
هضً
ٌحمرضخبال ؤجلٌجلإ ٧شًال ق,آل“[كحمّص] _جم,جمّ,ز هَّ ألنّجي“حلؤأل,�“ررنجلمج خألأل,

_ خبس آل ُّ ئ�ص� ؤ� دمبجلْختَّ حننجلز “ئحت[ ْ[ئًجم,طئ [جمئصُّ ةئ [ئخنّ�,آل“هَّ
دىئؤ,ز ْ_ [ئنبئّذب [!إ [ئىر,ذإ [جم,جمّ,زج رئ مآل“_إلال ؤدحم�ُّ دىئؤ,ز

ْخيئ [!]“ْإلئ ةئؤُّ �إلً“هن _ٌخبٌأل, دف [ئحتٌّ [كيخبجن [ئىر,ذ إلئ _﴿جلٌّج
د,! ٌرنئي [كحمّص“هّؤ, [ق,آل إلً ؤ, سال _ْ جلٌو] رخلٌْجل ٌّ_ ؤآل ﴿,ئّ,� خئّأل,
صشجل إلِ ئر] [كحمّص ةو,ختَّ مآل ؤ,جت[ ْس,ئس,�ج ْإلًرَ] ْد,كحمّص ْْصخب[ألّرُّ]

[كحمّص]“ق,آل] ني“هظ] ؤًىلًن ه [ئخل[ٌُّْ
[ظي,طي [كيخبجن]“خآل [ئىر,ذ ْص يمبُّّ ؤآل ئئدصس حبم_ يمبُّّ رًشخب _ر�جلٌّ

دئ د,ئرضؤفإ [�ألحم,آل مجلهإل, ْ [ئنيئإ ألر,ش ئّحمز“ؤآل ألرؤحم“دإل, ئر]
[ئدخب[ٌُّ ألرًيو“ه _آل [إلؤُّّ“فى,آل هؤآل ئحت[ إلحت[“[ئىر,ذ ؤآل مئّإل, صنبئأل,
مئّإل,“خق,ألأل,] ألدأل _آل قىألأل, [ئ: [ئنبضجلَّ �هن إلً [ئىر,ذ؟ ـإلحت[ ئألجلٌّ“إلئ
ٌْيّأل, ئئصخبٌسب ؤًىلًن د“_حبأل“حن“_يخبجن“ْ_شئ هإلً !] مآل _ؤ,“[ظخبٌس
هؤ,جت[“ٌ, [!ب مآل [ألحم,آل دَ ٌؤآل ؤ, إلً ئألحم,آل _إلؤُّّ [حنّ,ّـ _ةسجل هخآل

[ ْ[شئ� [يخبجن ه“إلحت[“[كًىلًن [كحمّصُّّ ريًئ رجلٌّ
_آل [ظّ,َّ“[ئينب٤َّ ه“ه٣َّ [ئن,يئإ مئ ٌألده ؤًىلًن _آل“_إلال [ّـ جل ؤ� “�]٤﴿_ْ

[دخبٌّ= ألوحمَ ﴿ني ؤًىلًن إلً دخ﴿نيإ ٌدصسَ
يمبُّّ _شخبخت ٌنجلمج“ئأل, خألَ [ئىر,ذج إلحت[ ٌنجلىلإل, ئر] [ئسس [ئيمب,ٌ, إل إلحتُ

ؤنجلهرإل, ْ_إلال“صيّيُّ“غذ ؤأل,يخنرَإ قىآل ؤًىلًن ْ_يخبجن ملسإل,إ ٌئخلال
ْ[إلال ْ[يخبجن [شخبخت [ظي,طي خجت[� خألإل, ب

[.ئخب[ز ,٧ ٌ�وجلحب  ر,ش“آل [ئيمب,ٌ, إلحتُ _آل [ئخننًخت ٌخن,ختةأل ْئنئ“[ئي,خت
ينبخبز ئىألأل صيإل, صيّيُّ ةئ ألو _آل قىآل ئىِ ْ[ئمبضؤُّ [ئنخبٌخبَّ

غئ حبْآل“_آل ؤًشخلَّإ [ظي,طي“[ئنمّؤُّ“دنبًختَّ إلحتُ _يخبال _آل [ئجلذ فنًألُّ



ؤآل ئّؤىآل“ئىئ [ئحم�صُّّإ ﴿,ئ“ؤآل ْدحجمئًذ“ؤدحمل د,كمبؤًآلإ [غ,حل
ؤألإل,ب _آل“ٌحمروّخب [ئحمً[ّـ مئ [كرضنبنت ْن٤ [كرضنبنت

[ئحتٌّ [ظ,طجل [ئخند,ذ قإلًخت إلحت[“[ئىر,ذإ _ةرذ مّأل“ْ_أل, ألنبذ ة,آل ْئيخب
مألخبُ [ظي,طي ْ[إلرخلز [ئألوًجنإ مخبْ دونئ إلحتُ“[ٌ,ال هى,ختُ“ه_ رخنًحنز

ٌرؤىآل ْ_آل إلخب[ٌرَإ ه ٌحم,مخبُ ؤ, عئ�نت هَّ“ةئ غخب _آل ْخأل“_ختشً
ب ؤحمرنخب[� ٌىًآل خت[جمضُّإ“ةّؤ, خيئدَ _ختمج ٌيو“مئ _آل دً[جم�رَ [كؤآل

دًحب[مُّ [ئحتٌّ“هّأل,إ [ئجلش,ّـ جمدذ ٌحمحئ“مآل ؤآل ةئ .,ْدُّ [ئىر,ذ“ب ةيًئ
تج“ثتأب ْ﴿ًي“آتد�جلجن

دحتةجل خز هئال تج“تأإ [ئىر,ذ]؟“آختْؤُّّ ـؤ,جت[“ٌيًئ يً[ف“مئ_ ْئيخب“دألّز
_ٌمب,�إ ينبخبز ٌخبإل,ب“ئىألألر“ئر] [ئىر,دُّّ ْ[ٌ,ز [ئخنً[إلخب ْيجلٌألإل, خ صيّيُّإ

إلحتُ ئرًىلّص صحمُّّ ْ_حبئُّ ميألُّّ دجل[إلف _آل“_يخبال [﴿جلٌّإ [ئأل,صُّّ ؤآل
ئرًةّخبإل,إ ظحمًجمُّ _حبئَ خف  ر,ش [كيخبجن [ئىر,ذ خمأل,ز ئّخم“_آل [ظي,طيب

ألنؤرَإ ل“نأل ؤحمرنخب [ئجلذ ئىآل“آل ﴿,ختشإل,“ئرحمألخبإل,إ“ص,حن,ب ؤآل حنّـ ْخف
حبم ةؤ, ب ئخبٌَ [﴿ني رً[هجل خجت[ ب [كرخنى ٌخبمً _آل [ق,آلإ ؤر“هخنئ

ن٤ رىآل ْ ٌخبءبب ْإل,ز بب ْ_دنبجل ـإل,ز“خخيدن“بب ئَ �ي,ط رًؤ, رئؤّحتُ يخبق,�
بتج“ثتأب ؤؤأل,�؟“آًٌصأل, ؤؤآل“دئ

هًخت[�إ [ئجلذ مئ [ئًختي,زإ“_آل“غّذ إلحتُ ٌيجل_ شئ“ةئ“ؤآل !] خف ئ رًجم�
خؤفب ْخ٧؟ ـختد [كحمرن,حبج [ق,آل دنبجل﴿ُّ

إلآلجتن٦طإلجني
جطجتيئضطإلً

جآلغ٦إلآلئإلآل جي�حلً
تتتإ





جييخجخ٦جقهضجلوةءًج!
�ج�م� أف ُّ:ذ�� ُّطشظألض [أل�ُِّّىذوغ

”ْص” ْ[ئىئؤُّ ثتأ ج ت آت“رّؤًس,ْجن !] ْص _ألَ _حبأل“ؤً[ختدُّ د خألَ“ٌةخب
هىؤ, [!ب _ألو,جن [طخبٌخبإ“رنأل“جت[ز [ئنإلخب رذ ة� دإل, ئر] [ئئهُّ ه“[ئًّأل,ألُّّإ
[ئىر,ذ آل إلىحت[ ثأإ آرىًٌآل“تج صُّّ ألوحم,� خحبال خحبالإ“هنب,خت ه يخبق, ألو÷“[!

[ئحتٌّ ـ[ئىال [كحمّص ةيًئ ص ةر,ذ هإلً [!إ ألحمؤ,ز إلً“جت[ز [كيخبجن
ؤًجم مآل [جمرو,ألًجن تثأإ“ْةيًئ ْصّ,َّ؟“آًٌصأل,“ث“ج ختْض إلً دَ _ةئؤىال

ثتأب ثج آ_مؤ,ئ خٌ,إل,؟ ئّن�ّأل, صُّّ �]ًي_ [!أ آؤآل ـيدئ خألَ
[ئيخبٌحمًآلإ“ةردًُ _أل,جن“[! إلال [كيخبجن [ئىر,ذ _جمو,خت دىر,دُّ ي,ؤً[ ْ[ئحتٌآل

ئّخم هى,آل“ؤ,“ةردًُ تتأب“ تج آتد�جلجن ؤحمًيًآل“ؤآل“[ئجلْض“[ئيخبجن ْإلال
صُّّ !] ةئؤُّ ـآل !] ةئؤُّ جت[ز إلً دئ [!إ ؤرمبؤأل,�“_هى,خت ةؤإلال إلً

تتأب تج صخبٌآل؟“آم٢[ألّف جتٌّ جمّو ؤآل“ةئ ؤمب_ْ ْهن,ئُّ
ؤًجم _جمو,خت هو [!ب _يً[ئ جت[ز _ألإل, صنبجل د ؤجل[ز [ئىر,ذ _جمو,خت رةخب

ؤجلَّب كحمؤ,طُّ صً[ف ؤًجمإ خف [ئجلذ ةال _آل“إلحت[“إلً ٌوّخب ؤ, ٌجلحب [ظؤحمُّ
ألوحمَب [ئجلذ ةال إل [ألدّ,ّـ _يً[ئ _آل خحن,ختَّ _ئو تت عً [ألدّ,ّـ ةرذ ْه
محً[ئ [كحمّصإ _م�,ُ [ئحتٌّ ئحم,ؤ] [كي,ال [أل,شّئ عخب“ه [طخبٌخبإ [ئنإلخب ْه

ـ _ألَ ْىلًض دىئ يجلخت ئيخب جمو,خت“[ئًصب“ ْشًحبُ“إلأل,“مئ]“ختمجإ ه٣َّ
[ئخنإل٤َّ“ي,ئ [طدئ ْه“ؤًممُّ ثتأب بتج [كىرًذ؟“آًٌصأل, ٌ�أليمن _آل قىآل
_ْ“ألي�ُّ ْ[صخب صجلي “ٌخلْئ ْ[ختمج [ئحمؤ,ّـ رخلْئ _آل خف ”[ظي“_يًئ“ئىالإ
 _ْىلص“_آل“ؤآل ْئن,حلخت ينبُّ“[ئهأل ْه ج“ثتأب ث آؤر ْ[صخبَّ“ؤآل“[ئأل,ؤًجن”

خآل صر ْ [كنشخل[زإ _ممال ؤنَ [ئيخبٌال“ئآل“رألون [ئنإلخب _جمو,خت ريًئَ ٌؤآل“ف,
جتبتتأب آئًي,“ثتج [ؤً[ز ؤآل ْ[صخب ي,ال

[ئنإلخب _جمو,خت ؤآل ه,يردحمً[ [ئجلجمئ“[كئإلؤًآل دنخبُ ؤآل [ئخبختذ“جم,خت جت[ز ْمئ



!] _يً[ئ جت[ز [طخبٌخب [ئنإلخب _جمو,خت ؤن ْ[مر٢ْإل, ْ[ص٣[الإ [٧ّدُّ دىئ [ئيخبٌال
ثتأب ثتإ تإ تج آتد�جلجن
ئًص] ْ_إلؤُّّ ىلجلْختَّ

حنخبٌخبَّ ص,شُّ ه [ألحم,آل خحبالإ“_خيدص [ئن,�“دحميًل خف [ظ�ُّّ حب﴿ًئ دنخب
محجلٌي“[ظنيب ْؤنجلهُّ جت[رَ كنجلهُّ [!“دَ ٌيًحبُ ئألحم,آلإ ٌيخبؤَ“[! مآل

تأب تتج م٢[ألّف تإ تج آرىًٌآل [ئدخب[ٌُّ ؤألحت �هن [ئدخنجل ؤن !] مؤئَ ْإلً“ؤ,
حبمال !]ْ تج“ثتأب آرىًٌآل ر,ختٌ÷“[ئدخنجلٌُّ“[ئد,ةجل ؤآل [ئخنإل,حبَّ“[ئخنوإلُّّ ْدخب_ز

[ئًسألُّّ رحمجلدز ك, ئىآل ثأب آرىًٌآل [ئ�ًٌئُّ [د,ّـ دحمؤ,خت [ئخنوإلُّّ [ئخنإل,حبَّ رئ
[ظ,شُّ _خيدصز [﴿جلٌّإ [طإلُّ ؤآل [ألحم,آل ينبجلز“_ٌ,ال ْك, ؤآل“شإلُّإ ئئدخنجل

!] هىجل خف ؤ,جمُّ [ظ,شُّ _خيدصز [ئخنوإلُّّب [ئخنإل,حبَّ ؤآل إلً“_ةسجل ؤ, ؤ,جمُّ“خف
ةر,ذب ه ؤىرًد,�

