




 : باتكلا ناونع 
 ... كیناتیتلا نتم  ىلع  ةركذت 

دیحولا يرصملا  يجانلا  ةریس  نم  ةاحوتسم 
دعس نیمساي  ةفلؤملا :  مسا 

ءادھإ

.. دیعس يواكم  ذاتسأ  ىلإ 

اھتعضو مث   ، يمدق تلمحف  تئج  نأ  ىلإ  ةبتاك  حبصأ  نأب  اًریثك  تملح 
حبصأ يمسا  ناك  ام   ، تبتك ُتنك  ام  كالول   ، حیحصلا قيرطلا  لوأ  ىلع 

لك كيدھأو   ، يتياور كيدھأ   .. ةياورلا هذھ  تناك  امو   ، فالغلا اذھ  ىلع 
اي میعنلا  ءامس  نم  يل  رظنت  َتنأو  كھجو  ّضیبأ  نأ  ىنمتأو   ، مداق وھ  ام 

. بیبحلا يملعم 



.. زيزعلا يقيدص  ىلإ 

ةیصخش اھنم  عنصأ  يكل  كحور  نم  ضعب  تسبتقا  يننأل   .. ةفسآ
انھ كتلباق  كلذلو   ، عقاولا ضرأ  ىلع  ءاقللا  انیلع  رذعتي  هنأ  ملعأ   ،" دمح "

ىشخأ يتلا   ،" ةمیطاف  " انأو تارمو   ،" ةمطاف  " انأو  ،" اریم  " انأو تارم 
. انھ هتعدوأ  يذلا  اھریصم  سفن  يل  نوكي  نأ 

***

لوألا لصفلا 

دھاشي ناك   ، اًدراب ًابورشم  هدیبو  حيرملا  هیسرك  ىلع  دمح "  " سلجي
اھعم تلمح  يتلا  سمشلا  ةعشأب  عتمتسيو   ، عيدبلا رحبلا  رظنم 
ىتح اھیلإ  رظن  نإ  امو   ، هتقيدص ىریل  َتفتلا   ، ةفیطل ةیعیبر  تامسن 

. اًعوزفم ماقو  علھلا  هباصأ 

اًدیعب ضكر   ، رحبلا باشعأ  اھألمت   ، ةئرتھم ةَّثُج  ءانسحلا  هتقيدص  تناك 
اھيدل اھنم  لك   ، ىرخأ ةئرتھم  ةثج  هتلباق  املك  ةوطخ  ادع  املكو   ، اھنع
اًفوخ ضكري  نآلاو   ، تاظحل لبق  هؤاقدصأ  اوناك  ءالؤھ   ، هفرعي هجو  حمالم 

. مھنم

تطقاست  ، هیمدق تحت  نم  تتفتت   ، ةنیفسلا ةیضرأب  دمح "  " رعش
مث  ، ىودج نود  ءيش  يأب  ثبشتلا  لواح   ، ىرخألا ولت  ةدحاولا  اھباشخأ 
ردصي ملف  خارصلا  لواح   ، طیحملا هاجتاب  ءاوھلا  يف  اًرئاط  هسفن  دجو 
همون نم  ظقیتسا   ، هھجو ءاملا  سمال  يتلا  ةظحللا  يفو   ، توص يأ  هنم 

! اًعوزفم

نئمطي ناك   ، هدسج يف  ربش  لك  سسحت   ، ةوقب هبلق  تاقد  تعراست 



سوباك درجم  ناك   ، ةئرتھم ثثج  دجوت  ال  هلوح  رظن   ، ریخب هنأ  ىلإ  طقف 
. ىھتناو جعزم 

ةذفانلا ىلإ  هجوت   ، ةحضاو ةباجإب  هتركاذ  هفعست  ملو  وھ  نيأ  ملعي  مل 
راجشألا هللظت  يذلاو   ، فیظنلا عراشلا  ىلع  فرعتلا  لواح   ، ةریغصلا

ال هنكل   ، هنع بيرغ  يبنجأ  دلب  يف  هنأ  رعشي  ناك   ، نیبناجلا ىلع 
الب نكل   ، هدشري اًئیش  دجي  ّهلعل  ةفرغلا  ءاحنأ  يف  رظن   ، هّنیبت عیطتسي 

. ةدئاف

اًمئاد لوھجملا  ــ  َف برھلل  ةذفانلا  نم  للستلا  يف  تاظحلل  ركفي  لظ 
كلذ لجؤي  هتلعج  ةفرغلا  باب  ىلع  ةئجافملا  تاقرطلا  نكلو  اًفیخم 

. ًالیلق

؟ دمح اي  لوخدلا  يننكميأ  - 

". ؟ يتفرغ باب  قرطت  يتلا  ةدیسلا  هذھ  نم  :" هسفن يف  لءاست 

. رذحو ءودھب  بابلا  حتف  مث 

ىلع هبناجب  تسلجو  تلخد  مث   ، ةعساو ةماستبا  ةدیسلا  تمستبا 
اھنأ اھیلع  حضاولا  نم  ةدیس  يھف   ،" دمح  " نم لوھذ  طسو   ، شارفلا

. راغصلا تایتفلا  لامج  هیھاضي  اھلامج ال  نكلو  رمعلا  يف  هربكت 

ةلیمجلا ةدیسلا  سلجت  امنیب   ، مونلا سبالمل  هءادترا  نم  جرحلاب  رعش 
ىلع سلجت  يكل  ةفرعملا  قح  هفرعت  اھنأو  دب  ال   ، اھتقانأ لماكب  همامأ 
اھنأل هتبيرق  تسیل  دیكأتلاب  اھنكلو   ، لجخ نود  ةیحيرأ  لكب  هشارف 

؟ هتفیض يھ  ةدیسلا  هذھو  هدلب  يف  وھ  لھف   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  ثدحتت 
؟ فیضلا وھ  هنأ  مأ 

يتلاو ةدحاو  ةظحلل  ولو  اھھجو  رداغت  مل  ةيزیلجنإلا  ةدیسلا  ةماستبا 
، هلقع يف  لوجت  يتلا  ةلئسألا  نافوط  نم  تأّدھو   ، ةنینأمطلاب هترعشأ 
؟ يھ نم  هل  رّسفت  نأ  اًرظتنم  اھیلإ  رظنو   ، شارفلا ىلع  اھبناجب  سلج 

!. ؟ ناكملا اذھ  يف  هلعفي  يذلا  امو 

؟ كلذك سیلأ   ، دمح اي  ىرخأ  ةرم  ينتیسن  - 

ةيزیلجنإلاب ثدحتلا  عیطتسي  ال  هنأل  سیل   ، ضرألا ىلإ  رظنو  مستبا 
لجخلاب رعش  هنكلو   ، هسأر يف  رودت  تاملكلاف   ، ةلیمجلا ةدیسلا  لثمك 

. اًدیج امھضعب  نافرعي  امھنأ  حضاولا  نمو   ، اھركذتي ًالعف ال  هنأل 

ّيلفسلا جردلا  تحتف   ، بالودلا ىلإ  تبھذو  شارفلا  نم  ةدیسلا  تماق 
، هبناجب ىرخأ  ةرم  تسلجو   ، ةریغصلا قاروألا  ضعب  هنم  تبلج  مث 



هذھ صوصن  نم  اًضعب  ةءارق  يف  تأدبو  هفتك  ىلع  اھسأر  تدنسأ 
. قاروألا

ماعلا اذھ  يفو  ةيدالیم  ماعلا 1915  يف  نحن   ، بسح دمح  يمسا  "
نتاھنام يف  شیعأ   ، لامكلاو مامتلاب  اًماع  نیثالث  رمعلا  نم  غلبأس 

". ةیكيرمألا ةدحتملا  تايالولا  يف  كرويوین  ةيالوب 

يرتعت تلاز  ام  ةمسبلاو  هل  ترظنو  دمح  فتك  نع  اھسأر  ةدیسلا  تعفر 
: تلمكأف  ، حاضولا اھھجو 

" اریم هكلمت  يذلا  لزنملا  يف  شیعأ  "

قاروألا نم  اًضعب  تململ   ، ةأجف ةماستبالا  تلازو  ضرألا  ىلإ  ترظن 
.. ترياطت يتلا 

". ربراھ يرنھ   .. رتسم اھجوزو  "

: ةلئاق دمح "  " دیب تكسمأو   ، شارفلا نم  اریم "  " تماق

يلقملا ضیبلا  كل  ّدعأس  ؟  روطفلا لوانت  لالخ  انثيدح  لمكن  ال  اذامل  -  
. هبحت يذلا 

: تلسرتسا مث 

ةيادبلا نم  ةصقلا  ةياورف   ، ديدج نم  ءيش  لك  كمیلعت  بحأ  مك  - 
، تايدجبألا هّملعأ  يذلا  ينبا  كنأب  رعشأ   ، ةایحلا يف  لمأ  ينیطعي 
ةایح كعم  شیعأ   ، ثادحألاو فقاوملا  ددجتتو   ، يب كتفرعم  ددجتت 

". يھتنت كعم ال  تايادبلا   .. تايادبلا بحأ  مك   ، رھشأ ةعضب  لك  ةديدج 

ةفرغ طسوتي  مخف  نولاص   ، يلفسلا قباطلا  ىلإ  هلوزن  روف  دمح  ىأر 
ةریغص ةأفدم  همامأ   ، ءارثلا ةشحاف  ةرسأ  ىوتسم  ىلع  لدي  سولجلا 
لواح  ، اھجوز هنأ  دب  ال   .. ام صخش  اھبناجبو  اریم  ةروص  اھقوف  ّقلعم 
نم  ، ىودج نود  نكلو   ، تاظحل ذنم  هعمس  يذلا  همسا  ركذت  اًدھاج 

ةرحاسلا ةماستبالا  هذھ  لثم  ةروصلا  يف  مستبت  ال  اریم  نأ  بيرغلا 
؟ ىرخأ ةرم  اھجوز  مسا  ناك  اذامو   ، ضایبلا ديدش  اھھجو  ءيضت  يتلا 

يتلا هتانیمختو  هتلئسأ  لمكيو  هلوح  تّفلتي  لظ  هنكل   ، دمح ركذتي  مل 
. ءايرثأ لزنملا  اذھ  باحصأ  نأو  دب  ، ال  ةدكؤم ةدحاو  ةقیقحب  تھتنا 

ضبقم هل   ، يولعلا قباطلا  جرد  لفسأ  اًمخف  ًایبشخ  ًاباب  اریم  تحتف 
ریبك خبطم  لخاد  هسفن  دمح  دجو   ، لزنملا ضباقم  ةیقبك  يبھذ 

ةیساحنلا ةرخافلا  يناوألاو  خبطملا  تاودأب  هرخآ  نع  ءيلتمم 
لخدم نم  ءزج  ىلعو  راجشألا  ىلع  نالطت  نیتذفان  هب   ، ةیبھذلاو



. لزنملا

: تلاق امك  دمح  سلجف  ماعطلا  ةلواط  ىلع  يسرك  ىلإو  هیلإ  تراشأ 

، اًدج ّيھش  يماعط  ملعت  امك   ، ماعطلا ریضحتب  موقأ  ىتح  انھ  سلجا  - 
يتلا تابجولا  يھط  ينم  بلطت   ، عوبسأ لك  ةياھن  يف  ينارت  املك 

. اھبحت

. تكحض مث  اھثيدح  تھنأ 

تانوكم ةیقبو  ریبكلا  قبطلا   ، لفلفلا  ، مطامطلا  ، ضیبلا اریم  ترضحأ 
، اًدیج دمح  اھلمأتي  ذخأف   ، ةلواطلا ىلع  اھتعضوو  راطفإلا  ةبجو  ریضحت 

ناتسفلا اذھ  ركذتي   ، جومملا ریصقلا  يبھذلا  رعشلا  اذھ  ركذتي  هنإ 
، لبق نم  هل  ثدح  دق  اًفقوم  دھاشي  هنأب  رعشي  ناك   ، ضافضفلا يضفلا 

. ام ملح  يف  هشياع  امبر 

. نآلا ىتح  ءيش  يأ  يلوقت  مل  ِكنكلو  لفسألاب  ثدحتنس  اننأ  ِتلق  - 

، ال يزيزع اي  سأب  نكلو ال   ، ةليوط ةدمل  تمص  ةرملا  هذھ   ، تثدحت اًریخأ  - 
. كلزنمب انھ  َتنأ  فخت 

: ةلئاق اھثيدح  لمكت  يھو  رانلا  ىلع  ضیبلا  عضتل  اریم  ترادتسا 

تنك  ، اًضيأ ةیناملألاو  ةیسنرفلا   ، ةيزیلجنإلا ثدحتت  كنكلو   ، يرصم َتنأ  - 
تفرعت  ، رصمب ةحایسلل  كوك " ساموت   " ةكرشب يحایس  دشرمك  لمعت 

انك  ، ةرھاقلا اھیف  انروز  يتلا  تارملا  ىدحإ  يف  يرنھ   يجوزو  ّيلع 
. ماع لك  رصم  روزن 

.. تلسرتسا مث  دمح  ىلإ  ترظن 

ثالث ذنم  ثداح  يف  كاوبأ  اتام  امدنع  كلذل   ، انیلع اًزيزع  اًقيدص  تنك  - 
ساموت  " ةكرش عرف  نم  كلمع  لقنو  ةرجھلا  كیلع  انضرع   ، تاونس

اھموي نمو  انھ  ىلإ  ترجاھ  لعفلابو   ، اكيرمأب اھعرف  ىلإ  ةرھاقلاب  كوك "
. هیلإ دوعتل  كانھ  اًدحأ  كل  ىقبتي  مل   ، اًدبأ كانھ  ىلإ  دعن  مل 

: ةلئاق ةعمال  نویعو  ةماستباب  ىرخأ  ةرم  هیلإ  ترظن  مث 

. اًضيأ نحن  الو  - 

مث  ، دمح مامأ  ضیبلا  قبط  تعضو   ، راطفإلا دادعإ  نم  اریم  تھتنا 
لوانتب وھ  أدب  امنیب   ، اھثيدح تعباتو   ، هل لباقملا  يسركلا  ىلع  تسلج 

.. ماعطلا

تعقو  ، ةیحایسلا تارازملا  ىدحإ  روزت  تنك  امدنع  مايألا  ىدحإ  لالخ  - 



ةركاذلا نادقف  ضرمب  تبصأ   ، كسأر ىلع  ةیلاع  ةرخص  قوف  نم 
، ال طقف ةنیعم  ةرتفل  نكلو   ، يضاملا يف  ثدح  ام  ركذتت  َتنأ ال   ، تقؤملا
، كلذ نود  ركذتت  نكلو   ، ةیضاملا ثالثلا  تاونسلا  لالخ  كل  ثدح  ام  ركذتت 

َتنأو اھنم  ظقیتستف   ، ةئیسلا سیباوكلا  ضعب  كروزت  يلایللا  ضعب  يف 
لكب لیلق  دعب  ينركذتتس   ، ةطیسب تابون  اھنكلو   ، ءيش يأ  ركذتت  ال 
ىسنت الو   ، اًدبأ يناسنت  ال  َتنأ   ، ليوط نمز  ذنم  ءاقدصأ  نحنف   ، دیكأت

. اًضيأ كل  اھّدعأ  يتلا  هكاوفلا  ةطلس 

اریم هتلاق  امم  ءيش  يأ  ركذتي  مل  هنأ  نم  مغرلاب   ، نانئمطالاب دمح  رعش 
ةیصخشلا تامولعملاو  لیصافتلا  نم  ديدعلل  اھدرس  ببسب  كلذو 

امك تاونسل  اھلزنمب  شیعي  وھو   ، قحب ریثكلا  هنع  ملعت  اھنإ   ، ةقیقدلا
بذكي دحأ  ، ال  حلمو شیع   .. اھيدیب هل  ماعطلا  دادعإب  تماق  اھنأ  مث  تلاق 

نم اًذإ  ررض  دجوي  الف   ، حلمو شیع  رخآلا  فرطلا  نیبو  هنیب  نوكي  امدنع 
ام ىريو   ، ةمامغلا هذھ  يلجنت  ىتح   ، تاعاس عضبل  اھعم  راظتنالا 

. اھدعب هركذتیس 

ةینبلا ةجالثلا  تحتف   ، ةھكافلا قبط  رضحتل  اھیسرك  نم  اریم  تماق 
لخدم ىلع  لطت  يتلاو   ، ذفاونلا ىدحإ  تحت  ةدوجوملا  ةریغصلا 
يمامألا بابلا  تحتف  رمعلا  ةطسوتم  ةدیس  ةذفانلا  ربع  تأر   ، لزنملا

ىلع قرطتل  اھقيرط  تلمكأ  مث   ، اھيدي يف  ةریغص  ةقرو  يف  ترظنو 
. ّيفلخلا بابلا 

ًالدب لحیل   ، ةقیقرلا ةماستبالا  تفتخاو   ، ةدیسلا تأر  امدنع  اریم  تكبترا 
مث  ، ىرخأ ةرم  ةجالثلا  ىلإ  ةھكافلا  قبط  تداعأ   ، ةفیفخ ةفجر  اھنم 

: ةلئاق خبطملا  جراخ  ةعرسب  هعم  تبھذو  دمح  دیب  تكسمأ 

تیسن دق  تنك   ، يترايزل ةمداق  يتاقيدص  ىدحإ  ةذفانلا  نم  تيأر  دقل  - 
يأ ىرت  نأ  دیجلا  نم  سیل  ةبونلا  هذھب  باصت  امدنع   ، دعوملا اذھ 

، بارغألا نع  ةّشوشم  تامولعمب  كتركاذ  رثأتت  ال  ىتح  صخش 
تاعاس عضبل  من   ، حرتستل كتفرغ  ىلإ  َتنأ  دعصاو   ، اھعم انأ  سلجأس 

. ينقدص  ، ءيش لك  ركذتت  تنأو  مونلا  نم  ظقیتستس 

ديدعلا  ، لعفلاب اھركذتي  أدب  هنإ   ، اھكابترا ةدش  نم  ًابجعتم  اھیلإ  دمح  رظن 
وھ كلذلو   ، اًعیمج مھلالخ  اھاريو   ، هینیع مامأ  ىءارتت  دھاشملا  نم 
دق يذلا  دحلا  ىلإ  ةریطخ  هتلاح  لھ  ؟  علھلا اذھ  مل  نكلو   ، اھقدصي

؟ اھتقيدصل هتيؤر  درجم  نم  رایھنالا  كشو  ىلع  هتقيدص  لعجي 

بابلا ىلع  قرطلا  توص  تعمس  امدنع  دمح  ّيعارذب  اریم  تكسمأ 
: ةلئاق



تسلجو اًرخؤم  ةبونلا  هذھل  َتضرعت  امدنع   ، يزيزع اي  اًدیج  ينعمسا  - 
باذع يف  ةرتفل  تشعو   ، ءيش يأ  ركذتت  ال  اًرھش  تللظ   ، بارغألا عم 
ةدیحولا كتقيدص  انأو   ، دیحولا يقيدص  َتنأ   ، يھتنت سیباوكو ال  ّيسفن 

اًدیج اھباب  قلغتو  كتفرغ  ىلإ  دعصت  نأ  كنذأتسأ   ، كتحلصم طقف  ديرأو 
لھف  ، كیلع اًفوخ  كلذ  كنم  بلطأ   ، كيذؤي دق  ءيش  ىلإ  عمتست  ىتح ال 

؟ قفاوت

: ًالئاق اھتئدھت  ًالواحم  درابلا  اھھجو  ىلع  هّفك  دمح  عضو 

يننأ ِكدعأو   ، نآلا ریخب  انأ   ، ءایشألا ضعب  ركذتأ  تأدب  يفاخت  ال  - 
، ال ةدیسلا هذھ  ةرداغم  دعب  الإ  انھ  ىلإ  لزنأ  نلو   ، يتفرغ باب  قلغأس 

. ينئمطا  ، عزفلل وعدي  ءيش 

: ةلئاق عومدلاب  اھانیع  تألألت  امنیب   ، هینیع ىلإ  اریم  ترظن 

، ةدیسلا هذھ  ةرداغم  دعب  كیلإ  دعصأس   ، ریخب كنأل  ةدیعس  انأ   ، اًنسح - 
. داحألا مايأ  يف  لعفن  امك  ًالیلق  هزنتنل 

نوكي نأ  هبلق  لك  نم  ىنمتي  وھو   ، هتفرغ ىلإ  دعص  مث  دمح  مستبا 
اًدح عضیل  مونلا  ىلع  هسفن  ربجیس   ، اًحیحص ةیبنجألا  ةدیسلا  ثيدح 

. ءيش لك  لعفلاب  ركذتي  ظقیتسي  امدنع  امبر   ، سوباكلا اذھل 

ةعامشلا ىلع  اّقلعُم  ناك  يذلا  ليوطلا  دوسألا  اھفطعم  تدترا 
ةماستبابو  ، نافوشكملا اھیعارذ  ّيطغتل   ، لزنملا باب  بناجب  ةیبشخلا 

: ةلئاق بابلا  تحتف  ةفئاز 

. ریخلا حابص  - 

، مخفلا نولاصلا  ةكيرأ  ىلع  اھتسلجأو   ، ةفیضلا اریم  تلبقتسا 
مث  ، اھب ًابّحرم  ریغ  هنأب  ترعش  ثیح  لجخ  ةماستبا  ةفیضلا  تمستباو 
رظنت يھو  اھب  ةكسمم  تلظو  اھیمدق  ىلع  ءادوسلا  اھتبیقح  تعضو 
ةعوفرم  ، رھظلا ةمیقتسم  اھمامأ  اریم  تسلج  امنیب   ، ضرألا ىلإ 

، ةیطسوأ قرش  حمالم  اھنأ  اھیلع  ودبي  يتلا  اھحمالم  ةلمأتم   ، سأرلا
ليوطلا ينبلا  اھفطعم   ، ءارثلا اھیلع  ودبي  ال  يتلا  اھسبالم  تلمأت  امك 

رعش يطغت  يتلا  ةینبلا  اھتعبقو   ، اًضيأ ًاليوط  جیب  ناتسف  يطغي  يذلا 
اھترشب لامج  اًدبأ  زربت  ال  ةھباشتملا  ناولألا  هذھ   ، نوللا دوسأ  جومم 

. ناتینبلا اھانیعو  ةيواحمقلا 

: اھرسك اریم  تررق  مث   ، تمصلا نم  تاظحل  ةعضب  ترم 

؟. لبق نم  انلباقت  لھ  ؟  كلذك سیلأ  ةمیطاف  كمسا  نأ  ِتلق  - 



اریم ىلإ  ترظن  َّمث   ، ةمیطاف هجو  ىلع  نم  ةلوجخلا  ةماستبالا  تفتخا 
: ةلئاق  ، لوھذ يف 

داك اًصخش  ىسني  نأ  ناسنإل  نكمي  هنأ  عقوتأ  ؟ ال  لعفلاب ينيركذتت  الأ  - 
ناسنإلا اھیف  ىري  يتلا  تاظحللا   ، هعم قرغي  نأ  داك   ، همامأ تومي  نأ 

؟ اریم ةدیس  اي  كلذك  سیلأ   ، اھنایسن نكمي  هینیعب ال  توملا 

تناك نإو  ىتح  ةقثب  ثدحتلا  نأ  تملعت  اھنكلو   ، فجتري اریم  بلق  ناك 
، ًابذاك اًثيدح  ناك  نإو  ىتح   ، ةیقادصملا ثيدحلا  ىلع  يفضي   ، ةعنطصم
، باوص ىلع  اوناك  ولو  ىتح  مھسفنأ  يف  نيرخآلا  ةقث  نم  فعضيو 

سیلو  ، هب اًقوثوم  صخش  هنأب  عیمجلا  رعشي  نمل  نوكي  اًمئاد  راصتنالاف 
. هفصب فقي  يذلا  قحلا  اوظحالي  نأب  عیمجلا  ىجرتي  نمل 

: ةقثب اریم  تلاق 

، لقعلا ضرمت   ، بلقلا لتقت  ةملؤملا  تايركذلا   ، لعفلاب اھتیسن  دقل  - 
، ةرم توملا  نم  توجن  دقلو   ، ءایحأ نحنو  انتیمت  اھنإ   ، حورلا صتمتو 
، يضاملا نم  ءيش  يأ  ّركذت  ديرأ  ، ال  موي لك  هعم  شیعلا  ديرأ  عبطلابو ال 
دحأ هناونع  ملعي  ال  يذلا  يفیصلا  يلزنم  باب  مامأ  مویلا  ترھظ  اذامل 

؟. ّينم نيديرت  اذام  ؟  ثداحلا نم  تاونس  ثالث  دعب 

ةثدحُم  ، ةیماشلا اھقورع  ترفنو   ، اھللختي بضغلاب  ةمیطاف  ترعش 
.. اھسفن

فیك ؟  اھلزنم يف  انأو  ةفرجعتملا  ةیبنجألا  ةدیسلا  هذھ  يننیھت  فیك  "
حضاولا نم  ؟ ! ةدعاسملا بلطل  اھیلإ  تئجو  اھنم  لقأ  يننأب  ينرعشت 
". تاونس ثالث  ذنم  لعفت  تناك  امكو  اھتداع  يھ  امك  ةیلاعتم  اھنأ 

، تالكشملا اھل  ببسي  يذلا  اھبضغ  ىلع  رطیست  نأ  ةمیطاف  تلواح 
نمف  ، ةدئازلا اھتیبصعب  هّعیضت  نأ  نم  ربكأ  ةرايزلا  نم  اھفدھ  نأو  ةصاخ 
رسكنت ال  يتلا  ةأرملاو   ، اریم فنأ  ارسكي  مل  توملاو  قرغلا  نأ  حضاولا 

. ءايربكب رذحب ال  اھعم  لماعتن  نأ  بجي 

: عنطصم فطلب  تلاق 

نم نابرقم  امتنك  مك  ملعأو   ، دمح نع  ثحبأ   ، اًئیش كنم  ديرأ  ال  - 
يننكلو  ، اًریثك تلغشناو  ةلیلق  ةرتفب  ثداحلا  دعب  تجوزت  دقل   ، امكضعب

ىلع هتلسارم  تدرأف   ، ةرح تحبصأو  اًرخؤم  قالطلا  ىلع  تلصح 
دكأتلاو  ، هتحص ىلع  نانئمطالا  ديرأ   ، هملعأ يننكلو ال  رصم  يف  هناونع 
اھنیحو هتيؤر  لواحأ  تنك   ، انھ تنك  ةرم  رخآ   ، ءافشلل لثامت  هنأ  نم 

هعم تیضق  ول  اھتقو  تینمت  ةرايزلا  هنع  اوعنم  دق  ءابطألا  نأ  ينتربخأ 



. لوطأ ةدم 

.. اھھجو ةرمحلا  تلتعا  دقو  تاظحلل  ثيدحلا  نع  تفقوت 

؟. ينع اًمغر  لیحرلل  تررطضا  يننأ  فیك   .. نیملعت ِكنكلو  - 

.. ةلئاق اھسفن  نیبو  اھنیب  ركفت  يھو  ًالیلق  اریم  تدرش 

ذنم هنم  تصلخت  يننأ  تننظ  يذلا  بحلا   ، ءيش لك  حضو  نآلا  " 
ال  ، نمزلا فرعي  ال  بحلا  نإ  اًقح   ، ديدج نم  يندراطیل  داع  تاونس 
ال ملستسي  هلتقب  مھت  امدنع   ، غوارم وھف  اًمدق  يضملاو  هلتق  عیطتست 

دوعي هنكلو   ، هعادوب لفتحتو  هنم  تلن  كنأ  نظت   ، كرحتي الو  ئبتخي 
ىوقأ حبصي  هنإ  لب   ، كتلفغ ةدش  يف  كئجافيو  ديدج  نم  رھظیل 
تلعف امك   ، هل ةیتاوملا  لبُسلا  لك  تعطقنأ  ول  ىتح  كب  ثبشتيو 

لـ لصت  ةمیطاف  لعجأ  نأ  تاھیھ  نكل   ، انأ  .. تلعف امكو   ، ةمیطاف
تلاق امك  يھو  هنع  ثحبتل  تءاجو  قالطلا  ىلع  تلصح  دقل   ،" دمح "

ةسفانملاف يبھذلا  صفقلا  يف  ةنوجسم  تلاز  ام  يسكعب   ،" ّةرح "
". حالس يأ  اھیف  كلمأ  ةكرعم ال  يف  لخدأ  نلو   ، ةئفاكتم ریغ 

: ةفرجعب تلاقو  ةمیطاف  ىلإ  تتفتلا  مث 

؟ يفیصلا يلزنم  ناونع  تملع  فیك   ، نآلا ىتح  ينیبیجت  مل  - 

، اًریثك يب  بّحرو  هتلباق   ، ربراھ رتسم  دنع  رشنلا  راد  ىلإ  تبھذ  - 
لاقو انھ  لزنملا  ناونع  يناطعأ  هنكلو   ، رصمب دمح  ناونع  نع  هتلأسو 

. اًروف ِكیلإ  تئجف   ، هتفرعم ديرأ  ءيش  لكب  ينيربختس  ِكنأ  يل 

تناك يذلا  مؤشلا  ريذن  يھ  ةمیطاف   نأ  ترعش  امدعب  اریم  نونج  نج 
ملعت ىتح  ثحبتو  ثحبت  لظتس   ، هیفخت ام  فشكیل  موي  لك  هرظتنت 
ةرم يرنھ  ىلإ  تبھذ  املثمف   ، اًئیش اھنم  ملعت  مل  اذإو  ةقیقحلا 

.. نآلاو ًایئاھن  اھنم  صلختلا  لضفألا   ، ىرخأ ةرم  هیلإ  بھذتس 
                           . ًالاح

: عنطصم فطلب  ةلئاق  ةرايزلا  ءاھتنا  ةنلعم  اریم  تفقو 

فسأللو  ، ریخب هنأ  وھ  دمح  نع  هتعمس  ام  رخآ   ، ةقیقرلا ِكرعاشم  رّدقأ  - 
نأ دارأ  هنأ  ودبي  ؛  ثداحلا دعب  هرابخأ  تعطقنا   ، رصم يف  هناونع  ملعأ  ال 
، انلثم يلعفت  نأ  ِكحصنأو   ، انأ تلعف  امك  يضاملاب  هتلص  لك  عطقي 

. ةمداق ِكنأ  ملعأ  نكأ  ملو   ، ةریثك دیعاوم  ّيدل  مویلاف   ، ةدشب ِكنم  رذتعأ 

اھنإ  ، بذكت اریم  نأ  تملع  دقف   ، ةرخاس ةماستبا  ةمیطاف  تمستبا 
نم دب  ، ال  فيز نم  عانق  لخاد  اھفوخ  ءيبخت  طقف  يھ   ، ةفرجعتم تسیل 



نأ مھملا  لب   ، وھ ام  نآلا  مھي  ، ال  هملعت نأ  اھديرت  الو  ام  رمأ  يفخت  اھنأ 
؟ نآلا ةقثلا  هيدل  نم  اریم  اي  يرظنا   ، تلّدبت راودألا 

ةدوجوملا ةریغصلا  ةیبشخلا  ةلواطلا  ىلع  اھتبیقح  ةمیطاف  تعضو 
: ةلئاق ةكيرألا  ىلع  ةیحيرأب  سلجتل  اھتیعضو  نم  تلّدعو  اھمامأ 

هل حمس  هنأو   ، انھ اًدوجوم  دمح  نأ  يل  لاق  ربراھ  رتسم  نكلو  - 
ثالث ذنم  رصم  ىلإ  دعي  مل  وھف   ، ثداحلا ذنم  ّيفیصلا  لزنملاب  شیعلاب 
يف هتلئاع  كرتيو  انھ  دمح  شیعي  فیك   ، ةعرسم تئج  اذھلو  ؛  تاونس
لھ ؟  هل ثدح  يذلا  ام   ، تافرصتلا هذھ  لثم  فرصتي  هنإ ال  ؟  اھدحو رصم 

؟. لزنملاب انھ  هدوجو  ّينع  يفخت  اذاملو  ؟  اًضيرم لاز  ام 

ىلإ ترظن  مث  ّيولعلا  قباطلا  ىلإ  ةرظن  تسلتخاو  اریم  تكبترا 
دوجوب دمح  ملعي  نأ  لبق  ءاقللا  اذھ  يھنت  نأ  ةلواحم  بضغب  ةمیطاف 

: ةدحب تلاقف   ، لزنملا يف  ةأرملا  هذھ 

الإو  ، اًدبأ انھ  ىلإ  يدوعت  الو  نآلا  يبھذأ   ، ةماھ دیعاوم  ّيدل  ِكل  تلق  - 
ةیبرعلا اھتيأ  اھلّمحت  يعیطتست  نلو   ، ةمیخو بقاوعلا  نوكتس 

. ةفیخسلا

تفقوف  ، ةورذلل اھتیبصع  تلصوو   ، ةمیطاف هجو  يف  قورعلا  تخفتنا 
: ٍّدحتب تلاقو 

نأ لبق  انھ  نم  لحرأ  نل   ، نآلا هتایح  ذقنأسو  لبق  نم  يتایح  دمح  ذقنأ  - 
ىتح هیلع  يدانأسو   ، لزنملا ءاجرأ  عیمج  يف  هنع  ثحبأس   ، هعم ثدحتأ 

... د ــ مح اي   ، بیجي

ال ىتح  ةمیطاف  مف  ىلع  اھادي  تعضو  مث  فوخ  لكب  اریم  تضكر 
تعجارتو  ، تكبتراف اھقنخت  اھنأ  تكردأ  ناوث  ترم   ، دمح اھعمسي 

: ةلئاق  ، اھبناجب اھیعارذ  عضت  يھو  ءارولا  ىلإ  ةعرسم 

، دمح ةایح  يف  الو   ، ةیصخشلا يتایح  يف  يلخدتت  نأ  ِكنأش  نم  سیل  - 
نأو قبس  ؟  هيذقنت يكل  ِتنأ  نم  ؟  هل حلصألا  وھ  ام  يملعتل  ِتنأ  نم 
دغر يف  ةایحلاو   ، ةفیظولا  ، لاومألا  ، ءيش لك  هل  تمدق  دقل   ، انأ هتذقنأ 

، هضرم نم  يفش  نأ  دعب  هتدارإ  لماكب  يعم  ىقبي  نأ  راتخاف   ، نيرت امك 
لھ ؟  قالطلا ىلع  ِتلصح  ِكنأل  لھ  ؟  انھ ىلإ  ِتئج  اذامل  ِتنأ  نكلو 

؟. هنیبحتأ ؟  هیجوزتتل ِتئج 

، ةمطاف هیتیسنأ  ؟  هنیبحت تلز  ام  ِكنأل  انھ  هیتیقبأ  لھ  ؟  هیلع نيراغت  - 
؟ هنبا هیتیسنأو 

نم الإ  ردصي  ال  فیخسلا  ثيدحلا  اذھ   ، دودحلا عیمج  تزواجت  دقل  - 



ًایمر نولتقُي  مھو  ِكتمومع  ءانبأ  تيأر  دقل   ، ِكلثم ةلھاج  ةیصخش 
نم ةجوزتم  انأ  ؟  مھعم دمح  ِككرتي  مل  اذامل  ملعأ  ال  انمامأ  صاصرلاب 
سیل ِتنأو  ءيش  لك  يدل   ، هنم بارتقالاب  نیملحت  يرث ال  يكيرمأ  لجر 

. اًدیج كثيدحل  يھبتناف   ، ءيش يأ  ِكيدل 

: ةلئاق  ، قصالتم هبش  امھھجو  حبصأ  ىتح  اریم  نم  ةمیطاف  تبرتقا 

معن  ، كھجو تلتحا  دق  فوخلا  تامالع  ىرأ   ، امكنع ءيش  لك  ملعأ  انأ  - 
هنأ رعش  هنأكو   ، ِكنع ءيش  لك  دمح  يل  ىور  دقل   ، اھلحم يف  ِكفواخم 

. هذقني نمل  جاتحیس  ام  موي  يف 

ىلع قباسلا  اھناكم  يف  ىرخأ  ةرم  سلجتل  تداعو  ءطبب  تراس  مث 
.. ةماستباب تلاقو  مدق  قوف  مدق  تعضو  مث   ، ةكيرألا

ىلع اھنمتأي  يتلا  ةدیحولا  ةقيدصلا  تسل  ِكنأ  ةياھنلا  يف  حضتا  - 
. هرارسأ

يف ةفیفخ  ةدورب  يرست  تأدبو   ، اھبلق يف  ةضابقناب  اریم  ترعش 
ىلع فوخلا  هنكسي  ءودھب  سلجت  اھلعج  راود  اھباتناو   ، اھفارطأ

. ةمیطاف لباقملا لـ  يسركلا 

؟. ِكل لاق  اذام  - 

: تلاق مث   ، تمستباو ةكيرألا  ىلع  اھرھظ  ةمیطاف  تدنسأ 

ىتح رفسلاب  هل  سوسو  يذلا  نمو   ، ءيش لك  أدب  يذلا  نم  يل  لاق  - 
لالخ  ، رصم يف  ءيش  لك  أدب  دقل   ، توملا هجاوي  هسفن  دجوو  قفاو 

. ثداحلا تقبس  يتلا  ةرايزلا 

: ةلئاق  ، ىضم امیف  شبنلا  يف  ةمیطاف  تأدب 

. اًدیج اًرشؤم  سیل  اذھ  - 

يضاملا نع  ثدحتلا  يف  اھتالواحم  طبحُت  نأو  دب  ال  اھنأب  اریم  ترعش 
: تلاقف  ، اًعيرس

ًاینبم رضاحلا  ناك  اذإ  ةصاخ   ، هنع ثدحتن  امدنع  ثدحي  دیج  ءيش  ال  - 
هنكلو  ، رظنلا عتمي  لكش  هل   ، ماعن شير  نم  عونصم  ٍضام  ىلع 

. ةمیطاف اي  ةشبن  لوأ  نم  ءاوھلا  يف  رياطتیس 

: متمتت يھو  اھرظنب  تحاشأ 

". اریم اي  ِكسأر  قوف  شھلا  كلزنم  طقسیس  " 

مث اھلقع  اھخضي  يتلا  تايركذلا  وحمل  ةلواحم  يف  اھانیع  تضمغأ 



: موزھم توصب  تلاق 

. ِكعمسأ نأ  ديرأ  الو   ، يكحلل اًئیش  دجوي  الف   ، هتدارإب انعم  رفاس  دقل  - 

: ةلئاق  ، ةمیطاف تمستبا 

نع دمح  يل  هلاق  ام  ِكل  يورأسو   ، هیتلعف ام  لك  ىلإ  نیعمتستس  - 
. هل ةریخألا  ِكترايز 

: تلمكأو ثبخب  اھیلإ  ترظن 

نم اًحدق  يل  يّدعت  نأ  ِكنذأتسأ   ، ةياكحلا لوطتس  نكلو   ، رصمل دصقأ  - 
. اریم اي  ةداس  اھلضفأ   ، ةوھقلا

*******

يناثلا لصفلا 

اریم هتأر   ، سمشلا ةعشأ  ببسب  لامرلا  تحت  ألألت  قّارب  رفصأ  عاعش 
تلاقو  ، فلخلل تاوطخ  عضب  تعجارتف   ، اھقفاري ناك  يذلا  دشحلا  طسو 

: يرنھ اھجوزل 

حيرتسأس  ، يامدق يف  بعتب  رعشأ   ، يحایسلا دشرملا  عم  تنأ  بھذا  - 
. امكب قحلأس  مث   ، ةرخصلا هذھ  ىلع  انھ 

يحایسلا جوفلا  ةیقب  رّمست  املثم  هناكم  يف  رّمستو  اھجوز  بھذ 
وحن ءطبب  يھ  تراسف   ، ربكألا مرھلا  ةمظع  نم  مھشاھدنا  ةدشل 
ًالاثمت دجتل  اھيدیب  لامرلا  تحازأو   ، ءاصفرقلا تسلج  مث   ، رفصألا عاعشلا 

، اھتبیقح يف  هعضت  نأ  لبقو  ةعرسب  هتذخأف  اًریغص  ًایبھذ  ًاینوعرف 
: لوقي صخشل  اھدي  قوف  اًدي  تدجو 

. هنطوم يف  انھ  ىقبیسو  يرصم  هنإ   ، ِكصخي لاثمتلا ال  اذھ  - 

: ةفرجعب اریم  تلاق 

يل كرتت  نأ  لباقم  ديرت  ام  كل  عفدأس   ، باشلا اھيأ  َّيلإ  عمتسا  - 



. لاثمتلا

ثالث يلاوح  نآلا  ىلإ  ةلحرلا  ةيادب  ذنم  يمسا  تلُق  دقل   ، دمح يمسا  - 
لاثمت ىلع  يلصحت  نأ  نيديرت  ِكنأ  امك  ؟  هنيركذتت ال  ِتلز  امو   ، تارم
ءيش لك  ىلع  لوصحلا  نأ  مكدالب  يف  نونظتأ  ؟  قح يأب  ؟  يرصم

؟ ًاّیعیبط اًرمأ  دیلا  عضوب  ًاّيرصم 

؟ يجوز نمو  انأ  نم  ملعت  الأ  ؟  لكشلا اذھب  يتثداحم  ىلع  ؤرجت  فیك  - 
عم نمكت  نیيرصملا  اھيأ  مكتلكشم  ؟  دحلا اذھ  ىلإ  ٌبضاغ  َتنأ  ملو 
عم ال   ، كدلب كنم  ذخأ  نم  عم  رجاشت   ، ةحئاس درجم  انأو   ، نییسایسلا
صخش يأ  ىلإ  َتنأ  هعیبتس   ، ریغص لاثمت  لباقم  لاملا  كل  عفدیس  نم 

. سخب نمثب  ًالجاع  مأ  ًالجآ 

* * *

.. ماع 1909م

تقولا كلذ  يفف   ، ةیبنجألا ةدیسلا  ثيدح  نم  ًابضغ  دمح  طاشتسا 
ثالث ىوس  رمي  ملف   ، ةديدش بضغ  ةلاح  يف  تلاز  ام  دالبلا  تناك 
هركي ناك  يرصملا  عراشلاو   ، ياوشندلا ةثداح  ىلع  طقف  تاونس 
لاومأ دجوت  الو   ، مھدالب طسو  نیيرصملل  ًانامأ  دجوي  الف   ، ةدشب بناجألا 

. ةميرك ةایح  صخش  يأ  شیعي  نأل  ةیفاك 

ضعبلاف  ، ةصاخلا هتقيرط  ىلع  هدالب  نع  عفادي  نأ  اھتقو  يرصم  لك  ررق 
يزیلجنإ يأ  حور  ضبقي  نأ  عیطتسي  يكل  ةیئادفلا  تایلمعلل  مضنا 

نع دعتبا  رخآلا  ضعبلاو   ، ياوشند نم  هلیلغ  يفشیل  هلتقي  نأ  عیطتسي 
يكل نطولا  ىنعم  ةديدجلا  لایجألا  میلعتب  هسفن  لغشو  لاتقلا  ةحاس 

" لولغز دعس   " دوجوب مھرثأت  دعب  ةصاخ  لالتحالل " ال   " لوقي ًالیج  يبري 
عم اھب  ثدحتي  يكل  تاغللا  ملعتي  نأ  راتخا  دقف  دمح  امأ   ، فراعملا ةرازوب 
رصم نأ  مھل  دكؤيو  ةيرصملا  راثآلاو  خيراتلا  ةمظع  مھل  حرشیل  بناجألا 

. نيدتعملا فنأ  مغر  ةخماش  فقتس 

لیثامتلا نم  ديدعلا   ، مرھلاب نیحئاسلا  عم  هتالوج  لالخ  دمح  دجو 
ىتحو مھیلع  ًاظافح  ؛  هلزنم يف  مھئبخي  ناكف   ، لامرلا طسو  ةینوعرفلا 

يف مھو   ، ةرم لك  يف  نولعفي  امك  ناكيرمألاو  زیلجنإلا  مھذخأي  ال 
ةبقارم الب  تقولا  كلذ  يف  راثآلا  تناك  ثیح   ، مھدالب ىلإ  ةدوعلا  قيرط 

. ًالوأ اھدجي  نمل  اًكلم  ربتعتو 



نیيرصملا عم  ةيرصنعلا  بناجألا  ةلماعم  نم  قیضلاب  دمح  رعشي  ناك 
نأب دحأل  حمسي  الأ  هسفن  ىلع  ادًعو  عطق  دقو   ، ماع لكشب  برعلاو 
ناك ضعبلاف   ، دنلاب دنلا  بناجألا  لماعي  ناك  اذھلو   ، اًدبأ ةینودب  هلماعي 

، ةیصخشلا يوق  يرصم  قيدص  هیف  دجي  ناك  رخآلا  ضعبلاو  هعطاقي 
. هتمارك رسخي  نأ  نود  نيديدعلا  عم  تاقادص  نيوكت  عاطتساف 

ربراھ ربیلس  يرنھ  فورعملا  يكيرمألا  رشانلا  اھجوزو  ربراھ  اریم  امأ 
لود لك  يف  رفسلا  اررق  باجنإ  نود  جاوزلا  نم  ةديدع  تاونس  دعب 

، امھدحو ریبكلا  امھلزنم  يف  امھتایح  نم  للملاب  نارعشي  ىتح ال  ملاعلا 
. دمح ىلع  َفرعتي  نأ  ردقلا  ءاش  رصمل  امھل  ةرايز  لوأ  يفو 

: ٍلاع توصب  اریم   دمح لـ  لاق 

، ِكقح نم  سیل  لاثمت  ىلع  يلصحت  نأ  نيديرتو   ، يدالب ىلإ  نیتأت  - 
، يدالب ىلع  كفرعأ   ، ةمدخ ِكل  مدقأ  انأ   ، ةیھجنع لكب  يعم  نیثدحتتو 
لكب الإ  ينیلماعت  نأ  لبقأ  الو   ، ریبكلا كرصق  يف  ِكل  مداخ  تسلو 

. مارتحا

: ةلئاق  ، اریم تمستبا 

يف ةصاخ   ، فوخ نود  ةأرجلا  هذھب  ثدحتتل  كسفنب  ةریبك  ةقث  كيدل  - 
!. ریغصلا رمعلا  اذھ 

: دمح در 

. اًماع نورشعو  ةعبرأ  يرمع  اًریغص  تسل  - 

كدالبل كلم  وھف  هقحتست  َتنأف  لاثمتلا  كل  كرتأس   ، دمح اي  اًدج  اًریغص  - 
رصم حبصت  نأ  ىنمتأو   ، ةیھجنعب دحأ  كلماعي  نأ  بجي  ال  قح  كعمو 

؟ ءاشعلا ىلع  يتوعد  لبقتأ   ، ًابيرق لضفأ  لاحب 

ةظحل يف  اھئايربك  ىفتخا  دقف   ، هعم اریم  ةجھل  ّریغت  نم  دمح  بجعت 
هثيدح ىلإ  عمتست  تناكو  ةلحرلا  لاوط  هتمزال   ، ديدش فطل  ىلإ  لوحتو 
اًصاخ اًجمانرب  امھل  صصخي  نأل  هتعدو  اھجوزب  هتّفرع  اھنأ  امك   ، هابتناب

. دمح لبق  دقو   ، امھدحو ةیحایسلا  نكامألا  ةرايزل 

ملعي  ، ًانونح ناك  وھف   ، رثكأف رثكأ  دمح  نم  اریم  برقتت  تناك  موي  دعب  اًموي 
اھبلق يف  عضي   ، هاشخت اھلعجي  تقولا  سفن  يفو  ؟  ىثنألا لماعي  فیك 
ذنم هتدقتفا  دق  اًریبك  اًمامتھا  هنم  تدجو  اھنأ  امك   ، هتعاطل ةبیجع  ةبغر 

. تاونس

رصمل مھتارايز  تحبصأف   ، يرنھ ةلئاعل  ّبرقملا  قيدصلا  دمح  حبصأ 



هلزنم ىلإ  مھوعدي  ناك   ، دیحولا صاخلا  مھنامجرت  وھ  حبصأو  ةمئاد 
يف سولجلا  نم  ففأتلا  نود  بحر  ردصب  ةوعدلا  نالبقتي  َناكو   ، اًمئاد

. ریقف يبرع  يرصم  لزنم 

دولاو دادزت  ةرھاقلا  ىلإ  يرنھو  اریم  تارايز  تناكو   ، تاونس ةعبرأ  ترم 
ىلإ رصم  يف  ةیسایسلا  لاوحألا  ءودھ  دعب  ةصاخ  رھدزي  ءاقدصألا  نیب 
يرنھ  ، هتیجس ىلع  فرصتي  عیمجلا  حبصأف  ماع 1912م،  يف  ام  دح 
مھل اًدنك  لماعتي  دمحو   ، دحأ عم  بناجألا  ةیھجنعب  نافرصتي  ال  اریمو 

. تقولا لاوط 

: ناصحلا رھظ  قوف  نم  لوزنلا  ىلع  اریم  دعاسي  وھو  دمح  لاق 

لاجر نم  لضفأ  لیخلا  نیبكرت   ، اریم اي  لیخلا  بوكر  يف  ةرھام  ِتحبصأ  - 
. نيریثك

: تلاق ىتح   ، اریم تمستبا 

. اًموي نوكأ  نلو   ، كنم لضفأ  تسل  - 

كلذ يف  يرصملا  بابشلا  ةیقبك  ًايداع  ًاباش  ّكيرب  بسح  دمح  نكي  مل 
ةءابعلا ءادترا  لضفي  حبصأ   ، ةیملاعلا ىلع  هلوصحو  هجرخت  دعبف   ، تقولا

دكؤت ةداھش  ىلع  هلوصح  دعب  ةصاخ   ، ةيرھزألا سبالملا  هبشت  يتلا 
ىلإ تاقوألا  ضعب  يف  لیمي  ناك  كلذ  نم  مغرلابو   ، فارشألا ىلإ  هبسن 
يتلا يبنجألا  قوذلا  تاذ  سبالملا  يدتریف   ، ءيش لك  نم  ررحتلا 
ةكرشب ًاّیحایس  اًدشرم   ، هسفنب اھراتخا  يتلا  هتنھم  عم  ىشامتت 
تاغللا هسفنب  هسفن  میلعتب  ماق  ثیح  ةرھاقلا  عرف  كوك " ساموت  "

. ةقالطب مھثدحتي  ناكو  ةیسنرفلاو "  ، ةیناملألا  ، ةيزیلجنإلا "

ناك امدنعو   ، برعلا خیش  سانلا بـ ّهبقلي  ناك  ةءابعلا  يدتري  ناك  امدنع 
ديدش هھجوو  نيواقرزلا  هینیع  نول  رھظت  يتلا  ةیبنجألا  سبالملا  يدتري 
دعب الإ  ًاّيرصم  هنأ  فرعي  نكي  مل  مھضعب  نأ  ىتح  دوسألا  هرعشو  ضایبلا 
لب  ، هقداصت تایبنجألا  تادیسلا  نم  ریثكلا  لعج  ام  وھو   ، مھعم هلماعت 
، نلقت امك  شمحلا "  " نيدتملا يرصملا  باشلا  وھف   ، ًانایحأ هب  نبجعُيو 

لھسلا  ، بوغرملا عونمملا  هنإ  ررحتم  يبوروأ  لقعو  ةفاقثب  نكلو 
. عنتمملا

طقف تبھذ   ، ةقطنملا هذھ  يف  ِكدرفمب  نيریست  ّالأ  ِكل  تلق  اریم  - 
ال اذامل   ، ِكدجأ ملو  تدعو   ، لبطسألاب ناصحلا  امھیف  عضأ  نیتقیقدل 

؟. مالكلا نیعمست 

ال دحأ  دجوي  الو   ، عیمجلا يمحي  ًايوق  ًالجر  هنأب  اًمئاد  رعشي  دمح  ناك 



ملعألا وھ   ، هنم نیلوؤسم  ةیقبلاو   ، رمألا يلو  وھف  هلظ  تحت  شیعي 
هفطعو هنانح  نم  مغرلابف   ، ىلوألا يھ  هتملك  كلذلو   ، ّعبتي نأب  ردجألاو 

نأ بجي  ةصاخ  ةعیبط  نھل  نأب  ملعي  هنكل  ءاسنلا  عم  ةصاخ  ديدشلا 
لكلا  ، نیترم هتملك  لوقي  ، ال  زایتماب يقرشلا  لجرلل  ًالاثم  ناك   ، اھمرتحي

. هرماوأ ذفني  نأ  هیلع 

: ةلئاق هینیع  ىلإ  ترظنو  اریم  تكحض 

؟ دمح اي  ّيلع  فاخت  لھ  - 

بوكرل انئج  امدنعو   ، ّيدل ةنامأ  ِككرتو  رئاجسلا  يرتشیل  يرنھ  َبھذ  - 
ریغ نوكي  دق  ناكملا  نأ  نم  ِكترذح   ، ِتبلط امك  نامسلا  ةكرب  يف  لیخلا 

؟ براقعلا ىدحإ  تيأر  وأ  ؟  نابعث ِكصرق  ول  اذام   ، نمآ

: فدرأ مث   ، ةلوطم ةكحض  كحض  مث 

يف ریغص  ينوعرف  لاثمت  تدجو  امدنع  يضاملا  ماعلا  نيركذتأ  - 
ِتیمتراو برقعلل  يرنھ  ِتكرتو   ، هبناجب براقعلا  ىدحإ  تيأر  مث   ، لامرلا

ةنعل اھنإ  دمح  اي  ينذقنأ   " ةلئاق ةيزیلجنإلا  نینطرت  ِتنأو  ّيعارذ  نیب 
؟ اًدج ةفئاخ  ِتنك  ةنعارفلا "

: ةلئاق  ، ةفیفخ ةبرض  هعارذ  ىلع  هبرضب  اریم  تماق 

يرنھ نأ  ملعأ  يننأل  طقف  َكیلإ  تبھذ  انأ   ، دحلا اذھل  ةفئاخ  نكأ  مل  - 
هنأ تملع  يننإ  مث   ، ءيش يف  هدوجو  ينعفني  نلف  براقعلا  نم  فاخي 

!. ةيادبلا ذنم  ریغص  برقع 

اھتقو ِتننظ  دق  ينوكت  مل  نإ   ، فوخلا نم  ّيعارذ  نیب  ِتیمترا  اًذإ  اذامل  - 
؟. ةنعارفلا ةنعل  وھ  برقعلا  نأ 

مث امھنیب  لصفت  ةوطخ  رخآ  ىلع  يضقتل  دمح  نم  ةفخب  اریم  تبرتقا 
: ةماستباب ةلئاق  هینیع  ىلإ  ترظن 

. دمح اي  كلذ  تدرأ  يننأل  - 

دمح نم  لوھذو   ، اریم نم  ةقثو  ةماستبا  طسو   ، تاظحلل تمصلا  داس 
. تمصلا اذھ  يرنھ  عطقي  نأ  لبق 

بحأ مك   ، رئاجس ّيتبلع  يل  رضحأف  اًرالود  اًریغص  ًالفط  تیطعأ  - 
، ناكمإلا ردق  عتمتسأ  طقف  اًدبأ  ءيش  يأ  لعفأ  ال  رصم ! ىلإ  ءيجملا 
دعب اھیف  كروزن  ةرم  لوأ  هذھ  ءادغلا  دعوم  ناح  ؟  دمح اي  انبھذ  الھ  نآلاو 
انل هیھطب  ةمطاف  تماق  يذلا  ماعطلا  نأ  دكأتم   ، اًجوز تحبصأ  نأ 

. ایھش نوكیس 



ءيش اھفقوي  مل  يتلا  اریمو  دمح  تارظن  يف  يرنھ  ثيدح  رثؤي  مل 
بضغب اریم  ترظن  اھمسا  يرنھ  ركذ  امدنع  ةمطاف  مسالا  اذھ  ىوس 
ثحبي ناك  ءيش  ىلع  رثع  هنأكو  ضرألا  ىلإ  دمح  رظن  امنیب   ، اھجوز ىلإ 
هعنميو  ، ثدحت نأ  اھل  يغبني  نكي  مل  يتلا  ةظحللا  هذھ  نم  هذقنیل  هنع 

. اھحرط ىلع  مدنیس  هنأ  دكؤملا  نم  ةلئسأ  حرط  نم 

رتسم اي  قلقت  ال   ، قداحلاو ولحلا  ریطفلاو  محللا  انل  ّدعت  نأب  اھتیصوأ  - 
. لبق نم  اھلثم  قوذتت  مل  ةبجو  لكأتس  يرنھ 

هجوت نأ  تداك  اھنأكو  هعارذ  تطبأتو  يرنھ  اھجوز  نم  اریم  تبرتقا 
: تلاق مث   ، هعم رجاشتت  صخشل  ةمكل 

؟ اًذإ ةرھام  ةیھاط  ةديدجلا  سورعلا  - 

اًنمدم تحبصأ  ىتح   ، اھبحأ يتلا  قابطألا  ىھشأ  يل  دَعت  اھنإ   ، معن - 
. اھماعطل

نأ لواحت  يھو  يرنھ  ىلإ  ترظنف   ، اھبلق لتحت  ةصغب  اریم  ترعش 
: ةلئاق اھرعاشم  ىلع  رطیست 

وجلا سمشلا  نم  قرتحا  يھجو   ، لیبوموتوألا ىلإ  كقبسأس   ، يبیبح - 
. جازملا ةبلقتم  ينلعجي  ةرارحلا  ديدش  رصم  يف  اًمئاد 

: اھثيدح تلمكأو  دمح  ىلإ  ترظن  مث 

. انھ ىلإ  رفسلا  ررقأ  امدنع  كلذ  ىسنأ  ام  اًمئاد  - 

: ًالئاق  ، دمح اھیلإ  رظن 

!. اًمئاد نيدوعت  ِكنكلو  - 

: لاق ىتح  يرنھ "  " كحض

!. تادیسلا نم  ٍهآ   .. تادیسلا - 

، ْنیب َنیب  تناك   ، اًضيأ ةلھس   .. ةنیل نكت  ملو   ، بلقلا ةیساق  اریم  نكت  مل 
متت نأ  لبق  تبحأ  امدنعو  ءايرثألا  اھيدلاو  تیب  يف  ةیھافرلا  ةایح  تشاع 

، لاملا يرنھ  میسولا  يرثلا  اھبیبح  تجوزتو   ، اًھرمع نم  نيرشعلا 
مھیلع تلصحو   ، ضرألا ىلع  ةنجلا  تاموقم   ، بحلا  ، لامجلا  ، ذوفنلا

، عیمجلا حفاصت   ، بعلت  ، صقرت  ، تقولا لاوط  كحضت  تناكف   ، اًعیمج
ضرألا ىلع  ةایحلا  نأ  ملعي  نأ  هل  فیك   ، ةنجلاب شیعي  نم   ، مھنضتحت

؟ ةيدرو تسیل 

، اًدبأ اًّمأ  حبصت  نل  اھنأب  تملع  امدنع  ضرألا  ىلإ  اھتنج  نم  اریم  تطبھ 



عیمجلا اھیلإ  رظني  يتلا  ةكلملا  ّيسرك  ىلع  سولجلا  نم  تلقتناو 
ىلإ ةیلایخلا  تاریمألا  صصق  هبشت  يتلا  اھتایح  ىلع  دسحلا  تارظن 
ةقفش تارظن  نم  ءىبتختل  دوشحلا  طسو  ّيداع  ّيسرك  ىلع  سولجلا 
تارظنلا هذھ   ، بناج لك  نم  اھطواحت  يتلا  يلام " سأرلا   " عمتجملا

اھنأب نیقي  ىلع  تناك  اھنإف  عجولا  نم  مغرلابو   ، اًریبك اًحرج  اھبلق  تحرج 
تارظن اھتعباتو  لزنملا  نم  تجرخ  املكف  اھجوز  نضح  يف  ىوادتتس 
ةفاسم ملألا  لمحتت  نأ  طقف  اھیلع  نأب  اھسفن  ِرّكذت  تناك  ةقفشلا 

. لزنملا يف  اھرظتني  بحلا   .. لزنملا يف  اھرظتني  صالخلاف   ، قيرطلا

ىلإ تعرسأو   ، اھلزنم ىلإ  اھلوصو  روف  ةعبقلاو  ةبیقحلا  اریم  تمر 
، يوق ماطتراب  ترعش  اھتقو  نكلو   ، ناعمدت اھانیعو  هتنضتحاف  يرنھ 
هنع تدعتباو  تجعزنا   .. اھجوز نضح  سیل  اذھ   ، لبجب تمدطصا  اھنأكو 
اھجوز نع  امھلالخ  ثحبت  يھو  شاھدناب  هینیع  ىلإ  ترظن  مث  ءودھب 

اھنإ ؟ .. فیخسلا روعشلا  اذھ  ام   ، بيرغلا اذھ  عم  انھ  اھكرتو  لحر  يذلا 
، اًمامت اھعومد  تسبح   ، يكبت الأ  تررق  ؛  دربلا  ، ةبرغلا  ، فوخلاب رعشت 

قطنت نأ  نود  ةفرغلا  نم  تجرخو  ضرألا  نم  اھتعبقو  اھتبیقح  تململ 
. اًضيأ يرنھ  ثدحتي  ملو   .. ةدحاو ةملكب 

، اھعم هءاقب  ىلع  اھمولي  يرنھ  نأب  اھروعش  دادزي  ناك   ، ماع دعب  ماع 
اھنكل  ، تاملكلا لالخ  نم  كلذ  لقي  مل  نإو  ىتح  بجنت  ال  يتلا  يھو 

ال بیبحلا  لجأ  نم  ةیحضتلا   ، اھیلإ رظن  املك  قیضلاب  رعشت  تناك 
نم ریثك  يف  تنمت  محري  ال  لذ  ىلإ  لوحتت  اھتقو   ، موللا اھبحاصي 
عم اًدیعس  حبصیس  ناك  امبر   ، ربخلاب ملع  امدنع  يرنھ  اھقلط  ول  تاقوألا 
ترثع امبرو  ربراھ  ةلئاعل   هبلص  نم  ثيروب  قزريو   ، اھریغ ىرخأ  ةأرما 

ال اھجوزف   ، ةصقان ةدیس  اھنأب  ترعش  نأ  دعب  اھلمكي  بح  ىلع  يھ 
. ةثونألا ةلمتكم  اھاري 

نم ديدعلا  كانھ  هنأب  تّركف  املك  يرنھ  نم  بضغلاب  رعشت  اریم  تناك 
نم هبلقب  طبختي  اّمع  اھل  حصفأ  ول  ثدحتس  تناك  يتلا  تالامتحالا 
لك  ، لیبنلا رھظمب  عیمجلا  مامأ  روھظلا  ىلع  صرحي  نأ  نم  ًالدب   ، رعاشم
، لذلاب ةّفلغملا  ةیحضتلا  عم  شیعت  نأ  اًدحاو  ًالامتحا  اھیلع  ضرف  كلذ 

عمتجملا مامأ  رربم  دجوي  ؟ ال  سانلا مامأ  هلعف  ام  دعب  هكرتت  نأ  اھل  فیكف 
ةقفشلا تارظن  طسو  شیعت  نأ  عیطتست  ال   ، قالطلل يلام " سأرلا  "
بحُملا اھجوز  تكرت  اھنأل   ، بلق البو   ، لام البو   ، جوز الب  مث   ، دلو الب  اھنأل 

