننوودد نم تناك ول ىتحوو ٬،ةيیقرروو ةةررايیس يتملعم ينتطعأأ ول تيینمت يننأل    
 ..يتايیح للااوطط اهھب تظفتحال كلذذ تلعف ولوو   
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 ..ةيیئاادتبالاا ةسرردملاا يلوخدد لبق ىتحوو ..ىلووألاا يتلوفطط ذنم صصابلاا ااذهھھھ ففرعأأ       
 رروهھظظ بقرتأأ يمأأ عم ججرخأأوو ةسرردملاا ىلإإ ريیشب يخأأ بباهھھھذذ دعوم عم ًااركاب ظقيیتسأأ تنك دقف      
.ليیمجلاا صصابلاا ااذهھھھ
 هھلعجت يتلاا تتايیلامجلاا لكب ههديیووزتوو هھنيیيیزت ىلعً اصيیرح نناك هھقئاس َّننإف ٬،ميیدق صٌصاب هھنأأ مغرروو      
 ىلإإ نيیح نم هھعيیملتوو تتافاضإلااوو للاكشألاا نم ريیثكب هھنيیيیزت ىلعً اضيیأأً اصيیرح نناكوو ٬،ممااوودلاا ىلعً اقلأأ
 ....ةلح ىهھبأب وودبيیل رخآآ
 تتاحابصلاا يف اميیس الوو ٬،ةئلألتملاا ةةددُّرمزلاك ركابلاا ححابصلاا يف هھقيیرطط يف ىىدداهھتيی صصابلاا نناك       
 بباعلأأ نم ةبرع هھَّنأكوو رهھظيیف ٬،ةنكاادلاا ممويیغلاا فلخ ةئبتخم سمشلاا ننوكت امدنع ةةددررابلاا ةيیوتشلاا
   .ةيیلافتحاا ةبسانم يف ووأأ نناجرهھم يف ةبكرم ووأأ ككريیسلاا
 ..اهھسفن سسوورعلاا لقنتس يتلاا ةبرعلاا هھَّنأك ووأأ ..سسرع ةلفح ىلإإً ابهھھھااذذ هھنظتف ةقيیرطط يف يضميی     
 طسوو يف عقيی انتيیبوو ٬،انتدلب نم ةيیبونجلاا ةهھجلاا يف عقت يهھف ٬،انتيیب نع ًااريیثك ةةديیعب نكت مل ةسرردملاا      
 .ً.ابيیرقت ةةديیدجلاا ةةدلبلاا
 رروباطط نع رخأتنل ٬،مماحزلاا رثكيی ننأأوو ٬،للوططأأ قيیرطلاا نناكوو دعبأأ انتيیب نناك ول ىنمتأأ ُتنك مكوو     
..صصابلاا قئاس اهھيیووريی ةةريیثك تتايیاكحل عمتسنوو ققافرلاا ةبحصب رثكأأ صصابلاا يف وهھلنوو ححابصلاا
..ةقيیقحلااوو ملحلاا نيیب ام تتاهھيیهھھھ ْنكل   
 ..تتااررايیسلاب ةمحددزم ةةدداع ننوكت ال نندملاا نع ةةديیعبلاا ةيیفيیرلاا تتاادلبلاا يف تتاقرطلاف    
 اهھھھرجت يتلااوو ةيیبشخلاا تتالجعلاا تتااذذ تتابرعلاا ننوبكريی ووأأ ببااوودلاا ننوطتميی سسانلاا نم ريیثكوو   
 لخاادد لقنتلل مهھماادقأأ ننومدختسيی ووأأ ..دداصحلل ووأأ ععررزلل للوقحلاا ىلإإ بباهھھھذلاا دنع ةصاخوو ..ببااوودلاا
 ..ةيیئااوهھھھ ةجاارردد هھيیدل نم مهھنيیب ظظوظحملااوو ..ةيیلخاادلاا اهھعررااوشوو ةةدلبلاا



 ىلإإ انقيیرطط يف نحنوو بعلنوو ينغنوو كحضنوو ..سسانلااوو تتاقرطلاا لمأتـنوو ةةرراملاا بقاارن انك    
..صصابلاا نتم ىلع ةسرردملاا
 يتلاا ةةرتفلاا ىلع يفضيی نناك يكزز وبأأ معلاا صصابلاا قئاس َّننأأ ةعوورر رمألاا ديیزيی ييذلاا رمألااوو    
.ةيیفاضإإ ةعتم قيیرطلاب اهھيیضقن
 لهھھھأأ ففرعيیوو ..ًالفطط ًالفطط انفرعيیوو انب متهھيی وهھف ٬،قئاس ددرجم هھنووربتعيی ال انتدلب يف سسانلااوو     
.ريیغصلااوو مهھنم ريیبكلاا ..انتدلب
 صصابلاا ىىرتشاا دقف ٬،نسلاب ًااريیبك سيیل وهھھھ ٬ً،اماع 30 نم رثكأأ ذنم صصابلاا ااذهھھھ ددوقيی يكزز وبأأ معلاا    
    .ممااوودلاا ىلع ًااديیدج وودبيیل هھيیلع ظفاحوو ..عفايی بباش وهھھھوو
 قيیرطط يف ووأأ ٬،ةسرردملاا ىلإإ تيیبلاا نم ةيیمويیلاا انتلحرر للالخ تتايیاكحلاا نم ريیثكلاا انل يكحيی نناكوو     
 ..تيیبلاا ىلإإ ةسرردملاا نم انتددوع
 ببوكرر يف ححابصلاا ةعتم َّننإف ؛انتويیب ىلإإ ةةددوعلاا دعوم نيیحيیوو ًاارهھظظ ةسرردملاا ممااوودد يهھتنيی امدنعف    
 لصيیل تتافاسملاا ييوطيی ننأأ هللا ىلإإ ععرضتنف .ً.انايیحأأ سمشلاا ةةدحوو انبعت ةةدشل للم ىلإإ للوحتت صصابلاا
 ..رراهھنلاا للااوطط ةساارردلاا انتبعتأأوو سسرردلاا انكهھنأأ ننأأ دعب ٬،تقوو ععرسأب هھتيیب ىلإإ انم دحااوو ٌّلك
 نم دكأتيی ٬،ةةددوهھعملاا هھتماستباب صصابلاا بباب ممامأأ انلبقتسيی يكزز وبأأ معلاا ننأأً احيیرم رمألاا لعجيی امموو   
 ال يتلاا هھتايیاكح ديیدج نم انيیلع صقيیوو انب قلطنيی مث ٬،ححابصلاا يف مهھھھرضحأأ نيیذلاا ببالطلاا عيیمج ددوجوو
..ققاهھھھررإلااوو بعتلاا مغرر لعافتنف ٬،يهھتنت
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 ..ببالطلاا نم ريیثكلاا ريیثكلاا يتسرردم يف     
 مهھھھ نيیذلاا ةةدلبلاا ءانبأأ مظعم مضتوو ٬ً،اادج ةمخض يهھھھوو ٬،ةطسوتملااوو ةيیئاادتبالاا نيیتلحرملاا مضت يهھف     
 ةمصاعلاا ىلإإ اَّمإإ مهھھھددالووأأ ننولسريی نيیذلاا ءايینغألاا ءانبأأ  ضعب ءانثتساب ٬َ،ابيیرقت ةساارردلاا نس يف
 يفً اضيیأأ ااوسررديیل ةصاخلاا مهھتااررايیسب ةبيیرق نندم ىلإإ مهھنولسريی ووأأ ٬،ةيیبنجأأ ةيیلخاادد سسرراادم يف ااوسررديیل
 يناثلاا ففرطلاا يف عقت ىىرخأأ ةسرردم كلانهھھھ نناكوو ..مهھتويیب ىلإإ ءاسملاا يف ننووددوعيی مث ةيیبنجأأ سسرراادم
.نيیتلحرملاا ببالطط نم رخآآ ًااءزج مضت ٬،انتدلب نم
.يقافرر لكوو ينااريیجوو يبرراقأب يقتلأأ اااهھيیفف ..ةسرردملاا ههذهھھھ لِّضفأأ ُتنك دقف يل ةبسنلاب   
..ىحمت ال تتايیركذذ يسفن يف تكرت يتلاا ةليیمجلاا ءايیشألاا نم ريیثكلاا ريیثكلاا انعمجيی   
 نم نيیسرردملاا ضعب انيیتأيیً انايیحأأوو ٬،اهھسفن انتدلب ءانبأأ نم اهھتاسرردموو ةسرردملاا يسرردم مظعم نناكوو   
 انتدلب تتانب نم ججووزتيی مهھضعبوو ٬،ةةريیبك ةعرسب ةةدلبلاا يلاهھھھأأ عم ننوجمدنيی مهھنم ريیثكوو ٬،اهھجرراخ
 ..اهھلهھھھأأ نم ننوحبصيیوو ٬،مئاادد لكشب اهھيیف ننونكسيیوو
..رخآآ نناكم يف امهھھھددوجوو رردنيی للامجوو رحس انتيیرق يفف    
 ..ةحاسمووً امجح ربكأأ اهھَّنكل ٬،ةةدلبلاا تتويیب هھبشت يتسرردموو    
 تتابلاطط اّمأأ ..ةطسوتملاا ةلحرملاا ببالططوو ٬،ةيیئاادتبالاا ةلحرملاا تتابلاططوو ببالطط نم ريیثكلاا بعوتست     
 ةبرقم ىلع عقت ..ةيیوناثلااوو ةطسوتملاا نيیتلحرملاا مضت ىىرخأأ ةسرردم ىلإإ نبهھھھذيیف ةطسوتملاا ةلحرملاا
  .يلزنم نم
 ..يلصألاا هھكلام ففرعيی ال ٬ً،ايیرثأأ ًاادبعم ووأأ ًاارصق نناك يتسرردم ىنبم َّننإإ للوقيی نناك ييِّدج     
 ..ننأشلاا ااذهھھھ يف يكزز وبأأ معلاا ممالك عم قباطتيی ييدج ممالك نناكوو    
 ٬،دحأأ هھب بلاطيی ملوو ٬،ةةدلبلاا ةيیدلب ىلإإ ممايیألاا يضم عم تلوحت يثاارتلاا رصقلاا ةيیكلم َّننإإ ننالوقيی امهھھھ   
 مظعم لثم رخصلاا نم ةيینبم يهھھھ ٬،يقيیقحلاا اهھبحاص ففرعيی الوو اهھتصق ففرعت الوو ةَّيیرثأأ ةسرردملاف
 ..نمزلاا رثأأ نم ًااريیثك تهھب هھنول ننأأ ريیغ ..عمال رمحأأ ديیمرق اهھفقس وسكيیوو ٬،ةةدلبلاا تتويیب



 يتأيی مهھم رثأأ يهھف ٬،مهھثاارت نمً ايیساسأأ ًااءزج هھنووربتعيی ٬،ةسرردملاا ىنبمب ننومتهھيی ةةدلبلاا نناكس نناكوو    
 ..هھمامأأ رروصلاا ططاقتلااوو ههرظنمب ااوعتمتسيیوو ههووريیل ةةدلبلاا ججرراخ نم ررااووزلاا ضعبً انايیحأأ
 دعيی مل هھَّنكل ً ابيیرقت انتسرردم رمع نم ٬،ميیدق ريیغص دحااوو ٬،نناقصالتم نناادجسم ةسرردملاا ببرقوو     
 .ً.امدختسم
 دجسملاا بباب دنع ةيیماخرر ةحول ىلع ششوقنم وهھھھ امك ةةدلبلاا يبرتغم ةقفن ىلع ينب ثيیدح رخآلااوو   
 ..نيیتنس ووأأ ةنسب يتددالوو لبق ام ىلإإ اهھھھرمع ددوعيی
 ةحاتم ةحاسم ..قصالملاا اهھھھدجسموو ٬،اهھتاحاسوو ٬،اهھتاعاقوو اهھلوصفوو ةسرردملاا ةقووررأأ تناك دقف     
 ..ةسرردملاا ببالطط لكل
 عتمتلااوو دجسملاا يف ةةالصلااوو بعللااوو سسرردلاب ٬،انمويی نم ًاليیوططً اتقوو نناكملاا ااذهھھھ يف يضقن انكوو    
 .ةبالخلاا ةعيیبطلاب
 .ممدقلاا ةةرك ةبعل ننوبحيی ام رثكأأ ننوبحيی ةسرردملاا ببالطط نناكوو     
 ًانايیحأأوو ٬،نيیسرردملاا ضعب بعللاب انكرراشيیوو ٬،ةسرردملاا ججرراخ ةيیلمرر ةحاس يف ةةركلاا بعلن انكوو    
 ..ةيیقيیقحوو ةيیوق تتاهھجااوم اننيیب رروودتوو ٬،ببالطلاا نمً اقيیرفوو نيیسرردملاا نمً اقيیرف ؛نيیقيیرف لكشن
 انيیلع ننوبِّعصيی ففوس مهھنإب - نيیحززام - اننوودددهھيیف ..مهھيیلع ززوفن انك ننايیحألاا ضعب يفوو    
..تتاقووألاا لمجأأ مهھعم يضقنوو ..مهھكحضل كحضنف ..تتاناحتمالاا
 نناكوو ٬،ممدقلاا ةةرك ةبعل ًااريیثك ىىوهھيی ٬،ةطسوتملاا ةلحرملاا يف ٬،فسويی هھمساا بلاطط ككانهھھھ نناكوو    
 قيیرفلاا يف ااونوكيی ننأأ ننونمتيی ااوناك عيیمجلاا َّننإف كلذلوو ٬،بعللاب ززوفيی امً ابلاغ هھعم بعليی ييذلاا قيیرفلاا
 .نيیسرردملاا قيیرف عم ةهھجااوملاا ننوكت امدنع ةصاخوو ..فسويی هھيیف ننوكيی ييذلاا هھسفن
 ..نيیدهھھھاشملاا ففوفص نيیب سسولجلاا لضفيیوو ..ممدقلاا ةةرك ةبعل ًااريیثك بحيی نكيی ملف ديیلوو يقيیدص امأأ    
 ججاتحيیوو يساسأأ بعال بيیغيی امدنعف ٬،ةبعللاا ههذهھب ًاارهھھھام تسل ينأل ٬ً،ابلاغ ططايیتحالاا يف بعلأأ انأأ تنكوو
 ..بعللاا ينم ننوبلطيی رخآآ بعال ىلإإ قيیرفلاا
 ..ةةدهھھھاشملاب عتمتسااوو سلجأأ ًالماك قيیرفلاا ننوكيی امدنع اَّمأأ   
..تتاقووألاا لمجأأ يضقن انك كلذبوو   
 ةةركلاا ببرضيیل ةيیلاع ةةزفق زفق ٬،نيیسرردملاا قيیرف عم تتايیررابملاا ىىدحإإ يفوو ٬،فسويی َّننأأ ركذذأأوو   
 يف ةمدقوو ةليیوطط ةةرتف لظظوو ٬،ىنميیلاا هھمدق تترسكف ةةوقب ضضررألاا ىلع طقسوو رثعت هھنكل ٬،هھمدقب
.)ةةريیبجلاا(
 ننوودد يشملاا عيیطتسيی ال فسويی نناك ثيیح ٬،ةثدداحلاا كلت ىلع كحضن ةةرتفلاا كلت للااوطط انيیضقوو     
 دداع هھتريیبج نم رررحت ننأأ دعب هھنكل ..ممدقلاا ةةركب بعللاا ىلع كلذذ دعب ؤؤرجيی نل هھنأأ اننظظوو ..ززاكع
  ..نكيی ملً ائيیش َّننأكوو ةةركلاب بعليی
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 ننوودشنيیوو ةيیقيیسوم تتالآآ ىلع ننوفزعيی مهھھھوو ٬،ييددالب ملع ننوعفريی يتسرردم يف ةفاشكلاا ىىررأأ ُتنكوو    
.ممويی لك ححابص ..ملعلاا ىلع ةيیحتلاا ننوقليیوو ٬،ينططولاا ديیشنلاا
 ..ًااريیثك ينبجعيی دهھشملاا ااذهھھھ نناكوو    
 ..ةفاشكلاا للوخدد ديیررأأ ّينإإ يبأل تلق    
 ..يئاادتبالاا للووألاا فصلاا يف ًااريیغص ُتنك   
 ..ينعجشوو ..ههذهھھھ يتبغرب ًااريیثك يبأأ بّحرر   
 ينوعجشف ..ةفاشكلاا ةقرف يف يكاارتشاا ةقيیرطط نع ممويی لك ملعلاا ننوعفريی نيیذلاا يئاقدصأأ تلأس    
..ةفاشكلل يمسرلاا ططاشنلاا ممويی وهھھھوو ةيیعوبسألاا ةلطعلاا ممويی رضحأأ ننأأ ينم ااوبلططوو .ً.اضيیأأ مهھھھ