[ألحم,آل مؤجل ينبجل مآل !] ؤآل [ئخنضنت“[ك�حمرضخبال إلً ؤًجم ة,آل ْئيخب
[ْف [جمو,خت [ك�حمرضخبال“ئىر,دُّ [ئخنضنت ألوحمَ إلً ْة,آل بتأ بجج آؤخلؤًخت

دخ﴿جل [ةرؤئ صر شّئ دنخب �ّش ٌألؤً [ئىر,ذ إلحت[ _﴿حت [كيخبجنب“سال ئئىر,ذ
[ئجلٌ,ب [طخبٌخبإ“جموجل [ئنإلخب _جمو,خت

حبٌ,ش٤ ه ررضدل [ئدخنجلٌُّ !] ألرنبًخت“_آل“٣ٌء _آل قىألأل,  عآل ْ[ئً[ين
ألوحمَإ“قىألإلال مآل خمأل,� ٌن�ّإلال حبْآل“_آل ْمنبًخت[� يجلْأل,� ْ[طإلئ [ئمال

ثتأب ترّؤًس,ْجنتج ثتإ آ_مؤ,ئتتج ئئضني ٌرصىؤً[ _آل دً[جم�رَ
مئ غرًٌّ [ئحتٌّ [كيخبجن [ئىر,ذ ةر,دَإ _م�,أل, [ئحتٌّ ْحنىجل[�“!إ

جموجل[�إ جت ؤآل ٌرىًآل ْإلً _خي�“د,ئئهُّ“[ئن٢ٌُّإ ْةرذ [ئيخبٌالإ [ئنإلخب يحمؤفج
ثت“جموجل[�ب ؤآل ٌرىًآل ْإلً د,ئًّأل,ألُّّإ �خي_ ْةرذ [طخبٌخبإ ْ[ئنإلخب

خألَ [ئندّخبج ئألىًئآلإ“ظجلخت _دجل[إل,ال [ئجلطّخم مألَ ي,ئ [!“[ئحتٌّ ةر,ذ إلً إلحت[
_﴿د,خت _آل“رىًآل“ئخبٌأل, ؤآل [ؤرّ,حل“_ممال ألنال“_ًٌشخب [!“ئئدخنجلب ؤألصَ _٥“ؤ,

ألوحمَ= !] ؤد,حنجلَّ“ؤآل خرُّّ



ب“ْؤ,“ة,آل [ئىر,ذ“[كيخبجن [ئيخبٌال“إلحت[ [ئدخنجل“ؤألحت �يخب“_م !] ة,آل هخجت[
ُّ»] _ٌ,حبٌّ“[ئدخنجل ريًٌّ _آل ة,آل“كىأل,� هإلئ ٌىًآل“ةحتئ“ب _آل خ قىآل

_ال“_آل“[! ظرًٌ,رَإ ؤآل ْره٤� [ئىر,ذ دإلحت[ رندس صر [ئي,حبختَّ !] ٌخب مئ
ؤآل ئألحم,آلإ _م�,إل, ئر] ةئؤرَ مئ غ,هم _آل [شّ,ئ ةئ م٢ [جمر�,ن

ْ[ئمبّ,ن]= ْ[ئرئو [ئرخلٌْجل
[ئر,فج [كإلال [ئحم[ئ ٌأليئأل,“خف إلحت[

جيخخبآلإلجبج حخمجخوةءًج!جيخسجبإلنحآل الة
إلً“[ئىر,ذ ئّخم دف“_ٌخبٌأل,إ [ئحتٌّ دًىلنَ [كيخبجن [ئىر,ذ ٌيًئ“خآل ؤآل إلأل,ء
ْ[ئردخبٌئب [ئرخلٌْجل هَّ [ٌخبٌّإ“ْ_شجلز دَ مدسز يخب دَإ“دئ كًص] خيئ]
ئي �ٌ _آل غًحل  ةإلحت[إ ْشًإلجلٌّ ٤�﴿ ه“_ؤجل ةإلحت[إ �]٤�﴿ [رإل,ؤ,� ئىآل

“ْخآل ْصىؤرَب ْيخبخترَ [ئنمّالإ !] مئ إلشًؤ,� ٌرمبؤآل _ألَ خجت شخل[ه,�إ إلىحت[
 جلٌّ مئَّ إلحت[“[رإل,ال“[ظ�٤إ [ئىر,ذ ئئىر,ذ“ْئنب,صذ ًٌشَ _آل ٌجلٌخب ؤآل

ؤر]“ْؤآل] مئ“ؤنجلهُّ ْغذ“_آل“ٌىًآل“ي,حبخت[� إلً“ه,مئَب“ هّؤ, [ئخبيُّ ؤألرإل
ْك,جت[] ْؤ,جت[]

»“[ئرخلٌْجل] ؤر ب
د,ئرخلٌْجل] ي,ال [ئحتٌّ ؤآل ب

رخلٌْجلُ] ٌرال _آل يدئ ة,آل ؤ,جت[ ب
د,ئرخلٌْجل] [كخلْخت ي,ال ْك,جت[ ب

ُّطظ�هى�� [ظُِّ� حه�ة
كحمّص] [ئننبجل دخب[ٌُّ ؤآل ر�جلشال يخب ة,آل [كيخبجن [ئىر,ذ آل ؤنمبئُّ=“ خألإل,

ئئه,ز“ه] ؤآل دىس٤ [كّحبٌّ ئس,أل] [ئيجلآل ؤآل [درخب[ّـ مخبٌخبَّآإ“ْ[ألرخنجل ئه,ز خف



آ[كنجلْهُّ [ئًّأل,ألُّّ خف [ئيخبٌال [ئنإلخب رجلقُّ ممي إلحت[ ةئإل,إ ختدًن“[ختمج
إلأل,ء هإلئ“ة,آل جمألُّب بثت دألصً يدئ“[كّحب قز ئر] [ئحمدنّألُّّأ د,ئ٣قُّ

رئ دىئ [ئن,�إ ةئ ه [ئألحم÷“[كًشًحبَّ ٌنبئ“خف“ةئ _آل ٌحمر�ّن ؤآل
ئر] [ئنخبٌخبَّ [كئو,ز“ْ[ئىر,د,ز خف ٌنبئ“_ٌمب,� سال قّن,�ب ّ�صجلهإل, ئ [ئئه,ز

مف إلحت[ _ئّخم ألوخم“[ئرصجلٌو]= هّإل, ّ�شجلٌّ [كيخبجن“ئ [ئىر,ذ [يردحمز“ؤآل
[كحمرصّئ]=

سألطظ�هى�� دأل� ُّط�ِ [ف فأل�يأل�ة
حلْختْإل,ب إلال“[ئحتٌآل [ئّإلًحب ٌىًآل _آل ٌ�نيئ  [ئيخبٌال [ئنإلخب جمو,خت د,ئألحمدُّ

[صرو,ل ه [ئّإلًحب“[ئخنخبٌخبَّ ن٤َّ مئ [كخت﴿ف حنإل,حبَّ خف هد,ىل,هُّ
تأإ تج ب“ختْؤُّّ !] ةئؤُّ ريًئَ“مألإلال ألوخم“ؤ, آْإلً [ئر“مألخبإلال د,جمو,خت

[ئرًخت[َّ“[ئًٌز ؤآل ظحتهً[ ب مألخبإلال ْ[ختحب[� _ؤجل[� ة,آل“[ئرصجلٌو ئً ب هخألإلال
رحمّّـ ئر] [صخب[س ْئدخبئً[ [ئجليدُّإ خيئذ حننذ د,مرد,ختإلال خئّإلال [كًشإلُّ
ررصخبس ئر] ْ[ئألدً[ز [ٌ,ز [ئرًخت[َّ ؤآل [جمرحخيئً[ ْئى,ألً[ دئ _ألدّ,طإلالإ خف
تتإ ؤخلؤًخت آؤسئ _ةسجلإل, ْؤ, ْيّ,ؤرَإ ْؤًرَ [كحمّص خيئذ مآل خيجل[صُّ

مح,ك, نأل“مألإل, ه إلال ؤخن,ةئ ٧ال رحمدذ [يً[ئ إلحتُ آل بببأ تثإ خحننّ,ّـ
ْ[ختحب[�ب [ئرصجلٌو ؤدخب_ ة,آل

إلحتُ“[ظ,ئُّ ه ألإلال حلْختْإل,إ [ئحتٌآل إلال [كحمّصًّآل ٌىًآل _آل ٌ�نيئ “,ةؤ
مألخبإلال ئر] ه,ئرًخت[َّ آ[ئّإلًحبأإ [ئريئّخبٌف _مخب[طإلال ؤن ة,ألً[“جمّنب�خبؤًآل

[ئّإلًحبب مألخب ئر] ألوحمإل, إل
ْ[كحتإلدُّّ“دف [ئني,طخبٌُّ [ظه,ز [طخبٌخبإ“أليًئ“خآل [ئنإلخب جمو,خت د,ئألحمدُّ _ؤ,
ؤألإلال _ٌّ“هجلٌي ظ,ْئُّ خحل[ّـ �إل,ط ؤ,ألن,� ريو ة,ألز مإلخبإل, _ْئ ؤآل [ئىأل,طخم

[«ُّب [ئونئُّ دإلحتُ [ئيّ,ال

ُّ:�أو[َ� أ�ظيَُِّّطظ�هى� ثيم ِ� �� حق دشع سألق فألطقأل�ةِّ[أل�ُّ



آةؤ, [كيخبجن ئئىر,ذ [ئيخبقُّ [كض�ًمح,ز ؤآل [ي مخنجل[ز [ةر�خنو ئيخب
دف“_ٌخبٌأل,ب ك, ع,ئوُّ ْ[صخبَّ ألحمضُّ مئ _صخب ٌنسجل �ْ جمألًىلص“دنخب“يئّئأإ

ةحتدإل, ْ[ىلص رإلؤُّ يّؤُّ ؤ, درخلٌْجل“[ئىر,ذ]= [ئخلمال ق,ؤ,� ٌخبصمن إلحت[ _ئّخم
ْ[صخب]= حبئّئ ٌحمألخبإل, ْ

ُّطظ�هى�� -�ل :أل�ُّ �ُّسؤأل�ة
ئّألشً ْ_ ؤنّأل,�إ ؤهألؤ,� إلحت[ ئّشأل“ؤآل“رخلٌْجلُ [ألحم,آل _آل“ٌخلْخت ؤنيًئ _ؤجل خألَ
ْرخلٌْجلُ ةحتدَ _آل [ألحم,آل“ْإلً“م,� ٌىحتذ _آل _ؤ, ؤنفب ؤآل“﴿�جل دً[جم�رَ

[ئنيئب ٌيدئَ  ؤ, هإلحت[ [ىل�إل,حب[�إ دئ ألنّؤ,�  ر,ش,�“دئ“خيئّد,�إ ٌن�ّ,ُ ئآل
ألنبّذ ٌىآل � ئئؤحمّصُّّ [ْف [ئسسُّ محً[ئ“[ئيجلْآل _ألَ ٌخنإلخب [ئر,ختٌ÷ خآل

مآل [ئرخلٌْجل حندإلُّ ق,ؤ,� ْإلحت[“ٌدنخب ْ[كًزب [ىل�إل,حب جمًٌّ ٌردن“[كحمّص ؤآل
[ْ[طئب [كحمّصّف ؤآل م,خيجلْإلال ؤآل [ئجلجمئ“_ْ

صيإ _ألَ إلً ٌرًإلال حبه,م,�“مؤ, _آل“قًز ؤحمرنخب[� يخب“ٌىًآل [ألحم,آل سال“خآل
[ْ[طئ [كحمّصًّآل ؤ,“ة,آل ي�ن,� ةحتذبب ًٌيآل“_ألَ مؤ, حبه,م,� ْئّخم

ظجلحب ة,آل ئً [ئىر,ذإ إلحت[ خت[صُّ“د,٧ال“ه“جمدّئ ْ_ جمّمبصًآل“ملّ,رإلال
_ةحتْدُّ=

حلئٌ_الجت الجً [غحتحيً الضج٦إلحخ٦ٌ_ئج
ُّطذ�٦َ ُّ:ص�وألألغ

طظشظ] ُّجل�دأل� �ئ
مخبحب صّس ؤآل [كيخبجن [ئىر,ذ ٌمب,ختن ةر,ذ [ئن,� ةئ ه “ًٌشخب

ئَج وُّ ك�ىرخن] [ئيخبقُّ [كض�ًمح,ز
[طخبٌخبب ئئنإلخب يخبٌال ًٌأل,أل ع�ًل ببتث عً هإلأل,ء

[كيخبجنأب ئئىر,ذ آ[ئ٣قُّ“[ئرّألُّّ [ئوًط,ر, ؤآل ألحمضُّ ببببت خف د,ىل,هُّ



عرئوُّأآ ئهُّ مخنجلَّ آممؤخم [ئيخبقُّ [كض�ًمح,ز ؤآل ببتج مآل ٌيئ  ْؤ,
هإلً [ئيخبقُّ [كض�ًمح,ز مخبحب صّس ؤآل [كيخبجن ٌئ“[ئىر,ذ [ئحتٌّ [ئىر,ذ _ؤ,
[ئو,ختة تتثب“هرنبًخت ٧,“هيل ْ[ةرخنو إلًؤ٤ْجنب نجلٌي] [ئخن,مجل [ئّ,جتَّ