. مھرظن ةھجو  نم 

يف تربك  املك  ىشالتت  تناك  اھجوز  كرتل  ةأرج  ةظحل  اھتباتنا  اذإو 
ةجيزب رارمتسالا  يف  ةلكشم  اھيدل  نكي  مل  كلذل  ؟  بھذتس نمل   ، رمعلا



ءيش نع  اھبلقل  ثحبت  نأ  تررق  اھنكلو   ، بح الب  اھرظن  ةھجو  نم 
، ةایحلا هل  دیعي  ءيش  يأ   ، هدعسي لجر  نع   ، هدعسي نبا  نع   ، هدعسي

املثم  ، ةداعسلا ىلع  لصحت  نأ  قحتست  اریم "  " فـ  ، نمثلا مھي  الو 
يف هحاجنو  هلبن  ىلع  حيدملاو  دجملا  نم  هتداعس  ىلع  يرنھ  لصحي 

. عیمجلا نم  هتلزنمو  هلمع 

* * *

هلزنمب ةمخفلا  ةموزعلا  ىلإ  نیجوزلا  لصویل  هترایس  دمح  لقتسا 
ةكربب هلمع  نم  ًابيرق  نوكیل  هیف  جوزتي  نأ  راتخا  يذلاو   ، مرھلاب ریبكلا 
بناجب اًدیج  ًالخد  هل  ّردتو  حایسلل  اھرجؤي  يتلا  ةنصحألا  ُثیح  نامسلا 
ةديدجلا هترسأ  ةياعرل  مزاللا  لاملا  هل  رفوي  كلذ  لك   ، نامجرتك هلمع 

. يھتنت يتلاو ال  جراخلا  يف  هتالاوجل  مزاللا  لاملا  ریفوتل  ةفاضإلاب 

رفك بـ" مرھلاب  دمح   لزنم  ىلإ  نامسلا  ةكرب  نم  قئاقد  سمخ 
ةرایسلاب يفلخلا  دعقملا  يف  ةسلاجلا  اریم  مھیف  دعبت  مل   ،" يكشم

، قيرطلا ةبقارمل  رخآو  نیح  نیب  دمح  اھیلإ  رظني  يتلا   ، ةآرملا نع  اھینیع 
اھترشن يتلا  بتكلا  ثدحأ  نع  ثيدحلا  نع  يرنھ  مھیف  فكي  ملو 

. يضاملا ماعلا  لالخ  هتكرش 

: اًكحاض يرنھ  لاق 

؟ ِكینیعب ةآرملا  ةباذإ  ىلع  نینرمتت  لھ  - 

: اریم تدرف 

يھتنتو ينودب  اًھئات  حبصتف  كلقع  بيذأ  يك  ةقراخ  ةوق  كلتمأ  ينتیل  - 
تاحفص ىلع  شیعن  ال   ، رشنلا رودو  بتكلا  لوح  ةمئادلا  كترثرث  نم 

. عقاولا ضرأ  ىلع  شیعن  نحن  يرنھ  اي  بتكلا 

: ًالئاق دمح  مستبا 

اًمئاد  ، تادیسلا نم  هآ  لیلق  ذنم  تنأ  هتلق  ام  ىوس  هلوقأ  اًئیش  دجأ  ال  - 
يذلا  ، ةمكح نود  فرصتن  اننولعجي  يكل   ، لاجرلا لوقع  داسفإ  ندري 
لورھتف ةأرملا  امأ   ، هلقعل لجرلا  مادختسا  وھ  ةأرملا  نع  لجرلا  قرفُي 

ةملك يأ  ءارج   ، هبحاص ىلع  فوھلم  طق  لثم  يرجي  يذلا  اھبلق  ءارو 
سیلو  ، ٍعاو لجر  لقع  لباقیس  هنأ  قيرطلا  ةياھن  يف  فشتكیل   ، ةفیطل

. مشعتي ناك  املثم  هلثم  ًابلق 

: تلاقو اریم  هیلإ  ترظن 

ول ؟  اھب نوبحيو  مھلوقعب  نوركفي  لاجرلا  لك  نأ  دمح  اي  كل  لاق  نم  - 



كبلقب ركفت  تنأ   ، كلقع سیلو  كبلق  بيذأس  تنك  ءایشألا  ةباذإ  عیطتسأ 
. كیف ام  لضفأ  اذھو   ، كلذ ملعت  كنكلو ال   ، للدم ریبك  لفط  َتنأ   ، اًضيأ

، ةریغص تاقد  ثالث  بابلا  ىلع  دمح  قد   ، لزنملا ىلإ  ءاقدصألا  لصو 
ةریصقلا ةاتفلا   ، فارشألا ةلیلس  يلطوبرخلا " ةدخوتاك  ةمطاف   " تحتف

، كلذ لك  نم  مھألاو   ، نینیعلاو رعشلا  ءادوس   ، هجولا ةیحمق   ، ةئلتمملا
. دمح بلق  ىلإ  لوخدلا  تعاطتسا  يتلا  ةدیحولا  ةدیسلا 

امك لیمجتلا  قیحاسم  عضتو  ریصقلا  سبلت  ملو   ، ةمطاف لمجتت  مل 
بحت تناك  اھنأ  نم  مغرلاب   ، بحت نم  هابتنا  تفلت  يكل  تانبلا  لعفت 

نأ ديرت  ّكيرب "  " ةلئاع نأ  تعمس  امدنعف   ، هارت نأ  ىتح  لبق  دمح  
، اھتدلاو هنع  لأست  تناك   ، نیعلا هیلع  نم  وھ  دمح  نأ  تملعو  مھبسانت 
امك هضرعو  هلوط  اھتدلاو  اھل  فصت  تناكف   ، هنأشب ةلیل  لك  نارماستيو 

همرتحي فیك   ، هبدأو  ، هتماھش نع  تاياكحلا  اھل  يورتو   ، اھجوز اھربخأ 
نأل ؛  هرماوأ عطت  مل  نإ  هتیبصع  نم  اھّترذحو  ؟ ! اضيأ هنوشخيو  عیمجلا 
ىلع اھتّھبن  امك   ، اھدلاو تیب  يف  اھتیبرت  نسح  نع  ّمنت  اھجوزل  اھتعاط 
دقو  ، اھلُجر هنأل  اھتاجایتحا  قوف  اھعضوو  هتاجایتحا  ةاعارمو  هتمدخ 
امك اھرود  يدؤت  نمو  اھلزنمو  اھءانبأو  اھجوز  ةمدخل  ةأرملا  هللا  قلخ 

دعو هللا. امك  ةنجلا  اھل  اھنم  بولطم  وھ 

هتكحو طبضلاب  هذفنت  نأ  تدارأ  امو   ، اھتدلاو نم  ةمطاف  هتّملعت  ام  اذھ 
سفن يف  اھلجخو   ، ةمراعلا اھتحرف  ءافخإ  عیطتست  نأ  نود  دمح  ًالماك لـ
نیح كلذو   ، امھتبطخ دعب  امھدحو  ةرم  لوأل  هعم  اھثيدح  لالخ  تقولا 
ةمطاف تمصت  ملو   ، ةبطخلا دعب  ًايوس  اًعم  اسلجي  نأب  اھدلاو  حمس 
اھیتفش ىلع  عراستت  تاملكلا  تناك   ، ةظحلل ولو  اًعم  امھدجاوت  لالخ 
دعوم يتأي  نأ  لبق  اھبلق  يف  رودي  ام  عیمج  لوقت  نأ  عیطتست  ىتح 
ربخف ؛  هیلع اھسفن  دسحت  تناك  يتلاو   ، میسولا اھمالحأ  سراف  لیحر 
يذلا ّكيرب "  " نبا جوزتتس  اھل  اًئینھ   ، تاراجلا عیمج  ثيدح  ناك  اھتبطِخ 

تایبنجألا عم  ثدحتي  يذلا  ناواقرزلا  نانیعلا  بحاص  ابوروأ  دالب  رفاس 
. لمجألا اھنأل  تاذلاب  يھ  اھراتخا  هنكلو   ، مویلا لاوط 

عیمج لثم  وھ   ، حیحص هرایتخا  نأ  دكأت  ةمطاف  ثيدح  دمح  عمس  امدعب 
، لزنملا جراخ  تافقثملا  تادیسلا  عم  حزميو  ثدحتي  نأ  بحي   ، لاجرلا

هتجوز دجو  هل  اًئینھف   ، هتوص قوف  توص  ولعي  ال   ، هلزنم لخادب  نكلو 
. ةیلاثملا

* * *

وھب يف  رودت  اھلعجو  اھدي  كسمأ  مث   ، ةمطاف نیبج  ىلع  ةلبق  دمح  عبط 



: ًالئاق نیترم  لزنملا 

. عئار هنإ  ؟  ديدجلا ناتسفلا  اذھ  ام  - 

، اھیتنجو ّترمحا  امدعب  ضرألا  ىلإ  ترظنو  لجخب  ةمطاف  تمستبا 
: ةلئاق  ، هب ثبشتت  اھنأكو  نيریغصلا  اھیّفكب  ناتسفلا  تكسمأ 

لوأ هذھف   ، ةریبكلا ةموزعلا  ةبسانمب  ةديدج  سبالم  ءادترا  يف  تركف  - 
. كئاقدصأ اھیف  انروزي  ةرم 

: تلمكأو توفخب  تكحض  مث 

. جاوزلا دعب  - 

: ًالئاق لزنملا  ىلإ  يرنھ  لخد 

؟. اًجراخ انكرتتو  دمح  اي  كتجوزب  ّلزغتتس  - 

: دمح كحض 

. لضفت  ، ةجاوخ اي  ةذخاؤم  -ال 

تعلخو  ، لزنملا ىلإ  تلخد  مث   ، قئاقدل جراخلا  يف  اریم  ترظتنا 
: ةلئاق  ،" ةمطاف  " هتطعأو لـ اھفطعم 

- "Congartulations"

: اًمجرتم  ، دمح مجرتف   ، سولجلا ةفرغ  يف  سلجتل  تبھذو  اھتكرت  مث 

. كوربم كل  لوقتب  - 

: لوقتل  ، حابصلا ذنم  اھیلع  بردتت  يتلا  ةملكلا  ةلئاق  ةمطاف  تمستبا 

- "Welcome".

ةمطاف تعضو  امنیب   ، سولجلا ةفرغب  هیفیض  عم  سولجلل  دمح  بھذ 
. ماعطلا دادعإل  خبطملا  تلخدو  اھتفرغ  يف  اریم  فطعم 

توص تعمس  اھنكلو   ، خبطملا نم  فویضلا  توص  ةمطاف  تعمس 
مل  ... اریمو  ، اھجوز عمست  نأ  عقوتملا  امك  ةثالث  سیلو   ، طقف ناصخش 
رعشت يك   ، ةیلاعلا تاكحضلا  توص  اھیفكي  ناك  نكلو   ، تاملكلا مھفت 
امدنع اھل  ةیلاعتملا  اھترظنل  حاترت  مل  يتلا  ةیبنجألا  ةدیسلا  نم  ةریغلاب 
ةرظنلا هذھ  اھیلإ  رظنت  اذاملف  اھب  تبحرو  اھتمركأ  دقل   ، اھلزنم تجلو 

؟ لكشلا اذھب  اھجوز  عم  كحضتو 

ةدیسلا كحض  توص  الع  املثم   ، يلزنم يف  يتكحض  توص  ولعي  مل  "
" ةیبنجألا



: تحاص مث   ، بضغب اھسفن  ةثدحم  ةمطاف  اھتلاق 

. ةدئاملا ىلع  اھعضنل  قابطألا  يعم  رضحأ  لاعت   ، دمح - 

، دحأ ثدحتي  ناك  امدنعو   ، ثيدحلا ّلقف   ، ماعطلا لوانت  يف  عیمجلا  أدب 
ةلزعنم اھنأب  رعشت  ال  ىتح  روفلا  ىلع  هتجوزل  لیق  ام  دمح  مجرتي  ناك 

ـــ ل جاعزإ  ردصم  يأ  لثمت  مل  ةغللا  نكلو   ، اھلزنم طسو  يف  يھو 
قبط نم  لكأت  ةیبنجألا  ةدیسلل  اھتيؤر  وھ  اھجعزأ  ام  لب   ،" ةمطاف "
لكأت اذامل ال   ، تقولا لاوط  هیلإ  رظنت  تناك  اھنأ  اھجعزأ  امك  اھجوز  ماعط 
هیلإ رظنت  نأب  قحأ   ، اھجوز وھ  ؟  هیلإ رظنت  ال  اذامل  ؟  ةجاوخلا قبط  نم 

. دمح نم 

ىرخأ ةكحض  توص  عمست  الأ  تدارأو   ، ةمطاف بلقب  ةریغلا  تلعتشا 
: اھجوز نذأ  يف  تسمھف   ، اھلزنم يف  ةیبنجألا  ةدیسلل 

؟. ديدج اًدولوم  رظتنن  اننأ  مھل  لقت  ملأ  - 

ال. - 

. ماعطلا ىلع  مھسفن  ةدیعسلا  رابخألا  حتفت  ىتح   .. نذإ مھربخأ  - 

اریم ىلإ  ترظنو  ةمطاف  تمستباف   ، ةيزیلجنإلا ةغللاب  ثدحتلاب  دمح  أدب 
نم ةقلعملا  تكرت  دق  اھتدجوف   ، اھلمح ربخ  ىلع  اھلعف  در  ىرت  ىتح 
هنأ  ، ةریبكلا اھجوز  ةكحض  نم  تجتنتسا  امنیب   ، ًاليوط اھب  تقدحو  اھدي 

. دیعسلا ربخلا  ىلع  دمح  ءينھي 

- "Congratulations"

هذھ لالخ  ةمطاف  ــ  ل اریم  اھھجوت  يتلا  ةریخألاو  ةیناثلا  ةملكلا  تناك 
: ةلئاق لزنملا  باب  هاجتاب  تبھذو  تفقو   ، اھتلاق نأ  دعبف   ، ةرايزلا

ىلع دتعأ  مل   ، جراخلا يف  كرظتنأسو  يفطعم  يل  رضحأ   ، يرنھ - 
نأ ديرأو   ، يدسج يف  لقثب  رعشأ   ، لكشلا اذھب  مسد  ماعط  لوانت 

. ءيش لك  ىلع  اًركش  دمح  اي  ءاقللا  ىلإ   ، عرسأ  ، ءيقتأ

فیظنت يف  تعرش  يتلا  ةمطاف  عم  دمح  لظو   ، هتجوز عم  يرنھ  لحر 
: لأست يھو  ةدئاملا 

لمكت مل  ؟  بيرغلا لكشلا  اذھب  تلحرو   ، ةیبنجألا ةدیسلا  ترج  اذامل  - 
!. اھماعط

يف بعتب  ترعشف  اھدلب  يف  هلكأت  ال  يھو   ، مسد ماعطلا  نإ  تلاق  - 
. ةعرسب قدنفلل  دوعت  نأل  ترطضاو   ، اھدسج



؟ لكأت فیك  فرعت  يتلا ال  يھ  هأیقتت ! نأ  ديرتو  مسد ! يماعط  - 

ِكیفكي الأ  ؟  اھب ِكلاب  نیلغشت  اذامل   ، ةمقل لك  تببحأ  دقل   ، يجعزنت ال  - 
؟. كماعط لكل  قشاع  يننأبو   ، ينبجعأ هنأب 

: تمستباو هل  ترظن 

. ينیفكي - 

: لوقت يھو   ، ةدئاملا فیظنت  تلمكأ  مث 

مالكلا كل  لوقأف   ، بناجألا ناسل  كلتمأ  نأ  ىنمتأ  تنك   ، ملعتأ - 
، كب ّلزغتأو   ، يرعاشم نع  كل  ربعأو   ، يبیبحب اًمود  كيدانأو  لوسعملا 
تنك  ، يبأ لزنم  يف  كلذ  ىلع  دتعأ  مل   ، اذھ لعف  عیطتسأ  ال  يننكلو 
دتعأ مل  يننأ  ىتح  مارتحاب  ریسي  لزنملاب  نم  لك  ناك   ، اًریثك هنم  فاخأ 

.. نآلا ةثونأب  ریسلا  ىتح  عیطتسأ  ال   ، يرمع يف  تنب  يأك  ریسلا  ىلع 
. ًالثم اریم  لعفت  املثم 

ىلع مسترت  ةریبك  ةماستباو  ةمطاف  هجو  ىلع  هدي  عضو  مث  دمح  فقو 
: هیتفش

ىتح يسبالم  نیلسغت  يكل  جراخلاب  انأو   ، مویلا لاوط  ةفقاو  نیلظت  - 
بناجب ينيرظتنت   ، لضفملا يماعط  يل  نیھطت   ، ةفیظن يھو  اھيدترأ 
ّيمدق يعضت  مث   ، لمعلا يف  رخأتأ  امدنع  لیللا  نم  رخأتم  تقول  بابلا 

، يتحار لجأ  نم  حلملاو  ءاملاب  امھیلسغتل  ءانإ  لخاد  مویلا  ةياھن  يف 
، ةدئاملا ىلع  ماعطلا  يل  نیعضتو   ، كسفنب يسبالم  ليدبتب  نیموقتو 

ماعطلا نأ  يدكأتت  امدنع  الإ  ِكمف  يف  ةمقل  يعضت  الو  ينیمعطتف 
سیل يبیصن  نأب  يرعشت  امدنع  كماعط  نم  ينیطعت  لب   ، ينبجعأ

كتماستباب اذھ  لكو   ، ءودھب مانأل  شارفلا  يل  يّرضحت  مث   ، ًایفاك
الو  ، لاومألا يف  صقنل  ءيش ال  نم  يكتشت  اًموي  ِكعمسأ  مل   ، ةلیمجلا
لبق يتداعس  نیعضت   ، ينجعزت ةلئسأ  َّيلع  نیحرطت  ال   ، ِكنع يرخأتل 

ةمیھبلاف  ، كحراوج لكب  ينیبحت  ِكنأ  اذھ  لك  نم  مھفأ  مل  اًذإ   ، ِكتداعس
. ينم ًءاكذ  رثكأ  نوكیس 

: ةمطاف تعلھ 

. رَشَف  ، دمح اي  كلذ  لقت  ال  - 

ةمطاف نأ  ملعأ  نكأ  مل  ول  مئاھبلا  لثم  انأ   ، ّيدل توص  ىلعأب  اھلوقأس  - 
. ينبحت ةمطاف  نأ  ملعأ  شتنُكام  نكأ  مل  ول  ةمیھب  انأ   ، دمح بحت 

تارم ةدع  اھب  روديو  ةمطاف  ّيعارذ  دشي  وھو  ةلمجلا  هذھ  ددري  ذخأ 



: ةلئاق  ، مونلا ةفرغ  ىلإ  الصو  ىتح 

؟ ياشلا برشت  نلأ  - 

ىلإ لخد  مث   ، لجخلا طرف  نم  اھلمحتت  مل  ةرظن  ةمطاف  ىلإ  دمح  رظن 
: ًالئاق اھیعارذب  اًكسمم  لاز  ام  وھو  ةفرغلا 

. برشأس  ، ةطب اي  ىلب  - 

* * *

ةقيدح ىلإ  يرنھ  اھجوزو  اریم  تلزن   ، اًحابص ةعباسلا  ةعاسلا  مامت  يف 
لالخو  ، راطفإلا ةبجو  لوانتل  رصمب  امھتماقإ  رقم  سواھ " انیم   " قدنف

اریم تناك   ، ياشلا برشو  تیلموألا  ضیبلا  لوانتب  يرنھ  لاغشنا 
هیلع تدانف   ،" بسح دیس   " تأر ىتح   ، سانلا ةبقارمب  عتمتست 
. امھتلواط ىلع  نیجوزلا  عم  سولجلل  لقتناو  اھءادن  باجأف   ، ةعرسب

. ترون رصم   ، اریم مادم  ًالھأ   .. يرنھ رتسم  اي  ریخلا  حابص  - 

ّتوفأ نأ  عیطتسأ  ال  تحبصأ  رونلاب  عشت  اًمئاد  رصم   ، دیس اي  كركشأ  - 
. اھسمشو  ، اھءاوھ بحأ  مك   ، ماع لك  اھترايز 

. ةعئار اًقح   ، سمشلا ةعشأ  ىلإ  اریم  اي  يرظنا  - 

. لمجأ اھلھأو   ، لیمج دلب  رصم   ، عبطلاب - 

: اھثيدح تلمكأو  دیس  ىلإ  اریم  تمستبا 

. اًّمع حبصتس  كنأ  سمألاب  تملع   ، كوربم - 

وھف  ، هقیقش ةجوز  لمح  نع  ثدحتلا  يف  أدب  امدنع  دیس  هجو  قرشأ 
يتلا ةءاربلاب  هؤلميو  هتقو  لغشیل  ریغصلا  دولوملا  اذھ  رظتني  ناك 
جوزتیس رغصألا  هیخأ  نأ  هنزحي  مل   ، ةایحلا ىلإ  مھعم  لافطألا  اھبلجي 
لوصو ىتح  جاوزلا  مدع  ىلع  هتمال  هتلئاع  نأ  نم  مغرلاب   ، هلبق بجنيو 

. تانیثالثلا فصتنم  ىلإ  هرمع 

لعفي امك  هتدلاو  هل  اھراتخت  ةاتفب  جاوزلا  نم  ًالدب  بحلا  راظتنا  دیس  ررق 
كلذلو  ، طقف هعیطت  ةاتف  نم  جاوزلا  يف  ةبغرلاب  رعشي  مل  وھف   ، ةیقبلا
هسكع ىلع  هنكلو   ، هقیقش لعفي  املثم  تایبنجألا  عم  شاقنلا  بحي  ناك 
تانبو ءانبأ  هل  حبصي  نأ  هلزنم  يف  ىتح  رمتست  نأ  تاشاقنلل  ديري  ناك 
ةیسنرف ةاتف  نم  جوزتیل  اسنرفل  ةرجھلا  ىلإ  علطتي  ناك   ، تاملعتم

. كانھ ةلئاع  سسؤيو 

نكلو  ، ةرجھلا نع  راكفأ  نم  هرطاخ  يف  لوجي  امب  هقیقشل  دیس  ّحرص 



: هل لوقیف   ، رصمب ءاقبلاب  دمح  هعنقي  ناك  ام  اًمئاد 

ىتم مھي  ، ال  كضرأ ىلإ  اًمئاد  دع  نكلو   ، انأ لعفأ  امك  ءاشت  امفیك  رفاس  - 
نم كتلئاع  كرتت  ال   ، انھ كتلئاع  نكلو   ، دحأ كیلع  طغضي  ال  ؟  جوزتتس
نم جاوزلاو  بحلا  نع  ثحبت  تمد  ام   ، ةبيرغ دلب  لجأ  نم  وأ   ، ةأرما لجأ 

، بیصنو ةمسق  جاوزلا   ، انھ اھدجتسو  اھرظتنا   ، ةفقثمو ةملعتم  ةاتف 
. كقیقش بناجبو   ، كتلئاع طسو  اًسيرع  نوكتس  انھ  هدجتس  كبیصنو 

يف هعم  رفاسي  مل  هنأ  ىتح   ، رصم يف  لظف  هقیقش  ثيدحب  دیس  عنتقا 
ىلإ دوعي  الو  رفاسيو  هدھع  ضقني  ال  يك  جراخلاب  هرافسأ  نم  ةرم  يأ 
انیم  " قدنفب شیعيو  ةلئاعلا  لزنم  كرتي  نأ  ررق  هنكلو   ، ىرخأ ةرم  رصم 

هرابجإو هجاوز  ةلأسم  يف  رمتسملا  ثيدحلا  نع  دعتبي  ىتح  سواھ "
. اًقح هديري  ءيش ال  ىلع 

ديدج دولومب  رھشأ  ةعبس  وأ  ةتس  دعب  يخأ  قزریس  معن   ، كركشأ - 
انيدل نحن   ، هاعرأسو ءيش  لك  ریغصلا  ّملعأس   ، اًدرف ةلئاعلا  دادزتس 

. طبضلاب لفطلا  دلاو  ةباثمب  هلاخو  لفطلا  مع  نأ   ، لوقي رصم  يف  لثم 

.. يرنھ كحض 

اًریثك بحأ   ، لفطلا ةدالو  تقو  رصمب  اًدجاوتم  نوكأ  نأ  لواحأس   ، ّيناھت - 
. راغصلا لافطألا  ةحئار 

: اھسفن يف  تلاقو   ، جرحلاب اریم  ترعش 

هسفن ّركذیل  ديدج  فقوم   ، ىرخأ ةرم  لافطألا  نع  ثيدحلا   ، اذ نحن  اھ  "
" الب الب  الب   ، بجنأ يننأبو ال  لافطألا  بحي  هنأب 

: ةلئاق  ، هدورش نم  يرنھ  دوعي  ىتح  ثيدحلا ؛  ىرجم  رییغت  تلواح  مث 

! هلبق يذلا  ماعلا  نم  رثكأ  ماع  لك  دمح  هبشُت  فیك   ، دیس اي  يل  لُق  - 
. اًرمع ربكألأ  كنأ  ملعي  دحأ  قلقت ال  نكلو ال   ، مأوتلا لثم  ناحبصتس  ًابيرق 

: لاقو  ، دیس مستبا 

ةلئاعلا يف  رغصألا  نبالا  يننأ  نظي   ، دمح عم  مھدحأ  يناري  امدنع  - 
ةرسأ سیسأت  ىلع  ًايوس  انقفتاو  اًریثك  ریغصلا  اذھ  بحأ   ، ربكألا تسلو 

، ةمومع ءانبأ  مھل  حبصیس  امك   ، رثُك ءاقشأ  انءانبأل  حبصي  ىتح   ، ةریبك
مھنم لك  نوكيو   ، ايوس نوربكي   ، ضعبلا مھضعب  عم  نورماستيو  نوبعلي 

نأ ديرن  ال  ةوزعلا )  ) رصم يف  اذھ  يمسن   ، ةدشلا تقو  هیخأل  اًدنس 
اذھلو  ، سنولا بحن   ، امھدحو ءاقشأ  نینثا   ، دمحو انأ  يلثم  اوحبصي 

. لعفلاب تأدب  دق  انتطخ  نأ  اذھ  ىنعم  ةمطاف  لمح  ربخب  تدعس 



: ًالئاق يرنھ  مستبا 

امدنعو  ، دالوأب قزرأ  مل  نكلو   ، ام اًموي  اًضيأ  يفدھ  وھ  اذھ  ناك  - 
. اھترتخا  ، دالوألا لباقم  اریم  رایتخالا  يناطعأ هللا 

نم يھتني  ىتح  ةماستبالا  ّعنصت  لواحت  يھو  يرنھ  ىلإ  اریم  ترظن 
ةصرف لك  يف  همدختسي  وھف   ، بلق رھظ  نع  هتظفح  يذلا  صنلا  ءاقلإ 

. اھلجأ نم  هب  ىحض  امب  اھركذي  ىتح  هل  تحیتأ 

ةلئاع طسو  شیعي  اًدرف  لعفلاب  يننأ  رعشأ   ، نآلا يل  ءيش  لك  اریم  - 
يف كثدحتس  مھنم  ًاّيأ  ملعت  ال   ، تایصخش ةدع  اھل  نأو  ةصاخ   ، ةریبك

. ةیلاتلا ةقیقدلا 

اھروعش لصو  دقف  اریم  امأ   ، دیس هعم  كحضو  هماعط  لمكي  وھو  كحض 
. ًالیلق حاترتل  اھتفرغ  ىلإ  دعصتل  عیمجلا  تنذأتساف   ، هتروذ ىلإ  بضغلاب 

هجولاف  ، اریم هجو  حمالم  تلّدبت   ، اًحابص ةعساتلا  ةعاسلا  لولحب 
، اھبلق ةداعسلا  ألمت  ةینيرشع  ةاتف  هجو  ىلإ  ّلوحت  ّنسملا  سوبعلا 

ّيلجر ىلع  تسلج  نأ  ىلإ  اھتفرغ  ءاحنأ  عیمج  يف  صقرت  تحارو 
هیتنجوو هنیبج  ّلبقت  تذخأو   ، امھشارف فرط  ىلع  سلجي  يذلا  يرنھ 

: ةلئاق هافش  مث 

. كبحأ يننأب  مسقأ  نكلو   ، نونجلاب تاقوألا  ضعب  يف  ينبیصت  - 

؟ نآلا ةیضار  - 

. يرنھ رتسم  اي  اضرلا  لك  ةیضار  - 

نم رخآلا  وھ  كحض  يذلا  اھجوز  هجو  لیبقت  يف  تأدب  مث  اریم  تكحض 
. هتجوز ةحرف  ةدش 

هنكلو  ، علصلا نم  برتقت  ةجردل  رعشلا  فیفخ   ، ًاليوط ًالجر  يرنھ  ناك 
ةیكيرمألا هتلئاع  نع  اھثرو  يتلا  ةفصلا   ، ءالبنلا ةماسو  اًمیسو  ناك 

ةدحاو يھو   ،" رشنلل ربراھ  راد   " ، ةریھشلا رشنلا  رود  ةبحاص   ، ةيرثلا
. رشع عساتلا  نرقلا  يف  اكيرمأب  رشنلا  رود  لئاوأ  نم 

لمجأ ةحئار  نع  هینغت  تناك  بتكلا  ةحئار   .. ةءارقلا بح  ىلع  أشن 
، بتكلا هذھ  تاحفص  ىلع  ةديدع  تاویح  شاع  دقف   ، راھزألا نیتاسب 

تایتفو  ، ةلاّحر  ، ناسرف قداص   ، لبق نم  اھرزي  مل  دالب  ىلإ  رفاس 
، ةیحضتلاو بحلا  ىنعم  هتّملع  بتكلا  نأ   ، اذھ لك  نم  مھألاو   ، تالیبن

. ریبسكش لضفملا  هبتاك  تاياور  لالخ  نم  ةصاخ 

لبنلا نأ  ىأرو   ، هرغص ذنم  يرنھ  سفن  يف  ةثالثلا  ناسرفلا  ةصق  ترثأ 



اھكلتمي نم  ينغت  ةردان  ةلمع  ءافولا   ، دھعلا ىلع  ظافحلا  يف  هنمكم 
امتقو هرطاخب  لاج  ام  اذھ   ، ملاعلا يف  ةطلسو  ذوفن  هل  لجر  ربكأ  نع 
روذن هنذأ  يف  تددرتو   ، باجنإلا عیطتست  نل  اریم  نأ  بیبطلا  نم  عمس 

. توملا انقرفي  ىتحو   ، ضرملا يف   ، ةحصلا يف  هجاوز 

اذھ نع  ةباجإلا  يرنھ  عطتسي  مل  ؟  ًابأ حبصي  امدنع ال  لجرلا  تومي  لھ 
ناك هنكلو   ، هیلع بیجتس  مايألا  نأ  وھ  هنم  اًدكأتم  ناك  ام  لك   ، لاؤسلا
هترسأ نم  اھثریس  دحأ  الو  رشنلا  راد  يف  لمعیس  اذامل  اًضيأ  لءاستي 

، رامعألا ّنودمي  ءانبألا   ، هتافو موي  دعب  همسا  دحأ  ركذي  نل  ؟  ةریغصلا
، نبا نودب  نكلو   ، مھل هانأدب  ام  نولمكي   ، لیحرلا دعب  انءامسأ  نوددري 

. نكي مل  هنأكو  هتافو  دعب  ناسنإلا  حبصي 

ىلع قلغأ  ربخلا  عامس  دعب  مايأ  ةدعل  ةایحلا  يف  ةبغرلا  يرنھ  َدقف 
هبتكمب فكتعا  لب   ، رخآ صخش  يأ  ىري  ملو   ، همامأ اریم  ىري  مل  ، هسفن
اھتاحفص لخاد  هحور  سبح   ،" ةثالثلا ناسرفلا   " أرقي لزنملاب  ریغصلا 

دیعيو دحأ  هئفطُي  نأ  رظتني  ةلآ  هنأك  دوربب  هلوح  نم  عیمج  عم  لماعتو 
هنأ يف  هتمدص  بعوتسيو   ، ىرخأ ةرم  هلقع  لمعي  امبر   ، هلیغشت

. هتایح ةیقب  لافطأ  الب  حبصیس 

دق كلذب  نوكیس  اھقلط  اذإ  نكلو   ، هتجوز قیلطت  يرنھ  رودقمب  ناك 
ركذي مل   ، توملا انقرفي  ىتح  ِكعم  ىقبأس  اھل  لاق  دقل   ، اھیلإ هدھع  ضقن 
هّفلك امھم  هیلع  ىقبیسف  دھعلا  وھ  اذھ  ناك  اذإو   ، دالوأ نودب  وأ  عم 
كلذ هیف  تبثي  نأ  بجي  يذلا  فقوملا  ءاج  دقو   ، ًالیبن ًالجر  هنأل  ؛  رمألا

. ءالبنلاك فرصتي  نأ  هیلعف 

ناك كلذلو   ، اًرھام اًسراف  يرنھ  نم  لعج  قسانتملا  دسجلاو  لوطلا 
، دمحو اریم "  " عم نامسلا  ةكرب  ىلإ  بھذ  املك  اًدیعب  هسرفب  قلحي 

يتلا  ، هتجوزل ةدیعسلا  هتأجافم  دعبف   ، اًضيأ مویلا  كلذ  يف  لعف  املثم 
ةنصحألا بوكرل  اھعم  بھذ   ، اًفطل رثكأ  ةبیترلا  ةایحلا  لعجي  نأ  اھب  دارأ 

. دالبلا ىلإ  ةدوعلا  لبق  ةریخأ  ةرمل 

هنضتحاف  ، ناصحلا بناجب  هراظتناب  اًفقاو  دمح  ىأر  امدنع  يرنھ  مستبا 
: ًالئاق

يف سورعلاو  تنأ  انعم  رفاستس   ، كجاوزب يل  ةئنھت   ، زيزعلا يقيدص  - 
ثدحتي يتلا  ةديدجلا  ةنیفسلا  نتم  ىلع   ، اكيرمأل ديدج  لسع  رھش 

؟. دعب اھنع  عمست  ملأ   ، عیمجلا اھنع 

دمح لعف  در  ةيؤرل  سامحلاب  ناتئلتمم  اھانیعو   ، مستبت اریم  تفقو 
: باجأ ىتح  شاھدنالاب  دمح  رعش  امنیب   ، يرنھ ةأجافم  ىلع 



نل  ، لماح يتجوز  نكلو   ، ةنیفسلا هذھ  رابخأ  نع  تعمس  عبطلاب   ، معن - 
، ةعئارلا ةيدھلا  هذھ  ىلع  كركشأ   ، نآلا رفسلا  ةقشم  لّمحت  عیطتست 

. اھلوبق عطتسأ  نل  يننكلو 

: يرنھ لاق 

قيدص مھارتشا   ، ركاذت ةعبرأ  زجح  تعطتساو  يتالاصتا  تيرجأ  دقل  - 
. سيراب ىلإ  لصن  امدنع  غلبملا  هل  درأسو   ، يل

: لوھذ يف  دمح  لءاست 

؟. اًضيأ سيراب  ىلإ  رفاسنس  - 

بجي دمح  اي  ایھ   ، غروبریش ءانیم   ، سيراب نم  علقتس  ةنیفسلا  نإ   ، معن - 
ىلع تبري  وھو  اریم  ىلإ  يرنھ  رظن  مث  ةمطافو  تنأ  انعم  رفاست  نأ 

هناصح رھظ 

اًدیكأت ديرأ  دوعأ  امدنعو   ، ناصحلاب ةعيرس  ةلوج  يف  بھذأس   ، هیعنقأ - 
. انعم رفاسیس  هنأب 

كسمأ مث   ، ناصحلا رھظ  ىلع  بوكرلا  يف  اریم  ةدعاسمب  دمح  ماق 
يذلا تقولا  يف  نامسلا  ةكرب  ءارحص  يف  اھعم  يشمي  أدبو  ماجللاب 

. امھتيؤر لاجم  نم  هناصحو  يرنھ  هیف  ىفتخا 

: ةقرب اریم  تلاق 

، سورعلا تبضغأ  دق  نوكأ  ّالأ  وجرأ   ، سمألاب ثدح  ام  ىلع  ةفسآ  - 
. لكشلا اذھب  تبھذ  امدعب 

: ًالئاق  ، ةرخاس ةماستبا  دمح  مستبا 

لماكب كرويوین  تلواح  اذإ   ، دعب اھنیفرعت  ال  ِكنإ  ؟  ةمطاف نیبضغت  ِتنأ  - 
امو  ، يبضغ وھ  اھبضغي  امف   ، اًنكاس كرحت  نلف   ، اھباضغإ اھناكس 
نأ امك   ، بضغت ال  ًابضاغ  تسل  تمد  امو   ، يتداعس يھ  اھدعسي 

. بضغلل وعدي  ، ال  طیسب عوضوملا 

؟ اًریثك كبحت  - 

. اًریثك اھبحأو  - 

رفسلا ىلع  ةمطاف  قفاوتس   ، رفسلا ةلأسم  يف  ةلكشم  دجوي  اًذإ ال  - 
. كداعسإل انعم 

ّضرعیس اھرفس  نأل   ، انأ ضفرأس  رفسلا  ىلع  تقفاو  اذإ  ىتح  - 
. رطخلل ينبا  ةایحو  اھتایح 



تناك امھم   ، روفلا ىلع  رفسلا  ىلع  تقفاو  تنكل  اھناكم  تنك  ول  - 
. يجوز داعسإ  مھملا   ، جئاتنلا

اھطقتلاف  ، هیلإ اھیعارذ  تدمف   ، اریم ىلإ  رظنو  ریسلا  نع  دمح  فقوت 
: ةلئاق  ، هنم تبرتقاو  تمستباف   ، ناصحلا رھظ  ىلع  نم  اھلزنأو 

. فورظلا تناك  امھم  دمح  اي  يعم  رفاستس   ، اًدیج ينعمسا  - 

: ًالئاق  ، دمح اھنع  دعتبا 

، بناجألا دالب  يف  ّهزنتأ  يكل  رطخلل  يتجوز  ةایح  ّضرعأ  نل  عبطلاب ال،  - 
.. َّيلإ جاتحي  يلزنم  ِكعم  رفاسأ  يكل  لماح  يھو  اھدرفمب  اھكرتأ  نلو 

. َّيلإ جاتحي  ينبا 

طقف  ، ةرجھلل كوعدأ  ، ال  اًمئاد رومألا  میخضت  نوبحت  نويرصملا  اھيأ  متنأ  - 
يف كمسا  بتكیس   ، اكيرمأ ىلإ  ةرايز  يعم  رفاستس  كنأ  كل  لقأ 
لوأ نتم  ىلع  ىلوأ  ةجرد  بكارك  رفاستس  كنأل   ، ةرفسلا هذھب  خيراتلا 

. ملاعلا يف  رھشألا  ةنیفسلل  ةلحر 

؟ قرغت يتلا ال  ةنیفسلا  - 

كتفصب ىلوألا  ةجردلا  باكر  عم  اھنتم  ىلع  رفاستس   ، يھ اھنإ  معن  - 
. صاخلا يدعاسم 

ةمداخك ةمطاف  انعم  رفاستس  لھو   ، ِكب صاخلا  مداخلا  نيدصقت  - 
؟ يرنھ

مظعأ هذھ   ، لمحملا اذھب  ركاذتلا  ىلع  ةبوتكملا  ةفیظولا  ذخأت  ال  - 
يف رفاسي  نل   ، عیمجلا ثيدح  اھنإ   ، نآلا ىتح  خيراتلا  يف  ةنیفس 
نأ عقوتتأ   ، طقف بناجألا  نم  ءايرثألا  ىوس  اھنتم  ىلع  ىلوألا  ةجردلا 

ىلوألا ةجردلا  ركاذت  نم  ةركذت  عاتبیل  ءارثلا  اذھب  نوكیس  ًایبرع  كانھ 
؟ ةیھافرلا هذھ  يف  شیعيو 

؟ اھنمث درأس  فیك  نمثلا  ةظھاب  ةركذتلا  تماد  امو  - 

ةرفس لوأ  ةرفَسلا  هذھ  نوكتس   ، ةيدھ نیتركذتلا  يرنھ  كل  لاق  امك  - 
قلطنتس ةنیفسلا  نأل  ؛  اسنرف ىلإ  انعم  نارفاستس   ، كتجوز عم  كل 

ةصرف نوكیس  سيراب  ىلإ  رفسلا   ، ليربأ نم  رشاعلا  يف  اسنرف  نم 
. ةیبوروألا سبالملا  ضعب  كل  عاتبن  يكل  ةزاتمم 

.. تلمكأو نعمتب  دمح  ّينیع  ىلإ  ترظن  مث 

ءارو اھیفخت  يتلا  ىرخألا  كتیصخش  رھظُت  ةیبوروألا  سبالملا  كب  قیلت  - 
.. عساولا يرصملا  بابلجلا  اذھ 



: تلمكأو تمستبا  مث 

. كینیعو كتئیھ  لامج  رھظت  امك  - 

: ًالئاق  ، هقیض نع  اًنلعم  دمح  ةھبج  يف  قورعلا  تخفتنا 

، ًاّيرصم ينوك  بحأو   ، اًریثك يسبالم  بحأو   ، بابلج تسیلو  ةءابع  اھنإ  - 
نل يلاتلابو   ، رفسلا يتجوز  عیطتست  نل  لبق  نم  ِكل  تلق  امكو 

. ةلأسملا تھتنا   ، امكعم رفسلا  اًضيأ  انأ  عیطتسأ 

، فلخلاب اریم  اًكرات  مامألا  ىلإ  هب  راس  مث  ناصحلا  ماجلب  دمح  كسمأ 
اھل ىقبتي  مل  هنأ  فرعت   ، هیلإ رظنت  هبناجب  تحبصأ  ىتح  هءارو  تضكرف 

، ةریخألا اھتلواحم  يھ  هذھ  نأو   ، اھعم رفسلاب  هعانقإل  هلعفت  ائیش 
.. هزازفتسالل

رفسلا نم  كعنمي  يذلا  دیحولا  ببسلا   ، كدحو انعم  رفسلا  عیطتست  - 
؟ تسلا ةقفاوم  رظتنتأ   ، اھنم اًفئاخ  نوكت  نأ  وھ   ، اھنودب انعم 

همصخب ّصبرت  صخش  داھجإب  ترعش  امدعب  اھسافنأ  طقتلتل  اریم  تفقو 
" دمح  " فقوت  ، ةكرعملاب زوفیل  هبلق  ىلع  اًریخأ  مھسلا  قلطأو   ، رذحب

: ًالئاق اھددھي  هنأكو  اھیعارذب  كسمأ   ، ًابضغ هھجو  ّرمحاو 
اًضيأ قلخت  ملو   ، بسح دمح  اھنم  فاخي  يتلا  ةدیسلا  دعب  قلخُت  مل  - 

؟. ِتمھف لھ   .. تناك امھم  يرماوأ  عیطت  نم ال 

: ةلئاق  ، لتقم يف  هباصأ  اھمھس  نأ  تملع  دقو  تمستبا 

. تمھف - 

رونلا حابصم  تحت  هتكيرأ  ىلع  دمح  سلج  ءاسملا  لبقأ  امدنع 
، هبناجب ةمطاف  تسلجو   ، اھلمكأب سولجلا  ةفرغ  ةءاضإ  نع  لوؤسملا 

. تمصلا اذھ  رسكیل  وھ  ثدحتف  تتمص  مث   ، هل ترظن 

. يتمص نم  يقلقت  الف   ، ركفأ طقف   ، ةمطاف اي  ءيش  يب  سیل  - 

؟. ركفت میف  ملعأ  نأ  نكمملا  نم  لھ  - 

ةنیفسلا نتم  ىلع  رفسلل   ، ِكلو يل  ناتركذت  مویلا  يرنھ  ينادھأ  - 
اھنع تأرق   ، ملاعلا يف  رھشألا  ةنیفسلا  اھنإ   ، دئارجلا اھرابخأ  ألمت  يتلا 
ىلع ةصرفلا  ينتءاج  طقف  مویلاو   ، اھنتم ىلع  رفاسأ  نأ  تینمتو   ، اًریثك
لوقت ةنیفسلا  نع  ةلاقم  دئارجلا  ىدحإ  تبتك  نیملعتأ   ، بھذ نم  قبط 

اھب شیعنس   ، لبق نم  صخش  نیع  هرت  مل  يذلا  باجعلا  بجعلا  اھب  نأ 
؟ ِكيأر ام  ؟  ةعئار ةيدھ  هذھ  تسیلأ   ، مايأ ةعبس  ًايوس  ِتنأو  انأ 



اریم نأ  ملعت  تناك   ، اھدسج يف  ةرذ  لك  للختي  بضغلاب  ةمطاف  ترعش 
ةدع اھجوز  عم  يضقت  نأ  ةیبنجألا  ديرت   ، ةلحرلا هذھل  ّربدملا  لقعلا  يھ 

دولوملا ربخب  تملع  امدنع  اھھجو  تلتعا  يتلا  ةمدصلا   ، اھدرفمب مايأ 
رفسلا ضفرأس   ، مقتنتل تءاج  مویلاو   ، ةرویغ ةأرما  ةمدص  تناك  ديدجلا 

دق نوكت  اذھبو   ، اھعم هدحو  يجوز  رفاسيو   ، يلمح فورظ  ببسب 
، ةشھدملا اھتطخ  دحأ  ظحالي  نلو  يكذ  بولسأب  ينم  تصلخت 

. تادیسلا دیك  ىلإ  هبتنت  نم  طقف  يھ  ةدیسلاف 

: بضغب تلاق  مث  دمح  ىلإ  ترظن 

اھنإ  ، بشخلا نم  ةریبك  ةعطق  يھ  ةياھنلا  يف  ةبیجعلا  ةنیفسلا  هذھ  - 
، ماھوألا هذھ  نم  قفتسا  نافوطلا  نم  كیجنتسو   ، حون ةنیفس  تسیل 

عبطلابو  ، لماح انأو  رفسلا  عیطتسأ  ركاذتلا ال  لوبق  تضفر  كنأ  يل  لُقو 
.. الإو  ، ينود نم  رفاست  نل 

.. ةمطاف - 

لزنملا ءاجرأ  عیمج  يف  ةمطاف  مساب  خرصي  وھو  دمح  توص  ّىود 
عراش يف  نكست  ةمطاف "  " لك هیلع  درت  نأ  تداك  ىتح   ، هجراخو

: مرھلا

رماوألا ينیطعت  ِتحبصأ  لھ  ؟  يتوص قوف  ولعي  ِكتوص  عمسأ  لھ  - 
؟. ِكديدھت ىلإ  عمتسأسو  ِكنم  فاخأ  ينيرتأ  ؟  نآلا

نأ نم  اًفوخ  اھناكم  نم  تماق  اھنأ  ىتح   ، تاملكلا اھنم  تبرھو  تفجترا 
: لوقتل  ، ةظحللا هذھ  يف  دمح "  " بناجب نوكت 

، كلذ دصقأ  مل   ، اھجوز ىلع  ةجوزلا  توص  ولعي  الو   ، يجوز َتنأ  وفعلا  - 
يف ينینجو  ينكرتت  نأ  وأ   ، رطخلل يتایح  ّضرعت  نأ  روصتأ  مل  يننكلو 

. كدحو رفاستو  ينطب 

رعش  ، هینیع مامأ  اھاسني  نأ  لواحي  ناك  يتلا  ةقیقحلا  تعضو  امدعب 
: هسفنل لوقي  حار  مث   ، هبضغب هيرادي  ناك  يذلا  بنذلاب  دمح 

لامجب عتمتسیل  رفسلا  يف  ركفي  فیك   ، قحلا لك  اھعم  ةمطاف   ، معن - 
، اھدحو لزنملا  يف  ةفیعضلا  هتجوز  كرتيو   ، هءاقدصأ عم  ةھبألا  ةنیفسلا 

؟ ةوق الو  اھل  لوح  لماح ال 

ىلإ ًابھاذ  ءودھب  لزنملا  رداغف   ، ةمطاف ّينیع  يف  رظنلا  دمح  لمحتي  مل 
. هقیقش

نم ملع   ، سواھ انیم  ةقيدحب  هرظتني  وھو  هقیقش  هجو  دیس  ىأر  امدنع 



: ًالئاق هجھبي  نأ  لواحف   ، ام رمأ  نم  ءاتسم  هنأ  ىلوألا  ةلھولا 

. نسح وبأ  ًالھأ  - 

: لاقو  ، دمح مستبا 

؟ تاذلاب نسح  اذاملو  ؟  ةاتف تناك  ول  اذام  - 

: اًحزامم دیس "  " لاق

، نسح هیمسنسو   ، ًایبص كتجوز  بجنتس   ، اًدیج يثيدح  ىلإ  عمتسا  - 
فلاختس ؟  مسالا ىلع  ضارتعا  كيدل  لھ   ، اًدبأ بذكي  ال  يساسحإ 

؟. ربكألا كیخأ  رایتخا 

ناك ءاوس  نسح  دولوملا  ةیمستب  موقأس  كل  تبثأ  يكلو  ال،  عبطلاب  - 
. ىثنأ وأ  ركذ  دولوملا  سنج 

نم رخأتملا  تقولا  اذھ  يف  يعم  انھ  تنأ  اذامل  يل  لق  نآلاو   ، انقفتا - 
؟. ثدح اذام  ؟  كتجوز عم  سیلو   ، لیللا

: ًالئاق دیس  مستباف   ، هقیقشل ثدح  ام  لیصافت  دمح  ىور 

دق نوكتس  رفاست  امدنع  كنأب  ركفت  فیك   ، يخأ اي  كیلع  موشلا  بیع  اي  - 
، يتياعر تحت  ةمطاف  نوكتس  رفاست  امدنع  ؟  اھدحو انھ  كتجوز  تكرت 

. هجاتحت ءيش  لك  اھل  رضحأس 

.. لسرتسا مث  اًحزامم  مستبا 

. ًالصأ كبایغب  رعشت  ّالأ  لمتحملا  نم  - 

. اھرعاشم حرج  ديرأ  ؟ ال  ةيدھلا لبقأ  نأ  ينعتأ  - 

رفس  ، كجاوز ةبسانمب  ةيدھ  كقيدص  كیلع  ضرع   ، رومألا مّخضت  ال  - 
نل كتجوز  نكلو   ، ملاعلا يف  ةنیفس  مھأ  نتم  ىلع  مايأ  ةعبسل 
امف  ، كتدارإو اھتدارإ  نع  ةجراخ  فورظ  ببسب  رفسلا  عیطتست 
ةيأ ىلع  ةليوط  تسیل  رفسلا  ةدم  ؟  كدحو رفاست  نأ  يف  ةلكشملا 

، فیلاكتلا ةعوفدم  ةلحر  اھنإ   ، ةيدھلا ضفرتو  يرنھ  رتسم  جرحت  ، ال  لاح
باكرلا لئاوأ  نم  نوكتس  ةديرفلا  ةبرجتلا  هذھب  ىظحتو  رفاست  نأ  بجي 

دحأ ال   ، دیحولا يرصملا  نوكت  امبرو   ، قرغت ال  يتلا  ةنیفسلا  نتم  ىلع 
، يمأ نبا  اي  ًابيرق  دئارجلا  يف  كنع  أرقأس  يننأب  يوق  روعش  َّيدل  ملعي 

. ريوصتلا دنع  اًمئاد  تاریماكلل  مستبا 

.. دمح كحض 

. نئمطم انأو  رفاسأس   ، يخأ اي  كل  اًركش  - 



راكفألا تفصع  يتلا  هتجوز  دجیل   ، لابلا ءيداھ  هلزنم  ىلإ  دمح  داع 
اھعومد حسمب  ماقو  امھشارف  ىلع  اھبناجب  سلجف   ، يكبت اھسأرب 

: ًالئاق

اي فسآ   ، راذتعالا هیلع  قحي  نم  انأو   ، ِكقح يف  أطخأ  نم  انأ   ، ِكبت ال  - 
ةنیفسلا نتم  ىلع  ةلحرلا  نكلو   ، كدحو ءاقبلا  نم  كقلق  ردقأ   ، يتبیبح

يتلا مايألا  ددع  باسحب  انمق  اذإو   ، طقف اًدحاو  اًعوبسأ  قرغتستس 
يئاقب لامتحاو   ، اكيرمأ ىلإ  مث   ، سيراب ىلإ  رصم  نم  اھیف  رفاسأس 
ةلحرلا قرغتست  نلف   ، كرويوین ملاعم  ةرايزل  ّيفاضإ  عوبسأل  كانھ 

، رھشلا اذھ  ىوس  ِكنع  بیغأ  نل  يننأب  ِكدعأ   ، رھش نم  رثكأ  اھلمكأب 
. ترفاس يننأب  ىتح  يرعشت  نل   ، دیس ِكاعریس  يبایغ  لالخو 

: ةلئاق  ، اھفواخم ةقیقحب  اًریخأ  هھجاوتل  دمح "  " ّينیع يف  ةمطاف  ترظن 

، كانھ ىلإ  كدحو  كرفس  نم  فاخأ  لب   ، انھ يدحو  يئاقب  نم  فاخأ  ال  - 
لجر ال رمأب  متھت  نوكلا  يف  ةدیس  دجوت  ؟ ال  ايادھلا اریم  كل  مدقت  اذامل 

تلاز ام  اھنوك  نم  بّجعتأ   ، مامتھالا قوفي  كعم  اھلماعت  نإ  لب   ، اھبجعي
اھنكلو  ، ةقلطم وأ   ، ةلمرأ تناك  ول  اھمارتحأ  عیطتسأ  تنك   ، ةجوزتم

ال ةميرج  هذھ   ،! انأ يجوزب  ةبجعم   ، رخآ لجرب  ةبجعم  ةجوزتم  ةدیس 
. رفتغت

يذلا ام   ، تاملكلا هنم  تبرھو  مثعلتف   ، هتجوز هتلاق  امب  دمح  ءيجوف 
؟ اریم نیبو  هنیب  راد  اًثيدح  يأ  تعمس  لھ  ؟  ریكفتلا اذھل  ةمطاف  لصوأ 

ةغللا ثدحتت  ال  اھنأ  امك   ، ةدحاو ةرم  ىوس  اھارت  مل  ؟  فیك نكلو 
هیلع مدني  اًثيدح  لوقي  ال  ىتح  هءودھ  ىلع  ظافحلا  لواح  ةيزیلجنإلا !