 دئاق نكل ...ملعلاا عفرر يف ةكرراشملاا ديیررأأ تنكوو ٬،ططاشنلاا ااذهھب ًااريیثك متهھھھأأ تتأأدب ممويیلاا كلذذ ذنموو    
 ..ببرردتلاا يفً اتقوو يضميی ننأأ هھيیلع ملعلاا عفريی نم َّننأل ..تقولاا ضعب لهھمتلاا ينم بلطط ةقرفلاا
..ةفاشكلاا يف ممدقألااووً انس ربكألل ةيیلضفألااوو
 نناكوو ..ةيیحتلاا ءااددأأوو ملعلاا عفرر دنع ةصاخوو ..ةقدب ننولعفيی ااذذام مهھبقااررأأ ننأأ ىلعً اصيیرح ُتنك    
   ..ملعلاا عفرر يف ددونجلاا ةقيیرطط هھبشيی ًالماكتمً اضاارعتساا كلذذ
 نيیذلاا نّنأل ..كلذذ ينم بلطيی ننأأ ننوودد ٬،يمويی هھبش لكشب يفشكلاا ييزلاا ءاادترراا ىلع تصيیرحوو    
...طقف ملعلاا عفرر مهھنم بلطيی نم مهھھھً ايیمويی َّييزلاا ااذهھھھ ننوودتريی
 ةقرفلاا دئاق فشكاا ؛ملعلاا عفرر تقوو نناح امدنعوو ٬،يفشكلاا ييزلااً ايیدترم تنك ..ممايیألاا دحأأ يفوو    
 ..ممويیلاا كلذذ يف ملعلاا عفريی ننأأ هھل ًاارررقم نناكوو ٬،ببالطلاا دحأأ ببايیغ
 عفرر ةيیفيیكل ةماتلاا يتفرعم نمً اقثااوو ُتنك ننإإ ينلأس ..ةفاشكلاا يّيززً ايیدترم ةقرفلاا دئاق يندهھھھاشف     
 ؟؟ملعلاا
  ..ينعست ال ايیندلاا َّننأأ تترعش ةظحللاا ههذهھھھ يفوو     
 رمألاا ااذهھھھ نقتاا ينأأ هھل تتدكأف ..ئئرراطط ببسل كلذب مموقأأ َّننأأ للااؤسلاا ااذهھھھ للالخ نم ديیريی نناك     
 .ً.امامت
 نم ملعلاا عفرب ةقرفلاا ككرراشتس تحجن ول ..تناح دق كتصرف يهھھھ ههذهھھھ ..ممويیلاا كبرجنس" :للاقف     
 .."رخآآ ىلإإ نيیح
 ةفاشكلاا دئاق ملع ولوو ..ملعلاا عفرر يف أطخلاا بحيی ال ةسرردملاا رظظانف" ..أطخلاا نم ينررذح مث    
."ةيیناث ةةرم ملعلاا عفرر نم كعنميیس
."لعفأس ااذذام ىىرت ففوسوو ..قلقت ال" :هھل تلق    
 يفوو بنج ىلإإً ابنج ننووريیسيی مهھھھوو ةفاشكلاا اهھيیددؤيی يتلاا تتااوطخلاا لماكً امامت تظفح دق ُتنكوو    
 ًاارراارم كلذذ ىلع تبرردت ينأل أطخأأ ننأأ ليیحتسملاا نم يننأأ نم ًاادكأتم تنكوو ..ةةدحوم ةتباث تتااوطخ
 ..ًااررااركتوو
 ..اهھھھاسنأأ ننأأ نكميی ال ةعئاارر ةبرجت تناكوو     
 ..ةحيیحصلاا ةقثااولاا يتااوطخ ىلع ةقرفلاا دئاق ينأنهھھھ دقوو     
 تتالافتحاا يفوو ..ببالطلااوو نيیسرردملااوو رظظانلاا ممامأأ تتاارملاا تتاارشع ملعلاا تعفرر ممويیلاا كلذذ ذنموو     
 ةصرفلاا حيیتأأ ُتنك لب ..ففرشلاا ااذهھب طقف ييدحول ىظحأأ ننأأ ديیررأأ نكأأ مل ينكل ..ةسرردملاا لخاادد ةةدع
 يملح ققحت امك ٬،ملعلاا عفرب هھملح ققحأل ..كلذب مموقيیل هھبررددأأوو ههدعاسأأوو ٬،ملعلاا عفريی ننأأ بحيی نم ِّلكل
...ممايیألاا دحأأ يف
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.ةةديیعبلاا انتدلب يف يئاقدصأأ عيیمج نيیب نم يسفن ىلإإ ببرقألاا نناك ديیلوو يقيیدص       
 .ً.امئاادد ههريیكفت لغشت رفسلاا ةةركف تناك دقف ٬ً،ااريیثك ةساارردلاب هھسفن  لغشيی ديیلوو نكيی مل      
 ههوبأأ نناك دقف ٬،ةعااررزلااوو ضضررألاب قلعتيی امبً اصوصخوو ٬،ةةديیدع ءايیشأب ًاارهھھھام ديیلوو نناكوو       
 ..بنعلااوو ححافتلااوو نيیتلااوو ززوجلاب ةئيیلم للوقح ةةدع كلميیً اعرراازم
 ديیلوو امنيیب ..هھلثمً اعرراازم ننوكيی ننأأ ههديیريی ييذلاا ههدلااوو ممالحأأ عم قباطتت نكت مل ديیلوو ممالحأأ نكل     
 ..ةةرراجتلاا يف مهھلثم ككانهھھھ لمعلل ٬،هھتمومع ءانبأأوو هھتوخإب قحليیل اادنك ىلإإ رفسلاا ديیريی
 .ً.اعم رفسلاا ةةركفب ينعنقيی نْنأأ ةةرم نم رثكأأ للوواح دقوو     
 ىلع يسفن ليیختأأ ال انأف ..ييدنع ةغاستسم نكت مل ةيیبنجأأ ةلوودد يف رراارقتسالااوو رفسلاا ةةركف َّنكل     
 ييدنع حبكت ءايیشأأ يضررأأوو يتدلبب يكسمت ةةدشف ..يبرغ عمتجموو ةيیبرغ ةئيیب يف شيیعأأ ققالططألاا



 ..انتدلب ببابش نم ريیثك لعفيی امك ةةرجهھلاب ريیكفتلاا ححامج
 ةبغرروو ةةدداع نناك رفسلاا ننأأ ريیغ ..يلثم مهھتدلبوو مهھضررأأ ننوبحيی ااونوكيی مل مهھنأأ ينعيی ال كلذذ نكل    
 ..لضفألاا نعً اثحب انتدلب يف
 ءانبأأ نم دحااوو ججووزت ام ًااررددانوو ٬،رفسلاا للاطط امهھم ٬،اهھنم ننوجووزتيیوو انتدلب ىلإإً ابلاغ ننووددوعيی مهھھھوو   
 ..ةيیبنجأأ ةةأأرماا نم انتدلب
 ..انديیلاقتوو انتاادداع عمً اتاتب قفتيی ال رمأأ كلذذ َّننأأ ننووربتعيی ااوناك     
 اادنك اميیس الوو رجهھملاا ددالب يف شيیعلااوو ةةرجهھلااوو رفسلاب ننووركفيی نيیذلاا ءالؤهھھھ نيیب نم نناكوو     
 ..ننوورجاهھم ببرراقأأ ييدل نكيی ملف انأأ اَّمأأ .ننوورجاهھم ببرراقأأ مهھيیدل مهھمظعموو ..رثك يل ءاقدصأأ
 ملووً ايیرطيیبً ابيیبطط لمعيی دحااوو مع نباا هھلوو ..ججووزتت ننأأ لبق ةةريیغص تيیفوت ةةدحااوو ةقيیقش هھيیدل يبأف    
 ..رفسلابً اضيیأأ وهھھھ ركفيی الوو ينم ربكأأ ديیحوو خخأأ ييدنع انأأوو ..دعب ججووزتيی
 يف ققوقحلاا سسررديیل ةمصاعلاا ىلإإ لقتنيیوو ةيیوناثلاا يهھنيی ننأأ ديیريی وهھف ..ميیدق ملح هھيیدل ريیشب يخأأوو    
 َّننأل ..هھلثمً ايیماحم ننوكيی ننأأ هھيیلع ُّحليی يبأأ ننأأ عم .ً.ايیضاق حبصيیل ..ءاضقلاا دهھعم لخديی مث ةعماجلاا
 ..ءاضقلاا ددويیق نم رثكأأ ًاارررحتم هھلعجت يبأأ ييأأرب ةةاماحملاا
 ريیغب الوو ةةاماحملاب ركفأأ مل ينكل ٬،ققوقحلاا ةيیلك للوخدب ريیكفتلاا ىلعً اضيیأأ انأأ ينثحيیوو هھثحيی يبأأوو    
 بكررأأ ننأأ ييدنع ةيینمأأ مظعأأوو ربكأأ تناكوو ..ءاقدصألاا عم بعللاا ربكألاا يمهھھھ نناك دقف ٬،ةةاماحملاا
 ..دحأأ يعم ننوكيی ننأأ ننوودد ييددرفمب )ةةررااوودلاا ةلجعلاا(
 تتاارتف يف الإإ يل ححاتيی ال ييذلاا عيیدبلاا )يمااررونابلاا( دهھشملاا لمأتأل اهھتمق ىلإإ دعصأأ نّنأأوو      
 ..اهھھھريیغ دحأأ دحأأ عم ووأأ ييدحول ةلجعلاا بكررأأ ننأأ ضفرت يتلاا ًااديیدحت يمأأ ةقفربوو ٬،ةةدعابتم
 ..يمون دعوم ىتح ةسرردملاا نم يتددوع دعب تقولاا مظعم ينقفاارتوو ..ًااريیثك يلع ففاخت يمأف     
 ..ديیلوو يقيیدص عم ههزنتلل بباهھھھذلابً انايیحأأ يل حمست تناك اهھَّنأأ ريیغ
 ..ةساارردلابً امتهھم نكيی مل هھَّنكل .ً.اقح ًاازيیممً اعيیددوو ىتف ديیلوو نناك    
 رفاسيی ففوس هھنأأوو ٬،ككانهھھھ هھمالحأأ نع ينثدحيی نناك تقولاا مظعم يفوو ٬،اادنك ىلإإ رفسلل مئاادد هھعلطت    
 ينبيیوو ددوعيیل للاملاا نم ريیثكلاا ريیثكلاا عمجيیوو ٬،ةةرراجتلاا يف هھتوخأأ عم لمعيی مث ٬،ففوورظلاا هھل حنست امدنع
 ..ةةدلبلاا تتانب لمجأأ ججووزتيیوو ٬ً،اارصق هھل
 ..ببَّرقملاا يقيیدص وهھف ..ةلمم تناك - امبرر - انتدلب يف يتلوفطط َّننإف هھتقفرروو ديیلوو الول ةقيیقحلاا يفوو   
 ..ةةدلبلاا للافططأأ نيیب هھمهھفأأوو ينمهھفيی نم رثكأأوو
 يكذذ دلوو هھنأب قثتوو هھبحت يتدلااوو تناكوو .ً.اعم يكبنوو .ً.اعم وهھلنوو .ً.اعم ههركنوو .ً.اعم بحن انك    
 .رروهھتم ريیغ لقاع
 نيیتاسبلااوو للوقحلاا ىلإإ - كلذب يتدلااوو اهھيیف يل حمست  يتلاا ةةررددانلاا تتاقووألاا يف -ً اعم انبهھھھذذ املاطلوو    
 ..ةةديیعبلاا
.ةيیقرشلاا ةيیحانلاا نم انتدلب ىلع ففرشيی ييذلاا لبجلاا ةمق اندعص ةةَّرموو    
 رقبلااوو ريیمحلاا نم ةعومجم اهھيیف هھيیبأل ةةريیغص ةعررزم ىلإإ بهھھھذن انك امدنع ييدنع ءيش لمجأأوو    
 ..طبلااوو ججاجدلااوو
 ..ييددامرلاا ررامحلاا ببوكرر ينحرفيی ام رثكأأ نناكوو    
 ججوواازت هھجتنيی نيیجهھھھ ننااويیح ديیلوو ينربخأأ امك لغبلااوو ٬،)ًالغب( لب ٬ً،ااررامح نكيی مل ةقيیقحلاا يف وهھھھوو   
 .سسرفلاا ةةوقوو ررامحلاا ربص لغبللف ؛ةةزيیمملاا امهھتافص نم ديیدعلاا بستكيی ٬،ررامحوو سسرف
 ..رجلااوو ببوكرلاا يف لمعتست ٬،ةكرحلاا ةعيیرس مسجلاا ةةريیغص تتالضعلاا ةيیوق تتانااويیح للاغبلااوو    
 بعصيی يتلااوو ةكلاسلاا ريیغ ققرطلاا تتااذذ ةيیلبجلاا قططانملاا يف ةليیقثلاا للامحألاا لقن اهھناكمإب للاغبلااوو    
 .اهھكولس ةثيیدحلاا لقنلاا لئاسوو ثثدحأأ ىلع ىتح
 ."لغبلاك ديینع" للاقيیف ددانعلاب فصتيی لغبلااوو    