[ئىر,ذ“[كيخبجن ع�ًمح,ز دف [ئو,ختة ْإلً تتث ْدف دف“ببثتت [٧,طئ
[كض�ًمح,ز= مخبحب صّس ؤآل ؤد,حنجلَّ ئَ [ئر,ف ْع�ًمح,ز“[ئىر,ذ

كيخبجن“ظجلحب“مؤئ“_حبد] [ئىر,ذ ئً“[مر٢أل, [ئنئؤ,ّـ“خألأل, _صخب ي,ئ هيخب ٧ْحت[
د,جمرضخب[ال هخألأل, [ئأليخبٌّإ [ئيخبقُّ“ئئدصس ع�ًمح,رَ ْ_﴿مبنأل, يخبٌال

_ةسجل [كيخبجن“إلً [ئىر,ذ _آل ئأل, جمّرمبص ؤرألًمُّ حبيّيُّ ْؤن,٤ٌ [﴿رد,خت[ز
[ئأل,يخب _آل ملّس دألنبًخيَإ ئئسيُّ ؤخبم,َّ [محة مئ [ئن,� ه [ئىرذ

هخألَ ع�ًمح,رَإ ه ئرخنىىَ _ٌخبٌأل, دف خيصُّ“[ئىر,ذ“[ئحتٌّ ل ٌ�نآل [ئحتٌّ
ةئ ٌجلهمن _آل [ئر“[جمرضخبؤإل,إ [كن,٤ٌ ألوخم مئ دأل,ّـ جمّرصرال“مئَّإ

[﴿جلٌّ= [ئيخبقُّ [حبدُّّ [مؤ,ئ
إلحتُ _آل ْ[ئنشّذ د,ك,زب رنخب [ئيخبٌال ئئنإلخب [كىرخنوُّ [كض�ًمح,ز“[ئن٢ٌُّ خآل

مئ“ه٣[ز [ةرخنوز ةؤ, [ئن,�إ ه ؤروجليُّ ه“_ؤ,ةآل [ةرخنوز [ئألحم÷
مألخب“ؤي,دئرإل,“ؤن,� _ألَ خ خف“_حلؤألُّ“عرئوُّإ ر,ختغإل, ؤرد,مخبَّإ“ٌْجلشن حلؤألُّّ
ؤآل كحمؤ,طُّ ؤ,“ٌخلٌخب“مآل دنمن“[ئنئؤ,ّـ“دوصنت ؤر�,ديُّب“ْئيخب“ي,ال ْشخبز

[ةرخنوز ئر] [ئدئخب[آل رد,مخب ختنال [ك�,ديُّ ه“ق,ال هًشخبز [ئألحم÷ إلحتُ
قّن,�ب ٌسدز“خيصرإل, خئّإل,“ك, رجلشن حلؤألُّ“[ئر] ْرد,مخب هّإل,إ

شخب[� [ئيخبقُّ [كض�ًمح,ز هد,�ىل,هُّ“خف [طخبٌخبإ جمو,خت“[ئنإلخب د,ئألحمدُّ _ؤ,
[يردحمَ ئخبٌأل,“ؤ, هخألَ [ئجلجمئ“ؤد,حنجلَّإ دنخب“_ٌ,ال ؤ, خف ر,ختغإل, ْ[ئر“ٌجلشن

[ئنإلخب“[طخبٌخب خٌ,ز ةئ ق,ؤ,� �ٌه _ألَ شخب �ْ [ئحتٌّ [كيخبجن [ئىر,ذ ؤآل [د,ّـ
هيل= د,جمرسأل,ّـ“تت“خٌُّ

[ئر“مسجل [ئحمىألخبختٌُّ [ئألحمضُّ إل [طخبٌخب ئئنإلخب [ئًّأل,ألُّّ [كض�ًمح,ز ْ_إلال
[ئ٢ٌ�,ألب [كرصو ه ص,ئّ,� ْإل“ؤًشًحبَّ تتثت م,ال ه]“�جمىألخبختٌُّ مئّإل,



[ئحمّأل,طُّّ ْ[ئألحمضُّ [ئو,رّى,آلب ه ؤًشًحبَّ“[آل ْإل [ئو,رّى,ألُّّإ ْ[ئألحمضُّ
_ٌمب,� ؤًشًحبَّ ْإل بثثتالإ م,ال عً جم,ألز“ة,رجلٌآل حبٌجل ه [ةرخنوز ئر]
_ؤجل مئ دأل,ّـ ةردر, خألإلؤ, ي,ئ �ٌ [﴿٤ر,آل ْ[ئألحمضر,آل [ئ٢ٌ�,ألب [كرصو ه

بتتالب م,ال عً يحم�أل�ف [ؤ٢[محًخت
يؤجل[آل [ةرخن,ي ب _ممال“[ةرخن,ه,ز

م,ال ه“ختدّن ْصخبس [كّزب ئئدصجل ئهجلد] [ئخنؤ,ئ ل رين دينُّ إلحتُ يؤجل[آل
ؤآل“[ئوض,خت دَ“خأل,ّـ[آل ةإلو,� [كنب,حبهُّإ محجلٌي [ئجلم,َّإ“مآل _صخب [ةرخنو _آل ثتجت

ْْخيئ [كض�ًمح,زإ إلحتُ دّنز [ئيخبقُّب ؤآل“[كض�ًمح,ز تت مئ غرًٌ,آل
ختطّخم ْخيئز“خف [ئد,يُّّ ْ[ظؤحمُّ [ئن٢ٌُّإ ه“[ط,ؤنُّ جمر,جت ؤألإل, جمرُّ

ؤجلٌى] [كنإلخب خف [كض�ًمح,ز رئ _ختجمئ [ئحتٌّ ئحمجلٌ,أل] ؤجليخم حبٌجل _جم,يوُّ
جموجل“خحننّ,ّـب ؤآل ة,ؤئُّ ألحمضُّ _ألَ هردف د,ئيخبجن [ئخنجليُّّ ئئخبخت[جم,ز

[ئخبخت[جم,ز“[ئألًٌُّْ ؤنإلخب خف [كض�ًمح,ز [ئىر,آل“[ئحتٌّ“ة,آل“ٌهئو _ختجمئ ةؤ,
تتتالب خف ةبال دف“ثثت خف“ؤ, ٌجلشن _ألَ هردف دحؤجلٌى,إ دخنّى,شً

دنسُّ هرًشإلز [ئن,�“[ئخبٌألإ ةئ ه ممّال حبٌّْ [ئألرّشُّ ة,آل“٧حتُ
ْه [ئىإلًيب ؤآل“إلحتُ ؤخلٌخب [ةرخن,ه,ز هرً[ئز ﴿جل[طذ“يؤجل[آلإ ه ئئرأليّذ

ْشخب [ئىإلًي _صخب ْه ع�ًلبآ ببت ًٌّ  تت“ةإلو,� [ةرخنو ثثجت م,ال
ؤآل _شخل[ّـ ن�ز ؤرنخبحبَّ ع�ًمح,ز ؤآل ينب,خيُّ خي ؤآل“مخنجلَّ _ةسجل

[ئيخبٌال“ريجلٌد,�ب _جمو,خت“[ئنإلخب ةئ
م,ال عً [ئّإلًحب ؤآل ئئؤؤألف ؤئشح ة,ألز [ئىإلًي إلحتُ _آل د,ئدصس ْ[رمبص

[كىرخنوُّ= [ئىإلًي ئر,ختٌ÷“ه] إلحت[ ؤآل مؤز مسجل“مئ ةبال“خجت ثتت
ئحموجل ْ[ئى,ؤئُّ [كىرخنوُّ ك,“يًختألز“[كض�ًمح,ز _ألَ صي,�إ [ئخنّـ“[كنخلٌّ ْئىآل
دف“_ٌخبٌأل, [ئحتٌّ [ئحموجل ؤن [كحمّص يدئ ئس,أل] [ئيجلآل خف ْ[ئر“رنًحب خحننّ,ّـإ

[محة== هّإل,“مئ “[﴿ري _ألَ ْشخب دىئؤُّإ ةئؤُّ
دجل_جم]= _أل“رأل�صَ ٌمب٤“[ئنبضجل _ال ظ,حبئُّ] ْ_ ؤأل,يخنُّ رئخلال إلحت[ _دنخب



آؤخلؤًخت _ؤ,ألر؟ هخبْخت حبْخت خف [ئحمؤً[زب ل ؤسدرُّ ةئؤر ٌ,ختذ [دخب خف ـ
جتتج“جثإ“بجأب

_جبئج_ج [طإلة
؟جقخبإلن”ج _جبئج_ج هجنً[طإلة ج

[ئحتٌآل [ئدنمن“ؤآل ٌخلمال ْ[ئحتٌّ دجلأل,د,إ دخعّئ جتئ“[ك�حمؤ ينبُّ إل ؤ,
إلً _ألَ [محةإ و“مئئ إلحت[“[ك“ٌُّخت ٧ال جمدي يخب ٌىًآل “يخب ب ٌْ,ئئنشذ –

ؤخلٌوُّ]= _أل,شّئ ْن٤ُ [ئنبصّص [�عّئ
ألحمضُّ ٌُّ_ مئ ئَ ٌنسجل �ْ [ةر�خنو“هيل“م,ال“جبثتإ [عّئ إلحت[ _ْ�ج أليًئ

إل وُّ“ئَ خنئًصّخبَّ“[ك�ىر] [ئألحمضُّ [طخبٌخبإ“دئ [ئنإلخب ئهُّ [ئًّأل,ألُّّإ د,ئئهُّ
[�ٌ�,ئُّّب د,ئئهُّ

[ظ,ؤخم [ئيجلآل [كىرخنوُّ“إلً [ئًصّخبَّ [ئألحمضُّ خئَّ رجلشن [ئحتٌّ [ئر,ختٌ÷ س,ألّ,�ج
ريخبٌجلب _دنخب مئ مخنجل

ه“ةئ“[طخب[ْئ ؤمبؤًألَإ ْ“خف [كخلمًالإ خف“إلحت[“[عّئ جل خن�ٌ � س,ئس,�ج
_يً[ئ ْ_ [طخبٌخب [ئنإلخب ؤئضنب,ز ه ْ هنب,مخب[�إ ئس,أل] [ئيجلآل ؤآل [كألرخنجلَّ

ؤخبٌّ مئ ؤحمىًألُّّ _ال ة,ألز [كضرئوُّ“ظئُّّ [.,ؤن ه ْ“قّنإلالإ [د,ّـ
[ئننبًخت= ؤجل ٧جلمحي,ز“مئ]ْ [ئدخبن _خيص,ذ ؤآل صر ْ ر,ختٌ÷“[ئىألّحمُّإ
ن٤ ؤآل صر [كوىجلْآل [ئنجلدُّّإ“د,حبخت خف [ئىر,ذ إلحت[ ر�جلشال مألخبؤ, خت[دن,�ج

جمن,حبَّ ﴿ئّئ [ئخبةرًخت [كوىجلٌآل ْئ_ ؤيخبؤُّ ه ختهمبَب خف [كحمّصّفآ
[جمر,جت ْ_ٌمب,� [ئ٣قُّب ه“ؤيخبؤُّ ْةؤ,“جتةجل ألوحمَ [عّئ إلحت[ ؤ٣شال
ْن٤إلؤ, ببتبجثجتإ ثت در,ختٌ÷ [﴿د,ختآآ شجلٌخبَّ ْختحب“ه ةؤ, [ئني,حب مد,جن

ةس٤ْآلب



ٌىًآل _آل ٌحمرصّئ ك, [كخلٌو“دح﴿�,ّـ“مخبٌخبَّ [عّئ إلحت[ ٌحت﴿جل ﴿,ؤحم,�ج
[محةب مئ“ؤنبخبختُ“خ٧

ه“حلؤ,آل [ئوجلٌحمّف ق,مُّ خف [حن,ختَّ ؤسئ مخبٌخبَّب ر,ختغُّّ _﴿�,ّـ هوَّ
خ ٌمإلجلْ[ [ئوجلٌحمّف“� ق,مُّ _آل ؤن تأ آثتتج _ئو,� ثت ة,ألً[ ْ_ألإلال [ئألدإ خٌئّ,
ٌمإلجلْ[ [ئحمألفأإ“ْ� ف,ز خٌئّ, حلؤ,آل دنخب آ_ٌّ ئد,دئ] ئحمد] ؤآل [ئجلشًن دنخب
جمرؤ,طُّ“جمألُّ= ؤآل دحةسجل خٌئّ, دنخب ةبال“_ٌّ ئس,أل] [ئيجلآل ه خ حبٌأل ةصخلذ

جأ تإ آبتج [ئدصجل مئ رين [ئأل,خيجلَّ خآل يًئَ ؤسئ مخبٌخبَّج شهجل[هُّّ _﴿�,ّـ ْ
صّ,رَ= ه هئحم�ف ٌجل“� _ألَ مئ شإلئَإ“ٌْخبئ ٌسدز ك,

خف تث ؤخلؤًخت ه خجم,ي ألحمدرَ“_يً[ئ ٧,ج“ؤسئ صنبجل  ةر,دُّّ ْ“_﴿�,ّـ
ْةئؤ,ز تأ آثثتج ًٌطّئ خف تتأ آثتج صخليّ,ئ ْةئؤ,ز آثتج“بتأ حب[ْحب

ؤ,طُّ“م,الآ ةئ خآل“[ئًّدّئ ٌيًئ ةؤ, تأب ؤّض,“آثثتج آتج“تأ“خف ﴿ؤ
مئ“يمب حب[ْحب تتأب“ْ_آل ثتج آٌْف م,ال كحمف ةئ _ألَ آتثج“ثتأب“ْ[ئنبصّص