. اًقحال

نأ ضرتفملا  نم  ناكو   ، اریم تسیلو  ركاذتلا  ينادھأ  نم  وھ  يرنھ  - 
لجر ؟  صخرلا اذھب  ينيرت  اًقح  لھ   .. لمحلا فورظ  الول  يعم  نيرفاست 
ةجوز عم  يتجوز  نوخأ  ؟ ! يئاقدصأ زعأو  يتجوز  نوخأ   ، نئاخ

؟. يقيدص

مامأ تواھت  دق  اھتجح  نأب  ترعش  ثیح   ، ةمطاف بلق  تاقد  تعراست 
ةعفارملا لامكتسا  تلواح  اھنكلو   ، اھجوز اھل  هھجو  يذلا  ماھتالا  اذھ 

: تلاق يتح   ، ةياھنلا ىتح 

كل سوسوتو  كنم  برقتت  اھنإ  ؟  ىرت الأ  نكلو   ، نئاخب تسل  عبطلاب  - 
ءایشألا نم  ديدعلا  لعفب  كعنقتو  كتبیط  لغتست   ، رعشت نأ  نود 

كب قثأ  ينقدص   ، أطخ اھنأب  رعشت  نأ  نود  اھلعفتس  كنأ  ىتح   ، ةئطاخلا
مھعئابط  ، تایبوروألا ءاسنلاب  قثت  ال   ، اھب قثأ  ال  ينكلو   ، ةقثلا مامت 



. مھتنسلأ لثم  ةّجوعم 

: ًالئاق  ، اھنذأ يف  سمھو  ةمطاف "  " نم دمح "  " برتقا

اذھلو ؛  باوصلا نم  أطخلا  زییمت  عیطتسأ  يننأب  نیقثت  ال  ِتنأ  اًذإ  - 
امثير يخأ  ِكب  ينتعي  انھ  نیقبتس  ِتنأو   ،" يرنھ و" اریم  عم  رفاسأس 
أطخلا نیب  قيرفتلا  عیطتسي  َّنِم ال  نَم  تملع  دق  نینوكتس  اھتقو   ، دوعأ

. باوصلاو

تسلجو اھجوز  بئاقح  ریضحت  نم  ةمطاف  تھتنا   .. رفسلا موي  يف 
ءاصفرقلا سلجو  ةفرغلا  ىلإ  دمح  لخد  ىتح   ، شارفلا ىلع  اھبناجب 

: ًالئاق اّھیفكب  كسمأو 

، اًریثك رفسلا  بحأ  يننأ  نیملعت   ، يبایغل ينزحت  الو  ينم  يبضغت  ال  - 
لھ ؟  نآلا ةنيزح  ِتنأ  اذاملف   ، يب تلبقو  ينم  جاوزلا  لبق  اذھ  تملع 
رفنت  ، شئاط يبصع  لجر  يننأ  اًضيأ  نیملعت  ؟  ةریخألا انترجاشم  ببسب 
هذھ تناك  اذإ  ةصاخ   ، هلعف َّيلع  ام  ةدیس  يأ  يل  لوقت  امدنع  يقورع 
ةعمد ِكینیع  يف  ىرأ  نأ  عیطتسأ  الو   ، ِكبحأ يننكلو  يتجوز  ةدیسلا 

. ينیحماس ِكوجرأ   ، ةدحاو نزح 

يھ رظنت  امك  ضرألا  ىلإ  رظنو   ، هتجوز بناجب  شارفلا  ىلع  سلج  مث 
: ًالئاق عومدلاب  ةئلتمم  اھینیعو 

. رفاسأ نلف   ، يرفس ىلع  ةقفاوم  ریغ  ِتنك  اذإ  - 

: هیلإ ترظنو  ةمطاف  تمستبا 

؟. ةيدجب ثدحتت  لھ  - 

يأ نم  رثكأو   ، ةیقرشلا يعابط  نم  رثكأو   ، رفسلا نم  رثكأ  ِكبحأ   ، معن - 
. يرفس نیضفرت  ِتنك  اذإ  رفاسأ  نل   ، كمالك ذفنأس   ، رخآ ءيش 

، رفسلل كبح   ، كتیبصع  ، كیف ءيش  لكب  لبقأ  يننأ  ةجردل  كبحأ  انأو  - 
. بحت ام  لعفت  نأ  بحأو   ، كشیط ىتح  بحأ 

. ينیبحت كنأ  ةحارص  يل  نیلوقت  ةرم  لوأ  هذھ  - 

؟ تقولا اذھ  لك  اھب  كربخأ  ملأ  - 

مأ ال؟ نآلا  ِكنم  بضغأ  نأ  يل  قحيأ  ؟  ِكعم ينیبذعت  مك  ِتيأر  لھ  - 

: لالدب تلاقو  تمستبا 

. كل قحي  - 



لصو دق  ناك   ، لزنملا باب  قد  نكلو  اھّلبقي  يك  ةمطاف  نم  دمح  برتقا 
ىلإ مھعم  دمح  باحطصال  ًايوس  ربراھ  ةدیسلاو  دیسلا  عم  هقیقش 
لزنملا ىلإ  لوخدلا  هنم  بلطو  هقیقشب  بّحرو  بابلا  دمح  حتف   ، ءانیملا
نارظتني اریمو  يرنھ  نأل  ضفر  هنكل   ، قيرطلا ةقشم  نم  ةحارتسالل 

وھو ءاصفرقلا  دمح  سلج   ، لزنملا باب  مامأ   ، جراخلاب ةرایسلا  يف 
: ًالئاق  ، ةمطاف نطب  سسحتي 

، انھ نوكأسو  رثكألا  ىلع  اًدحاو  اًرھش   ، كیبأ رخأتي  نل   ، ّينب اي  اًعادو  - 
. يدوجو مدع  كردت  نأ  لبق  ىتح  دوعأس 

: ّهیفكب هتجوز  هجو  كسمأو  فقوت  مث 

عیمج ّيبلیسو   ، ةرخابلا ىلإ  انلاصيإ  دعب  دیس  ِكیلإ  دوعیس   ، يفاخت ال  - 
هذھ لالخ  هنیجاتحت  نأ  نكمي  ام  لكل  يفكي  ًالام  هعم  تكرت  دقل   ، كتابلط

؟. انقفتا  ، اًمیلم يتجوز  ىلع  قفني  دحأ  ، ال  ديزيو ةرتفلا 

: دمح لاقف   ، عومدلاب اھینیع  تقرورغاو  ةقفاوملاب  اھسأر  ةمطاف  تزھ 

ةلحر ةباثمب  ةرفسلا  هذھ  ربتعنس  انقفتا  امك   ، يتزيزع اي  ِكبت  ال  - 
، اننبال يبوروألا  زارطلا  ىلع  سبالم  ءارشل  رفاسأس   ، قوستلل

نیحبصتس هنيدترت  امدنع   ، ةحیص ثدحأ  ًالیمج  ًاناتسف  ِكل  يرتشأسو 
لمجأ كنأل  ناتسفلل  نیجاتحت  ِكنأ ال  نم  مغرلاب   ، مرھلا يف  ةدیس  لمجأ 

. اھرسأب رصم  يف  لب  طقف  مرھلا  يف  سیل   ، لعفلاب ةدیس 

: اھنیبج لیبقتب  وھ  ماقف   ، اھینیع نم  ةعمد  تلاسو  تكحض 

. يتبیبح عادولا  - 

: ةلئاق  ، هیعارذب تثبشت 

. ةملكلا هذھ  بحأ  ، ال  اًعادو لقت  ال  - 

؟ هلوقأسو لوقأ  اذام  يل  يلوق  اًذإ  - 

؟ هیّمسن نأ  بحت  اذام  يل  لق   ، دلوب انقزر هللا  اذإ  - 

امدعب ؟  اًدحاو اًرھش  ربصلا  نیعیطتست  الأ  ؟  نآلا كلذ  ةشقانم  نيديرتأ  - 
. دولوملا مسا  رایتخال  ًاليوط  اًتقو  انمامأ  نوكیس  دوعأ 

اذام  ، اًركذ لمحأ  يننأب  رعشأ   ، هديرأ امب  َكتبجأو   ، نيديرت اذام  ينتلأس  - 
؟ اننبا يّمسنس 

. نسح  .. هیمسنس يبصب  انقزر هللا  اذإ   ،" نسح - "

. انیلع رخأتت  ، ال  نسح وبأ  اي  نسحو  انأ  كراظتنا  يف  اًذإ  - 



: ًالئاق ةریخأ  ةرمل  ةمطاف  نیبج  لیبقتب  ماق 

. رخأتأ نل  ِكدعأ  - 

يرنھ رتسم  عم  سيراب  دمح  اھیف  راز   ، لیمج ملحك  ترم  مايأ  ةثالث 
كلذ نم  مھألاو   ، رصنلا سوق   ، مادرتون ةعلق   ، لفيإ جرب  ىلإ  اوبھذ   ، اریمو
خيراتلا هرسأ  املاطل   ، دروكنوكلا نادیمب  ارتابویلك  ةلسم  دمح "  " راز  ، هلك

لوأ عمو  عيدبلا  رظنملا  اذھ  ّتوفي  نأ  عطتسي  مل   ، ةيرصملا راثآلا  هتنتَفو 
اھريوصت دھاش  امك  ارتابویلك  لیختي  ناك  نادیملا  اذھ  يف  هل  ةوطخ 
يسنرفلا دروكنوكلا  طسو  ةفقاو  يھو  ةميدقلا  ةيرصملا  دباعملا  ىلع 

هذھ يف  نكلو   ، مویلا لاوط  نییسنرفلا  اھلابقتسال  مستبت   ، خومشب
". دمح  " اھدلب نبال  ةصاخ  ةماستبا  تھجوو  عیمجلا  تكرت  ةظحللا 

ةرھاقلا نم  هعم  رضحأ  ثیح   ، اًدیج اكيرمأ  ىلإ  هرفسل  دمح  دعتسا 
رضحأ امك   ، ًالیل رحبلا  ءاوھ  نم  هتئفدتل  ةلیقثلا  تاءابعلا  نم  ةعومجم 

اذھ  ، اًحابص سقطلا  هیلع  ونحي  امدنع  اھيدتري  يكل  ؛  ةفیفخلا تاءابعلا 
ربتعي وھف   ، رھظملا لمتكي  ىتح  ةیبوروألا  تالذبلا  ضعبل  هءارش  بناجب 
هحمالمب يبوروأ  فصنو   ، هتيوھو هتیسنجو  هروذجب  ّيرصم  فصن  هسفن 

. هتفاقثو هراكفأو  ةیبرغلا 

* * *

ماع 1912م ليربأ  نم  رشاعلا 

، لیمجلا يجراخلا  اھرھظم  لمأتي  اًمستبم  ةریبكلا  ةنیفسلا  مامأ  فقو 
يف اھآر  يتلا  روصلا  هبشي  ال  اھلامج  نإ   ، اھل لیثم  ال  يتلا  اھتماخضو 
دمح دعبي  مل   ، ریثكب روصلا  هذھ  قوفي  لب  ةیسنرفلاو  ةيرصملا  فحصلا 
ضكري وھو  هب  باش  مادطصاب  ءيجوف  امدعب  الإ   ، ةنیفسلا نع  هینیع 

يف باشلا  هجو  ىري  مل   ، ةنیفسلا ّملس  دوعصل  هقيرط  يف  اًكحاض 
قباطتي يتلاو   ، اھيدتري ناك  يتلا  ةینبلا  ةریغصلا  ةعبقلا  ببسب  ةيادبلا 

يتلا ةریغصلا  هتبیقحو  دوسألا  هلاطنبو   ، عساولا هصیمق  نول  عم  اھنول 
. نیمیلا ةھج  نم  هرصخ  لوح  اھتياھنو  رسيألا  هفتك  دنع  اھتيادب 

. رھاض  .. ةنیفسلا نتم  ىلع  َكارأ   ، َكل فسأتأ  - 

نع يفتخي  نأ  لبق   ، ماشلا دالب  نم  هنأ  هتجھل  نم  ادب  يذلا  باشلا  لاق 
دمح مامأ  ةأجف  اریم  هجو  رھظ  امیف   ، سانلا عفادت  ببسب  راظنألا 

: ةلئاق هدیب  تكسمأو 

دعصن نأ  بجي   ، ةنیفسلا جرد  دنع  يرنھو  انأ  كترظتنا  ؟  تبھذ نيأ  - 
. عرسأ ایھ   ، يدعاسم كنأ  كتركذت  يف  بوتكم   ، ًايوس اھنتم  ىلع 



مستبت يھو  ةنیفسلل  رظنت  تفقوو  دمح  عارذ  لوح  اھعارذ  اریم  تعضو 
.. تسمھو  ، ةظحلل

. ًاّيوس انتلحر  أدبنل  يقيدص  اي  ایھ  - 

*******

ثلاثلا لصفلا 

ةياور لامكتسا  نع  اھفقوتل  ةمیطاف  هجو  يف  ةدحب  اریم  تخرص 
. ثادحألا

يعم رفاسي  دمح  لعجأ  يكل  ةیمنھج  ةطخ  عضأ  مل   ، ثدحي مل  اذھ  ال،  - 
. هتجوز كرتيو 

ةدش نم  ًايوس  امھیھجو  براحتي  نأ  داك  ىتح  ةمیطاف  نم  تبرتقا  مث 
: تلاقو  ، امھحمالم ةدح 

نخأ مل   ، اًدبأ ثدحي  مل  هلك  اذھ  ؟  ةبذاكلا ةصقلا  هذھ  ِكل  ىور  نم  - 
نأ لیحتسملا  نم   ، اًریثك ينبحي  وھو  يرنھ  بحأ   ، يراكفأب ولو  يجوز 

ةبرقملا هتقيدص  تنك   ، ينع ةصقلا  هذھ  ىور  يذلا  وھ  دمح  نأ  قدصأ 
. هبجنأ نلو  مل  يذلا  ينبا  هنإ  رثكأ  ال 

: ةمیطاف تدر 

تنك  ، اھنبا ىلع  ةریغلاب  ةأرملا  رعشت  ال   ، اًدبأ كنبا  ةباثمب  نكي  مل  ال،  - 
امدنع وأ   ، يبناجب دمح  فقي  ناك  امدنع  ِكینیع  يف  ةریغلا  ةرظن  ىرأ 
نمو  ، ةثلاثلا ةجردلا  ءانبأ  نم  هیلع  نیفاخت  ِتنك   ، ًالیلق ِكیلع  رخأتي 
نأ هقح  نم  وھو   ، ءابزع ةدیس  انأف   ، ينم ةصاخ  ةثلاثلا  ةجردلا  تادیس 
نم يذاقنإ  لواحي  وھو  هھجوب  نیحیصت  ِتنأو  كتيأر   .. ءاسن ةعبرأ  جوزتي 

. اًدبأ كلذ  ىسنأ  نلو  تومأ  نأ  ينيديرت  ِتنك   ، قرغلا

، لزنملا ءاجرأ  عیمج  يف  دمح  نع  ثحبتل  ؛  جردلا وحن  ةمیطاف  تضكر 
اریم تلواح   .. اھنع اریم  هیفخت  تناك  امبر  انھ  هنأ  يرنھ  نم  تدكأت  يھف 
تدان دقف   ، ةدئاف نود  نكلو  جردلا  ىلإ  لصت  نأ  لبق  ةمیطاف  ةلقرع 

: ٍلاع توصب  ةمیطاف 

. ةمیطاف انأ   ، دمح اي   ، دمح - 

لزن  ، رمألا ام  مھفي  ملو  هتفرغ  يف  وھو  ًایلاع  همسا  توص  دمح  عمس 



عرھ مث  ًابناج  ةمیطاف  ةیحنتب  ماق   ، يكبت اریم  ىأرو  جردلا  ىلإ  اًعرسم 
: ًالئاق  ، نئمطیل اھیلإ 

. ةفرغلا ىلإ  تدعص  امدنع  ریخب  ِتنك  ؟  ثدح اذام  ؟  ِكب اذام  - 

ٍفوخب هیلإ  رظنت  يھو  ةّبلصتم  تفقو  طقف   ، دمح ىلع  اریم  بجت  مل 
َّمع هلاؤس  رركي  وھ  لظف  اھھجو  عومدلا  تقرغأ  امنیب   ، اھینیع ألمي  ديدش 

. هبواجت فیك  يردت  يھو ال   ، اھباصأ

. دمح ةمیطاف  تدان 

يأ دبي  ملو  ماستبالا  اھلدابي  مل  هنكلو   ، هل مستبت  ةمیطاف  ىریل  رادتسا 
. ىرخأ ةرم  اریم  ـــ  رظنیل ل داعو   ، لعف ةدر 

، انل ءاقل  رخآ  ىلع  تاونس  ثالث  ترم  دق  هنأ  ملعأ  ةمیطاف  انأ   ، دمح - 
اذاملف  ، تیفش َكنأ  اریم  يل  تلاق   ، ينتیسن دق  نوكت  نأ  نكمي  نكلو ال 

؟ ينلھاجتت

بضغب تلاقو   ، هنم ًالدب  صاصر  ةقلط  ىقلتت  اھنأكو  همامأ  اریم  تفقو 
: ديدش

هتيؤر ِتبلط   ، يضاملاب ةلص  يأ  هل  نوكت  نأ  ديري  ال  دمح  َّنأ  ِكل  تلق  - 
نآلا يجرخا   ، ِكعم ثدحتلا  ديري  ال  هنأ  كسفنب  ِتقدصو  هیتيأر  دق  اھو 

. ىرخأ ةرم  ِكتيؤر  ديرأ  ؛ ال  يلزنم نم 

اریم ءارو  يزخملا  هفوقوو  هتمص  ببسب  بضغب  دمح  ىلإ  ةمیطاف  ترظن 
: تلاقو

ةنیفسلا زھي  هتوص  ناك  يذلا  عاجشلا  يرصملا  لجرلا  ىفتخا  نيأ  - 
، ًایبنجأ يرصملا  حبصأ  امبر  ؟  لكشلا اذھب  ةیبنجألا  ِكب  مكحتت  فیك  ؟  اًزھ

. هیلع قفنت  يتلا  هتدیس  ليذ  يف  ىماحتي 

مامأ ةدضنملا  ىلع  اھتكرت  دق  تناك  يتلا  اھتبیقحب  ةمیطاف  تكسمأ 
: متمتت يھو  بابلا  وحن  تبھذو   ، اھفتك ىلع  اھعضو  تمكحأو   ، ةكيرألا

كتلئاع تیسنو   ، اھتیمد كنم  ةيرثلا  ةدیسلا  تلعج   ، موشلا بیع  اي  - 
اھنم انیجنو   ، ةنیفسلا ىلع  اننُیعأب  توملا  انيأر  اًضيأ ! انأ  ينتیسن   .. كنباو

. موشلا بیع  اي   ، دمح اي  ًايوس 

ىرتف اھءارو  رظنتل  ةمتمتلا  نع  فقوتت  ةمیطاف  لعج  يوق  ماطترا  توص 
اذام مھفتل   ، هیلإ تعرسأف   ، يكبت اریم  هبناجبو  ضرألا  ىلع  يقلم  دمح 

اھتعضوو هسأر  تعفر  مث  هیعارذ  كیلدتب  اریم  تماق  امنیب  ؟  هل ثدح 
: ءودھو مالستساب  ةلئاق   ، اھیلجر ىلع 



ِتثدحت اذامل   ، لزنملا نم  يجرخت  نأ  ِكل  تلق   ، هیلع يدانت  ِكل ال  تلق  - 
؟. ةنیفسلا نع 

: تلءاستو  ، ديدش كابتراب  ةمیطاف  ترعش 

، هرایتخاب هرھظ  ءارو  يضاملا  كرت  دارأو   ، هضرم نم  يفش  دق  ناك  اذإ  - 
؟. باتعلا هیف  رثؤیس  اذاملف 

رھشأ ةعضب  لك   ، دعب هضرم  نم  ىفشي  مل  وھف   ، هتدارإب ِكاسني  مل  وھ  - 
ىلع تثدح  دھاشم  همالحأ  يف  ىریف   ، هیلإ ةدوعلا  ةركاذلا  لواحت 
ركذتي تاعاس ال  ةعضب  رمت   ، همسا ىتح  ركذتي  الو  ظقتیسي  مث  ةنیفسلا 
ىتأ هنأب  هریكذتب  موقأف   ، هبابش نم  ریغص  ءزجو  هتلوفط  ىوس  اھیف 
يف ثوكملاب  هل  انحمسو   ، تاونس ثالث  ذنم  اكيرمأ  ىلإ  يرنھو  يعم 

، ًایئزج ةركاذلل  هنادقفو  هسأر  ىلع  هطوقس  دعب  يفیصلا  لزنملا 
ةصقلا هذھ  قاصلإ  يف  يسفنلا  بیبطلاو  انأ  ةليوط  رھشأل  تلواح 

ّتلق لعفلابو   ، تابونلا هذھ  فقوتتو  يھ  امك  هتایح  لبقتي  يكل  هلقعب 
. يل هقيدصت  دعب  اًریثك 

نم ةحارص  هل  يلوقت  نأب  دوھجملاو  تقولا  يرفوت  نأ  نكمملا  نم  ناك  - 
يكل ةركذتلا  قح  هیطعأو  اھیھنا   ، همالآل اًنكسم  هءاطعإ  نم  ًالدبو   ، وھ

، تاونس ثالث  نآلا  هرمع  يذلا  هدولومو  هتجوز  ىریل  هتدلب  ىلإ  دوعي 
يتلا مألا  بلقب  هنبا  هیتیسنأ  ؟  هنبا ةيؤر  نم  هیمرحتو  هیلع  نیبذكت  فیك 
؟ كدحو ِكل  نوكیل  انھ  هینجست  نأ  نيديرت  ِكنأ  مأ  ؟  اھنبا ىلع  فاخت 

نتم ىلع  رصم  ىلإ  رفسلا  عطتسي  نكي  مل   ، هیلع فوخلاب  ترعش  - 
يف رحتني  نأ  نكمملا  نم  ناك    ، ةریصقلا ةرتفلا  هذھ  لالخ  ىرخأ  ةنیفس 

تررطضا  ، هب ةمیلألا  تايركذلا  فصعو  فوخلا  ةدش  نم  رحبلا  ضرع 
. رفسلا ىلع  اًرداق  نوكي  ىتح  راظتنالل 

.. ةيرخسب ةمیطاف  تلءاست 

؟. تاونس ثالث  دعب  رفسلا  ىلع  اًرداق  ریغ  لاز  امأ  - 

.. ثيدحلا تلھاجتو   ، دمح هجو  كیلدت  يف  تأدبو   ، اریم تكبترا 

: ةمیطاف تلاق 

هنوّركذي فوسو   ، ةایحلا دیق  ىلع  لاز  ام  هنأ  ملعت  هتلئاع  لقألا  ىلع  - 
. ةرخاب برقأ  نتم  ىلع  يسفنب  رصم  ىلإ  هقفارأس   ، ءيش لكب 

: لوقتل  ، بُقرتب اریم  ىلإ  ترظن  مث 

! ةیحصلا هتلاحب  مھیتغلبأو  دمح  ةلئاع  نیلسارت  ِتنك  ِكنأ  يل  يلوق  - 



، هھجو قوف  باسنت  اھعومد  تأدبو  دمح  هجو  ىلإ  ترظنو  اریم  تتمص 
: ةلئاق دمح  هجو  نع  اریم  ّيدي  تدعبأو  ةمیطاف  هجو  بضغلا  ىلتعاف 

، اًدیج َّىلإ  يعمتساو  هنع  يدعتبا   ، ِتلعف ام  ىلع  ِكنم  هللا  مقتنیلف  - 
ىلإ بابلا  اذھ  نم  هعم  رداغأسو  ءيش  لك  هل  حرشأس  قیفتسي  امدنع 

. ةیناث هيرت  نلو  رصم 

ضرألا ىلع  نم  اریم  تضھن  امنیب   ، دمح عارذب  ةمیطاف  تكسمأ 
، تاظحلل تتمصو  اھیّفك  نیب  اھسأر  تعضو  مث   ، ةكيرألا ىلع  تسلجو 

: تفاخ شعترم  توصب  تلاقو   ، اھعومد طقاستت  امنیب 

نتم ىلع  رفسلاب  ينعنقأ  نم  وھ   ، ينبحأ نم  وھ  هنأ  ةقیقحلا  - 
لب  ، تلق امك  يجوز  نم  وأ  ينم  ضرع  رفسلا  ةركف  نكت  مل   ، ةنیفسلا
هعم نكي  مل   ، تقفاوف رمألا  َّيلع  ضرعو   ، ةدشب رفسلا  دارأ  نم  وھ 

لغشنم يجوز   ، ةبحصلا ينصقني  ناك  انأو   ، ملاعلا ةيؤرل  يفاكلا  لاملا 
انلشف دعب  نكلو   ، هبحأو اًریثك  ينبحي   ، هتايولوأ رخآ  انأو   ، هلمعب اًمئاد 

ىلإ  .. ةدحولاب ترعشف  ؛  بتكلا تاحفص  ىلع  همومھ  عضو  باجنإلا  يف 
هلماعأ تنك   ، يبلقب ةدوجوملا  خورشلا  میمرتب  ماقو  دمح  تلباق  نأ 

.. ينم هبلط  ءيش  لك  ىلع  لصحو  روعشلا  اذھ  لغتسا  دقو  يل  نباك 
يجوز يل  اھّلبقي  مل  ةليوط  ةلبق  ةنیفسلا  نتم  ىلع  دمح  ينّلبق  دقل 

.. ةرارحلا هذھب  اھلیبقت  ىلع  لجر  ربجت  نأ  ةأرملل  نكمي  الو   ، تاونس ذنم 
قالطلاو  ، روھشم لجر  هنكلو   ، يرنھ نع  لاصفنالا  يف  تركف  اھتقو 

ىوس يرنھ  نیبو  ينیب  ّقرفي  نل   ، اندلب يف  لیحتسم  ةبخنلا  نیب 
يذلا ناسنإلا  نع  ّيلختلا  ىلع  ؤرجأ  ال  تقولا  سفن  يفو   ، توملا

. ةلیل لك  توملا  ىنمتأ  تنك  امدعب   ، شیعأ ينلعج 

، هیلع نئمطتل  اریم  نع  اھرظنب  ةمیطاف  تحاشأف  اًریخأ  هینیع  دمح  حتف 
ةرظن ةمیطاف  ىلإ  ترظنو   ، ةعرسب اّھیفكب  اھعومد  اریم  تحسم  امنیب 
ىلع سلجتل  ضرألا  نم  ةمیطاف  تماقف   ، تمصت يكل  ءاجرلا  اھؤلمي 

: ةلئاق ةكيرألا 

يف انھ  انأو  ةحارلا  نم  ًاطسق  لاني  يكل  ىلعألا  ىلإ  هعم  يدعصا  - 
. كراظتنا

ةلواطلا لوح  يساركلا  ىدحإ  ىلع  ةمیطاف  تسلج  خبطملا  لخاد 
ناتدیسلا تدقع  ثیح   ، اھتفیضل ةوھقلا  دعت  اریم  تناك  امنیب   ، ةليوطلا

، ّيحصلا دمح  عضوب  ةمیطاف  تملع  امدعب  ةصاخ  امھنیب  ةینمض  ةندھ 
يتلا ةفیعضلا  ةأرملا  ىلإ  ةفرجعتملا  ةدیسلا  نم  اریم  لاوحأ  تلّدبتو 

. ةمیطاف ةراشإ  نھر  اھلمكأب  اھتایح  نأب  رعشت 



. ةوھقلا يلضفت  - 

: ةمیطاف تلاق 

. ِكجعزت فقاوم  ركذتب  كل  تببست  اذإ  رذتعا   ، ِكل اًركش  - 

اریم عانقإب  اھدارم  ىلع  لصحت  ىتح  فطللا  عنصتت  نأ  ةمیطاف  تلواح 
، ةنونجم ةیبنجأ  ةدیس  اھنإ  اھل  ادب  دقف  ءودھب  لكب  هنأشو  دمح  كرتت  نأب 
امھم  .. اكيرمأب دمح  ىقبي  نأ  لیبس  يف  ءيش  يأ  لعفت  نأ  نكمملا  نم 

. رمألا اھفلك 

هرظن ةھجو  اھنإ  دمح  ِكل  هلاق  ام  يل  تيور  دقل   ، اًدبأ ينیجعزت  مل  - 
لكف  ، مھتركف يھ  صاخشألا  يف  انبجعي  ام  لوأ   ، اھیلع همولأ  ، ال  رومألل

،" دمح  " ةركف ينتبجعأ  دقو  نیمدق  ىلع  يشمت  ةركف  ّانم  صخش 
صخشلا اذھ  يتایح  يف  ىرأ  مل  اھعون  نم  ةديرفو  ةديدج  اھتدجو 

يف هنكلو   ، ةتمزتملا هعابط  لكب  يقرشلا   ، نونحلا  ، مزتلملا  ، نيدتملا
جضنب ثدحتيو   ، ةیبوروألا تافصلا  نم  ديدعلاب  ّفصتي  حتفتم  تقولا  سفن 
ةديدش دمح  ةركف  تناك  دقل   ، نسلا يف  رابكلا  نم  هریغ  نيریثك  نع 

نم وھ  هنأ  ِكل  دكؤأ  نكلو   ، يسفنل اھب  ظافتحالا  تدرأ  امبر   ، لامجلا
نكأ ملو   ، هبلط ضفر  عطتسأ  ملو   ، ةنیفسلا نتم  ىلع  رفسلل  يناعد 
تنك  ، ةیناث هارأ  ىتح ال  ةلحرلا  هذھ  ءاھتنا  دعب  ةرخأ  ةرم  رصم  ةرايز  يونأ 
يملع دعب  ةصاخ   ، ًايرھش هیلع  نانئمطالل  تاباطخلا  لاسرإب  يفتكأس 

. ديدجلا دولوملا  رابخأب 

ِكلعج ةنیفسلا  نتم  ىلع  ثدح  يذلا  امف   ، ِكرارق وھ  اذھ  ناك  اذإ  - 
نبا هيدلو  ّبأ  هنأ  هل  يركذت  نأ  ىتح  نود  انھ  دمح  نیقبتو  هنیلّدبت 

؟ رصم يف  هرظتني 

. هديري ناك  ام  وھ  اذھ   ، اكيرمأ يف  يعم  ءاقبلا  تناك  هتینمأ  نأل  - 

: ةيرخسب ةمیطاف  تلاق 

. اًعبط ِكقدصأ  ال  - 

امدنعو  ، ةنیفسلا نتم  ىلع  ثدح  ام  ِكل  يورأ  امدنع  يننیقدصتس  - 
نیملعتس  ، هسفنب دمح  يل  اھاور  امك  نيرخآلا  صصقو  ِكتصق  ِكل  يورأ 

تسل انأ   ، مكنع ءيش  لك  يل  يوري  ناك  هنأو  ةقداص  يننأ  اھتقو 
نتم ىلع  اندعص  امدنع  أدب  ءيش  لك   ، اًدبأ توملا  كل  درأ  ملو   ، ِكتودع
ةبحصب  ، اسنرف نم  هانعتبا  يذلا  نص " " ریغصلا انبلكو  يرنھو  انأ  كیناتیت 

ةنعل  ، ةنعل تناك  كیناتیت  نأكو   ، بيرغ ءيشب  انرعش  اھتقو   ، عبطلاب دمح 
. اًعیمج انتباصأ 



*******

عبارلا لصفلا 

ةذفانلا نم  رظن  مقر 49  هتفرغ  يف  هسبالم  دمح  عضو  نإ  درجمب 
موي رحب  تاجوم  ىلع  ألألتت  سمشلا  تناك   ، جراخلاب ثدحي  ام  دھاشیل 
ىلإ بھذیل  هتفرغ  نم  جرخف  ماع 1912م،  ليربأ  نم  رشاعلا  ءاعبرألا 

ّرم كانھ  ىلإ  هقيرط  يفو   ، عيدبلا رظنملاب  عتمتسيو  ةنیفسلا  حطس 
نأ دري  مل  هنكلو   ، نص امھبلكو  اریمو  يرنھ   ةفرغ  مقر 33،  ةفرغ  ىلع 

. لفسألا ىلإ  اًدیحو  هقيرط  لمكأف  امھجعزي 

نأ نم  ًالدب  نكلو   ، ةیبھذلا شوقنلاب  اًّنيزم  ًاليوط  يبشخ  ّملس  لزن 
تفل  ، ّطخُي طِ ناك  امك  رحبلا  مامأ  ةحيرملا  يساركلا  دحأ  ىلع  سلجي 

، ةریبك ةعاق  هتياھن  يف  نیفصن  ىلإ  مسقم  ليوط  رخآ  ّملس  هھابتنا 
عمسو يبھذلا  نوللاب  ةّنيزم  شرافمب  ةاطغملا  ةمخفلا  دضانملاب  ةئیلم 
لمكأ  ، اًروف ةعاقلا  هذھ  ىلإ  لوخدلا  ررقف  ةلیمج  ًاناحلأ  كانھ  نم 
لضفأ يكاحت  يتلا  ةعاقلا  بلق  ىلإ  ملالسلا  ىلع  لزنو  هقيرط 

، رحبلا ضرع  يف  ةكرحتم  ةنیفس  نتم  ىلع  نكلو  ملاعلا  يف  معاطملا 
بوكياج نوج   " لثم هلثم  اكيرمأ  ءايرثأ  نم  اًدحاو  هنأب  رعش  اھتقو 

ىلع سلجي  ناك  يذلا   ، ءارفلا ةراجتب  فورعملا  يرثلا  يكيرمألا  روتسإ "
سلج مث  هیلع  ىدان  هنأك  هیلإ  رظن   ، ّهوتل دمح  اھیلع  ّرم  يتلا  ةلواطلا 
نتم ىلع  ًءارث  صاخشألا  رثكأ  بناجب  سلج   ، هبناجب يتلا  ةلواطلا  ىلع 
اًمامت هل  ٍواسم  حبصأ  طقف  نآلا  هنأل  ؛  نفج هل  شمري  نأ  نود  ةنیفسلا 

نم جوزت  امدعب  ةینود  ةرظن  روتسإ " ةبخنلا لـ" رظنت  ثیح   ، لضفأ هنأ  لب 
هیلإ رظنف   ، اًئیش دمح  نع  دحأ  ملعي  ال  امنیب   ، هدافحأ رمع  يف  ةاتف 
ذوفن وذو  ًايرث  ًالجر  نوكي  نأ  ةیشخ   ، مارتحا ةرظن  ةعاقلا  يف  روضحلا 

" كیناتیت  " نتم ىلع  ىلوألا  ةجردلا  يف  دحأ  نكسي  نل  دیكأتلاب   ، مھلثم
. ًايرث سیل  اًصخش 

لعفلاب هنإ  اریم  قدصب  اھتقو  ملعو  هلوح  نم  هوجولا  ّسرفتي  دمح  ذخأ 
اًضوفرم اذھ  ناكو   ، دیكأتلاب سانلا  ثيدح  نوكیسو   ، انھ دیحولا  يبرعلا 
عیمجلا نم  لیجبتلاو  مارتحالا  تارظن  ىري  نأ  بحي  وھف  ؛  هل ةبسنلاب 

ةياھن ىتح  ىلوألا  ةجردلا  باكر  نم  دحأ  عم  ثيدحلا  مدع  ررق  كلذلو 
. هتصق دحأ  ملعي  يكل ال  ةلحرلا 



دمح : " ىلوألا ةجردلا  بكار  تابغر  ةیبلتل  اًعرسم  ىتأ  يذلا  لدانلا  لاق 
" بسح

؟. يدیس اي  بلطت  نأ  ديرت  اذام  - 

؟ مكيدل دجوي  اذام  - 

. هديرت ام  لك  انيدل  دجوي  - 

تللخت امدعب  هاھتشا  يذلا   ، كمسلا نم  اًقبط  بلط  مث  دمح  مستبا 
. هدسج يف  ةرذ  لك  ىلإ  رحبلا  ةحئار 

،" روتسإ نوج   " ةصاخ عیمجلا  بقاري  وھو  اھرظتنا  ةقیقد  ةرشع  سمخ 
ّيقر لكب  هلوانتب  دمح  أدبف  نخاسلا  كمسلا  قبط  لدانلا  هل  مدق  مث 
ِضمت ملو   ، هتجوز عم  هلزنم  يف  هل  هلوانت  ةقيرط  سكع  ىلع  ةقانأو 

ام ىریل  فقوت  ؛  ءيش لك  وفص  ّركعتو  اًراجش  دمح  عمس  ىتح  قئاقد 
عم رجاشتي  ةنیفسلا  مامأ  لبق  نم  هب  مدطصا  يذلا  باشلا  دجوف  ثدحي 

. معطملا مقاط  دارفأ  دحأ 

: رھاض حاص 

لھ  ، يماعط نمث  عفد  يننكمي  ؟  انھ ماعطلا  لوانت  عیطتسأ  ال  اذامل  - 
؟. يبرع يننأل  لوخدلا  نم  ينعنمت 

ةجردلا باكر  نم  َكنكلو   ، معطملا يف  برعلاب  ًابحرم   ، يدیس اي  ال  - 
. انھ دجاوتلاب  َكل  حومسم  ریغو  ىلوألا  ةجردلا  انھو   ، ةثلاثلا

ثيدحب ّيلع  قذاحتت  ال   ، يبرع يننأل  لوخدلا  نم  ينعنمت   ، كتمھف - 
. نیيرصنع اًمئاد  بناجألا  متنأ   ، اذھ تاجردلا 

ریغصلا باشلا  ةرجاشم  دھاشي  عیمجلا  كرتي  نأ  دمح  عطتسي  مل 
: لدانلل ًالئاق  هذاقنإل  مدقتي  نأ  نود  معطملا  مقاط  عم  مدتحت 

. لوخدلاب هل  حمساف   ، يفیض اذھو  ىلوألا  ةجردلا  يف  بكار  انأ  - 

: رھاض ةیبرعلا لـ  ةغللاب  لاق  مث 

نآلا يعم  لخدتس   ، ىقمحلاك نوفرصتي  بناجألا  ضعب   ، كل رذتعا  - 
". بسح دمح   " يمسا  ، يتفایض يف  كءادغ  لوانتتو 

: ًالئاق فدرأ  مث  رھاض  مستبا 

جراخ ةرم  لوأل  كحمالم  تيأر  نیح  كلذ  تملع   ، اًذإ ّيبرع  تنأ  -  
، تأطخأ يننأ  تننظ  ةثلاثلا  ةجردلا  يف  كدجأ  مل  امدنع  نكلو   ، ةنیفسلا
دعب يرصنعلا  ناكملا  اذھ  يف  ماعطلا  لوانت  ديرأ  ال   ، كتفایضل اًركش 



قوذتت نأ  تدرأ  اذإ   ، حور الب  ناكملا  اذھ   ، انھ سانلا  ىلإ  رظنا   ، نآلا
يف انیلإ  ِتأتلف   ، هتماعط ةدش  نم  اًھوأتم  خرصت  كلعجي  يذلا  ماعطلا 

. تقو يأ 

: ًالئاق ةيرخسب  معطملا  لدان  ىلإ  رھاض  رظن 

. میحجلا ىلإ  كماعطو  َتنأ  بھذتلف  - 

عیمجلا هیلإ  رظنف   ، ةیبرعلاب ثدحتيو  كحضي  وھو  معطملا  نم  جرخ  مث 
.. هلوقي ام  مھمھف  مدعل  بجعتب 

ةایملا ءيفطتس   ، رحبلا ضرع  يف  نحن   ، میحجلا ىلإ  بھذت  ال  - 
يخأ اي  مھیلإ  رظنا   ، طیحملا عاق  ىلإ  مكماعطو  متنأ  اوقرغتلف   ، میحجلا
يف كرظتنأسو  مھنم  كعد   ، ىقمح بناجأ  اًئیش  نومھفي  مھنإ ال   ، دمح

. يقيدص اي  لفسألا 

جرخ مث   ، ةقفاوملاب هسأرب  ریشي  وھو   ، رھاض ةحزم  ىلع  دمح  كحض 
مامح ةعاق  يف  امھدجو  ثیح  اریمو   ، يرنھ نع  ثحبیل  معطملا  نم 
ملاعلا ةوفص  همامأ  ىأرو  ةعاقلا  ىلإ  لخد  امدنع  مستبا   ، ةحابسلا
مھلكش ریغ  ىلع   ، ةیحيرأ لكب  رمخلا  نوبرشيو  نوھلي  ةحابسلا  سابلب 
ىلع هیلجر  اًددمم  مھعم  سلاج  وھو   ، دوھعملا روقولا  ظفحتملا 

. هعنم عیطتسي  دحأ  الو   ، ليوطلا جنولزیشلا 

اریم تدترا  دقو   ، رحبلا سابلب  ةعاقلا  لخدي  يرنھ  ىأر  امدنع  كحض 
يكل ءاضیب  ةفشنمب  تكسمأو   ، ًاليوط اًفیفخ  نوللا  رفصأ  ًایفیص  ًاناتسف 

. ةحابسلا نم  هءاھتنا  دعب  اھجوز  اھمدختسي 

: اًحزامم يرنھ  لاق 

؟. حالفلا اھيأ  كلذ  لبق  مكدلب  يف  رحبلا  سبالمب  اًصخش  رت  ملأ  - 

رأ ملو   ، اًحالف تسل  يننكلو  نیحالفلاب  زتعأ  ةرشاعلا  ةرملل  كل  مسقأ  - 
زفقت كوجرأ ال   ، مخضلا ماوقلا  اذھب  رحبلا  سابل  يدتري  اًحالف  يتایح  يف 

. قرغت يتلا ال  ةنیفسلا  قرغن  نأ  ديرن  ، ال  ةحابسلا مامح  يف 

. كوتل اھب  انترمغ  يتلا  ةھاكفلا  ةجوم  ببسب  ةنیفسلا  قرغتس  - 

: اریم تلاق 

، مءاشتأ يننأ  نوملعت   ، قرغلا نع  اثيدح  ىفكو   ، نانثالا امتنأ  اجضنا  -
. كراظتناب انھ  سلجأس  انأو   ، حبستل يرنھ  اي  بھذا 

يف يرنھ  زفق  امنیب  دمح   ــــ  ل رواجملا  جنولزیشلا  ىلع  اریم  تسلج 
. هایملا



: دمح لءاست 

؟ اًذإ ناتیت " ماطح   " ةياور يئرقت  مل  - 

. اھلیصافت ملعأ  نأ  ديرأ  ، ال  تمصاو  ، اھأرقأ مل  نكلو   ، اھنع تعمس  - 

، كلذ تحرتقا  نم  ِتنأ   ، ًايوس انبتك  ةكراشم  ىلع  لبق  نم  انقفتا  - 
نوستربور ناجروم  ىعدي  بتاكل  ةصقلا   ، تأرق اذام  كل  لوقأ  نأ  بجیف 

يملع لبق   ، ةفدصلاب اھتأرق  دقل   ، اًماع رشع  ةعبرأ  ذنم  تبتك  دقو 
بتاكل ةياور  نم  ةيوقلا  اریم  فاختأ  لوقعم   ، كیناتیت ىلع  انرفسب 

. ءاقمح نم  ِكل  اي  ؟  رومغم

، كل تبثأ  يكلو   ، تاياورلا نم  فاخأ  الو   ، ةیناث ةرم  ءاقمحلاب  ينيدانت  ال  - 
يسفنب اھأرقأسو  يل  اھطعأ   ، اھنم ةخسن  كعم  اذإو   ، ةصقلا يل  ورإ 

. ًالاح

ِتنأ  ، ءاقمح كنأ  تلق  يننأل  رذتعاو   ، اھنم ةخسن  يعم  دجوي  فسألل ال  - 
. يتایح يف  اھتفرع  ةأرما  ىكذأ 

: تمستبا مث  لجخلاب  اریم  ترعش 

رعشأ اًمئاد   ، ةصق يأ  يورت  امدنع   ، ثادحألل كتياور  بحأ   ، يل اھيورا  - 
. اھئراق درجم  تسلو   ، اھلطب كنأب 

ِتنأو يل  كترظن  بحأ  يننأل  تاياكحلا  كل  يورأ  يننأ  نیملعتأ  - 
نوكأ نأ  ىوس  ينعسي  الف   ، لطبلا يننأب  ينيرعشت  نم  ِتنأ   ، نیعمتست

. كلذك

لاق مث  ةظحلل  تمصلا  داسف   ، نامستبي امھو  امھضعبل  نانثالا  رظن 
: دمح

ءايرثأ اھنتم  ىلع  ناك   ، قرغت ةيوق ال   ، ةمخض ةنیفس  لوح  ةياورلا  رودت  - 
ةنیفسلا ترحبأ   ، بلقلا جھبيو  نیعلا  بجعي  ام  لك  اھیف  ناكو   ، ملاعلا

يف مدطصت  نأ  لبق   ، میعنلا يف  اھیبكار  شاعو   ، يسلطألا طیحملا  يف 
. اھیلع نم  مظعمو  ةنیفسلا  تقرغف   ، يدیلج لبجب  يلایللا  ىدحإ 

. ءيش لك  نم  فوخلاب  ترعش  نآلا   ، دیج - 

. دعب لطبلا  رود  ِكل  يورأ  مل  يننكلو  - 

: هثيدح لمكأف   ، مامتھاب دمح  ىلإ  اریم  ترظن 

، اذھ نیملعت   ، هنم ِكذقنأس   ، فقوملا ناك  امھم  اًھوركم  ِكل  ثدح  اذإ  - 
؟. كلذك سیلأ 



: ًالئاق اھینیع  ىلإ  رظني  وھو  اھيدیب  كسمأ  مث 

يفتك ىلع  كلمحأس   ، ةرم لك  يف  تقرغو   ، ةنیفس فلأ  اندعص  اذإ  - 
ءيش نم  يفاخت  ال   ، ةرم لك  يف  ِكذقنأسو  هایملا  ىلإ  ِكب  زفقأسو 

. ِكلجأ نم  انھ  يقبأسو   ، ِكبناجب  .. انھ انأ   ، اًدبأ

نم فوخلاو  لجخلاب  ترعش  امدعب  دمح "  " يدي نم  اھيدي  اریم  تبحس 
: ةدحب ةلئاق  دحأ  امھظحالي  نأ 

نم نحن  معن   ، ّيقرش لجر  كنأل  كتجوز  عم  دحأ  حزمي  امدنع  بضغت  - 
رعشیس اذامب   ، اًضيأ نوراغي  انجاوزأ  نكلو  ةیبوروأ  ةفاقث  انيدلو  برغلا 
ةفاضإلاب ؟  ةقيرطلا هذھب  ينثدحت  كعمسو  يادي  كسمت  كآر  ذإ  يرنھ 

ةرھش ىدم  ملعت  ال  َتنأ   ، عمتجملا ءايرثأ  نم  ةلیلق  ةعومجم  انھ  اننأل 
ءايرثألا عمتجم  هنع  ثدحتیس  ئطاخ  ءيش  يأ  تلعف  اذإ   ، انھ يرنھ 

نأ وجرأو   ، جرحلا هل  ببسأ  وأ  يجوز  بضغأ  نأ  ديرأ  الو   ، رمعلا لاوط 
. ةیناث ةقيرطلا  هذھب  يعم  ثدحتت  الو   ، ينم بضغت  الو   ، ينمھفت

. اًدیج ِكمھفأ  - 

هضفرت نأ  هتمارك  ىلع  لبقي  وھف ال   ، هل اریم  دص  نم  بضغلاب  دمح  رعش 
ةعاقلا جراخ  ىلإ  كرحتلاب  أدبو  هتسلج  نم  ماقف   ، تناك امھم   ، ةدیس يأ 

: هتلأسف

؟ نيأ ىلإ  - 

: اھتمارك سمي  نأ  اًدصاق  اھباجأ 

نجست يتلا  ةیقارلا  تاعمتجملا  فيز  نع  اًدیعب   ، ينوھبشي سانأ  ىلإ  - 
مھحاورأ نجست  لب   ، طقف مھداسجأ  نجسب  ِفتكت  الو   ، اھلخادب نم  لك 

. اًضيأ

هباجأف  ، ةثلاثلا ةجردلا  باكر  ناكم  نع  ةنیفسلا  باكر  دحأ  دمح  لأس 
" .. اًرخاس متمتو  ّيلفسلا  ملسلا  ىلإ  رظنف   ، لفسألاب مھناكم  نأب 

". ةيرحلاب ابحرم 

قاتشا يتلا  ةیبرعلا  ةغللا  اًریخأ  عمس   ، ةثلاثلا ةجردلا  ىلإ  لصو  امدنع 
يف ّسرفتي  دمح  راصو   ، ةیماشلا ةجھللاب  ثدحتي  ناك  عیمجلا   ، اھیلإ
لغلغتي أدبف   ، هدجي ملف  رھاض  ديدجلا  هقيدص  نع  ثحبي  وھو  هوجولا 
هسبالمف  ، سانلا هبقارت  تناك  امیف   ، لخادلا ىلإ  محدزملا  ناكملا  طسو 

لمع مقاط  نم  اًدرف  هنأ  نونظي  مھتلعج   ، عنصلا ةرخافلا  ةيزیلجنإلا 
ءاسف  ، هقيرط لض  ءايرثألا  دحأ  هنأ  وأ   ، مھعاضوأ بقاریل  ءاج  ةنیفسلا 

. اھتمق نم  ًالدب  ةنیفسلا  عاق  ىلإ  لصوو  هظح 



ةرونت يدترت  ةاتف  ىلع  ّرم  ىتح   ، ریغصلا باشلا  نع  ثحبي  دمح  لظ 
ةاتفلا رصخ  نیبت  ىتح  ةعساولا  ةبیجلا  هتعلتبا  صیمق  اھولعي   ، ةطقنم
رھظم نميألا  اھفتك  ىلع  ةلئاملا  اھتریفض  اھتبسكأ  دقو   ، قوشمملا
يف تأدب  امدنع   ، تفتخا ام  ناعرس  ةقرلا  هذھ  نأ  الإ   ، ةقیقرلا ةاتفلا 

عساولا لاطنبلا  ثیح   ، ةیماش سبالم  يدتري  يذلا  باشلا  ىلإ  ثدحتلا 
سلجي ناك  يذلاو   ، ملقم لاش  هقوفو   ، شكرزملا يريدسلاو  صیمقلاو 
. ذفاونلا بناجب  ةرثانتملا  دعاقملا  تارشع  نیب  اًدعقم  ىلع  اھبناجب 

: ةمیطاف تلاق 

؟ قيرطلا لض  لھ  ؟  فسوي اي  انھ  قمحألا  يرثلا  اذھ  لعفي  اذام  ىرت  - 
. ىلعألاب هناكم  ىلإ  ةدحاو  ةلكرب  هلاصيإ  عیطتسأ 

: فسوي اھباجأ 

نمف  ، ةظفلا ةقيرطلا  هذھب  همامأ  نیثدحتت  ال  نكلو  ؟  اذھ نم  ملعأ  ال  - 
طقف ّملعت  نوكي  نأ  نكمملا  نمو   ، ةیبرعلا ثدحتي  نوكي  نأ  نكمملا 
نأ لضفألاف   ، همامأ همتشب  موقي  نم  ملعي  ىتح   ، ةیبرعلاب مئاتشلا 

. ةاجن براق  نتم  ىلع  اكيرمأ  ىلإ  لصن  نأ  ديرن  ، ال  نیتمصتو هنع  يدعتبت 

. نآلا يبنجألا  اذھ  ىلع  كحضت  كلعجأس  رظتنا   ، ًانابج نكت  ال  - 

، اھھجو ىلع  ةضيرع  ةماستبا  تمستراو  دمح  مامأ  ةمیطاف  تفقو 
: ةیبرعلاب تلاقو  لیمجت  قیحاسم  يأ  نم  لاخلا 

اھنع ثحبت  تئجف  ةيرثلا  كتبیبح  كنم  تبرھ  لھ   ، قمحألا اھيأ  كب  الھأ  - 
نأ نكمملا  نم  قلقت  ال  ؟  ریغصلا لفطلا  لثم  كقيرط  تللض  مأ  ؟  انھ
، اًرئاط تاظحل  لالخ  ىلوألا  ةجردلا  ىلإ  لصتف   ، انھ نم  انلجرأب  كلكرن 

. دوھجم يأ  لذبت  نأ  نود 

: دمح در 

يتفرغ ىلإ  يلاصيإ  يف  لیبنلا  كروعش  ِكل  ردقأ   ، اًریثك ِكركشأ  - 
، رھاض ىعدي  باش  نع  ثحبأ  يننكلو   ، تقو عرسأ  يف  ىلوألا  ةجردلاب 
ىلإ عمتسي  ال  نم  وھ  قمحألا  ةبسانملابو   ، هدجأ ىتح  دوعأ  نلو 

. ةحیصنلا

تفقو يتلا  ةمیطاف  نم  لوھذ  طسو   ، مامألا ىلإ  هكرحت  دمح  لصاو 
فسوي ماق  ىتح   ، اھجارحإ ةدش  نم  اًنكاس  كرحت  نأ  نود  اھناكم  يف 

ىلع ةادانملاب  ماقو   ، هءارو فقت  اھلعجو  اھعارذ  نم  اھبلجو   ، هتسلج نم 
: دمح



بناجألا هركت  طقف  يھ   ، يمع ةنبا  هتلعف  امع  كل  رذتعا   .. يخأ اي  - 
نأ عیطتست   ، كانھ مھلاحلو  انھ  انلاحل  رظنأ   ، انل مھتلماعم  ءوسل  ءايرثألا 
عم لماعتلا  دنع  مھیلع  رھاظلا  فطللا  اذھب  نوكت  مھرعاشم ال  نأ  لوقت 
ةنبا هذھو   ، نانبل نم  يناملسم " دمحأ  فسوي   " كقیقش انأ   ، برعلا
رصن ىفطصم  رخآلا  انمع  نبا  انعم  رفاسيو   ، يناملسم ةمیطاف  يمع 

. كتفرعمب انفرشت   ، يناملسم

تنأف  ، يل رذتعت  الو   ، ًایبنجأ ُتسلو  ًايرصم   ، بسح دمح  انأ   ، يل فرشلا  - 
. اًئیش لعفت  مل 

: هثيدح لمكأو  اھمع  نبا  ءارو  ةئبتخملا  ةمیطاف  ىلإ  رظن  مث 

ىلإ عمتسي  ملو  ثيدحلا  يف  ّعرست  نم  وھ  راذتعالا  هیلع  بجو  نم  - 
. ةحیصنلا

: تلاق مث   ، فسوي ءارو  نم  ةمیطاف  تكرحت 

.... انأ أ - 

: دمح اھعطاق 

عضوم يف  ةأرما  عضأ  ال   ، لوصألا فرعأ   ، يقرش لجر  انأ  يتدیس  - 
ال ىتح   ، ِكتافرصتل اًدیج  هابتنالا  طقف  كنم  ديرأ   ، اًدبأ ينم  راذتعا 

. مكتفرعمب اًریثك  تفرشتو   ، رطخلل كتمومع  ءانبأ  وأ  ِكسفن  نیضرعت 

اذھ حبصأ   ، ةعرس ىصقأب  يرجي  باش  رھظ  مث   ، فتكلا يف  مادطصا 
: ًالئاق فسويو  ةمیطاف  مستباف لـ   ، دمح ىلإ  ةبسنلاب  افولأم  دھشملا 

. نذإلاب  ، هنع ثحبأ  نم  اًریخأ  تدجو  - 

رھاض كحضف   ، هعارذ نم  هكسمأ  نأ  ىلإ  رھاض  ءارو  دمح  ضكر 
.. ًالجلجم

. كیناتیت نتم  ىلع  يب  كسمي  نم  لوأ   ، ضماغلا ّيبرعلا  - 

، كمامأ ءيش  لكب  مدطصت  كلعجي  اذھ  ؟  تقولا مظعم  ضكرت  اذامل  - 
؟. سانلا ةیقب  لثم  يشملا  ملعتت  ملأ 

لصأ يكل  ضكرلا  ّيلع  بجي   ، ءودھب مكلثم  ریسأل  تقولا  يدل  سیل  - 
. يدعوم يف 

؟ تنأ نونجمأ   ، هنع ثدحتت  دعوم  يأ  - 

. ذاتسأ اي  ئدتبم  لامعأ  لجر  انأ   ، ةایحلا عم  يدعوم  دصقأ  - 



؟ ئدتبملا لامعألا  لجر  اي  رجاتت  امیفو  - 

ةراجتلا ينملعیسو   ، اینافلسنب يف  ریبك  رجات  يمع  نكلو   ، دعب ملعأ  ال  - 
. هعم لمعأ  امدنع  ءيش  لك  يف 

دمح انأ   ، لاجرلا فرعتي  امك  كسفن  ىلع  ينفرعتلف   ، رجاتلا اھيأ  اًنسح  - 
. نامجرتك لمعأو  يرصم  بسح 

، اًماع رشع  ةعست  يرمع   ، نيربع ةعیض   ، نانبل نم  ديدش  رھاض  انأ  - 
اھجوزتأ ىتح  ةنیفسلا  نتم  ىلع  ةیبرع  ةاتف  لمجأ  رایتخاب  ًایلاح  موقأو 

. يمع لزنم  ىلإ  يلوصو  درجمب 

َكنأ اًدمحو    ، ديدج لقعل  ةجاحب  َتنأ  لب   ، جاوزلا ىلإ  ةجاحب  تسل  - 
. كءارو يرجت  ایندلا ال   ، لّھمت  ، اًدحاو كل  عنصأ  ىتح  ينتلباق 

. اھءارو يرجأ  يذلا  انأ  ؟  يئارو يرجت  اھنأ  لاق  نم  - 

: ًالئاق ذفاونلا  ىدحإ  بناجب  فقت  ةدیس  ىلإ  رھاض  راشأ 

رمع يف  ودبت  اھنإ   ، ةراسخلل اي  ؟  ةلیمجلا ةدیسلا  هذھ  ىلإ  رظنأ  - 
. ةدوشنملا ةاتفلا  نوكتل  اھراتخأس  تنك   ، يتدلاو

ةثلاثلا ةجردلا  ىلإ  تلخد  دقو  اریم  اھدجوف   ، ةدیسلا ىریل  دمح  تفتلا 
، عیمجلا زفتست  تأدب  يتلا  ةیبنجألا  اھحمالمو  نمثلا  ظھاب  اھناتسفب 

. رخآ صخش  يأ  وأ  ةمیطاف  اھدقتنت  نأ  لبق  اھیلإ  عرھف 

: اًشھدنم دمح  اھلأس 

؟. انھ ىلإ  ِكب  ىتأ  اذام  - 

يذلا دیحولا  ناكملا  اذھو   ، كدجأ ملو  ىلعألا  يف  اًریثك  كنع  تثحب  - 
سانأ كلوق  تركذت  امدنع   ، هیلإ بھذت  نأ  نكمملا  نم  هنأ  تننظ 

؟. كھبشن يرنھو ال  انأ  انحبصأ   ، ينھبشت

جرخنل انب  ایھ   ، انیلإ رظني  عیمجلا   ، شاقنلل بسانملا  ناكملا  سیل  اذھ  - 
. انھ نم 

؟ اًذإ تسلا  جوز  َتنأ  - 

: لاق دمح  هیلإ  تفتلي  نأ  نود  نمو   ، ةعاقلا رخآ  نم  ءاج  يئاسن  توص 

حمسي يذلا  عونلا  نم  ُتسل   ، ةمیطاف اي  نيرذتعتس  ةرملا  هذھ  - 
. هقح يف  مھؤاطخأ  راركتب  نيرخآلل 

* * *



، هتاجوم ئداھلا  رحبلا  ىلإ  رظني  ةنیفسلا  حطس  ىلع  دمح  فقو 
تناك امل  رومألا  دیعت  نأ  ةلواحم   ، ثدحتلا يف  تأدبو  اریم  هیلإ  ترظنف 

. هیلع

، ينبحي  ، بیط لجر  وھ   ، يجوز بحأ  يننكلو   ، كباضغإ دصقأ  مل  - 
امبر وأ   ، لمعلاب هلاغشنال  ةریخألا  ةرتفلا  يف  ينع  دعتبا  هنأب  فرتعأ 
هداعتبا ببس  ام  ملعأ  ال   .. ببسلا يننأ  ركذتو  لافطألل  قاتشا  نوكي 

. مھي ام  اذھو  ينبحي  هنأ  ملعأ  يننكلو   ، طبضلاب ينع 

. ةظحلل اریم  ىلإ  تفتلي  نأ  نود  رحبلا  ىلإ  رظني  وھو  ةيرخسب  دمح  در 

؟ يرنھ نیبحت  مك  ينيربخت  يك   ، ةنیفسلاب ربش  لك  يف  ينع  ِتثحب  - 

ءيش لك  كرتت  بضغت  امدنع  كنأ  ملعأو   ، كتبضغأ يننأل  َكنع  تثحب  - 
ملعأ الو   ، ينم تعض  كنأ   ، ساسحإلا اذھب  رعشأ  نأ  بحأ  الو   ، يفتختو

. بیغت كوجرأ ال   ، كناكم

دمح اھیلإ  تفتلاف   ، ءاكبلا يف  عرشتس  تناكو   ، قنتخي اریم  توص  أدب 
: ًالئاق مستباو 

ةلفح ماقتس  هنأ  تملع   ، معطملا يف  ءادغلا  ةبجول  يلوانت  لالخ  - 
فزعتس  ، ةنیفسلا ىلع  راحبإ  موي  لوأب  ًالافتحا  ءاسملا  يف  ةصقار 

ام  ، ةیملاعلا تاعوطقملا  لمجأو   ، خابو  ، تراستوم ناحلأ  ارتسكروألا 
؟. اًعیمج اھرضحن  نأ  كيأر 

: اھحماس هنأ  تملع  امدعب  تمستبا 

. روفلا ىلع  قفاویسو  يرنھ  ربخأس   ، عبطلاب - 

، اریمو يرنھ  ةفرغ  باب  ىلع  قرطلاب  دمح  ماق   ، ءاسم ةعباسلا  يف 
. لوخدلا هنم  تبلطو   ، هجولا ةسباع  يھو  بابلا  اریم  تحتفف 

: تلاقو بابلا  تقلغأ 

نلو  ، ةحابسلا مامح  ىلإ  هلوزن  دعب  ةديدش  درب  ةلزنب  بیصأ  يرنھ  - 
. ةفسآ  ، صقارلا لفحلا  ىلإ  باھذلا  عیطتسي 

: دمح سمھ 

؟. حیحص  ، ةباصم تسل  ِتنأ  نكلو   ، درب ةلزنب  ًاباصم  يرنھ  - 

. صقرأل انأ  بھذأو   ، انھ هدحو  هكرت  عیطتسأ  نكلو ال   ، حیحص معن  - 

هكرتنو رخآ  دلب  ىلإ  رفاسن  نل   ، ةنیفسلا نتم  ىلع  ماقیس  لفحلا  - 
ةسوبحم تنأو  ءيشب  هيدیفت  نل   ، درب ةلزنب  ًاباصم  طقف  هنأ   ، انھ هدحو 



ةنیفسلا مقاط  نم  يبلطا   ، رثكأ نینئمطت  يكلو   ، ةفرغلا يف  هعم 
نل  ، رخآ صخش  يأ  وأ  ًالدان   ، ةریصقلا ةرتفلا  هذھ  هعم  سلجي  اًصخش 

. رخأتن

اھل يھني  يك   ، وھ ثدحتف   ، تاظحلل دمح  لـ  ترظنو  اریم  تتمص 
: اھتریح

، كتقوب نیعمتست  كنأل  اًدیعس  نوكیس  يرنھ  دیكأتلاب   ، اریم اي  ایھ  - 
. جراخلاب كرظتنأس 

اھيدي تعضوو   ، تكحض مث   ، دمح جرخ  نأ  دعب  ةفرغلا  باب  اریم  تقلغأ 
، اھجوز اھعمسي  ال  ىتح   ، ةیلاعلا اھتكحض  توص  متكتل  اھمف  ىلع 

: تمتمتو

دجوي ال  ؟  ءاھلبلا لثم  كحضأ  اذاملو  ؟  ةعرسلا هذھب  يبلق  قدي  اذامل  - 
، رحبلا ضرع  يف  ةنیفس  نتم  ىلع  انأو   ، ضيرم يجوز   ، كحضم ءيش 

. دمح عم  دعوم  يدنع  نكلو 

، رحبلا ىلإ  رظني  وھو  ةنیفسلا  حطس  ىلع  دمح  اھرظتنا  ةعاس  فصن 
هنأل كلذك  اھامسأ   ، ةكئالملا ةحئار  هبشت  ةحئار  هفنأ  ىلإ  تللخت  ىتح 
اھراقو نع  تلخت  دق  اریم  ىریل  تفتلاف   ، لبق نم  اھلثم  مشي  مل 

جيزم هنول   ، ردصلا فوشكم   ، مامكألا ریصق  ًاناتسف  تدترا  ثیح   ، دوھعملا
ءوض تحت  اریم  دسج  ألألت   ، يبھذلاو ينبللا   ، ضرألاو ءامسلا  نول  نیب 

، باجعإب دمح  اھیلإ  رظنف   ، ةعماللا ناتسفلا  ةشامق  ببسب   ، رمقلا
. ضرألا ىلإ  لجخب  ترظنو  تمستباف 

هذھ هیتلّدج  كنأ  الإ   ، اًمئاد نیلعفت  امك  كرعش  ِتعفر  كنأ  نم  مغرلاب  - 
، كھجو ىلع  لدسنت  يك  لصخلا  ضعبل  اًریخأ  ةيرحلا  يتیطعأو   ، ةرملا

. امھسملي امدنع  كتینجو  ریني  يبھذلا  كرعش 

: تفاخ توصب  تلاق  مث  اًرارمحا  اریم  ّيتنجو  تدادزا 

؟. لفحلل بھذن  نلأ  - 

: ةضيرع ةماستبا  وھ  مستبا 

. بھذنس  ، عبطلاب - 

ةعاقلا نم  امھیلإ  ةمداق  سلافلا  ىقیسوم  ماغنأ  اریمو  دمح  عمس 
هیلإ ترظنف   ، هعارذ دمح  ّدم  مث   ، ةظحلل جردلا  مامأ  َفقوف   ، ةریبكلا
مث  ، الصو ىتح   ، اًعم جردلا  الزنو   ، هعارذ قوف  اھعارذ  تعضو  مث  ةمستبم 

نانثالا رعش  دقف   ، ةملك يأب  ثدحتلا  نود   ، روفلا ىلع  صقرلا  يف  َأدب 



ءاجو  ، رشبلا نیب  لصاوتلل  ةریثك  قرط  كانھ   ، نآلا تاملكلل  عاد  ال  هنأ 
. امھنیب لصاوتلا  ةلیسو  نوكیل  صقرلا  رود 

، هفتك لوح  اھعارذ  يھ  تعضوو   ، اریم رصخ  لوح  هعارذ  دمح  عضو 
سفن يف  ةعاقلا  ءاجرأ  عیمج  يف  احبصأ  ىتح  اروديو  ارودي  اذخأو 
ناصقري امھو  امھكحض  ةدش  نم  عیمجلا  راظنأ  َتفل  دقف   ، تقولا

. هربكت ةأرماو  ریبك  لجر  سیلو   ، نالفط امھنأكو   ، ةیمیمحو سامحب 

اھّمضو هیلإ  اھبذج  دق  دمح  بـ  اریم  تئجوفف   ، ًایبسن ىقیسوملا  تأدھ 
، اھلوح ناّفتلم  هاعارذف   ، ترعش اذكھ   ، اًصقر سیلو  ناضتحا  هنإ   ، ةدشب

تحبصأ هسافنأ   ، اھنذأ نم  برقلاب  همفو   ، اھفتك ىلع  ةدنتسم  هسأرو 
. اھدسج نم  ءزج  حبصي  نأ  ىلع  كشوي  هدسجو   ، اھسافنأب ةطلتخم 

: دمح ينذأ  يف  سمھت  يھو  اریم  تكحض 

. ناضتحا ىمسي  اذھ   ، اًصقر سیل  اذھ   ، يرصملا اھيأ  - 

. ملعأ - 

؟ كلذ لعفت  اذاملو  - 

. ديرأ يننأل  طقف  - 

؟ يننضتحت نأ  ديرتأ  - 

. ِتنأ نيديرت  املثم  - 

. كنضتحأ انأ ال  - 

نم اًدج  ةبيرقلا  كھافشو   ، يرھظ ىلع  كیعارذ  دوجو  نيرسفت  اذامبو  - 
صخش هلطب  ناضتحا  دجوي  ال  اریم   اي  نانثا  بلطتي  ناضتحالا  ؟  ينذأ

. دحاو

. ينتلفأ -

اًدیعب ةقاشرب  تراد  مث   ، دمح رھظ  ىلع  نم  اھیعارذ  بحسب  اریم  تماق 
عضو مكحأو   ، ةوقب هیلإ  اھبلجو  ىرخأ  ةرم  اھعارذ  دمح "  " طقتلاف  ، هنع

، هھافشب اھتھبجو   ، هردصب اھردص  قصتلا  ىتح   ، اھرصخ لوح  هعارذ 
: لاق مث 

. اًدبأ كتلفأ  نل  ال،  - 

صقارلا يئانثلا  اریمو  دمح   تلعج   ، عطقنملا ریغ  صقرلا  نم  ةعاس 
سأر لمحي  ناك  امھیعارذ  نم  عارذ  لكف   ، ةحاسلا ىلع  يقبتملا  دیحولا 
هذھل اديري  مل  امھنكلو   ، ناصقري نایشمي ال  احبصأ   ، بعتلا ةدش  نم  رخآلا 



ءاھتنا دعب  نكلو   ، كلذك وھو   ، ةصقار درجم  نآلا  يھ   ، يھتنت نأ  ةظحللا 
نلو  ، هتفرغ ىلإ  وھ  دوعیسو   ، اھجوز ىلإ  يھ  دوعتس   ، ةصقرلا هذھ 

. دبألا ىلإ  رمتست  نأ  ةظحللا  هذھ  ىلع  نذإ   ، ىرخأ ةرم  امھيدحو  ىقالتي 

: دمح لاقف   ، مامتھاب امھیلإ  رظني  عیمجلا  نأ  اریمو  دمح  رعش 

؟ انھ نم  جورخلا  نيدوتأ  - 

: ةلئاق ةلیحلا  لیلق  صخشلا  ةرظن  اریم  ترظن 

. بھذنل  ، سأب ال  - 

تفقوتف  ، ًالیل ءاوھلا  ةدشب  اریم  تئجوف   ، ةنیفسلا حطس  ىلإ  ًايوس  َجرخ 
ماقف  ، ءاوھلا لعفب  رياطتي  اھرعش  حارو   ، ةدوربلا ةدش  نم  اھناكم  يف 

، اھتفرغ ىلإ  تلصو  ىتح  اھعم  ىشمو   ، اھئفدیل اھناضتحاب  دمح 
: ةلئاق تمستباف 

. ةعئارلا ةیسمألا  هذھ  ىلع  دمح  اي  اًركش  - 

. نآلا ةیسمألا  يھتنت  الأ  نكمملا  نم  - 

: مامتھاب تلاق 

؟ فیك - 

ديدش ءاوھلا  نكلو   ، جراخلاب ًايوس  سلجن  نأ  كیلع  ضرعأس  تنك  - 
موقنو هبناجب  سلجن  نأ  عیطتسن  ال   ، ضيرم يرنھو   ، نآلا ةدوربلا 

مل ؟  تقولا ضعبل  ًايوس  سلجنو  يتفرغ  ىلإ  يتأت  ال  اذاملف   ، هجاعزإب
. ًايوس ءاشعلا  لوانتنو   ، ماعطلا ضعب  رضحأسو   ، دعب يتفرغ  يرت 

اھيدل ؟  ضرعلا اذھ  ىلع  بیجت  فیك  ملعت  ال  يھف   ، تتمصو تمستبا 
عیطتست نل  دمح  اھیلع  طغض  اذإ   ، هلوبق ىلع  اھثحت  اھنم  ىوقأ  ةبغر 