 هھسفن يمرب رحتنيیوو هھلمحب يمريی للابجلاا يلاعأأ يف رئاس وهھھھوو هھسئاس هھيیلع اسق ااذذإإ هھَّنإإً اضيیأأ للاقيیوو   
.لبجلاا ىلعأأ نم
 للابجلاا ددوعص ىلع ةةريیبك ةةرردق اهھلوو ٬،ريیمحلاا نم ًااريیثك ىىوقأأ يسفنب تظحال امك للاغبلااوو     
..ًاليیقث ًالمح لمحت يهھھھوو تتابثوو ةةرراهھموو ةةوقب تتاارردحنملاا للووزنوو
 انتدداعك - ديیلوووو انأأ تسلج ٬،ةيیفيیصلاا ةلطعلاا يف ةلفقم ةسرردملاا تناكوو ٬،فيیصلاا ممايیأأ نم ٬،ممويی يفوو    
..)ءاملاا نيیع( دنع انتدلب يف نناكم لمجأأ يف -
 .ً.افيیطل ءااوهھلااووً اشعنم وجلاا ننوكيی نناكملاا ااذهھھھ يفف    
 ألميی ىتح قفرب ءاملاا ببايیسناا تتوص عم ٬،ةعوورروو ًالامج نناكملاا ديیزيی نيیعلاا نم قفدتملاا ءاملااوو   
 ءوودهھب اهھبئااررزز ىلع ددوعت مث اهھھھدحول ءاملاا ببرشتل ببااوودلاا يتأت ثيیح ٬،ريیبكلاا يجرراخلاا ضضوحلاا
..ننامأأوو
..ةميیدقلاا ةةدلبلاا تتويیب ةصاخوو ٬،تتويیبلاا نم ريیثك ىلإإ لصت ههايیم انتدلب يف نكت ملوو       
 يف تتاناازخ ىلإإ اهھنلقنيیوو ..نهھسؤؤرر ىلع اهھنلمحيیوو رراارجلاا ننألميی ثيیح نيیعلاا ىلإإ نبهھھھذيی ءاسنلااوو       
 صصوصرملاا ششامقلاا نم ةعطق نعضيی نهھف ..رراارجلل ءاسنلاا لمح ةقيیرطط نم بجعأأ تنكوو ..تتويیبلاا
 نلمحيی نهھھھوو ةشهھھھدم ةقاشرب ءاسنلاا ريیستوو ..ششامقلاا ةعطق ققوف رراارجلاا نعضيی مث ٬،ييرئاادد لكشب
.ءام ةطقن اهھنم عقت ننأأ ننوودد ..نهھسووؤؤرر ىلع ءاملاب ةةءولمملاا رراارجلاا
 ..ييرردص يف ٍّرس نع ًااديیلوو تتربخأأ ممويیلاا كلذذ يف    
 ..انتلوفطط يف اهھب ركفن ننأأ نكميی يتلاا رراارسألاا ربكأأ وهھھھ رسلاا كلذذ نناك    
 .."ىملس بحأأ يننإإ" :هھل تلق     
!؟ىملس ..ىملس :ةشهھھھددوو ببرغتساب ححاصف     
 يهھھھ تتءاج يتلاا ..سمشلاا ننولب ةجزتمملاا ءاارمسلاا ةةرشبلاا تتااذذ ..اهھفرعن يتلاا ىملس دصقيی وهھھھوو    
.ميیعن معلاا هھمساا مهھل بيیرق دنع ..انتدلب نم فيیصلاا ةلطع ءاضقل ةبيیرقلاا ىىرقلاا ىىدحإإ نم اهھترسأأوو
."عيیمجلاا انعمسيیس ..يبغ ايی كتوص ضفخاا" :تلق    
 ععدداخم نم كل ايی ؟هھكلميی ييذلاا نكسملاا يف ميیعن معلاا نناكدد ققوف نكست يتلاا ىملس دصقت لهھھھ"
 ديیعبلاا ميیعن معلاا نناكدد ىلإإ ينذخأت َتنك ااذذامل يسفن نيیبوو ينيیب للءاستأأ ُتنك انأأوو ..ريیطخ
 امنيیب ..ىشمتت ننأأ ديیرت كنإإ يل للوقت تنكوو ..ًالثاممً اناكدد انتيیب ببرق ننأأ عم تتايیولحلاا ييرتشنل
 ."!ريیبك غغوواارم كنأأ َّكش ال ..يبغ نم يل ايی .ىملس ىىرت نْنأب عمطت تنك تنأأ
."كتربخأأ يننأل ممدنأأ ينلعجت الوو ..ديیلوو ايی كلذذ لقت ال" :هھتبجأأ      
.."!ىملس بحت كنأأ تفرع فيیك ينربخأأ" :للوقيیووً اكحاض ةظحللاا ههذهھھھ يف ديیلوو رجفنيی      
 ..ميیعن معلاا نناكدد ىلإإً امئاادد بهھھھذذأأ ينإف كلذلوو ..ممويی لك ىملس ىىررأأ نْنأأ ىنمتأأ يننإإ ديیلول تلق    
   ..نيیعلاا ةحاس يف اهھمأأ عم يشمت اهھفدداصأأً انايیحأأوو ..ككانهھھھ اهھھھااررأأ ام ًااررددان يننكل
."؟اهھتملك لهھھھ يل لق" :ععوضوملاب هھمامتهھھھاا ددااددززاا دقوو ديیلوو للاق    
 ىلع ؤؤرجأأ ملوو ..ًاادج ةليیلق تتاارم الإإ اهھب يقتلاا ننأأ نم نكمتأأ مل انأأوو ؟ديیلوو ايی اهھملكأأ فيیكوو"
."ًالصأأ ييددوجوب رعشت ال اهھنظظأأوو ..ةةدحااوو ةملك اهھعم ملكتلاا
."للوواحن انعدد"
."؟فيیك" 
."ام رمأب ركفنل" 
."ممممم" 
 اهھب قحلت تيیبلاا نم ججرخت امدنعوو ٬،ميیعن معلاا نناكدد لباقم اهھتيیب ممامأأ اهھھھرظتنن ننأأ كيیأأرر ام" 
."اهھملكتوو
.."ًاادبأأ كلذذ لعفأأ نل ؟ديیلوو ايی ينم رخست لهھھھ" 



 يف ىىركذذ سمشلاا ننولب ةجووزمملاا اهھترمس تيیقبوو ..اهھتيیرق ىلإإ اهھترسأأ عم ىملس تلحرر ممايیأأ دعبوو 
..للابلاا
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 يف صصابلاا ننوبكريی نيیذلاا ببالطلاا نم ُتنك يننأأ - امبرر - ظحلاا نسح نموو ٬،ةليیمجلاا ءايیشألاا نم    
 ..ببالطلاا يقاب لقيیل ةةدلبلاا يف ررووديی مث ةلحرلاا ةيیاادب
 ٬،نيیرخآلاا لصويی ننأأ دعبً ابلاغ مهھتويیب ىلإإ نيیلصااولاا رخآآ نيیب نمً اضيیأأ ننوكأأ ةةددوعلاا قيیرطط يفوو     
 ..ةسرردملاا نع مهھنم ريیثك تتويیب نم دعبأأ يتيیب َّننأل
 .ذيیمالتلاا يقاب لصويیل هھقيیرطط لمكيی مث تيیبلاا ىلإإ ينلصويی يكزز وبأأ معلاا نناكوو    
 تتالحرر ةةدعب مموقيی يكزز وبأأ معلاا نناك كلذل ٬،ةسرردملاا ذيیمالت لك عسيی صصابلاا نكيی مل ةقيیقحلاا يفوو    
 كلذذ َّننأأ دقتعأأوو ..ليیصوت ةلحرر للَّووأأ بكررأأً امئاادد تنك ينكل ..اهھھھدعبوو ةسرردملاا لبقً ايیمويی ليیصوت
.ةيیفاضإإ ةيیمااركإإ عم يبأأ نم ةةديیدش ةيیصوتل ددوعيی
 لمجأأ نموو ٬،يهھتنت ال يتلاا هھتايیاكح نم ةيیاكح ةلحرر لك يف انل يكحيی نناك يكزز وبأأ معلاا َّننأأ ركذذأأوو    
 "هھتووالغ" ىىدم انل نيیبيیل ..صصابلاا هھئاارش ةصق رخآل نيیح نم اهھھھررركيیوو انل اهھيیووريی نناك يتلاا تتايیاكحلاا
 ..للوقيی امك ههدنع
:للوقيیوو ححرفب هھتصق يكزز وبأأ معلاا يكحيیوو  
 تتانب ثثالث نهھھھوو يتااوخأأ ربكأأ تنكوو ..ييدلااوو يفوتً ابيیرقت 16 نس يف ًااريیغصً اباش تنك امدنع   
 يف ةةريیغص ةيیرق تناك يتلاا انتدلب ءاسن لك لثم يمأأ تناكوو ٬،نهھنيیب ديیحولاا َّيبصلاا انأأوو ٬،تتااريیغص
 يف يبأأ دعاسأأ اهھتقوو تنكوو ٬،تيیبلاا يف لمعلاا ريیغ ففرعت الوو ٬،ةباتكلااوو ةةءاارقلاا ففرعت ال ممايیألاا كلت
 للوقح يف ًااديیعب ووأأ ةةرروواجملاا للوقحلاا ضعب يفً احالف لمعيی يبأأ نناك امك ٬،انل ريیغص نناتسب ةعااررزز
 ..انتيیرقب طيیحت يتلاا ىىرقلاا
 ةةرسأأ اننأأ ةصاخوو ..عيیمجلل ننزح رردصم ةةريیصق ةةرتف دعب هھتوم مث ءىجافملاا يبأأ ضضرم نناك    
 ..ةةريیبك
 ..ًااريیثك ةيیرقلاا لهھھھأأ اندعاس ةيیاادبلاا يف    
 نيیذلاا نيیبرتغملاا ةةرثكل ًاارظن ؛ةحوبحبلااوو ةحاارلاا نم ءيشب شيیعت ممويیلاا يهھھھ امك نكت مل انتيیرق نكل    
 ..ًاادبأأ مهھيیلع ننولخبيی الوو مهھھھرسأأ ىلإإ للااومألاا ننولسريی
 ككرت ديیررأأ نكأأ مل ..ةةركفلاا ههذهھھھ تتدعبتساا ينكل ؛ةيیرقلاا ببابش نم ريیثك لثم رفسلاب ًالووأأ تُتركف    
 ..نهھھھدحول تتااريیغصلاا يتااوخأأوو يمأأ
 الوو ًاادج ًااريیغص انناتسب نناك دقف ..انشيیع ةمقل نيیمأت لجأأ نم للاجم ييأب لمع نع ثحبلاا تترررقف     
 ..طقف مماعلاا فصنلوو زبخلاا نم انتجاح انل نمؤيیل ىتح يفكيی
 ..اهھب رجاتأأ ةعاضب ييرتشنوو اهھكلمن يتلاا ةةريیغصلاا ضضررألاا ةعطق عيیبن ننأأ يمأأ ىلع تحرتقاا    
 ةحاسم لخاادد عقيی ريیغصلاا انتيیب َّننأأ امك ٬،يتربخ ةلقل طيیسبلاا ثثررإلاا ااذهھھھ عِّيیضأأ نْنأأ ُتيیشخ اهھَّنكل    
 ..!كلذذ دعب نكسنس نيیأأ تيیبلااوو ضضررألاا انرسخ ولف ..ضضررألاا
 ّنكل ٬،اهھيیف ةةرهھھھام تناك يتلاا ببايیثلاا ةططايیخ يف لمعلاا يمأأ تترررق امك للوقحلاا يف لمعلاا تترررق ااذل   
 ..ةةرسألاا دداارفأأ يفكيیً اتباث ًالخدد نمؤيی الً ايیمسوم نناك يلمع َّننأأ امك ٬ً،اطيیسب نناك ييرجأأ
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ً:الئاق صصابلاا ةيیاكح يكزز وبأأ معلاا عباتيیوو    
 ضعب نم يبأأ انل هھكرت ام انم َدفن ننأأ دعب ةصاخوو ٬،ةةريیبكلاا انترسأأ يفكيی للاملاا دعيی مل ةةرتف دعب    
 ..للاملاا
 ًامرتحمً ابرجم ًالجرر نناكوو ٬،هھنووريیشتسيیل ةجاحلاا دنع سسانلاا هھيیلإإ أجليی ليیلج خيیش انتدلب يف نناكوو    
  ..هھترروشمب ننووذخأيیوو ٬،انتيیرق ءانبأأ لك هھيیأأرل عمتسيی ٬ً،ابوبحم
 ..يترسأأ ةةدعاسمل هھب مموقأأ امب عمس ننأأ دعب رخف هھَّنإإ يل للاقوو ٬،بيیحرت دشأأ خيیشلاا يب بحرر     
 ..ةَّمج تتايیلووؤسم َّيلعوو ٬،تيیبلاا لجرر تحبصأأ يبأأ ةةافوو ذنم يننإإ ًالئاق اهھيیلع ظظافحلاب يناصووأأوو
 ًاعوبسأأ يفكيی ال رهھشلاا للااوطط هھلصحأأ ييذلاا للاملاا َّننأب هھتربخأأ ٬،يتيیضق هھيیلع ُتضرع نْنأأ َدعب للاق مث   
 ً:اادحااوو
 َّننأأ دقتعأأ ..ريیغص بباش تنأأوو ..كلذذ نم رثكأأ كل رفوت نل انتيیرق ففوورظظ َّننأأ ينب ايی دقتعأأ"    
."ةمصاعلاا يف كل بسانم لمع ثحبت ننأأ كل لضفألاا
 ..اهھيیف ًاادحأأ ففرعأأ ال انأأوو بعرلاب تترعش ةمصاعلاا ةظفل تعمس امدنع    
 :ينم ةباجإإ رظتنيی ننأأ ننوودد خيیشلاا عباتف   
 ٬،يلالشلاا عيیددوو ديیسلاا ..عيیددوو ديیسلاا هھمساا ةمصاعلاا يف نكسيی ّيلع زيیزع صخش ىلإإ كلسررأأ ففوس"  
 ىىدحإإ يف لمعيیوو ٬،ةمصاعلاا يف رقتسااوو نمزز ذنم اهھكرت هّھنكل ٬،انتيیرق نباا وهھھھ ...ًاادباا مسالاا ااذهھھھ سنت ال
 َّننإإوو ..هھيیلإإ اهھملست نْنأأ وجررأأ ةلاسرر كيیطعأسوو ٬،هھتيیب ننااونعوو هھلمع ننااونع كل بتكأس ..ةلوودلاا تتااررااددإإ
.."ًاادنسووً انوع كل ننوكيیس  هللا ءاش
 ..ةلوهھسب انتيیرق ةةرردداغم ةةركف ينبجعت مل ةيیاادبلاا يف        
 ..)نكمملاا لحلاا( هھَّنأأ تتدجوو ةيیاهھنلاا يف يِّنكل ..ًاليیوطط كلذب تتركف        
 يلاقتناا ىلع ةقفااوملاب اهھعنقأل ةقيیرطط نع ثحبأأ تتأأدبوو ..ةةركفلاا ضفرتس يمأأ َّننأأ تتدقتعاا       
 ..ةةريیغصلاا نسلاا ههذهھھھ يف تلزز ام انأأوو ٬،اهھنع ًااديیعب ةمصاعلاا يف ةةايیحلل
 "تيیبلاا لجرر" ممويیلاا انأف ٬،يقاارف يمأأ ضفرت ننأأ عقوتأأ تنك ٬ً،ابسانم ًالخدم دجأأ ملوو ٬ً،ااريیثك تتركف     
..ننولوقيی امك
 ..جئاتنلاا تناك امهھم يمأأ ةهھجااوم تترررق ًااريیخأأوو     
 ففرعتوو ..عيیددوو ديیسلاا ففرعت اهھنأب تئجوف ..ععوضوملاب اهھحتافأل اهھعم تسلج ءاسملاا يف     
 :عيیجشت لكب يل تلاق مث .."هھقالخأأوو هھلاضفأأ"
 انأأوو ..هللا ىلع لَّكوتف ..عيیددوو ديیسلاا ىلإإ كلسررأأوو ..كلذب كحصن ييذلاا وهھھھ رروقولاا انتدلب خيیش ممااددام"   
 انيیلإإ يتأتوو ..للام نم هھعمجت ام انل لسرت لمعلاب أأدبت امدنعوو ..تتااريیغصلاا كتااوخأأ عم ررومألاا ربدتأس
."انعم ككددوجوب دعسنوو ككاارنل رخآل نيیح نم
 ىلع ًالك وتم ٬،ةةوطخلاا ههذهھب ممايیقلل ًااريیثك تعجشتوو ٬،ةةركفلل يمأأ رردص ححاارشناب تسسحأأ اهھھھدنع      
 ..هللا
 ىلإإ تيیووأأ مث ..مماعطلااوو ببايیثلاا ضعب اهھيیف ةةريیغص ةبيیقح يمأأ يل تتزَّهھج اهھسفن ةليیللاا يفوو      
  .ةليیللاا كلت يف ًااديیج ممونلاا نم نكمتأأ مل يننكل ..ًااركاب يشاارف
 يمأأ تترراص    ..سمشلاا ققوورش ليیبق تيیبلاا نم يجوورخ ةظحل يفوو يلاتلاا ممويیلاا ححابص يفوو   
 تيیشم املكوو ..ءااررولاا ىلإإ رظنأأ انأأوو يقيیرطط يف تيیضم مث ..يلع ىضرتت ننأأ اهھنم تبلطف ٬،يكبت
 ..دتشيی يمأأ ءاكب نناك ممامألاا ىلإإ ةةوطخ
..يمأأ ءاكب عمً اضيیأأ نهھھھ نيیكبيی اليیك تتامئان نهھتكرت ..تتااريیغصلاا يتااوخإإ ععددووأأ ملوو    
 ..نيیفصن ىلإإ انتيیرق عطقيی ييذلاا مماعلاا قيیرطلاا نم ةبيیرق ةةرخص ىلع تسلج ًاليیلق تتدعتباا امدنعوو     
 ..انب ةطيیحملاا تتاادلبلااوو ىىرقلاب انتدلب طبريی للاازز اموو نناك ييذلاا ديیحولاا قيیرطلاا وهھھھوو