ثأب مئَّ“آتخيؤًطّئ“تتج _حنوي _ألَ ثتأ“ْ[ئنبصّص ؤوّدًحنس“آبثج
خآل آؤسئ“يًئَ جم,جتشُّ ْؤد,ئه,ز ةس٤َّإ إلًرُّّ _﴿�,ّـ خف د,ىل,هُّ
ْ﴿جل[ه,ز ؤومبًصُّإ ْرأل,يمب,ز دئ [طألُّأإ [ئحمؤً[ز“رحمنآآم,حنجلإل,

يفخبٌوُّّب ْرن,ئّال مش,طخلٌُّإ
حبٌآل دحٌّ كآل“ٌرؤحم “قىآل _حنّ,ّـ“ةس٤َّ [ئر,هَ“هَّ [كئو“[ئدخنجلٌّ إلحت[ خآل

[ئني,حبب رند٤“[جمر,جت صخب مئ ٌيدئإل,إ _آل
خمش,ذ جمجل _آل [ئً[ين دجلأل,د,] دخعّئ كحمؤ] ٧حت[ [ئدنمن رإلئّئ جمجل هؤ, خجت[�

[كحمّص يخبخت ؤآل خف“_ألَ“غل دئ“ٌجلشن هَّإ ف, خق,ألإلال ٌجلشن“خف  دَ [ئدنمن
ْؤآل [كحمّصإ ظخب [ئألّئ“ؤآل ؤآل _إلال إلخبي [ئخنّ�,آل ْإلئ“ئخبٌّ [ئنبئّذإ ٌْألىجل

[ئنبئّذ== صيّيُّ
ه“ ْمحنآل� ه“[كحمّص محنآل� [كخلمًالج [عّئ إلحت[ غرًٌَ ؤ, ﴿خيُّ إلحتُ“إل

آخعّئأ“دجلأل,د, ئى“أليدئ [كيخبجن [ئىر,ذ _جمو,خت ةئ ألجلهمن هإلئ [ئنبئّذب



إلحت[]=
[ئ٣[ذ]= ْعر,خت _ألجلهمن“[ئر٢

خش,در خآل _ةرو“د,ئيًئ ئىأل دألوحمَب مئَّ غّذ _رجلء“[ئي,ختٌّّـ جم[ئ
ؤحم,ختء ْ_دخبٌرإ صّ,ر جمرصخبحب [ئحم[ئ إلحت[ مئ



جقهضجل جييخجخ ح﴾يًآلسٌ
[ئىر,ذ مآل [ئخبه,ن قىألَ ة,آل خجت[ مؤ, ”جم٢شآل” [كخنإلًخت [ئً[مم _صخبإلال جمحئ

_صخب ٌخب[هن ْإلئ [ئىر,ذ== ـؤ,جت[“ريًئ]“_أل,“_حب[هن“مآل [ئحم,طئ هحش,ذ [كيخبجنإ
حبئُّ جت[رَ ه [كيخبجن“غؤئ ه,ئىر,ذ خيصّص“ق,ؤ,�إ ْإلحت[ [جمخب]==؟ مآل

 هإلً ٧ْحت[ ةر,ذ“[!ب _ألَ ْةئؤ,رَ“ ؤئ“[ئخبئّئ“مئ جم�ًختُ ْةئ ْصَّإ
مآل“ألوحمَب ٌخب[هن [ئحتٌّ إلً دئ مألَإ ألخب[هن _آل غر,ش“ؤأل,

دحهى,خت“[كصخبَّإ رحسجل [ئخند,ذ“خف“﴿,حبال“[ئجلذإ“ْة,آل“يخب _صخب جتإلذ ْؤجلَّ
[كيخبجنب [ئىر,ذ ْص صيّيُّ ٌسدز ةر,ذ [جمال ئَ ٌحتةجل _آل ؤألَ ْمحئذ

_ختٌخبء روإلؤألب � خأل ـموً[�إ [ئخن,ذ _ش,ذ [كيخبجن؟ [ظ,حبالج“ـ[ئىر,ذ ئَ هي,ئ
ـ_أل, [ظ,حبال _ش,ذ خيصّص؟إ [كيخبجن [ئىر,ذ _آل ٢ٌإلآل [جمال“ةر,ذ ف رحتةجل _آل

ج“_ر�جل[أل, ق,ؤ,� خيصّص _ٌمب,� ْإلحت[ بب [ئىر,ذ“[كيخبجن؟ خيجل_ _﴿�ّـ“هإلؤب �
ئّخم [ئألًخت“إلً ٌجلٌّ  [ئحتٌّ [ئخنؤخم]=“خآل ئى“ألجلٌّ ؤنبد,ص,� ألًيخب _آل ظر,شف

[ئدنبجل“ئى“ٌجل[ُب خف دئ ْشًحب“[ئألًختإ سد,ز دجل[إلف مل,شُّ“خف
_ألنبص ئىأل [ئىر,ذب ْص مئ [كًشخلَّآ [حبئُّ دنمن [آل جمحيخبال ْؤن“_أل

ْ[ةرخنو ئألوحمإ [كيخبجن [ئىر,ذ [يجل_ دئ دإل,إ رىرو _ يئد _مؤ,ة ؤآل
دألوحمب ْممؤرَ منبؤرَ

خحذ.أل هآلْ جآلىت جيضيإلة
ْ [كيخبجنب هنئ“[ئىر,ذ ؤ, ؤسئ دنؤي [ئدخنجلٌُّ ر,ختٌ÷ س�جل“ه_ ةر,ذ “ًٌشخب
ؤ, ؤسئ صنبجلإل, ٌحمرصّئ ئو,ز“[ئرك] مألَ ردز ه“[ئًشًحب“ة� حنّّـ ًٌشخب

ؤن“[ئىر,ذ“[كيخبجنب صخبس
[ئن,�إ“ؤرض�ّ,� حننًذ ةئ ٌأل,جمذ [ئدخنجلٌُّإ [ئىرذ ممي هإلً مشذإ ْ

 خجت [ئننبًخت ةئ ةر,ذ ْإلً ٥,ٌّْب ؤنبخبختُ ٢ٌإلآل“_آل ك, [ئيًؤُّّإ صخبْحب



ك,“ٌخبئ دخنهو“ْئحتَّ“ْ﴿خنًنإ ٌيجل_ْألَ [ئدخنجل حل[ئ ؤسئَ يخبٌال ةر,ذ ًٌشخب
رًشخب  خجت ةئإل,إ [شّ,ئ ةر,ذ ْإلً [!“[حلف“[دخبٌّب إلً خي,صدَ _آل مئ

ألون,� _ةسجل ألنب,طص ْ [كيخبجنإ [ئىر,ذ ئئنبه,خت“ؤسئ“ينبنت ؤئحتَّ ينبنت
_ممال ئئخنًّجب _ألّخم ْ_ ئئجلش,ئ ختهّي ْ [كيخبجنإ ألنب,طص“[ئىر,ذ ؤآل ئئخند,ذ

[ئىر,ذ“[كيخبجنب _ئحت“ؤآل ْ_
ؤنخل؟ ٤﴿ ؤجلىل ْيز ف ة,آل [كيخبجن [ئىر,ذ ـخآل ي,ئ“إلّشئ“هّئحمًي“[ك,آل
ةر,ذ إلأل,ء ـئّخم [كًز ص,هُّ مئ ْإلً جمئخبآل شًختش ؤجلٌى] [كض٣ن ْي,ئ

[كيخبجن؟ [ئىر,ذ خ [كًز مألخب ألوًجمأل, رجلر,ض“خئَّ [ئًشًحب ه
[-خبْحبإ _ؤ,ال“جمئ�,ألَ“ن٤ ممخنًن جمّألصأل هخألَ [كيخبجن [ئىر,ذ ٌيجل_ ؤآل خآل

[ئخنإل,حب؟ ْي�جل ؤآل“[ئنحمئ ـ_صئ ألَ [كؤألًآل] ك,جت[“غدَ ْخ“هخألَ“جمّي,ْؤَب“
[ئمبؤ,طجل خف [ئحتٌّ“ٌنبئ [ظي ٌىجلإلَ“[ئأل,جن]“ألَ ْك,جت[ بتأب جتج آؤخلؤًخت
 ْ[ئأل,جن ثتأب ثج آ_هحمخم ألَ“ـجمّو“[ئجلْض؟ ٌي,ْؤًألَ] ْك,جت[ هّدىرإل,ب

ؤمب,ّـ ؤآل ٌجلرندًآل [ئحتٌّ [ئحمّو ؤً[شإلُّ ه دئ [ئيجيإ ؤً[شإلُّ ه ٌرحمئصًآل
صخبٌَ==

[شرؤ,ن ص,ىلجل[� ة,آل هّئحمًي هي,محنَ ٌنمإ [كدخنجلٌآل ْيو“_صخب ؤجلَّ
مئَّ [كدخنجل هجلحب [!] ةر,ذ إلً ؤألَ رنم [ئحتٌّ [ئىر,ذ ي,ئ“خآل ؤآل د,ئيًئج

[ئر,ف ه“[ئًّال خف“[شرؤ,ن غمبجل _آل دًجمنَ ة,آل خآل مح,ئد,�“ؤألَ دإلخبّْـ
يجل_“هئحمو,رَ ْك, ْحنجلُإ دوحم,حبُ ه“[كخبٌألُّ ؤنجلْه,� ة,آل ْ[صخب حنضنت ْؤنَ
ئحتئ ْه“[كي,دئ صّ,َّ“شخبٌخبَّ“ه,ىلئُّب خف صّ,رَ ره٤ز _﴿جلٌّ هئحموُّ ٌُّ_“ْ_
ْجمى٤ٌآل _حنجل[خت[� ة,ألً[ كآل غمبجل“ؤنَ“مخنجل[ز _آل ؤحمرنخب [كدخنجلأ هخألَ“آ_ٌّ

ْ[ئحمن,حبَّ= [ئريًٌّ صّ,َّ خف صّ,رإلال ئ دخب� [كيخبجن [ئىر,ذ ْرنحم,ّـإ“ئىآل
جمىًز”“مئ“هجل[حي ”ْ[ئ٣ [ئخنإل٤ [عئّخلٌّ ئينبنب]ْ [ئخن,مجل مألخبؤ,“ة,آل

جت[ء ألمجل ْك, [ئىر,ذب ئَ“ه ٌيجل_ _آل ْخيإلجلُ“”ئًةإل,ختز” ئنبخبٌيَ ي,ئ [كًزإ
_ش,ذ ةر,ذ“رينبخب] جمحئَ“_ٌّ خي“[ئىرذإ ؤآل ْؤ,“هّإل, [ئمبضؤُّإ خف“[كىردُّ



[ئىر,ذ ْإلً [ئىر,ذإ _آل“ألخبمًُ غذ ْ[صخب ةر,ذ جمًٌّ ًٌشخب ـ ْ[ئ٣ج [ئحم٤
[كيخبجن=؟

إلً ألَ ـ[ئىر,ذ؟ إلً“ْصخبُ إلحت[ [ئىرذ ةر,ذ ”ْ[ئ٣”إ“هخآل ,ٌ خيخبيز ألنالإ
[!ب ةر,ذ

آلسض٦ْآلجيآللأل جيضيإلة٦جيذجئٌت
ئر] [ئنشّدُّ د,ئًصخبَّ جل ر�ي� جمًي [ئىر,ذ“[كيخبجن“دخ﴿ني يجل_ز خأل“خجت[

,ذ ر� ة� دً[جم�ُّ ةرذ _ألَ مجلهز خجت[ نجلٌد,� إلحت[ ٌدخبْ ْةال يفؤنَب
ؤدرخب_ ؤرد,ٌألُّج [شرؤ,مُّّ ْلجلْي ؤرد,مخبَّإ _حلؤألُّ ه م,حنً[ عرئوفإ

[ئحمؤ“[ئحتٌّ خيّ,حب دًّصأل, ؤألرإلّ,� [كنبجلٌفإ صىؤُّ دىئ رإلحتذ [ئحتٌّ فًجم
[ئىر,ذإ _جمو,خت _ْف إل كحمُّ _جمو,خت[� ةرذ [ْئ ْم,ؤب [ئنئال مخبٌال إلً

ةرذ ؤًجم _جمو,خت“[ئىر,ذب خ﴿جل كحمُّ“إل _جمو,خت[� _ٌمب,� ةرذ ٤﴿]ْ
ةرذ ٤﴿]ْ [ئ٢ٌُّإ دجلؤ,ئ ظ,ل ْإلً جمّأل,ّـإ ئرَّ“ه]“ه [ظؤحمُّ _جمو,ختُ
ظ,ل ْإلً د�ؤخمإ شخلٌجل ه“ئألو] ه آجموجل“[ئجلٌ,أ [ظؤحمُّ خ﴿جل“_جمو,ختُ

�ّختدنف“ش_ عً جمألُّإ“_ٌّ ببثت ؤجلز ةرذ ؤآل ْخ﴿جل ْدف“_ْئ [ئدصجلب فّ,ُ
[كيخبجنب [ئىر,ذ عرئو,�“دىر,دُّ“_جمو,خت ة,رد,� _ختدنف عً ي,ال هّإل,

ةئًي, [كرنئال [ئىر,ذ _جمو,خت ئىر,دُّ [ئيخبجن [ئجلْض [جمرضخبؤإلال ؤآل دف ة,آل
ْ[ئخن,مجل ةدًئخم [ئوّئحمًي [طؤّخلإ ش,أل [ئ�دّذ“ْ[ؤ“ةن,ؤًجن
هّإلال ة,آل ةنخلخت[إ ئخبٌأل] ْ[ئى,رذ ةّخنًن [ئنحمىجلٌّ [ئي,طخب ةخب[ْحبإ