ءاشع ةوعد  الصأ  ضفرت  اذاملو   ، ضفرتل نآلا  ةوقلا  اھيدل  سیل   ، ضفرلا
. دحلا نع  دئازلا  ریكفتلل  عاد  الف   ، يعیبط ءيش  لك  نإ  ؟  قيدص نم 

: ًالئاق اھل  هاطعأو  هتفرغ  حاتفم  هبیج  نم  دمح  جرخأ 

. ماعطلاب دوعأسو  ةلیلق  قئاقد   ، اھب ينيرظتناو   ، ةفرغلا يحتفا  - 

ةفرغلا باب  ىلع  قد   ، ماعطلا ةینیص  ًالماح  داعو  لعفلاب  ةلیلق  قئاقد 
مامأ  ، شارفلل لباقملا  يسركلا  ىلع  تسلج  مث   ، اریم هل  تحتفف 

. ةریغصلا ماعطلا  ةلواط 

سفن نم  يسفنل  ترضحأو   ، هنیبحت كنأ  ملعأ   ، جاجدلا ِكل  ترضحأ  - 
. ِكماعط



: ةكحاض اریم  تلاق 

. ةرم لك  لثم   ، ينم هلكأت  ىتح ال   ، دیج - 

؟ اریم اي  انأ  - 

لكأت تنأ   ، ةرھاقلا ترز  نأ  ذنم  تامارج  ولیك  ةثالث  تفحن  دقل   ، معن - 
نم  ، يماعط ةیقب  كیطعأو  كیلع  قفشأ  يننأ  ةجردل   ، اًدج اًریثك 

. عوجلاب رعشت  تنك  اذإ  يح  نئاك  مھتلت  نأ  نكمملا 

نئاك لوأ  نینوكتس  يرشبأ   ، نآلا عوجلاب  رعشأ   ، ًایلمع برجن  ال  اذامل  - 
. همھتلأ يح 

. عیطتست ال  - 

. عیطتسأ  ، ىلب - 

ال - 

. ِكيرأس - 

يف اھتكحض  ّتود  يتلا  اریم   يسرك  وحن  راسو   ، هتسلج نم  دمح  ماق 
ليذ تكسمأ  مث  يلاعلا  بعكلا  وذ  اھءاذح  تعلخو   ، ةفرغلا ءاجرأ 
لك يف  ةيرحب  يرجتل  ضیبألا  اھقاس  فصن  رھظ  ىتح  اھيدیب  اھناتسف 
اھءارو زفقف   ، شارفلا قوف  تزفقف   ، ةأجف دمح  اھرصاح  نكلو   ، ناكم

وھ طقسو  شارفلا  ىلع  ةددمم  تطقسف   ، اھبعك تحت  هلجر  عضوو 
دمح لظ  نأ  دعب  تددبت  يھ  اھتكحض  نأ  الإ   ، نانثالا كحضو   ، اھقوف

، ةليوط ةرظن  اھینیع  ىلإ  رظني  ناك  طقف   ، تاظحلل كرحتي  ملو  اھقوف 
نم برتقي  دمح  أدب  مث   ، اھینذأب هعمست  تراص  ىتح  قدي  اھبلق  تلعج 

، اھافش هھافش  تسمل  مث   ، هسافنأ ءفدب  اریم  ترعش  ىتح   ، اھیتفش
فقوتف  ، امھنیعأ نانثالا  اھلالخ  ضمغأ   ، ةليوط ةلبق  اھّلبق  مث   ، تفجتراف

. ةياھن ام ال  ىلإ  ةدتمم  ایندلا  تحبصأو   ، نمزلا

قناعي ّيدرو  نول   ، امھمامأ امھرعاشم  نانثالا  دھاش  ةظحللا  هذھ  يف 
ءيش لك  راص  ثیح   ، ناملاحلا مامأ  ایندلا  دھاشم  تبترت   ، ةداعسلا
هذھ ىلحأ  ام   ، ًالیمج اًملیف  نودھاشي  مھنإ   ، حیحصلا هناكم  يف  اًریخأ 

. رمعلا ةياھن  ىلإ  ةلبقلا  هذھ  دتمت  ول  هآ   ، اھالحأ ام   ، ةایحلا

اھجوز تركذتو   ، ةظحللا هذھ  نم  تقافتسا  يتلا  اریم  ىلإ  دمح  رظن 
رظنلا تبنجتو   ، اھرعش بیضوت  تداعأو   ، شارفلا نم  تماقف   ، ضيرملا

: عطقتم توصب  ةلئاق  دمح "  " ىلإ

. نآلا ينجاتحي  يرنھ   ، يتفرغ ىلإ  بھذأس   ، بھذأس - 



: ًالئاق اھمامأ  دمح  فقو 

؟. نیبرھت اذامل  - 

.. ةكبترم يھو  ضرألا  ىلإ  ترظن 

؟. برھأس نممو   ، برھأ انأ ال  - 

.. بضغب وھ  حاص 

. لجخلا قحتسي  اًئیش  لعفن  مل   ، يلجخت الو  ّىلإ  يرظنأ  - 

.. عومدلاب ةئلتمم  اھانیعو  هیلإ  ترظن 

. اًریبك أطخ  اذھو   ، ينتلبق دقل   ، هنم لجخأ  ام  دجوي   ، ىلب - 

، اًضيأ ينیتلبق  ِتنأ   ، نانثا ىلإ  جاتحت  اًضيأ   ، اریم اي  نضحلا  لثم  ةلبقلا  - 
، ةلبقلا هذھل  ةقوشتم  تنك  دقل   ، يھافش مھتلت  كھافشب  ترعش 

؟ نیكبت اذامل   ، اھرظتنأ امك  اھيرظتنت 

.. نزحب لاق  مث  تاظحلل  تمص 

. هنم نیبرھت  الو   ، ةعاجشب كؤطخ  يلبقت   ، أطخ انتلبق  تناك  اذإ  ىتح  - 

.. اھرعاشم لیك  اھب  ضاف  نأ  دعب  هھجو  يف  تخرص 

ثدح اذھو   ، مايألا نم  موي  يف  كّلبقأ  نأ  ىنمتأ  تنكو   ، كتّلبق  ، معن -  
لاوط سوباك  يف  هدعب  شیعأس   ، اًریصق ًالیمج  املح  ناك  هنكلو   ، اًریخأ
تنأو  ، ةنئاخ تسل  ينكلو   .. كتجوز تنخ  َتنأو   ، يجوز تنخ  دقل   ، يرمع
هذھ نوكتس   ، ضعبلا انضعبب  انتقالع  يھنن  نأ  بجي   ، نئاخب تسل 

. ًايوس انمايأ  رخآ  ةلحرلا 

نم دمح  توص  ءاجف  بابلا  ضبقمب  تكسمأ  مث  مامألا  ىلإ  اریم  تكرحت 
: فلخلا

. اریم اي  اھتيادب  وأ  - 

امیف  ، هلمح اھیلع  لقثو   ، ّبلصتي اھبلقب  ترعشو   ، اھناكم يف  ترّمست 
: ءودھ لكب  هثيدح  دمح  لمكأ 

يبح نإ   ، كھاجت ةيوقلا  ةفطاعلا  هذھب  رعشأ  يننكلو   ، يتجوز بحأ  - 
هبشي بح   ، ةلئاعلا بحو   ، لزنملا بح   ، رارقتسالا بح  وھ  ةمطاف  ــــ  ل

لثم  ، جوھأ  ، شئاط روعش  وھف  ِكوحن  يروعش  امأ   ، يتدلاول يبح 
هعنم يدیب  سیلو   ، هحبك عیطتسأ  ، ال  ءيفطنت نأ  ديرت  يتلا ال  ةرارشلا 

. هنایسن وأ 



. ناتأرما بحي  نأ  لجرل  نكمي  ال  - 

. ناتأرما بحي  نأ  لجرلل  نكمي   ، ىلب - 

: اھھجو ىلع  عومدلا  تطقاست  دقو  اریم  تلاق 

؟. اًذإ ينبحت  لھ  - 

ةلئاق تمصلا  اذھ  اریم  تعطقف   ، اھیلإ رظني  وھو  تاظحلل  دمح  تمص 
: بضغب

دمح اي  كل  ًابت   ، يوحن كرعاشم  ةقیقح  نم  اًدكأتم  تسل  ىتح  تنأ  - 
. بسح

تفقو مث   ، يكبتو اھدیب  اھءاذح  كسمت  يھو  ةعرسم  بابلا  نم  تجرخ 
اھقيرط تلمكأو   ، اھعومد تحسمو   ، تأدھ ىتح  تاظحلل  رمملا  يف 

. يرنھ اھجوز  ىلإ   .. اھتفرغ ىلإ 

* * *

دقف  ، ةصقلا نم  اھبناج  لمكت  اھعدت  ملو   ، اریم ةياور  ةمیطاف  تعطاق 
تسیل ةصقلا  نأو   ، ةتامتساب اھسفن  نع  عافدلا  لواحت  اھنأب  ترعش 

: تلاقف  ، ةیقیقح

؟ ال هتجوزب كلذ  دمح  لعفي  فیك   ، اریم اي  ثدح  ام  وھ  اذھ  نأ  قدصأ  ال  - 
ةجردلا يف  راحبإلل  يناثلا  مویلا  انعم  ىضق  دقل   ، ام أطخ  كانھ  نأو  دب 

. ىفك  ، ًابذك ىفك   ، اًمامت كتصق  فلاخي   ، يل هلاق  امو   ، ةثلاثلا

*******



سماخلا لصفلا 

بابش خیش  دالیم  فافزب  ًالافتحا   ، لیللا لاوط  نيربع  ةيرقب  قدانبلا  تاقلط  ّتود 
نم ىلوألا  تاعاسلا  ىلإ  نوكبديو  نوصقري  هءاقدصأ  هلوح  عّمجت  ثیح   ، ةعیضلا

. حابصلا

قشاع يأ  دیجي  امك   ، ةیقدنبلاب صقرلا  دیجي   ، دالیم قيدصو  راج   ، ديدش رھاض  ناك 
وھو هبقارتل  هتراح  ةیصان  ىلع  تایتفلا  فقت   ، اًرھام اًدایص  ناك   ، هتبیبح عم  صقرلا 
دیص هتعاطتساب  ناك   ، دیصلل ًابھاذ   ، هفتك ىلع  ةاقلملا  هتیقدنبب  ًایھابتم  يشمي 
هتقث وھ   ، تایتفلا بجعي  ناك  ام  نكلو   ، ریبك دعب  ىلع  نم  كرحتي  ءيش  يأ 
هنأ ول  تایتفلا  تدو  ؟  اھللدي فیك  ؟  اھكسمي فیك   ، ةیقدنبلا لمحي  امدنع  هسفنب 

.. هتیقدنب نضتحي  امك  مھنضتحي 

، ةلاقبلا لحم  بحاص  نبا   ، ياضبقلا تجوزت  اھنإب  ىھابتتف  نھادحإ  جوزتي  هنأ  ول 
عفري لجر  يأ  دض   ، هتبیبح نع  هتیقدنبب  عفادي  نأ  عیطتسي  يذلا   ، كالمألا بحاص 

. اھیلع هنیع 

، ًالوجخ ًاباش  ناك  هنأ  الإ   ، ةعیضلا يف  رھاض  نع  فورعملا  وھ  اذھ  نأ  نم  مغرلاب 
هیف بحي   ، اًریثك دیصلا  بحي  ناك  طقف   ، اًدبأ فنعلا  بحي  ، ال  لظلا فیفخ   ، ًایسنامور
ةاتف ىلع  فرعتي  هنأ  ول  ّدوي  ناك   ، تاناویحلا ةبقارمو   ، ةّيربلا ءودھ   ، هسفنب ءالتخالا 
سلجت  ، دیصلا تاقوأ  همزالتو   ، اھقشعي يتلا  ةيربلا  هبشت   ، يرجغ رعشب   ، ةلیمج

يأ وأ   ، اًرئاط  ، ًابنرأ اھل  داطصي   ، ًايوس سمشلا  قورش  نادھاشیل  حابص  لك  هبناجب 
ماق ام  نالوانتيو   ، اًءاسم ناكملا  سفنل  نادوعیل   ، سورعلا هیھط  بحت  ءيش 
رظني وھو  رھاض "  " لكأیف  ، لیلعلا ةیحاضلا  ءاوھ  ناسّفنتي  امھو   ، حابصلا يف  هدیصب 
يذلاو  ، هسفنل اھلیخت  يتلا  ةیلاثملا  ةایحلا  اھنإ   ، نسحلا هجولاو   ، ةرضخلا ىلإ 

. اھتيادبل تقولا  ناح  هنأ  دقتعا 

امھیلزنم ىلإ  ًايوس  ةدوعلل  ّانح "  " هقيدص عم  رھاض  راس   ، سرعلا ءاھتنا  دعب 
": ّانح  " لاقف  ، تقرشأ دق  سمشلا  تناك  ةدوعلا  لالخو   ، نارواجتملا

؟. نآلا دیصلل  بھذن  نأب  كيأر  ام  - 

تناكو  ، مونلاو لزنملا  ىلإ  باھذلل  ةديدش  ةجاحب  ناكو   ، قاھرإلاب رھاض  َرعش 
: هیلع ّانح  رصأ  نكلو   ، دیصلل اًضرع  اھیف  ضفري  ةرم  لوأ  هذھ 

رعشأ  ، داطصنل ایھ  ؟  تاعاس عضبل  صقرلا  نم  قاھرإلاب  رعشتأ   ، زوجعلا اھيأ  ایھ  - 
. ىرخأ ةرم  كمزھأسو  اًئیش  دیص  عیطتست  نل   ، ةسفانملا نم  ىشخت  كنأ 

تنك  ، كلذ ديرأ  مل  يننأل  ةیضاملا  ةرملا  داطصأ  مل   ، دیصلا يف  ينمزھي  دحأ  ال  - 
فیك كيرأس   ، ينادحتت تمدام   ، ایھ نكلو   ، قورشلا رظنمب  عاتمتسالا  طقف  ديرأ 

؟ ديدش رھاض  ّبوصي 



امھیلإ تأتس  يتلا  ةسيرفلا  راظتنا  يف  افقو  مث  ةیحاضلا  ىلإ  ناباشلا  بھذ 
نم ةقلط  ّتود  ىتح   ، قئاقد ىوس  رمت  ملو   ، ردقلل اھسفن  ّملستو   ، اھتدارإب
رھاض ناكو   ، رخآ ًابنرأ  داطصا  مث   ، ىرخأ قئاقدو   ، اًریغص ًابنرأ  اھب  داطصا  ّانح  ةیقدنب 

. بعتلا ةدش  نم  تاقوألا  مظعم  يف  هینیع  لفغتو   ، طقف دھاشي 

: اًحزامم ّانح  لاق 

انلزانم ىلإ  دعنلف   ، تّلو دق  كدیص  مايأ  نأب  دقتعأ   ، اًروفصع ىتح  داطصت  مل  - 
. يدج اي  كمون  داعم  نع  انرخأت   ، مانتو حرتستل 

: بضغلاب رھاض  رعش 

داطصت فیك  نآلا  كيرأس   ، ةمداقلا يھ  يمايأ  - 

: راجشألا نم  ديدعلا  اھب  ةقطنمل  رھاض  تفتلا 

دعأو هدیصل  بھذأس   ، ينرظتنا  ، كرحتي ام  اًئیش  ؟  كانھ راجشألا  فیفح  عمستأ  - 
. قئاقد لالخ  كل 

لكشب توصلا  عمس  املك   ، ةوطخ ىشم  املكو   ، راجشألا هاجت  ءطبب  رھاض  ىشم 
نم هبقاري  ناك  يذلا  ّانح  نیعأ  نع  ىفتخا  ىتح   ، راجشألا طسو  لخد  مث   ، حضوأ
نأ ىلإ   ، كحضف  ، ةیقدنبلا ةقلط  توص  ّانح  عمس  ىتح   ، تاظحل الإ  يھ  امو   ، دیعب
، هعم يرجیل  هيدیب  هل  ریشي   ، ًابحاش هھجوو   ، راجشألا ءارو  نم  اًجراخ  رھاض  ىأر 

. ةملكب قطني  نأ  نود 

قاحللا لواحيو  همامأ  يرجت   ، هدسج نم  تجرخ  دق  هحور  ىأر  هنأكو  رھاض  ضكر 
قرطي ناكو  الإ  قئاقد  رمت  ملف   ، طقف ةدحاو  ةرمل  ولو  ىتح  سفنتلا  عیطتسیل  اھب 

نم تناكو  بابلا  هدلاو  حتفو   ، هیف نم  لك  ظقیتساف   ، ةوقب هلزنم  باب  ىلع  رھاض " "
: اًفجترم هدلاول  لاقو   ، ضرألا ىلع  ةیقدنبلا  ءاقلإب  رھاض  ماقف   ، هتدلاو هؤارو 

لأسا  .. حوضوب اھرأ  مل   ، يبأ اي  اھلتق  دصقأ  مل   ، ةیحاضلا دنع  ةاتف  تلتق   .. يبأ - 
. راجشألا طسو  اھرأ  مل   ، اًقھرم تنك   ، يعم ناك   ، ّانح

اھنم ةلواحم  يف  اھردص  لخاد  هسأر  تأبخو   ، هتنضتحاف رعذلاب  هتدلاو  ترعش 
.. نویعلا نع  ًایفخم  هلعجل 

: رھاض دلاو  لاق 

رھاض تيأر  كنأ  ىسناو   ، ثدح امب  قولخم  ربخت  الو   ، كلزنم ىلإ  ّانح  اي  بھذا  - 
. مویلا

ةرم هاریس  لھ  ملعي  ال  وھف   ، هقيدص ّعدو  نأ  دعب   ، ًایكاب لزنملا  نم  ّانح  جرخ 
. ریخألا ءاقللا  وھ  اذھ  نأ  مأ   ، ىرخأ



ةاقلملا ةیقدنبلا  لمح  مث  بابلا  ءارو  اًّقلعم  ناك  ًاليوط  اًفطعم  رھاض  دلاو  ىدترا 
هتدلاو نضحب  هنصح  نم  هجرخأف  هنبا  عارذب  كسمأو   ، هفتك ىلع  ضرألا  ىلع 

: ًالئاق

نم كنأ  نوملعیسو   ، لیلق دعب  اھتافو  ةاتفلا  لھأ  فشتكیس   ، انھ نم  لحرنل  ایھ  - 
هل لتق  نمل  نفج  قلغي  الو   ، رسلا نامتك  عیطتست  ةریغص ال  ةعیض  يف  نحن   ، اھلتق

. نوملعیس  ، يدلو اي  اًنبا 

هدلاو هبذج  امنیب   ، اھنبا يعنت  اھنأكو  لزنملا  ءاجرأ  يف  رھاض  ةدلاو  ءاكب  ّىود 
. بابلا وحن  ةدشب 

ناكم ىلإ  برھت  امدعب   ، ةیناث كمأ  ىرتس   ، ينبا اي  انيدل  تقو  ال   ، رھاض اي  ایھ  - 
. نمآ

يناثلا مویلا  ءاضق  ررق  امدعب  هبناجب  سلجي  ناك  يذلا  دمح  ـــ  ل هتصق  رھاض  لاق 
. ددجلا هءاقدصأ  عم  راحبإلل 

يمع يل  لسرأ  ىتح   ، اترغزب يبأ  ءاقدصأ  لزنمب  نانبلب  ةیقبتملا  يمايأ  تیضق  - 
نتم ىلع  تدعص  ام  دعب  الإ  ةظحلل  نامألاب  رعشأ  ملو   ، اكيرمأ ىلإ  رفسلا  ةركذت 

. كیناتیت

: اًحزامم دمح  لاق 

. توملا نم  ىجن  لجر  بناجب  سلجأ  انأ   .. اًنسح - 

قاروأ قوف  ةددمم  يھو  ةاتفلا  هجو  ركذتي   ، اًدراش  ، ضرألا ىلإ  رظنو  رھاض  مستبا 
: دمح لاق  نأ  ىلإ   ، تاظحلل تمصف   ، ضرألا ىلع  رجشلا 

ءاضق وھ  ثدح  ام   ، لتاقب تسل  تنأف  بنذلاب  رعشت  ، ال  كتاف ام  ىسنت  نأ  بجي  - 
رمع كل  بتكنا   ، تآ وھ  امیف  ركفتلو  اھل  ططختلف   ، ةديدج ةایح  نآلا  كمامأ   ، ردقو

. ديدج

تناك  ،" نيرون  " اھمسا نأ  كلذ  دعب  تملع   ، يل مستبت  تناك  ةاتفلا  نأ  كل  مسقأ  - 
تناك  ، ةجزاطلا ةلوارفلا  ةحئار  لثم  اھتحئار   ، كالملا لثم  ضرألا  ىلع  ةمئان 
تنكل  ، مویلا كلذ  يف  اھتيأرو  كلذ  لك  ثدحي  مل  ول   ، اھلتاق ينأ  عم  يل  مستبت 
قدانبلاب ةعیضلا  لھأ  عیمج  انفزیس  ناكو   ، روفلا ىلع  جاوزلا  اھنم  تبلط 

. فویسلاو

: ثيدحلا تعطاق  يتلا  ةمیطاف  تلاق 

؟ اًذإ ةرونب  نع  نوثدحتت  - 

: دمح باجأف 



؟. ةرونب يھ  نمو  - 

تننظف  ، جاوز ةملك  نالوقت  امكتعمس  ؟  اھنع عمست  ملأ   ، كیناتیتلا سورع   ، ةرونب - 
. ةرونب نع  ناثدحتت  امكنأ 

: اًحزامم دمح  لاق 

ةیحتلا يقلت  نأ  نكمملا  نم  ناكف   ، ثيدحلا يف  ةكراشملا  نيديرت  تنك  اذإ  - 
نیطقتلتو دعب  نع  ثيدحلا  يعباتت  نأل  ةجاحلا  نود   ، ةلوھس لكب  انعم  نیثدحتتو 

سیلو تامولعملاب  انّدوزي  صخشك  يثدحتتل  نیلخدتت  مث   ، ةدحاو ةملك  هنم 
؟ ثدحتن امیف  فرعي  نأ  ديري  ّيلوضف  صخشك 

: بضغب ةمیطاف  تدر 

؟. ىلوألا ةجردلا  بكار  اي  ساسألا  نم  كعم  ثدحتلا  ديرأ  يننأ  لاق  نمو  - 

: رھاض كحض 

، بلقلا ةبیط  اھنكلو   ، تقولا لاوط  اذكھ  ةبضاغ  اھنإ  دمح  اي  اًرذع   ، كعم حزمي  هنإ  - 
، تقولا لاوط  ةبضاغ  اھنأ  نم  يسفنب  تدكأت  دقل   ، فسوي اھمع  نبا  هلاق  ام  اذھ 

. بلقلا ةبیط  اھنأ  ةمولعم  نم  دعب  دكأتأ  مل  يننكلو 

: ةبتاعم ةمیطاف  تلاق 

دعب كعم  يماعط  مساقتأ  نل   ، اًنسح ،؟  رھاض اي  يمع  نبا  نم  هتفرع  ام  اذھ  - 
. نآلا

تلظ يتلا  ةمیطاف " لـ" امھزازفتسا  دعب  كحضلا  نع  فقوتلا  رھاضو  دمح  لواح 
: ًالئاق اھنم  برتقاو  دمح  فقو  ىتح   ، امھنم ًايأ  راذتعا  رظتنت  اھناكم  ةفقاو 

يكحا نآلاو   ، كلذ نع  كمع  نبا  لاؤس  جاتحأ  ال   ، كینیع يف  بیطلا  كبلق  ىرأ  - 
. كیناتیتلا نتم  ىلع  اًسورع  كانھ  نأ  ملعأ  نكأ  مل   ، ةرونب نع  يل 

ىدحإ ىلع  اًئكتم  اھرھظ  حبصأ  ىتح  تشمو   ، ًالجخ اھھجو  ّرمحاو  تمستبا 
: تلاقو رھاضو  دمح  اًھجاوم لـ  اھھجو  امنیب  ذفاونلا 

لضفأ عضت  يھو   ، اھفافز ناتسفب  ةنیفسلا  ىلع  تدعص  دقلو   ، بويأ ةرونب  اھنإ  -  
. ةأرما هب  نيزتت  نأ  نكمملا  نم  راوسسكإ 

: دمح لءاست 

؟. ةثلاثلا ةجردلا  يف  يھ  اذاملف   ، ساملألا نم  اًمقط  ناك  اذإ  - 

. میسولا لجرلا  وھ  ةأرملا  هب  نيزتت  راوسسكإ  لضفأ  - 

نبا امھءارو  ناكو   ،" هدبع سجرج  " میسولا اھجوز  عارذ   ، ةرونب عارذ  نيزي  ناك 



.. تلمكأو ثبخلا  اھؤلمي  ةكحض  تكحض   ،" نوج  " هنباو سونط " مركم   " امھمع

، قالطإلا ىلع  ةيزیلجنإلا  مھفت  ، ال  طقف اًماع  رشع  ةسمخ  رمعلا  نم  غلبت  ةرونب  - 
مل يھو   ، هلمكأب لیللا  انعم  ایضق  اھجوزو  اھنأ  امك   ، عزفتس  ،" ولاھ  " اھل تلق  اذإ 
لاوط يبناجب  سلجت  يھو  جوزتتس  فیك  ملعأ  ال   ، راھنلا لاوط  اضيأ  ينقرافت 

؟. تقولا

: دمح لاقف   ، رھاض كحض 

لك مامأ  ءيش  لك  لوقت  اًضيأ  لب   ، بضغلا ةعيرسو  ةعرستم  كنأ  يفكي  الأ  - 
! يعو نود  سانلا 

: ًالئاق رھاض  هثيدح لـ  هّجو  مث 

ديرأ ؟  يلجأ نم  انھ  ىلإ  ةرونبو  سجرج  رضحت  نأ  عیطتست  لھ   ، تحمس اذإ  - 
. دیعسلا جاوزلا  ىلع  امھتئنھت 

             . هناكم ةمیطاف  تسلج  امنیب   ، نیجوزلا راضحإل  رھاض  بھذ 

* * *

نظي ناك  امك  تارارقلا  ذاختاو   ، ماكحألا قالطإ  يف  ةعرستم  ةمیطاف  نكت  مل 
ٍلاع توصب  ثدحتت  مل  نإو  ىتح   ، بضغلا ةعيرس  لعفلاب  تناك  اھنكلو   ، دمح
نظي  ، ثيدحلا يف  أدبت  امدنع  اھنأ  الإ  تاقوألا  مظعم  يف  كلذ  لعفت  اھنأ  نم  مغرلاب 

مل ؟ ! ةقيرطلا هذھب  ىوس  ثدحتت  فیك  فرعت  ال  اھنأل   ، مھعم رجاشتت  اھنأ  سانلا 
امدنع يوثنأ  رھظمب  رھظت  نأ  فیك   ، ءابرغلا عم  ةقابلب  ثدحتت  فیك  دحأ  اھملعي 
؟ تبحأ اذإ   ، لجرلا مامأ  فعضت  فیك   ، هلك كلذ  نم  مھألاو  ؟  اھلزنم نم  جرخت 

عیبل اھتدلاو  عم  بھذت  تناك   ، تاونس رشعلا  رمع  يف  يھو  اھدلاو  يفوت  امدنع 
، ءارشلاو عیبلا  تملعتف   ، نانبل ىرق  ىدحإ  قوس  يف  ةجزاطلا  ةھكافلاو  راضخلا 
يھ شیعتو  اھناكم  ىلع  ظفاحتل   ، دنلاب دنلا  مھل  فقت  يھو   ، لاجرلا طسو  تربك 

؛ ةيوقلا اھتیصخشلو  دحأ  امھاعري  وأ  امھیلع  فرصي  نأ  نود  ةميرك  ةایح  اھتدلاوو 
. لاجرلا تخأ  ةمیطاف "  " ، بـ اھتعیض يف  بّقلت  تناك 

قاحلل موي  لك  حابص  عرست  تناك  يھف   ، لیمجتلا قیحاسم  عضو  ةقيرط  ملعتت  مل 
، اھتاراج هب  متھت  تناك  يذلا   ، رھظملاب ةھبآ  ریغ   ، تاورضخلا مھل  عیبتل  اھنئابزب 
لب  ، اھتاراج مناوھلا  امك  مناھ "  " حبصت مل  اھنأل   ، هببسب ًایموي  اھمولب  اھتدلاو  موقتو 

. ةریغص نس  يف  جاوزلل  اھلھؤي  يذلا ال  بقللا  وھو   ، لاجرلا تخأ   ، تحبصأ

تتابف  ، لزنملاب اھسولج  ىلع  ةمیطاف  ّترصأ   ، رمعلا يف  اھتدلاو  تمدقت  امدنع 
عرازمب هلمع  كرت  ىلإ  رطضم  هنأب  فسوي "  " اھمع نبا  رعشو   ، قوسلا يف  اھدحو 

ام لك  تعاب  لھ  ؟  اھقياضي لاجرلا  نم  دحأ  كانھ  لھ   ، اھیلع نئمطیل   ، نوتيزلا



ىتح ةدحاو  ةمقل  لوانتت  نل   ، اھتداعك مأ  ؟  اھماعط تلوانت  لھ  ؟  تاورضخ نم  اھيدل 
. اھتدلاو عم  ءادغلا  ةبجو  لوانتتل  لزنملل  اھتدوع 

لالخ ًايوس  نابعلي  َناك  ذنمف   ، همع ةنباب  ّلزغتي  فیك  ملعي  فسوي  نكي  مل 
ةوقو اھدوع  دادتشا  عمو   ، ةفطالملا وأ  نانحلا  اھنم  دوعتي  مل   ، امھتلوفط
نأ لمحتي  يكل  ةأرجلا  هيدل  نكت  مل   ، رثكأو رثكأ  اھتلزاغم  ىشخي  ناك   ، اھتیصخش
نأ نود  اھدحو  اھھاجت  هرعاشمب  سحت  ىتح  اھبناجب  ءاقبلا  ررقف   ، ةمیطاف هّدصت 

. ثيدحلل وھ  رطضي 

عم مدقلا  ةرك  بعلل  هكرت  ذنم  اھب  همامتھاو  فسوي  هنكي  امب  ةمیطاف  ترعش 
يھو  ، قوسلاب راضخلا  عیبت  يھو  اھبناجب  سلجیل  اھعم  هءاقبو   ، ةحاسلاب دالوألا 
ىفطصم رخآلا  اھمع  نباف   ، اًھیجو اببس  هءارو   ، موي لك  اھیلع  هرورم  نأ  نم  ةدكأتم 

. رھش لك  الإ   ، كلذ لعفي  ال 

اھتدلاوو ديري  ام  ملعت  يھف   ، ةلوھس رثكأ  فسوي  ةمھم  لعجت  نأ  نكمملا  نم  ناك 
ىلع تناك  اھنكلو  ديري  اذام  نوملعي  قوسلا  يف  لكلاو  ؟  ديري اذام  اًضيأ  ملعت 

. رثكأ سیل  اھل  اًقیقش  هنأب  هرعشتو   ، رومألا هیلع  بّعصت  سكعلا 

عیطتست يھف   ، هنم لجرأ  اھنأب  رعشت   ، لجر نم  جاوزلا  ةركف  ةمیطاف  تضفر 
جاوزلاب تملح  املاطل  يھو  فسوي  هعیطتسي  امم  ربكأ  لكشب  ةیلوؤسملا  لمحت 
رومألا مامزب  مكحتیل  وھ  هكرتتو   ، اًریخأ لاجرلا  ةءابع  اھنع  علختف   ، اھيوتحي لجر  نم 

هیف وھ  نكي  ًالزنم  اھل  ينبي   ، اھتدلاو لاوحأو  اھلاوحأ  اھل  ّریسي   ، ةنئمطم يھو 
لجخلاب رعشت  الو   ، اًماحتقا اھمحتقي  لب  اھتلزاغم  ىشخي  ال  لجر  يھ ! ال  لجرلا 

، اھلخادب يذلا  ىثنألا  فعضل  حارسلا  قلطت  نأ  ديرت  يھ   ، همامأ فعضت  امدنع 
نم رّجحتي  اّھبلقب  رعشت  تأدب   ، لاجر نم  مھتلباق  نم  لك  عم  كلذ  عیطتست  نكلو ال 
نكلو  ، مايألا نم  موي  يف  فعضت  ول  ىنمتتو  ديرت   ، موي لك  اھعنصتت  يتلا  ةبالصلا 

. هب ىوقت  لجر  عم  ىوس  كلذ  لعفت  نل 

: مايألا ىدحإ  يف  ةمیطاف  ــــ  فسوي ل لاق 

؟ ریتعتلا اھ  نم  يتقھز  ام  - 

. هب هلتقأ  حالس  ءارشل  فاك  لام  يعم  سیل  نكلو   ، رقفلا لتقأ  نأ  ديرأ  - 

ىلإ ةرجھلا   ، ةدحاو ةرم  رمعلا  يف  يتأي  اًضرع  اھیلع  فسوي  ضرع  مویلا  كلذ  يف 
ةنیفسب ةثلاثلا  ةجردلا  نتم  ىلع   ،" ىفطصم  " امھمع نباو  وھ  هعم  جراخلا 
تايالولاب انايدنإ  ةيالو  يف  مھتلئاع  ةیقب  عم  لمعلل  مھل  ةصرف  كانھف  كیناتیت 

لمعي نأ  ىلع   ، اھتركذت نمث  هدلاوو  فسوي "  " اھل عفدیسو   ، ةیكيرمألا ةدحتملا 
، مھترسأ دارفأ  ةیقب  مھیلإ  رفاستو   ، اًریغص ًالزنم  امھنم  الك  عاتبيو   ، ةثالثلا ءانبألا 
يأف  ، يّخسلا ضرعلا  ىلع  ةمیطاف  تقفاو   ، جراخلاب زعلا "  " يف مھعم  نوشیعيو 



نانبلب ثبشتت  اھلعجي  اًئیش  دجوي  ال  ؟  تاورضخ ةعئابك  اھرظتني  رھدزم  لبقتسم 
رفسلا يلاتلابو   ، رھشأ ةعضب  دعب  اھیلإ  رفاست  اھلعجتس  يتلاو   ، اھتدلاو ىوس 

مل نإو   ، رقفلا نم  اھسفن  ةمیطاف "  " تذقنأ  ، تباص نإ   ، ةزاتمم ةصرف  اكيرمأ  ىلإ 
. اھناكم يف  تیقب  ول  هرسختس  امم  رثكأ  اًئیش  رسخت  ملف   ، بصت

: ةمیطاف تلاق 

. يمع نبا  اي  ينم  جاوزلاب  ركفت  ، ال  دحاو طرش  يل  - 

يذلا عوضوملاب  ثدحتلا  يف  ةمیطاف  ةأرج  نم  بضغلا  مث  لوھذلاب  فسوي  رعش 
هّدصت اھتدعاسم  اھیف  لواحي  ةرم  لك  يف  فیك   ، تاونسل هب  اھحتافي  نأ  وھ  يشخ 

: لاقف نیھملا  لكشلا  اذھب 

كلعج يذلا  اذام   ، جاوزلا كیلع  ضرعأ  مل  يننأ  امك   ، كجوزتأ نل   ، يفاخت ال  - 
. ينیقیطت كنأ ال  ملعأ  ؟  ساسألا نم  كلذ  يف  نيركفت 

يذلا يقيدص   ، هنادقف عیطتسأ  يذلا ال  يقیقش  تنأ   ، اًریثك كبحأ  انأ   ، سكعلاب - 
، جاوز ىلإ  ةقادصلا  لوحتت  نأ  نكمملا  نم  معن   ، هتجوزت اذإ  هرسخأ  نأ  نكمملا  نم 
تنا  ، كتراسخ لمحتأ  نلو   ، ةقادص ىلإ  لوحتي  نأ  نكمي  جاوزلا ال  لشف  اذإ  نكلو 
نمث نأ  كل  ّروصي  يمع  عدت  ال   ، كبلق ةبیط  ملعأو   ، نآلا يل  ىّقبت  يذلا  لجرلا 
ةبرغلا يف  نوكنسو   ، لمعأ امدنع  ةركذتلا  نمث  هل  ددسأسف   ، يرھم وھ  ةركذتلا 
لاملا عمجو   ، لمعلا ىوس  ءيش  يأ  نأشب  قلقلا  ديرأ  ال   ، ضعبلا انضعبل  اًدنس 
ةبرغو دلبلا  ةبرغ   ، نیتبرغ يتبرغ  لعجت  ال  كوجرأف   ، ّيلإ يمأ  رفاست  يكل 

. قيدصلا

خأ هتدارأ  اذإف   ، هبلطت امیف  اھتاراجم  مدع  وأ  اھنم  بضغلا  فسوي  عطتسي  مل 
يف مايألا  مھل  بلجتس  اذام  يردي  نمو   ، كلذك نوكي  نأ  ىوس  هعسي  ، ال  قيدصو

: لاقف  ، رومألا لاجعتسال  ٍعاد  الف  ؟  ةبرغلا

ِتنا  ، ةنئمطم تناو  يرفاس   ، ةبرغلا يف  ِكیمحأس   ، يمع ةنبا  اي  يقلقت  ال  - 
". اًدبأ اھكرتأ  نلو   ، اھبحأ يتلا   ،" ناتلفلا  " ناسللا تاذ  يتقیقش 

* * *

ركفت تناك   ، ةنیفسلا حطس  ىلع  امھو  ةرونب "  " ىلإ ةمیطاف  رظنت  تناك  امدنع 
يھو مانملا  يف  اھسفن  تأر   ، كیناتیتلا سورع  يھ  نوكت  نأ  نكمملا  نم  هنأ  يف 

، كانھ اھیف  تیبت  ةلیل  لوأ  يف  ضیبألا  ناتسفلاب  ةنیفسلا  ملالس  ىلع  دعصت 
ديدجلا اھقيدص  نع  ىرخأ  راكفأب  يناثلا  مویلا  يف  تلغشنا  ام  ناعرس  اھنكلو 

. دمح

رشع ةعست  هرمع  رھاضو   ، اھرمع نم  رشع  ةسماخلا  يف  يھو  تجوزت  ةرونب  - 
.. رمعلا يف  هرغصي  اھجوز  نإ   ، اًماع



.. رھاض مامأ  اھل  دمح  داقتنال  ةبضاغ  يھو  ةمیطاف  اھتلاق 

رارسأ نع  نیثدحتت  ّالأ  دصقأ  لب   ، رھاض مامأ  جاوزلا  نع  نیثدحتت  ّالأ  دصقأ  ال  - 
، اھتمرح اھل  ةاتفلا   ، ءاسنلا عم  لظي  نأ  بجي  ءاسنلا  ثيدح   ، لاجرلا مامأ  ءاسنلا 

. اًمئاد اذھ  يركذت 

: تلاقو ضرألا  ىلإ  ترظن 

. رذتعأ  ، قح كعم  - 

: ًالئاق دمح  مستبا  مث   ، تاظحلل تمصلا  داس 

. دیكأتلاب مویلا  جوزتیس  سجرج  دیسلا  - 

: ةمیطاف تكحض 

ىرت الأ   ، اھجوز نیبو  اھنیب  ءيش  يأ  ثدح  اذإ  ًالجخ  ةرونب  تومتس  ؟  كلذ فیك  - 
تعمتسا  ، قیضلا ناكملا  اذھ  يف  ًايوس  نوشیعي  صاخشألا  تائم  ؟  انھ ناكملا 

. مھسافنأل طقف  سیلو   ، يلوح نم  حاورأ  ىلإ  سمألاب  ًالیل 

. ةلیللا ىلوألا  ةجردلاب  يتفرغ  يف  ناسورعلا  تیبیس  - 

ةجردلا باكر  ىلع  ةنیفسلا  مقاط  لبق  نم  ةددشم  ةسارحلا  ؟  كلذ نكمي  فیك  - 
ماعن شير  نم  نوقولخم  مھنأكو   ، بناجألا نم  بارتقالا  عیطتسن  ال  نحن   ، ىلوألا

. هبناجب انررم  اذإ  رياطتیس 

طقف  ، يتفرغ يف  ناتیبي  امھلعجأ  نأ  عیطتسأس   ، اًمئاد ةمئاشتم  ينوكت  ال  - 
. دحأ هظحالي  نلو   ، ةنیفسلا مقاط  دارفأ  دحأ  سبالم  ءادترا  ىلإ  سجرج  جاتحي 

. ةطخلا تلمتكا   ، تاوذلا تانب  نیتاسف  ىدحإ  يدترتس  ةرونبو  - 

. دیجلا راوسسكإلا  ةرونب  صقني  لاز  ام  ال،  - 

؟ وھ ام  - 

ةجردلا ىلإ  دعصتس   ، اھعارذ ةرونب  هب  ّنيزتس  يذلا  راوسسكإلا  انأ   .. وھ نم  - 
دحأك ةفرغلا  باب  سجرج  قرطیس  مث   ، يتفرغ ىلإ  اھعم  بھذأسو   ، يعم ىلوألا 

.. انأ جرخأو   ، وھ لخدیسف   ، ءيش بلط  اندرأ  ام  اذإ  لاؤسلل   ، ةنیفسلا مقاط  دارفأ 
. ءودھ لكب 

دمح لاق   ، تاظحلل تتمص  مث   ، هیلإ رظنت  يھو  اھینیع  تعملو  ةمیطاف  تمستبا 
: باجعإلاب ةئیلملا  هیلإ  اھترظن  نم  لجخلاب  رعشي  وھو 

؟. اذكھ ّىلإ  نيرظنت  اذامل  - 

، هثيدحب تبجعأ  يننأ  لجرلا  فرع   ، موشلا بیع  اي   " .. اھسفن ةثدحم  ةمیطاف  تلاق 



؟" نآلا لعفأس  اذام  ؟  هل تّنیب  اذامل 

: تلاق  ، اھب اھقاصلإ  لواحي  ةمھت  مامأ  اھسفن  نع  عافدلا  لواحت  اھنأكو  مث 

اذامل  ، لاؤس يل  نكلو   ، ةرونب ــــ  ب ریكفتلا  يف  تدرش  طقف   ، كل رظنأ  مل  - 
ىلع نزحلا  حمالم  نمو   ، سمألاب هتصق  رھاض  يل  ىور  ؟  لكشلا اذھب  اندعاست 

، امكنیب ثيدحلا  عطق  تدصق  كلذلو   ، اًضيأ كل  اھيوري  ناك  هنأ  تنّقیت   ، مویلا هھجو 
، اھلتق هنأ  ةركف  لمحتي  هبلقو ال   ، ةاتفلا كلت  عم  ةھئات  هحور  نكلو   ، اًمئاد مستبي  هنإ 

اھتكرت اذاملف   ، ىتح اھنم  برتقألاب  َّنم  ًايأ  ملحي  ، ال  ىلوألا ةجردلا  يف  بكار  تنأ 
؟ ةیعاوط انعم  سلجتل  انھ  ىلإ  تئجو 

يرصم صخش   ، نیصخش عم  شیعأ  يننأب  ترعش  املاطل   ، يلجأ نم  مكدعاسأ  - 
، ةیبوروألا يتیصخش  ىلإ  اًمئاد  جاتحأ   ، نھذلا حتفتم  يبوروأ  صخشو   ، يقرش
ام لك  ىلع  لصحت  نأ  عیطتست  يتلاو   ، ءيش لك  ىلع  ةدرمتملا  ةیصخشلا  يھف 

ةیصخشلا هذھ  عم  شیعلا  عیطتسأ  ال  يننكلو   ، ةلیسو يأبو  ةوق  لكب  هانمتت 
متنأ  ، ىرخأ ةرم  ّيقرشلا  لجرلا  حبصأو   ، يئدابم ركذتأ  ام  ناعرسف   ، تقولا لاوط 

ال  ، انھ يسفن  دجأ   ، ةنیفسلا هذھ  ىلع  يحور  هبشي  يذلا  دیحولا  ءيشلا 
. رخآو نیح  نیب  ةثلاثلا  ةجردلا  يف  يدجاوت  نودب  نزاوتلا  عیطتسأ 

: اریم هتقالع بـ نأشب  اھلوضف  يضرتل  ةمیطاف  تلءاست 

. ّةنسملا ةدیسلا  عم  دصقأ  كانھ  اھیلع  درمتتو   ، انھ كسفن  دجت  - 

: بضغلا هھجو  ىلتعاو   ، اًفقاو دمح  ماق 

؟. لكشلا اذھب  ءاسنلا  نع  يثدحتت  ّالأ  ِكل  لقأ  ملأ  - 

: تلاقو تكبترا 

مل ةریغ  ةرظن  ّيلإ  رظنت  تناك  طقف  اھنإ   ، ينم بضغت  ال  كوجرأ   ، ةدشب رذتعأ  - 
نل  ، يلوضف رذعأ  ؟ .. كتجوز يھ  لھ   ، لأسأ نأ  يلع  ناكف   ، اھتظحالم الإ  عطتسأ 

. ىرخأ ةرم  ةیصخشلا  كتایح  نع  ثدحتأ 

يتلا  ، يتجوز ةمطاف  ببسب  هیلع  تدوعت   ، اًدیج ءاسنلا  لوضف  ملعأ   ، يرذتعت ال  - 
. نسح ينبا  عم  رصم  يف  ينرظتنت 

، ةذفانلا نم  رحبلا  تاجوم  ىلإ  رظني  ىتح   ، مامألا ىلإ  تاوطخ  عضب  دمح  راس 
نأب تملع  نأ  دعب  ؟  اھتباتنا اذامل  ملعت  ال  ةصغ  اھتباتنا  يتلا  ةمیطاف  هتعبتو 

: تلاقو  ، جوزتم ديدجلا  اھقيدص 

. ریغص باش  كنأ  كحمالم  نم  ودبي   ، كلذ فرعأ  نكأ  مل   ، بأ تنأ  اًنسح  - 

يف انأ   ، دعب ًابأ  حبصأ  مل  يننأ  امك   ، ریغص باش  رمع  سیل  اًماع  نورشعو  ةعبس  - 
ًابأ نوكأ  نأ  ىنمتأ   ، رھشأ ةعضب  دعب  دلویس  لفطلاف   ، دادعتسالاو راظتنالا  ةلحرم 



. ينبا نم  مھأ  نآلا  يتایح  يف  دجوي  ، ال  اًدیج

؟. كتجوز نم  مھأ  - 

؟ حورلا مأوت  ةيرظنب  ِتعمس  لھ   ، ءيش لك  نم  مھأ  - 

نم انطبھ  امدنع  انقرفت   ، ةفلآتم اًحاورأ  رخآ  نامز  يف  انك   ، اًریثك اھب  نمؤأ   ، معن - 
اھقفارت تناك  يتلا  اھتمأوت  نع  ثحبت  حور  لك  لظت   ، ضرألا هذھ  ىلإ  ةنجلا 
رعشت يھو  شیعتو   ، اًدبأ اھدجت  ال  امبرو   ، اھدجتو ةظوظحم  نكت  امبر   ، ىلعألاب

وأ  ، حجان لاجم  يف  لمعلا   ، ةلضفم ةياوھ  ةسرامم  همّمري  ال  يذلا  خرشلا  كلذب 
. ام صخش  نم  جاوزلا  ىتح 

ترعش ىتح   ، ةليوط ةرتفل  ةيرظنلا  هذھب  نمؤأ  تللظ   ، ةمیطاف اي  يھ  هذھ  معن  - 
اًریخأو ةایحلا  نأ  ترعش  اھتقو   ، يتجوز لمحب  تملع  امدنع  بيرغلا  روعشلا  اذھب 
اھبیترت نيدھاج  لواحن  يتلا  ةرثعبملا  دھاشملا  هذھ  تسیل  اھنإ   ، ىنعم اھل  حبصأ 

مھ انلافطأ   ، كلذ نم  ربكأ  يھ  لب  حیحص  لكشب  انسفنأ  ةيؤر  ةلواحمل  موي  لك 
يئامد ينكراشي  يذلا  دیحولا  وھ   ، ينم ةعطق  ریغصلا  لفطلا  اذھ   ، انحاورأ مأوت 

ينع فلتخت  يتجوز   ، نسح ينھبشیس  نكلو   ، ينبھشت ال  يتجوز   ، يحمالمو
. ریغصلا يمأوت  هھركأ  ام  هركیسو   ، هبحأ ام  نسح  بحیس  نكلو  عابطلا  يف 

: ةلئاق عومدلاب  اھینیع  تقرورغا  دقو  دمح  ـــ  رظنت ل يھو  ةمیطاف  تمستبا 

. ًابيرق اًملاس  كیلإ  نسح  لصي  نأ  ىنمتأ  - 

: ًالئاق وھ  مستبا 

ءاش هللا. نإ  - 

* * *

: ثادحألل ةمیطاف  ةياور  نم  بضغلا  اھالتعا  يتلا  اریم  تلاق 

. ةیناث فقاوملا  نیقلتخت  ِتنأ   ، ًالھم - 

: تلمكأ مث 

وھف  ، اھدعب هلعف  ام  لعفيو  هنبالو  هتجوزل  هبح  ىدم  نع  دمح  ثدحتي  نأ  نكمي  ال  - 
مویلا كلذ  يف  قالطلا  ىلع  لصحأ  نأ  تدك   ، نونجمب سیل   ، ایجاودزا اًصخش  سیل 

. هلجأ نم 

: ةمیطاف تلاق 

مل  ، هنبالو هتجوزل  هبح  نع  ىوس  ثدحتي  ملو   ، مویلا اذھ  لاوط  انعم  ناك  دمح  - 
. فافزلا لفحل  انریضحت  لالخ   ، طقف نیتعاس  ىوس  ّانع  بغي 



: اریم تلاق 

تنك اذإ  ؟  امھیف ثدح  اذام  نیملعت  ، ال  كلذ دعب  ثدح  ءيش  لكل  اًدیھمت  ناتعاس  - 
هتجوزل هبح  نع  ثدحتلا  وھ  مویلا  اذھ  ةيادب  يف  دمح  هلعف  ام  لك  نأب  نیمعزت 

؟ ةلیللا هذھ  تھتنا  فیك  ِكل  يورأ  ينیعدف   ، اھل هقایتشاو 

. راحبإلل يناثلا  مویلا  لیصافت  ةیقب  ةياورب  تأدب  مث 

* * *

شارفلا ىلع  مئانلا  يرنھ  بناجب  اریم  سلجت  تناك   ، ىلوألا ةجردلا  نتم  ىلع 
هھجوو اًمئان  نوكیل  هتیعضو  نم  لّدع  يذلا  يرنھ  لاق   ، يكبت يھو   ، امھتفرغ يف 

: اریم ـــ  ًالباقم ل

؟. حیحص  ، كلذ نیملعت   ، نوعاطلاب ًاباصم  ُتسل  - 

: اریم تلاق 

. اًفیخس نكت  ، ال  درب ةلزنب  ًاباصم  كنأ  ملعأ  - 

كیلإ لسوتأ  ؟  نیكبت اذامل   ، اًنسح ؟  ةرشابم مالكلا  كل  لوقأ  نأ  بجي  لھ  - 
. ينيربخأ

ىلإ ترظن  مث   ، يرنھ هجول  ًالباقم  اھھجو  حبصأ  ىتح  شارفلا  ىلع  اریم  تددمت 
: ةلئاق هینیع 

؟. يرنھ اي  يعم  ةداعسلاب  رعشتأ  - 

؟ تاذلاب نآلا  هنیلأست  اذاملو  ؟  بيرغلا لاؤسلا  اذھ  ام  - 

نم رثكأ  ةباجإلا  نم  فاخأ  تنك   ، لبق نم  هلأسأ  يكل  ةعاجشلا  يدل  نكي  مل  - 
. لاؤسلا حرط  نم  يفوخ 

. يتبیبح اي  تقو  يأ  يف  ءيش  يأ  نع  يلاؤس  نیعیطتست  كنأ  نیملعت  - 

. نآلا ىتح  ينبجُت  مل  كنكلو  - 

. كعم دیعس  انأ  معن  - 

؟ يعم ةداعسلاب  رعشت  اذامل  - 

. ِكبحأ يننأل  - 

مل نإ  ينبحت  تلزام  كنأ  وأ  ؟  دیعس كنأ  ملعأ  نأ  يل  فیك   ، كلذ يل  لقت  كنكلو ال  - 
؟. اھلقت

. اًدیج يعابط  نیملعت  يكل  ةیفاك  انجاوز  تاونس  نأ  تننظ   ، تاملكلاب متھأ  ال  - 



يذلا كلمع  اھنإ   ، تاملكلا ةیمھأ  ملعي  ضرألا  هجو  ىلع  صخش  رثكأ  َتنأ  - 
مكحتلا عیطتسن  يذلا ال  دیحولا  ءيشلا  اھنإ   ، تقولا عم  ریغتت  انرعاشمو   ، هقشعت

كلذ نع  ربعت  مل  نإ  انجاوز  ذنم  يھ  امك  لازت  ام  يوحن  كرعاشم  نأ  ملعأ  فیك   ، هب
؟ تاملكلاب

، ةتباث تسیل  انرعاشم  معن   ، ملعأ ًایصخش ال  يننأل   ، كلذ ةفرعم  يعیطتست  نل  - 
ًاباش انسل   ، ناجوز نحن   ، تقولا لاوط  كوحن  ةریبكلا  ةفطاعلا  هذھب  رعشأ  يننكلو 
ءارو ةلبق  ةقرس  وھ  هیف  ناركفي  ام  لكو   ، ضعبلا امھضعب  ىلع  نافرعتي  ةباشو 

. راجشألا ىدحإ 

نيأ  ، انجاوز ةيادب  يف  اننیب  ناك  يذلا  فغشلا  اذھب  رعشأ  ؟ ال  كلذك نكن  اذاملو ال  - 
؟ كنم تلفي  هتكرت  اذامل  "؟  يرنھ  " اي بھذ 

. كلذ يف  ببسلا  تنأ  لب   ، اضيأ ِتنأ  ِهتلفأ  دقل  - 

نوكي نأ  تینمت  املاطل   ، ةلكشملا يھ  باجنإلا  ىلع  يتردق  مدع  نأ  ملعأ  تنك  - 
بتكي  ، اًروھشم ًابتاك  حبصیل   ، ةباتكلاو ةءارقلا  كسفنب  هّملعت   ، كبلص نم  اًدلو  كل 

، كلثم اًدیج  اًرشان  حبصي  لقألا  ىلع  وأ   ، اھتءارق بحت  يتلا  بتكلاو  تاياورلا  كل 
. ةكرشلاب كناكم  ثريو 

؟ ایندلا هذھ  ساسأ  وھ  رثاكتلا  سیلأ   ، ىنمتأ تلز  امو   ، كلذ ىنمتأ  تنك  عبطلاب  - 
؟ ىرخأ ةأرما  تببحأ  لھ  ؟  تلحر لھ  ؟  تلعف لھ   ، ِككرتأ نأ  اًموي  ركفأ  مل  يننكلو 
، كلخادب نمكت  ةلكشملا  ؟  ِكل يبح  ىلع  ًالیلد  اذھ  سیلأ   ، اریم اي  لعفأ  مل  ال، 
، ءيش لك  اھصقني  ةایح  شیعن   ، ءيش لك  صقنأ  كسفن  هاجت  صقنلاب  ِكروعش 
اذھل نیجاتحت  نم  ِكنأب  رعشأ  ِكیفكأ  ال   ، يدرفمب لامتكالاب  كرعشأ  ال  يننأل 

. باجنإلا مدع  ةلأسم  يطخت   ، انأ تسلو  لفطلا 

لخاد كسفن  تسبح  امدنع   ، هب رعشأ  ينتلعج  نأ  دعب  الإ  صقنلاب  رعشأ  مل  - 
بحلا صصق  يل  أرقت  الو   ، اًدرفنم أرقتل  سلجت  تحبصأ   ، تقولا لاوط  كبتك  تاحفص 
يدحو سلجأ  انأو   ، رشنلا رادب  تقولا  مظعم  يضقت   ، قباسلا يف  لعفت  تنك  امك 

يل مستبت   ، لعفت تنك  امك  ينضتحت  ال   ، يتأتف  ، دوعت ىتح  كرظتنأ  لزنملاب 
قفشت لب   ، ينارت امنیح  كانیع  عملت  ال   ، بح ةماستبا  تسیل  ةاساوم  ةماستبا 

، لعفت تنك  امك  ّيلإ  رظنت  تنأو  مانت  ، ال  ًالیل يتھجاوم  لمحتت  كنأ ال  ىتح   ، ّيلع
نأ ملعأ   ، اًدحاو اًشارف  كراشتن  نأل  انررطضا  بارغأ  اننأكو   ، ّينع كرظنب  حیشت  لب 
سیل  ، كنم رثكأ  يل  ةمدص  تناك  اھنكلو   ، ةمدص تناك  باجنإلا  ىلع  يتردق  مدع 
ّلبقت ىلع  يندعاست  نأ  كنم  رظتنأ  تنك  يذلا  تقولا  يفو   ، رخآ لمأ  يأ  ّيدل 

نأ ينربخُتو  ّينیع  يف  رظنت  نآلاو   ، كدحو هّلبقت  ًالواحم  تاونس  تنأ  تیضق   ، رمألا
؟ يرنھ اي  ؤرجت  فیك  ؟  يئطخ اذھ 

طقف تنك  دقل   ، اًضيأ يئطخ  سیل  هنكلو   ، كؤطخ سیل  ثدح  ام   ، اریم اي  رذتعأ  - 



. اھل تضرعت  يتلا  ةمدصلا  مجح  ملعأ  يننأل   ، ِكلجأ نم  اًنيزح 

فیخس ببس  اذھ   ، يلجأ نم  نيزح  هنأل  يعم  شیعي  لجر  نم  جاوزلا  ىنمتأ  مل  - 
. ًايوس ةایحلل 

، ِكبحأ يننأل  كعم  شیعأ  يننكلو   ، ءيسلا روعشلا  اذھب  نيرعشت  ِكنأل  فسأتأ  - 
تدقعت ىتم   ، انتایح نم  ِكبضغ  نع  اًموي  يثدحتت  مل   ، كیلع ينم  ةقفش  سیلو 

؟ دحلا اذھ  ىلإ  كبلق  يف  رومألا 

يعم ةایحلا  ديرت  ال  كنأ  ينربخت   ، يروعش ةقیقحب  كتھجاو  اذإ  ةفئاخ  تنك  - 
؟ اًذإ قرافلا  امف   ، ةدیحو يننأب  نآلا  رعشأ  يننكلو   ، ةدیحو حبصأف   ، ينكرتتو

. اًدبأ ِككرتأ  نل  - 

: تلاقو يرنھ  ةنجو  ىلع  ةلبق  تعضو  مث   ، ةرازغب ةداسولا  ىلع  اریم  عومد  تلاس 

. هلك اذھ  نع  لیحرلا  ديرأ   ، يرنھ اي  ككرتأس  يننكل  - 

* * *

ىلإ دعصف   ، عوجلاب رعش  ىتح   ، ةثلاثلا ةجردلاب  دمح  دجاوت  ىلع  تاعاس  تضقنا 
يضقیل ىرخأ  ةرم  دوعي  نأ  لبق   ، دیجلا ماعطلا  ضعب  ىلع  لصحي  يكل  معطملا 
اًسلاج يرنھ  الإ  ظحالي  مل  معطملا  ىلإ  لخد  امدنعو   ، ةثلاثلا ةجردلا  يف  هتلیل 
يذلا دعب  هتيؤر  نم  جاعزنالاب  دمح  رعش   ، ةھارشب نخدي   ، تالواطلا ىدحإ  ىلع 
ةرداغملا ررقو   ، هعم سولجلا  يدافت  دارأف   ، ةیضاملا ةلیللا  يف  اریم  نیبو  هنیب  ثدح 

. هعم سلجیل  ىرنھ "  " هیلع ىدان  ثیح   ، نآلا تاوف  دعب  نكلو 

ءيش لك  ىلإ  رظنف   ، لجخلاب رعشي  وھو  يرنھ  ةبحصب  ةلواطلا  ىلع  دمح  سلج 
: ضفخنم توصب  لاق  ىتح  تاظحلل  تمصو   ، هادع

انھ سلجت  اذامل  ؟  ةحارلا ضعب  ىلع  لصحت  نأ  ضرتفملا  نمو  ؟  اًضيرم تسلأ  - 
؟. كدحو

: ةيرخس ةماستبا  اًمستبم  يرنھ  در 

؟. ءاسنلا دوجو  يف  ةحارلا  ىلع  لصحت  نأ  عیطتست  فیك  - 

: دمح مستبا 

. كل ينحنأو  يتعبق  عفرأ  - 

ىلإ اھعم  عضولا  اذھ  روطتیس  امبرو   ، لزنملا نع  لحرتس   ، ينكرتت نأ  اریم  ديرت  - 
. رومألا لصتس  نيأ  ىلإ  ملعأ  ، ال  قالطلا بلط 

: دمح هجو  رارمحالا  ىلتعا 



؟. قالطلا بلط  يف  تّركف  اذامل  كل  تلاق  لھ  ؟ ! ناقلطتتس - 

ةلبقلا كلت  نم  بنذلاب  ترعش  دق  اریم   نأ  هنم  اًنظ  تاظحلل  دمح  راكفألا بـ تفصع 
دي ىلع  هكالھ  ىلإ  يدؤتس   ، ةقامح ةلبق  تناك  اھنأب  تقولا  اذھ  يف  رعش  يتلا 

ثدحتي نلف   ، ةلیلق ٍناوثب  كلذ  دعب  أدھ  هنكلو   ، يوقلا  ، ذوفنلا وذ  يبنجألا  يرنھ 
ةقثب ثدحتي  نأ  دب  ال  يلاتلابو   ، اًئیش ملع  دق  ناك  اذإ  ءودھلا  اذھب  يرنھ "  " هعم

. هھاجت كوكشلا  ریثي  ىتح ال 

قاب يننأ  نظت  اھنإ   ، اھبحأ يننأب  اھرعشأ  يننأو ال   ، اننیب اًفغش  دجوي  هنأ ال  تلاق  - 
. اھیلع قفشأ  يننأل  اھعم 

: دمح لءاست 

؟ حیحص اذھ  لھو  - 

يسفن لاؤسل  تاظحلل  فقوتأ  ملاًضيأ  يننكلو   ، اریم بحأ  يننأب ال  اًموي  رعشأ  مل  - 
اھتببحأ دقل   ، اھكرتأ نأ  ديرأ  يننكلو ال   ، اًحیحص يل  هتلاق  ام   ، اھبحأ تلزام  تنك  اذإ 

يننأ دكؤملا  نمف   ، ةرتفل بحلا  اذھ  انلمھأ  ّانك  نإ  ىتح   ، ةحیحصلا بابسألل 
. كلذ عیطتسأ   ، ديدج نم  اھبحأس 

. هبحي نم  راتخي  دحأ  نأو ال   ، ببس نودب  بحن  اننأ  تننظ  ؟  بابسأ بحلل  لھو  - 