 .ً.احابص لك نم تقولاا ااذهھھھ لثم يف رمت )ةطسوب( رظتنأأ ةةرخصلاا ىلع تسلج    
 ههاجتاب انتيیرق قيیرطط ىلع تتاادلبلااوو ىىرقلاا نم سسانلاا لقنت تناك يتلاا ةةديیحولاا ةليیسولاا يهھھھ ةطسوبلااوو    
 ..ةمصاعلاا
 ..ءاارقف وناك ىىرقلااوو ععايیضلاا كلت يف سسانلاف ..ةصاخ تتااررايیس ننوكلميی سسانلاا نم ريیثك نكيی مل   
 ..ةيیعااررزز تتالآآ هھب ااوورتشال للاملاا مهھعم نناك ولوو ..ةةررددان تتااررايیسلاا ىلإإ مهھتجاحوو
 ننوملسيی ..للوقحلاا ىلإإ مهھقيیرطط يف مهھھھوو ننوحالفلااوو ننوعرراازملاا ءانثألاا ههذهھھھ يف يبرقب رميی نناك    
 ..يبأأ ىلع ننومحرتيیوو يلع
 هللا محرر ..ييدلوو ايی هللا ككامح ..ªاب الإإ ةةوق الوو للوح ال" :ننولوقيیوو ععومسم تتوصب ننوودهھنتيی مث    
 .."هھيیف تنأأ ام ىلع كنيیعيی هللا .ً.ابيیطط ًالجرر نناك دقل )يكزز ججاحلاا( ككدلااوو
 نناك دقف ٬،يتدعاسم مهھناكمإب سيیل مهھَّنأل ٬،فكبً افك ىسأب ننوبرضيی مهھھھوو ٬،مهھقيیرطط يف ننوضميی مث    
 يفكت مهھليیخاادم دداكلابوو ..ةةريیبك تتاناكمإإ مهھيیدل نكت ملوو ..ممويیبً امويی مهھمايیأأ ننوشيیعيی ةيیرقلاا ءانبأأ مظعم
.ةيیساسألاا مهھتاجاح
ً:الئاق هھثيیدح يكزز وبأأ معلاا عباتيیوو     
 ةةرجأأ كلمأأ ال انأأ ..مع ايی" :رروفلاا ىلع قئاسلل تلقوو اهھيیلإإ تتدعص ةطسوبلاا تلصوو امدنع    
 كل فظنأسوو ٬،ككدعاسأأوو بباكرلاا ممدخأأ ففوس ةمصاعلاا ىلإإ ببوكرلاب يل تحمس ول ..قيیرطلاا
 .."ةطحملاا ىلإإ انلوصوو دعب ةطسوبلاا
 نباا تنأأ تسلأأ ..ييدلوو ايی ينم ببرتقاا" :للاقوو ..ًااديیج هھلَّمأت ..يكزز وبأأ معلاا ىلإإ قئاسلاا رظن     
 ايی لخدداا .ً.ابيیطط ًالجرر نناك ..نفدلاا دعب ءاازعلاا يف كتيیأأرر دقل ..هھهھبشت  مك ككابأأ هللا محرر ..يكزز ججاحلاا
 ننأأووأأ ..بباكرلاا ممدخت ننأأ ووأأ ًاادحااووً اشرق كنم ذخآآ ننأأ هللا ذذاعم ..كبجعيی نناكم ييأأ يف سلجاا ..ييدلوو
 ننأأ ينم تبلطط ول هللاوو ..لخدداا ..ينب ايی لخدداا !؟فيیفع ميیرك بيیطط لجرر نباا تنأأ ..ةطسوبلاا فظنت
 تنأف ..كلبقأل ينم ببرتقاا ..ديیرت ثيیح ىلإإ كتذخأأوو بباكرلاا عيیمج تلزنأل ديیرت نناكم ييأأ ىلإإ ككذخآآ
."ةبحألاا نباا
 تترظن مث ..ييدلااوو ىلعً انزح ييانيیع تعمددأف هھمالكب ًااريیثك قئاسلاا ينأجاف :يكزز وبأأ ججاحلاا عباتيیوو   
 ..ييدلااوو ىلع ااومحرتف دهھشملاا ننوبقااريی ااوناكوو بباكرلاا وحن
 ننأأ ةةدداعلاا تناكوو ..ةةرروواجملاا تتاادلبلااوو ىىرقلاا ءانبأأ ببولق يف ةصاخ ةبحم يبأل ننأأ ففرعأأ ُتنك   
 دددع رروضح نناكوو ٬،ةةرروواجملاا ىىرقلااوو تتاادلبلاا ءانبأأ ىتومب ةيیزعتلل ًااددوفوو تتاادلبلااوو ىىرقلاا كلت لسرت
 ءاازع لك نم ربكأأ  مهھھھدددع نناك يبأأ ءاازع يف ااوورضح نيیذلاا نكل ٬،انتيیرق يفً ايیدداع ًاارمأأ نيیزعملاا نم
.قباس
ةبيیطلاا ببولقلاا - 11   

:هھيیدخ ىلع تترثانتً اعومدد حسميی ننأأ دعب هھثيیدح يكزز وبأأ معلاا عباتيیوو     
 ..ننوحماستيی ٬،ننونوواعتيی ٬،ةةدحااوو ةةرسأأ ننويیوورقلاا نناك دقف ..ةبيیطط مهھبولق تناك ممايیألاا كلت يف سسانلاا"   
."ةيیاغلل ةطيیسبلاا مهھتاناكمإإوو مهھتعاطتساا رردق ىلع ننوودعاستيی
 ىلع انل اهھيیووريی نناك لب ..ةةدحااوو ةعفدد ةصقلاا لماك انل يكحيی يكزز وبأأ معلاا نكيی مل ةقيیقحلاا يفوو    
 ..لحاارم
 ممويیلاا يفوو ..ةيیاكحلاا يهھتنت الوو ةةددوعلاا قيیرطط يف انتويیب ىلإإ ووأأ ةسرردملاا ىلإإ لصن انك امً ابلاغوو    
 يتلاا ووأأ اهھعمسن مل يتلاا اهھليیصافت ضعب ديیعيی ننأأوو هھتصق لمكيی ننأأ يكزز وبأأ معلاا نم بلطن يلاتلاا
 ااوودعصيی مل نيیذلاا ووأأ قيیرطلاا ىلع ااولزن نيیذلاا عمسيی ىتح كلذكوو ..ةةديیدج ةةرم اهھعمسن ننأأ بحن
..ةيیاكحلاا نم مهھتاف ام دعب صصابلاا
ً:الئاق هھتيیاكح يف يكزز وبأأ معلاا لسرتسيیوو   