مخن,خت [ئدحم�,ّـج هّإلال ْة,آل ةحمئّؤ,آل“ْحب[ألّ,ئإ ْحلخت[ّـإ ْختطّخم ؤئ [ئنمؤ,ّـج
,ذ ر� [ئى� ه ْ[ئرد,ٌآل [ئرألًن جتئ ؤآل [ئجلنال مئ ئىآل ٌْنيًذب ةؤر ْع,ختإ

[ْئ ؤآل ؤن,� خيوص,رَ ؤرش,ألخم“ٌجلدل ْ[صخبإ“هىجل ةر,ذ [ئألإل,ٌُّ ه ﴿جلش
ْؤ,رً[إ [﴿جل رئً ْ[صخب[� ةردً[ [ئدخنجلٌف ,ذ ر� [ئى� _آل ٌةخب ك, [﴿جلب خف

[ئيخبجنب [ئجلْض ْإلً ئ﴿جلإ [ْئ ؤآل [جمرؤجل [ظيّيإ ئىآل“[ئى,رذ



ْ[ألدّ,ّـ [د,ّـإ _ةسجل“ؤآل مجلهً[ ه,ئيمب,َّ ه]“مآلب ريخبؤ,� خأل“ئرئصم سال
حبأل_ إلأل,ء _آل“ٌىًآل [ألدّ,ّـإ“حبْآل ؤآل _ةسجل ْ[ئجلجمئ [ئيمب,َّإ _ةسجل“ؤآل

إلحت[“مشّد,�]= _ئّخم قّن,�“د,ئًصب ؤ,“_مئألًُ دف رن,ختمج
ؤآل [ئدخنجلٌُّ ٌه�“ر,ختٌ÷ “ه,ئىر,ذ“[كيخبجن =ئر,ختغ] رى,ؤئَ _ختْن ؤ, سال

ؤآل ئّدخب_“جموجل“خ﴿جل هحموجل“ٌألرإل ر,ختغُّّب هشً[ز حبْآل [ئألإل,ٌُّ خف [ئدخب[ٌُّ
 يخب _ألإلؤ, ؤن رُب كآل [ئجل[ٌُّ جمئال [ْئ [ئى,رذ ةحآل ق,ؤ,�إ جم,ديَ ألرإل] صّس

خمحي,�= [ختمج مئ ٌىًأل,آل“[ئريّ,
هخنّ,�“م٢ �,ّحن ق, ئىألَ خألحم,آلإ مؤئ ؤآل ٌىآل � ئر,ختغ] [ئرى,ؤئ إلحت[

دخبْآل“[ئىر,ذ _ألَ ْ[ئً[ين [كنشخلٌّب [ئىؤ,ئ دإلحت[ [ئًشًحب خف دجلحل صر [شّ,ئ
[ئىر,ذ“[كيخبجن مألإل,ب �,ّحن ألنئال  [ئر,ختٌ÷ ه ئمئز“خيوص,ز“ةس٤َّ [كيخبجن

مئ]“محة== ر,ختغآ ةر,ذ _ممال إلً
إلً ئ﴿جل [ْئ ؤآل ؤًىلًمَ خآل [كيخبجنب [ئىر,ذ ؤًىلًن ؤن رحؤئ سال

ْطرئل [كيخبجنإ [ئىر,ذ هإلال مئَّ جمّرنحتخت ٌوإلال“إلحتُ“[ظيّيُّ “ْؤآل [كحمّصب
ثتأب آ[ألمجل“ئًي,“تتج مؤً[جن رئؤّحتٌّ ؤن صخبس ه“جتإلألَ“ةؤ, [ؤًخت

جمّحرإ [ئحتٌّ [ئخنضنت خف ؤريخبؤ,� ٌخن٤ ةئَ [ئيخبٌال [ئنإلخب خآل أليًئ ْد,ق,ئ
_رج [ئحتٌّ [ئخنضنت ْ[ئنإلخب“[طخبٌخب“ٌخن٤“خت[شن,�“خف
[كحمّصب مآل ألجلٌّ“خيًخت[�“ْختؤًحل[� ؤًجم _جمو,خت ه

[كحمّصب مآل عخب“[ئألدً[ز [ألدّ,ّـ ةر,ذ ْه
[ختمجب مئ ْإلً [كحمّص ؤخن,مجل ألحمرؤن“خف [كخل[ؤ٤ ْه

د,كحمّصب [ظ,خيُّ [ظي,طي ئأل, ه,آل �هن ألئري“دخنضنبَ خجت [أل,شّئ ه سال
ر,دنَّب ه _آل“رمإلجل ٌألده ئر] [كحمّص «,خت عخب [ئجلجم,طئ ْه

نئأل,�ب ؤ� [طخبٌخب“ألجل[ُ [ئنإلخب ْه مئ�إ ؤ� [كحمّص ألجلٌّ [ئيخبٌال [ئنإلخب ه ئىحألأل,
ةر,ذ [طخبٌخب ْ[ئنإلخب [ئيخبٌال [ئنإلخب إلىحت[ ْ[صخبإ ًٌال ْ[ئنبد,ض [كحم,ّـ _آل ْةؤ,

مشّد,�== ةئَ إلحت[ _ئّخم ْ[صخبب



خمضو٦ئحآلجخأل جيضيإلة٦جيذجيرت
ؤآل آل ْصَّب مئ _يًٌّ“[حبئُّ ْ[صخب“ؤآل كيخبجن“إل] [ئىر,ذ ألدً[ز خآل

[!]“آ[ألمجل جمًٌّ ْخي“[ئحمألف دنخب“ؤ,ز جمّصخبس مؤ, غ٢أل, ٌحمر�ّن“_آل
صخبْسإل, يدئ يّئز ألدً[ز مئ غرًٌّ [ئىر,ذ إلحت[ ة,آل هخجت[ خحننّ,ّـ“تتج“تتأ

[!ب ةئؤُّ �هن ٌ�أليمن“مئ“_ألَ  حبئّئ هإلحت[ حبيُّإ دىئ ْقز ْيجلْآل دحشّ,ئ
ألدًَّب ثثتبت هًشخبإل, [كيخبجن [ئىر,ذ ألدً[ز مخبحب [ئخب[ختجمف _صخب صحمذ ئيخب

ْي,ئ“خألأل, [ئألدًٌُّ؟ ـ[ئىئؤُّ إلحت[“[ئىر,ذ مئ د�جلجن [ئجلجمًئ _محئي ٧ْحت[“هيخب
تج“جتأب آتد�جلجن خئّإل, [ألردإلأل, خآل ألونئ“صحمأل,�

قزب ئر] [ئألدً[ز _دجلحل“إلحتُ ؤآل دنمب,� ْجمألحتةجل

ُّ:�يٌّ أف ُّطـشوُّغ عهظ
ج ؤسئ مآل“[كحمّص ألدًَّ تتت عً [ئيخبٌال [ئنإلخب ه ئيخب“ْختحبز

تتإتت تج ألمجل“ؤر]“ تت ثج “خحننّ,ّـ محتخت[ّـ جمًّئخب“ؤآل خألَ
ثإث تج ت[ألمجل“ؤر “ؤّض,“ثج دّز“ظال جمًّئخب“ه ْخألَ

ثت تج ؤر “[ألمجل ت تتج إلًحنن خف“ؤنبجل خئرش,طَ ْمآل
تتبتت ؤر“تتج [ألمجل تبت خحننّ,ّـتتج [ئوجلٌخبَّ [ئى,ؤئُّ صّ,رَ ْمآل

ه _ْختحنئّال حب﴿ًئَ“خف ْمآل
تتج“ثإت ؤر [ألمجل جج“ج حلةجلٌ, مئ“شصجي ؤًةذ“خت[ةد,� “

ثت تتج ًٌصأل, [ألمجل ج ؤخلؤًختتتج جمّضًألَ رؤّحتُ _صخب ْ_آل
ثت ثتج ؤر [ألمجل ث ؤخلؤًختتتج [ئنبئّذ مئ ْمآل“ؤًرَ

ثثببث ثتج ؤر “[ألمجل ج خحننّ,ّـتثج ختشئ“نأل ي٢ ه حبهألَ ْمآل
تت تج _مؤ,ئ [ألمجل بت ؤخلؤًختثتج ْمآل“يّ,ؤرَ

ْإل !] ةر,ذ [ئنمّالإ [ئىر,ذ ٌرمبؤألإل, ن٤إل, ْةس٤ [ئألدً[ز إلحتُ
_ألَ“[كحمّصب ٌْألىجلْآل ٌحمًن ٌىجلإلًآل [ئحتٌآل [ئّإلًحب رًخت[َّ ؤًشًحبَّ“ه



ْشًحبإل,“ه _آل _ال ؤنب,حبهُّ ٌحمًن [ئجلذ ه ةئإل, [ئألدً[ز إلحتُ قز هإلئ
[!“[ئنمّالإ“[ئىر,ذ ةر,ذ ؤآل إل“شخلّـ [ئرًخت[َّ إلحتُ _آل ٌةخب [ئرًخت[َّ

[كيخبجن]=
َ٥]ْ دحؤجلٌى,إ [ئجلٌ,ىلّ,ز مئؤ,ّـ _صخب [﴿ر,خت [جمروحم,خت إلحت[ مئ ئش,دُّ
سال [ئسئسؤ,طُّب مئ رخلٌخب ئر] [ئألدً[ز إلحتُ ؤآل ألدًَّ ثت _ْىلص جمرًألجلإ د٣ّ

كنب,حبهُّ“ه] محجلٌي مآل [ئألدً[ز رئ ررصيي _آل ه ألمجلٌُّ“[صرؤ,ز محدي
[ئألرّشُّ] ة,ألز هؤ,جت[ ْ[صخبب حنضنت

[ئحتٌّ !] ةئؤُّ ؤآل رىآل“إلحتُ“[ئألدً[ز“شخلّـ[� �ْ خيخبهُّ ظجلحب [ؤجل ة,آل ئً
ْ[ختدنف آ[ئسؤ,أل [ئألدً[ز إلحتُ [صرؤ,ئ“صخبْس هخآل [ئدخب[ٌُّ ؤآل [ئألإل,ٌُّ ٌنجلي

ْ[صخب إل,طئ“ٌىرذ“إلىحت[ج ختيال ْ[صخبَّ“_ؤ,ال هجلخيُّ حنضنت“ْ[صخب“إلً ه هيلأ
خيوجل[�=== تثت ْ_ؤ,ؤَ

دألًخت ٌجلهمن“[م٣[ي ةؤآل إلً إلىحت[ ْ[ظ,ئ [ئىر,ذ“[كيخبجن ختهمن ٌىًآل _
[ئخنؤخم]=

ُّجل�÷ِّهُّطذأل�ُّغ �ؤوض عيظ
ؤ,“يدئ خف ر,ختغإل, ٌجلشن ٌّ_ مئ“هال“ألًضإ ج رىًٌآل ه [ئألدًَّ إلحتُ ْختحبز

حبيُّ= دىئ ألنال“خألإل,“قز قز] هإلئ جمألُّب ببثت [كّحب“دألصً
ه ألًض ٌحتةجلُ ب“� [ئحمًحب[ّـ [ئي,ختَّ ب _هجلٌيّ, مؤجلز“ي,ختَّ ْؤألَ هص,الإ

ؤألحمُّّب _شخل[ّـ [هجلٌيُّّ [ئي,ختَّ ؤنمال همئز ْحبُإ دجلةرَ
جم,ال؟إ“هش,ّـ“ةئ خئَ [ئجلذ ـؤد,ختء ي,ئ خجمّ, ي,ختَّ مؤجلز ؤألَ ْمآل“جم,الإ“[ئحتٌّ

ألحمئَب [ألدّ,ّـ“ْةردُّ“[ئًص“ؤآل
هورص“ئَ ئّ,هس؟إ !] ـئّورص ي,ئ _ْختْد, ي,ختَّ مؤجلز [ئحتٌّ“ؤألَ ٌ,هسإ ْمآل

ؤحم,ةآل“جم,ال؟ ـئّحمىآل“ه _ٌمب,� ْي,ئ _جم٣[ئّ,ب سال [ؤجلٌىرف ْ[ةرخنوً[ [!إ
[ئن,�== ر,ختٌ÷ ةئ ْه, ف“ه _حنإلجل“نخل[َّ إلال هى,ألً[



حأنصُِّّطـشوُّغِّعُّطيلو�ظ عآظ
مئ ر٢إلآل _آل ريخبخت إلئ ْ[مم“ينبجلُج ؤئ“دجلْجمّ,إ [ئىد٤ هجلٌخبختٌ جمحئ ك,

=ًٌّؤ,ٌ [ئّإلًحب _ش,دَج دىئؤرفب [كيخبجن [ئىر,ذ خيخبة
ه ْرخنررإلال إلّىئإلالإ ﴿جل[ذ ْد,ئر,ف خٌ,ُإ ْختهمبإلال خئّإلالإ [كحمّص هؤشّّـ

[كيخبجنب [ئىر,ذ دَ“ألدً[ز روّمن إلحت[ ةئ حنجلإلالإ ٧ال“مئ مي,د,� [ئن,� ةئ
ئى خ [ئألدً[ز“_ٌمب,�أإ _ختمج“هئحم�ف“آْيخب“جتةجلرَ ه [آل يفؤنإلال ْؤ,