عوقولا هومسأ  اذھل   ، كنم ةوقو  الو  لوح  نودو  ببس  نود  بحت  لعفلاب  َتنأ   ، معن - 
كیلع رمت   ، عوقولا اذھ  نم  قیفتستو  كیلجر  ىلع  فقت  نأ  دعب  نكلو   ، بحلا يف 
وحن بحت  نم  عم  كتقالعب  ریسلا  يف  ركفتو   ، ءيش لك  اھیف  أدھي  يتلا  ةرتفلا  هذھ 
نكمي لھ  ؟  روطتي نأ  نكمملا  نم  بحلا  اذھ  لھ   ، كسفن لأستف   ، ةیلاتلا ةوطخلا 

نأ نكمملا  نم  لھ  ؟  ءيش يأل  ثرتكت  ةیلوفط ال  ةقالع  درجم  نم  رثكأ  حبصي  نأ 
قفاو اذإو   ، لقعلا لخدتيو   ، ركفت انھ  ؟  دبألا ىلإ  صخشلا  اذھ  عم  كتایح  لمكت 
ناسنالا ىلع  ترثع  كنإ  ملعت  تحبصأ  كنأل   ، ًاظوظحم نكت  بلقلا  رارق  ىلع  لقعلا 

وحن هب  ترعش  ام  اذھ  سیلأ   .. اھكرت عیطتسأ  ، ال  يل ةبسانم  اریمو   ، كل بسانملا 
؟ كتجوز

بسح تاذ  اھنإ   ، طقف لقعلا  ةلحرم  ةمطاف  عم  تشع  دقل   ، طبضلاب سیل  - 
بسن نم  اھنأ  يفكي   ، دیلاقتلاو تاداعلاب  كسمتلا  يف  ينھبشتو   ، بسنو

، جوھألا بحلا  اذھ  ةرتف  شعأ  مل  يننكلو   ، ةلئاعلل اًرخف  اذھ  نإ   ، يلثم فارشألا 
انتاداع نم  سیل   ، جاوزلا لبق  طبترن  نأب  ةیقرشلا  تاعمتجملا  يف  انل  حومسم  ریغ 

. جاوزلا دعب  ةمطاف  تببحأ  اًدمح   نكلو   ، يسنامورلا ةجاوخلا  اھيأ 

: يرنھ مستبا 

اًئیش ءدب  ديرت  امدنع  هجاتحت  ام  اذھ   ، ةحارتسال جاتحي  اریم  نم  يجاوز  نأ  رعشأ  -  
. ديدج نم 



. دیكأتلاب ةدیج  ةركف  هذھ  - 

؟ امھم اًثيدح  عطاقأ  لھ  - 

هتجوز دیب  اًكسمم  وھو   ، ةكلاملا ةلئاعلل  يمتني  يذلا  ریمألا  ومزوك "  " ریسلا لاق 
. اكيرمأو اسنرفب  ءايزألا  لاجم  يف  ةصصختم  تالجم  ربكأ  ةبحاص  فود " "

: يرنھ مستبا 

،" ومزوك  " ریس اًعم  ءادغلا  انلوانت  اذإ  فرشتأ   ،" فود  " يتزيزع نع  اًدبأ  لغشنأ  ال  - 
. سولجلاب الضفت 

، يرنھ بناجب  وھ  سلج  امنیب   ، دمح بناجب  فود  هتجوز  ومزوك  ریسلا  سلجأ 
: ةلئاق دمح  هجو  يف  فود  تّسرفت  ثیح 

؟. كلذك سیلأ   ، ةیقرش كحمالم   ، ًایسنرف وأ   ، ًایكيرمأ تسل  تنأ  -  

: اًحزامم يرنھ  لاق 

. دمح اي  كنم  حضنت  كّتيرصم  - 

: فود تلاق 

!. ًايرصم - 

: لاقو  ، مامتھاب هل  رظني  ناك  يذلا  ومزوك "  " ریسلا ىلإ  ّبقرتب  رظنو  دمح  مستبا 

. يرصم  ، معن - 

ةبخن عم  جمدني  الو  ةیمسرلا  ءاوجألا  هذھ  بحي  ال  وھف   ، قانتخالاب دمح  رعش 
: ةطرولا هذھ  نم  برھلا  ًالواحم  ؛  يرنھ لاقف لـ   ، يبرغلا عمتجملا 

برعلا ضعب  عم  لفح  ىلإ  تیعد  يننكلو   ، كلذ نم  رثكأ  مكعم  سولجلا  دوأ  تنك  - 
. دادعتسالا ديرأو   ، لیلق دعب  ةثلاثلا  ةجردلا  يف 

: يرنھ لاق 

ىظحت نأل  جاتحت  اھنإ  ؟  اریم كعم  تبحطصا  اذإ  عنامتأ   ، اًدج فیطل  اذھ   .. لفح - 
. حرملا ضعبب 

ىتح ضفرلا  عطتسي  ملو  جرحلاب  رعشف   ، هتباجإ راظتنا  يف  دمح  ىلإ  عیمجلا  رظن 
يف ةیطمنلا  برعلا  ةروص  يھ  امك   ، تمزتملا يبرعلا  رھظمب  مھمامأ  رھظي  ال 

: لاقف  ، يرنھ سفن  يف  كشلا  ریثي  نأ  دري  مل  هنأ  امك   ، ماع لكشب  بناجألا  ناھذأ 

. يعم اًدج  ةدیعس  نوكتس   ، قلقت ، ال  عبطلاب - 

نم لّدعو  حضاو  ٍلاعتب  هبقاري  ناك  يذلا  ومزوك  ریسلل  رظنو  ةظحلل  تمص  مث 



: ًالئاق هثيدح 

. مكنذأتسأ  .. لفحلا يف  ةدیعس  اریم  ةدیسلا  نوكتس  دصقأ  - 

امدنعو بابلا  ىلع  قرطف   ، اریم ةفرغ  ىلإ  اًھجوتم  معطملا  نم  اًعرسم  دمح  جرخ 
حتف امدعب  هءارو  تضكرو   ، تكبتراف  ، اًمستبم وھو  ناذِئتسا  نود  لخد   ، تحتف

: ةلئاق اھسبالم  ةنازخ 

؟ ينذإ نود  نم  يتنازخ  حتف  ىلع  ؤرجت  فیكو  ؟  لكشلا اذھب  انتفرغ  محتقت  فیك  - 
؟. نآلا ءاج  اذإ  هلعف  ةدر  نوكتس  اذام  ملعت  لھ   ، انھ سیل  يرنھ 

: ًالئاق لاحملا  دحأ  لخاد  عّضبتي  هنأكو  نیتاسفلا  يف  ّبلقي  وھو  دوربب  دمح  در 

نوكنس اننأ  ملعي  امك   ، نآلا هتفرغب  يننأ  ملعي  وھو   ، انھ سیل  يرنھ  نأ  ملعأ  - 
اھنأ دب  ال   ، معطملا يف  هتجوزو  ومزوك  ریسلا  عم  اًسلاج  وھف   ، مویلا ةیقبل  ًايوس 

، لمعلا نم  لمي  لعفلاب ال  كجوز   ، تالجملا ةعابط  صخي  ام  ءيش  نع  هلاؤس  ديرت 
ةنھارملا عیطتسأ   ، ىلوألا ةجردلا  باكر  عیمجل  ةفص  هذھ  لب   ، طقف وھ  سیلو 

لمع عامتجا  ةباثمب  نوكت  يك   ، ةنیفسلا هذھ  نتم  ىلع  نورفاسي  مھنأ  ىلع 
هلزنم ىلإ  دوعيو   ، تاقفص نم  ديري  ام  مھنم  لك  زجنیف   ، رحبلا ضرع  يف  ریبك 

. تاجاوخلا نم  هآ   ، لاومألاب ًالّمحم 

: ةّدحب اریم  تدر 

ينكرتا  ، نآلا يتفرغ  نم  جرختو  يسبالم  كرتت  نأ  كديرأو   ، مھنم ةدحاو  انأ  - 
. دمح اي  نآلا   .. ينأشو

.. ةليوط ةرظن  اھینیع  ىلإ  رظن  مث  ءودھب  اھیعارذ  نم  اھكسمأو  اریم  ىلإ  دمح  رظن 

؟ يلجأ نم  هكرت  نيديرتأ   ، هنیكرتتس ِكنأ  يرنھ  يل  لاق   ، ِككرتأ نل  -  

: ةلئاق ضرألا  ىلإ  رظنت  يھو  شارفلا  ىلع  تسلجو  تتمص 

. هرعاشم ءاذيإ  ديرأ  ، ال  انھ ىلإ  يرنھ  تأي  نأ  لبق  بھذت  نأ  كوجرأ  - 

: ًالئاق  ، اھبناجب دمح  سلج 

ىسننلف  ، رحبلا ضرع  يف  شیعن  نحن   ، ًایلاح  ، ءيش يأ  يف  ركفن  ّالأ  ِكيأر  ام  - 
. ىرحألاب انرظتن  سرع  ةلفح  كانھف  نآلا  امأ   ، هیلإ دوعن  نأ  ىلإ  ربلا  ىلع  انتایح 

: تسمحتف سجرجو  ةرونب  فافزب  لافتحالل  هتطخ  اھل  ىورف  اریم  تشھدنا 

اذھل ةجاحلا  نود  يفویضك  ىلوألا  ةجردلا  ىلإ  امھوعدأس   ، كتدعاسم ديرأ  - 
. اماردلا قشعت  مك   ، ةیماردلا ةطخلا  هذھو   ، فیخسلا ّركنتلا 

: لاقو دمح  كحض 



امھتئنھتل لفسألا  ىلإ  يلزنت  نأ  ًالوأ  بجیف   ، انھ امھتفاضتسا  نيونت  اذإ  - 
اذھ يدترا   ، لیلق دعب  ةنیفسلا  حطس  ىلع  ماقیس  يذلا  رّغصملا  امھفافزب 
دحأ عطتسي  نل  هنيدترت  امدنع  ِكنأ  نھارأ   ، كل هترتخا  يذلا  ضیبألا  ناتسفلا 

. سورعلا نیبو  ِكنیب  زییمتلا 

دحأ يدتري  امدنع  بضغلاب  سورعلا  رعشت   ، فافزلا تالفحب  ضیبألا  ءادترا  بحأ  ال  - 
. صاخلا اھموي  هنإ   ، اھلثم

ناضحأ يف  نوماني  سانأ  عم  ةلیللا  ءاضق  يونت   ، ءارثلا ةشحاف  ةیبنجأ  ةدیس  ِتنأ  - 
مھنیب ِكب  بّحرم  ریغ  ِتنأ   ، مھیلع ناكملا  قیضل  نكلو   ، ًابح سیل  ضعبلا  مھضعب 

. ينیقدص  .. اًءوس رمألا  ديزي  نل  لفحلاب  ضیبألا  ِكءادترا   ، لعفلاب

؟ اًذإ كعم  لفحلا  رضحأس  فیك   ، يننوھركي مھنأ  ينعتأ  ؟  اذام - 

نيرضحت امدنع  ِكوھركي  نلو   ، مھيدعاستس كنأ  مھل  لقأ  امدنع  ِكوھركي  نل  - 
. يتقفرب لفحلا 

: ةلئاق ةيرخس  ةماستبا  اریم  تمستبا 

. برعلا خیش  كنأ  تیسن  - 

، سرعلا ةلدب  يدترأس   .. ایھ  ، بقللا اذھ  هركأ  يننأ  نیملعت   ، ةمیئل نم  ِكل  اي  - 
لفحلا ىلإ  بھذنل   ، ةعاس فصن  دعب  ِكیلع  ّرمأسو  فافزلا  ناتسف  يدترا  تنأو 

. ًايوس

مث  ، ةقیقد اھرظتنأ   ، ديدج نم  اریم  باب  قدیل  دمح  داعو   ، اًعيرس ةعاس  فصن  ترم 
. لجخب مستبت  يھو  ةياھنلا  يف  تحتف  نأ  ىلإ   ، ثالثو ناتنثا 

: اًمستبم دمح  لاق 

فافز لفح  ىلإ  يتقفارمل  تادیسلا  ىدحإ  باحطصال  يقيرط  يف  تنك   ، اًرذع - 
. سورعلا باب  تققدو   ، تأطخأ يننأ  ودبي  نكلو 

: لجخب ضرألا  ىلإ  رظنت  يھو  اریم  تلاق 

. اًفیخس نكت  ال  - 

. سورعلا ِكنأب  لعفلاب  رعشأ  يننكلو   ، كلذك نوكأ  نأ  دصقأ  ال  - 

ملالس ىلع  الزن  مث   ، اكباشتف اھعارذ  اریم "  " تعضو ثیح  هعارذ  ّدمو  مستبا 
رمقلا نم  ناطبھي  امھنأكو  الزنف   ، قيرطلا ریني  امھءارو  رمقلا  صرقو   ، ةنیفسلا

. ةرم لوأل  ضرألا  ةيؤرل  ناسمحتم   ، ةرشابم

ليوارسلا لاجرلا  ىدتراو   ، ةثلاثلا ةجردلا  ءاجرأ  يف  ةیماشلا  ديراغزلا  تاوصأ  تلع 
.. نوكبدي مھو  ضرألا  ىلع  مھلجرأ  ةوق  نم  ةنیفسلا  زتھت  نأ  تداكو   ، ةضافضفلا



فقت تناكو   ، ىرخأ ةرم  اھفافز  ناتسف  تدترا  يتلا  ةرونب  دیب  ةمیطاف  تكسمأ 
الصو ىتح   ، نیكبدملا ةرئاد  قرتخت  اھتلعج  مث   ، نوصقري مھو  لاجرلل  قفصت  اًدیعب 
ىتح ةرونب  عم  ةمیطاف  صقرت  تلظو   ، امھلوح لكلا  عمجتف   ، ةرئادلا فصتنم  ىلإ 
ءاوھلا يف  هب  تّحولو  اھقنع  لوح  هيدترت  تناك  يذلا  ليدنملاب  تكسمأف  دمح  تأر 
مستباف هدیب  تكسمأ  نأ  ىلإ  هیلإ  قيرطلا  يف  صقارتت  يھو  ةرئادلا   نم  تجرخو 
ةرئادلا فصتنمل  الصو  نأ  ىلإ  ةمیطاف   عم  صقري  أدبو  اھكرت  مث   ،" اریم لـ" دمح 

. سجرجو ةرونب  نیسورعلا  عم  ةریبكلا 

صقري وھو  ديدش  باجعإب  دمح  لـ  ةرظان   ، دیعب نم  قفصتو  كحضت  اریم  تفقو 
دي لجر  لك  بلطو   ، فوفص يف  عیمجلا  مظتنا  نأ  ىلإ   ، ةرم لوأل  ةكبدلا  اھمامأ 
عم  .. عیمجلا صقر  دق  نوكي  ىتح  راودألا  اولدابت   ، قئاقد دعبو   ، اھعم صقریل  ةأرما 

. عیمجلا

بلط ضفرت  نأ  نم  اًفوخ   ، هیلع رطیسي  لجخلاو  تاظحلل  اریم  مامأ  رھاض  فقو 
يف دمح  ىلإ  اریم  ترظنف  ةرونب   سورعلا  عم  دمح  صقري  ناك  امنیب   ، هعم صقرلا 
نأ الإ   ، اھءانبأ رمع  يف  رھاض  نأو  ةصاخ  ةصقرلا  هذھ  ىلع  قفاوت  نأ  نم  لجخ 
ىلإ نانثالا  مضناو  رھاض  دیب  تكسمأو  تعجشتف   ، ةقفاوملاب هسأر  زھ  دمح 

. لبق نم  كحضت  مل  اھنأكو   ، نونجب كحضت  يھو  صقرت  تحارف   ، نیصقارلا

هعم فوطت  نأ  تداك  ىتح  اصقرف   ، دمح عم  صقرتل  ةمیطاف  رود  ءاجو   ، عیمجلا راد 
سيرعلا عم  اریم  صقرت  تناك  تقولا  اذھ  يفو   ، اھلمكأب ةنیفسلا  حطس  ةمیطاف 

ملو عیمجلل  كحضت  يھو  ترادف  اریم  سجرج  رادأ  ةلوجلا  هذھ  ءاھتنا  دعبو  سجرج 
ىتح اًریثك  اھب  رادو  ىلعألل  اھعفر  مث  اھرصخ  لوح  هيدي  عضو  دقو  دمح  الإ  اھفقوي 
يف ةثلاثلا  ةجردلا  ءاسن  عیمج  تقلحف  هدیلقت  يف  عیمجلا  أدبو   ، هابتنالا تفل 

. ءامسلا ىلإ  نلصي  نأ  ندك  ىتح  ءاوھلا 

ءاوھلا يف  ماعطلا  ضعب  ىلع  لوصحلل  رئاود  يف  عیمجلا  سلجو  ةصقرلا  تھتنا 
ىلع ةدحاو  ةرئاد  يف  دمحو   ، اریم  ، ةمیطاف  ، ةرونب  ، سجرج  ، رھاض عّمجتو   ، قلطلا

. ةھكافلا ضعبو  رئاطفلاو  شیقانملا  لوانتل  ؛  ضرألا

لفحلا لاوط  اھبقارت  تلظ  يھف   ، مھعم اریم  دوجو  نم  قیضلاب  ةمیطاف  ترعش 
ملعت ال   ، ةقالعلا هذھ  الو   ، ةلماعملا هذھ  بحت  مل  دمح  لـ  اھتلماعم  تظحالو 
قنحلا ّقیضت  نأ  تلواحف   ، اھل حرتست  مل  طقف  اھنكلو   ، اھنأش نم  سیل  هنإ  ؟  اذامل

عیبل اھناكم  تحبصأ   ، ةثلاثلا ةجردلا  نأكو   ، اھنأشو اھتقطنم  كرتت  ىتح   ، اھیلع
. لكش يأب  هیلع  ظفاحت  نأ  بجيو   ، قوسلا يف  تاورضخلا 

: ةمیطاف تلاق 

يف ماعطلا  عاونأ  رخفأ  نولكأت  مكنأ  ملعن   ، ةعضاوتملا ةبجولا  هذھ  ىلع  انيرذعأ  - 
. انيدل دجوي  ام  طقف  اذھ   ، ةثلاثلا ةجردلا  انھ  نكلو   ، ىلوألا ةجردلا 



: اریم تدر 

. اًریثك ماعطلا  تببحأ  دقل   .. سكعلاب - 

: ةيرخسب ةمیطاف  تلاق 

. ءارقفلا برعلا  عم  ةرماغم   ، ِكل ةبسنلاب  رییغت  درجم  اذھف   ، دیكأتلاب - 

: دمح لاق 

نع فقوتلا  يف  اھسفن  ةدعاسم  عیطتست  ال  اھنإ   ، اریم اي  اھب  كلاب  يلغشت  ال  - 
ةسكاشم عیمجلا  دقتنت  نأ  بجي   ، ةمیطاف يھ  هذھ   ، ءایشألا هذھ  لثم  لوق 

. بلقلا ةبیط  اھنكلو 

: ةمیطاف تلاق 

، هلوق تدرأ  ام  لك  اذھ   ، انھ هلكأل  رطضت  اّمع  مناھلل  رذتعا  ؟  انأ  .. ةسكاشم - 
. بناجألا لثم  ًالوسعم  سیل  يناسل 

كل اًركش  نكلو  ماعطلا  لوانتل  سیلو   ، سجرجو ةرونب  ةدعاسمل  انھ  ىلإ  تئج  - 
. لاح لك  ىلع 

ًابرح اھیلع  نشت  اھنأب  ترعش  دقو   ، ةمیطاف ىلإ  رظنت  يھو  ةدحب  اریم  اھتلاق 
دمح عم  صقرلا  لواحت  يتلا  ةاتفلا  اھبقارت  تناك  اًضيأ  يھف  اھببس  تملع  ةدراب 
اھعم فقي  ناك  يتلا  ةاتفلا  اھسفن  يھ   ، رارمتساب دیعب  نم  هب  قّدحت  يتلاو 

؟ ىرخألا يھ  هنم  ديرت  اذامف   ، ةحرابلا

: اًمستبم سجرج  سيرعلا  ثدحت  امدنع  ةندھلا  ّتلح 

. يرمع ةليوط  هاسنأ  نل  لیمجلا  مویلا  اذھ   ، مكركشأ فیك  فرعأ  ال  - 

: ماستباب اریم  تلءاست 

؟ ةرونب ىلع  تفرعت  فیك  - 

انرغص ذنم   ، ةرواجتم لزانم  يفو   ، ةرواجتم ماحرأ  يف  هللا  انقلخ   ، اھمع نبا  انأ  - 
، اًدبأ قرتفن  مل   ، ًايوس اًضيأ  كحضنو  ًايوس  يكبن   ، ًايوس ثدحتن   ، ًايوس بعلن  نحنو 

ةلحرم يف  قرتفن  نأو  دب  ، ال  ةأرما ةرونب  نأو  لجر  يننأ  ةركف  انلاب  ىلع  رطخت  ملو 
تلق  ، نآلا دعب  اھعم  عكستلا  يننكمي  الو  تربك  ةرونب  نأ  يدلاو  يل  لاق  امدنع   ، ام

. اھعم عكستلا  لمكأ  نأ  ديرأ   ، يبأ اي  اھجوزتأس   .. هل

: ةرونب تلاق 

، امكنیب براقت  ثدحي   ، اریم ةدیس  اي  ةليوط  ةدمل  صخش  ىلع  نیفرعتت  امدنع  - 
عیطتسأ ام  لك   ، ينم ًءزج  سجرج   ، ِكنم ًءزج  تقولا  عم  صخشلا  اذھ  حبصيو 



شیعأل حابصلا  يف  هارأ  ىتح  اًعيرس  مانأس  يننأ  وھ  مویلا  ةياھن  يف  هب  ریكفتلا 
انرمع نم  ةظحل  ّعیضن  نأ  ديرن  ال  اننكلو   ، اًراغص انلز  ام  اننأ  ملعأ   ، اًديدج اًموي  هعم 

؟. اًركبم انجوزت  اننأ  أطخلا  نم  هنأ  نيرتأ   ، اًعم اھیف  نوكن  نأ  نود 

: اریم تباجأ 

يف  ، اًدیعس هلعجي  ام  لعفي  نأ  ناسنا  لك  ىلعو   ، انتارایتخا يف  رارحأ  انعیمج  - 
هھجو ىلإ  نيرظنت  امدنع  كیلع   ، صخش عم  كتداسو  نیمساقتتس  مویلا  ةياھن 
صخش جاوز  يف  دحأ  يأر  مھي  كلذلو ال   ، ةداعسلاب نيرعشت  نأ  ةظحللا  هذھ  يف 

انأف  ، ييأر كمھي  ناك  اذإ  نكلو   ، ضعبلا امھضعب  نابحي  ناجوزلا  نأ  املاط  رخآ  نم 
نأ بجي  هحور  مأوت  صخشلا  دجي  امدنع   ، حیحصلا ءيشلا  امتلعف  امكنأ  ىرأ 

. هرمع وأ  هفورظ  تناك  امھم  هب  ثبشتي 

: ةمیطاف تلاق 

هنأ يل  لاقو  حورلا  مأوت  ةيرظن  نع  حابصلا  يف  دمحو  انأ  ثدحتن  انك  ةفداصملل ! اي  - 
، انءانبأ مھ  انحاورأ  مأوت  نأ  لب  صخش  لكل  حور  مأوت  دجوي  ال  هنأ  يأ  اھب  نمؤي  ال 

؟. اریم ةدیس  اي  ِكجوز  نم  دالوأ  كيدل  لھ 

ةجردلل اھبلج  ىلع  اھلخادب  همولت  يھو   ، قیضب دمح  ىلإ  ترظنو  اریم  هجو  ّرمحا 
يھو  ، اھنم لقأ  اھرظن  ةھجو  نم  يتلا  ةیبرعلا  نم  تاناھإلا  هذھل  ضرعتلل  ةثلاثلا 

. ءادعلا اذھب  اھلماعت  يتلا  ةدیحولا  يھ  نكت  مل  الإو   ، هل رعاشم  نكت  دیكأتلاب 

: ةدحب دمح  لاق 

لوصحلاو نیسورعلل  ةئنھتلا  ميدقتل  انھ  اھنإ  ؟  باوجتسا يف  اریم  نأ  رعشأ  اذامل  - 
. حرملا ضعب  ىلع 

: تلاقو  ، ٍدحتب ةمیطاف  ىلإ  اریم  ترظن 

صخش عم  ثدحتت  نأ  اًعئار  سیلأ   ، بارغألا عم  ثيدحلا  بحأ   ، دمح اي  سأب  ال  - 
نكسي ام  لكب  ثدحتت  كلعجي  اذھ  ؟  امكثيدح ءاھتنا  دعب  اًدبأ  هارت  نل  كنأ  اًدیج  ملعت 

وذح وذحأ  اذ  انأ  اھو   ، انھ ىلإ  تأت  امدنع  كلذ  لعفت  كنأ  ملعأ   ، جرح نود  كردص 
. يجوز نم  دالوأ  ّيدل  سیل  ةمیطاف  اي  .. ال  قودصلا يقيدص 

: اًمستبم رھاض  لاق 

حور نأ  مسقأ   ، حورلا مأوت  ةيرظنب  نمؤأ  انأ   ، ةلیمجلا ةدیسلا  اھتيأ  يبضغت  ال  - 
. يننكست نيرون " "

: ةمیطاف تلاق 

اكيرمأ ىلإ  لصن  امدنع   ، كلقع حاورألا  تفلتأ  دقو  رھاض  اي  نوكسم  دیكأتلاب  َتنأ  - 
؟. طبضلاب كل  ىرج  اذام  ىرن  يكل  ةسینكلا  ىلإ  كعم  بھذأس 



: اریم تلءاست 

؟. ةنیفسلا ىلع  انعم  رفاستأ  نيرون  يھ  نم  - 

: دمح باجأ 

ّالأ نآلا  انوعد   ، دعب امیف  كیلع  اّھصقأ  فوس   ، ةليوط اھتصق  نإ   ، انھ تسیل  ال،  - 
؟ اریم اي  ةدعتسم   ، انفرغ ىلإ  بھذنلف  ایھ   ، نیسورعلا نع  لغشنن 

: ةمیطاف ىلإ  رظنت  يھو  ةمستبم  اریم  تدر 

تیسنأ  ، يمامأ فوقولا  دحأ  عیطتسي  الو   ، ةدعتسم اًمئاد  ةیكيرمأ  ةدیس  انأ  - 
؟. كلذ

: ًالئاق اھتسلج  نم  ضوھنلا  يف  اھدعاسي  يكل  اریم  دیب  كسمي  وھو  دمح  مستبا 

؟ ىسنأ فیكو  - 

. تمصب امھبقارت  ةمیطاف  تلاز  امو 

الصح ةیقار  سبالمل  فافزلا  سبالم  نم  امھسبالم  لادبإب  سورعلاو  سيرعلا  ماق 
ىلوألا ةجردلا  يف  راظنألا  امھیلإ  ناتفلي  ال  ىتح  اریمو  دمح  ةنازخ  نم  اھیلع 

: ةلئاق عیمجلا  ةیحتب  اریم  تماقو 

. لعفلاب اًعتمم  اًتقو  انھ  تیضق   ، مكتيؤرب اًدج  تدعس  - 

: ةمیطاف تحاصف   ، ىلعألا ىلإ  ملالسلا  ىلع  دوعصلاب  عیمجلا  َّمھ 
؟. كعم ةملكب  يل  حمست  لھ   ، دمح - 

يف دمح  هبشت  يتلا   ، ةیبرعلا هذھ  نم  اھبلق  لكأت  ةریغلاو  ةمیطاف  ىلإ  اریم  ترظن 
اھنإ  ، اھیلإ ةمیطاف  ةرظن  يھ  اھتریغ  نم  داز  يذلاو   ، هرمعو  ، هنيد  ، هعابط  ، هتغل

، لیلق ذنم  اھل  هتھجو  يذلا  ثيدحلا  ىلإ  ةفاضإلاب   ، ىرخأ ىلإ  ةأرما  نم  ةریغ  ةرظن 
اھنأ ىلع  لدت  تارشؤم  دمح  مامأ  اھتروص  هيوشت  يف  ةبغرلا  هذھو   ، ةیئادعلا كلت 

: اھسفن يف  تلاق   ، هب ةبجعم 

". ناتنثا لمحتأ  نأ  نكمي  ؟ ال  يفكت ةمطاف  نكت  ملأ  "

: ًالئاق اھناكم  يف  ترّمست  يتلا  اریم  ىلإ  دمح  رظن 

. ةدحاو ةقیقد  دعب  دوعأس   ، ينيرظتنا - 

: ةلئاق اریم  ىلإ  رظنت  يھو  دمح  ىلإ  ماستبالاب  ةمیطاف  تماق 

كركشأو  ، ةفیطل ةدیس  اھنإ   ، ةیبنجألا كتقيدص  نع  قباسلا  يثيدح  نع  رذتعأ  - 
. انتدعاسم ىلع 



: ًالئاق در 

. ةمیطاف اي  ِكل  اًركش   ، لعفلاب ةفیطل  ةدیس  اریم  ركشلا  قحتسي  اًئیش  لعفأ  مل  -

* * *

: اریم هجوب  حیصت  يھو  ةمیطاف  تلاق 

سانلا لك  نأ  نیلاختأ   ، يل خأ  ةباثمب  هنإ   ، اًدبأ دمح  بـ  بجعأ  مل  ؟  نیلوقت اذام  - 
. دراب بلقب  ةیبنجأ  تسل  انأ   ، نیجوزتم لاجر  مارغ  يف  نوعقي  ؟  كلثم

ىلإ رظنت  تأدبو  تكبترا  يتلا  ةمیطاف  ّينیع  ىلإ  رظنت  يھو  ٍدحتب   اریم  تلاق 
: ضرألا

مل رخآ  لجر  نع  ثحبلا  وھ   ، اھقالط دعب  هب  تماق  ءيش  لوأ  ةأرما  ىلإ  نآلا  رظنأ  - 
رفسلا ءانع  اھسفن  تّفلكف   ، هدلب يف  هناونع  فرعت  لجر ال   ، تاونس ثالث  نم  هرت 

نع ثيدحلا  يف  تاعاس  نآلا  يضقت  اھنإ  لب   ، هناونع نوفرعي  هل  ءاقدصأ  ىلإ 
ىلع اھنم  ریغت  تناك  يتلا  ةأرملا  نأ  تبثتل  طقف   ، اھوشاع نم  لكل  ةملؤم  تايركذ 
مل نإ   ، هیلع بذكت  ملو  هل  ةصلخم  اھنأب  هربختو  لجرلا  اذھ  هجو  يف  رظنت  مث   ، أطخ

. ريدقت لقأ  ىلع  هب  ةبجعم  اھنإ  دب  الف  لجرلا  اذھ  قشعت  ةأرملا  هذھ  نكت 

تیتوأ ام  لكب  اھسبح  تلواح  عومدب  ةمیطاف  ىنیع  تعملو   ، تاظحلل تمصلا  داس 
: قونخم توصب  تلاقف   ، ةوق نم 

هتلعف ام  لك   ، هنم برتقأ  مل  يننأل   ، ءيش ریغي  نل  اذھ   ، هب ةبجعم  تنك  ول  ىتح  - 
يف هتالواحم  هتجوزل  هصالخإو  هبح  هءاقدصأ  عم  هتاياكح   ، هل تعمتسا  يننأ  وھ 
يذلا لجرلل  لاثم  هیف  تيأر  هیلع  لوصحلا  يف  كتتامتسا  مغر  كنع  داعتبالا 
قرفي ام  ءيطاخلا  تقولا  يف  حیحصلا  صخشلا  نیلباقت  نأ  نكمملا  نم   ، هانمتأ

. ائیش لعفأ  مل  انأو  رمألا  عم  لماعتلا  يف  كتقيرط  وھ 

ِكلعج ام  اذھو   ، اًدبأ روعشلا  سفن  ِكلدابي  مل   ، ِكل حمسي  مل  هنأل  اًئیش  يلعفت  مل  - 
يننأب ينيرعشتل   ، ّينع ِكل  اھلاق  دمح  نأ  نیعّدت  بيذاكأ  نیقلتختو  َّيلع  نيدقحت 

. ِكل حمسأ  نلو  يبلق  قرح  نيديرت   ، يدیب هتعنص  اًمھو  هعم  تشع 

دقل  ، بارغألل ةقیقحلا  لوقن  اننأ  مویلا  كلذ  يف  يلوقت  ملأ   ، كیلع ةقفشلاب  رعشأ  - 
، فطلب ِكلماعي  طقف  وھو  ؟  ِكبحي هنأ  تقولا  لاوط  نیعّدت   ، ءيش لك  دمح  يل  ىور 
، ةیناث يناري  نل  هنأ  ملعي  ناك  ؟  ةطاسبب كلذ  لقي  مل  اذامل   ، ًالعف ِكبحي  ناك  اذإ 

؟. فقوملا اذھ  يف  بذكلا  هدیفیس  اذامب 

: اریم تلاق 

، ةنیفسلا قرغ  لبق  هتجوز  دمح  يسن  دقل   ، ةقیقحلا تسیل  هذھ  نأ  ِكل  دكؤأ  - 
لوقي نم  يننأ  دكؤي  فافزلا  لفح  دعب  ثدح  امو   ، اھلمكأب يتایح  هعم  يناسنأو 



تاونس ثالثلا  لاوط  دمح  قارف  عیطتسأ  ينلعج ال  ام  نآلا  كل  يورأس   ، ةقیقحلا
. ةیضاملا

*******

سداسلا لصفلا 

عارذب ةرونب  تثبشت  امنیب   ، سجرج عارذب  اریم  تكسمأ  ىلعألا  ىلإ  عیمجلا  دعص 
ةجردلا بّاكر  تارظن  ببسب  اھلجخ  ةدش  نم  هلخادب  ءابتخالا  لواحت  يھو  دمح 

اذھل يمتنأ  ال   " ةدحاو ةلمج  اھتھبج  ىلع  بوتكم  هنأب  ترعش  ىتح  مھل  ىلوألا 
". ناكملا

دنع جراخلا  يف  سلجي  وھو  يرنھ  اھجوز  اریم  تأر  فرغلا  حانج  ىلإ  مھریس  لالخ 
: دمح اھل  لاق  ىتح   ، تاظحل عضب  هیلإ  ترظنف   ، ةنیفسلا ةفاح 

. يرنھ ىلإ  بھذنل  ایھ  - 

: ًالئاق سجرج  ىلإ  رظن  مث 

سورعلا باحطصا  نآلا  كناكمإي  ةروظحملا  ةقطنملا  انزتجا  دقل   ، سيرع اي  تنأو  - 
. امكدحو ةفرغلا  ىلإ  باھذلاو 



: هثيدح لمكأو  اریم  ىلإ  رظنلا  داعأ 

اھيّركذتو سورعلل  هیطعت  نأ  ِكنكميأ   ، ِكتبیقح يف  ةفرغلا  حاتفم  نیلمحت  اریم  - 
؟ ةدحاو ةقیقد  ةدمل  دارفنا  ىلع  سيرعلا  عم  ثدحتأ  امثير   ، اھمقرب

. ةقفاوملاب اریم  تباجأ 

ىلإ دمح  ةبحصب  اریم  تبھذ  امنیب   ، ةفرغلا ىلإ  امھقيرط  يف  ناسورعلا  بھذ 
: ًالئاق هوحن  ةمداق  اھآر  امدنع  ةضيرع  ةماستبا  مستبا  يذلا  يرنھ 

ةبسانم يأ  يف  ناتسفلا  اذھ  ءادترا  لجأ  نم  ِكاجرتأ  تنك   ، مویلا ةلیمج  ِتنأ  مك  - 
. نیضفرت تنك  كنكلو   ، لبق نم  اھیلإ  انیعُد  يتلا  تابسانملا  نم 

: ةكحاض تلاق 

سرع ىلإ  ةوعدلا  نم  لمجأ  دجأ  ملو   ، هب قیلت  يتلا  ةبسانملا  ىلإ  هرّخدأ  تنك  - 
؟. قدصتأ يرنھ  اي  ةكبدلا  تصقر  دقل   ، هيدترأ يكل 

: اًمستبم در 

. يتزيزع اي  ِكتقوب  ِتعتمتسا  ِكنأ  دیعس  انأ  - 

. روفلا ىلع  مونلا  يف  بغرأ   ، ًایلاح يامدقب  رعشأ  الو   ، اًریثك تعتمتسا  معن  - 

: اًمستبم دمح  لاق 

. روفلا ىلع  يمانو  يبھذا  -

ِكیفاوأس مث   ، تقولا ضعبل  انھ  دمح  عم  سلجأس  يتزيزع  ایھ  لجرلا  تعمس  - 
. ریخ ىلع  نیحبصت   ، ةھرب دعب 

: ةلئاق تمستبا 

. ریخ ىلع  نوحبصت  - 

. ءارولا ىلإ  ةعرسم  تداعف  ام  ائیش  تركذت  مث   ، تاوطخ عضب  تراس 

. تأطخأ دقل  - 

: دمح لاق 

ديرن ام  اذھ  ؟  ةرملا هذھ  تأطخأ  امیف  نكلو   ، كمیش نم  هنإ   ، يعیبط ءيش  اذھ  - 
. هفرعن نأ 

. يرنھ كحضي  ناك  امنیب 

تفرصت  ، دمح اي  كتفرغ  مقر  ةرونب  يطعأ  نأ  ضرتفملا  نم  هنأ  تیسن  دقل  - 
لجخأ ؟  نآلا لعفنس  اذام   ، يحاتفم اھتیطعأو  يتفرغ  ناكم  اھل  تفصوو  ةیعیبطب 



. ةفرغلا نم  امھجارخإب  موقأو  امھیلإ  بھذأ  نأ 

: شاھدناب يرنھ  لءاست 

؟. انتفرغ يف  تیبي  نم  ؟  يتزيزع نآلا  ثدحي  اذام  - 

: دمح لاق   ، ثدح ام  يرنھ  ــــ  اریم ل تحرش  نأ  دعب 

يل ًاناكم  اًمود  دجأس  انأو   ، يرنھو ِتنأ  يتفرغ  يف  تیبملا  نیعیطتست   ، سأب ال  - 
. سجرجو ةرونب  شارف  ىلع  ةلیللا  تیبأس   ، ةثلاثلا ةجردلا  يف 

: يرنھ لاق 

نأ عیطتسأ  ، ال  دمح اي  كتفرغ  يف  مانأ  نل  يننكلو   ، بسنألا لحلا  وھ  اذھ  معن  - 
. يشارف سیل  شارف  ىلع  وفغأ 

: دمح لاق 

. كشارف سیل  شارف  ىلع  ًایلاح  تیبت  كنكلو  - 

: يرنھ مستبا 

. يلبق نم  دحأ  شارف  نكي  مل  - 

: ًالئاق ةرخاس  ةكحض  دمح  كحض 

، كلبق نم  دحأل  شارفلا  نكي  مل   ، تقدص معن   ، هسفنب ّدتعملا  يبنجألا  اھيأ  - 
ةلودلا لاجر  نم  نيرھاسلاو  ىراكسلا  بناجب  رابلا  يف  تیبملا  كیلع  كرابم 

. مویلا حئاضفلاو  رارسألا  نم  ریثكلا  ىلإ  عمتستس   ، لامعألا لاجرو 

. ةعتمم ةلیل  نوكتس   ، معن - 

: اریم تلاق 

. مونلل بھذأس  - 

هنم اھجرخي  مل   ، قیمع مون  رحب  يف  تحبس  دق  اھلالخ  اریم  تناك   ، ةعاس ترم 
: تلاقو ةّطبختم  تماقف  بابلا  ىلع  قرط  توص  ىوس 

؟   نم - 

: دمح باجأف 

. انأ - 

: ةلئاق رتوتلاب  رعشت  يھو  بابلا  تحتفو   ، روفلا ىلع  اریم  ّينیع  نم  مونلا  رياطت 

؟ ائیش ثدح  لھ  ؟  ديرت اذام  - 



: ًالئاق مستبي  وھو  ةفرغلا  باب  ىلع  هادي  دمح  عضو 

. اھب ِتمنو   ، يتماجیب ِتيدترا  ِكنأ  ىرأ  - 

: جرحلاب رعشت  يھو  اریم  تلاق 

سیلأ لاح  ةيأ  ىلع  مویلا  ةماجیبلا  يدترتس  نكت  ملو  ناتسفلا  قزمتي  نأ  ُتفِخ  - 
. حابصلا يف  كل  اھفظنأس  ؟  كلذك

ةماجیبلا نأ  ملعأ  نكأ  مل  طقف  يننإ   ، سكعلاب اھل  كءادترا  نم  اًجعزنم  تسل  - 
مأ  ، ةماجیبلا لامج  وھ  يانیع  هارت  ام  تناك  نإ  ملعأ  ةقیقحلا ال  يف   ، لامجلا اذھب 
اھیف نكسي  كرطع  يلعجا  حابصلا  يف  اھیفظنت  ال  ِكوجرأ   ، اھلخادب ِتنأ  ِكلامج 

. تقولا ضعبل 

: اھھجو ّرمحا  دقو  اریم  تلاق 

؟ ينلزاغت يكل  لیللا  نم  ةرخأتملا  ةعاسلا  هذھ  يف  ِباب  قدتأ  - 

؟ يتیسنأ  ، يتفرغ يف  كنإ  مانأل  تئج  لب  ال،  - 

اھل كرحي  مل  يتلا  اریم  شاھدنا  طسو   ، بابلا قلغأو  ةفرغلا  ىلإ  دمح  لخد 
نم ءىدھي  ىتح  لاقو  هتنازخ  ىلإ  بھذو  اھبلق  تاقد  عراستت  تأدبو   ، اًنكاس

: اھعور

فسآ  ، ةلذبلاب مونلا  ديرأ  اًضيأ ال  يننأل  طقف  انھ  ىلإ  تئج  ِكعم  حزمأ   ، يقلقت ال  - 
. روفلا ىلع  جرخأو  ةنازخلا  نم  مونلا  سبالم  بلجأس   ، ِكظاقيإ ىلع 

: ةظحللا هذھ  يف  اھفعض  ىدمب  هرعشت  ّالأ  لواحت  يھو  اریم "  " تلاق

. قلقلاب رعشأ  ال  - 

. قلقلا نم  نیتومتس  - 

: ةلئاق مستبت  يھو  شارفلا  ىلع  اریم  تسلج 

. اًریثك تكحض  دقل   ، ىسنت يتلا ال  مايألا  نم  مویلا  نأ  رعشأ  - 

: ًالئاق شارفلل  لباقملا  يسركلا  ىلع  وھ  سلج 

. ةلیمجلا ةیبنجألا  اھتيأ  برعلا  لظ  ةفخ  اھنإ  - 

ّالأ بجيو   ، اًجوزتم ًالجر  كنأ  ملعت  الأ  ةبسانملاب   ، ةمیطاف لظ  ةفخ  اًصوصخو  معن  - 
؟ كیلع راغت  اھلعجت  ةجردل  كنم  برتقت  نأب  ةدیس  يأل  حمست 

ثدحي مل  هنأل  لب   ، اًجوزتم ًالجر  يننأل  طقف  سیل  عبطلاب ال،  ؟  َّيلع راغت  ةمیطاف  - 
ال انیكحو  انقداصت   ، طقف ناموي  ًايوس  انیضق  دقل  َّيلإ  ةبذجنم  اھلعجي  اًئیش  اننیب 

. َّيلإ بذجنت  اھلعجي  اھل  هتلق  ءيش  دجوي 



: بضغب اریم  تلاق 

مل لجر  نم  ةأرما  برتقت  نل   ، ةدحاو ةقیقد  يف  ثدحي  نأ  نكمملا  نم  باجعإلا  - 
امھتيأر  ، ةریغلاو باجعإلاو   ، بارتقالاب اھل  تحمس  تنأو   ، هنم بارتقالاب  اھل  حمسي 

. اھینیع يف 

؟! يتجوز ةمطاف  رعاشم  ىلع  ةفئاخ  دحلا  اذھلأ  ؟  اھنم نیجعزنت  اذامل  - 

: اریم تكبترا 

. كئدابم رسكت  كارأ  نأ  بحأ  ، ال  أدبم هنإ  - 

. سمألاب ِكعم  اھترسك  - 

: ضفخنم توصب  تلاق  مث  لجخلا  ةدش  نم  ضرألا  ىلإ  رظنت  يھو  تاظحلل  تتمص 

نأ يجوز  نم  تبلط  يننأ  ىتح   ، ةظحللا كلت  ذنم  ينلكأي  بنذلاب  ترعش  دقو  - 
. ىرخأ ةرم  هدیعن  نأ  بجي  الو   ، أطخ ناك  اننیب  ثدح  ام   ، قرتفن

: ًالئاق دمح  مستبا 

؟ اریم اي  هدیعنس  اننأ  لاق  نمو  - 

: تمثعلت

. أطخ ناك  اننیب  ثدح  ام  نأ  مھملا   ، الإ سیلو  ثيدح  درجم  هنإ   ، دحأ كلذ  لقي  مل  - 

. ةمیطاف ـــ  انأ ل بھذأسو   ، مونلا ىلإ  يدوعت  يكل  نآلا  ِككرتأس   .. عبطلاب - 

تفقوو  ، شارفلا ىلع  نم  اریم  تماقف   ، ةفرغلا باب  ىلإ  هجتي  وھو  دمح  كحض 
: ديدش بضغب  لوقت  يھو  هلباقم  يف  بابلا  مامأ 

لجأ نم  ؛  ىرخأ ةرم  ةقولخملا  هذھ  عم  لماعتت  ال   ، اذھ ركذت   ، جوزتم لجر  تنأ  - 
. كتجوز

نل  ، نآلا تقو  نم  اھعم  تیضق  امھم   ، ينع ةبيرغ  ةأرما   ، لبق نم  تلق  امك  اھنإ  - 
. اھعم ّيدل  تقو  نم  ىقبت  ام  ينم  عیضي  يكل ال  ينیعد   ، ةیناث اھارأ 

. اھتاقالمل بھذت  يكل  لحرت  ككرتأ  نل  - 

؟ يتجوز لجأ  نم  ؟  اذامل - 

. ةمطاف لجأ  نم   ، معن - 

. ةقیقحلا يلوق  طقف   ، ءيش كل  نعت  اھنأ ال  ملعأ   ، اھرمأل نیھبأت  تنأ ال  - 

؟ لوقأ نأ  ينديرت  اذام  - 

نیقیطت ال  كنأل  ؛  كلجأ نم  ةمیطاف  ةاقالمل  بھذأ  نأ  ينيديرت  ال  ِكنأ  يلوق  -  



. ىرخأ ةأرما  عم  يتيؤر 

؟ هلوقأ نأ  ينديرت  ام  اذھأ  - 

. حابصلا ىتح  انھ  ِكعم  ىقبأس   ، كلذ تلق  اذإ   ، معن - 

" دمح  " تلاقو لـ  ، ةفرغلا باب  مامأ  نم  اریم  تكرحت 

، اھّلبق لب   ، اھرماس  ، اھعم كحضا  اھعم  عكست   ، ةبيرغلا عم  كتلیل  ضقا   ، بھذا - 
. رمعلا لاوط  كمامأ  ةفیعض  لظتس  اھنأب  رعشت  اھلعجتو  اھرسأت   ، ةيوق ةلبق 

. طقف ِتنأ  كلیبقت  ديرأ  يننكلو  - 

ملو  ، ةليوط ةلبق  اھّلبقو  اھیعارذ  نم  اھكسمأو  اریم  هاجتاب  عرسأ  مث  دمح  اھلاق 
. ةلیللا هذھ  هتفرغ  نم  دمح  جرخي 

* * *

اھبناجب دمح  تأرو  اھینیع  تحتف  امدنع  يلاتلا  مویلا  حابص  يف  اریم  تمستبا 
: ًالئاق مستباو  رخآلا  وھ  ظقیتسا  دقو   ، شارفلا ىلع 

؟. حابصلا يف  اًرون  ِكھجو  دادزي  لھ  - 

. كھجو تيأر  املك  هتینمت  املاطل  اًئیش  لعفأ  نأ  ديرأ  - 

؟ ماھلا ءيشلا  اذھ  وھ  ام  - 

يكلم ِلازت  ام  ِتنأو   ، ظاقیتسالاو مونلا  نیب  تنأو   ، حابص لك  ِكیتنجو  لیبقت  ديرأ  - 
. اًضيأ ِكتقیقح  يفو  كمالحأ  يف  ينيرت  ِتلز  ام   ، طقف انأ 

. اًعيرس ةلبقلا  هذھ  ينیطعأ  كلضف  نم  -  

: تلاقو دمح  لیبقتب  اریم  تماق 

. يتایح ةيادب  يھ  ةلحرلا  هذھ  نأ  رعشأ   ، اًریثك ةنیفسلا  هذھ  بحأ   ، ملعتأ - 

، اًریثك اھنم  فاخأ  نآلا  نكلو   ، ةلحرلا هذھ  ةيادبل  اًسمحتم  تنك   ، سكعلاب رعشأ  - 
؟ يھتنت نا  دعب  لعفنس  اذام 

. رصمب كعم  شیعأو   ، قالطلا ىلع  لصحأس  - 

؟! ةطاسبلا هذھب  - 

كتجوز نوكأ  نأ  ّيدل  ةلكشم  ، ال  عبرأب جاوزلا  كقح  نم   ، كلذ يف  ةلكشم  ىرأ  ال  - 
، هلعفأس ناك  امھم   ، كنم ينّبرقي  ءيش  يأ  يف  ّيدل  ةلكشم  ال  لب   ، ةیناثلا

. كنع دعبلا  ةركف  لمحتأ  تحبصأ ال 

. ناكم يأ  ىلإ  بھذأ  نل  - 



: لاق مث  اھناضتحاب  دمح  ماق 

يرنھ نیلباقت  ىتح  ةفرغلا  نم  نآلا  يجرخت  نأ  بجي  نكلو   ، اذھب كغالبإ  هركأ  - 
. انھ كنع  ثحبلل  يتأي  الو   ، جراخلاب

ةیضاملا ةلیللا  ناتسف  يدترت  يھو  ةضيرع  ةماستباب  دمح  ةفرغ  نم  اریم  تجرخ 
نأ دعب  ةمسبلا  تفتخا  نأ  ىلإ  ثدح  ام  لكب  اھوطخت  ةوطخ  لك  يف  اھّركذي  يذلا 

. امھتفرغ نم  اًجراخ  يرنھ  تأر 

: شاھدناب تلاق 

؟ ةرونبو سجرج  نيأ  ؟  انتفرغ ىلإ  تلخد  فیك  ؟  يرنھ - 

تذخأف لفسألا  ىلإ  نالزني  امھو  امھتيأر   ، اًحابص ةسداسلا  يف  اظقیتسا  دقل  - 
امف ِتنأ  امأ  ىرخأ  ةرم  تظقیتسا  اذنأ  اھو   ، نیتعاس تمنو  ةفرغلا  حاتفم  امھنم 
؟ لكشلا اذھب  ةلوسك  ِكلعجت  ةثلاثلا  ةجردلاب  اھیتیضق  ةدحاو  ةلیل  ؟  مونلا اذھ  لك 

: ةلئاق تكبترا 

. ناتسفلا اذھ  ليدبت  ديرأ   ، ةفرغلا ىلإ  لخدن  ایھ   ، ةلوسك تسل  - 

. ًايوس راطفإلا  لوانتل  معطملا  يف  ِكرظتنأسو   ، كلذب ِتنأ  يموق  - 

* * *

: ةلئاق اھتسلج  نم  لّدعت  يھو  ةمیطاف  تمستبا 

؟! ةلیللا هذھ  نع  هنيركذتت  ام  اذھأ  ؟  كلذ لك  لعف  دمح  - 

: اریم تلاق 

عیطتسأ  ، اًدیج يزكرم  نیملعت  ؟  ِتنأ ؟ .. ِكنم فاخأس  لھ  ؟  بذكأس اذامل   ، معن - 
. اًروف ِكدلب  ىلإ  نيدوعت  ِكلعجت  نآلا  تالاصتا  يرجأ  نأ 

: ةقثب ةمیطاف  تدر 

ِكجوزل يورأ  نأ  نم  نیفاخت   ، ينم نیفاخت  كنكل   ، تاديدھتلا هذھ  لك  نم  مغرلاب  - 
؟ اھدعب تلعف  اذام  هربخأ  نأ  نم  نیفاختو   ، ةنیفسلا ىلع  دمح  نیبو  ِكنیب  ثدح  ام 

ِكبناجب هتكرت  فیكو  ؟  هب ِتلعف  اذام  دمح  لوقأ لـ  نأ  وھ  هنم  نیفاخت  ام  رثكأ  نكلو 
. دبألا ىلإ  ِكھركیف  ؟  جالع الب 

، لیصفتلاب ثدح  ام  ِكل  تحرش   ، ىرخأل ةأرما  نم  قدص  لكب  ِكعم  تثدحت  دقل  - 
؟ ينيددھت ِتلز  امو   ، لبق نم  اھنیملعت  ينوكت  مل  رارسأ  نع  تشتفو 

؟ اھملعأ نكأ  مل  يننأ  ِكل  لاق  نم  - 

ىلإ رظنلاب  تفتكاو   ، ثيدحلا نع  تعطقناف  بضغلاب  ًابوحصم  ًالوھذ  اریم  باصأ 



: تلاق يتلا  ةمیطاف 

دمح نأو   ، ةیحضلا ِكسفن  نيرت   ، ِكرظن ةھجو  نم  نكلو  ثادحألا  نيورت  ِتنأ  معن  - "
، اًحیحص ناك  سكعلا  نكلو   ، ةئداھلا كتایح  ِكنم  بلسو  ِكاوغأ  يذلا  لجرلا  وھ 
، ِكل عمس  امدنع  أطخأ  دقو   ، هنباو هتجوز  هیتیسنأ  نم  ِتنأو   ، هیتيوغأ نم  ِتنأ 

نودوعي ام  ناعرسو  ةلیمجلا  ةأرملا  مامأ  نوفعضي  لاجرلا  ةیقب  نأش  هنأش  نكلو 
. مھتاجوز ىلإ  نودوعيو  ةریغصلا  تاوزنلا  هذھ  نوكرتيو  مھباوص  ىلإ 

هلعف اممو  ِكل  هتلق  امم  نيرتأ   ، طبضلاب ثدح  ام  ِكل  تيور   ، هتایح يف  ةوزن  تسل  - 
؟ هتایح يف  ةوزن  تنك  يننأ  يعم 

ثدح دق  لعفلاب  امكنیب  ثدح  ام   ، لیصافتلا يف  نینمكت  اریم  اي  ناطیشلاك  ِتنأ  - 
طبضلاب هب  ينتربخأ  ام  ِكیلع  دیعأ  ينیعدف  ةفلتخم  لیصافتب  نكلو  دمح  يل  هاور 
. ءيش لك  ّریغت  يتلا  ةریغصلا  تاملكلاب  ثبعلا  بحأ  ، ال  ةحیحصلا لیصافتلاب 

. هتفرع امك  ةلیللا  هذھ  يف  ثدح  ام  ةياور  دیعت  نأ  لبق  ةمیطاف  تلاق 

**********

عباسلا لصفلا 

نم هتلاق  ام  سفن  اھیلع  دیعتل  ةقثو  ةیحيرأ  لكب  اریم  مامأ  ةمیطاف  تسلج 
لیصافت  ، اًدج طیسب  رییغتب  نكلو   ، تاتكسو  ، تاسمھ نم   ، فقاوم نم   ، تارابع

عارذب اریم  تكسمأ   ، ىلعألا ىلإ  عیمجلا  دعص   ، لماكلاب دھشملا  تریغ  ةریغص 
ةدش نم  هلخادب  ءابتخالا  لواحت  يھو  دمح  عارذب  ةرونب  تثبشت  امنیب  سجرج 
ىلع بوتكم  هنأب  ترعش  ىتح   ، مھل ىلوألا  ةجردلا  بّاكر  تارظن  ببسب  اھلجخ 

، فرغلا حانج  ىلإ  مھریس  لالخ   ،" ناكملا اذھل  يمتنأ  ال   " ، ةدحاو ةلمج  اھتھبج 
مث  ، تاظحل ةعضب  هیلإ  ترظنف   ، ةنیفسلا ةفاح  دنع  سلجي  وھو  اھجوز  اریم  تأر 

: تلاق

انأو  ، ءيشلا ضعب  بعتم  هنأ  رعشأ  ؟  يرنھ عم  ثدحتتل  بھذت  نأ  كنكميأ   ، دمح - 
، ةروظحملا ةقطنملا  انزتجا  دقل   ، نیسورعلل ةفرغلا  مقرو  حاتفملا  يطعأس 

. نآلا امھدحو  ریسلا  ناعیطتسي 

: ًالئاق مستبا 

. حابصلا يف  امكارأ   ، نیسورعلل كرابم  - 

: يرنھ ــ  دمح ل لاق  ةنیفسلا  ةفاح  دنع 

؟ انھ َتنأ  - 

: يرنھ لءاست 



؟ سرعلا ىھتنا  لھ  - 

. نیسورعلا عم  كانھ  فقت  كتجوز  يھ  اھو   ، معن - 

؟ ةثلاثلا ةجردلاب  امھتفرغ  تسیلأ  ؟  انھ ىلإ  امھب  ىتأ  اذامو  - 

ةنیفسلا ىلإ  ادعص  مث  اجوزت  دقل   ، ةلیللا يتفرغ  يف  تیبملاب  امھل  تحمس  - 
! اھفافز ناتسفب  ةنیفسلا  نتم  ىلع  سورعلا  تدعص  دقل   .. لُجر اي   ، روفلا ىلع 

. دیج ًالاف  اًمئاد  فافزلا  ناتسف  - 

. كلذك هنإ   ، معن - 

: ًالئاق هوحن  ةمداق  اریم  ىأر  امدنع  ةضيرع  ةماستبا  يرنھ  مستبا 

يف ناتسفلا  اذھ  ءادترا  لجأ  نم  ِكاجرتأ  تنك  دقل   ، اریم اي  مویلا  ةلیمج  ِتنأ  مك  - 
. نیضفرت ِتنك  ِكنكلو   ، لبق نم  اھیلإ  انیعد  يتلا  تابسانملا  نم  ةبسانم  يأ 

: ةكحاض تلاق 

سرع ىلإ  ةوعدلا  نم  لمجأ  دجأ  ملو   ، هب قیلت  يتلا  ةبسانملا  ىلإ  هرخدأ  تنك  - 
؟ قدصتأ  ، يرنھ اي  ةكبدلا  تصقر  دقل   ، هيدترأ يكل 

. يتزيزع اي  ِكتقوب  تعتمتسا  ِكنأ  دیعس  انأ  - 

. روفلا ىلع  مونلا  يف  بغرأ   ، يامدقب رعشأ  الو   ، اًریثك تعتمتسا  معن  - 

: اًمستبم دمح  لاق 

. روفلا ىلع  يمانو  يبھذا  -  

: يرنھ لاق 

ِكیفاوأس مث   ، تقولا ضعبل  انھ  دمح  عم  سلجأس   ، يتزيزع ایھ   ، لجرلا تعمس  - 
. ریخ ىلع  نیحبصت   ، ةھرب دعب 

: تمستبا

. ریخ ىلع  نوحبصت  - 

. ءارولا ىلإ  ةعرسم  تداعف  ام  اًئیش  تركذت  مث   ، تاوطخ عضب  تراس 

. تأطخأ دقل  - 

: دمح لاق 

ديرن ام  اذھ  ؟  ةرملا هذھ  ِتأطخأ  امیف  نكلو   ، كمیش نم  هنإ   ، يعیبط ءيش  اذھ  - 
. هفرعن نأ 



. يرنھ كحضي  ناك  امنیب 

تفرصت  ، دمح اي  كتفرغ  مقر  ةرونب  يطعأ  نأ  ضرتفملا  نم  هنأ  تیسن  دقل  - 
لجخأ ؟  نآلا لعفنس  اذام   ، يحاتفم اھتیطعأو   ، يتفرغ ناكم  اھل  تفصوو  ةیعیبطب 

. ةفرغلا نم  امھجارخإب  موقأو  امھیلإ  بھذأ  نأ 

: يرنھ لءاست 

؟ انتفرغ يف  بارغألا  ءالؤھ  تیبیس  ؟  يتزيزع نآلا  ثدحي  اذام  - 

: دمح لاق 

اًمود دجأس  انأو   ، يرنھو ِتنأ  يتفرغ  يف  تیبملا  نیعیطتست  اریم  اي  سأب  ال  -  
. نیسورعلا شارف  ىلع  ةلیللا  تیبأس   ، ةثلاثلا ةجردلا  يف  يل  ًاناكم 

: يرنھ لاق 

نأ عیطتسأ  ، ال  دمح اي  كتفرغ  يف  مانأ  نل  يننكلو   ، بسنألا لحلا  وھ  اذھ   ، معن - 
. يشارف سیل  شارف  ىلع  وفغأ 

: دمح لاق 

. كشارف سیل  شارف  ىلع  ًایلاح  تیبت  كنكلو  - 

: يرنھ در 

. يلبق نم  دحأ  شارف  نكي  مل  - 

: ًالئاق ةرخاس  ةكحض  دمح  كحض 

، كلبق نم  دحأل  شارفلا  نكي  مل   ، تقدص معن   ، هسفنب ّدتعملا  يبنجألا  اھيأ  - 
ةلودلا لاجر  نم  نيرھاسلاو  ىراكسلا  بناجب  رابلا  يف  تیبملا  كیلع  كرابم 

. مویلا رارسألا  نم  ریثكلا  ىلإ  عمتستس   ، لامعألا لاجرو 

: يرنھ مستبا 

. ةعتمم ةلیل  نوكتس   ، معن - 

: اریم تلاق 

. مونلل بھذأس  - 

ىلإ لوزنلل  هقيرط  يف  راسو  يرنھ  ىلع  ةیحتلا  ءاقلإب  دمح  ماق  مث   ، ةعاس ترم 
: ًالئاق  ، ریسلا نع  هفقوأ  ًاتوص  عمس  هنكلو   ، ةثلاثلا ةجردلا 

. دمح - 

! اریم - 



بھذ مث   ، لیللا نم  رخأتملا  تقولا  اذھ  يف  هل  اریم  ةادانم  نم  دمح  شھدنا 
. ماینلا ظاقيإ  يف  َببستي  ىتح ال  ةفرغلا  باب  مامأ  اھثدحیل 

: اریم تلاق 

وھ لھ   ، يرنھ ىلع  نانئمطالل  تجرخف   ، تظقیتسا مث  طقف  ةعاس  فصنل  تمن  - 
؟. ریخب

دقل  ، كانھ اًسلاج  وھو  نآلا  مان  دق  نوكي  امبر   ، ةدیج ةلاحب  هنإ   ، رابلا يف  هتكرت  - 
. اًریثك برش 

. ریخب نوكي  نأ  ىنمتأ  - 

. حابصلا يف  ِكارأ   ، اًضيأ انأو  - 

: ةلئاق هفاقيإ  اریم  تلواح  امدنع  لیحرلاب  دمح  ّمھ 

؟. نمثلا ةظھاب  ةلدبلا  هذھب  ةثلاثلا  ةجردلا  يف  مانت  فوس  لھ   ، رظتنا - 

؟ كلذ ریغ  لعفأس  اذام   ، معن - 

رثكأ ًابسانم  اذھ  سیلأ   ، ةفیظن ةلدبلا  ىلع  ظفاحو   ، كتفرغ نم  مونلل  سبالم  ذخ  - 
؟ ةیقارلا ةلذبلا  هذھب  مونلا  نم 