 ..يبأأ ننوفرعيی ااوناك ةةرروواجملاا ععايیضلااوو ىىرقلااوو انتيیرق يف سسانلاا    
  .ً.اضعب مهھضعب ننوفرعيی ممايیألاا كلت يف سسانلااوو    
 ءابحأأوو ءاقدصأأ هھل نناكوو ..للوقحلاا ضعب يف لمعيیل ةةرروواجملاا ىىرقلاا ىلإإ بهھھھذيیً انايیحأأ يبأأ نناكوو    
 ..هھنووررووزيیوو مهھھھررووزيی
 ننإإ ينلأسوو ..هھيیلع سلجيی ييذلاا يسركلل قصالملاا يفلخلاا دعقملاا يف سلجأأ ننأأ قئاسلاا ينم بلطط   
 امدنع ..مماعطلاا نم ريیثكلاا ييدل" :يل للاق هھلااؤس ىلع بيیجأأ ننأأ لبقوو ..رروطفلاا مماعطط تلووانت دق تنك
..ً"اعم لكأن ففوس ةيیلاتلاا ةطحملاا يف ححاترنل ًاليیلق فقوتن
 ..ًاادبأأ للااؤسلاا ااذهھھھ ينلأسيی مل هھنكل ..ةمصاعلاا ىلإإ يباهھھھذذ ببس نع ةةرتف دعب ينلأسيی ننأأ تعقوتوو    
."كقفويی هللا ..ككاعسم يف ينب ايی كقفويی هللا" :رراارمتساب ددددريی نناكوو
:للوقيیف هھتصق يكزز وبأأ معلاا عباتيیوو     
 ال ديیدش مماحزز ككانهھھھ نناك ..اهھيیلإإ اهھيیف بهھھھذذأأ ةةرم للووأأ ههذهھھھ تناكوو ةمصاعلاا ىلإإ تلصوو امدنع     
 ..يتيیرق يف ههدهھعأأ
 ٬،ةيیررانلاا تتاجاارردلااوو تتاصابلااوو تتااررايیسلاا يف ووأأ مماادقألاا ىلع ًااريیس ةعرسب ننوكرحتيی سسانلاا نناكوو    
 ..ةيیرقلاا يف اهھيیدترن يتلاا ببايیثلاا نع ًااريیثك فلتختً ابايیث ننوودتريی مهھھھوو
 دعب ٬،ممرتحملاا رروقولاا خيیشلاا اهھھھاَّيیإإ يناطعأأ ..ًاادج ةحيیرموو ةقيینأأً ابايیث ييدتررأأ تنك يننأأ يظح نسحلوو    
 ..للوططأأوو ..ًاليیلق ينم ضضرعأأ هھنأأ ريیغً ابيیرقت ينس لثم يف ديیفح ههدنع وهھف ..ةلاسرلاا هھنم تملتساا ننأأ
..ام دح ىلإإ رصخلاا دنع بسانم هھنكل ٬ً،اليیوطط للاطنبلااوو ٬ً،اعسااووووً اضافضف صيیمقلاا نناك ااذل
.لبق نم ةليیمجلاا ببايیثلاا ههذهھھھ لثم ييدتررأأ ننأب ملحأأ نكأأ ملوو ..ةمئالم ببايیثلاا تناك دقف مماع لكشبوو   
  ..ىحض تقولاا نناك ةمصاعلاا ةطحم ىلإإ انلصوو امدنع   
 نيیأأ ىلإإوو ..سسانلاا نم ريیبكلاا دشحلاا ااذهھھھ نمض لقنتأأ ننأأ يننكميی فيیك ..ًااريیثك تفخ رمألاا ةيیاادب يف   
 ؟؟لعفأأ ذذاموو ..بهھھھذذأأ
 تفتلاا ..ييدسج ءاحنأأ يف تترس يتلاا ةةريیرعشقلااوو ففوخلااوو ككابررإلاا نم ةظحللاا ههذهھھھ مضخ يفوو    
 .."ييدلوو ايی ةمصاعلاا يف كب الهھھھأأ" :ةيیناح ةجهھلب للاق مث ..ههايیحم ولعت ةماستبالااوو ةطسوبلاا قئاس يلإإ
 عيیددوو ديیسلاا ىلإإ بباهھھھذلاا ديیرت كنأأ ّنظظأأ" :للاق ةملكب ظفلتأأ نناا لبقوو ..ًااركاش يسأأرر تتزززهھف   
."يلالشلاا
 ..بباارغتساب هھيیلإإ تترظن ..كلذذ نم دكأتم وهھھھ ..للااؤسب سيیل ااذهھف ..للااؤس ةةربن نكت مل تتوصلاا ةةربن    
 :يمالك رظتنيی ننأأ ننوودد للوقيی عباتف
 ..اهھئانبأأ نم دحأأ ةةدعاسم نع رخأتيی الوو ..مكتيیرق نباا وهھھھ عيیددوو ديیسلاا ..ينب ايی يعيیبطط ءيش ااذهھھھ"    
 عضب بباكرلاا ةطحم يف ةطسوبلاا ىقبت ففوس ..قلقت الف ..يسفنب هھلمع نناكم ىلإإ كلصووأأ ففوس
 ..ليیلقب رصعلاا ديیعب انجااررددأأ ددوعن ننأأ لبق بباكرلاا لِّمحن مث ..هھلمع انم لك يضقيیوو ححاترنل تتاعاس
 ضعبل بهھھھذذأأ مث ٬،انهھھھ نم بيیرق هھلمعف عيیددوو ديیسلاا لمع نناكم ىلإإ كلصووأأ ففوس تقولاا ااذهھھھ يفوو
 حمقلاا سسايیكأأ ضعب ةةدداع يعم رضحأأ ينأأ امك ..يعم اهھترضحأأ يتلاا تتانامألاا عيیززوتوو للامعألاا
 ًالمعوو ًاادج انم بلطتت ةةايیحلاا ههذهھھھ ..؟ينب ايی لعفن ذذام ..رراجتلاا ىلع اهھعيیبل تيیزلااوو لغربلااوو
 .."ًالصااوتم
 ةةددوعلاا تتددررأأوو لمعب قفوت مل ننإإوو ..عيیددوو ديیسلاا كل هھلوقيیس ام ىلإإ ًااديیج عمتست ننأأ كيیلع" :للاق مث    
 رصعلاا ليیبق ةطحملاا ىلإإ ددوعت ننأأ كيیلع ..كلذب عيیددوو ديیسلاا كل حمسيی ننأأ دعبتسااوو ٬،ةيیرقلاا ىلإإ انعم
 ..ةةددوعلاا قيیرطط ظفحت ىتح اهھھھاارت يتلاا تتالحملااوو قيیرطلاا ىلإإ هھبتناف ..ةطسوبلاا يف ًاادعقم كل دجتل
 .."للااؤسلاا شخت الف ..ننووددووددوو ننوبيیطط انهھھھ سسانلاا ..للأست ننأأ كنكميیف قلقت ال تهھت ولوو
 نم اهھلثم تيیأأرر دق نكأأ مل تتااريیل رشعلاا ةئف نم ةيیدقن ةقرروو يناطعأأوو ههددوقن ةظفحم ججرخأأ مث      
 ..ددوقنلاب لماعتن ام ًااررددان انك اننأأ امك ٬،انتلوفطط يف ًاادج ًااريیبك نناك غلبملاا ااذهھف ..لبق



 ننأب يل حمساا ً؛ابسانم ًالمع كل ربديیس عيیددوو ديیسلاا نّنأأوو ..ممويیلاا ددوعت نل كنأأ دكأتم يننأأ امب" :عبات مث   
 - كيیبأل ِّننإف ..ًاادبأأ ..كيیلع ققدصتأأ يننأأ نظت الوو ..ينم ةبحم ننوبرع ..ةيیدقنلاا ةقررولاا ههذهھھھ كيیطعأأ
 ..بيیطط لمعب هللا كمركيی ننأأ وجررأأوو ..انيیلع هھل طيیسب نيیدد ااذهھھھ ..اهھھھركنن ال انيیلع ًالاضفأأ - هللا هھمحرر
.."كتيیرقوو ةمصاعلاا نيیب كتالقنت يف هللا ءاش ننإإ ًااريیثك ككاارن ففوسوو
 ٬،ةةرم لك يف ءاكبلاب شهھجيی ..ةيیاكحلاا نم ةطقنلاا ههذهھھھ دنع لصيی امدنع يكزز وبأأ معلاا نناكوو      
 ..ءاكبلاب ةسرردملاا صصاب يف نم لك هھكرراشيیف
:للوقيیوو لمكيی َّمث    
 ننانئمططاب تترعشف ..ةةرراارحلاا ديیدش ممويی يف ددررابلاا ددررولاا ءام لثم َّيلع تلزن تتابيیطلاا تتاملكلاا كلت    
..ةليیوطط ةلحرل ةبيیطط ةيیاادب تناكوو ..ىضربوو ديیدش
 ً:الئاق هھثيیدح يكزز وبأأ معلاا عباتوو    
 رثكأأ سيیل هّھنأأ ةةأجافملاا تناك ..هھنع تلأسوو عيیددوو ديیسلاا هھيیف لمعيی ييذلاا ىنبملاا ىلإإ تلصوو امدنع    
 ..اهھيیف لمعيی يتلاا ةيیموكحلاا ةةررااددإلاا )نيیتناك( نع للووؤسم طيیسب لماع نم
 ..ريیبك للووؤسم هھَّنأأ ُّنظظأأ تنك دقف ٬،ديیدش ططابحإب تبصأأ    
 هھتملس َّمث ..ًااديیج يبأأ ففرعيی هھِّنأأ ينربخأأوو ًااديیدشً ابيیحرت يب بحرر تيیتأأ نيیأأ نم ملعوو هھتيیقتلاا امدنع   
 ةيیووددألاا ضعبل بلطط نع ةةررابع ةلاسرلاا نّنأأ تملع امدنع ةةريیبك يتشهھھھدد تناكوو ٬،ةيیرقلاا خيیش ةلاسرر
 ..ةبولطملاا ضضاارغألااوو ءااوودلاا نمث ةيیدقن تتاقيیرروو عضب ةلاسرلاا عم نناكوو ..ضضاارغألااوو
 .)ديیرب يعاس( ىىوس نكأأ مل ينأأوو ..تعدخ ينأأ اهھھھدنع تسسحأف    
 ددوعأأ ننأأ يل فيیك نكل ..انتيیرق ىلإإ ةطسوبلاا ةةددوع دعوم رراظتنااوو ةطحملاا ىلإإ ةةددوعلاب تتركفف    
.؟يمأل للوقأأ ااذذاموو ..ااذكهھھھ
."ييدلوو ايی عئاج كَّنأأ دكؤملاا نم" :ييريیكفت لبحً اعططاق عيیددوو ديیسلاا يل للاق انهھھھ    
 مل ًااذيیذلً اماعطط ممويیلاا للووانتتس كنأأ كظح نسح نم" :يتباجإإ رظتنيی ننأأ ننوودد اكحاض هھثيیدح عبات مث    
 .."ننوصملاا يتجووزز خبطط نم كتايیح يف هھلثم ققذت
 ..ززاازتعالااوو رخفلاا نم ريیثكب كلذذ للاق     
 دجويی ..ةطحملاا ىلإإ ءاادغلاا دعب ددوعأأ َّمث ٬،مماعطلاا نم ًاليیلق للووانتأأ نم سسأب ال :يسفن يف تلقف     
.رصعلاا لبق رردداغت نل ةطسوبلاف ..تقوو
 :هھمالك عيیددوو ديیسلاا عباتوو   
 خبطتس اهھنإإ يل تلاق ةشئاع ةجاحلاا ..تيیبلاا ىلإإ بهھھھذنوو لمعلاا ممااوودد يهھتنيیً ابيیرقت نيیتعاس دعب"   
 هللا ءاش ننإإ ْنكل ..كُّمأأ كل اهھخبطت امك ةةذيیذل ننوكت ال دق ٬،اسوكلاا بحت كنأأ ديیكأأ )يشحم اسوك( ممويیلاا
.."كبجعتس
 يل ككرتيی مل  عيیددوو ديیسلاا رراارصإإ نكل ٬،ةمووزعلاا ههذهھھھ نم ببرهھتأأ ننأأ ديیررأأ تنك :يكزز وبأأ للوقيیوو    
..رخآآ ررايیخ ييأل ًالاجم
 امهھثاثأأ ..نيیتريیغص نيیتفرغ نمً انوكم ..ةيیاغللً اطيیسب ًالزنم نناكوو ٬،عيیددوو ديیسلاا للزنم ىلإإ انبهھھھذذ مث     
 ييذلاا ههرمع نم ةبيیرق نس يف تناكوو ٬،ةشئاع ةجاحلاا هھتجووزز ىلع تفرعت ..بترموو قسانتم هھنكل ميیدق
 ..نيیتسلاا ببرراقيی
 نيیجووزلاا نيیذهھھھ فطل ىىدمب تترعش ..يتايیح يف اهھتلكأأ )يشحم اسوك( ةبجوو بيیططأأ انلكأأ ننأأ دعبوو   
 ..هھيیلإإ يلاسررابً اقحم نناك رروقولاا لجرلاا َّننأأوو ..امهھل سسانلاا ةبحم َّرس اهھھھدنع تفرعوو ..نيیبيیطلاا
 ..يتدعاسم ىلع عيیددوو ديیسلاا ةةرردقب ننأأ ةظحللاا كلت ىتح عنتقأأ مل ينكل      
 .ً.اطيیسب ًالمع لمعيیوو ..ًاادج ريیقف لجرر وودبيی امك وهھف      
 ..ةةريیبكلاا ةنيیدملاا ااذهھھھ يف هھفرعأأ ييذلاا ديیحولاا وهھھھوو ٬،رخآآ ررايیخ ييدنع سيیل للااوحألاا لك يف ْنكل      
.ريیثك ريیخ ااذهھھھ يف لعلوو ..نيیمويی ووأأً امويی رظتنأل :تلقف



 يف انيیقبوو ٬،هھتيیب نم بيیرق دجسم يف ببرغلاا ةةالصل عيیددوو ديیسلااوو انأأ انبهھھھذذ سمشلاا تبرغ امدنعوو    
 :عيیددوو ديیسلاا يل للاقف ٬،بعتلااوو ققاهھھھررإلاا ديیدش تنكوو ..تيیبلاا ىلإإ اندع مث ءاشعلاا ةةالص ىتح دجسملاا
 يفوو ..ننآلاا مماننس ..ًاادغ يعم بهھھھذتس تنأأوو ...ةةرشابم رجفلاا دعب أأدبيی يلمع َّننأل ًااركاب ممانن نحن"
."ححابرر ححابصلاا
 سسولج ةفرغً اضيیأأ يهھھھ يتلاا للابقتسالاا ةفرغ ضضررأأ ىلع يل تعضوو ةشئاع ةجاحلاا تتدجوو      
 ..ةبترملاا هھبشيی ام مماعطط ةفرغوو
.قيیمع ممون يف تطقس ىتح ةةدداسولاا ىلع يسأأرر تعضوو ننأأ اموو   
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 ً:الئاق هھتصق يكزز وبأأ معلاا عباتيیوو     
 .."رجفلاا ننذذأأ دقف ٬،ضهھناا ايیهھھھ" :يل للاقوو ٬ً،ااركاب عيیددوو ديیسلاا ينظقيیأأ يلاتلاا ممويیلاا يف    
 ..نيیتناكلاا يف لمعلاا ىلإإ ةةرشابم انبهھھھذذ دجسملاا نموو ٬،دجسملاا يف ةةالصلل انهھجوت مث     
 للوصوو ءدب لبق تتاشتيیوودنسلاا ضعب ريیضحتب أأدبن مث ..ًااديیج نناكملاا فظنن ننأأ انيیلع نناكوو   
 ..نيیفظظوملاا
 .ً.اعيیرس رميی تقولاب تسسحأأ    
 ةةوهھق نيیب ام ..ةلمجلاب تتابلطلاا انيیلع تلاهھنااوو ..تتالماعملاا بباحصأأوو ننوودفااوتيی ننوفظظوملاا أأدبوو    
 ملوو ..ةعونملاا ةجززاطلاا رئاصعلااوو ةنبللااوو محللااوو ةنبجلاب ٬،ععااونألاا فلتخم نم تتاشتيیوودنسوو يياشوو
..ممااوودلاا ىهھتناا ىتح تقولاب رعشأأ
 ..تتابلطلاا لجسأأوو فتاهھلاا ىلع بيیجأأ نْنأأ ةيیساسألاا يتمهھم تناكوو   
 دعاسم عم تتابلطلاا ريیضحتب مموقيی عيیددوو ديیسلاا نناك اميیف ٬،مماعطلاا ليیصوتب نناموقيی ننايیبص انعم نناكوو   
 .هھل
 اهھنم دددع ليیصوتبً اضيیأأ مموقأأ ننأأ تتابلطلاا دددع ددااددززاا ننأأ دعب ديیدش فطلب عيیددوو ديیسلاا ينم بلطط مث   
 ..بتاكملاا ىلع
 ..ءانبأأ ههدنع نكيی مل هھنأأ مغرر ٬،عيیددوو يبأب عيیددوو ديیسلاا ننووددانيی مهھنأأ تفرع مث   
 سساارك ةعضب هھيیف نناكوو نيیتناكلاا لخاادد هھبلطط للووانتيیل ووأأ هھسفنب بلطلاا ذخأيیل مهھھھدحأأ رميی نناك امدنعوو   
 ننوورت الأأ ٬،يخاا نباا هھنإإ ..يخأأ نباا" :بيیجيیف ٬،"؟عيیددوو وبأأ ايی ىتفلاا ااذهھھھ نم" :هھنولأسيی ااوناك ..تتالوواططوو
 .."ينهھبشيی هھَّنأأ
..ةةرروخفوو ةحرم ةقيیرطب ملكتيی نناك دقف ..للوقيی ام يندعسيیوو ..كلذب ًااريیثك ححرفأأ تنكوو   
 ..ًاادج عيیرس لكشب لمعلاا يف للووألاا رراهھنلاا ّرم   
 .."بساحتن للاعت" :الئاق ينااددان .. عيیددوو ديیسلاا تيیب ىلع ددوعن ننأأ لبقوو ممااوودلاا ءاهھتناا دعبوو   
 كنأل ٬،ممويیلاا ااذهھھھ نع ةلماك تتااريیل رشع كيیطعأس ينكل ..كتيیمويی ىلع دعب قفتن مل" :للاق مث   
 ففوس ممويی لك نعوو ..ممويیلاا ًااريیفوو لمعلاا نناك دقوو ..كتقوو عِّيیضت ملوو ..كلمع يف دجم كنأأ تترهھظظأأ
."؟قفااوم تنأأ لهھف ؟رثكأأ كيیطعأس لمعلاا دداازز ولوو ؟كيیأأرر امف ..تتااريیل سمخ كيیطعأأ
 يقابلاا ءىبخأأ ففوسوو ..لماك ععوبسأل يتااوخأأوو يمأأ يفكيی ..ًاادج ريیبك غلبم ااذهھھھ ..ًااريیثك تحرف    
..دعب اميیف ام ءيش يف انعفنيیل
 :الئاق يكزز وبأأ عباتيیوو    
 ..عيیددوو ديیسلاا تيیب يف نكسأأ دعأأ ملوو ..للاملاا نم هھب سسأب ال غلبم ييدنع حبصأأ رروهھش ةعضب دعبوو    
 مموقأأوو نيیتناكلاا ىلإإ عيیددوو ديیسلاا لبق رضحأأ تترصف ..لمعلاا نم بيیرق ععرراش يف ةفرغ تترجأتساا دقف
 ..يترجأأ نم ديیزيیوو هھحرفيی نناك امم ..يتأيی ننأأ لبق لمعلاا نم ريیثكب