_رجلء ْخأل ْئآل“ٌىًآلب ؤسئإل,إ �“ٌىآل ئر] [ئنمّؤُّ [ئمبّيُّ ه �ْ_ غر,حلْ[
[٧,ؤُّ [ئونبًئ ددنمن ؤحمرنّأل,� _خت[حبإ خآل دألوحمَإ جتئ ئّنجلي [ئنخلٌخل [ئي,ختٌّّـ

تتأب ؤن ٤﴿] [طخلّـ تت ثتإ“ؤر ثتإ جإ“صخليّ,ئ حب[ألّ,ئ ثتإ آرسألُّّ ؤسئ
ؤ٢[محًختٌ,ز ْخيو,� ئأل, �رن ئر] شخب[� [ئخبيّيُّ [ئألدً[ز خف د,ىل,هُّ إلحت[

ْمخبال [ئًشًحب ؤآل [كخبآل حلْ[ئ“دنمن مآل ْ[ئألدً[ز ثأ آحب[ألّ,ئ“تإ [كرن,يدُّ [ئن,�
هّإل, عآل ئر] َّ٤﴿] [ٌ,ال ْمح,دن ثتأب صخليّ,ئ تتإ آخحننّ,ّـ شخبٌخب ؤآل دأل,طإل,
آتد�جلجن _ْ“[ئجلْصُّّ تتأ آئًي, ْ[شرؤ,مُّّ [ئأل,جن“[ئحمّ,جمُّّ ص,ئُّ جمً[ّـ [آلج

شخب[�ب [ئىس٤ ْن٤إل, تأب تإ

جيلةءإلً ﴾هخأل جيجبج_لت جيضيإلة
مآل ٌىئؤأل, ختْصإ ةر,ذ إلً دئ مئؤّ,� ةر,د,� ئّخم [كيخبجن [ئىر,ذ ؤن“_آل
د,ئن,� [كجلرد�ُّ [ئنئال ألمجلٌ,ز  [ظني“[دخبٌّ ْمآل [ظئّيُّإ  [ظ,ئي

[ئدخنجل جمرص,ئ“مئ] ْخ“جمئًذ“مئؤ_ نبه“ه�ٌ “� _ألَ ْؤن [ئحتٌّ“ٌخلْئب
ْخ“ئرن,ختمج [ئنئؤُّّ [ظي,طي مئ ٌجلةخل _ألَ“� ٌوإلؤًُإ“ْؤن _آل [ئدحم�,ّـ

ئىألَ هّإل,“حل[ئز“ه“دخب[ٌرإل,إ [ئنئًال ة,ألز ةس٤َّ ه٣[ز ئدخنجل“ه] ؤن“_هى,خت
ؤآل ٌّ مجلىل,� _حن,خت خجت[ [ئنئؤُّّ [ئأل,صُّّ ؤآل شخب[� حبيّي ةر,ذ إلحت[ ؤن“ةئ

[ئنئالب صي,طي
نئ�ُّ تث مآل“[ةرخن,هإل, ئئنئًال [ئوجلألحمُّّ [ة,حبقُّّ _مئألز جمألُّ“تثثت ه



إلحتُ ْيئ�ز ألوحمَإ [ئنئال خيصص [ئنئال ريخبال ؤن ئىآل [ئىر,ذ“[كيخبجنب ه
[﴿�,ّـ“[ئً[صخب _آل خرمبص ؤن“ؤجلْخت“[مً[الإ سال [كألحمًدُّ“ئئىر,ذب [ئهئ�,ز

_﴿�,ّـ“[ئىر,ذ==  [ة,حبقُّّ _﴿�,ّـ ةئإل, ة,ألز ْ[ظؤحمف
ه“[ئىر,ذ“[كيخبجنج كحتإلئُّ“[ئر] [ئنئؤُّّ [ظي,طي ؤآل شخب[� [ئيئّئ ْجمألحتةجل

ُّجل�÷ س�هىَ عهظ
ئىآل“خحننّ,ّـإ“يدئ تجتتب م,ال ةًئًؤدخم [ةرخنوإل, _ْئ“ؤآل [ئر“ة,آل

ْجمى,ألإل, [ختمج ةجلَّ مئ ـ[ط,ئخم !] مآل ي,ئ م,الإ جمدنؤ,طُّ دألصً [كّحب
تتأب بتج آخحننّ,ّـ [طجل[حبأ؟ ة,طألخبذ“آ_ٌّ

ُّطشوق ثيم ُّط�ألسٌّ ُّطج�ألّ عيظ
_يخبال ئىآل جتئب [ئأل,جن“ٌنجلهًآل ٌىآل ثثثت“� م,ال ألًّرآل [جمصي ةر,د,ز يدئ
ـقخب ْىلًض إلحتُ“[ظيّيُّ“دىئ جمشئ ب _ًٌذ جموجل [كيخبجن“ب [ئىر,ذ ه جموجل

ثأب ثتج آ_ًٌذ حنّـ؟  مئ [ختمج نئ�ي �ٌ ْ [ظّـ مئ [ئخنؤ,ئ

ُّط��ألهىَ ُّجلم�ُّ� سظظَ ر�ظلض عآظ
صجل[ختٌُّ مح,يُّ ؤآل [ئحمؤ,ٌُّْ [شجل[ال رخننَ ؤ, ألرّشُّ _ألَ [ئنئال“[ظخبٌس _ْىلص

[ئىر,ذ _حن,خت ْئيخب د,جمرؤجل[ختب ةرئرإل, ؤآل ؤنّأل,� ؤيخب[خت[� رويخب هخألإل, ْىلًّـ
إلحتُ مآل ي,ئ ك, _جمئًذ“خت[طن ظيّيُّ“ه] ٧حتُ جمألُّ خي سسُّ ؤآل“عً [كيخبجن

تتأب تج م٢[ألّف ثتإ آؤخلؤًخت“تبتج ردئ؟ ْةئإل,“ةسًذ ردّخببب ـإل [شحم,ال
هخنّ,�إ �,ّحن شخبرَ دئ“ررأل,ينت ْ[صخبَّإ ٌدئ“حبهنُّ “ئسًذ] _آل ألنجلي ْعآل

[ئحمؤ,ٌُّْ== [شجل[ال إلىحت[ ًٌالب دنخب ًٌؤ,� [ئيخبال ه ٌْح﴿حت

ة ُّطؤـأل�� !ظع عأظ
ش,ّـ [ئنخنجلٌآل“مألخبؤ, يدئ“[ئيجلآل  ئئ“[ئنأل,خيجل مآل ٌرصخبس _صخب ٌىآل �

ْصجل[ختَّ ختإلّذ ىلشّش ٌنب,صدَ [ئروش٤“[ئحتٌّ [ئألًٌّْإ دروش٤ُ خٌألخنرف [ئ٢ز
إلحت[ مآل ْ خبس جمدي يخب [ئحمؤإ“ة,آل د�جلجنإ“خيّ,حب [ئجلجمًئ إل,طئُّب“ئىآل



ْرألصئ“[ئنأل,خيجل دمبشّش [ئحمؤً[ز رخلْئ هَّ [ئحتٌّ [ئجلذ ـًٌال خجت“ي,ئ [ؤجل
بتب تج رحتْذ؟“آتد�جلجن ظ٣يُّ ْ[ئنأل,خيجل ؤئرإلدُّ [ئحمؤً[ز رألصئ ظ٣يُّبب

تتأب
ئئىر,ذب [ئنئؤُّّ [ئخبيُّ مآل محجلٌور,آل ينبر,آل ْإلأل,ء

خجت [ئدصجلٌُّإ [كحم,ئ ٌحمؤًألَ“_د, ؤًختٌّ”إ“[ئحتٌّ ئن,�“”ؤر] مآل [ْفج [ئينبُّ
[-ّ�,زب شهجل[هُّّ مئال خم ْ_جم� [ئدص,خت ئ�جلة [ظجل[طل ختجمال _ْئ“ؤآل ة,آل
[كيخبجن [ئىر,ذ ه ئَ ئّيجل_ [دألَ حبم, _آل [ئن,� ؤجلمج“جتئ _سأل,ّـ صخبس هئيخب

[ئجلذ خآل ثج“ث ؤخلؤًخت ه حب[ْحب يًئ ألمجلُ ْئوز [كخل[ؤ٤إ جموجل ه ئَ هيجل_
[دألَ“ْمحئذ خجمرًيو“[ذ [كّ,ُ؟ جمدئ ه [ئدصجل“[ئحم,ئ ـ٥ مئ ؤحمّ�جل

مح,ك,“_آل ٌىوإ إلحت[ ي,ئ س,ألُّّ ٥نإل, س,ألُّّب“ْك, ؤجلَّ ٌُّ]“َّيجل[ّـ خم,حبَّ ؤألَ
ْدنخب ْجمحةرخنوإل,ب _ألإل,“إلأل,ءإ هدخب ه“[كّ,ُإ �جمد إلأل,ء خآل ي,ئز !] ةئؤُّ

[ئن,�= جتئ خت٥إل, يخب [ئىد٤ [ئنئال إلحت[ مآل ﴿جلٌ�ُّ _ْئ ة,ألز يئّئُّ جمألً[ز
مئ ٌئي ؤجلٌى] ىلد,ل“[طّجي _صخب خجت“ة,آل صخبسز [ئس,ألُّّج [ئينبُّ

ئئًختحب“ةئوآلإ [ئنمّال [ةرخن,ي ًٌىلص ْ_﴿حت [ئىإلجلد,ّـإ مآل ظ,ىلجلَّ حلؤطَ
روجلٌه حب[طؤ,�“دحمدذ غخبس [ك�جل [٥َإ“ْإلً“_آل ٌئؤن _آل حنحألَ ة,آل“ؤآل [ئحتٌّ

يخبٌال“ة,آل خف“ةر,ذ ؤؤأل,�إ“ه,حن,خت إلحت[“[ئمب,دل ْة,آل ةإلجلد,طُّّب حنصألُّ
[ئئًختحب جمدي ةئوآلإ شًآل ؤآل _يخبال ةر,د,� _ؤئ _أل, [ئحم,حبَّ _ٌإل, ـئىآل ْي,ئج ؤنَ

دنخب شنئإلال ك, [ئمبد,لإ حنهو [كو,شحَّ“_س,ختز إلحتُ [ةرخن,ي؟بب إلحت[ ه
خف [ئحتٌّ“_حن,خت [ئيخبٌال [ئىر,ذ إلحت[ ئّحمحئًُ“مآل [ئمب,دل صًئ [-,ىلجلَّ“ٌئروًآل
ثإ“خختؤّ, ثتتج ؤخلؤًخت ٧ال [كيخبجن“ْيجل_ ٧ال“ةر,دَ هح﴿جلش [ةرخن,ي“ةئوآلب

بتج“تتب

جيينجب٧ جييخجخإلخسضّ جيضيإلة٦جممجختت
ؤرن,يدُّ“سسج صيذ ه ختإلّدُّإ  خبٌ,ز“سسُّّ [كيخبجن [ئىر,ذ ْ[شَ



[ؤ٢[محًختٌُّ [ىل�إل,حب ه جتختْرإل, قسئز [ظ,ةؤُّإ ؤآل“[ئحمئ�ُّ“[ئحمّ,جمُّّ _ْ�ج
[ْف“ئئؤحمّصُّّب [ئيجلْآل“[ئسسُّ ئَإ“ه [ئًسألُّّ [ئجلْؤ,ألُّّ

صشدرَ خجت [ئًجم�“[كمئؤُّإ جت[رإل,“ه“[ئننبًخت [ئحمئ�ُّ“[ئخبٌألُّّ ؤآل س,ألّ,�ج
صر“[كًزإ“ؤآل“يف,جمجلْ[ ْ[ىل�إلخبزإ دئ رخب[ْئَإ [ئأل,جن“ْؤألنز مآل [ئىألّحمُّ

ألخنجلُب ْ_ رجلقرَ مئ
منبجل [درخب[ّـ“ؤآل [ئوجموُّ ؤآل [كئصخبٌآل محجلٌي مآل [ئوىجلٌُّإ [ّ٧,ز ؤآل س,ئس,�ج

[ئألإلمبُّ“ْصر“[ئًّالب
ْ_جتةجل صر“[ئًّالإ [كحمرؤجل [ئس,ئس [ئرصخبٌّ خف د,حن,ختَّ ةرو_ [كي,الإ ْئمبّي

ي,ئ ”هًئر٤”إ“[ئحتٌّ [ئخنإل٤ ئوجلألحم] مآل“[كئصخب [ئدئّه ؤخبئ٧ً, ,٧ ص,حبسُّ إلأل,
[كيخبجن [ئىر,ذ جمّضرو م,ال ؤ,طُّ ه﴿“ئ ـخألَ مئ“[ئىر,ذ“[كيخبجن ؤرإلىؤ,�

ْ_ؤ, هًئر٤“[ئر,ختٌ÷إ حب﴿ئ هّإل, م,ال [ئر,ختٌ÷؟“ْؤجلز“[ك,طُّ ٌْخب﴿ئ ؤآل“[ختمج
ْؤآل ٌيجل_ُ“ٌْ�ّنَب ؤآل [ظّ,َّ“ئىئ ٌْإلذ صّ,�إ هحل[ئ [كيخبجن [ئىر,ذ

دنخب ئئدّن مجلىل, ألوحمَإ ْدّرَ [ئيخبقُّإ هًئر٤ ؤ�دنُّ _آل [ئر,ختٌ÷ جمضجلٌ,ز
ْطخلٌآل محدن ه ْ[جمرضخبؤرإلؤ, [كيخبجن [ئىر,ذ قنُّّ ْ[حن٣رإلؤ, ؤًرَإ