. اًدج ًابسانم   ، معن - 

بابلا اریم  تقلغأ  امنیب   ، ةرشابم ةنازخلا  ىلإ  بھذ  َّمث   ، ةفرغلا دمح  لخد 
. شارفلا ىلع  تسلجو 

؟ اھمسا ام   ، يتقياضم لواحت  تناك  يتلا   ، ةیبرعلا ةاتفلا  هذھ  - 

مل اھنكلو   ، هب هوفتت  نأ  لبق  ثيدحلا  يف  ركفت  اھنإ ال  معن   ، ِكتقياضم لواحت  اھنإ ال  - 
. ةمیطاف اھمساو   ، ِكجعزت نأ  اًدبأ  دصقت 

. َكب ةبجعم  اھنإ   ، ةمیطاف معن  - 

: ًالئاق دمح  كحض 

عبطلاب ال.  ، فیخس اذھ  - 

مھفن اننأل   ، رومألا هذھ  فشك  نعطتسي  نم  طقف  ءاسنلا   ، اذھ تنأ  مھفت  نل  - 
ىتح يھ  امك  تاملكلا  مكنقلن  نأ  نوجاتحتف   ، لاجرلا اھيأ  متنأ  امأ   ، تارظنلاب

. اننومھفت

. يب ةبجعم  تسیل  اھنأ  ِكل  دكؤأ  - 

. كب ةبجعم  اھنأ  كل  دكؤأ  انأو  - 



الو يھ  ينمھت  ال   ، ًابيرق ًابأ  حبصأسو   ، جوزتم لجر  يننإ   ، ينمھي ال   ، نكي نإو  - 
. طقف يتجوز  يھ  ينمھت  نم   ، ءاسنلا نم  اھریغ 

: ةلئاق اھھجو  نول  ّرمحا  دقو   ، ةئداھ ةماستبا  اریم  تمستبا 

. كنم هرظتنأ  تنك  ام  وھ  درلا  اذھ   ، تنسحأ - 

. حابصلا يف  ِكارأ   ، سبالم نم  هجاتحأ  ام  تذخأ  دقل  - 

امك اًحيرم  سیل  لفسألا  يف  شارفلا  دیكأتلاب   ، كعم ةداسولا  هذھ  ذخ   ، رظتنا - 
. انھ

اھبناجب هتسلجأو  هیّفكب  اریم  تكسمأف   ، شارفلا ىلع  نم  ةداسولا  دمح  ذخأ 
: ةلئاق تمستباو 

. كل اًركش  - 

: ًالئاق فدرأ  مث  مستبا 

سجرج ــ  ل ءيش  لك  ذفن  نم  ِتنأ  نكلو   ، يتركف تناك  ةركفلا   ، ِكل اًركش  لب  - 
. ةرونبو

. اًدبأ ناقرتفي  ّالأ  ىنمتأ   ، ضعبلا امھضعبل  امھبح  نع  امھثيدحب  اًدج  ترثأت  - 

. اًضيأ كلذ  ىنمتأ  - 

؟ فیك نافرعي  لھ   ، نسلا يف  اًدج  ناریغص  امھنكلو  - 

: ةلئاستم اھسأر  تزھو   ، ًالجخ اریم  هجو  ّرمحا  مث 

. يدصق مھفت  ؟ .. فیك - 

: ًالئاق  ، مستبا

. حئاصنلا ضعب  هتیطعأ  انأو   ، هعم سجرج  دلاو  ثدحت  معن  - 

لجخي نل   ، نسلا يف  ریغص  هنإ   ، اًضيأ انأ  هتحصن  تنك  ،؟  اھتقو يل  لقت  مل  اذامل  - 
اذھ ؟  اھكالتما عیطتسي  ىتح  ىثنألا  عم  لماعتي  فیك  هّملعأس  تنك   ، ينم
نم سیلو   ، لبق نم  فقوملا  اذھب  ترم  ىثنأ  نم  هعامسل  جاتحي  تاذلاب  ثيدحلا 
مأ  ، لعفلاب ةدیعس  هتأرما  تناك  نإ  ملعي  مث ال   ، لاجرلا ةیقب  هلعفي  ام  لعفي   ، لجر

. هءايربك حرجت  ىتح ال  ةداعسلاب  همامأ  رھاظتت 

رغصأ ةرونب  نأ  دقتعأو   ، ةمطاف عم  تحجن  اھنإ   ، ةدیج حئاصن  هتیطعأ  يننأ  دقتعأ  - 
. ةریغصلا نسلا  هذھ  يف  اًفلتخم  اًئیش  اھمھي  نل   ، يتجوز نم  اًرمع 

: ةلئاق هنم  اریم  تبرتقا 



مث  ، هبلق تاضبن  نم  عشي  يذلا  ءفدلاب  يھ  رعشتل   ، اھنم برتقي  نأ  هل  َتلق  لھ  - 
يف يرستل  تلقتناو  هتكرت  دق  هتاضبن  نأب  اھرعشیل   ، اھردص ىلع  هّفك  عضي 
ةدش نم  اًعم  ءاوھلا  يف  ةّقلعم  اھنأكو  ةظحل  يف  امھبولق  حبصتف   ، اھدسج

؟ ناقفخلا

: ًالئاق كبترا 

. اًدغ ةحیصنلا  هذھ  هل  لوقأس  نكلو   ، طبضلاب اذھ  لقأ  مل  - 

.. مھفي ىتح  هل  هلیثمتب  مق   ، رعشي امب  اھنذأ  يف  اھل  سمھي  نأ  اًضيأ  هل  لق  - 
. اذكھ

يف تسمھ  مث   ، شارفلا ىلع  تلاز  ام  يھو  دمح  مامأ  اھیتبكر  ىلع  اریم  تفقو 
: ةلئاق هنذأ 

يف ةظحل  رخآ  ىلإ  ةلبقلا  هذھ  رمتستف   ، نآلا ِكلبقأ  ول  ىنمتأ   ، ةرونب اي  ِكبحأ  - 
طقف  ، لبقتسم دجوي  الو  اًدغ  دجوي  ، ال  ایندلا يف  يل  ىقبت  ام  رخآ  اھنأكو   ، يتایح

. رمألا ينفلك  امھم   ، اھیلع لصحأس  كلذلو   ، ةلبقلا هذھ 

هھافش اھھافش  سمالت  نأ  تداك  ىتح   ، دمح نذأ  بناج  نم  اھھجو  اریم  تحازأ 
: تلاقو

هجایتحا تاجرد  ىصقأ  يف  هنإو   ، ةلبقلا كلت  نم  رفم  هنأ ال  رعشي  امدنع  هل  لق  - 
. اھیلع هلوصح  دعب  الإ  أدھي  نل  يذلا  هبلق  ناقفخ  ةعرس  نم  تومیس  ثیح   ، اھیلإ

تطلتخا دق  ةولحلا  اھسافنأب  رعشو   ، اھھافشب هھافش  تمطترا  دقو  دمح  لاق 
: هسافنأب

؟ لعفي اذام  - 

: هھافش ىلإ  رظنت  يھو  اریم "  " تلاق

؟ دمح اي  رظتنت  اذام  - 

. ةلبقلا هذھ  ىلإ  جاتحأ  يننكلو   ، اریم اي  فسآ   ، نآلا دعب  رظتنأ  نل  - 

. ةلیللا هذھ  هتفرغ  دمح  رداغي  ملو   ، ةليوط ةلبق  اھلیبقتب  ماق 

* * *

: ةدحب اریم  تلاق 

؟ ّيلع ءارتفالل  ةنیفسلا  قرغ  نم  تاونس  ثالث  دعب  يلزنمل  تئج  - 

: ةمیطاف تباجأ 

. يلاتلا مویلا  يف  دمح  هب  ينربخأ  ام  ِكل  لوقأ  طقف  - 



اذامل  ، ةبذاك لیصافت  اھنأو  ةصاخ   ، دحأل اننیب  ثدح  ام  دمح  يوري  نل   ، ِكقدصأ ال  - 
؟ يناوغأ نم  وھ  امنیب   ، هیتيوغأ يننأ  ِكلثم  ةبيرغل  لوقیس 

تسل ينتلعج   ، هنیلوقت امو  هلاق  ام  نیب  ةبراضتملا  تاياورلا  هذھ  ينیقدص  - 
ًالجر كانھ  نأ  وھ  نآلا  هملعأ  ام  لك   ، ةقیقحلا ملعي  هدحو  ، هللا  ءيش نم  ةدكأتم 
تناك امھم   ، اھیلإ دوعي  نأ  بجيو   ، تاونس ثالث  ةدمل  هتلئاع  ركذتي  مل  ىلعألاب 

، هتایح رمدیل  رخآلا  ءاوغإب  ماق  نمو  ءيطخملا  نع  رظنلا  ّضغبو   ، امكتقالع ةعیبط 
. وھ مأ  ِتنأ 

دقل  ، هتجوز ىلإ  دوعي  نأ  ىلع  انقفتا  دقو   ، ةنیفسلا نتم  ىلع  هل  هتلق  ام  وھ  اذھ  - 
نأ ديرأ  الو  لفط  نود  مأ  يننأ  اًمئاد  رعشأ   ، ریغصلا دلولا  لبقتسم  ىلع  تیشخ 
ثدحت يرنھ  نأ  امك   ، يببسب ناك  نإو  ةصاخ   ، بأ وأ  مأ  نودب  ًالفط  كانھ  نوكي 
تسبحف ىرخأ  ةصرف  انجاوز  ءاطعإ  ديري  هنأ  يل  لاقو   ، يلاتلا مویلا  يف  يعم 

اذامل ال  ، حیحصلا رارقلا  وھ  اذھ  نأ  تررقو  ركفأل  مویلا  لاوط  يتفرغ  لخاد  يسفن 
ةلفطلا روعش  ينّكلمتو   ، ةرم تأطخأ  ؟  ةیناث ةصرف  يرنھ  نم  يجاوز  يطعأ 

اًضيأ دمح  دوعي  نأ  بجيو   ، باوصلل دوعأ  نأ  بجي  نكلو   ، دمح عم  ةقھارملا 
. باوصلل

: ةيرخسب ةمیطاف  تلاق 

دعب ِكلزنم  يف  انھ  دمح  لعفي  اذام   ، ءاطخألا حالصإ  ىلع  امتقفتا  دق  امتنك  اذإو  - 
؟ أطخلا حالصإ  ىلع  لمعي  لاز  ام  لھ  ؟  قافتالا اذھ  نم  تاونس  ثالث 

: دمح لاق 

. أطخلا حلصأ  مل   ، ةمیطاف اي  ال  - 

ةمیطاف مسا  اًركذتم  امھمامأ  دمح  اعمس  امدنع  لوھذ  يف  ناتأرملا  تفقو 
يف اھنأكو  اھیھجو  ىلع  طوقسلا  يف  اریم  عومد  تعراست  امنیب   ، يھ تمستباف 

؟ ىرخألا لبق  اھنوفج  قرحب  زوفتس  يتلا  ةعمدلا  يھ  ام   ، قابس

مت يتلا  ةياھنلا  دعوم  ناح  دقل  ركذتي  أدب  هنإ   ، ديدش فوخب  دمح  ىلإ  اریم  ترظن 
. دبألا ىلإ  اھھركیسو   ، نآلا اھكرتیس   ، تاونس ذنم  اھلیجأت 

*********

نماثلا لصفلا 

نم عبارلا  مویلا  يف   ، ةیفاكلاب راطفإلل  امھلوانت  لالخ  دمح  ةثّدحم  قلقب  اریم  تلاق 
ماع 1912م: ليربأ  نم  رشع  ةعبرأ  موي   ، كیناتیت نتم  ىلع  راحبإلا  مايأ 

؟ لعفنس اذام  - 

.. هماعط لوانت  لمكي  وھو  دوربب  اھیلع  در 



دوعأس مث   ، مايأ ةدع  كانھ  ثكمأس   ، اكيرمأ ىلإ  نیھجتم  نحن   ، كلاؤس مھفأ  ال  - 
. رصم ىلإ 

؟ انأو - 

؟ ةلكشملا ام   ، ِكجوز عمو   ، ِكنطو يف  نینوكتس  ِتنأو  - 

؟ ةلوھسلا هذھب  ينكرتتس  - 

ذفنأسو  ، ينبا دلت  نأ  لبق  دوعأ  نأ  اھتدعو  ةجوز  يل   ، ِككرتأ يك  اًعم  اًموي  نكن  مل  - 
. رمألا ينفلك  امھم   ، يدعو

: بضغب اریم  تلاق 

. يدحو انھ  ينكرتتو   ، اھیلإ دوعت  نل  - 

امكجاوز ءاطعإ  ديري  هنأ  يل  لاق   ، كبحي هنإ  ؟  كجوز ِكعمو  ِكدحو  نینوكت  فیك  - 
. هقدصأ انأو   ، ىرخأ ةصرف 

وھ كلذ  ثودحل  نمثلا  ناك  ول  ىتح  هرھظم  ىلع  ظافحلا  طقف  ديري   ، ينبحي هنإ ال  - 
، هتكرشب نیبجعملا  نم  ًایموي  اھاّقلتي  يتلا  مارتحالا  تارظنب  عتمتسي  هنإ   ، يتایح

حلصت ةدیج  ةركف  هطعأ   ، ةایحلاب عاتمتسالا  وأ   ، بحلا همھي  ال   ، لمعلا نمدي  وھ 
. رخآ ناسنإ  وأ  ءيش  يأل  ةجاحلا  نود  لاح  لضفأب  هنأب  رعشیسو   ، باتكك

، ًأطخ ناك  اننیب  ثدح  ام   ، ًابيرق اھل  دوعأسو   ، يتجوز بحأ  هسكع  ىلع  ينكلو  - 
ال هنكلو   ، هؤاطخأ هل  نأب  ِكقفاوأ   .. يرنھ ّينیع  يف  رظنأ  املك  بنذلاب  رعشأ 
لكب هربخأس  ينأشو  ينیكرتت  مل  اذإ   ، اریم اي  انأطخ  حلصأس   ، ةنایخلا قحتسي 

. ماعطلا نم  تیھتنا   ، ِكنذإ دعب  نآلاو   ، ءيش

ال يذلا  ثيدحلا  نم  ًابراھ   ، ةثلاثلا ةجردلا  ىلإ  اًعرسم  لزنو   ، ةیفاكلا دمح  كرت 
. هلامتكا ديري 

نولوانتي  ، ةرونبو  ، سجرج  ، ىفطصم  ، فسوي  ، ةمیطاف دھاش  امدنع  دمح  لاق 
: رھاض ىلإ  نوقّدحي  مھو  راطفإلا 

؟ اًذإ نوثدحتت  َّمع  - 

: ةمیطاف تلاق 

سلجت  ، ةنیفسلا ىلع  انعم  اھلتق  يتلا  ةاتفلا  ىأر  هنإ  دقتعي   ، لوبخملا اذھ  هنإ  - 
فافز ناتسف  هبشي  فافز  ناتسف  يدترت  تناكو   ، ةيوازلا هذھ  دنع  هل  مستبت  يھو 

. ةرونب

: ًالئاق هیلإ  رظنو  رھاض  بناجب  دمح  سلج 



برشل اًدعتسم  حبصت  ىتح  رظتنت  اذامل ال  ،؟  ىرخأ ةرم  لوحكلا  تبرشو  تللست  - 
. كیلع ءيس  ریثأت  تاذ  اھنإ  ؟  تایلوحكلا

: رھاض لاق 

. ةيوازلا هذھ  يف  يل  مستبتو  فقت   ، انھ اھتيأر  يننإ  كل  مسقأ  - 

: اًحزامم فسوي  لاق 

تنك يذلا  هكاوفلا  قبط  فصن  نيأ   ، يماعط نم  لكأت  تناك   ، اھتيأر اضيأ  انأ   ، معن - 
؟ نيرون هتلكأ  لھ  ؟  رھاض اي  سمألاب  هلوانتأ 

: ًالئاق سجرج  كحض 

نینئمطت الھ   ، ِكفافز ناتسف  هبشي  فافز  ناتسف  يدترت  تناك  نيرون  نإ  ةرونب  - 
. فسوي ماعط  تلكأ  املثم   ، هتذخأ امبر   ، هیلع

: بضغب رھاض  لاق 

تيأر فسوي  اي  كماعط  نم  برتقأ  مل   ، اًمئاد ينم  نورخسي  مھنإ  ؟  دمح اي  ىرتأ  - 
فافز ناتسف  سجرج  اي  تنأو   ، سمألاب َتنأ  توفغ  نأ  دعب  هلكأي  وھو  ىفطصم 

. كلبق هيدترأ  نأ  حصي  ، ال  وھ امك  ةرونب 

.. جرحلاب ترعش  دقو  ةمیطاف  تلاق   ، اًدیعب فرصناو  ةسلجلا  كرت  مث 

. هعم حزمن  طقف  انك  ؟  ریغصلا اذھ  بضغ  اذامل  - 

: دمح در 

جالعلل جاتحي  هنإ   ، ناكم لك  يف  اھاري  هنإ  دقتعي  نآلاو   ، أطخلاب ةاتف  لتق  ًاباش  هنأل  - 
. ءودھب هعم  ثدحتلل  بھذأس   ، انھ متنأ  اورظتنا   ، ةيرخسلل سیلو   ، يسفنلا

: ًالئاق رھاض  فتك  ىلع  هّفك  دمح  عضو 

. اھتيأر كنأ  قدصأ  - 

نم لضفأ  اذھ   ، ةلواحملا ىلع  اًركش   ، يروعش ةاعارم  لواحت  كنكلو   ، ينقدصت ال  - 
. لاح ةيأ  ىلع  ةيرخسلا 

ىلع يبناجب  مانت  يتجوز  تيأر  مویلا  مونلا  نم  تظقیتسا  امدنع   ، كقدصأ ىلب  - 
اذھلو ؛  يكبت اھتيأر  لب   ، نيرون تنأ  تيأر  امك  ةدیعس  اھرأ  مل  ينكلو   ، شارفلا

. كقدصأ

. كنع اًدیعب  ناك  امھم   ، كبناجب هبحت  يذلا  صخشلا  ىرت  نأ  كنكمي  نذإ  - 

. مھارن انلعجي  نم  وھ  مھل  انقایتشا  نأ  دقتعأ  - 



. ًابيرق كتجوز  ىلإ  دوعتس  - 

. اھلمكأب كتلئاع  كیسنتس   ، اینافلسنب نم  ةلیمج  ةیكيرمأ  ةاتف  تنأ  جوزتتسو  - 

؟ كتلئاع ةیكيرمألا  ةدیسلا  كتسنأ  لھو  - 

يف اریم  عم  ثيدحلا  نم  برھ  هنإ   ، قیضلاب رعشو  رھاض  لاؤسب  دمح  ئجوف 
: ًالئاق  .. ةثلاثلا ةجردلا  يف  اھنع  ثيدحلل  اًرطضم  هسفن  دجیل  ىلوألا  ةجردلا 

ال ؟  ةقالع ىلع  اریمو  يننأ  نودقتعت  اذامل   ، لاؤسلا سفن  اًعیمج  نولأست  اذامل  - 
. ءيش يأ  اننیب  دجوي 

، كعم سلجت  اھارأ  ىلوألا  ةجردلا  نم  برتقأ  املك   ، اھجوز عم  سلجت  داكلاب  اھنإ  - 
اذامب ملعت  لھ  ؟  ىلعألا يف  ةنیفسلا  مقاطب  نیلماعلا  نم  ءاقدصأ  يل  نأ  ملعتأ 
مھنإ  ، ءيش لك  مھنم  عمسأل  ءاقدصأ  اننأ  مھل  لقأ  مل   ، ضماغلا ّيبرعلا  ؟  كنوبقلي
يبرعلا كنأل   ، كوكشلا مھيدل  لقألا  ىلع  وأ   ، ةقالع ىلع  اریمو  كنأ  نودقتعي 
مھرظن ةھجو  نم   ، بناجألا ءايرثألا  نم  ةبخن  طسو  شیعت   ، ىلوألا ةجردلاب  دیحولا 

دحأ عم  ثدحتت  اذاملو ال  ؟  ةركذتلا نمث  تعفد  فیك   ، ناكملا اذھ  ىلإ  يمتنت  تنأ ال 
اذامل ؟  نھلھاجتت تنأو  كعم  ثدحتلا  نلواحي  يتاللا  تاوانسحلا  دوجو  نم  مغرلاب 

ریغ امكنأ  دقتعت  لھ  ؟  اھجوز عم  يھ  سلجت  ال  اذاملو   ، اھدحو اریم  عم  سلجت 
؟ نییئرم

: ضفخنم توصب  ًالئاق   ، هردص قوف  رھاض  هاقلأ  لقثب  دمح  رعش 

. دحلا اذھ  ىلإ  اھب  يتقالعب  اًمتھم  عیمجلا  نأ  ملعأ  نكأ  مل  - 

، كنع ثدحتت  تانتافلا  تایتفلا  ىدحإ  معطملاب  ًالدان  لمعي  يذلا  يقيدص  عمس  - 
تعمس يننأ  ىتح   ، دحأ عم  ثدحتي  الو  انھ  شیعي  ًایبرع  اًقمحأ  كانھ  نأ  يل  لاق 

يف بغرت  تناك  اھنأ  اھتقيدصل  لوقت  يھو  ىلوألا  ةجردلا  تاوانسح  ىدحإ 
اھریعي مل  وھو   ، تارم ةدع  هل  تمستبا  اھنأل   ، اھجرحي نأ  فاخت  اھنكلو  هتثداحم 

. زوجع ةدیس  عم  سلجي  اًمئادو   ، اًمامتھا

: نزحب دمح  لاق 

؟. ّينع سانلا  ةركف  يھ  هذھأ  - 

لعفنس اذام   ، اھلخادب اًرصاحم  كنأب  رعشت  ةرتف  دعب  نكلو   ، ةریبك ةنیفس  كیناتیت  - 
؟ اًضعب انضعب  نع  ثدحتلا  ىوس  يخأ  اي  للملا  لتقل 

يف هیضقأس  يذلا  ریخألا  مویلا  وھ  اذھ   ، لبق نم  اذھل  هبتنأ  مل   ، قح كعم  - 
تنك امك  اریم  عم  ثدحتأ  نلو   ، انھ مكعم  سلجأس  دغلا  نم  اًءدب   ، ىلوألا ةجردلا 

. ءوسلاب ّينع  سانلا  ثيدح  بحأ  ، ال  لعفأ

مق طقف  ىلوألا  ةجردلا  ةرداغم  نود  هديرت  ام  ىلع  لصحت  نأ  كناكمإب  ؟  غلابت اذامل  - 



، ةنجلا نم  ةعطق  ىلوألا  ةجردلا  نإ   ، اریم نم  ًالدب  تالیمجلا  تایتفلا  ةثداحمب 
؟ هتدارإب ةنجلا  دحأ  كرتيأ 

نم ءزج  اھنأب  رعشأ   ، اھنم ةعطق  ىلوألا  ةجردلا  نأ  دكأتت  ىتح  ةنجلا  ىرت  مل  - 
. میحجلا

ةظحلل فقتس  اھتقو   ، میحجلا باب  مامأ  اًفقاو  حبصت  امدنع  كلذ  نم  دكأتتس  - 
. ةنجلا نم  ةعطق  تناك  كیناتیت  نإ   ، يتقامحل اي   ، لوقتو

؟. میحجلا يف  اًكلاھ  ينارتأ  - 

. اًدیحو میحجلا  يف  شیعلا  عیطتسأ  الو   ، كتببحأ يننكلو  ال،  - 

: ًالئاق رھاض  نضتحا  مث  دمح  كحض 

، لبقتسملاب ّركفو  بنذلاب  ساسحإلا  نع  فقوت   ، میحجلا ىلإ  ّانم  ًاّيأ  بھذي  نل  - 
. رمعلا رخآ  ىلإ  ءاقدصأ  نحن   ، ككرتأ نلو   ، اكيرمأب ةعئار  نكامأ  اعم  ىرنس 

: ةيرخسب ةمیطاف  تلاق 

؟ امكتولخ عطاقأ  لھ  - 

. ةنیفسلا قرغت  دق   ، انھ انعیمج  فقن  نأ  عیطتسن  ، ال  تلصو لظلا  ةلیقث   ، نذإلاب - 

. دمح عم  ثدحتتل  ةمیطاف  تفقو  امنیب   ، هتفرغ ىلإ  بھذي  نأ  لبق  رھاض  اھلاق 

ىوس سمألاب  كرن  مل   ، كتداع تسیل  ؟  ركابلا حابصلا  ذنم  انھ  ىلإ  َتئج  اذامل  - 
ةیبنجألا ةدیسلا  ظقیتستس  لھ  ؟  راطفإلا تقو  انھ  ىلإ  تعرسأ  اذاملف   ، ًالیل

؟. رخأتم تقو  يف  مویلا 

. دحلا اذھ  ىلإ  اھعم  ًاطروتم  يننأ  ملعأ  نكأ  مل  - 

: ةلئاق  ، قلقلاب ةمیطاف  ترعش 

. اًرتوتم ودبت  ؟  ثدح اذام  - 

: ةلئاق اھھجو  بضغلا  ىلتعاف   ، ءيش لك  دمح  اھل  ىور 

قح يف  ءيطخت  نأ  لبق  اھدصت  نأ  عطتست  ملأ  مھتقامحو ! لاجرلا  نم  هآ  - 
قوذت نأ  مأ  ؟  ةعتملا نم  اًضعب  نولانت  امدعب  اًمئاد  نوقیفت  اذامل   ، كقيدصو كتجوز 

؟. مكظقوي يذلا  وھ   ، اھنم مكللمو   ، ةّمرحملا ةعتملا 

: ًالئاق  ، اًضفخنم هسأر  ىقبأف   ، لجخلاب رعش 

؟. لعفأ اذام  ملعأ  ينكلو ال   ، لكشلا اذھب  رارمتسالا  ديرأ  الو   ، تأطخأ دقل  - 

عاقيإلا لواحتس  اھنأل  ىرخأ  ةرم  اھنم  برتقت  الو   ، اھعم سلجت  ، ال  اًئیش لعفت  ال  - 



ىلع ءيش  يف  ركفي  ، ال  بحُي امدنع  ًایغامد  للشب  باصي  ناسنإلا  نإ   ، اًددجم كب 
لوصولا يھ  لواحتس  كلذلو   ، هسفن يف  ىتح  ركفي  ، ال  بحي نمب  ىوس  قالطإلا 

. دعتباف  ، قيرطلا يف  كيذؤتو  اھسفن  يذؤتس  تناك  نإ  ىتح  كیلإ 

: ةلئاق ةمیطاف  هل  ترظنف   ، تاظحلل تمص 

عیطتست اھب ال  ام  اًئیش  بحت   ، اھبحت كنأب  تاقوألا  ضعب  يف  رعشأ  ؟  اًئیش ملعتأ  - 
سیل نكلو   ، كوحن اھروعشب  فرتعت  يكل  ةأرجلا  اھيدل  تناك  يھ   ، هنم صلختلا 
سیل لاجرلا  نأ  وھ  كلذ  يف  ببسلا  دقتعأ   ، لثملاب اھل  فرتعت  يكل  ةردقلا  كيدل 
مھفب نوموقي  امدنع  مھریغ  نومولي  طقف   ، مھرعاشم نع  حاصفإلل  ةأرجلا  مھيدل 

. مھنم ًالدب  ةنیفدلا  مھتابغر  ةیبلتو  مھرعاشم 

؟ ثدح ام  تدرأ  يننأ  نیلوقتأ  - 

املثم هعجوت  ىتح  هیلع  وسقت  نأ  ديرت  اھتلعج   ، ةریغب رعشت  يھو  ةمیطاف  تلاق 
: اھل ةبسنلاب  نآلا  ىتح  رربملا  ریغ  عجولاب  رعشت 

لكب تیقلأف   ، ًایلاح بنذلاب  رعشتو   ، هب تعتمتسا  تنأ   ، هعنمت مل  لقألا  ىلع  - 
يھ تناك  اذإو   ، كریمض حيرت  ىتح   ، اھدحو هلمحتتل  اریم  قتاع  ىلع  ءيش 

، كناضحأ يف  هذخأت  الو   ، میجرلا ناطیشلا  نم  اب  ذعتساف   ، كاوغأ ًاناطیش 
. رفتغُي ًأطخ ال  تأطخأ 

دوعأس  ، اًدحاو اًموي  اكيرمأ  يف  ثكمأ  نل   ، اًروف ينباو  يتجوز  ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  - 
. ءانیملا ىلإ  ةنیفسلا  لوصو  روف  رصم  ىلإ 

: ةلئاق هیلإ  ترظن  مث  ةمیطاف  تدھنت 

كيدل كنأ  الإ  كئاطخأ  نم  مغرلاب   ، لاجرلا يف  ةقثلا  ةدقاف  تنك  كتفرعم  لبق  - 
لاجر  ، ةياھنلا يف  كتیبو  كتجوز  ترتخا   ، اھحیحصتو اھب  فارتعالل  ةعاجشلا 
. كھبشي صخش  نم  جاوزلا  ىنمتأ   ، حیحصلا ءيشلا  لعف  نوراتخي  نم  نولیلق 

: اھینیع ىلإ  رظني  وھو  دمح  لاق 

" ةنعدج ةعاجشو و"  ، بھذلا نم  بلق  كيدل   ، ينم لضفأ  لجرب  جاوزلا  نیقحتست  - 
. كلثم لباقأ  نل  يننأ  دكأتمو   ، لبق نم  ِكھبشت  ةاتف  لباقأ  مل   ، لجر ةئم 

: اھیتنجو ّترمحا  دقو  تلاق 

. ةلحرلا ءاھتنا  دعب  اًریثك  كیلإ  قاتشنس  - 

: ًالئاق وھ  مستباف 

. مكیلإ قاتشأس  اًضيأ  يننأل   ، ملعأ - 

ةجردلاب ءاقدصألا  عم  سلج  دقف   ، مویلا كلذ  يف  تقولا  رورمب  دمح  رعشي  مل 



اًموي اریم  شعت  مل  امنیب   ، مالظلا ّلح  نأ  ىلإ  نورماستيو   ، نوبعلي  ، نوصقري ةثلاثلا 
ةبخنلا تادیس  عم  سولجلا  ىوس  ائیش  لعفت  ملف   ، مویلا كلذ  نم  ًاللم  رثكأ 

،" ومزوك  " ریسلا ةجوز  فود  سبالم  ةقانأو   ، ةنیفسلا ةعور  لوح  نشقانتیل  ةیقارلا 
ةدیس نم  رثكأ  تفرتعا  ثیح   ، ةنیفسلا مقاط  لاجر  ضعب  ةماسول  ةفاضإلاب 

. للملا رسكل  مھیلإ  ددوتلاب 

بجحت ةماستبا  اھھافش  قوف  مسرت  يھو  تادیسلا  ثيدحل  اریم   تعمتسا 
، فقوتت ال  يتلا  اھراكفأ  عم  ةقیقحلا  يف  سلجت  تناك  يھف   ، اھدورش مھنع 
لك اھنھذ  يف  دمح "  " نیبو اھنیب  ثدح  ام  لیصافت  دیعتو   ، ریبكلا اھرس  شیعت 
، حابصلا يف  اھل  هلاق  يذلا  هثيدح  ركذتت  نیح  عزفت  مث   ، مستبتف قئاقد  ةعضب 
اھیف وسرتس  يتلا  ةظحللا  نم  دعترت  تحبصأ  ىتح  بيرقلا  لبقتسملا  نم  قلقت 
الو اھعم  اًرصاحم  قبیل   ، دبألا ىلإ  اھیف  ةرصاحم  ىقبت  ول  تنمت   ، ربلا ىلع  كیناتیت 

. اھبح نم  اًرفم  دجي 

اھنع ّىلخت  هنأ  دقتعت  يھف   ، ةظحلل ولو  يرنھ " بـ" ركفت  مل   ، تقولا اذھ  لالخ 
امك  ، اھنودب ةایحلا  يف  هرمأ  ربدت  عیطتسیس  اذھلو   ، ليوط نمز  ذنم  هحراوج  لكب 

. هبناجب لازت  ام  تناك  امدنع   ، اھنع اًدیعب  هلمعب  حاجنلا  يف  هرمأ  ربدت 

نیب  ، لامعألا لاجر  نم  هئاقدصأ  عم  مايألا  ةیقبك  مویلا  اذھ  ىضق  دقف  يرنھ  امأ 
لامعألا نم  ریثكلا  مامتإ  نع  ثدحت   ، مويزانمجلا ةعاقو  رابلاو  ةحابسلا  مامح 

. ىضم امم  رثكأ  اًرھدزم  لبقتسملا  هل  ادبو   ، اكيرمأ ىلإ  لصي  امدنع 

. ًءاسم ةرشاعلا 

يف اھدجي  مل  هنكلو  اریم  نع  اًثحاب  ىلوألا  ةجردلا  ىلإ  دعصو  هئاقدصأ  دمح  كرت 
ملو  ، ةحابسلا مامح  دنع  اًضيأ  اھدجي  مل   ، اھتفرغ يف  وأ   ، يرنھ عم  ةءارقلا  ةفرغ 
ةفاح ىلع  اھدحو  فقت  ليوط  ثحب  دعب  اھاریل   ، مويزانمجلا ةفرغ  يف  اھدجي 

. رحبلا ىلإ  رظنت  طقف   ، ةنیفسلا

: اًمستبم دمح  لاق 

؟ يتدیس  ، انھ دحأ  نيرظتنتأ  - 

: رحبلا ىلإ  رظنت  تلاز  ام  يھو  اریم  تدر 

الو  ، اًئیش رظتنأ  يھ ال، ال  ةباجإلاف   ، هرظتنأل دحأ  ّيدل  سیل  يننأ  وھ  ينفیخي  ام  - 
. اًدحأ رظتنأ 

؟ ةنیفسلا ةفاح  ىلع  انھ  يعم  ءاشعلا  لوانت  ىلع  نیقفاوت  لھ  - 

. نآلا ماعطلا  لوانت  يف  ةبغرب  رعشأ  ال  - 

. كعم ثدحتلا  ديرأ   ، كوجرأ اًذإ  ىولحلا  لوانتن  - 



يساركلا ىدحإ  ىلع  تسلج  مث   ، باتعلا عم  بضغلا  اھب  جزتما  ةرظن  هیلإ  ترظن 
: ةلئاق ةنیفسلا  روس  بناجب  ةدوجوملا 

. انھ كرظتنأس   ، ىولحلا نم  هبحأ  ام  ملعت  - 

: ًالئاق  ، اھبناجب سلجو   ، ىولحلا قابطأ  دمح  رضحأ 

عقي نم  ىلع  ملعأ  ، ال  اننیب ثدح  امل  ططخأ  مل   ، ءيش لك  نع  ِكنم  راذتعالا  ديرأ  - 
ةبيرق ِكنأب  ترعش   ، يتقيدص ِكنأل  دوو  فطلب  كلماعأ  نأ  طقف  لواحأ  تنك   ، أطخلا

. رذتعأ كلذلو   ، دودحلا لك  تيدعت   ، مزاللا نم  رثكأ  تبرتقا  يننكلو   ، ينم اًدج 

؟ كتقيدص يننأل  دوو  فطلب  ينلماعت  كنأل  ينتّلبق  لھ  - 

.. تلمكأ مث  ةيرخسب  اریم  تلاق 

ضعب  ، راذتعاب يھتنت  يتلا  فقاوملا  نم  اذھ  انفقوم  ناك  نإ  ملعأ  ةقیقحلا ال  يف  - 
، اًضيأ رذتعا  نل  انأو   ، رذتعت الف   ، ةفاخس راذتعالا  اھیف  نوكي  اھتبوعص  نم  فقاوملا 

. لبق نم  انضعب  ىرن  ملو   ، انھ نكن  مل  اننأك   ، ءودھب انتایح  لمكنل 

؟ رخآ راعشإ  ىتح  انتقادص  فاقيإ  ىلع  يننیقفاوت  ِتنأ  اًذإ  - 

فیكو ؟  كعم يتایح  نوكتس  فیك   ، يحورو يلقع  تقھرأ  ىتح  اًریثك  تركف  دقل  - 
كترتخا اذإ   ، تاباجإلا لك  يف  ةایح  يسفنل  دجأ  مل  ؟  يرنھ الب  يتایح  نوكتس 

يتلا ةأرملا  بحت  نل  كنكلو  كبحأ   ، ةوزنلا انأ  نوكأسو   ، كتجوز لجأ  نم  ينكرتتس 
يأ لجأ  نم  كنبا  كرتت  نل  دیكأتلابو   ، اًرمع رغصأ  يھ  نم  كرتتو   ، كتدلاو رمع  يف 

، رخآ صخش  يأ  َّيدل  سیل   ، ةرساخلا انأ  نوكأس  يرنھ "  " تكرت اذإو   ، صخش
تانبلا اھنم  بجنيو  اًروف  ىرخأب  جوزتیس  لب   ، هتكرت اذإ  اًئیش  رسخي  نل  وھ  ىتح 
كلذل  ، ةركفلا هذھ  نم  اًریثك  فاخأ   ، يلزنم يف  ةدیحو  انأ  تومأسو   ، نینبلاو
يننأ نم  مغرلاب   ، لاح لك  ىلع  كل  ةبسنلاب  لھسألا  لحلا  وھ  اذھ   ، ككرتأس

. اًریثك كیلإ  قاتشأس 

. اھضوعأ نأ  نكمي  كتراسخ ال   ، ِكمرتحأو ِكردقأ  مك  نیملعت  ِتنأ ال  - 

: ةلئاق ٍلاع  توصب  ةليوط  ةكحض  اریم  تكحض 

ةیناث ينارت  نل  كنأ  نم  مغرلاب   ، ِكبحأ مك  لوقتو  كرعاشمب  يل  فرتعت  نأ  فاخت  - 
يف كعضتس  يتلا  ةملكلا  نم  برھت   ، لاجرلا عبط  اًقح  هنإ   ، ةلحرلا هذھ  دعب 
عنصتس يتلا  يھ  ةملكلا  نكلو   ، يل كتبحم  ىلع  لدت  كفقاوم  لك  نإ   ، جرحلا

، اھديرأ ال  كتملك  كل  كرتأس  اًنسح   ، هب كنيدأ  دق  يذلا  لیلدلا  نوكتس   ، قرافلا
. كوجرأ ينكرتأ  نآلاو 

. كتلفأ كتنضتحا ال  اذإ  يننأ  ىشخأ  ينكلو   ، ةریخأ ةرمل  كناضتحا  دوأ   ، نیملعتأ - 

: بضغب ةلئاق  رحبلا  ىلإ  اریم  ترظن 



نم ناك   ، لوسعملا كثيدحو  كتیجاودزاب  كعم  ينبذعت  ال   ، نونجم لجر  تنأ  - 
. اننیب ثيدحلا  ىھتنا  نآلاو   ، كنبج الول  ًايوس  نوكن  نأ  نكمملا 

" ةبقارملا ةبون   " دحألا ةلیل  ةقیقد  نوعبرأو  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا 

ىقبتي مل   ، كیناتیت نتم  ىلع  راحبإلا  نم  عبارلا  مویلا  يف  سمشلا  ترداغ  امدنع 
هلالخ ىري  مل   ، اًملظم اًدراب  قفألا  ناكف   ، عطسي نأ  رمقلا  ىبأ  امك   ، رثآ اھترارح  نم 
لیقثلا هفطعم  ءادتراب  ىفتكاف   ، همامأ ءيش  يأ  ةنیفسلا  بقارم  تیلف " كيرديرف  "
ةدورب لّمحت  ىلع  هدعاستل  ىرخألا  ولت  ةدحاو  ةنخاسلا  تابورشملا  ضعب  برشو 

. ةلیللا هذھ  يف  وجلا 

نم نیتعاسل  رمتست  يتلا  ةنیفسلل  هتبقارم  ةبون  لالخ  اًھبتنم  تیلف  ناك 
ًالوؤسم ناك  يذلا  سنومیس  هلیمز  نأل   ، اًحابص ةرشع  ةیناثلا  ىلإ  ًءاسم  ةرشاعلا 

مت ثیح   ، اًدیج رحبلا  حطس  ةبقارمب  رماوأ  كانھ  نأب  هربخأ   ، ةقباسلا ةبونلا  نع 
، ةفیفخلا دیلجلا  لتك  ضعب  دوجو  لامتحاب  ةتسلا  ةبقارملا  لاجر  عیمج  ريذحت 

. ةنیفسلا ةھجاومب  ءاملا  ىلع  ةیفاط 

: تیلف لاق 

. سنومیس اي   ، اًدیج هبتنأس  - 

: سنومیس در 

. تاراظنلا انوطعأ  مھتیل  - 

: بضغب تیلف  لاق 

ةرملا يھ  هذھ  ؟  اذھ انل  نولوقي  فیك  ؟  مكل اھیطعنل  ةبقارم  تاراظن  انيدل  دجوي  ال  - 
دجوي ناك  ام  اذإ  نآلا  ىرن  نأ  نكمملا  نم  ناك   ، تاراظن نود  اھیف  رحبأ  يتلا  ىلوألا 
يف ّينیعب  قيدحتلا  ىلإ  رطضأس   ، اذھ نم  ًالدب  نكلو  مأ ال،  دیلجلا  نم  عطق  انمامأ 

. كلاحلا مالظلا  اذھ  يف  تاھاجتالا  لك 

: سنومیس لاق 

ریغ  ، رحبلا حطس  ىلع  ةیفاطلا  ةيدیلجلا  لتكلا  ضعب  اھنإ  نولوقي  مھنإ   ، سأب ال  - 
. اھل هبتنا  طقف   ، ةيذؤم

. تاقد ثالث  سرجلا  قدأس   ، اھتيأر اذإ   ، اًدیج هبتنأس  - 

وھو  ، هتاجوم ءيداھلا  رحبلا  ىلإ  اًرظان  هنھذب  تیلف  درش   ، ةبقارملا ةبون  لالخ 
كرويوین يف  هرظتنت  يتلا  هتبیبح  همامأ  لیختيو  اھبحي  يتلا  تاینغألا  ىدحإ  ندندي 
ةعاسلا يف  اًديدحت   ، ةصقرلا نم  ةعاس  عبر  دعب  نكلو   ، اھماغنأ ىلع  صقارتت 

تراس املك   ، قفألا يف  رھظي  ءادوس  ةلتك  لظ  أدب   ، ًءاسم نیعبرأو  رشع  ةيداحلا 
هنم تدعترا  اًحبش  تراص  ىتح   ، ءادوسلا ةلتكلا  تربك  املك   ، مامألا ىلإ  ةنیفسلا 



: ًالئاق  ، خرصو ثدحي  امل  تیلف  هبتناف   ، اًمامت تفتخاو  هتقيدص 

!. دیلجلا نم  لبج  هنإ   ، ةيدیلج عطق  درجم  تسیل  هذھ  نكلو   ، دیلجلا عطق  اھنإ  - 

عم ثدحتیل  فتاھلا  ىلإ  عرھ  مث   ، تاقد ثالث  سرجلا  برضیل  لورھف   ، عزفلاب رعش 
: ًالئاق يدوم " سمياج   " سداسلا طباضلا 

. ةرشابم انمامأ  يدیلج  لبج  تيأر  دقل  - 

: ءودھب يدوم  باجأف 

. كل اًركش  - 

ةنیفسلا نأ  يأر  دقو  ىرخأ  ةرم  ةبقارملاب  هناكم  ىلإ  تیلف  داعف   ، فتاھلا قلغأ  مث 
ىوس اھنم  يقبتملا  هتبون  يھنیل  ةبقارملاب  رمتساف   ، اھھاجتا رییغت  لواحت 

يدیلجلا لبجلا  ىري  ناك   ، مھنم ةقیقد  رمت  تناك  املكو   ، طقف ةقیقد  نيرشع 
لبجلا برتقا  املك   ، نیفرطلا نم  ةلدابتم  تاوطخ  كانھ  نأكو   ، رثكأف رثكأ  هنم  برتقي 
ءاھتنا لبق  هناكم  كرتي  مل  كلذ  نم  مغرلابو   ، ىرخأ ةوطخب  وھ  هلدابي  تیلف  نم 
ىلع ةيدیلجلا  لتكلا  ضعب  طوقسو  ةيوق  ةزھل  ةنیفسلا  ضرعت  دعب  ىتح   ، هتبون

. اھحطس

ةنیفسلا لمع  مقاط  دجیل   ، ةدایقلا ةفرغ  ىلإ  اًعرسم  لزن   ، هتبقارم ةبون  ءاھتنا  دعب 
مھتدعاسمل ؛  ىرخأ ةرم  ىلعألا  ىلإ  دوعصلا  هنم  نوبلطي   ، ىوصق بھأت  ةلاح  يف 

ةنیفسلا داعبإ  يف  لشف  ناطبقلا  نأ  تیلف  ملعف   ، باكرلا نم  ةنیفسلا  ءالخإ  يف 
، ةاجنلا براوق  ىدحإ  يف  ًاناكم  هل  دجي  نأ  ًالمآ  ءودھب  دعصف   ، يدیلجلا لبجلا  نع 
نع نالعإلل  كیناتیتلا  ءاجرأ  عیمج  يف  ثیمس  نتباكلا  توص  ّىود  تقولا  كلذ  يفو 

. اھقرغ

...

" ةنیفسلا حطس  ىلع   " دحألا ةلیل  ةقیقد  نوعبرأو  رشع  ةيداحلا  ةعاسلا 

ىلع دمح "  " ّلظ امنیب   ، عیمجلا نیعأ  نع  اًدیعب  ءابتخالل  اھتفرغ  ىلإ  اریم  تبھذ 
ىأرو  ، ةيريرحلا سبالملا  عطق  هبشي  ًاتوص  عمس  نأ  ىلإ  اًدراش  ةنیفسلا  حطس 
كرحتو  ، فوخلاب رعشف   ، هنم تاوطخ  دعب  ىلع  ةأجف  تطبھ  دق  جلثلا  نم  ةعطق 

، ىلوألا ةجردلا  باكر  نم  طقف  نانثا  هعبتأو   ، برق نع  هآر  امم  دكأتیل  هناكم  نم 
: امھدحأ لاق  ثیح   ، ناكحضي امھعمس  هنكلو 

. اھحطس ىلع  رثانتف   ، رمرملا نم  لبج  ىلع  ترم  دق  ةنیفسلا  نأ  ودبي  - 

ةدشل ةنیفسلا  حطس  ىلع  ءاقبلا  عطتسي  مل  هنكلو  ثيدحلا  اذھل  دمح  نئمطا 
ءاقبلا ديري  ال  هنأب  رعش  ثیح   ، هتفرغ ىلإ  باھذلا  اضيأ  عطتسي  ملو   ، ةدوربلا
مھو نیخّابطلا  دھاشف   ، فدھ نود  ةنیفسلا  ءاجرأ  يف  ّلوجتي  لظف   ، اًدیحو



، رابلا يف  رخافلا  راجیسلا  نونخدي  مھو  نيرھاسلا   ، معطملا يف  ماعطلا  نومدقي 
دعب ىلعو   ، ریبكلا معطملا  ةلاصب  ةعتمملا  تاینوفمیسلا  نوفزعي  مھو  نیفزاعلاو 

، هتجوزو ءارفلا  رجات  رتسإ " نوج   " ریسلا عم  يرنھ  "  " سلجي ناك  مھنم  تاوطخ 
. ةذيذل ةبجو  مھلوانت  لالخ  ىقیسوملا  فزعب  عاتمتسالا  نولواحي  مھو 

اھمامأ نم  رمي  مل  يتلا  ةنیفسلا  ةدایق  ةفرغ  نم  برتقا  نأ  ىلإ  لوجتيو  لوجتي  لظ 
ردصي اًخارص  عمس  امدنع  اھمحتقي  نأ  داك  لب   ، طقف ةظحللا  هذھ  يف  ىوس  اًدبأ 

. اھنم

": سداسلا طباضلا   " يدوم سمياج  لاق 

عطق ضعب  انمامأ  دجوي  امبر  هنأب  تاريذحت  كانھ  نأ  نظأ  تنك  يدیلج ! لبج  - 
اذھ نأشب  دحأ  كرذحي  ملأ  ؟  اًذإ ثدح  اذام   ، ءاملا ىلع  ةیفاطلا  ةفیفخلا  دیلجلا 
هذھب عضولا  نأ  ملعي  نكي  مل  ثیمس  نتباك  نأو  دب  ال  ؟  كاج اي  يدیلجلا  لبجلا 
رھظ اذإ  عضولا  ىلع  رطیسنس  اننأ  ًالئاق  مانیل  بھذي  نأ  ررق  ناك  امل  الإو   ، ةروطخلا

. عضولا ىلع  رطیسن  مل   ، ةنیفسلا هاجتا  انّریغ  امدنع  ىتح   ، قفألا يف  اًئیش 

: يدوم ىلع  اًدر  ؛  يكلساللا فارغلتلا  لماع  سبیلیف  كاج  لاق 

ثیمس نتباك  لاق  نكلو   ، يدیلج لبج  نأشب  ةيريذحت  لئاسر  ةدع  تیقلت  دقل  - 
اننأل ءيش  ثدحي  نلف   ، دجو نإ  ىتحو   ، انمامأ يدیلج  لبج  دجوي  هنأب ال  دكأتم  هنأ 
ذالوفلا رصتني  نأ  يھيدبلا  نمو  قرغت  ال  يتلا  ةنیفسلا   ، كیناتیت نتم  ىلع  رحبن 
يتلا لئاسرلا  ةیقبل  ثرتكأ  مل  كلذل   ، اًدج اًقثاو  ناك   ، مانیل بھذو   ، دیلجلا ىلع 

. اھتّملست

: يدوم لاق 

دقل  ، اھابتنا اھرعت  مل  يتلا  كلئاسر  عم  انھ  تومتس   ، نآلا قرغتس  اھنإ   ، اًنسح - 
يف اًقش  يدیلجلا  لبجلا  ثدحأ   ، راحبإلا نع  انفقوتو   ، لمعلا نع  تاّيالغلا  تفقوت 

. ةلاحم قرغنس ال   ، ديربلا ةفرغ  هایملا  ترمغو  ةنیفسلا  فصتنم 

هانیع تعمد  مث 

. مویلا ةاجنلا  يف  انل  لمأ  ال  - 

: كاج لاق 

يدیلجلا لبجلا  نم  ناینروفیلاك " سإ  سإ   " ةنیفس انترذح  دقل  رظنا  نتباك  اي  ال  - 
، ةثاغتسا ءادن  ةنیفسلا  مقاطل  لسرأس   ، نآلا انبناجب  رحبت  اھنأ  دیكأتلاب   ، لیلق ذنم 

. دكؤم ءيش  اذھ   ، اننوذقنیس

". قرغن نحن   ، انوذقنا  ، كیناتیت انھ  - "

وھو  ، يدوم طباضلا  ىلإ  رظن  مث   ، يكلساللا ويدار  قيرط  نع  ةلاسرلا  كاج  لسرأ 



. ةلاسرلا ىّقلتیس  دحأ  نأب ال  هساسحإ  هنع  ئبخي  نأ  لواحي 

: يدوم خرص 

نإ سفنألا  فالآ  تومتس   ، دحأ اناري  نأ  ىسع   ، ةثاغتسالا خيراوص  قلطن  نأ  بجي  - 
. خيراتلا اننعلیس   ، راعلا نم  لضفأ  توملا   ، اًقرغ تومأ  نأ  ىنمتأ   ، انذاقنإ متي  مل 

نتم ىلع  دعص  نأ  ذنم  رحبلا  راودب  دمح  اھیف  رعشي  يتلا  ىلوألا  ةرملا  تناك  هذھ 
. ةكرحلا نع  تفقوت  دق  تناك  ةظحللا  هذھ  يف  ةنیفسلا  نأ  نم  مغرلاب   ، كیناتیت

توص عمس  هنكلو   ، هفارطأ يف  للش  ثدحتو  هدسج  يف  يرست  ةدوربب  رعش  دقل 
.. هنھذب رطاوخلا  تفصعف   ، ةفرغلا نم  جورخلاب  ّمھي  امھدحأ 

باكرلا نم  دحأ  اھملعي  ال  يتلا  ةثراكلاب  ثیمس  ناطبقلا  غلبیل  بھذیس  امبر  "
، يرنھو  ، ةرونب  ، سجرج  ، رھاض  ، ةمیطاف  ، اریم تومتس  ؟  اریم  .. باكرلا  .. دعب

حمالم يھ  ام  ملعأ  نلو   ، ةریخأ ةرمل  ولو  ىتح  اھرأ  نل  ةمطاف   ، عیمجلا قرغیس 
". هلجأ نم  شیعأ  نأ  دب  ، ال  ّبأ الب  هتایح  لاوط  شیعیس   ، نسح ينبا 

: ٍلاع توصب  دمح  لاق 

. ينبا لجأ  نم  شیعأس   ، معن - 

هعومدو ةوقب  بابلا  قد   ، اریم ةفرغل  لصو  ىتح  هيدل  ةعرس  ىصقأب  ضكر  مث 
: ةلئاق  ، ةلاحلا هذھ  يف  هتيؤر  نم  عزفلاب  ترعشو   ، تحتفف  ، هھجو ىلع  رثانتت 

؟ ثدح اذام  ؟  كب ام  - 

: لاق

. قرغن نحن  - 

. ةبوعصلا هذھب  سیل  انفقوم  - 

انمدطصا  ، نوثدحتي مھو  ةنیفسلا  مقاط  تعمس  دقل   ، اریم اي  قرغت  ةنیفسلا  - 
يفكت نل  تقولا  ةیلضفأ  انیطعي  اذھو   ، دعب ربخلا  اذھ  دحأ  ملعي  ال   ، يدیلج لبجب 

، توملا موي  مویلا   ، ةریثك اًحاورأ  توملا  دصحیس  مویلا   ، عیمجلا ذاقنإل  براوقلا  هذھ 
، انعم اوتأیل  يرنھ  ربخأو  يئاقدصأ  ربخأ  امثير  اًعيرس  ِكسبالم  يدترا  كیلإ  لسوتأ 

ىدحإ انارت  ىتح  اندحو  رحبنسو   ، اھبكرنسو  ، ذاقنإلا براوق  ىدحإ  لبح  عطقأس 
. ایھ اریم  اي  ایھ   ، انذقنتو ةریبكلا  نفسلا 

: ةلئاق هتنضتحا  مث   ، اھعومد تطقس 

، كقدصأو  ، لطبلا كنإ  انھ  انل  موي  لوأ  يف  يل  تلق   ، نآلا كتصق  لخاد  شیعن  اننإ  - 
، نامأب نوكنس  تنأو  انأ   ، نامأب نوكنس   ، كلذ لعفتسو  عیمجلا  ذاقنإ  عیطتست 

رشع دعب  انھ  ينلباق  مث   ، اًعيرس كئاقدصأ  ىلإ  بھذا  ایھ   ، شیعنس  ، كلذب كدعأ 



. قئاقد

يف عیمجلا  أدبو   ، ةنیفسلل ثدحي  امب  هءاقدصأ  ربخأف  ةثلاثلا  ةجردلا  ىلإ  دمح  لزن 
نتباكلا توص  ّىود  تقولا  كلذ  يفو   ، ةاجنلا براق  يف  هعم  برھلل  ةيرسب  زّھجتلا 

. اھقرغ نع  نالعإلل  كیناتیت  ءاجرأ  عیمج  يف  ثیمس 

. نینثالا حابص  ةرشع  ةیناثلا  ةعاسلا 

، كیناتیت ةنیفس  ناطبق   ،" ثیمس نوج  دراودإ   " ناطبقلا مكثدحي   ، هابتنالا ءاجرلا  - 
وجرأ  ، ةكرحلا نع  اھفقوتو  يدیلج  لبجب  ةنیفسلا  مادطصا  نلعأ  نأ  ينفسؤي 
بكرتس  ، ةنیفسلا حطس  ىلع  لافطألاو  تادیسلا  دعصتلف   ، ءودھلا مكنم 
ذاقنإ انعطتسا  املك  نیئداھ  متنك  املك   ، ًالوأ ةاجنلا  براوق  لافطألاو  تادیسلا 

. ةاجنلل ةصرف  لین  عیمجلل  ىنمتأ   ، حاورألا نم  ديزملا 

، اھقرغ نع  ناطبقلا  نالعإ  اھنتم  ىلع  نم  لك  عمس  امدعب  ةنیفسلا  عزفلا  نكس 
نم نیفصنل  اھقاقشنا  ببسب  طقف  ليامتت  ال   ، ةحوجرألا لثم  كیناتیت  تحبصأو 

نیلواحم باكرلا  اھثدحأ  يتلا  جرملاو  جرھلا  ةلاح  نم  اضيأ  ليامتت  لب   ، ةمدقملا
عومد تطقاستو  مھتاجوز  جاوزألا  نضتحا   ، ةاجنلا يف  مھتصرف  ىلع  روثعلا 
تقولا يفف   ، اریم ةفرغ  بوص  ضكري  دمح  ناكو   ، مھلافطأ سوؤر  ىلع  تاھمألا 

. برھلل هعم  نمو  وھ  اًدعتسم  وھ  حبصأ  ربخلاب  عیمجلا  ئجافت  يذلا 

: ءودھب ًالئاق   ، ةرملا هذھ  يرنھ  هل  حتف  ةفرغلا  باب  دمح  قد  امدنع 

عم تثدحت  دقل   ، كانھ ينارظتناو  مويزینامجلا  ةفرغ  ىلإ  اریم  عم  بھذا  كوجرأ  - 
، أدھا  ، ةاجنلا براوق  ىدحإ  اعیمج  دعصنس   ، ةنیفسلا مقاط  نم  لاجرلا  ضعب 

. مویلا تومن  نل  اننأ  مكدعأ 

: بضغب ةلئاق  دمح  بناجب  تفقوو  ةفرغلا  نم  اریم  تجرخ 

قاحللا عطتست  ملو   ، الوأ ةنیفسلا  نم  ءزجلا  اذھ  قرغ  اذإ  اذام   ، نآلا انعم  لاعت  - 
؟ انب

: لاق

مث  ، ةعبقلاو بلكلا  نع  ثحبأس   ، يتعبقو يبلك  نود  لیحرلا  عیطتسأ  ال  - 
. ریخب ءيش  لك  نوكیس  يقلقت  ، ال  امكیلإ عرسأس 

بلك ذاقنإ  لجأ  نم   ، قرغت ةنیفسلاو  هایملا  هذھ  طسو  يدرفمب  ریسأ  ينكرتتس  - 
؟. ةمھملا كتعبق  نم  ذاقنإلاب  قحأ  َكتجوز  تسیلأ  ؟  ةعبقو

: دمح خرص 

، انیلإ تأي  مث  بلكلا  ذقنیس   ، ةیناسنإلا نم  يرنھ  هلعفي  ام  نإ   ، اریم اي  انب  ایھ  - 
. قرغن  ، قرغن اننإ   ، لادجلل تقو  ، ال  انب ایھ   ، يعم كنأل  ِكیلع  نئمطم  دیكأتلاب  وھو 



ادجو كانھ  ىلإ  امھقيرط  يفو   ، مويزینامجلا ةفرغ  ىلإ  اریم  هعمو  دمح  ضكر 
يذلا ةاجنلا  براق  يف  امھعم  بكریل  اریم "  " هتعدف  ،" میھنجاج نیماجنب   " رینویلملا

: ًالئاق اھباجأ  هنكلو  اھجوز  هب  اھدعو 

دقو  ، ةریغصلا براوقلا  هذھ  ىلع  جراخلا  يف  بلاكتت  سانلا  تيأر   ، كركشأ - 
نم هنأ  تدجو  يتفرغل  بھذأس  يننكلو   ، ةاجنلل ةرتس  ةنیفسلا  مقاط  يناطعأ 

تومأسف  ، هنم رفم  ال  كالھلا  ماد  ام  يتزيزع   ، ىلغألا يتلدب  يدترأ  نأ  ةمكحلا 
. ًالیبن تشع  امك  ًالیبن 

. هتفرغ ىلإ  ءودھ  لكب  هقيرط  لمكأو  اھكرت  مث 

نیفزاعلا لظ  ثیح   ، ىقیسوملا توص  عاطقنال  ًایفاك  ًاببس  ةنیفسلا  قرغ  نكي  مل 
مھریصم نم  برھلل  مھنم  ةلواحم  ىندأ  نود   ، ناحلألا لمجأ  نوفزعي  معطملاب 

هناحلأ فزعي  لظو  هینیع  ضمغأو  اھنضتحا   ، هتلآب فزاع  لك  ثبشت  لب   ، موتحملا
ال وأ   ، ةنجلا ىري  ىرخأ  ةرم  هینیع  حتفي  امدنع  هنإ  يف  ًالمآ   ، ةرم رخآل  ةلضفملا 
اًنحل هبحاصي  امدنع  اًمیحر  ًاتوم  دیكأتلاب  نوكیس  توملا  نإ  مھملا   ، ائیش ىري 

. ًالیمج

نونخدي هئاقدصأ  نم  ةثالث  عم  دلوبیكرأ " روجیم   " ریسلا سلج  نیفزاعلا  مامأ 
، مھلوح نم  ثدحي  امل  نیھبآ  ریغ   ، دالبلا نوؤش  نع  نوثدحتيو   ، رخافلا راجیسلا 
يف ةلورھلا  مھئايربك  ضفر  امبر  وأ   ، لعفلاب قرغتس  ةنیفسلا  نأ  اوقدصي  مل  امبر 
نم قبط  ىلع  مھل  تمدق  ةایحلا  ءالبن  مھنإ   ، ةایحلا نع  اًثحب  عیمجلا  لثم  ءاجرألا 
مامأ فعضو  لذ  ةظحل  نم  نوھأ  اھكرتف   ، نآلا اھءارو  يرجلاب  اوموقي  نل  مھو  ةضف 

. توملا

لك يف  اًرظتنم  توملا  ناكو   ، ةنیفسلا نم  اًءزج  قرغي  ناك   ، ةقیقد لك  رورم  عم 
تتام دقف  دعب  داسجألا  تمت  مل  تناك  نإو   ، ًالوأ طقسیس  نم  ىلع  ضقنیل  نكر 
. عیمجلا براوقلا  هذھ  لمحت  نلف   ، ةاجنلا يف  مھلمأ  اودقف  امدنع  ضعبلا  حاورأ 

اثبل ام  نكلو   ، نيرضاحلا لوأ  َناكو   ، مويزینامجلا ةفرغ  ىلإ  اًریخأ  اریم  عم  دمح  لصو 
. هتجوزو روتسإ " نوج   " لینولوكلا امھیلإ  ءاجو  كانھ  اسلج  نأ 

: ءودھب ًالئاق  ةیحيرأ  لكب  اریم  بناجب  لینولوكلا  سلج 

. نیقلق امكنأ  ىرأ  - 

: شاھدناب اریم  تلاق 

!. لینولوك اي  قرغت  ةنیفسلا  نإ  - 

: دوربب روتسإ  لاق 

ىلع نحن   ، ةيامحلا يف  غلابي  ةنیفسلا  مقاط  نإ   ، اًریطخ رمألا  نأ  ىرأ  ، ال  يتزيزع - 