 ."شيیشقبلاا" نم ريیثك ىلع لصحأأ ُتنك لب ..ديیحولاا يقززرر رردصم يهھھھ ةيیمويیلاا يترجأأ نكت ملوو    
 ..بسانم رجأأ لباقم مهھتالماعم مهھل زجنأأ ننأأ ينم ننوبلطيی ااوورراص تتالماعملاا بباحصأأ ضعب ننأأ امك
 ..يننوفرعيی نيیفظظوملاا عيیمج رراصوو ٬،اهھتاصاصتخااوو بتاكملاا لك ىلع تفرعت دقوو
 تتالماعملاا بباحصأأ نناكوو ..رروفلاا ىلع يل اهھنووزجنيیف تتامدخلاا ضعب مهھنم بلططأأ تنك    
 ..يتااوخأأوو يهھھھ يل وعدت تناكف ..ةةريیبك غلابم يمأل لسررأأ تترصوو ..ًااريیثك يننومركيی
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 دق تنكوو ..ةيیرقلاا ىلإإ تبهھھھذذوو ٬،عيیباسأأ ةثالث ةةدمل يل ةليیوطط ةةززاجإإ للَّووأأ تتذخأأ ..ةنس وحن دعبوو   
 لك يفوو .ً.ابيیرقت ةثالث ووأأ نيیرهھش لك ٬،طقف تتاارم سمخ ووأأ عبررأأ ةيیضاملاا رروهھشلاا للالخ اهھيیلإإ تبهھھھذذ
..ددوعأأ مث ععوبسألاا ةيیاهھن ةلطع يف ٬،نيیمويی ووأأً امويی يضقأأ ةةرم
 حبصأأوو هھلسررأأ تنك ييذلاا للاملاا نمً اضعب تترخدداا اهھّنأأ يمأأ ينتربخأأ ةليیوطلاا ةةززاجإلاا ههذهھھھ يف    
 ..للاملابً ائيیلم ًااريیغصً ايیبشخً اقوودنص ينتررأأوو ..ريیبك غلبم  اهھھھدنع
 :ححرفب تلاق    
 كنيیبج بعت نم وهھف ٬،كل ههرخددأأ تنك للام نم ىقبيی اموو ..هھيیلإإ ججاتحن امم ييرروورضلاا ييرتشن انك"    
.."ينب ايی
 ..يتااوخإلوو اهھل قح للاملاا ااذهھھھ َّننإإ يمأل تلقوو للاملاا ذخأأ تضفرف   
 حجنتوو ..ًااريیغصً اعوورشم أأدبت ننأأ كنكميی غلبملاا ااذهھب ..ًالووأأ كل هھنكل .ً.اعيیمج انل للاملاا ااذهھھھ" :تلاق   
 .."هللا ننذذإب
 .ً.ايیلم تُتركف   
 ام ععوورشمب ممايیقلاا نم تنكمت امبرر يعم ييذلاا للاملاا عم للاملاا ااذهھھھ تعضوو ول :يسفن يف تلق   
 ..يمأأ هھب ملحت ام قيیقحتوو
 ..ةعئاارر ةةركف يسأأرر يف تعمل ىتح ..ةليیوطط ةةرتفل ركفأأ تسلجوو  
 ..سسانلاا لك بباعيیتساا عيیطتست دعت مل ةمصاعلاا ىلإإ تتاادلبلااوو ىىرقلاا نم سسانلاا لقنت يتلاا ةطسوبلاا    
 سسانلاا ححرفيیس ..ةةريیغص ةطسوب تيیرتشاا ول ..رمتسم ددايیددززاا يف مهھھھ ةمصاعلاا ىلإإ ننوبهھھھذيی نيیذلااوو
 ةطسوبلاا يف يتيیرق ىلإإ اهھب تئج يتلاا ةةريیخألاا تتاارملاا يفف ٬،ةطسوبلاا بحاص رضأأ نلوو ..كلذب
 ..ةيیلاخ دعاقم دجويی ال هّھنأل فطلب مهھيیلإإ ررذتعيی نناك هھَّنكل ٬،فقوتيیل هھل ننوحوليی سسانلاا نم ًااريیثك تيیأأرر
 ..ةطسوبلاا ةفلكت نم ريیثكب رثكأأ اهھتفلكتوو ةةرجألاا تتااررايیسب بباهھھھذلل ننوورطضيیف
 ..يمأأ ىلع ةةركفلاا تضرع   
 ..لٍلاغ اهھنمث ةطسوبلاا نكل :تلاق   
..هللا ءاش ننإإ ربدتت :تلق   
 ينبايی هللاوو" :للاقف ..ةةركفلاا ههذهھھھ نع ةطسوبلاا قئاس تتربخأأ ةةددوعلاا قيیرطط يفوو ةةززاجإلاا ءاهھتناا دعبوو   
 قيیرطلاا ففرعت تحبصأأ تنأأوو ..ننووريیثك بباكرلاا ننإف ىىرت امكوو ..هللا ققززرر ققززرلاا ..ًااريیخ لعفت
 دقتعأأ ينكل ..ةصخرر ىلع لصحت ننأأ للوواحت مث ..اهھيیلع ببرردتتوو ..ةةددايیقلاا ملعتت ننأأ كيیلع نكل ..ًااديیج
 ففوس تقولاا ااذهھھھ يفوو ..نيیماع ووأأ مماع دعب ةصخرر ىلع لصحت امبرر ٬،ةةريیغص تلاازز ام كنس ننأأ
 ققرطلاا يف ةطسوبلاا ةةددايیقب كل حمسأس ةةددايیقلاا ىلع ًاارردداق ككدجأأ امدنعوو ..يسفنب ةةددايیقلاا كملعأأ
.."ةلهھسلاا
 :يكزز وبأأ للاق    
 ..كلذب عيیددوو ديیسلاا تتربخأأ ةمصاعلاا تلصوو امدنعوو ..ححرفلاا دشأأ كلذب تحرف    
:للاقوو ..ححرفلاا تتامالعب ةطلتخم ننزحلاا تتااررامأأ هھهھجوو ىلع تتدب    