[كيخبجن== [ئىر,ذ
إلً ؤ, ةئ ؤآل [ئرضئنت ختْجمّ, ه [ئخنًّمُّّ [ظىًؤُّ _خت[حبز مألخبؤ, ْصخبس

_حنجلأل, آ[ئر [كيخبجن [ئحمّأل,طُّّ“ئئىر,ذ ئئدّن“[ئألحمضُّ مجلىلز ؤحمّص“ئخبٌإل,“_آل
ؤئًّآل ألم٤“ؤدئه“ألنبو [ئ٢ٌ�,ألُّّ“ؤألإل, [ظىًؤُّ ه,حن٣رإل, جمديأ هّؤ, خئّإل,
ؤىرد,ز هًئر٤“ؤآل مؤ,ئ [ْف [ئ�دنُّ دّنز [ئًّال جتئ ألوخم ختب“ْهْحب

جمألر,�=== فدئه“تت د,ختٌخم
ْ[ئرصخبٌ,زإ [كي,ْؤ,ز ختنال“ةئ خيؤخب [[ئحتٌّ ألَ“[ئىر,ذ [!ج خألَ“ةر,ذ _شئ

خألَ [ؤرص,أل,زب ةئ ْ_ؤ,ال [كن,٤ٌ دىئ ؤنبخبختُ _ئًإلُّّ مئ دجلإلآل ةؤ,
[يإ“ٌْيًال رجلقرَ ه ْ[حن٣ء [ئنخنجل[زإ د,ئًص ةردَ [ئحتٌّ [ئىر,ذ

_ألز هإلئ ؤألإلالإ ْ[صخب ْ_أل, [كٌفج ٌْيجل_َّ ْغدَ [ئجلدً[زإ ْرًحلٌنَ د�دنَ



ةحتئ]=
ْ[آل“ؤ,جت[]

[!إ ألم٤“إلً“ةئؤُّ ئَ ئّخم [ئحتٌّ [ئوجلٌخب [ئىر,ذ إلحت[ _آل مجلهز _آل دنخب ْ[آل
[ئىئؤُّ] دإلحتُ ه,مئ _ألز هؤ,جت[

خيه]ْ [ئحمؤً[ز _ٌرإل, ـخ٥ن ألحمؤن] _آل [ئً[شذ ؤآل _ئّخم ٌرىئال“[! مألخبؤ,
تأب تج آخحننّ,ّـ ٌرىئال؟ [ئجلذ آل [ختمج _ٌرإل,

ؤ,هَّ] أليجل_ُ“ْألوإلال _آل ؤحمًئف _ئحمأل, ةر,د,�إ [!“ئّن�ّأل, ٌرأل,حلئ ْمألخبؤ,
جتأب ثج آًٌصأل, _دخبٌُّ؟ صّ,َّ ئىال“هّإل, _آل رمألًآل ألىال ـهرخنً[“[ئىرذ

ؤآل“ظرًٌ,رَإ“_ْ“_آل [ئألّئ غ,ْئ ؤآل ْ_ [ئىر,ذ“ْغريجلُإ إلحت[ ٌجلهمن _ؤ,“ؤآل
==جمًي“غأل ؤ, جل _ؤ� ْؤ, ألوحمَ“ْصخبُ“جمّشألب مئ هخألَ ينبخبُإ غجلهَ“مآل

تتأب تتج غجلذ“ألوحمَ؟“آ_ؤس,ئ د,ئىئؤُّ [حلحبختٌّ ـؤآل [ظىّالج ي,ئ
!] ٌخلٌخب إلحت[ مئ ٌخلٌخب _صخب ة,آل ـخآل [ئىر,ذ إلحت[ مآل [ظدّذ ًٌصأل, ْي,ئ

[ظّ,َّ؟ جموجل ؤآل ألنبّدَ غحتيبب“غحتي“[! _صخب ة,آل ْخآل [ئمبجلد,زببب مئَّ
جتأب ثتإ تتج ,ٌآخت

بب“٧ء [ئنئؤ,ّـ ن٤ غجلهإل, _حنّ,ّـبب ـهّإل, [ئىرذ مآل د�جلجن [ئجلجمًئ ْي,ئ
ثتأب _ألوحمإلال؟“آتد�جلجن“تج

ه [ظخبٌس ألً[خيئ خجت[� إلّ,“دأل, ئب ه�ًد دإلحت[“[ئىر,ذ ؤؤأل,� ةألز خجت[ ْ_ؤ,
خألَ“خمآل ؤآل“خمآلج [ئنمّال [ئىر,ذ إلحت[ غرًٌَ ؤ, _يخبجن مآل [ئر,ف [ئونبئ

ألوحمَ= ألوحمَ“مآل !]



حهجئإلءأل ج!آلذجيآلر جمخخب٦ِجآلىت
ؤآل“ظجل[ز هَّ ف, ألإل,طئ] [ئىًآل إلحت[ ٌْجلٌّ [ئنّـإ خف مّألَّ ٌجلهن ؤآل خآل

ؤ,“هّإل, ْختْمُّ [ظئّيُّ إلحتُ ٌرئوز“صًئَ“ئ٤ٌّ ْةً[ةذ“ْ_يؤ,ختإ“سال ْعًال
سال [ئ�,إلجلَّإ ْ[ئخلألديُّ [طؤّئُّ [ئخلإلجلَّ [ئً[جمنُّإ“خف ْ[ئدص,خت [ئن,ئُّّ [طد,ئ ؤآل

ُّكؤرئ] [ظيُّ ْ[ئألوخم د,كنشخل[زإ [كئّّـ [طحمخب إلحت[ ألوحمَإ حب[﴿ئ ٌرحؤئ
ةئإل, ٌ,ختذإ ـؤ,“_ممال“_مؤ,ئ [كجل× ؤن ٌيًئ _آل دخب ْ[ئحتة,ّـإ د,ئنديجلٌُّ

تتأب تبتج آؤخلؤًخت خيألنز؟ ملىؤُّ
ْشًحبُب ؤآل“خألى,خت ٌي,جن  ف, ؤنيًئُّّ _ةسجل !] دًشًحب [ق,آل خآل ألنال

[ئن,�� _آل هئّخم [ئو,جمخبإ ؤألخنحُ“[ئيئذ دئ“ة,آل ؤألخنحُإ [ئنيئ ٌىآل ْ[ئىوجل“�
ْختشحمً[ هحمخبْ[ خئَب ه“يئدَ“ئّخم [ط,إلئ ـي,ئ دئ خئَإ ئّخم ه“ميئَ ي,ئ

جتأب تث آؤخلؤًخت ختش,جمُّ؟

ج!ؤالآلج
“رنئآل _ألإل, خ ْشًحبإل,إ مئُّ ممّال“إلً ْشًحب“خئَ مآل ئأل, رنئآل ؤن“_آل“[ظئّيُّ
�“رحمر�ن ئىألإل, تج“بتإجتأإ آختْؤَّ ْممؤرَ مآل“يخبخترَ _﴿٢رأل, “ئيخب إلًب ؤآل
ممّال !] ـإلًجت[ [ئيخبٌال [ئنإلخب ه !] مآل هش,ّـ ْشًإلجلُب“ مآل“جت[رَ ط٢أل, _آل

[ئنإلخب مألَ“ه ْيّئ تتأب ثتج ثتإ ثتج ألخبختةَ؟آ_ًٌذ  بب“[ئيخبٌجل ألنجلهَ ْ
ثتأب ثج آترّؤًس,ْجن ؤألَ؟ خبأل�ٌ  ه“ألًخت [طخبٌخب“ـجم,ةأل,�

[ئحتٌّ [ئىًآل مآل حنّـ ةئ ألنجلي _ألز ْ“,أل_“ه د,ؤجل“[كحمرهجلذب إلحت[ ْئّخم
هخجت[ خ١ب“ بب َّ ْ[ئىإلجلد,ّـ“ْ[ئحتخت� ة,ط,جتدُّّإ _جمجل[ختُ قّن ألوإلال ْ_ [!إ ألَ �ً ة

ألحمرًمذ“[ظ,ئي]= _آل _“قىآل [ظئّيُّ ألحمرًمذ _آل دنيًئأل, مئّأل, ٌرنحتخت ة,آل
[ئحمؤً[ز“هؤ,جت[ ؤآل مئ_ إلً [رألرإل [ئيخبٌجل ألإل,ٌُّ ررنبئإ“_ال“خف !] مؤي ـ_“خف

ثإثأب تتج آ_ًٌذ رخبختٌّ]؟ هؤ,جت[ ؤآل“[٧,ٌُّْ _مؤي رونئ] محم,ء“_آل



ش,ّـ ْئيخب ألوحمَب ٌْنئآل“مآل إلً ٌرأل,حلئ _آل !] ألنجلي ئى ؤوجل ٌىآل � خجتآل
[ئًسألف مألخب [ئحتٌّ ُّ٧] رنخبحب آل ؤنيًئ _ؤجل ْ[صخب؟إ“ْإلحت[ !] ـخآل [�مآلج
د,ئألينت ٌجلرد�,آل ْ[ئرصّخل ْ[-خبْحبٌُّ [٧ُّإ إلحتُ ْ ّخل ظخبْحبٌُّ ٌنأل

ؤألإلؤ,ب ٌّ_ !“ؤآل ْص,حن, ْمخبال“[ئىؤ,ئب

أج!آلجسض إ
مآل“ْصخب[ألُّّ ْ[طخبٌخب [ئيخبٌال [ئنإلخبٌآل ة ه [كيخبجمُّ [ٌ,ز إل ةس٤َّ

ج [ئيخبٌال [ئنإلخب ه ٌجلحب �هؤس [!ب
تأب ثج آرسألُّّ ْ[صخب؟ ختذ ـ[ئجلذ“خ٧أل,

ثأب تتج ن٤ٌّ؟“آخحننّ,ّـ خ﴿جل خئَ ْ [﴿جلب ْ_أل, [ْئ ـ_أل,
ج ه“[ئنإلخب“[طخبٌخب ٌْجلحب

تتأ تتج آؤجليخم جمً[ُ؟ خ﴿جل ْئّخم ْ[صخب !] آخآلأ يئز ـد,ظي
ْن٤إل,“[ئىس٤ آٌنيًذ“تج“جتأ رونئ؟ صحمأل,� ْ[صخبب !] _آل رؤآل ـ_ألز ْ_ٌمب,�

شخب[�آب
[ئًصخب[ألُّّ ألًن

ظجلحبَّ“_ْ ْصخب[ألُّّ إل إلئ إل“ْصخب[ألُّّ“[!] [ئًصخب[ألُّّ ؤآل _ٌّ“ألًن ئىآل
!] ؤ,“[ئحتٍ“ة,آل“ٌونئَ ألوحمُّج ٌوجلمج جم[ئ ئً“ة,آل“ةحتئ“هسؤَ ؤ�ئيُّ]
� خجت ه]“حلئُّّإ ألنال ْ[كطىُّ“ْ[ئدخنجل] ْ[ختمج [ئحمؤ,ّـ [حلف“يدئ“﴿ئي [ئً[صخب

ة,آل “_ال ٌرىئال“ٌْحمؤن“ْغذ] ٌونئ]“إلئ“ة,آل ؤ,جت[“ة,آل ٌىآل“_صخب“جمً[ُإ“
جمىًآل] ْه“ص,ئُّ خي,ؤر,�

ألَ [!ج مئ ره٤ّ محجل_ هيخب ْغذإ“خجت[� ٌرىئال“ٌْحمؤن ٌىآل � خألَ يئأل, خآل
[.ّذإ [ئحمؤّن إلً خجت [ئنبَّ؟ ـجم,ؤن [ئًّال ْإلً د,ألدّ,ّـإ [د,ّـ خف يخب“رىئال

ٌحمؤن ْ “ٌرىئال جم,ةأل,� ة,آل خألَ يئأل, خآل ألنال [ئًحبْحبب _ألَ خجت غذ _ألَ ةؤ,
شئ“شئَ“ؤألخلُ“مآل“[ئره٤ّ !]ْ ج ره٤� هيخب ٥ْن“ْ_صذ سال“رىئال غذ ْ



ْ[ئر�ًختب
_ْ“[ئدخنجلب [كطىُّ يدئ“﴿ئي [حلئإ ل ْغذ ٌْحمؤن ٌرىئال ة,آل خألَ ْخآل“يئأل,

غذ]]] ة,آل ْؤآل ٌحمرؤنإ ة,آل ؤآل ْخف ٌرىئالإ ة,آل ؤآل هؤن
نؤ,ختإل,ب ل مخبال“[ظًمج ٌومبئًآل ْشنئرإلال [ئوجموُّإ ص٤ز ؤنمبئُّ خألإل,“صي,�

_ؤ, [!ب شًإلجل رنجلي _آل ْ_ [كنمبئُّ رئ  ئ _آل ئني٧ًال“[-خبْحبَّ هإلّإل,ز
ؤألَ مجلهأل, هئيخب جت[رَإ [!“ئأل, _مئآل هَّ [ئحتٌّ [!إ ةر,ذ هألَ [كيخبجنإ [ئىر,ذ

ئّحمز !] ْصخب[ألُّّ _آل ْإلً ْصىؤ,طإلالإ [ئدخنجل هجموُّ ةئ مئ ؤ,“﴿و
ؤ, ب“ش,ؤنُّ“ئىئ ؤ,ألنُّ ش,ؤنُّ ْصخب[ألُّّ إل دئ ؤ�ئيُّب ظجلحبَّ“_ْ ْصخب[ألُّّ