مأ ذالوفلا  كيأرب   ، قرغت ال  ةيذالوف  ةنیفس  اھنأل  اھنتم  ىلع  انرحبأ   ، كیناتیت نتم 
؟ نم ىلع  رصتنیس  نم  ؟  دیلجلا

: اریم تدر 

باكرلا عیمج  نم  اھئالخإب  ةنیفسلا  ناطبق  رمأ  امل   ، اًریطخ عضولا  نكي  مل  اذإ  - 
. روفلا ىلع 

: روتسإ لاق 

ةيوقلا ةنیفسلا  هذھ  كرتنو   ، ةفیعضلا ةریغصلا  براوقلا  كلت  بكرن  نأ  اننوديري  - 
يف انب  قرغتس   ، براوقلا هذھ  نم  ًانامأ  رثكأ  انھ   ، ةنیفسلا كرتأ  نل  عبطلاب  ؟  ةنمآلا

. اھیف انبوكر  روف  رحبلا  ضرع 

هثيدح لمكأو  هتجوز  ىلإ   رظن  مث 

، كل تبثأ  ىتحو   ، ءيش ثدحي  نلو  نامأب  انھ  اننأ  ِكل  دكؤأ   ، يتزيزع اي  يفاخت  ال  - 
. ةاجنلا ةرتسل  جاتحأ  انأ ال 

هب ةصاخلا  ةاجنلا  ةرتس  قشب  ماقو   ، هبیج نم  ریغص  نیكس  جارخإب  روتسإ  ماق 
: هتجوزل ًالئاق 

دیكأتلاب  ، ةفیعض داوم  اھنإ   ، يتزيزع اي  ةاجنلا  تارتس  اھنم  عونصملا  داوملل  يرظنا  - 
. رحبلا ضرع  يف  تارتسلا  هذھب  ةحابسلا  نم  ًانامأ  رثكأ  انھ  سولجلا 

: روتسإ ةالابم  مدع  نم  ًابجعتم  دمح  لاق 

هذھ لظ  يف  ئطاخ  فرصت  اذھ  نأ  ىرأ   ، كب ةصاخلا  ةاجنلا  ةرتس  تققش  دقل  - 
قشت كوجرأ ال   ، ذالوفلا يدیلجلا  لبجلا  مزھ  دقو   ، لعفلاب قرغت  ةنیفسلا   ، فورظلا

. كتجوز ةاجن  ةرتس 

: روتسإ در 

. اذھ نم  دكأتم   ، انھ نامأب  نوكنس   ، فخت ال  - 

: ىلعألل هب  قحلت  يكل  اریم  ىلإ  ریشي  وھو  يرنھ  لاق 

عم ةلضفملا  يتعبق  قرغتس  فسألل   ، ةعبقلا دجأ  مل  يننكلو  بلكلا  تدجو  دقل  - 
. انب ایھ   ، ةنیفسلا

ادعصو اھيدیب  دمح  كسمأ  مث   ، هتجوزو لینولوكلا  تعدوو  اھتسلج  نم  اریم  تماق 
مھریغ لبق  اوءاجو  اودعتسا  نيذلا  هءاقدصأ  يأر  اولصو  امدنعو   ، حطسلا ىلإ  ًاّيوس 
نايدتري ةمیطاف  ةمومع  ءانبأ  ىفطصمو   ، فسوي دجو  هنأ  الإ   ، ةاجنلا براوقب  قاّحلل 

. براقلا يف  اھعم  بوكرلا  اعیطتسي  يكل  ءاسنلا  سبالم 



متكتلل ةلواحم  يف   ، ةملكب مھنم  ّايأ  قطني  ملو  ةمیطاف  ىلإو  امھیلإ  دمح  رظن 
ًالواحم ةرونب "  " هتجوز سجرج  نضتحا  امنیب   ، هابتنالا تفل  مدعو  ثدحي  ام  ىلع 

هذھ طسوو   ، هیف بوكرلا  اھنكمي  ةاجنلل  ًابراق  ادجي  نأ  ىلإ  دربلا  نم  اھتئفدت 
دمح هل  درف   ، دمح ـــ  ل مستبي  مھبناجب  رھاض  فقو  ةبرطضملا  رعاشملا 

: ٍلاع توصب  لاقو   ، ةماستبالا

. ریخب مكعیمج  نونوكتس   ، ریخب نوكتس   ، فخت ال  - 

تبلط ٍناوثب  لحري  نأ  لبقو   ، ألتما دق  يناثلا  ةاجنلا  براق  ناك  تقولا  اذھ  يف 
براق نم  اھجورخ  روفو   ، ةنیفسلا نتم  ىلع  ىرخأ  ةرم  دوعصلا  يلازور "  " ةدیسلا

: ةلئاق يكبت  يھو  سورتس " رودزيإ   " اھجوز نضح  يف  تمترا  ةاجنلا 

. كنود نم  نآلا  لیحرلا  يننكمي  ال  - 

امھمضي نأ  ىلإ   ، ةئداھلا ناكرألا  دحأ  يف  َسلجیل  َبھذو   ، ناجوزلا مستبا  مث 
. دبألا ىلإ  ًاّيوس  الظیل  ؛  هقامعأ يف  رحبلا 

ةبغرلا روعش  نم  ديزملا  ىوس  نیفقاولا  سوفن  يف  دھشملا  اذھ  ةيؤر  دزي  مل 
ادعص  ، ثلاثلا ةاجنلا  براق  ىلإ  عیمجلا  لورھف   ، ریصملا سفن  اوقالي  ىتح ال  ءاقبلاب 

فشتكا  ، براقلا اھتمومع  دالوأ  سعدي  نأ  لبقو   ، ةمیطاف مث   ، ًالوأ بلكلا  عم  يرنھ 
يف براقلا  ىلع  لاجرلا  ضعب  بلاكت  نأ  ثبل  امف   ، امھتعدخ ةنیفسلا  مقاط 

سبالمب رارفلا  لواحت  يتلا  برعلا  لاجرلا  اوفشتكا  امدنع  ةاجنلل  ةلواحم 
، نامأب براقلا  نتم  ىلع  ناسلجي  بلكلاو  يرنھ  اودھاش  امدنع  ةصاخ   ، تادیسلا

فسويو ىفطصم  اھضعب  تباصأ   ، ةيرانلا تاقلطلا  ضعب  ةنیفسلا  مقاط  قلطأف 
براقلا لخاد  تخرصو  تفقو  يتلا  ةمیطاف  امھتمع  ةنبا  بناجب  ءاملا  يف  اطقسف 

: ةلئاق ةأجافملا  لوھ  نم 

. يناكرتت ، ال  ىفطصم اي   ، فسوي اي  احبسا  ال،  - 

مامأ اھب  بھذو  ةرونب  ّيدیب  كسمأ  يذلا  سجرج  ناك  ًءاكب  مھرثكأو   ، عیمجلا ىكب 
هل سیل  عومد  رحب  يف  امھھجو  قرغ  دقو  اھنیبج  ىلع  ةلبق  عضو  مث   ، براقلا

. ةياھن

: سجرج لاق 

، هلمكأب يرمع  كتجوزت  يننأ  ينیفكي  نكلو   ، طقف مايأ  ةعبرأ  ِكتجوزت  يننأ  ملعأ  - 
تومأس  ، كدعب اموي  شیعأ  نل  يننأ  وھ  مھملا   ، ًايوس اھانیضق  يتلا  ةدملا  مھي  ال 

، يتایح يف  ةظحل  رخآل  كبناجب  تیقبو   ، كل يدعو  تذفن  دقف   ، دیعس انأو  نآلا 
نیبھذتو  ، نآلا براقلا  اذھ  نتم  ىلع  نيدعصتس   ، كل هلوقأس  ام  يلعفا  كوجرأ 

ِكرتا اھدعبو   ، يحور نم  هل  ىقبتیس  ءيش  رخآ  ِتنأ   ، ِكب متھیس   ، ادنكب يبأ  ىلإ 
. ِكیسنت مايألا 



: ةرونب تلاق 

يتأیس امبر   ، تومن نل  امبر   ، كعم انھ  ىقبأس   ، براقلا اذھ  يف  بكرأ  نل  - 
يتالكأ قوذتت  مل   ، تیضر امك  مايأ  ةعبرألاب  ىضرأ  نل   ، ًالئافتم نك   ، انذاقنإل مھدحأ 

اي اًدج  اًركبم  تقولا  لاز  ام   ، كھبشي ًالفط  كنم  بجنأ  ملو   ، كتوھق كل  ّدعأ  ملو   ، دعب
اذإ ةئیس  انتصق  نوكتس   ، ةياھنلا هذھ  تسیل   ، ككرتأ نل   ، اًركبم تقولا  لاز  ام   ، يبر

. ةئیس تسیل  انتصقو   ، اھتياھن هذھ  تناك 

: سجرج حاص 

دحأ ِتأي  نل   ، ةثلاثلا ةجردلا  باكر  نم  ریقف  لجر  يننإ   ، ةجذاس ينوكت  ال  - 
ًايدترم توملا  بحأ  الو   ، كراوجب براقلا  يف  بوكرلاب  دحأ  يل  حمسي  نلو   ، يذاقنإل
ةيوق نیشیعتس  كنأ  ِكل  دكؤأ   ، ينودب ةيوق  ينوك   ، ةعاجش ينوك   ، ءاسنلا سبالم 

. ينودب

،" دمح لـ" رظن  مث   ، ةریخأ ةرمل  اھل  سجرج  ناضتحا  لالخ  ةرونب  ءاكب  توص  الع 
تبكر ىتح  اھل  سجرج  مستباف   ، هیعارذ نیب  نم  ةبوعصب  ةرونب  علتقاو  لّخدت  يذلا 

: خرص مث  مالسب  براقلا 

. يتجوز اي  ِكبحأ  - 

ثیح  ، برعلا بابشلا  نم  مھریغ  عم  اوعّمجتیل  هتمومع  ءانبأ  عم  راس  اھدعبو 
مھسفنأ نییعان  اونغیل  رحبلا  تاجوم  مامأ   ، ةنیفسلا ةمدقم  يف  عیمجلا  سلج 

: نیلئاق

رشع ىدحإ  ِكنم  قرغ  نیناقرغلا ..  بابشلا  ىلع  ..... نيدرح اي  يحونو  يكبا  - "
ام نیجوزم ..  ةیقبلاو  ..... يبازع ةعبس  مھنم  نيرشعلاو ..  ةسمخلا  نسب   ..... باش

" نيرشعو سمخلاب  نلك   ..... بياش دحاو  مھیف 

اذإ  ، مھذاقنإ عیطتسي  ال  هنإ   ، سأیب دمح  مھیلإ  رظنف   ، بابشلا ءانغ  توص  عفترا 
رھاض ذاقنإل  ةصرف  هيدل  هنكلو   ، ةلاحم ال  مھعم  تومیس  ةلواحملا  درجم  لواح 
هبتني نأ  لبق  ةعرسب  براقلا  لخاد  هعفدیل  هیعارذب  كسمأف   ، هبناجب فقي  يذلا 

: ةأجف رھاض  خرص  نكلو   ، دحأ

. نيرون ىرأ  - 

: بضغب دمح  خرص 

فق  ، لماكلا كزیكرتل  جاتحأ   ، نآلا شاقنلل  لاجم  سیل  اذھ   ، انھ تسیل  نيرون  - 
ال ثیحب   ، ةاجنلا براق  ىلإ  زفقتس   ، ةبسانملا ةظحللا  يتأت  امدنع   ، يبناجب

. ةریخألا تاظحللا  يف  انعم  بوكرلا  نم  دحأ  كعنم  عیطتسي 

مھو بابشلا  ةیقبو  سجرج  ىلإ  رظن  مث   ، ةیحيرأ لكب  مستبي  وھو  هیلإ  رھاض  رظن 



: ًالئاق خرصو  هیعارذ  نم  دمح  هكسمأف   ، نونغي

براقلا بكرنس  ؟  كب ام   ، ياوس دحأ  ىلإ  رظنت  ، ال  يعم نك   ، كانھ ىلإ  رظنت  ال  - 
. كوجرأ  ، تاظحلل ّىلإ  هبتنت  الھ   ، لماكلا كزیكرت  ىلإ  جاتحأ   ، اًعم

: ًالئاق ةنیفسلا  مقاط  اثّدحم  ىلوألا  ةجردلا  بّاكر  دحأ  ةأجف  خرص 

ذاقنإ متیس  هنأ  ناطبقلا  لقي  ملأ  ؟  ةاجنلا براق  يف  ربراھ  يرنھ  بكري  اذامل  - 
بلكلا نوذقنتس   ، هعم بكري  هبلك  لعج  ىتح  هنإ  ؟  ًالوأ تادیسلاو  لافطألا 

؟ رحبلا ضرع  يف  انھ  تومن  انوكرتتو 

: براقلا نم  يرنھ  خرص 

براوق  ، ریبك ّزیح  لغشي  وھو ال   ، بلكلل يذاقنإ  ىلع  ضرتعي  اًدحأ  ىرأ  نأ  ديرأ  ال  - 
. انعم بوكرلا  نم  دحأ  َكعنمي  ملو   ، سانلاب اھرخآ  نع  ةئلتمم  ریغ  ةاجنلا 

. مكعم دعصأس  اًذإ  - 

نولوحیل ةنیفسلا  مقاط  صارتف   ، براقلا ىلع  موجھلل  ةلواحم  يف  لجرلا  اھلاق 
يف نوخرصي  مھو  ءاوھلا  يف  صاصرلا  تاقلط  ضعب  نیقلطم   ، براقلا نیبو  مھنیب 

: نیلئاق  ، عیمجلا هجو 

نوملعتو دیلاقتلا  نومھفت   ، ءالبنلا نم  متنأ   ، ةداس اي  ًالوأ  لافطألاو  تادیسلا  - 
. ةداس اي  ًالوأ  لافطألاو  تادیسلا   ، دعاوقلا

ضعب طقس  ىتح  ةنیفسلا  ىلع  رتوتلا  ةدح  نم  داز  يديألاب  كباشتو  بذجو  دش 
ىلإ دمح  رظن  تقولا  اذھ  يفو   ، صاصرلاب ًالتق  نيرخآ  طقسو   ، اًسھد ىلتق  باكرلا 
دحأ هرھظ  نم  هكسمأ  زفقلاب  َّمھ  امدنعو   ، براقلا ىلإ  زفقلا  ةراشإ  هاطعأو  رھاض 

: ًالئاق  ، ىلوألا ةجردلا  باكر 

. كناكم سیل  اذھ   ، براقلا اذھ  يف  بكرت  نل  ؟  بھذت نيأ  ىلإ  - 

ىلإ ةدوعلا  عطتسي  ملو   ، براقلا يف  زفقلا  عطتسي  ملف  رھاض  نزاوت  لتخا 
يف رھاض  طوقس  نكلو   ، ةنیفسلا وحن  هبذجي  يك  هوحن  دمح  عرسأف   ، ةنیفسلا

. ءيش يأ  نم  عرسأ  ناك  رحبلا 

: ًالئاق دمح  خرص 

. هذقنأو حبسأس   ، هذقنأ نأ  دب  ، ال  ءاملا يف  رھاض  طقس  - 

: ةلئاق يكبت  يھو  هعارذ  نم  اریم  هتبذج 

يكل لبحلا  عطقا   ، بكرن ایھ   ، كءارو نم  سانلل  رظنأ   ، دمح اي  براقلا  انتوفیس  - 
رخآ اًصخش  ىرن  نأل  ِعاد  ال   ، ةیفاضإ تالكشم  ثودح  نود  اًعيرس  انھ  نم  لحرن 

. انمامأ تومي 



حطس ىلع  نم  اًمامت  هدسج  ىفتخا  يذلا  رھاض  ىلإ  رظن  مث   ، دمح اھیلإ  رظن 
لوأل لیلعلا  ءاوھلا  قشنتسي  هنأكو  ءودھب  مستبي  ناك  طقف  هھجو  ىقبتو  هایملا ، 
ىفتخا مث   ، ةریخألا ةرملل  مستبا   ، عادو ةرظن  دمح "  " ىلإ رظن   ، هتایح يف  ةرم 

ةرم دوعصلا  لواحي  مل  امبرو   ، هایملا حطس  ىلع  ىرخأ  ةرم  دعصي  ملو   ، هھجو
. ىرخأ

ةكرح تفقوتو   ، هلوح نم  سانلا  تاوصأ  تفتخاف  دمح  روعش  ىلع  ةمدصلا  تبلغ 
: اریم خارص  توص  ىلع  الإ  تابثلا  اذھ  نم  قفي  ملو  تاظحلل  ءایشألا 

. تومنس وأ   ، نآلا لبحلا  عطقا   ، انھ تومنس  - 

لبحلا عطقو   ، اھسلجأف براقلا  ىلإ  اھب  زفقو   ، هیعارذ ىلع  اریم  لمحب  دمح  ماق 
نأ نود  رحبلا  يف  براقلا  قلطناف   ، ةنیفسلا نیبو  ةاجنلا  براق  نیب  طبري  يذلا 

. ًابيرقت اًغراف  هفصن  ناك  لب   ، باكرلاب هرخآ  نع  ئلتمي 

، براقلا نم  ىرخألا  ةیحانلا  يف  يرنھ  سلج  امنیب   ، اریم بناجب  دمح  سلج 
نأ ننظ  دقف   ، نھبابحأ نیبأتل  نیكب  يتاللا  تادیسلا  ءاكب  تاوصأ  تلاعتو 
، اھجوز ىلع  هایملا  يف  ةرون  ثحبت  تناك   ، قيرطلا لاوط  نھلوح  حبست  مھداسجأ 
وأ  ، اھیلإ لصو  ىتح  حبسو  ءاملا  يف  زفق   ، ةاجنلا عاطتسا  امبر   ، سجرج دجت  امبر 
لك  ، لیلق دعب  مھب  قحلتس  يتلا  ةاجنلا  براوق  ىدحإ  يف  زفقلا  عاطتسا  امبر 

. اًزئاج ءيش 

نم ةاجنلل  ةصرف  مھيدل  نكت  مل  ىتح  نيذلا  اھتمومع  ءانبأ  ةمیطاف  تعن  امنیب 
قفر امبر  عیمجلا  هرظتني  يذلا  ربكألا  توملا  ىدحت  ةھجاوم  لبق  اوتام  مھف   ، قرغلا

. هراظتنا باذع  مھیلع  ىھنأو   ، مھب توملا 

عم هءابحأ  نع  ءادوسلا  هراكفأو  هفواخم  ةكراشم  وأ  ثدحتلا  ىلع  دحأ  ؤرجي  مل 
بنجتل ةریثك  تابوعص  اوھجاو  مھنإ   ، عیمجلا نیب  فوخلاو  لوھذلا  داس  لب  دحأ 

دقل  ، ریغص براق  يف  نآلا  هنوھجاویل   ، ةریبك ةنیفس  نتم  ىلع  توملا  ةھجاوم 
صراقلا دربلا  للستف  براقلا  يف  اوبكر  امدنع  هایملا  ةدورب  ةدشب  عیمجلا  رعش 
سولجلاب مھسفنأ  ةئفدت  اولواحف   ، اًئیشف اًئیش  مھماظع  ّللخت  مث   ، مھلجرأ ىلإ 
اھراضحإ اوعاطتسا  يتلا  ةلیقثلا  سبالملا  عیمج  ءادتراو   ، اًضعب مھضعب  بناجب 

. مھعم

مالظلا دازو  هایملا  ةدورب  تداز  املك   ، ةنیفسلا نع  ریغصلا  براقلا  دعتبا  املك 
اوحبصأو نآلا  ةریبكلا  ةروصلا  اودھاش  دقف   ، بعرلاو نزحلاب  سوفنلا  تألتماو 

. ءاملا يف  مھتنیفس  طوقس  ةظحل  ةعباتم  ىلع  نيربجم 

ةثاغتسا خيراوص  ذاقنإلا  براق  باكر  دھاش  امدنع  بولقلا  يف  اًریخأ  لمألا  ّبد 
رونلا اذھ  ىرتس  ةنیفس  كانھ  نأ  ضعبلا  دقتعا  دقف   ، ءامسلا يف  عطست  كیناتیت 



ةراشإ قالطإ  دعب  رضتحي  لمألا  أدب  نكلو  سانلا  ذاقنإل  اًمتح  يتأتسو   ، ریبكلا
. قفألا يف  ىرخأ  بكارم  روھظ  نود   ، ةسماخلاو ةعبارلا  ةثاغتسالا 

دقف  ، ءامسلا يف  عملت  تلاز  ام  كیناتیت  راونأ  تناك   ، كلاحلا طیحملا  مالظ  طسو 
يھو ةمئاق  ةيوازب  تحبصأ  امدعب   ، موجنلا سملت  نأ  اھراونأ  داكت  ةقھاش  تفقو 

ًءزج اھنم  قرغ  املكو   .. ریخألا اھاوثم   .. طیحملا قامعأ  شرع  ىلع  عبرتتل   ، قرغت
ةنیفسلا تفتخا  ىتح   ، ىشالتتو ىشالتت  تلظو   ، راونألا تشالت  املك   ، ءاملا يف 

موي حابص  ثلثلاو  ةیناثلا  ةعاسلا  مامت  يف   ، نكت مل  اھنأكو   ، ءاملا حطس  ىلع  نم 
. ليربأ نم   رشع  سماخلا 

ملعي ، ال  ریغصلا ذاقنإلا  براقل  ةددحم  ةھجو  دجوي  الو   ، ةيؤرلل لاجم  دجوي  حبصأ ال 
نلف سفنلا  ىلع  ةرطیسلل  ةلواحم  يف  باكرلا  تمص  نكلو  ؟  مھ نيأ  عیمجلا 
امدنع فیخملا  ءودھلا  اذھ  رسكنا  نأ  ثبل  ام  نكلو   ، دیكأتلاب كلذ  نم  أوسأ  ثدحي 

نم نیيرخآ  نییجان  اًریخأو   ، مھنم ةبرقم  ىلع  رخآ  ةاجن  براق  باكرلا  دھاش 
. كیناتیت

طوقس توص  باكرلا  عمس  نكلو   ، مھنم بارتقالا  يف  رخآلا  ذاقنإلا  براق  أدب 
نأ الول   ، طقس نم  ذاقنإل  نمقي  نأ  ندكو  ءاسنلا  ضعب  تخرصف   ، هایملا يف  مھدحأ 

: ًالئاق يرنھ  خرص 

امك  ، براقلا نزاوت  لتخیس  اندحأ  كرحت  اذإ   ، هناكم مكنم  دحأ  كرتي  ال   ، مكرذحأ - 
طقس اذإ   ، دحأ كرحتي  ، ال  رركأ  ، هایملا يف  مھدحأ  طقس  دقل   ، ىقمحلا ءالؤھ  لعف 
انافك  ، هعم اًقرغ  اًعیمج  تومنس  هاندعاس  اذإ  اننأل  هدعاسن  نل  هایملا  يف  مكدحأ 

، هب تدعص  امدنع  الإ  هرغص  ىدم  ملعأ  مل   ، ریغصلا براقلا  اذھ  يف  نیسدكتم  اننأ 
. ةریبك كیناتیت  تناك  مك 

لتخا ىتح  تاظحل  ىوس  رمت  ملو   ، مھنكامأب مقر 3  ذاقنإ  براق  باكر  عیمج  ثبشت 
عاطتسا نمو   ، ءاملا يف  رخآلا  ءارو  بكار  طقاستي  أدبو   ، رخآلا براقلا  باكر  نزاوت 

ىلإ مھعم  لیمي  أدب  يذلا  براقلا  لقثأ   ، ىرخأ ةرم  براقلا  نتم  ىلع  دوعصلا 
ىلع نم  ءافتخالا  يف  أدبو  بلقنا  مث   ، اًئیشف اًئیش  هایملاب  ألتما  ثیح   ، هایملا
نییجان نم  اوناك  مھنأ  قئاقد  ذنم  اونظ  ًابكار  نوثالث  هعم  طقسو  طیحملا  حطس 

. كیناتیت

: مھمامأ فقي  توملا  اودھاش  امدعب  عیمجلا  ةئدھتل  ةلواحم  يف  دمح  لاق 

. مھعم ثدح  املثم  انل  ثدحي  نل  - 

: ًالئاق  ، هثيدح عباتف   ، فقوملا دیس  تمصلا  لظو  دمح  ىلع  درلا  ىلع  دحأ  ؤرجي  مل 

اًضيأ انذقنأو   ، انمامأ قرغت  اھاندھاش  ةنیفس  نتم  ىلع  قرغلا  نم  انذقنأ هللا  دقل  - 
ربع تاراشإلا  انل  لسرأ  هنإ   ، ءاملا يف  دحأ  ّانم  طقسي  مل   ، انبراق نزاوت  لالتخا  نم 



نم حاورأ  ّعیضن  نل   ، وجننس  ، كلذ لعفنسو   ، وجنن فیك  انّملعي  يكل  براقلا  اذھ 
، مھاركذ يیحنل  شیعنسو   ، مھلجأ نم  ایحنس   ، اًءابھ انذاقنإل  مھتایحب  اوّحض 

. كلذ اوركذت   ، انبولق يف  ءایحأ  مھ  املاط  ةایحلا  دیق  ىلع  اولظیس 

تكب  ، تاونسو تاونس  اھنأك  تدب   ، نيزحلا براقلا  نتم  ىلع  ةعاس  فصن  تضقنا 
تناك بحت ! نم  عم  براقلا  يف  ةنمآ  تناك  يتلا  اریم  ادع  ءاسنلا  عیمج  اھیف 
ىلع نلصحیف   ، نھبابحأب ریكفتلا  يف  ندرشي  ّنك  امدنع  ءاكبلا  نع  ءاسنلا  فقوتت 
ذفن دقف   ، عومد نود  ةياھنلا  يف  ءاكبلا  حبصأ  ىتح   ، نلمكي مث  ةریصق  ةحارتسا 

. اھنم نھدیصر 

: ةلئاق  ، ةأجف ةرونب  تحاص  اھءاكب  لالخ 

امبر  ، براقلا ىلإ  لوصولا  لواحي  امبر   ، كانھ موعي  صخش  دجوي   ، ءاملا ىلإ  اورظنا  - 
. مكوجرأ  ، هنم اوبرتقا   ، انیلإ لوصولا  لواحي  سجرج  هنإ   ، سجرج نوكي 

: يرنھ لاق 

. نآلا تومن  نأ  اعیمج  ديرن  ، ال  يئدھتلف  ، ةریغصلا اھتيأ  ِكجوز  سیل  هنإ  - 

: لوقت يھو  ةیكاب  دمح  ّيلجر  تحت  تنحناو  ةرونب  ترج 

. طقف ةرظن  ِقلنل   ، سجرج نوكي  امبر   ، كوجرأ -

يكل  ، اھناكم سولجلا   ، اھتمومع ءانبأ  ةافو  ىلع  ةمولكملا  ةمیطاف  نم  دمح  بلط 
تخرص  ، رذحب كرحت  مث   ، ةرونب هتأر  ام  ةيؤرل  براقلا  نم  ىرخألا  ةیحانلا  ىلإ  بھذي 

: ةلئاق مھبناجب  وفطي  ناك  يذلا  مسجلا  تدھاش  امدنع  ديدش  عزفب  ةرونب 

يف حبسن  نحن   ،" نیلإ  " ةثج انبناجب  حبست   ، يھلإ اي   ،" ادریج نیلإ   " ةدیسلا اھنإ  - 
لخاد يننأ  رعشأ   ، ةریبك ةربقم  هذھ   ، اًرحب سیل  اذھ   ، انءاقدصأ ثثج  نم  رحب 

. اھودعبأ  ، نیلإ ةثج  اودعبا   ، اًدیج ىرأ  ، ال  ءامسلا يف  رون  دجوي  ، ال  يربق

ةثجلا ةيؤر  نم  اھتباتنا  يتلا  علھلا  ةبون  دعب  اھنضتحتل  ةرونب  وحن  ةمیطاف  ترج 
: ةلئاق

. يئدھا  ، يئدھا - 

: عیمجلا علھ  ىلع  ةرطیسلا  ًالواحم  يرنھ  لاق 

، ةعیبطلل يفانم  اذھ  عبطلابو   ، كیناتیت نتم  ىلع  توملا  عم  انشع  اننأ  ملعأ  - 
ىلع ىضق  يذلا  توملا  عدخن  نأ  انعطتسا  اننكلو   ، ناعمتجي ال  توملاو  ةایحلا 

، مكسوؤر ىلإ  للختي  هحبش  اوعدت  الف   ، اًدیعب توملا  انكرت  دقل   ، اھسفنب كیناتیتلا 
ثثجلا ىلع  قرشتس   ، انئاقدصأ توم  نم  مغرلاب   ، لیلق دعب  سمشلا  قرشتس 
اھیلع نمب  كیناتیت  قرغ  نم  مغرلاب  قرشتس  رحبلا  حطس  ىلع  ةیفاطلا 
ةایحلا  ، فورظلا تناك  امھم  شیعن  انوعدف   ، نآلا نحن  انتم  اذإ  ىتح  قرشتسو 



. اھیف يدوجوب  رمتست  نأ  لّضفأ  انأو   ، اننودب وأ  انب  رمتستس 

يتلا ةزجعملا  نيرظتنم   ، براقلا ةیضرأ  ىلإ  باكرلا  رظنو   ، تمصلا داس 
ةدیسلا دانسإل  دحأ  هبتني  مل  ةبرطضملا  رعاشملا  هذھ  طسو   ، هنم مھذقنتس 

اذھ حطس  ىلع  امھل  يقبتملا  تقولا  لاوط  دمح "  " فتك ىلع  اھسأر  اریم " "
. ریغصلا براقلا 

***

.. اًحابص ةسداسلا  ةعاسلا 

مث  ، ىرخأ ةرم  اھعاعش  اوري  نل  مھنأ  ضعبلا  نظ  نأ  دعب   ، اًریخأ سمشلا  تقرشأ 
ةلبقم ةریبك  ةنیفس  اودھاشیل  ؛  بھأتب عیمجلا  فقوف   ، تاكرحملا دحأ  توص  ّىود 

. امھھاجتاب

: دمح خرص 

انودعاس  ، انوذقنأ  ، انھ نحن  - 

: ةمیطاف تخرص  مث 

. كیناتیت باكر  نحن   ، انودعاس -  

يف كراشي  هنأك  يرنھ  بلك  حبنو   ، ةنیفسلا ىلإ  مھيديأب  اوّحولو  عیمجلا  فقو 
نم ایثابراك "  " ةنیفسلا اھیف  برتقت  ةظحل  لك  يف  ربكي  ناك  يذلا   ، لمألا عنص 

. براقلا

ةنیفس نتم  ىلع  مقر 3  ذاقنإلا  براق  باكر  حبصأ   ، اًحابص فصنلاو  ةسداسلا  يف 
ةنیفسلا ناكرأ  ىدحإ  يف  نص "  " هبلكو اریم  هتجوز  عم  يرنھ  سلج  ایثابراك " "

ةھجلا يف  ةرونبو  ةمیطاف  عم  سلج  دقف  دمح  امأ   ، هنھذ ةیفصت  لواحیل  ةریبكلا 
نیب طبري  يمھو  طخ  ّلكشت  كلتو  ةقطنملا  هذھ  نیبو   ، ةنیفسلا نم  ةلباقملا 
ةبھر نم  سفنألا  هب  رعشت  ام  رّسفت  نأ  يف  تلشف  يتلا  دمحو  اریم  تارظن 
رخآلا نضتحا  ول  ّىنمت  امھنم  لك  نأ  يھ   ، ةدكؤملا ةدیحولا  ةقیقحلا  تناك   ، فوخو

. ةیضاملا تاعاسلا  لالخ  ثدح  ام  بلقلاو  لقعلا  بعوتسي  ىتح   ، ةرارحب ىكبو 

اكيرمأب كرويوین  ىلإ  اًریخأ  تلصو  ىتح   ، مايأ ةثالث  ةدمل  رحبلا  يف  ایثابراك  تلظ 
ماع 1912م. ليربأ  نم  رشع  نماثلا  يف 

ةبلاطملا تمتو   ، ملاعلا ءاحنأ  عیمج  يف  ةعجافلا  رابخأ  ترشتنا  ثالثلا  مايألا  لالخ 
ىلع بضغب  تددرت  ةلئسأ  ىلع  درلل  ایناطيربو  اكيرمأب  ةعّسوم  تاقیقحت  ءارجإب 
اھنتم ىلع  دجوي  مل  اذامل  ؟  كیناتیت قرغل  يقیقحلا  ببسلا  وھ  ام   ، سانلا ةنسلأ 
ىلوألا ةجردلا  نم  نوجانلا  ددع  اذاملو  ؟  عیمجلا يفكت  ةاجن  تارتسو  ذاقنإ  براوق 
ایثابراك ةنیفس  هتغلبأ  ام  وھ  اذھف  ؟  ةثلاثلا ةجردلا  نم  نوجانلا  ددع  نم  ربكأ 



. ایكلسال تاطلسلل 

اجن دق  سورب " هیج   " ، كیناتیت ةكلام  نيال  راتس  تياو  ةكرش  ريدم  نأ  عیشأ  امدنع 
اًصاصق  .. ةمكاحم نود  همادعإب  نیبلاطم  اكيرمأ  يف  نونطاوملا  رھاظت   ، قرغلا نم 

. ىقرغلا عیمجل 

، مھمامأ وسرت  ایثابراك  ةنیفسلا  اودھاش  ىتح  ءانیملا  مامأ  نورھاظتملا  رظتنا 
، ءایحأ هيوذ  ةيؤر  يف  لمأ  هيدل  ناك  نم  مھنم   ، اًئیشف اًئیش  اھنم  نوبرتقي  اوأدبف 

ّصتقیل ًایح  لاز  ام  سورب  هیج  نأ  نم  ققحتلا  دارأف   ، هبابحأ ةافوب  ملع  نم  مھنمو 
. هيدیب هنم 

ءاج ىتح   ، رخآلا ولت  اًدحاو  ایثابراك  نم  نوجانلا  لزن   ، ًائداھ ةيادبلا  يف  عضولا  ناك 
سورب هیج  سانلا  ىأر  امدنع   ، ةمیطافو  ، ةرونب  ، يرنھ  ، اریم  ، دمح مث   ، سورب رود 
ةطرشلا تلواحف   ، هوحن عراستلاب  اوأدب   ، ةنیفسلا جرد  ىلع  هتاوطخ  ىلوأ  وطخي 

ىرخأ ةرم  سورب "  " دعص ىتح  ةدشب  سانلا  عفادت  نكلو  هنیمأتل  مھمامأ  فوقولا 
. اًقنخ مايأ  ةثالث  دعب  لتقُیل  قرغلا  نم  اجن  دق  نوكي  نأ  نم  اًفوخ  ةنیفسلا  ىلإ 

ةلیلق ةئف  الإ  ایثابراك  نتم  ىلع  دوعصلا  نم  سانلا  نم  ریبك  ددع  ةطرشلا  تعنم 
نأ مھدحأ  داك  ىتح   ، اھحطس ىلع  ةطرشلا  عم  تكباشتو   ، لوصولا تعاطتسا 

: ًالئاق هدیب  اھكسمي  ناك  ةببدم  اصعب  سورب  لتقي 

املثم  ، نیفصن كسأر  قشأس   ، كتنیفس هتلتق  يذلا  ينبا  لجأ  نم  ةبرضلا  هذھ  - 
. هتلتقو نیفصن  ةنیفسلا  تققش 

يذلا بألا  ىلع  اًفوخ  نكلو  هیلع  افوخ  سیل   ، هذاقنإ ًالواحم  سورب  ىلإ  دمح  لورھ 
: ًالئاق  ، هتئدھت ًالواحم  هعارذب  كسمأف   ، هتایح دقفي  نأ  ىلع  كشويو  هنبا  دقف 

. كتایح رسخت  ، ال  كنبا ترسخ  - 

: ًالئاق هعارذ  تلفي  نأ  بألا  لواح  نیح  يف 

. رمألا ىھتناو  لعفلاب  يتایح  ترسخ  دقل   ، نبالا نادقف  ةرارم  ملعت  ال  - 

لوح سانلا  رھمجتف  ءارولا  ىلإ  ةوسقب  بألا  عفدیل  نییطرشلا  دحأ  لخدت 
تمص نأ  ىلإ   ، نَم عم  رجاشتي  نم  ةيؤر  بعصلا  نم  حبصأ  ىتح   ، ّيطرشلا
هیلع ًایشغم  هسأر  ىلع  دمح  طقس   ، ضرألا ىلع  ّيوق  ماطترا  توص  دعب  عیمجلا 
يف اھب  ّحولي  ناك  يتلا  مولكملا  ّبألا  اصع  هتباصأ   ، اھنم عیفر  مد  طخ  لاس  امدعب 

. هنم ًالدب   ، عازنلا ضف  لواحي  ناك  يذلا  دمح  تبرضف   ، سورب بیصتل  ءاوھلا 

تبلطو  ، ایثابراك نتم  ىلع  كارح  الب  اًددمم  دمح  ةيؤر  دعب  ةمیطافو  اریم  تخرص 
دحأ هیلإ  عرھ  يذلا  ضيرملا  فاعسإ  متي  ىتح  مھنكامأ  مازتلا  عیمجلا  نم  ةطرشلا 

: ًالئاق ةنیفسلا  لمع  مقاط 



متي ىتح   ، اھجاتحي يتلا  ةیلوألا  تافاعسإلا  هل  يرجأس   ، طیسب حرجلا   ، اقلقت ال  - 
. ىفشتسم برقأ  يف  اًّصتخم  بیبط  ىلع  هضرع 

*********

عساتلا لصفلا 

توملا نیب  ةنيزح  بح  ةصق  اھنأكو   ، اًقیمع ًاناضتحا  كیناتیت  نضتحي  رحبلا  ناك 
ملّستل  ، رظنلا نع  ًایئاھن  ةنیفسلا  يفتخت  نأ  لبقو   ، مودت نأ  لاحملا  نم   ، ةایحلاو

كلام سورب " هیج   " دعتري ناك   ، دبألا ىلإ  هنضح  يف  قرغتو   ، رحبلا ىلإ  اھسفن 
ناطبق ثیمس " نوج  دراودإ   " نأو ةصاخ   ، هنم توملا  بارتقاب  رعش  دقف   ، كیناتیت
تناك اذإ  ىتح   ، ةنیفسلا نم  أزجتي  ال  اًءزج  نوكي  نأب  اًرارق  ذختا  دق   ، ةنیفسلا

. رحبلا يف  قرغتس 

: سورب هیج  لاق 

كيأرب تذخأ  دقل   ، يكلم ًایفرح  هنإ   ، دحاو ةاجن  براق  ىّقبت   ، انسفنأ ذقنن  نأ  بجي  - 
نكلو عیمجلا  ذاقنإ  عیطتسن  نل   ، سانلا نم  ریبك  ددع  انذقنأ  ىتح  ترظتناو 
. اھیلع توملا  لّضفنو  ةایحلل  ةصرف  دجن  نأ  ةقامحلا  نم   ، انسُفنأ ذاقنإ  عیطتسن 

: ثیمس لاق 

ىلإ عمتسأ  مل   ، مدنلاو راعلاب  ةئیلم  ةایح  نم   ، لعفلاب يسفن  ذقنأ  يننإ  - 
يذلا يئايربكل  طقف  تعمتسا  لب   ، قيرطلا يف  يدیلج  لبج  دوجوب  تاريذحتلا 

، هل تّجور  يذلا  مھولا  تقدص  دقل   ، ءيش لكب  ةيارد  ىلع  يننأب  ينمھوأ 
هنإ  ، دیكأتلاب ةنیفسلا  همزھتس  ؟  يدیلج لبج  دجو  اذإ  اذام   ، قرغت ال  يتنیفس 

؟. لعفي نأ  عیطتسي  اذام   ، كیناتیت هجاوي  دیلج  درجم 

كل يعانقإ  ببسب  تثدح  لب   ، تنأ هتبكترا  أطخ  ببسب  ثدحت  مل  ةثراكلا  هذھ  - 
ةیھافرلا ةایح  باكرلل  ةنیفسلا  رفوت  نأ  ضرتفملا  نم  ناك   ، قرغتال ةنیفسلا  نأب 

. كامسألا عم  توملا  ةیھافر  مھل  رفوت  نأ  ، ال  رحبلا يف 

: ثیمس لاق 

ةنیفسلا تلعج  لب  تاريذحتلا  لھاجتب  طقف  ِفتكأ  مل   ، ةنیفسلا ةعرس  تدوز  دقل  - 
نتباك اذ  انأ  اھ   ، هلمكأب ملاعلا  ىدحتأ  تنك  يننأك   ، اھل ةعرس  ىصقأب  ریست 
اھنكلو  ، اھنم نوفاخت  يتلا  دیلجلا  ةعطق  ىلع  ترصتنا  دقل   ،" كیناتیت  " دوقأ ثیمس 

. ةياھنلا يف  َّيلع  ترصتنا  فسألل 

وأ لافطأ  كانھ  دعي  مل   ، سانلاب ءالتمالا  ىلع  ةاجن  براق  رخآ  كشوأ   ، كیلإ لسوتأ  - 
ال  ، نآلا انسفنأ  ذقنن  نأ  بجي   ، بنذلاب رعشت  الف   ، ةنیفسلا حطس  ىلع  تادیس 

. انھ تومأ  ينعدت  كوجرأ ال  ثیمس  اي  توملا  نم  فاخأ   ، توملا عیطتسأ 



انتلعج تنأو   ، يدیلجلا لبجلاب  ةنیفسلا  مادطصا  دعب  الإ  قفأ  ملو  مونلل  تبھذ  انأ  - 
يذلا ببسلا  وھ  اذھ   ، نآلا اھعم  انقرغ  كلذلو   ، قرغت ال  ةنیفسلا  هذھ  نأ  قدصن 
تام دقل   ، انعم ملاعلا  نواھتي  نل   ، ربلا ىلع  انرظتني  يذلا  راعلا  نم  انذقنیس 
نمث عفداو   ، لجرك تمو  عّجشتف   ، بكار لوأ  قرغب  انفرشو  انتعمسو  انئايربك 

. اضيأ يل  رفغيو   ، كتلمع كل  رفغي  ملاعلا  لعل   ، كأطخ

: سورب لاق 

، هعفد كیلع  نأ  دقتعت  يذلا  نمثلا  عفداو  توملا  تنأ  هجاو   ، كلثم اًعاجش  تسل  - 
ةاجنلا ةصرف  لغتسأس  ردقو  ءاضق  اذھ   ، رشبلا ءالؤھ  لك  تومي  نأ  دصقأ  نكأ  مل 

. ملأ الب  تومت  نأ  ىنمتأو 

، كیناتیت رداغي  نأ  لبق  ةاجن  براق  رخآ  لخاد  زفقیل  عرسأ  مث  ةریخألا  هتلمج  لاق 
ةفقولا ترسكنا  ىتح   ، اًكسامتم فقو  يذلا  ةنیفسلا  مقاط  نم  طخس  ةرظن  طسو 
نتباك ةصاخ  دحأ  اھب  ثبشتي  مل   ، رحبلا ىلإ  لیملا  لك  كیناتیت  تلام  ام  دعب 

. ًایضار توملل  هسفن  مّدق  دقف   ، ثیمس

عمس امدنع   ، هینیع مامأ  رمت  سورب  اھاري  ناك  يتلا  تايركذلا  دھاشم  تفتخا 
ترفاس اذامل   ، هلأسي وھو  ةیكيرمألا  تاقیقحتلا  سیئر  ثیمس " ندلأ  مایليو   " توص

؟ كیناتیت نتم  ىلع 

: سورب در 

مدقأو  ، روھمجلا بضغ  ردقأ  يننأ  ىلع  دیكأتلا  ديرأ   ، يعم قیقحتلا  ةيادب  يف  - 
يف ةدعاسملا  لواحأس   ، كیناتیت نتم  ىلع  ناك  زيزع  دقف  صخش  لكل  ّيزاعت 
كیناتیت ىلع  ترفاس  دقل   .. هیفخأل اًئیش  يدل  سیلف   ، تعطتسا ام  ردق  تاقیقحتلا 
عیمجلل رفوت  اھنأ  نم  دكأتأو  رحبت  يھو  ةديدجلا  يتنیفس  ربتخأ  يكل  ةیعاوط 

. لبق نم  دحأ  اھربتخي  مل  رفس  ةیھافر 

: ءودھب مایلو  لأس 

امم اھتعرس  لماكب  ریست  ةنیفسلا  لعجي  نأب  ثیمس  ناطبقلل  رماوأ  تیطعأ  لھ  - 
؟ يدیلجلا لبجلا  يدافت  عیطتست  اھلعج ال 

موي لك  هلزنم  مامأ  فقت  سانلا  هھركي  عیمجلا  ةظحللا  هذھ  يف  اًراھنم  سورب  ناك 
، توملاب هل  نودّعوتيو   ، ةراجحلاب هوبرضي  يكل   ، بابلا نم  جرخي  يكل  هرظتنت 

ملعي وھو  ًایملاع  ةلكشم  يأ  مھلباقت  ىتح ال  هیلع  ًالماك  موللا  ءاقلإ  ديرت  ةموكحلا 
ناك اذھلو  هّطروي  ءيش  يأ  لوقب  هعاقيإل  اًدھاج  ىعسیس  ثیمس  ققحملا  نأ 
ىتح اذھ  لك  نم  جني  مل  وھف   ، تاقیقحتلا لالخ  هتاباجإ  عیمج  يف  اًدج  اًرذح 

. نجسلاب ةنيزح  ةنازنز  لخاد  هرمع  ةیقب  شیعي 

: سورب لاق 



يأ يف  يل  لخد  الو  اًراحب  تسل   ، عون يأ  نم  رماوأ  يأ  ثیمس  نتباكل  يطعأ  مل  - 
ةنیفسلا نأ  كل  دكؤأو   ، دیحولا لوؤسملا  وھ  ناطبقلاف  ةنیفسلا  ةدایق  صخي  نأش 

لعجن نأ  لعفلاب  يونن  انك   ، سانلا هلوقي  ام  اذھ   ، اھل ةعرس  ىصقأب  رست  مل 
موي ثدحیس  ناك  اذھ  نكلو   ، ةبرجتلا باب  نم  اھتعرس  ىصقأب  ریست  ةنیفسلا 

. كلذ لعفن  مل  اننأ  يھ  ةقیقحلاف   ، دحألا حابص  تقرغ  ةنیفسلاو  نینثالا 

؟ يدیلجلا لبجلاب  ةنیفسلا  تمطترا  امدنع  ثدح  اذام  ركذت  لھ  - 

لبجلاب ةنیفسلا  ماطترا  دنع  ىلوألا  ةجردلاب  يتفرغ  يف  اًمئان  تنك  دقل  - 
ةقیقح اھتقو  ملعأ  مل  يننكلو   ، مادطصالا ةوقب  يروعش  وھ  ينظقيأ  ام   ، يدیلجلا
هتلأسو  ، ثیمس نتباك  تدجوف  ىلعألا  ىلإ  تدعصو  يتفرغ  تكرتف   ، ثدح ام 

ناك اذإ  هتلأسف   ، يدیلج لبجب  تمدطصا  دق  ةنیفسلا  نأ  يل  لاقف  ىرج  امع 
لأسأ يكل  لفسألا  ىلإ  تلزنف   ، اًریبك هنأ  ىشخأ  يل  لاقف   ، اًریبك ررضلا 
لاقف  ، مادطصالا ءّارج  اھیلع  عقو  يذلا  ررضلا  نع  ةنیفسلا  ممص  يذلا  سدنھملا 
ىلعألا ىلإ  تدعصو   ، يتفرغ نم  يفطعم  تبلج  اھتقو   ، قرغت ةنیفسلا  نأ  يل 

ىتح  ، ءالخإلا ةیلمع  يف  دعاسأ  تفقوو   ، ةاجنلا براوق  لازنإب  ةراّحبلا  ترمأو 
. ةاجن براق  رخآ  يف  تبكر 

؟ مادطصالا نم  تررضت  ةنیفسلا  نإ  كل  لاقو  ثیمس  نتباك  عم  تثدحت  - 

. تررضت ةنیفسلا  نأ  يل  لاقو   ، هعم تثدحت   ، معن - 

: ثیمس لءاست 

؟ ةنیفسلا طباض  كل  لاق  املثم  - 

: سورب باجأ 

. طقف ةنیفسلا  سدنھمو  ثیمس  نتباك  ىوس  دحأ  عم  ثدحتأ  مل  - 

؟ دكأتم - 

. معن - 

؟. ةنیفسلا ىلع  ثیمس  دراودإ  ناطبقلا  تكرت  لھ  - 

. ةاجن براق  رخآ  نتم  ىلع  تبكر  امدعب  هرأ  مل   ، هتكرت معن  - 

؟ قرغ مأ  ًایح  ناك  ام  اذإ  ملعت  لھ  - 

. ةاجن براق  رخآ  نتم  ىلع  تدعص  نأ  دعب  هرأ  مل  - 

.. سورب ررك 

؟ ةنیفسلا قرغ  يف  ببسلا  ام  - 



. يدیلجلا لبجلا  - 

؟ دكأتم - 

. دكأتم  .. معن - 

: ثیمس لاق 

انجتحا اذإ  كیعدتسن  نأ  نكمملا  نم   ، دالبلا رداغت  ال   ، سورب رتسم  كل  اركش  - 
. ىرخأ ةرم  كتداھشل 

...

، امھتداھشب ءالدإلل  ربراھ  اریمو  يرنھ  ءاعدتسا  متو   ، اًرھظ ةدحاولا  ةعاسلا  تقد 
ام نایب  متي  ىتح   ، ةعجافلا ىلع  نایع  دوھشك  نیجانلا  عیمج  ءاعدتسا  مت  دقف 
ام ناجوزلا  ىورف   ، بنذملا ةبقاعمو   ، ةموؤشملا ةلیللا  هذھ  يف  طبضلاب  ثدح 
اھیف ققد  نأ  دعبو   ، ةیبط ةداھش  ميدقتب  اریم  تماق  قیقحتلا  ةياھن  يفو   ، هناركذتي

: لاق  ، ثیمس ندلأ  ققحملا 

. هتركاذ دقف  هنإ   ، ةداھشلا نم  بسح  دمح  ءافعإ  متیس   ، اًنسح - 

...

فصن ةدمل  رظتنت  ةمیطاف  تفقو   ، اكيرمأ يف  ىربكلا  تایفشتسملا  دحأ  مامأ 
بكرت نأ  لبق  اھب  قحلتل  اھفلخ  تضكرف   ، بابلا نم  جرخت  اریم  تدجو  ىتح  ةعاس 

. اھترایس

: قلقب ةمیطاف  تلاق 

؟ هب اذام  ؟  دمح ةرايز  عیطتسأ  اذامل ال   ، اریم ةدیس  - 

: ةلئاق قیضب  اھیلإ  اریم  ترظن 

، هعم ثدحتأ  انأ ال   ، ةعونمم ةرايزلا  نأل  هترايز  نیعیطتست  الو   ، نآلا ریخب  حبصأ  وھ  - 
. لحرأو هب  مامتھالا  ءابطألا  نم  بلطأ  طقف 

: ةمیطاف تلءاست 

؟ ةرايزلا هنع  ءابطألا  عنمي  اذامل   ، ریخب ناك  اذإ  - 

. اھیلع بذكت  اریم  نأب  ترعش  دقو  اھتلاق 

: ٍةدحب اریم  تدرف 

ًاناكم ِكل  دجوي  رحبلا  ضرع  يف  ةنیفس  نتم  ىلع  انسل  نآلا  نحن   .. ينیعمسا - 
ال  ، هیلإ يمتنت  ال  دلب  اكيرمأ  يف  نحن   ، نمثلا ةصیخر  ةركذت  ببسب  اھعاق  يف 
، روھش امبرو  عیباسأ  دمح  جالع  قرغتسیس   ، هلجأ نم  يقبتل  انھ  دحأ  ِكيدل  دجوي 



؟ امكضعبب امكطبرت  يتلا  ةلصلا  ام  ؟  هنيرظتنت اذاملف   ، ءابطألا نم  هتملع  ام  اذھ 
يف ةداھشلا  نم  ِكیفعأ  نأ  يتالاصتاب  عیطتسأ  ِكیلع  ةقلق  دیكأتلاب  ِكتلئاع  نأ  امك 

يرتشأ نأ  عیطتسأ  امك   ، لاح ةيأ  ىلع  ءيش  يأ  يف  رثؤت  نل  يھف   ، تاقیقحتلا
يئدبتو نيرفاستو   ، نآلا ضرعلا  اذھب  يلبقت  نأ  ِكیلع  نكلو  رفسلا  ةركذت  ِكل 

انھ يضرعتت  نأ  نم  ًالدب  مھیلإ  يمتنت  سانأ  عم   ، رخآ ناكم  يف  ديدج  نم  ِكتایح 
، ِكدحو انھ  يدمصت  نل   ، ةلوھسب اھیف  يبرعلا  ىلع  ضبقي  دلب  يف  تاقياضملل 
لاقي نأ  نكمي  اذام  نیملعت  ، ال  ةلكشم يأل  نیضرعتت  امدنع  ِكبناجب  ينيدجت  نلو 
يذلا ّيخسلا  ضرعلا  ِتلبقو   ، ينیتمھف دق  ينوكت  نأ  ىنمتأ  ؟  ةطرشلل ِكنع 

. ِكیلع هضرعأ 

اذھ مامأ  ةوق  الو  اھل  لوح  هنأب ال  ترعش  يھف   ، ضرألا ىلإ  ترظنو  ةمیطاف  تتمص 
: ةلئاق اریم  تمستباف   ، ديدھتلا

. يعم يدعصا   ، لقعلا نیع   ، اًذإ ضرعلا  ِتلبق  - 

...

: دمح لاق 

ينطول دعأ  ملو  تاونس  ثالث  ةدمل  تاقیقحتلا  ءاھتنا  دعب  اكيرمأ  يف  ُتشع  فیك  - 
ام ؟  لعفلاب ًایبص  نینجلا  ناك  لھ  ؟  مالسب ينبا  دلو  لھ   ، ينباو  ، ةمطاف نع  اذام 

؟ يخأ لاح  فیكو  ؟  همسا وھ 

رودت ةفرغلا  نأو   ، اًئیشف اًئیش  هردص  ىلع  قیضي  عساولا  لزنملا  نأب  رعش  مث 
نم هسفنب  ةاجنلا  لواحي   ، ىرخأ ةرم  كیناتیت  ىلإ  داع  هنأكو  رعش  دقل   ، رودتو

. ىرخأ ةرم  يعولا  نع  باغ  ىتح  ةلیلق  تاظحل  ىوس  تناك  امو   ، قرغلا

: هتقافإ ةلواحم  يكبت  يھو  اریم  تلاق 

نم  ، ةداعسب يعم  شیعي  ناك  دقل   ، هیلع ائبع  نوكیس  هلك  اذھ  نأ  كل  تلق  - 
. نآلا تومي  نأ  نكمملا 

: ةلئاق ةمیطاف  اھتنأمط 

هتايركذ همزھت  نأ  نم  سأب  ال   ، تايركذلاب لقثأ  طقف  هنإ   ، قیفیس يفاخت  ال  - 
ةبذكب ریكفتلا  يف  تقولا  اذھ  ّيلغتسا   ، هیلع دئازلا  ِكقلقل  ِعاد  الف   ، ةئیسلا

. ِكتلعف اھب  نيرربت  ةديدج 

دمح لعف  در  نم  ةفئاخلا  اریم  ةبسنلاب لـ  ملاعلا  ةياھن  راظتنا  ةباثمب  ناتعاس  ترم 
يھ مھیف  تّملست  يتلا   ، ةیضاملا تاونس  ثالثلا  لالخ  هل  ثدح  ام  ملعي  امدعب 
اضيأ ترعش  دقف  ةتماشلا  ةمیطاف  امأ   ، اھتياعر يف  اًریغص  ًالفط  هنأكو   ، هتایح ةفد 

ةیبنجألا هذھ  ةقیقح  ملعيو  قیفي  ىتح  اًربص  قیطت  نكت  مل  اھنأل   ، تقولا لقثب 



. ةربكتملا

: ناكملا ءاجرأ  يف  اًقّدحم  هینیع  حتفي  وھو  دمح  لاق 

. اًسوباك نكي  مل  ؟  انھ تلز  امأ  - 

: ًالئاق هبرشي  نأ  ضفر  هنكلو   ، شعنملا ریصعلا  نم  ًابوك  هءاطعإب  اریم  تماق 

ِكعم اًنیجس  ينیتیقبأ  دقل  ِكب  قثأ  ؟ ال  بارشلا اذھب  ينيرّدخت  نل  ِكنأ  ينيردي  ام  - 
. نآلا دعب  انھ  ءاقبلا  ديرأ  الو   ، تاونس ثالثل 

: ةلئاق ءاكبلاب  اریم  تشھجأ  مث   ، بضغب دمح  اھلاق 

يذاقنإ لواحت  تنأو  ُتِم  ينتیل   ، كیناتیت عم  تقرغ  يننأ  ول  ىنمتأ  طقف  نآلا  - 
. ةیساقلا تاملكلا  كلت  يل  هّجوت  كعمسأل  نكأ  مل  اھتقو   ، يوحن بحلاب  رعشتو 

.. ضفخنم توصب  تلاق  مث 

. دمح اي  ينلتقت  كتاملك  -  

: ةتامشب اریم  ــ  رظنت ل يھو  ةمیطاف  تلاق 

هملعي ةیضاملا ال  تاونس  ثالثلا  يف  ثدح  ام  نكلو   ، هملعي ام  ّانم  لك  ىور  دقل  - 
نوكي نأ  ىسع  ِتلعف  اذام  انيربخأف  رومألا  عیمج  يف  ةمكحتملا  ِتنك   ، كریغ اًدحأ 

. كلذ يف  كشأ  يننأ  ولو   ، ةریبكلا ِكتبذكل  اًرربم  كانھ 

: اریم تدر 

. اًریثك هنادقف  نم  ةفئاخ   ، ةفئاخ تنك  يننكلو   ، بذكلا يونأ  مل  - 

********

رشاعلا لصفلا 

اًرارم اھسفنل  ةلمجلا  هذھ  ددرت  ةمطاف  تلظ   ، بسح دمح  ءاضمإ  ریخب .." انعیمج  "
امدعب  ، بسح دیس  اھل  هاطعأ  يذلا  فارغلتلا  يف  بتك  ام  وھ  اذھف   ، اًراركتو
ثلثلاو ةسماخلا   ةعاسلا  ماع 1912،  ليربأ  نم  رشع  نماثلا  موي  يف  هّملست 
هانعم دقفي  حبصأ  ةلمجلا  ديدرت  نكلو   ، سواھ انیم  قدنفب  هتماقإ  رقم  ىلع  اًرجف 
دجوت تلاز ال  امو   ، كیناتیت قرغ  نع  ثيدحلا  ىھتنا  امدعب  ةصاخ   ، رخآلا ولت  اًعوبسأ 

. اھجوز نع  رابخأ  يأ 

: لوقت يھو  ةعرسم  تحتفف   ، بابلا قد 

؟ ةديدج رابخأ  كانھ  لھ  - 

مارھألا ةديرج  نم  ددع  عم  اھمزلت  يتلا  تايرتشملا  ًالماح  لزنملا  ىلإ  دیس  لخد 
: ًالئاق



تفن كیناتیت  ةكلام  نيال " راتس  تياو   " ةكرش نأ  ةديرجلا  يف  تأرق   ، فسألل - 
، ساسألا نم  دمح  دوجو  ةكرشلا  تحم  دقل   ، اھنتُم ىلع  يبرع  يأ  دوجو  ًایمسر 

. هناكم ديدحت  نأشب  مھعم  لصاوتلا  بعصلا  نم  حبصأ 

: اھھجو ىلع  طقاستت  اھعومدو  ديدش  كابتراب  ةمطاف  تلاق 

ىلع مھدوجو  اوفنو   ، برعلا نم  هریغو  وھ  هولتق  مھنأو  دب  ، ال  ءيس رشؤم  اذھ  - 
. ينبا اوّمتيو   ، يجوز اولتق  دقل   ، ءيش نع  مھتلءاسم  متت  ىتح ال  ةنیفسلا 

: ًالئاق  ، اھقلق نم  ديزي  يكل ال  ءودھلا  ّعنصت  دیس  لواح 

يل تلاقو   ، حيرصتلا اذھ  تأرق  امدنع  اریم  عم  تثدحت  دقل   ، يتزيزع اي  يعزفت  ال  - 
كیناتیت باكر  دحأ  ناك  دمح  نأ  تابثإ  ناك  اذإو   ، اھسفنب رمألا  عباتتس  اھنأ 

. اھعم ناك  هنأب  تاقیقحتلا  يف  دھشتس   ، هداجيإ يف  دعاسیس 

؟ ائیش هنع  ملعت  اھنأ ال  كربخت  تلاز  ام  لھ  - 

. اھنأشب اًمئاد  كوكشلا  اھرواست  تناك  يتلا  ةمطاف  تلءاست 

اھنأب ریبك  لمأ  َّيدل   ، هنع ثحبلل  صاخ  ّرحتم  فیلكتب  تماق  اھنأ  يل  تلاق   ، معن - 
. هدجتس

ةجردلا نتم  ىلع  بكرت  تناك   ، بذكت اھنأ  نم  دب  ال   ، ةدیسلا هذھ  قدصأ  -ال 
ذاقنإ متي  ملو   ، امھبلكو اھجوز  ذاقنإو  اھذاقنإ  مت  فیكف   ، دمحو اھجوزو  يھ  ىلوألا 

نأ نكمملا  نم   ، ذاقنإلا تایلمع  لالخ  هتأر  دیكأتلاب  ؟  ائیش هنع  ملعت  فیك ال  ؟  دمح
. اھعم نوكي 

يكل هتلئاع  كرتیس  دمح  نأ  نینظت  لھ  ؟  هدلب ىلإ  دعي  مل  اذاملف   ، اھعم ناك  اذإ  - 
؟ جراخلاب ةیبنجأ  ةدیس  عم  شیعي 

: ةلئاق اھینیع  نم  ةعمد  تطقاستو  ةمطاف  تتمص 

اریم ةيؤر  نود  رفاس  امبر  وأ   ، هرفس رخأت  امبر   ، دوعیس دیكأتلاب  كلذ  لعفي  وھ ال  - 
نأب طقف  قثأ   ، ملعأ ال   ، مداقلا رھشلا  دوعیس  امبر  نآلا  انھ  ىلإ  هقيرط  يف  وھو 

. َّيلإ ّهدریس  هللا 

...