 ال انأأ ..كقفويی هللاوو ..هللا ةةددااررإإ اهھَّنكل ..ةلوهھسب كنع ءانغتسالاا يننكميی ال ..ييدلوو لثم ننآلاا تنأأ"     
 ةصخرر ىلع للوصحلاا ةيیلمع كل لهھسأأ ففوس ..عيیطتسأأ ام رردق ككدعاسأس ينكل ٬،ينكرتت ننأأ ديیررأأ
 بهھھھذن مث هھب لصتأس ..تتاصابلااوو تتاطسوبلاا عيیبل ةلاص يف لمعيیً اصخش ففرعأأ يننأأ امك ..ةةددايیق
.."هھيیلاا
 مل ينكل ..ععوضوملاا يسن هھنأأ تننظظ ىتح ٬،يل عيیددوو ديیسلاا دعوو قيیقحت رظتنأأ انأأوو ممايیألاا تضموو      
 ثيیح ةلاصلاا ىلاا ننآلاا بهھھھذنس اننأب لمعلاا ممااوودد دعب ممويی تتااذذ ينأجاف ىتح ..هھيیلع حلأأ ننأأ ديیررأأ نكأأ
..ديیرن ام دجنس
 ..ةلاصلاا يف لمعيیوو ًااديیج عيیددوو ديیسلاا ففرعيی نناك صخش انلبقتساا ككانهھھھ ىلإإ انلصوو امدنعوو    
 دجوت ثيیح ىلإإ ..ةقلغملاا ةيیلخاادلاا ةلاصلاا ججرراخ ححوتفم يبناج نناكم ىلإإ رروفلاا ىلع انذخأأ    
 ..ةلمعتسملاا تتاطسوبلاا
 ..ةلمعتسملاا تتاصابلااوو تتاطسوبلاا رظنم ينبجعيی ملف ..ةةديیدج ةطسوب ييرتشنس اننأأ دقتعأأ تنك   
 .."ةطسوبلاا ههذهھھھ ممويیلاا انيیلإإ تلصوو ىتح ددرلاب كيیلع تترخأت دقل ..عيیددوو وبأأ ييزيیزع" :عئابلاا للاق   
 ..عيیددوو ديیسللً اميیدق ًاليیمج دددسيی ننأأ ديیريی هھنأك ٬،ضضرعلاا ااذهھب رروخف وهھھھوو ٬،ههديیب اهھيیلإإ رراشأأوو
 نكل طقف تتااونس ثثالث اهھھھرمع ..ًاادج فيیفخ اهھلامعتسااوو ٬،ةعئاارر ةطسوبلاا ههذهھھھ" :للوقيی ففددررأأ مث    
 .."ًاادحااوو ًاارهھش ززوواجتيی ال اهھلامعتساا
 اهھنمضأأ ..اهھعيیبيی ننأأ ممويیلاا رررقوو ٬،ام ببسل اهھلمعتسيی مل قباسلاا اهھبحاص ننأأ وودبيی" ً:اكحاض للاق مث    
 اهھيیلاا اارظناا ..ًااززاتممً امصخ امكل نمضأل يمساب اهھعيیب لجسأسوو ..ققوسلاا رعس نم لقأأ رعسب امكل
 .."لمعتست مل ةةديیدج اهھنأك ..ةعئاارر وودبت مك
 ..ًالعف لكشلاا ةعئاارر ..مجحلاا ةطسوتم ةطسوبلاا تناك   
 ..ةحباارر ةقفص اهھنأأ تسسحأأوو ..ًااريیثك تحرف   
 ."؟اهھنمث وهھھھ مك ىىرت ايیوو ؟اهھنمث عفدد نم نكمتأس لهھھھ" :ينددووااريی لظظ ييذلاا للااؤسلاا نكل   
 ..يلع ىمغيی دداك نمثلاا تفرع امدنعوو   
 ..اهھنمث عبرر يفكيی ال يمأأوو انأأ هھتعمج ييذلاا غلبملاا لك   
 ييذلاا غلبملاا وهھھھ مك ينربخأأ .ً.ائيیش َشخت ال ؟بباشلاا اهھيیأأ كب ام" :للاق ..يكابترراا عئابلاا ظحال املوو   
 ."؟هھعفدت ننأأ عيیطتست
 .."ببولطملاا غلبملاا عبررً ابيیرقت يعم" ً:امثعلتم هھل تلقف   
 .."هھنهھھھرت ننأأ نكميی ءيش ووأأ ..ليیفك كيیدل لهھھھ ..ةلولحم ةلأسملاا ننذذإإ" :للاق    
 .."هھلفكأأ انأأ ..هھلفكأأ انأأ" :عيیددوو ديیسلاا للاقف    
 ."اهھيیلع ينبم تيیبوو ةةريیغص ضضررأأ ةعطق ييدنع" :لجرلل تلق مث ..ًااررذتعم عيیددوو ديیسلاا تتركش    
 يقابلاا غلبملاا دددست مث تيیبلااوو ضضررألاا نهھھھرتوو ..غلبملاا عبرر عفدت ..رمألاا ىهھتناا ننذذإإ" :عئابلاا للاقف    
 للاملاا نم ةلوهھسب غلبملاا دددست ننأأ كنكميیوو كسفن قهھھھرت نل كلذبوو ..تتااونس سمخ ةةدمل تتاعفدد ىلع
 زجحلاا متيی ففوس دداادسلاب تتررذعت ول ..ررذحت ننأأ كيیلع نكل ..ةطسوبلاا ىلع لمعلاا نم هھلصحت ييذلاا
.."تيیبلااوو ضضررألاا ىلع
 نيیب ام تتااونس تسوو سمخ نيیب ام اهھيیلع تلمعوو ..ةطسوبلاا تيیرتشاا ااذكهھھھوو :يكزز وبأأ فيیضيیوو    
 تقولاا ااذهھھھ يف انتيیرق تناكوو ...تتااونس ثثالث نم لقأأ يف غلبملاا لك تتدددسوو ..ةمصاعلااوو ةيیرقلاا
 ةةدلبلاا طسوو نع ةةديیعب تناك ةةديیدج ةسرردم تحتتفاا ..ةةريیبك ةةدلب تحبصأأوو اهھيینكاس دددع ددااددززااوو ٬،عستت
 ةةدلبلاا رراتخم ينم بلطط اهھھھدنع ..سكعلابوو مهھھھوتيیب نم اهھيیلإإ ذيیمالتلاا لقنل ةجاح ككانهھھھ رراصوو ٬،ةميیدقلاا
 ..بسانم بتاارب ةسرردملاا يف ينفظظويی ننأأ يلع ضضرعوو ..ذيیمالتلاا لقنيی صصاب ىلإإ ةطسوبلاا للوحأأ ننأأ
 ةصق تتأأدب انهھھھ نموو رراارقتسالااوو ججااووزلاا ديیررأأ تنك يننأأ ةصاخ ٬،يل لضفأأ ةفيیظظولاا نّنأأ تيیأأرف    
..ةسرردملاا صصاب
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 انتدلب لهھھھأأ لك اهھفرعيی ههذهھھھ يكزز وبأأ معلاا ةبرجت تناكوو ,ييريیكفت لغشت ام ًااريیثك ةيیاكحلاا ههذهھھھ تناك   
 ححرفن ةةرم لك يف انكوو ..ةةرم نم رثكأأ هھنم اهھھھانعمس دقوو ..اهھيیووريی ام ةةرثكل ..ةةرروواجملاا تتاادلبلااوو
 ..صصابلل هھتددايیق للالخ اهھيیووريی ننأأ هھل ولحيی نناك يتلاا ةةريیثكلاا صصقلاا نم اهھھھريیغوو ههذهھھھ هھتصق ععامسب
 ..ةةدلبلاا ججرراخ ةيیسرردم ةلحرر يف ننوكن امدنع ةصاخوو
 ..ةةدلبلاا ءانبأأ نمل بغريی نمل ةيیجرراخ ةيیعامج تتالحرب ةيیعوبسالاا ةلطعلاا يف مموقيی نناكً انايیحأأوو    
 يبأأ ينربخأأوو ..كلت هھصصق ففرعيی هھنأأ فشتكاف ..يكزز وبأأ معلاا صصق ضعب يبأل يكحأأ تنكوو    
 بهھھھذيیوو ًااريیغص يخأأ نناك امدنع صصقلاا ههذهھھھ لثمً اضيیأأ ريیشب يخأل ىكح يكزز وبأأ معلاا نّنأأً امويی
 ..ةيیئاادتبالاا ةسرردملاا ىلإإ يلثم
 ..صصابلاا يف بهھھھذيی دعيی مل ريیشب يخأأوو     
 ..هھيیمدق ىلع ًااريیس ةسرردملاا ىلإإ ههدحول بهھھھذيیل يفكيی امب ًااريیبك حبصأأ هھنإإ يمأأوو يبأل للوقيی وهھف     
 رراظتناا نم ييیأأرب لضفأأ اهھيیلإإ ريیسلاا نناكوو ..انتيیب نع ةةديیعب ريیشب ةسرردم نكت مل ؛ةقيیقحلاا يفوو    
 صصابلاا عم مماازتلاا ننوودد هھباهھھھذب مكحتيیوو هھتقوو مظنيی ننأأ يخأأ عيیطتسيی كلذبوو ..ًااريیثك رخأتيی ييذلاا صصابلاا
..تيیبلاا ىلإإ ةةددوعلاب ووأأ ةسرردملاا ىلإإ للوصولاب رخأتملااوو رروضحلاب ركبملاا
 اناكوو ٬،ةسرردملاب هھلصف يفوو يخأأ ِّنس لثم يف ررونأأ هھمساا رراج انل نناك هھَّنأأ يخأأ ظح نسح نموو      
 ىلإإ يتددوع لبقً اعمً اضيیأأ ننااددوعيیوو ٬،صصابلاا يف ةسرردملاا ىلإإ يباهھھھذذ دعب ححابصلاا يفً اعم ننابهھھھذيی
 نم للوططأأً اتقوو امهھنم بلطتت يتلاا ةيیوناثلاا ةلحرملاا يف امهھنأأ مغرر ٬ً،اضيیأأ صصابلاب ةسرردملاا نم تيیبلاا
 صصابلاا اهھب مموقيی يتلاا تتاليیصوتلااوو قيیرطلاا ةلحرر نكل ٬،ةيیئاادتبالاا يتسرردم يف هھيیضقأأ ييذلاا تقولاا
.ً.انايیحأأ ةةددوعلاب امهھنع رخأتأأ ينأأ امك ٬،ججوورخلاب ركبأأ ينلعجت
 :هھعقوتأأ نكأأ مل ًالااؤس يخأأ ينلأس ممويی يفوو     
 ."؟ةطسوبلااوو يكزز وبأأ ةصق ففرعت تنأأ ديیكأتلاب"    
."اهھنوفرعيی ةيیرقلاا ءانبأأ لكف ..معن"
 ننأأ ديیريی يكزز وبأأ ِّننأأ دقتعأأوو ..اهھساسأأ نم ةيیاكحلاا ههذهھھھ ققدصأأ ال انأأوو رغصلاا ذنم" :ةيیدجب يخأأ للاقف
 ننأأ نكميی فيیكوو ..اهھقدصن ننأأ انديیريی مث ..اهھھھديیريی يتلاا صصقلاا ععرتخيی ..ةفئاازز تتالوطب هھسفنل عنصيی
 للوقيی امك ةطسوبلاا نمث عبرر عمجيی ننأأ هھلثم ريیقف بباش عيیطتسيی فيیك ..ةفيیخسلاا ةصقلاا ههذهھھھ لثم ققدصأأ
 ..نيیفظظوملاا ىلع ةةوهھقلااوو يياشلاا  ععززويی نيیتناك يف ريیغص يبص ددرجم للاازز ام وهھھھوو ؟ةةدحااوو ةنس يف
."؟تنأأ اهھقدصت فيیكف ..اهھساسأأ نم ةصقلاا ههذهھھھ ققدصأأ ال انأأ
."؟انيیلع ببذكيی ااذذاملوو ..ققدصب اهھيیووريی هھنكل"
 ..ةيینوناق ريیغ ةقيیرطب ةطسوبلاا نمث عمج هھنظظأأ انأأوو ..للاطبألاا نم ًالطب هھسفن رهھظيی ننأأ ديیريی" 
 تتام عيیددوو ديیسلاا نّنأأ تملع دقف ..تتوميی ننأأ لبق نيیكسملاا عيیددوو ديیسلاا نم للاملاا ققرس امبرروو
 تتامف هھتجووزز ققاارف عيیددوو ديیسلاا لمحتيی ملوو ..ةةرشابم ةةدلبلاا ىلإإ يكزز وبأأ معلاا ةةددوع دعب هھتجووزز
 للااوطط هھبعتوو هھلام بهھھھذذ نيیأف ..ةةددوودعم ششوورق ىىوس هھتيیب يف ااوودجيی ملوو ..ةليیلق ممايیأب اهھھھدعب
 هھتجووزز تتامف ..نيیكسملاا عيیددوو ديیسلاا تتاارخدم ىلع ىلوتساا يكزز وبأأ ننأأ كش ال !؟ههرمع
."اهھيیلعً انزح اهھھھدعب نم تتام مث ..ًاارهھق
 .."دحأأ اهھقدصيی نلوو ..ةيیقيیقح تسيیل اهھيیوورت يتلاا ةصقلاا ههذهھھھ نكل"  
 .."ءاقدصألاا ضعبل الإإ هھب ثثدحتأأ الوو ..يسفنل ييیأأرب ظفتحأأ انأأ"   
 ..كلذذ يل للوقيی ةةرم للووأأ ههذهھف ..يخأأ ييأأرر نم ًااريیثك تبرغتساا   
:للاقف يباارغتسااوو يتريیحب ريیشب رعش    



 تببحأف ..ةفيیزملاا هھتالوطبوو يكزز وبأب ًااريیثكً ابجعم كتيیأأرر ينكل ااذهھھھ ييیأأرب ككربخأأ ننأأ ديیررأأ نكأأ مل"   
."بباجعإلاا ااذهھب رمتست ال يكل كلذب ككربخأأ ننأأ
 .. يكزز يبأأ صصق يف كشأأ تحبصأأوو ..ريیشب يخأأ ييأأرر نم ةيیوق ةمدص تمدص دقل ةقيیقحلاا يف   
 أأرقيی هھنأل هھنووريیشتسيی نسلاا ررابك ضعبوو ..ًااريیثك ركفيیوو حلاص هھنأب انتدلبب ففوورعم بباش ريیشب يخأف
 ..ملعتلاا ىلع صصرحيیووً امئاادد
 ..مكاحملاا يف يبأأ اهھب عفااريی يتلاا ايیاضقلااً انايیحأأ أأرقيی هھنأأ امك   
 ايیاضق للوح تتاحاارتقاا هھيیلع ححرتقيی مث لئاسملاا ضعب يبأأ عم شقانيی ههااررأأ تنك ننايیحألاا ضعب يفوو   
 ..هھيیأأرر يف يبأأ هھقفااويیف ةنيیعم
.."ققوقحلاا ةيیلك تلخددوو ينم تعمس ول ًاارروهھشمً ايیماحم حبصتس" :هھل للوقيیوو   
..كلذذ ديیريی نكيی مل يخأأ َّنكل    
 مل ينكل ..تتايیاكح نم يكزز وبأأ معلاا انل هھيیووريی ام لك ققدصأأ الوو ٬ً،اكاكش تترص ممويیلاا كلذذ ذنموو    
 ..عيیددوو ديیسلاا نم للاملاا ققرس هّھنأب ةةدحااوو ةظحل عنتقأأ
 نكميی ًاادحأأ ننأأ ققدصأل نكأأ ملوو ..هھمرتحت انتدلب يف سسانلااوو ..هللا ففاخيی بيیطط لجرر يكزز وبأأ معلاف   
 ..ممايیألاا نم ممويی يف هھيیلإإ نسحأأ نم ىلإإ ةةءاسإلاا ههذهھھھ لثم ءيسيی ننأأ
 .ً.اكاكش تحبصأأ ؛كلذذ عموو   
 ..هھتايیاكحبوو يكزز يبأأ معلاا صصقب ًااريیثك أبعأأ ننأأ ننوودد يضمت ممايیألاا تترراصوو  
 ..ةعيیبطلاا رظنمب عتمتلاب ووأأ يسوورردد ةعجاارمب صصابلاا يف يسفن لغشأأوو  
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 ..يمامتهھھھاا نم ًااريیثك ذخأيی ققوفتب ححاجنلاا حبصأأوو ,ممايیألاا تضموو     
 ..ةيیوناثلاا ىلإإ للاقتنالاب ملحأأ تتأأدبوو ..ةطسوتملاا ةلحرملاا ىلإإ تحجنوو   
 تحبصأأ ينأأ رعشأف ٬،ربكأأ ةيیرح يل ننوكت ثيیح ٬،ةيیوناثلاا ىلإإ لقتنأل ةعرسب ربكأأ ننأأ ديیررأأ تنك    
 ثيیح ريیبكلاا ةةدلبلاا ققوس ىلإإ ةصاخوو ..دحأأ ينبقااريی ننأأ ننوودد ييدحول ههزنتأأوو ججرخأأ ننأأ عيیطتسأأً اباش
  ..ننوورتشيیوو ننوعيیبيی ةةدلبلاا ءانبأأ مظعم عمتجيی
 ضعبب يقتلأأ ننأأ يننكميی ثيیح ةةدلبلاا ققوس ىلإإ ييدحول بباهھھھذلاب يل حمست ننأأ يمأأ تتوجرر املاطلوو    
 ققوسلاا ةقيیدح دعاقم ىلع سلجن مث ٬،ةعونملاا تتاطسبلااوو للاحملاا نيیب لقنتلاب ححرمنوو وهھلنل ءاقدصألاا
.تتاادجلااوو ددوودجلاا نم نيینسملاا نم مهھمظعم سسانلاا نم ريیثك سلجيی ثيیح ةيیبشخلاا
 ةقيیدح دداتررأأ مث  ٬،ةةدداع ببابشلاا اهھيیف عمتجيی ققوسلاا نم ةبيیرق ةةريیبك ةحاس ىلإإ بهھھھذذأأ ننأأ يننكميی امك    
 نم ةعومجم نع ةةررابع يهھھھوو ًاادج ةليیمج ةبعل )ةةررااوودلاا ةلجعلاا( اهھيیف تناك ٬،بباعلألل ةةريیغص
 ..دحااوو هھجولً اهھجوو ٬،طقف ننانثاا نناصخش اهھيیف سلجيی نيیلباقتم نيیدعقم ةةرروصقم لك يف ٬،تتاارروصقملاا
 ةطقن ىلعأأ ىلإإ لصت ىتح عفترتوو عفترتف ..ةةررااوودد ةةريیبك ةلجع لثم رروودتوو ةةرروصقملاا عفترت مث    
  ..ءامسلاا نم ةبيیرق
 رخآآ ىلع نيیح نم ييدحول ججرخأأ تتأأدب ةطسوتملاا ةلحرملاا ىلإإ تلقتنااوو ًاليیلق تتربك ننأأ دعبوو     
 ..ديیلوو ببرقملاا يقيیدص ةقفرب
 تناك اهھنكل ...ييدحول ةةررااوودلاا ةلجعلاا ببوكرب يل حمست ننأأ ممايیألاا دحأأ يف يمأأ تتوجرر دقوو    
 ..كلذذ ضفرب ةكسمتم
 ..انربك نحن ننآلااوو ..ةيیئاادتبالاا يف نناك ننإإ ذنم كلذب هھُّمأأ هھل حمست ديیلوو يقيیدص َّننإإ اهھل تلق  
 ىلع تقفااوف ..اهھسفن ةةرروصقملاا يف يعم ديیلوو ننوكيی ننأأ ططرشب يل تحمس ..ليیوطط ششاقن دعبوو   
.اهھيیأأرر يمأأ ريیغت ننأأ لبق ..ضضم