: ةلئاق ديدش  رتوتب  دمح  ىلإ  اریم  ترظن 

يف ينع  اًدیعب  يرنھ  سلج  دقل   ، ينمھفت نأ  كیلع  نكلو   ، ثدح ام  كل  يورأس  - 
حضتي توملا  ةھجاوم  دنع  ناسنإلا  ةایح  يف  اًقدص  رثكألا  تقولا  يف   ، ةاجنلا براق 
توملا ّبرقي  مل  اذإ  يسفنل  تلق  اھتقو   ، ينع اًدیعب  يجوز  ناك  دقو   ، ءيش لك 
تحت هعم  شیعأو  هیلإ  دوعأ  نأ  ترتخا  معن   ، هترسخ اھتقو   ، ةایحلا انبرقت  نلف  اننیب 



كترايز  ، ةایحلل رثأ  نم  يدل  ىقبت  ام  لك  كنأل   ، انھ كتیقبأ  نكلو   ، دحاو فقس 
ام لك  كل  ترفو  دقو   ، ءيش لك  يل  ةبسنلاب  تناك  عوبسأ  لك  ةياھن  يف  كتيؤرو 

؟ رصم ىلإ  تدع  تنك  اذإ  كلذ  نم  رثكأ  جاتحتس  تنك  اذام   ، هجاتحت

: ديدش بضغب  دمح  خرص 

وحنو  ، يوحن ِكروعش  ةفرعم  ديرأ  الو   ، اریم ةدیس  اي  هنیجاتحت  ام  عامسل  جاتحأ  ال  - 
؟                             . يتلئاعلو يل  ثدح  اذام  ةفرعم  ديرأ   ، لشافلا ِكجاوز 

: ةیكاب اریم  تلاق 

تعقو يتلا  ةرجاشملا  يف  كسأر  ىلع  كطوقس  ببسب  ةركاذلا  تدقف  دقل  - 
كیناتیت قرغ  ةلیل  ثادحأ  نم  هب  انررم  ام  نأ  بیبطلا  لاقو   ، ایثابراك نتم  ىلع 
تابون كباتنت  تناك   ، كیلإ ةركاذلا  ةدوع  بعصلا  نم  ناكف   ، ضرملا نم  ديزیس 

، ةديدجلا كتیصخش  كل  تعرتخا  امدنع  كملأ  نم  كتحرأ  دقل   ، ةملؤم سیباوكو 
. ينقدص  ، اھدعب اًدیعس  تحبصأ 

؟ هلاح فیك   ، هتعضو عبطلاب  يئابغل ! اي  ؟  اننبا تعضو  لھ  ؟  ةمطاف لـ  ثدح  اذام  - 
؟ ةایحلا دیق  ىلع  تلز  ام  يننأب  نوملعي  لھ 

: عومدلاب اھینیع  تألتما  دقو   ، ضرألا ىلإ  رظنت  يھو  اریم  تلاق 

ىلع كنأب  اونأمطیل   ، ةرشابم ثداحلا  دعب  كئاضمإب  اًفارغلت  كتلئاعل  تلسرأ  دقل  - 
،" بيرغلا نسح   " سانلا هيداني   ، نسح هتمسأ   ، ًایبص ةمطاف  تبجنأ   ، ةایحلا دیق 

يھف  ، رخآ لجرب  جوزتت  ملو   ، اًتیم وأ  اًدوقفم  كربتعت  مل   ، هنع ًابيرغ  هدلاو  نأل 
اھنع يتامولعم  لك  يھ  هذھ   ، امھیلإ دوعت  نأ  لمأ  ىلع  اھتلئاع  لزنم  يف  كرظتنت 

. يضاملا ماعلا  ةياھن  ىتح 

: هعمسیس امم  اًفوخ  هبلق  تاقد  تعراستو   ، شعترم ضفخنم  توصب  دمح  لءاست 

؟ ثدح اذام   ، امھرابخأ تفقوت  اذامل  - 

انلزام اننأب  هربخألو  مھلاوحأ  ىلع  هنم  نئمطأل  كقیقش  عم  اًمئاد  لصاوتأ  تنك  - 
 ... ىتح  ، كنع ثحبن 

: ةلئاق اھثيدح  تلمكأ  مث  اًفوخ  اھتوص  شعتراو  دمح  اریم لـ ترظن 

. كتراسخل ةفسآ   ، يضاملا ماعلا  دیس  تام  دقل  - 

يھو تفقوف  اریم  ّيعارذب  كسمأ  مث  بضغلا  هالتعا  دقو  هیسرك  نم  دمح  ضھن 
: اھل لاق  نیح  يف  اھینیع  نم  عومدلا  طقاستتو  شعترت 

يتجوز بناجب  يدجاوت  مدع  يف  ببسلا  ِكنأ  ىلع  ؟  نیفسأتت مالع  ؟  ةفسآ - 
نأ لبق  هرأ  مل  ؟  يقیقش ةایح  ةياھن  اًرضاح  نكأ  مل  يننأل  مأ  ؟  ينبا تعضو  امدنع 



ءامسلا يف  يناقلیس  امبر  هنأ  اًدقتعم   ، ّيلع اًقلق  وھو  تام  دقل   ، هعدوأ مل   ، تومي
لھ  ، ينع نیثحبت  ِتلز  ام  ِكنأ  كلوقب  هنع  نیففخت  ِكنأ  هنم  اًنظ   ، تقرغ يننأل 
ةدراب ةیبنجألا  اھتيأ  نيرذتعت  مالع  ؟  تومي نأ  لبق  ركفي  اذامب  نیملعت  ِتنك 
ملو ِتم  ِكتیل  اي   ، مویلا اذھ  يف  ِكذقنأ  مل  ينتیل   ، اًدبأ اًئیش  نیلعفت  مل  ؟  رعاشملا

. يخأ تمي 

ململیل هتفرغ  ىلإ  وھ  بھذ  امنیب   ، اھنم لوھذ  يف  اھیسرك  ىلع  طقستل  اھتلفأ 
. فقوملا ةدح  نم  ةفش  تنبب  ثبنت  مل  يتلا  ةمیطاف  هءارو  تدعصو   ، هضارغأ

: ًالئاق هقیقش  ةافو  ىلع  ةقرحب  يكبي  وھو  هدھاشت  هتفرغ  باب  ىلع  تفقو 

دیس اي  هآ  - 

يھو ةمیطاف  هدھاشتو   ، رفسلا ةبیقح  يف  هسبالمب  يقلي  وھو  ةقرحب  اھلاق 
هجو يف  ةبضاغلا  هرعاشم  ترجفنا  امك  اھھجو  يف  رجفنیف  ثدحتت  نأ  نم  ةفئاخ 

. اریم

نأ حصي  ال  لجر  وھف  تابثلا  ّعنصتو  هعومد  حسمف  ةفرغلا  باب  دنع  فقت  اھحمل 
: لاقو  ، ءاسنلا مامأ  يكبي 

نم نیفاخت  ىتم  ذنم   ، محري ال  يذلا  ناسللا  ةبحاص  اي  ثدحتلا  نیعیطتست  - 
؟ لاجرلا

: ةلئاق هنضتحتل  ةعرسم  تضكر  مث  ةمیطاف  تمستبا 

نمو  ، ةرم قرغلا  نم  ةایحلا  كتذقنأ  كتمالس  ىلع  اًدمح   اًریخأ ! ينتركذت  - 
ال دق  ءيش  يأ  يف  كسفن  طروت  ال  ةمداقلا  ةرملا  يف  كوجرأ   ، ةرم نایسنلا 

. ةتباث ةثلاثلا   ، هنم ءافشلا  عیطتست 

اھمامأ سلجو  ریغصلا  يبشخلا  يسركلا  دمح  رضحأ  امنیب   ، شارفلا ىلع  تسلج 
: ًالئاق

؟ اًعیمج مكل  ثدح  اذام  ؟  ةیضاملا ةرتفلا  لالخ  ِكل  ثدح  اذام  - 

يتدلاو ترضحأ  مث   ، مھعم تلمع  انايدنإ  يف  يتلئاعل  لوصولا  تعطتسا  دقل  - 
تثدحف  ، نافلتخم اننا  ةرتف  دعب  انفشتكا  مث   ، انجوزت  ، اًفیطل ًاباش  تلباقو   ، َّيلإ

انھ ىلإ  تئج   ، اذنأ اھ  مث   ، قالطلا ىلع  تلصح  اھدعبو   ، تارجاشملا ضعب  اننیب 
رصم يف  كتلسارمل  كناونع  ةفرعمل 

: تلاق مث  تكحض 

ىلإ جاتحأ   ، نجشتیمل لاقتنالل  يقيرط  لالخ  كتایح  ذقنأس  يننأ  ملعأ  نكأ  مل  – 
. نآلا ةديدجلا  ةيادبلا  هذھ 



. ِكب ءانتعالا  عیطتسي  ًالجر  نیقحتست   ، دیكأتلاب لضفأ  ًالجر  نيدجتس  - 

: تلاق مث  لجخلاب  ترعش  امدعب  ضرألا  ىلإ  ترظنو  تمستبا 

؟ ةرونبل ثدح  ام  ةفرعم  ديرت  الأ  - 

: نزحب لاق 

، ىنمتت تناك  امك  ةاجنلا  براوق  دحأ  يف  سجرج  تدجو  اھنأ  عقوتأ  ال   ، عبطلاب - 
. اًدبأ هديرن  ام  انیطعت  ةایحلاف ال 

. هديرن ام  انیطعت  اھنإ ال   ، قح كعم  - 

.. تلمكأ مث  دمح  ّينیع  ىلإ  رظنت  يھو  ةظحلل  تتمص 

اھنم بلط  امك  ادنكب  دنواس  نيوأ  ةيالو  يف  اھمعل  تبھذف   ، اھجوز ةرونب  دجت  مل  - 
ىلع ًانزح  هیلإ  اھلوصو  روف  لزنملا  نم  اھدرطو  ةوسقب  اھلماع  هنكلو   ، سجرج
اذھ ركفي  مل   ، هتافو يف  ببسلا  اھنأ  ام  لكشب  ربتعا   ، اھذاقنإ لواحي  وھو  هنبا  ةافو 
مل  ، هنبا عم  تومتس  تناك   ، ةاجنلا براق  بكرت  مل  ول  ةرونب  نأ  يف  قمحألا  معلا 

. براق يأ  ىلإ  لوصولا  يف  ةصرف  هيدل  نكت 

دعب اھیلع  مدنن  ءایشأ  لعفنف   ، ةمدصلا لمحتن  انیلع ال  اًزيزع  اًصخش  دقفن  امدنع  - 
. كلذ

هل عرز  نطابلا  هلقع  نأكو  اریم  هتلعف  ام  ركذت  ثیح  ةفرغلا  باب  ىلإ  دمح  رظن 
.. لمكأ مث  هعم  اھتلعف  ام  لكشب  هل  رربیل  هسأرب  تاملكلا  هذھ 

اھيدل سیلو   ، ةيزیلجنإلا ةغللا  ثدحتت  اھنإ ال  ؟  كلذ دعب  ةریغصلا  هذھ  تلعف  اذام  - 
؟ اكيرمأ يف  فراعم 

نأ ةدیسلا  اھیلع  تضرعف   ، كیناتیت تایجان  ىدحإ  كانھ  تلباق  ظحلا  نسح  نم  - 
رھشأ ةسمخ  دعبف   ، ةليوط ةدمل  سیل  ًايوس  اوشاع  لعفلابو   ، نكسم اھل  نّمؤُت 

. ةداعسب شیعتو  اًّمأ  نآلا  يھو   ، يلاحلا اھجوز  لكيام "  " تلباق

. ةدیعس ةصق  ىلإ  ةيواسأم  ةصق  نم  هتصق  تلّدبت  مھدحأ  نأ  اًدمح   - 

غرافب كرظتنت  يتلا  كتجوز  عم  مالسب  شیعي  كنبا   ، ةدیعس كتصق  اًضيأ  َتنأ  - 
، كنبا عم  اھشیعتس  اھلمكأب  ةایح  لباقم  تاونس  ثالث  عایض  مھي  ال   ، ربصلا

. كتاف ام  لك  ضيوعت  كناكمإب 

ءيش لوأ  نإ   ، ثدح ام  لك  دعب  ةدیعسلا  ةایحلا  هذھ  شیعأ  نل  يننأ  دقتعأ  - 
يننكلو  ، يمالحأ يف  قرغي  اًمئاد  هدھاشأ  تنك   ، قرغي وھو  رھاض  هجو  وھ  هتركذت 
ىسنأ نل  ءيش  لك  تركذت  امدنع  طقف  هتفرع   ، صخشلا اذھ  وھ  نم  ّزیمأ  مل 

. اًدبأ ةظحللا  هذھ 



، ةيادبلا ذنم  اھملعي  ناك   ، ةدیعسلا هتياھن  ىلع  لصح  ّانم  صخش  لوأ  وھ  رھاض  - 
هتاياكح نم  ترعش  املاطل   ، ةلیل لك  همون  لالخ  نيرون  مساب  اًمئاد  يداني  ناك  وھف 

. نآلا اھعم  هنإ  لعفلاب  بھذ  دقو   ، اھیلإ باھذلا  ديري  هنإ 

ِكتّریغ دقل   ، ةيدرولا مالحألا  ملاع  يف  ةیسنامورب  نیثدحتت  ِتنأو  ِكیلإ  يرظنا  - 
. مايألا

: ةلئاق ةمیطاف  تكحض 

؟ ءارثلا ديدش  صخشلا  اذھ   ، ءارفلا بحاص  روتسإ  نوج  ركذت  لھ  - 

براوق نم  ًانامأ  رثكأ  اھنأل  هتجوزو  وھ  كیناتیت  نتم  ىلع  ءاقبلا  ىلع  ّرصأ  دقل   ، معن - 
؟ هل ثدح  اذام   ، ةاجنلا

ىدحإ بوكر  لواح  هنأ  لوقت  يتلا  رابخألا  ضعب  تعمس  دقف   ، هيأر نع  لّدع  دقل  - 
ترفف مويزانمجلا  ةعاق  يف  هایملا  امھترصاح  امدنع  هتجوزو  وھ  ةاجنلا  براوق 

وھ دعصي  نأ  ةنیفسلا  مقاط  ضفر  نكلو   ، ةاجنلا براق  ىلإ  ةعاقلا  ةذفان  نم  ةجوزلا 
سیلأ  ، ةياھنلا يف  ءيش  لك  تسیل  لاومألا   ، اًقرغ تامف   ، اھعم ةاجنلا  براق 

؟. كلذك

. اًئیش يواست  اھنأ ال   ، قح ِكعم  - 

: تلاق مث  ةمیطاف  تمستبا 

، رصمل دعت  نأ  لبق  دعب  امیف  كلباقأ  فوسو   ، كبئاقح مزحتل  نآلا  ككرتأس   .. اًنسح - 
؟ ةیناث كارأس  ىتم  ملعأ  الف   ، كب قیلي  اًعادو  كعدوأ  نأ  بجي 

: ًالئاق اھنضتحاو  دمح  مستبا 

، ىرخأ ةرم  ةایحلا  انعمجت  نأو  دب  الف   ، ًايوس توملل  انتھجاوم  موي  انحاورأ  تجزتما  - 
. كلذ يف  كش  َّيدل  سیل   ، ةیناث ىقالتنسو 

جورخلل اھقيرط  يف  يھو  اریم  ىلإ  ةدحاو  ةملكب  ّهوفتت  ملو  هعيدوتب  ةمیطاف  تماق 
دمح لعجت  ةزجعم  يأ  رظتنت  اھناكم  يف  ةسلاج  تلظو   ، اریم تتمصف   ، لزنملا نم 
دوعت تناك  اھنكلو   ، اھعم لظيو  هسفن  عجاري  نأ  ىنمتت  تناك   ، اھنأشب هراكفأ  ّریغي 

. هتجوزو هنبا  ىلإ  ةدوعلا  ديریس  دیكأتلاب   ، هسفن عجار  اذإ  اًعيرس  اھدشر  ىلإ 

دقفت نأ  اریم  تداك  تقولا  اذھ  لالخو   ، ةمیطاف ةرداغم  ىلع  ةعاس  فصن  ترم 
: ةلئاق اھسفن  ثدحت  تحبصأ  ىتح   ، رتوتلا ةدش  نم  تارم  ةدع  اھیعو 

اكيرمأ ىلإ  اندع  امدعب  كلذ  تبرجو   ، يرنھ كرت  يف  ةنیفسلا  ىلع  تركف  معن  "
أدب  ، يدرفمب شیعلا  عطتسأ  نكأ  مل   ، ةبوعصلا ديدش  ناك  عضولا  نكلو   ، ةرشابم
عمتجم نم  ةینود  ةرظن   ، ةقلطملا ةرظن  َّيلإ  نورظني  يوبخنلا  عمتجملا  يف  سانلا 
شیعأ تنك  امك  شیعأل  يفاكلا  ذوفنلا  وأ  لاملا  يعم  نكي  مل  يننأ  امك   ، لھاج



ىلإ تدع  يننكلو   ، يجاوز حالصإ  ىلإ  لمعأس  تلقو  هیلإ  تدعف  ثداحلا  لبق 
، تقولا اذھ  يف  اًضيأ  دمح  كرت  عطتسأ  نكأ  مل   ، نجسلا سفن  ىلإ   ، ةماودلا سفن 
َّيلع ّنوھي  يذلا  وھف   ، ينع اًدیعب  لحر  اذإ  يسفن  لتقأ  نأ  نكمملا  نم  ناك 
دقف امدنع   ، عوبسأ لك  هارأ  ىتح  شیعلل  ًالمأ  ينیطعيو   ، ةلشافلا ةیجوزلا  يتایح 

ال اذامل  هتینمت  املاط  يذلا  سینألا  ىلع  لوصحلا  ةصرف  يل  تحیتأ  هتركاذ 
لالخ اًدیعس  دمح  ناك  ؟  اًدیعس نوكي  نأل  هتلواحم  ىلع  ءرملا  مالي  لھ  ؟  اھلغتسأ
تاقوألا ضعب  يف  انھ  ءانبأ  بجنيو  جوزتي  نأ  نكمملا  نم  ناك   ، اكيرمأب يعم  هدجاوت 

ءاھنإ ىلع  ثداحلا  لبق  انقفتا  دقل   ، ثدح ام  يسانت  دصق  امبر  هنأب  رعشأ  تنك 
يذلا دیحولا  ءيشلا  وھ  هتايركذ  ةدوع   ، ىرخأ ةرم  اًضعب  انضعب  ةيؤر  مدعو   ، انتقالع
لعج ام  وھ  اذھو   ، لعفلاب ىسانت  امبرف   ، دعولا اذھ  ذیفنت  نیبو  هنیب  لوحي  ناك 
يف دحأل  رربم  دجوي  ، ال  يئطخ لماكلاب  سیل  أطخلا  اًذإ   ، هیلإ ةدوعلا  ضفرت  ةركاذلا 

". اھنایسن نكمي  ، ال  ةدیعس تايركذ  هذھ   ، هلفطو هتجوز  نایسن 

باب ىلإ  اًھجوتم  هتفرغ  نم  لزن  دق  دمح  تأر  امدنع   ، ةأجف ءاكبلا  نع  اریم  تفقوت 
: تلاق ىتح   ، اھیلإ رظني  نأ  ىتح  نود  لزنملا 

دقل  ، ةنیفسلا ىلع  تناك  يتلا  كتاینتقمو  كسبالم   ، كعم كءایشأ  ذخ  رظتنا  - 
. كنع اًدیعب  ناكم  يف  اھب  تظفتحا 

: ةدحب دمح  لاق 

. كاوس ركذتأ  ىتح ال   ، ءایشألا هذھ  ينع  ِتیفخأ   ، ةمكحم تناك  ِكتطخ   ، عبطلاب - 

: ةلئاق هوحن  اریم  تمدقت 

، نالیشلا  ، بیلالجلا  ، يريرحلا كناطفق   ، كصخي ءيش  لك  كل  تزھج  دقل   ، لضفت - 
كمتاخ ىتح  سيراب  يف  انك  امدنع  ًايوس  اھانعتبا  يتلا  ةيزیلجنإلا  ةلدبلا   ، مئامعلا

نم ریثكلا  اودجي  مل   ، هودجو دقل  ءاسفنخلا  لكش  ىلع  عونصملا  يبھذلا 
دوعت ام  اًمئاد  ام  ةقيرطب   ،! ظوظحم َتنأ  مك   ، كمتاخ اودجو  مھنكلو   ، صاخشألا

. فورظلا تبعص  وأ   ، نمزلا لاط  نإو  ىتح  اھدقفت  يتلا  ءایشألا  لك  كیلإ 

ائیش ديرأ  الو   ، ةموؤشملا ةلحرلا  هذھب  ينركذي  ائیش  ديرأ  ، ال  ءایشألا هذھ  ديرأ  ال  - 
. ِكب ينركذي 

: يكبت يھو  هینیعل  اریم  ترظن 

، يناسنت نأ  عیطتست  ال  تنأ  ــ  َف  ، يب كركذتس  يتلا  ءایشألا  هذھ  تسیل  - 
كیلإ تداع  امدنع  يوحن  ءيش  يأب  رعشت  ملأ   ، اننیب ناك  ام  نآلا  ركذتت  دیكأتلاب 
يأ  .. ركذتت كنأ  يل  لق  كوجرأ  ؟  ًايوس انك  امدنع  كرعاشم  ركذتت  ملأ  ؟  كتركاذ

. ءيش يأ  ركذت   .. ءيش

. ِتنأ املثم  ِتیقب  كنكلو   ، انأ تریغت   ، تاونس ثالث  ترم   ، تركذت معن  - 



. تاونسلا انیلع  تلّدبت  امھم   ، بلقلا لّدبتي  ال  - 

، اھجوزب أنھت  مل  ةجوز  ةایح  لب   ، بسحف يتایح  سیلو   ، يتایح ریمدت  ِتلواح  دقل  - 
ریغصلا لفطلا  ةایح  ریمدت  اذھ  نم  رثكألاو   ، انجاوز ةدم  قوفت  ةليوط  ةدم  ينترظتنا 

؟ هیلع ةقفشلاب  نيرعشت  ملأ  ؟  كلذ يلعفت  نأ  ِكل  فیك   ، بأ نود  ربكیس  ناك  يذلا 
عیطتسأ ، ال  اًدیحو َتام  دقل  هتلئاع  لك  انأ   ، ىرخأ ةرم  هتيؤر  عیطتسأ  ، ال  يقیقشو

. كلذ نارفغ 

ناك توملا  نأ  ملعأ  مل   ، ينم ةريرش  ةطخ  نكي  مل  انھ  كثوكم  نأ  َكل  دكؤأ  - 
هذھ  ، تومیس كقیقشف  تنأ  توجن  اذإ   ، كقیقش نیبو  كنیب  قرفي  يكل  اًرظتنم 
تنك  ، كنبا ربكي  نأ  ىلإ  انھ  نوكتس  كنأب  ركفأ  ملو   ، انأ يلعف  سیلو  ردقلا  ةيرخس 

، مویلا لجؤأ  تنك  طقف  يننكلو   ، ام اًموي  هیلإ  دوعتس  كنأب  يسفن  ةرارق  يف  ملعأ 
تدوعت  ، اھدعب كنادقف  عطتسأ  ملو   ، ةنیفسلا ىلع  انتلحر  لالخ  اًریثك  تیناع  دقل 

. قرغأ يننأب  رعشأ  ؟  نآلا كنودب  شیعأس  فیك   ، انھ كدوجو  ىلع 

بضاغلا ءايربكب  دمح  فقوف   ، ضرألا ىلع  تسلجو  ءاكبلا  نم  اریم  تراھنا 
. اھراوجب سلجو   ، هدي نم  هتبیقح  كرتو  اھیلإ  رظن  مث   ، تاظحلل

اذھ نكلو   ، يتراسخ نيدوت  ِكنأل ال  انھ  يئاقب  ىلع  ةظفاحملا  ِتلواح  ِكنأ  ملعأ  - 
اذامل  ، كجوز قحو   ، كسفن قح  مھلوأ   ، نيریثك قح  يف  ِتأطخأ  دقل   ، ينانأ فرصت 

؟ ِكجاوز حالصإ  نیلواحت  مل 

، لزنملا يف  ثاثأ  ةعطق  يأ  ىرأ  امك  موي  لك  يرنھ  ىرأ   ، تلشف يننكلو  تلواح  - 
نم ریثكل  اًضعب  انضعب  كرتن  نأ  عطتسن  اننكلو ال   ، كلذك وھو  هھاجت  ءيشب  رعشأ  ال 
اًریخأ ترثع  اذھ  بناجب  يننكلو   ، هب لبقن  نأ  انیلعو   ، انردق وھ  اذھ   ، تارابتعالا
همیلعتب موقأس   ، انھ ىلإ  كلفط  رضحنس   ، لحرت ال  كوجرأ   ، ِكعم ةداعسلا  ىلع 

. لبقتسملا يف  اًریبك  ائیش  حبصیسو   ، سرادملا لضفأ  يف 

؟ اًضيأ انھ  ةمطاف  يعم  شیعتس  لھو  - 

يعم قبا  طقف   ، اًقالطإ كعم  شیعت  نأ  عنامأ  ال   ، انھ ىلإ  اھرضحأ  نأ  ةدعتسم  - 
. هديرت ام  لعفأسو 

تاملكلا يف  مثعلتت  يھو  ةلئاق  دمح  ّيعارذ  تكسمأو   ، اھعومد اریم  تحسم 
: فجترتو

، اًریثك حرمنسو   ، اًعیمج مكل  عستیس  ؟  ًالیمج لزنملا  سیلأ   ، دمح اي  كلوح  رظنأ  - 
يرتشأس وأ   ، كمساب لزنملا  حبصیس   .. ملعتأ  ، اًدبأ ةمطاف  جعزأ  نل  يننأ  كدعأ 

ام اذھ   .. يلزنم يف  اھشیع  هاجت  ءوسلاب  كتجوز  رعشت  ىتح ال   ، اًديدج ًالزنم  امكل 
تبذك دق  نوكت  نل   ، ًالعف ثدح  ام  اذھو   ، ةركاذلا تدقف  كنأ  لوقتس   ، اھل هلوقتس 

نأ لضفألا  نم  هنأو   ، انھ ةلھذم  ةایح  كسفنل  تعنص  كنأ  اًضيأ  لوقتسو   ، اھیلع



كنأ اھل  لوقنس   ، لزنملا كل  تيرتشا  يننأ  اھل  لقأ  نلو   ، اكيرمأب شیعلل  اولقتنت 
. ةیضاملا تاونس  ثالثلا  يف  كلمع  ریظن   ، ةصاخلا كلاومأ  نم  لزنملا  تيرتشا 

: ًالئاق  ،" دمح  " مستبا

. يدلب ىلإ   .. ينباو يتجوز  ىلإ  دوعأ  نأ  بجي  يننإو   ، أطخ اذھ  نأ  نیملعت  - 

ينلتقتس ؟  انھ ينكرتتو  لحرت  ال  طقف  هلعفأسو  كیضري  اذام  يل  لق  ؟  اذامل - 
. ىشخأ تنك  امك  يدحو  تومأس   ، ةدحولا

انھ يننأل  كجاوز  حالصإل  ةیقیقح  ةصرف  كسفنل  ِطعت  مل   ، ينیعمساو يئدھا  - 
رورم عمو   ، يرنھ ِكسنؤیس   ، اًریخأ ةصرفلا  هذھب  نیظحتس  لحرأ  امدنع   ، ِكعم

. ينایسن نیعیطتستس  تقولا 

. عیطتسأ نل  - 

، اریم اي  ِكبحأ  انأ   ، يندعاسيو كدعاسي  امبر  اًئیش  ِكل  لوقأس   ، عیطتسأس انأ  الو  - 
صاخشأل يمتنن  نحن   ، أطخ اذھ  نأل  كلذب  فارتعالا  ديرأ  نكأ  مل   ، ِكتببحأ املاطلو 

ىلختي ًالجر  تسل   ، ةياھنلل اھلمكن  نأ  بجيو  اًدوعو  انسفنأ  ىلع  انعطق   ، نيرخآ
لجر لجأ  نم  اھجوز  نع  ىلختت  يتلا  ةأرملا  هذھ  ينوكت  نأ  ِكديرأ  الو   ، هدعو نع 

. رخآ

عامس تینمت  دقل  ؟  ربكأ يباذع  نوكیل  يل  ككرت  ةظحل  يف  ينبحت  كنأ  ينربخت  - 
؟ عادولا ةظحل  يف  اھعمسأ  نآلاو   ، ةرھاقلا يف  اننیعأ  تقالت  نأ  ذنم  ةملكلا  هذھ 

؟ ةظحل يف  برھتو  هتینمت  ام  ينیطعت   ، هتلعف ام  ىلع  ينبقاعت  لھ 

نم  ، يتایحل دوعأس  نآلاو   ، ِكعم تبرھ  دقل   ، يبورھ نم  دوعأ  انأ   ، برھأ ال  انأ  - 
. دبألا ىلإ  ًاّيوس  نیبراھ  لظن  نأ  عطتسن  ، ال  هیلع ناك  امل  ّانم  لك  دعي  نأ  يعیبطلا 

؟ لعفأس اذام  ؟  ِكنودب شیعأس  فیك  - 

تقولا لاوط  كنكسأف   ، ِكریغ دحأ  هنع  ملعي  ال   ، كبلق يف  اًصاخ  اًنكس  ينیطعأ  - 
ِكیضري الأ   ، تقولا لاوط  ضعبلا  انضعب  بولق  يف  لظنف   ، كلذك انأ  لعفأسو   ، اًرس

؟ لحلا اذھ 

؟ ةیناث كارأ  نل  - 

. ِكعم يتروص  - 

؟ ةیناث كعم  ثدحتأ  نل  - 

. رخآل تقو  نم  تاباطخلا  ضعبل  لسرنس  - 

؟ ةیناث كنضتحأ  نل  - 



: ًالئاق اھنذأ  يف  سمھو   ، ليوط يوق  نضح  اھناضتحاب  ماق  مث   ، دمح مستبا 

. ةیناث ِكلبقأس   .. يلاتلا ِكلاؤس  ةباجإ  َّيدل  - 

ثیح  ، ةتماص دمح  ىلإ  ترظن   ، اریم ّينیع   نم  عومدلا  تلزن  ةليوط  ةلبُق  دعب 
: ًالئاق وھ  مستباف   ، تاملكلا اھنم  تبرھ 

نم ًايوس  انوجن  دقل  ؟  دبألا ىلإ  اًعم  خيراتلا  انركذیسو   ، يتجوز نم  نيراغتأ  - 
. كیناتیت

: ةلئاق تمستبا 

. دبألا ىلإ   .. ًايوس خيراتلا  انركذیس   ، معن - 

نأ نود  بابلا  ىلإ  َمدقتو   ، هیعارذب اریم  تثبشتف   ، ضرألا ىلع  نم  دمح  ضھن 
: وھ لاق  ىتح  ىرخأ  ةملكب  امھنم  دحأ  ثدحتي 

. اریم اي  ءاقللا  تقو  نیحي  امدنع  ِكارأ  - 

: ةلئاق اھعومد  تلزنف 

. ءيش لك  يفو  تقو  لك  يف  كارأس  - 

ىلإ ارظنو  كابترالاب  اریمو  رعشف   ، همامأ اًفقاو  يرنھ  بـ  ئجوفف  لزنملا  باب  حتف 
: يرنھ لءاست  ىتح   ، اًضعب امھیضعب 

؟ اریم اي  يكبت  اذامل  ؟  ثدحي اذام  - 

: ءاكبلا هّللخت  توصب  هتباجأ 

. نآلا هدلب  ىلإ  دوعیس   ، هتركاذ دمح  درتسا  دقل  - 

: ًالئاق يرنھ  هنضتحا  امنیب   ، دمح مستبا 

؟ يعادو نود  لحرتس  تنك  لھ   ، برعلا خیش  اي  كتدوعب  ًابحرم  - 

: باجأف

. اًعيرس لحرأ  نأ  دب  ناكو ال   ، تايركذلا َّيلع  تلقاثت   ، ةأجف ءيش  لك  ثدح  دقل  - 

: ًالئاق  ، اریم فتك  ىلع  هعارذ  عضوو   ، لزنملا ىلإ  يرنھ  لخد 

يف ءادغلا  لوانتل  اعیمج  مكباحطصا  ونأ  تنك   ، ةمیطاف انتفیضب  بیحرتلل  تئج  - 
. جراخلا

: قونخم توصب  تلاقو  اریم  تمستبا 

. دعب امیف  كل  حرشأس   ، يزيزع اي  تلحر  دقل  - 



اًرھاظتم اریم  بناجب  فقي  يرنھ  ىأر  دقو   ، لزنملا باب  نم  جرخي  وھو  دمح  مستبا 
: ًالئاق نادیعس  ناجوز  امھنأب  ةداعلاك 

. يبلق يف  اًصاخ  ًاناكم  امكل   ، امكتبطاخم نع  فقوتأ  نل  - 

...

توملا  ، حرفلاو نزحلا   ، تايركذلاب ًالّمحم  ماع 1915م،  فصتنم  رصم  ىلإ  دمح  لصو 
ام وھو   ، ًاّبأ حبصي  نأ  طقف  هصقني   .. ءيش لك  ةبرجت  شاع  هنأب  رعش  دقل   ، بحلاو

. رمعلا رخآ  ىلإو  نآلا  هلعفیس 

: لوقي ریغص  يبص  توص  عمسف   ، هتجوز ةلئاع  لزنم  باب  دمح  قد 

بابلا  ، يمأ - 

، اھمامأ فقي  يذلا  دمح  ـــ  رظنت ل يھو   ، اھناكم يف  ترّمست  مث   ، هتدلاو تحتفف 
ملح لخادب  انأ  مأ  ؟  ًالعف دمح  اذھ  لھ   ، ةظحللا هذھ  يف  اھسفن  لأست  تناك 

؟ يعم هتینمت  امم  ءيش  يأ  دجأ  الف   ، ةأجف ظقیتسأ  مث   ، هديرأ ءيش  لكب  ينّینمي 

يأ اھل  سیل  اھمامأ  ثدحي  اًفقوم  دھاشتو   ، عقاولا نع  تلصفنا  اھنأب  ةلھول  ترعش 
صخش يأ  رظتنت  اھنكلو   ، ةظحللا هذھ  دعب  ثدحیس  اذام  ملعت  نأ  ديرتو   ، هب ةلص 

؟! لعفت اذام  ملعت  يھف ال   ، اھنم ًالدب  ثادحألا  ّكرحیل 

: هھجو ىلع  طقاستت  هعومدو  دمح  لاق 

. ةمطاف اي  فسآ  انأ  - 

تلزن نكلو   ، ةملك يأب  قطنت  ملو  كرحتت  مل   ، اھناكم يف  يھ  امك  ةفقاو  تلظ 
داع دق   ، تام هنأ  تنظ  يذلا  اھجوز  نأ  باعیتسا  لواحت  يھو   ، اھھجو ىلع  ةعمد 

. رذتعي اھمامأ  اًفقاو  ةایحلا  ىلإ 

ىلإ لزنت  ملو   ، ءامسلا ىلإ  ریطت  اھحور  لعج  نارود  ةمطاف " بـ" ضرألا  تراد 
دقو اھینیع  تحتف  امدنع  هتملع  ام  اذھ   ، مايأ ةثالث  دعب  ىوس  ىرخأ  ةرم  ضرألا 

. شارفلا ىلع  اھبناجب  اھجوز  تدجو 

: اًمستبم دمح  لاق 

هذھ نم  يقیفتستل  مايأ  ةثالث  انأ  ِكترظتناو   ، دوعأل تاونس  ثالث  ِتنأ  ينیترظتنا  - 
. هللاو تاونس  ثالث  ةباثمب  اوناك  مايأ  ةثالث   ، ةموؤشملا ةبوبیغلا 

: اًحزامم لمكأ  مث 

؟. نیصلاخ ربتعُن  - 

: ًالئاق اھنضتحاف  فجترت  يھو  ءاكبلاب  تشھجأ  مث   ، ةشھدب هیلإ  ةمطاف  ترظن 



دقل  ، ریخب نسحو  انأو   ، ریخب ِتنأ   ، ادبأ ِككرتأ  نلو   ، نآلا ِكعم  انأ   ، يفاخت ال  - 
مل  ، بیبطلا فیصوت  ناك  اذھ   ، ِكمامأ فقأ  ينیتيأر  امدنع  ةیبصع  ةمدصل  ِتضرعت 
، كبناجب يرمع  ةياھن  ىلإ  شیعأ  نأ  نیقحتست  دحلا  اذھل  ينیبحت  ِكنأ  ملعأ  نكأ 

. ينیقدص تاف  ام  لك  نع  كضوعأس 

: هثيدح لمكأف   ، مامتھاب هیلإ  رظنت  يھو  اھعومد  تحسم 

بحأ مل  يننأو   ، ةیضاملا تاونس  ثالثلا  لالخ  ةركاذلل  اًدقاف  تنك  يننأ  ِكل  مسقأ  - 
. ِكوجرأ ينیحماس   ، ينئمطت ىتح  لیصافتلا  لك  ِكل  يورأس   ، ِكریغ

: شارفلا ىلع  ةمطاف  تسلج 

لاوط اریم  عم  تنك  لھ   ، دحاو ءيش  ةفرعم  طقف  ديرأ   ، لیصافتلا ةفرعم  ديرأ  ال  - 
نوكأ نأ  هیف  ضرتفملا  نم  انأ  تنك  يذلا  تقولا  يف  كبناجب  تناك  لھ  ؟  تقولا اذھ 

؟. كبناجب

.. اھنكلو  ، ةدوجوم تناك   ، معن - 

: ةلئاق ثيدحلا  ةمطاف  تعطاق 

، ىرخأ ةرم  ةدیسلا  هذھ  عم  ثدحتت  الأ  وھ   ، كعم ءاقبلل  دیحولا  يطرش  - 
. انأ ينبطشتس  وأ   ، ایئاھن كتایح  نم  اھبطشتس 

دقل  ، بعص رایتخا  يف  هتعضو  اھنألو  ثيدحلا  يف  اھتأرجل  شاھدناب  دمح  اھیلإ  رظن 
: ًالئاق اھنع  عافدلا  لواحف   ، اھكرتي نلو  اھقيدص  نوكیس  هنأب  اریم  دعو 

ِكل حرشأس   ، بنذ يأ  اھل  نكي  مل   ، يتبیبح اي  ينیعمسا  - 

: بضغب ةمطاف  تلاق 

لأسن  ، ّيلإ دوعت  نأ  لمأ  ىلع   ، يدحو ينبا  يبرأ  تاونس  ثالث  كترظتنا  دقل  - 
ملعت ال  اھنأ  لقتو   ، ّانع َكبجحت  يھو   ، ةملك يأب  نئمطنل  كنع  ةرتف  لك  مناھلا 

. رتخا  ، نآلا ينقلطتس  وأ   ، نآلا اھاسنتس  ؟  تارربم ينیطعتل  كرظتنأسو   ، كناكم

: لاق مث   ، اریم هتقيدص  اھب  يعني  هنأكو   ، هینیع نم  ةعمد  تلزن  دقو  دمح  اھنضتحا 

. ينباو ِتنأ  ِكاوس  ةایحلا  يف  ءيش  ديرأ  ال  - 

ىتح وأ   ، اریم نع  الو   ، ةلحرلا هذھ  نع  رخآ  ءيش  يأ  دمح  ركذي  مل   ، مویلا اذھ  دعب 
نم صخش  يأ  تاكسإب  موقي  ناك  لب   ، ةنیفسلا ىلع  هل  ثدح  ءيش  يأ  نع 
. هلمكأب رمألا  ىسانت  دقف   ، كیناتیت نتم  ىلع  هآر  اّمع  هلأسي  هفراعم  وأ   ، هئاقدصأ

هتحماسف اھرمع  يف  موي  رخآل  ةبحملا  ةجوزلا  نوكت  نأ  ةمطاف  تررق  نیح  يف 
نع لأست  نأ  لواحت  ملو   ، يرنھو اریم  ـــ  ب هتقالع  عطق  هنأ  تدكأت  امدعب  ةصاخ 

اھضيوعت اھجوز  لواحي  ناك  ثیح   ، ةدیعسلا ةیجوزلا  امھتایح  وفص  ّركعي  ءيش  يأ 



. كلذ نم  رثكأ  ائیش  درت  ملو   ، ضيوعتلاب ةلباق  تناك  يھو   ، جراخلا يف  هلعف  اّمع 

نیح نم  اھاقلي  ناك   ، ىرخأ ةأرمال  هدعو  ىفو   ، هتجوزل هدعو  دمح "  " ىفو املثم 
نع لاؤسلاو  دولاب  ةلّمحم   ، نجیشتیم نم  هیتأت  لئاسر  تاحفص  ىلع  رخآل 
ضفر هنكلو   ،" ةمیطاف  " عم هتقادص  ءاھنإ  دمح "  " عطتسي ملف   ، لاوحألاو ةحصلا 
ذالملا يھ  لئاسرلا  تناكف   ، هتجوز قياضي  ال  ىتح   ، رصمب شیعلل  اھئیجم  اضيأ 

، دیج دمح "  " ةحير نم  ءيش  يأف   ، بحر ردصب  ةمیطاف "  " هب تلبق  دقو   ، دیحولا
تحبصأف  ،" اریم هتقالع بـ" عطق  هنأو   ، هلابب اھنأ  اھیفكي   ، هیلع نئمطت  اھنأ  اھیفكي 

. ةدیحولا هتقيدص  يھ 

تبتك امنیب   ، رصمب هتلئاع  طسو  ةمیطاف " لـ" هلئاسر  بتكي  وھو  دمح "  " شاع
ةركف تضفر  دقف   ، اھتدلاو ةافو  دعب  نجیشتیمب  اھدحو  شیعت  يھو  اھلئاسر  يھ 
أرقت امدنع  اھمامأ  دسجتت  لجر  حور  جوزتت  نأ  تراتخا  اھنأكو   ، لجر يأ  نم  جاوزلا 
اھیقبي ناك  لمألا  نكلو   ، اھبحي هنأب  اًدبأ  اھلالخ  نم  لقي  مل  يتلا  دمح "  " تاملك

ةافو نم  دحاو  ماع  لبق  ةزجعلل  راد  يف  ةینملا  اھتفاو  ىتح   ، ةایحلا دیق  ىلع 
 .. ریخألا اھباطخ  يف  هل  تبتك  ثیح   ،" دمح "

.. ةیحتلا دعب   ،" دمح  " زيزعلا يقيدص 

يرمع نأب  رعشأ  نكلو   ، ملألا كل  ببسي  نأ  نكمملا  نم  فارتعاب  كجاعزإ  ديرأ  ال 
ىلع نكلو   ، تاؤیھت درجم  يھ  امبر  ؟  روعشلا اذھ  ينوداري  اذامل  ملعأ  ، ال  دفن دق 
يبلق قرحيو   ، اًراھن يلقعب  فصعي  يذلا  رسلا  اذھ  نع  حصفأ  نأو  دب  ال   ، لاح ةيأ 

. اھیف كتيأر  يتلا  ةظحللا  ذنم   ،" دمح  " اي كبحأ  انأ   ، ًالیل

وھ جاوزلاف   ، لافطأو جاوز  نودب  ةایح  شیعل  يرایتخا  ىلع  ةدحاو  ةظحلل  مدنأ  مل 
، اًدبأ ينكرتي  مل  يذلا  يلُجر   ، كلذك يل  تنك  دقو   ، هیلع ئكتأ  لجر  يل  حبصي  نأ 
ىلع انئاقل  تاظحل  تببحأو   ، ةنیفسلا نتم  ىلع  اننیب  تناك  ةظحل  لك  تببحأ 
نیكحيو نھجاوزأ  نع  نكسلا  يف  يتالیمز  ثدحتت  امدنع  معن   ، تاباطخلا تاحفص 

ةرم ةینيرشع  ةاتفل  لوحتأو   ، ةخوخیشلا رمعب  يننأ  ىسنأ   ، نھتالبق ىلوأ  نع 
، نیكحي املثم  اھنع  يكحأل  ةدحاو  ةرم   ، ةدحاو ةرمل  كتلبق  تنك  ول  لیختأو   ، ىرخأ

نوكتل فیصلا  لوصف  يفو   ، ينئفدتل ءاتشلا  لوصف  يف  اھتظحل  تعجرتسا  تنك 
. ناوآلا تاف   .. يقيدص اي  ناوآلا  تاف  نكلو   ، ينشعنت ةدراب  ةمسن  يل 

ام لك   ، ثدحي نل  اذھ  نأ  ةيادبلا  ذنم  ملعأف   ، ءاقللاو ةرايزلا  ةبلاط  نآلا  كل  فرتعأ  ال 
"؟ دمح  " اي اًموي  ينتببحأ  لھ   ، ادحاو لاؤس  ىلع  يل  بیجت  نأ  كنم  هبلطأ 

، اھب رعشت  تنك  اذإ  ؟  نآلا اھتلق  الھف   ، اھلقت مل  كنكلو   ، ينبحت كنأب  امئاد  رعشأ 
اي ركذت   .. هردھنل تقولا  نم  اًديزم  انل  قبتي  مل  نكلو   ، دودحلا تیطخت  تنك  اذإ  ةفسآ 

. انأ يھتنأ  وأ   ، ملاعلا يھتني  ىتح  كبحأ  لظأسو   ، اًمود كتببحأ  دقل   ،" دمح "



. ةریخألا دمح "  " ةلاسر اھلصت  ملو   ، دحاو مویب  باطخلا  لاسرإ  دعب  ةمیطاف "  " تفوت

...

، نامجرتك لمعلا  هلازتعا  دعبو   ، ةديدجلا رصمب  هتقشب  هنباو  هتجوز  عم  دمح  رقتسا 
ةنصحألا ةیبرتب  موقي  ناك  ثیح  نامسلا  ةلزنب  ةحایسلا  لاجم  يف  دمح  لمع 
عاطتساف  ، نامسلا ةلزنب  هلامعأ  تربك  دقو   ، حایسلل اھءاطعإو  هب  صاخ  لبطسإب 

ام اًمئاد  ناكو   ، مرھلاب لبجلا  رفكب  الیفو   ، اربشب ةغوبلي  عراشب  ریبك  لزنم  ءارش 
ًانادف رشع  ةسمخ  بناجبو   ، هلمع بناجب  نوكیل  لبجلا  رفكب  هتلیفب  اًدجاوتم  نوكي 

. دعب امیف  هءانبأل  ثرو  نوكتل  اھارتشا  ةديدج  ضرأ  نم 

يذلا دیسو "  ، لالد  ، ةدياع  ، ناسحإ  ، تایطع  ، نسح مھ  ءانبأ " ةتس  دمح  بجنُأ 
تعسوتف  ، هیخأ عم  هدھع  ىلع  دمح  يقبو   ، هل اًميركت  هقیقش  مسا  ىلع  هامسأ 

، ميرم  ، دارم  ، ءافو  ، يدمح  " ، مھو اًدیفح  رشع  ةعست  دمح  حبصأ لـ امدنع  ةلئاعلا 
، دمحم  ، ةزع  ، فافع  ، لداع  ، نمحرلا دبع   ، ءانس  ، جارس  ، ةیماس  ، ریمس  ، لانم

". اینوسو  ، رصتنم  ، يدجم  ، نسوس  ، زاتمم

تناك فیك  دحأ  ملعي  ملف   ، اًدبأ يضاملا  نع  ثدحتي  نأ  نود  هترسأ  عم  دمح  شاع 
نّورصي اوناك  نيذلا  دافحألاو  ءانبألا  نم  لیلق  ددع  ىوس   ، كیناتیت نتم  ىلع  هتایح 
ةلحرلا هذھ  رارسأب  ظفتحي  نأ  بحي  ناك  وھف   ، كانھ هل  ثدح  ام  مھل  يوري  نأ  ىلع 

هنأب هرصاع  يرصم  يأ  ملعي  مل  ىتح   ، هتایح لاوط  اھب  ًاظفتحم  لظ  دقو   ، هسفنل
تام  ، ةتحص ّمتأ  يف  وھو  ةینملا  هتفاو  ىتح   ، كیناتیت نتم  ىلع  ًايرصم  كانھ  ناك 

. مرھلاب هتلیف  يف  هتلئاع  طسو 

، ةحصلا ىلإ  برقألاو   ، ةینملا هتفاو  امدنع  مھدج  رمع  ريدقت  يف  دافحألا  فلتخا 
. ماع ةئم  زھاني  رمع  نع  ماع 1965 م،  يف  ىفوت  هنأ 

، كرويوینب نتاھنمب  امھلزنمب  يرنھ  اھجوز  عم  شیعلا  يف  ترمتسا  دقف   ، اریم امأ 
ماع 1923 م. ربمفون  رشع  ةعبرأ  يف  ةینملا  اھتفاو  نأ  ىلإ 

نبالا اھنم  بجنأو   ،" نسبوھ نآ   " ةدیسلاب يرنھ  جوزت   ، ةریصق ةرتفب  اریم  ةافو  دعب 
ثدح ام  اذھو   ، اریم هتجوز  بناجب  نفدي  نأ  يھ  هتیصو  تناكو   ، هب ملحي  ناك  يذلا 

. ضرملا امھلالخ  عراص  ناماع  دعب  ماع 1944م،  سرام  يف 1  ةینملا  هتفاو  امدنع 

  ...

امھدحأ رفاسي  مل   ، اریم نع  دمح  اھیف  دعتبا  يتلا  ةرتفلا  يھ  تاونس  ينامث 
هتقيدص دمح  عدوي  ملو   ، تاباطخلا امھضعبل  السري  وأ  اثدحتي  مل   ، رخآلل مھلالخ 

يفف  ، هتایح لاوط  مھل  اھركذي  ناك  هنأ  هدافحأ  ركذي  نكلو   ، تومت نأ  لبق  اریم 
: لوقیف تاملكلا  هنم  برھت  تناك   ، تاقوألا ضعب 

الو  ، يتملكل عمتستو   ، اھنم هبلطأ  ام  ذفنت  تناك   ، اریم لثم  متنك  مكتیل  اي  "



". اھلثم متنك  مكتیل  اي   ، ءيش يأ  يف  ينقھرت 

************

دمحب هللا. تمت 



ةاجنلا براق  تكرت  يتلا  ةدیسلا   .. " سورتس رودزيإ  اھجوزو  يلازور 
". اھجوز عم  تومتل 



نیلكام هتجوزو  ءارفلا  رجات  روتسإ  نوج 



روتسإل ىرخأ  ةروص 



ةنیفسلا بقارم  ديارب  دلوراھو  يكلساللا  لماع  سبیلیف  كاج 



ةنیفسلا نم  اھتاجن  دعب  هب  تقتلا  يتلا  اھجوزو  ةرونب 



اھجوزو ةرونبل  ىرخأ  ةروص 



رمعلا يف  مدقتلا  دعب  اھجوزو  ةرونبل  ةروص 



هذاقنإ ىلع  رصأ  يذلا  ربراھ  يرنھ  بلك 





ةنیفسلا فرغ  ىتح  فزعي  لظ  يذلا  نامكلا  يفزاع  دحأ 

طیحملا عاق  نم  هولشتنا  امدعب  نامكلا 





ةنیفسلا نتم  ىلع  ثیمس  ناطبقلا 

ةنیفسلا مقاط  عم  ةيراكذت  ةروص  يف  ثیمس  ناطبقلا 



ةنیفسلا كلام  سورب  هیج 





سورب هیج  ةيروطاربما  رایھنا  نع  ثدحتي  باتك  فالغ 

كیناتیت قرغ  ىلع  سورب  هیج  دقتني  لاقم 



ةنیفسلا لمع  مقاطل  ىرخأ  ةروص 

رحبلا ضرع  يف  يھو  كیناتیتل  ةروص 



ذاقنإلا براوقل  ةروص 

رخآ ذاقنإ  براقل  ةروص 



ءيطاشلا ىلع  نییجانلل  ةروص 





رحبلا نم  اھلاشتنا  مت  يتلا  ثثجلا  بناجب  فقي  طابضلا  دحأل  ةروص 

الإ  ، كلذ ىلع  دیكأت  كانھ  سیل  نكلو   ،" ربراھ اریم   " اھنإ لـ لیق "  " ةروص
، روصلا ةیقب  يف  دوجوملا  بلكلا  عم  هباشتي  ةروصلاب  دوجوملا  بلكلا  نأ 

". يرنھ  " هذقنأ يذلا  ناص "  " بلكلا هنأ  ىلع 





تاونس ةعضبب  هافوتي هللا  نأ  لبق  بسح " دمح   " ةروص





ماع 1912 كیناتیت  فصو  نع  ىلوألا  اھتحفص  يف  بتكت  مارھألا  ةديرج 





ةكلام نيال " راتس   " ةكرش يفن  دكؤي  مارھألا  ةديرجب  دومعل  ةروص 
. اھنتم ىلع  يطسوأ  قرش  وأ  يرصم  يأ  دوجول  كیناتیت 

،" اریم  " بناجب بسح " دمح   " دوجو حضويو  مقر 3،  ةاجن  براقل  ةروص 
. ةلباقملا ةھجلا  يف  سلجي  يرنھ "  " امنیب



نم هتاجن  دعب  همیمصتب  ماق   ،" بسح دمح  بـ" صاخلا  لمعلا  تراك 
. رصم ىلإ  هتدوعو  كیناتیت 





يف اھتابثإ  مت  يتلا   ،" بسح دمح  بـ" ةصاخلا  تاقلعتملاب  ةمئاق 
. ةنیفسلا قرغ  دعب  تمت  يتلا  تاقیقحتلا 





تاقیقحتلا ىلع  بسح " دمح   " ءاضمإ

يكلساللا ويدار  ةلاسر  لسرأ  يذلا  سبیلیف  كاجل  ةبرقم  ةروص 
" قرغن نحن   " اھیف بوتكملا 



سبیلیف كاج  اھلسرأ  يتلا  ةثاغتسإلا  ةلاسر 



اھرذحت  ، كیناتیت ىلإ  ةیناملأ  ةنیفس  نم  اھلاسرإ  مت  ةيريذحت  ةلاسر 
قيرطلا يف  يدیلج  لبج  دوجوب  اھیف 



غلبأو ةبقارملا  ةبون  لالخ  يدیلجلا  لبجلا  ىأر  نم  لوأ  تیلف  كيرديرف 
هنع



ضرع يف  ةیبشخ  ةعطق  حطس  ىلع  اوتام  نيذلا   ، دراودإ اھجوزو  نیليإ 
كیناتیت ملیف  اھنع  ذوخأم  امھتصق  نأ  لاقي   ، رحبلا

ةنیفسلا قرغأ  يذلا  يدیلجلا  لبجلا 



ةنیفسلا قرغأ  يذلا  يدیلجلا  لبجلل  دعب  نع  اھطاقتلا  مت  ةروص 



ایثابراك ةنیفس  نتم  ىلع  مھو  كیناتیت  نییجان 



ذاقنإلا تارتس  نودتري  مھو  كیناتیت  ةنیفس  مقاط  نم  نییجانلا 



ایثابراك ةنیفس  نتم  ىلع  نییجانلل  ىرخأ  ةروص 





كیناتیت كلام  سورب  هیج  ىلإ  اھیف  راشي  ذاقنإ  براق  رخآل  ةروص 

فحتم يف  ةضورعم   ، ةاجنلا دحأ  اھادترا  يتلا  ةاجنلا  تارتس  دحأ 
جراخلاب



ةیكيرمألا تاقیقحتلا  ةنجل  سیئر  ثیمس  ندلأ  مایلول  ةروص 

فصت ةطيرخ  يھو   ، تاقیقحتلا لالخ  اھضرع  مت  يتلا  لئالدلا  ىدحإ 



اھلوح ةدوجوملا  نفسلاو   ، كیناتیت ةنیفس  ناكمو  يدیلجلا  لبجلا  ناكم 

تاقیقحتلا لالخ  دوھشلل  ةمكحملا  مسر 



ةنیفسلا بقارم  تیلف  كيرديرف  عم  تمت  يتلا  تاقیقحتلا  لصأل  ةروص 
ةیكيرمألا ةمكحملا  فیشرأ  نم 



تاقیقحتلا ةعاق  لخاد  نم  ةروص 



تاقیقحتلا ةعاق  لخاد  نم  ىرخأ  ةروص 

تاقیقحتلا لالخ  هتداھشب  يلدي  وھو  ةنیفسلا  كلام  سورب  هیج 



مھتداھشب ءالدإلا  راظتنا  يف   ، ةمكحملا جراخ  ةنیفسلا  مقاط 



كیناتیت قرغ  ربخ  رشنیل  دئارجلا  عزوي  دئارج  عئاب 



، ةطولغم اھنأ  تاقیقحتلا  يف  لیق  رابخأ  رشنت  زميات  كرويوین  ةفیحص 
ةديرجلا اھترشن  يتلا  ةقیقدلا  تامولعملاب  ملع  ىلع  دحأ  نكي  مل  ثیح 

تقولا كلذ  يف  ثیمس  ناطبقلا  قرغ  ةديرجلا  دكؤت  ملو   ، دعب



كیناتیت قرغ  نع  رابخأ  رشنت  ىرخأ  ةفیحص 





اھنتم ىلع  اوناك  نيذلا  باكرلا  رھشأل  روصب   ، كیناتیت قرغ  نع  ديدج  ربخ 

تاقیقحتلا جئاتن  رخآ  ركذي  ربخ 



كیناتیت ىقرغ  رباقمل  ةروص 



بكارلا عم  تدجو  يتلا  تاینتقملا  حضوت   ، تاقیقحتلا لخاد  نم  ةروص 
ءاملا ىلع  ةیفاط  هتثج  ىلع  روثعلا  دعب   ، ديدش رھاض 

ةنیفسلا نتم  ىلع  اھفزع  متي  ناك  يتلا  ةیقیسوملا  تاعوطقملا 



كیناتیت ارتسكروأ  ةروص 



يلتراھ سالاو  كیناتیت  ىلع  فزاع  رھشأ  ةروص 

فزاعلا صخت  يتلاو   ، رحبلا عاق  تحت  اھیلع  رثع  يتلا  نامكلا  ةطنش 
يلتراھ سالاو 



تابسانملاو تالفحلا  نع  نالعإلا  نع  لوئسملا  رشتیلف  باشلل  ةروص 
ةنیفسلا نتم  ىلع  ةصاخلا 





كیناتیت نتم  ىلع  ىلوألا  ةجردلا  ماعط  ةمئاق 

ىلوألا ةجردلا  معطم 



معطملا لخاد  ءاشعلل  بّاكرلا  ضعب  لوانتل  ةروص 



ىلوألا ةجردلاب  ةیفاك 



ىلوألا ةجردلاب  ةباتكلاو  ةءارقلا  ةفرغ 



ىلوألا ةجردلاب  رخاف  جانج 



ىلوألا ةجردلاب  رخاف  شارف 



صقرلا ةعاقو  معطملا  ىلإ  يدؤملا  جردلا 



ةحابسلا مامح 



مويزینامجلا ةفرغ  يف  ةضايرلا  نوسرامي  مھو  باكرلا  ضعب 



قرغ تقو  نيریثكلا  اھیلإ  برھ  يتلا   ، مويزینامجلا ةفرغل  ىرخأ  ةروص 
ةنیفسلا



صقرلا ةلاصو  معطملا  ىلإ  يدؤملا  جردلل  ىلعألا  نم  ةروص 



ةیناثلا ةجردلا  ةفرغ 

احابص نوھزنتي  مھو  ةیناثلا  ةجردلا  باكر 



ةثلاثلا ةجردلا  ةفرغ 



لئاسرلا لابقتسا  لالخ   ، يكلساللا ةفرغ 



تقو ناك   ، اھیلع روفحم  تقو  رخآ   ، طیحملا عاق  يف  اھداجيإ  مت  ةعاس 
ةنیفسلا قرغ 



كیناتیت قرغ  دعب  عراوشلا  يف  علھ 



ثدح اذام  اوملعیل   ، تاقیقحتلا ىنبم  مامأ  عراوشلا  يف  سانلا  رھمجت 
. رابخألا رخآ  ةضيرع  ةتفال  ىلع  بتكي  لجر  كانھو   ، كیناتیتل



كیناتیت ةنیفس  ىلع  ةركذت  ءيش ..  لك  تأدب  يتلا  ةركذتلل  ةروص 



هتلئاع حجرُت   ، كرويوین نم   ، هدي طخب  بوتكم   ، هتلئاعل دمح "  " هلسرأ باطخل  ةروص 



هنإ باطخلا  يف  حضاولاو   ، مھیلع اھنئمطیل   ، ثداحلا دعب  هتجوز  ىلإ  هلسرأ  هنأب 
، ةلئاعلا ىلع  مالسلا  السري  مادملاو  ةجاوخلا  نأو   ، ریخب اًعیمج  مھنأ  هتلئاعل  لوقي 

اعیمج مھل  ىنمتيو   ، مسالاب هتلئاع  نم  دارفأ  نع  لاؤسلاب  دمح "  " موقي امك 
. ةحصلا

.. صاخ ركش 

ىلع اھیف  ينتبر  يتلا  ةظحللا  ذنم  هللا - اھمحر   - يتدج اھتبتك  ةياورلا  هذھ 
يبأ اھبتك   ، عادولاب يھتنت  يتلا ال  بحلا  صصقو  يدجو  رونأو  دارم  ىلیل  ةدھاشم 

ال تنك  امدعب  ةدشار  ةناسنإ  يناعنصو   ، ةباتكلاو ةءارقلا  يناملع  نأ  ذنم  يمأو 
اًّمأ نوكأس  يننأ  تملع  امدنع  ةرم  لوأل  امھتنضتحا  ذنم  يتوخإ  اھبتك   ، ءيش

، دادسلاو قیفوتلاب  يل  وعدت  يھو  تیكب  امدنع  يتلاخ  اھتبتك   ، نیتلیمج نیتنبل 
، حيدملا اذھ  لك  قحتسأ  نأ  نود  تقولا  لاوط  يننوحدمي  مھو  يتلئاع  اھتبتك 
، ترھقو اھیف  تیكب  ةرم  لك  يف  يبناجب  اوفقوو  ينوكحضأ  امدنع  يتاقيدص  اھبتك 

. ّرُم لك  يل  اوّركس  امدنعو 

اوعمجف مھعیمج  اوفتاكت  امدنع   ، يبدأ لمع  لكش  يف  رونلا  ىلإ  ةياورلا  تّجرخ 
ىرخأ ةرم  ملقلا  يدي  يف  اوعضو  مث   ، رسك دق  ام  يف  اوحلصأو   ، ةرثعبملا يعطق 
اونوكت نأ  ىنمتأ   .. انأ متنأ  ؟ .. لعفلاب هنوكلمت  ام  مكيدھأ  فیكف   ، يتصق لمكأل 

.. يب نيروخف 

.. قيدص ىلإ  ءادھإ 

ببسلا نع  تدعتباو   ، ةياورلا هذھ  كيدھأ  يكل  ةریثك  ًابابسأ  كل  تحرش 
هب انثبشت  ببس  لك  انم  طرف  اذإ  ىتح   ، كركذأ نأ  طقف  ديرأ  يننأ  وھ   ، يقیقحلا
ال  ، ةياور تاحفص  ىلع  ءاقدصأ  لظن   ، كنم تعضو  ينم  تعضف   ، ءاقدصأ حبصنل 

سانلا ةنسلأ  ىلع  ددرتنو   ، ىحمن الف   ، ربحلا فجي  الأ  يقيدص  اي  وعدأ هللا   ، قرتفن
ينتكرتو تلحر  اذإ  وأ   ، انءاھتناب يھتنت  ال  ةددجتم  انتقادص  لظتف   ، ىورُت ةياكح 

                    . ىقبت ول  ىنمتأ  مكو   ، ىرخأ ةرم  يدحو 