 يف ةطقن كلانهھھھ نكت ملف ٬،ةلجعلاا ىلعأأ ىلإإ ةةرروصقملاا لصت امدنع غلاب وهھھھزب رعشأأ تنك دقف     
     ..ةمخضلاا ةلجعلاا ههذهھھھ ةطسااوب اهھيیلإإ دعصن يتلاا ةطقنلاا ههذهھھھ نم ىلعأأ ةةدلبلاا
 ننوكيی فيیك اهھتطسااوب ففرعنل تتااررامع كلانهھھھ نكت ملوو ..ةةدتمموو ةطبسنم ةيیلهھس ةقطنم يف نحنف    
  ..ىلعألاا نم دهھشملاا
 نيیب ام انأأوو ققوف ىلإإ مث تحت ىلإإ رظنأأ ٬،رماغ ححرفب رعشأأ ةلجعلاا ةمق ىلإإ لصأأ تنك امدنعوو   
 ججزتميی ٬،عئاارر قسانتم لكش يف ةمظتنم تتويیبلاا ٬،رعاش ننانف ةحول لثم ةةدلبلاا وودبتف ٬،ضضررألااوو ءامسلاا
..ديیعب نناكم يف ضضررألاا قناعيی ىتح قفألاا دتميیوو ٬،ءاقررزلاا ءامسلاا ءافصب رمحألاا ديیمرقلاا
 مل "ةمقلاا" ههذهھھھ ىلإإ ددوعصلاا َّننأأ امك ٬،مماعلاا ممايیأأ لك يف يلً احاتم نكيی مل عيیدبلاا رظنملاا ااذهھھھ َّنكل    
 ممامغلاا رشتنيیوو ٬،حيیرلاا دتشتوو ٬،ةفاثكب ججولثلاا طقاستت امدنع ةصاخوو ٬،تتاارتفلاا ضعب يف ًاارفااوتم نكيی
...ةنكمم ريیغ ةلجعلاا ةمق نم ةيیؤؤرلاا حبصتف ٬،رحاسلاا ضيیبألاا
 "ةةررااوودلاا ةلجعلاا" ههذهھھھ ىلإإ ةةرسألاا ةقفرب بهھھھذنل ٬،ممامغلاا ققُّرفتوو ٬،حيیرلاا ءوودهھھھ بقرتن انك دقوو     
 ضيیبأأ ططاسب ؛ليیمجلاا رظنملاا ااذهھب ااومعنيیل اهھيیلإإ انوقبس دق ررابكلااوو رراغصلاا نم ريیفولاا دددعلاا دجنف
 سكعيیف ٬،ضيیبألاا بهھھھذلاا ىلع ةيیبهھھھذلاا اهھتعشأأ ةطساب سمشلاا ععوطس دنعً اقلأأ ددااددزيی مث ٬ً،اقيیرب لعتشيی
   ..رحاس ءايیضب ءامسلاا ةقررزز عملت ىتح ٬،ققافآلاا يفً امئاهھھھ ععاعشلاا ددوعيیل ٬،سمشلاا ررون جلثلاا
 انب عفترتل ..ديیلوو ببرقملاا يقيیدص عم ةةررااوودلاا ةلجعلاا بكررأس ..رمعلاا ممايیأأ لمجأأ نم نناك ممويیلااوو  
..ةةدلبلاا يف ةطقن ىلعأأ ىلإإ
..رمعلاا ممايیأأ نمً امويی نناكوو ..يلثم ريیغص لفطط عم ةةرم للووأل ةةررااوودلاا ةلجعلاا تبكرر ًااريیخأأوو    
 ..ةعيیبطلاا رظنم لمأتنل ةلجعلاا انب تفقوو امدنع ..ةشهھھھدلاا ةمق يفوو ..ةةررااوودلاا ةلجعلاا ةمق يفوو    
..ً"اعدداخ دهھشملاا ااذهھھھ لك ننوكيی ننأأ ىشخأأ" :هھل تلقوو ..ديیلوو ىلإإ تترظن
."؟يكذلاا اهھيیأأ ايی كلذك فيیك" :للاقوو ديیلوو كحض   
..ةطسوبلااوو يكزز وبأأ معلاا ةيیاكحب ريیشب يخأأ ييأأرر نع ديیلوو تتربخأأ     
..اهھنم عقنس اننأأوو هھكحض نم جترت ةةرروصقملاا ننأأ تسسحأف ..ديیلوو تتاكحض تعفترراا     
."ًاادبأأ ةصقلاا ههذهھب كشأأ ال انأأ" :للاق مث     
."ااذذاملوو" :هھتلأس     
 ام يبأل تلق امدنعوو ٬،لبق نم يكزز وبأأ معلاا نع للاقيی ام تعمس دقل ..ةةديیدش ةططاسبب" :للاقف    
 نم يفخ ءزج ككانهھھھوو ..ضضررألاا نهھھھرر ةيیلمع ىلع ًاادهھھھاش نناك هھَّنأأ ينربخأأ ةيیاكحلاا ههذهھھھ نع هھتعمس
 دقوو ٬،يكزز وبأأ معلاا رس ىلع ظفاحأأ ننأأوو ٬،سسانلاا نم ًاادحأأ هھب ثثدحأأ الأأ ططرش يبأأ هھب ينربخأأ ةيیاكحلاا
 ديیق ىلع وهھھھوو ههرسب ًاادحأأ ربخأأ الأب يناصووأأوو ٬،هھعم رسلاا نفديیوو تتوميی ننأأ نمً افوخ يبأأ كلذب ينربخأأ
 ."هھئافخإإ ووأأ رسلاا للوقب قحلاا ههدحوو ييدلااولوو ..ةةايیحلاا
."رراارسأأ اننيیب لهھھھوو ..هھب ينربخأأ" :رروفلاا ىلع تلقف  
 نمً امامت دكأتم ينكل ٬،ديیعب نمزز ذنم هھيیلع ظفاحأأ انأأوو رس ااذهھف ..يقيیدص ايی ينررذعاا" :بباجأأ   
."يقطنم ريیغوو حيیحص ريیغ ليیلحتوو ممالك ككوخأأ هھلاق ام ننأأوو هھقدصوو يكزز وبأأ معلاا ةهھھھاازن
.ً"ايیضاق حبصيی ننأأ ديیريیوو ننوناقلاا يف ًااريیثك أأرقيی يخأأ َّنكل" :تلق   
 ريیغ ىىرخأأ ةنهھم نع ثحبيی ننأأ هھيیلعوو ..لجرلاا ىلع هھمكح يف لشف ككاخأأ ننأأ ىشخأأ" :ديیلوو للاق   
 ..يكزز وبأأ معلاا ىلع ااذهھھھ لثمً امكح رردصأأ فيیكوو ..ةقيیرطلاا ههذهھب سسانلاا ىلع مكحيی فيیكف ..ءاضقلاا
.ً"امامت ئئرب وهھھھوو
."؟كليیلدد نيیأأوو ..هھتءاارب ىلع تنأأ ُّرصت ااذذاملوو" :هھل تلق    
 ااذهھھھ ةةدهھھھاشم ةصرف تعضأأ ينأأ تكررددأف ..انب للزنت تتأأدبوو ..ةلجعلاا تكرحت ةظحللاا ههذهھھھ يف   
..يكزز وبأأ معلاا نع ثيیدحلاا ينلغشوو ..عئاارلاا رظنملاا
 ينربخت ننأأ كيیلعوو ..ييديی نم تلفت كعددأأ نل" :ديیلول تلق ةةرروصقملاا نم انجرخ امدنعوو      



 ."ةيیاكحلاا رس نع هھلأسأل كيیبأأ ىلإإ يسفنب تبهھھھذذ الإإوو ةقيیقحلاب
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 ملع ول ..رسلاا ااذهھھھ ددوجوب ككربخأأ ننأأ ّيلع نكيی مل" :للاقوو ..هھيیبأأ ىلإإ بهھھھذن ننأأ ةةدشب ديیلوو ضفرر     
.."ينبقاعيی دقوو ..ًااريیثك ننزحيی ففوسف كلذب يبأأ
.."ننوكيی ام نكيیلوو ..ييدحول بهھھھذذأأ ففوسف ننآلاا يعم بهھھھذت مل ننإإ" :هھل تلق    
 ىلإإ يعم بباهھھھذلاا ىلع قفااوووو ٬،ييرراارصإإوو يحاحلإإ ممامأأ ملستساا هّھنكل كلذذ نع ينيینثيی ننأأ ديیلوو للوواح    
..هھيیبأأ ءاقلل هھلزنم
..ديیلوب ينطبرت يتلاا ةصاخلاا ةقالعلاا ففرعيی وهھف ..ريیبك بباحرتب ديیلوو وبأأ انلبقتساا    
 ..سسانلاا نم دحأأ نع ملكتيی الوو ٬،رسلل متاك هھَّنأب ةةدلبلاا لهھھھأأ هھفرعيی .ً.ابيیططً اعرراازم ديیلوو وبأأ نناكوو    
ً.انايیحأأ تيیبلاا يف انررووزيیوو ًااديیج يبأأ ففرعيی نناكوو
..يكزز وبأأ معلاا نع يخأأ يل للاق امب هھتربخأأ تتامدقم ننووددوو    
 ..ملكتأأ الإإ تلضفوو ٬،لبق نم ممالكلاا ااذهھھھ تعمس دقل" :للاق مث ..هھقامعأأ نم ةةديیهھنت ديیلوو وبأأ دهھنت    
 لعفيی مل هھنأأ ًااديیج ففرعيی هھَّنكل ..ققامعألاا نم هھحرجف ..هھسفن يكزز وبأأ معلاا ىلإإ ممالكلاا ااذهھھھ لصوو دقوو
 تقوو نناح هھنأأ وودبيی نكل  ..ددوجوو اهھل سيیل ةقلتخم ةصق يف هھسفن نع ععافدلاا ديیريی الوو ..هھنع للاقيی ام
 ...يكزز وبأأ ججاحلاا ممأأ امهھھھوو هللا امهھھھافوت ننانثأأ ٬،طقف صصاخشأأ ةعبررأأ الإإ هھفرعيی ال رمألاا ااذهھھھوو ..ممالكلاا
 .ً.اتيیم ممأأً ايیح نناك ننإإ ففرعأأ الف عئابلاا وهھھھوو عباارلاا امأأ ٬،انأأ وهھھھوو ةةايیحلاا ديیق ىلع دحااوووو ..عيیددوو ديیسلااوو
."..اهھنباا بلق ححرجت ننأأ ديیرت نكت مل يتلاا ٬،يكزز ججاحلاا ممأأ تتايینمتلً اماارتحاا رسلاا متكأأ تنكوو
."ينربخأأ ..يمع ايی ينربخأأ" :ةفهھلب تلقف   
 ننأأوو ..سسانلاا نم ًاادحأأ هھمكحب ملظيی ال ننأأ ريیشب ككاخأأ ربخت ننأأ كيیلعوو ..ككربخأس" :ممزحب للاقف  
."مماكحألاا رردصيی ننأأ لبق ةقيیقحلاا ىىرحتيی
 تناك دقف ..اهھھھرس ءاشفإل رطضم يننأل يكزز وبأأ ججاحلاا ممأأ ينحماست ننأأ هللا وجررأأ" :للوقيی عبات مث   
 ججرختوو للاجرلاا ببايیث ييدترت تناكوو ..ةحالفلااوو ةعااررزلاا يف اهھنباا نع ةيیفخ لمعت هللا اهھمحرر ةجاحلاا
.."اهھھھربصوو ..اهھتدشوو اهھتوقل لجرر اهھنأأ ننونظيی ااوناكوو ٬،دحأأ اهھفرعيی ننأأ ننوودد للوقحلاا يف لمعلل
 ..هھلاق ام ديیلوو وبأأ للاق امدنع ًااريیثك تتاجافت    
 .ً.اقح بيیرغ رمألاا   
 اهھتانبب ممامتهھھھالل ددوعتوو ٬،للاجرلاا لثم ععررزتوو ضضررألاا حلفتل ججرخت رمعلاا ةطسوتم ةةأأرمإإ    
 ..كلذب ممايیقلل ةةأأرملاا ججرخت ننأأ ًالوبقم نكيی مل تقوو يف ..اهھجووزز اهھنع يفوت ننأأ دعب ..تتااريیغصلاا
..ًالجرر سسانلاا اهھنظيیل للاجرلاا ببوث ييدترت لب ..طقف كلذذ سيیلوو
 تناك ييذلاا ققوودنصلاا ريیغ رخآآ ققوودنص يكزز ججاحلاا ممأأ ىىدل نناك" ً:احضوم هھمالك ديیلوو وبأأ عبات     
 يف يكزز وباا ججاحلاا هھنع ثثدحتيی ييذلااوو رخآآ ىلإإ نيیح نم اهھيیلإإ اهھنباا هھلسريی ييذلاا للاملاا هھيیف عمجت
 نع هھيیفختوو ٬،ةحالفلاب اهھلمع اهھلمع نم هھعمجت ييذلاا للاملاا ققوودنصلاا ااذهھھھ يف عضت تناكوو ..هھتصق
 َّننأل ٬ً،اطيیسبً اغلبم ييوواست ال نهھھھرلاا ةميیق ننأأ دجوو ضضررألااوو تيیبلاا نهھھھريیل عئابلاا ءاج امدنعوو ..اهھنباا
 ..تقولاا كلذذ يف نمثلاا ةصيیخرر نندملاا نع ةةديیعبلاا يضااررالاا تناكوو ٬،ةحاسملاا ةةريیغص تناك ضضررألاا
 ننأأ دعب ٬،عيیددوو ديیسلاا رروضحوو ييرروضحب ..اهھنباا نع ةيیفخ اهھقوودنص يكزز وبأأ ججاحلاا ممأأ تجرخأأ اهھھھدنع
 نناكوو عئابلل ققوودنصلاا تطعأأ مث ..نناكدلاا نم اهھھھرضحيی ننأأ هھنم تبلطط ام ةجاحل تيیبلاا نم اهھنباا ججرخ
."..اننيیب ًاارس ىقبيی ننأأوو رمألاا ااذهھب اهھنباا ربخن ال ننأأ انيیلع ةططرتشم ٬،للاملاا نم ريیبك غلبم هھيیف
 ..ديیلوو وبأأ معلاا ىلع ًااديیدش رثأتلاا اادب ةظحللاا ههذهھھھ يفوو    
 يهھھھوو يكزز وبأأ ججاحلاا ممأأ ةجاحلاا ينحماستلوو ..رسلاا ااذهھھھ نع نلعنل ممويیلاا ننااووألاا ننآآ" :رخفب للاق مث   



 مهھعمً اضيیأأ نحن رخفن ننأأوو ..مهھمأب رثكأأ ااوورخفيی ننأأ هھتااوخأأوو يكزز وبأأ ججاحلل نناح دقل ..اهھھھربق يف
 ال اهھنامزز ففوورظظ تناك دقل ..ريیخلاا ىلع اهھتانب تبرر ..ةةدهھھھاجم ةةرباص ةةأأرماا تناك دقف ..رثكأأوو رثكأأ
 اهھيیووريی يتلاا ةيیاكحلاا ههذهھلوو انل رخف يهھف ممويیلاا اّمأأ ..تلعف يهھھھ امك ةحالفلاب لمعت ننأب ةةأأرملل حمست
."يكزز وبأأ ججاحلاا
 .ً.اعرسم تجرخوو تنذذأتساا    
 ..رسلاا ااذهھب ريیشب يخأأ ربخأل تيیبلاا ىلإإ ىىوصق ععرسب لصأأ ننأأ للَّووألاا يمهھھھ نناك   
 رراارسألاا نم ٌّرس ةيیاكح لكلف ..يجرراخلاا اهھلكش نم اهھيیلع مكحيی ال ررومألاف .ً.ابئاص هھمكح نكيی مل   
 ..اهھسفن ةيیاكحلاا نم لمجأأ ةطسوبلاا ةيیاكح رسوو ..اهھھھءاارروو نمكيی
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