[دخب ْخف [حلئ ؤألحت !] هخآل جتئ مئ ْدأل,ّـ مخب[ُب ؤ, ئىئ ٧,إ“ْؤ,ألنُّ حلال إلً
إلأل,ء ٌىًآل _آل حبْآل ببب ْؤألمًخت أل,لجل ْظدًذإ ظذ إلً“ةئّال“٥ّْنإ
[ئًشًحب ه _ْ“حنضنت حنّـ خف ممؤرَ شئز [صرّ,شَإ ؤنَإ“ْحبْآل حنجلٌ

[ئنبو,زب رئ لإل,خت
ْإلج [ئس,ألُّّ [ئألي�ُّ خف إلحت[“ٌيًحبأل,

حهجئإلئجيالآلد أ إ
ئَ ؤآل مئ رخبئ جمجلٌ,ألُّّإ“ دئ مجلدُّّإ ةئؤُّ ْإل“ئّحمز _يألًالإ ةئؤُّ

[ئإلًزج _ي,ألّال ْإلىحت[ [ألونب,ئ“مألَب“ ده٤ جمً[ُ مآل (distinction) قّّخل
ؤألونبئ ن٤ ئىألَ [﴿جلٌآلإ [يألًؤف مآل ئَ“قّخل _آل _يألًالإ“ؤن هىئ

دف“_ي,ألّال ُّّ٧] [ئنبو,ز“ْ[مؤ,ئ ةئ ْ_دخب[� �حل_ !] ق,ختجن ْدحتئ مألإلؤ,ب
[كضئًي,زإ [حلئ“يدئ“ْشًحب ه خيو,رَ ق,ختجن“[! ْدحتئ“ة,آل [ئإلًزب

“هخآل دحت[رَب جت[رَ ه ؤىرو� ئىؤ,ئَ“ب ألمجل[� _ألَ“ب خجت ْشًحبإل,إ مآل ْدهمن“[ئألمجل
سال [حلئ ه م,محئُّ ة,ألز !] خيو,ز دحآل [ئوجلمج ٌجلهمن [ئنيئ“ْ[كأل�ي

رنجلمج يخب ٌىًآل“[! ةحتئ [ؤجل ئً“ة,آل ألَ ﴿ئيإ مألخبؤ, خي,ختز“م,ؤئُّ�
رألخلٌإل,�“ؤ�ئي,�= ةئّإلؤ, مآل ؤألخلُ [.خب ْإلً“ئَ“ةئ ْ[ئر�ًختإ ئئره٤ّ



[ئنيئ= ؤآل ٥_
�لإل,خت [!“دحت[رَ ْ[ةرو,ّـ [ك,ألنُّإ [!“[ط,ؤنُّ ْصخب[ألُّّ مأل_ [ظيّيصُّإ إلحتُ
[ظيّيُّ خآل“إلحتُ أليًئ _ي,ألّؤَإ ْرنخبحب !] ْصخب[ألُّّ محجلٌي مآل خيو,رَ ةئ

حبئّئ د,ئنىخم“خألَ ٌنّدإل,“دئ  إلحت[ ئىآل ْ[�حبخت[ءب [ئنيئ هًة د,ئونئ إل
ْه يخبخترَ ؤن ٌرأل,جمذ ؤ, غ٣ن هخألَ �,ّحن [﴿٣ن خجت[ “ه,ئنيئ خيصرإل,ب

ؤآل حبئّئ“مئ“_ألإل,“ئّحمز هإلحت[ ؤآل“[ئنيئ ٥_ [ظيّيُّ إلحتُ هىًآل صخبْحبإل,ب
خألر,شَب

_نحم�ّألًجن”إ ”[ئيخبٌخم [ئيخبٌال كحمّص] جتإلآل“[كوىجل [كنمبئُّ حنهئز“إلحتُ ئيخب
ؤحمرهجلي,� ة,آل ًٌال“دّألؤ, جت[ز ْه ق,ؤ,�ب ٌيألنَ صئ خف ٌإلرخبٌّ _آل حبْآل
ختؤ,ئ مئ محو�“ٌئإلً [ئدصجل“ْشخب حن,محّـ ْإلً“ٌحم٤“مئ ه“إلحتُ“[هى,خت
ؤ,جت[ ْجمحئَ [ئ�وئ ؤآل ه,ي٣ذ ألوحمَ مآل ٌحمجلٍ _آل “ْ_خت[حب“[كوىجل [ئخن,محّـب
ئر] [ظوجلَّ إلحتُ [ئدصجل“خف _أليئ“ؤ,ّـ _ص,ْئ“_آل [ئ�وئ“خألِ _ش,دَ [ رونئ

صوجلرإل,=
[ئنبؤّالب“هىو ه _نحم�ّألًجن _خي,ذ جمإلؤ,� [ئ�وئ ؤآل [�ش,دُّ إلحتُ ة,ألز

!] ٌىًآل _آل كأل�ي] ؤآل إلحت[“[كًىلًن“د,ئنيئب“ْ[ئً[ين“_ألَ ظ,ْئُّ“هإلال مآل
إلً“[!ب ٌىًآل  دنيًئأل, خ٧,� ألحمرًمذ _آل خجت[“_ؤىألأل, هخألأل, [ئنيئإ هًة

إلحتُ رنبئص _ _ْف د,ذ هؤآل [ظ,ئي“دنيًئأل, ألحمرًمذ “أليخبخت“_آل ةأل, هخآل
� ألنالإ“ه,! جت[رَب“ مآل دَ ئأل, ئّنئآل د,ئألنؤُّ مئ“ؤ,“ٌرأل,حلئ“[! ئئصىال [ئنيًئ
[ئنمّالج [ظ,ئي _ؤ,ال _ؤ, [ظئّيُّب دَ ئألوإلال دئ [ظ,ئي ئألوإلال“دَ ٌن�أل,“[ئنيئ

ق,ؤ,�ب حن,مجل[�“دنبهجلُ هّألصأل“[ئنيئ [!إ
[ئىر,ذ”] ٌيًئ ”ؤ,جت[

ٌيًئ خجت [آل [ئر“جتةجلأل,إل, رنئآل“إلحتُ“[ظيّيُّ [كيخبجن [ئىر,ذ خٌُّ“ه خآل“_ْئ
[ئًصج

د,كوجلحبإ ”﴿ئي” [ئونئ ْختحب ٌُّ] إلحتُ ْه ْ[ختمج؟ [!“[ئحمؤً[ز ﴿ئي [ئدخبّـ ـه



[طؤنآب دنبّهُّ ْختحب ”خٌئًإلّال” [ئن٢ٌّ [خيئ ْه ”[!”إ [طئُّ خجمال دّألؤ,
ختذ خ٧أل, [ئجلذ خجمجل[طّئإ ,ٌ ـخ٥ن خئّإل, _ٌمب,� [ئأل,ؤًجن“رخن٤ ه [ئًخي,ٌ, ْ_ْئ
د,ئئهُّ“[ئن٢ٌُّ“روّخب ْ[صخب“إلأل, ْةئؤُّ جتأب ؤجليخم“تتج تإ آرسألُّّ“ثج ْ[صخب؟

[كجلةدُّبآآ [ئًصخبَّ
جتئج ؤآل _ْىلص إلً ؤ, إلأل,ء ئىآل

ثتأب تج آرىًٌآل ةخندإلأل,؟ خيًخترأل, ألحم,آل“مئ] ـألنؤئ [!ج ي,ئ هو“[ظئي
ه,ئئهُّ ةإ ٌمآل“[ئدنمن] ةؤ, ئئرنمّال [طؤن خيّهُّ إلأل, !] [جمرضخبال إلئ
_آل مئ“جتئ ْ[ئخبئّئ [ئنبّهُّب “رنجلي“رئ [ئرًخت[َّ ةردز دإل, ئر] [ئن٢ٌُّ

آرىًٌآل هجلمًآل؟ ـ_أل, [كوجلحب دنبّهُّ حب[طؤ,� _ألوحمإلال مآل ٌرصخبسًآل [كئًء“ة,ألً[
خآل“[! دئ تتأب ثج آمخلخت[ حب[ختًٌجن؟ ـ_أل, تتأإ تج آحب[ألّ,ئ ألنبجل؟ ألدً﴿حت ـ_أل, تتج“تتأإ

!] ـ_أل, تأإ ثتج آرىًٌآل ئ؟ رجلجن ـ_أل, ئَ ي,ئ خدجل[إلّال ؤن رىئال مألخبؤ, ألوحمَ
تأب [ئيخبٌجل؟“آرىًٌآل“ثتج

[آل“_ْىلصب“خجت جتةجلأل,ُ [ئحتٍ [ظي غنئ [ألحم,آل جميًل دنخب [ئجلذ ي,ئَ ْؤ,
آرىًٌآل ْ[ئخنجل؟ [ظ٤ م,خته,� ؤأل, خي,خت“ةً[صخب يخب [ألحم,آل إلًجت[ [ئَ [ئجلذ ـي,ئ

تتأب تج
إلأل,ء ْألدئدئ [آل ألألخلئ ـإلئال [ئجلذ ي,ئ د,دئ دجلش دأل,ّـ حلؤ,آل ه ْؤجلَّ“س,ئسُّ

ثأب ئحم,ألإلال؟“آرىًٌآل“تتج
سال [ئحميًلإ سال دنبخبحب“[ظئيإ [ئىر,ذ _جمو,خت _ْئ ؤنئآل“ه [ظي هإلحت[“ خجت[�

[ئخبٌألًألُّب
خيّهر دف يفؤن ٌُّ]“جت[ز _آل خجت ق,ؤ,�إ خٌُّ“ْ[ىلصُّ ث ثج خحننّ,ّـ ه ْإلأل,ء

ْؤآل _ختجمئ“آد,كوجلحبأ ؤآل �ي,ط [ئحمّخب خيًز ـ٥نز [!ج مآل ْ[طؤن [كوجلحب
[ي,ألّالب ؤن“رنخبحب [ئًصخب[ألُّّ مآل خألإل,“ خبسأل, آد,طؤنأ؟ _شئأل, ؤآل ٌحتإلذ

جيذجيآلرجهضجل أ ب



[ي,ألّال مخبحب دئ [ئيخبٌالإ [ئنإلخب ه ألجل[ُ ؤ, إلً [ي,ألّال ئّخم“هيل“رنخبحب ئىآل
ـيخبْجن“يخبْجن ثج“ت ه“خحننّ,ّـ [ئً[ختحب [ئحمجل[هّال خف“ألخب[ّـ ؤس هئألحمرؤن _ٌمب,ب
_يئ]“ألإل, ْ _ةسجل “س“ؤجل[ز“د,ئمبدلس ـيخبْجن؟ ةئؤُّ ك,جت[“رجلحب يخبْجن؟

[ئسسُّب [ئإلًز _ي,ألّال خف رخن٤
بتأب ثتج آًٌصأل, يخبْجن؟ ـ ه,ذ

ثتأب تج ئًي, ثإ تج ,ٌآخت يخبْجن؟ ـ ْ[دآل
تتأب تج ثإ“_هحمخم آترحم,ئًألّىِ“تج يخبْجن؟ [ئيخبجن“_ٌمب,�“ـ ْ[ئجلْض

[ئجلذ سسُّّ“ـٌد,ختة دجلةُّ _ٌمب, خألإل, ئئخننذإ إلجلْآل دجلةُّ خف [جمرؤن سال
مئّ ْشإلَ [ئجلذ ٌجلهن ٌْجلكب مئّ دًشإلَ [ئجلذ ٌمبّـ ْغجلجمب

[جمال  ؤئ ألإل, [سئس] [ئرىجل[خت إلحت[ ك,جت[ تتبثتأب آمخبحب“ثج جمؤ,�؟ ْقألص
خف _﴿جلٌّ خحن,ختَّ _هئّحمز“إلحتُ _د,ختةإلالب؟ ْ_أل, ـهّشنئًآل“[٥“آمئّإلالأ [ئجلذ

==[سس [ئجلذ [جمال _آل
ْئِ“ـْ[ه] ؤجل[زب“ه“[كجلُ سس !] ْ[ه,ُ [!إ حننذ ٌئنآل _آل دئن,ال ك,“_خت[حب سال

مئَّ“ختْض ـة,آل [ئس,ئسُّ [كجلَّ ْه دئن,ال؟ [ئجلذ ـْ[ه [كجلَّ“[ئس,ألُّّ ْه دئن,ال؟ !]
ـ[!؟إ“ـ[ئجلذ؟إ“ـختْض إل [ئسس إلحتُ“[كجل[ز صم“_آل جتأإ تت ثتإ جتإ تت آمخبحب [!؟

ْ[دآل“ْ[ئجلْض [ذ خف [حن,ختَّ _ألإل, ؤنأل]“_ال د ة,آل“إلحت[“خيخبهَ هإلئ [!؟ب
[ئيخبجن]

مئ ْقجلحبإلال [حنجل[خت سًختَّ آن“تبتأ ه _آل“جتةجل دنخب [ئس,ألإ [كخلؤًخت ه سال
[ئحمؤً[ز ه ـ[ئحم,ةآل مئّإلال ختحب“[ذ آن“تبثأ ه دنخب“جتئج هخألَ“جتةجل [!إ

بب؟ خيإلًّآل مئ ؤئى ؤحمصز هيخب _أل, _ؤ, دإلالببب ٌحمرإلخل [ئجلذ ٌمبصإ
شإلَ ؤآل ٢﴿_ ـخألِ ٧] [كجلجمًال ؤنئأل,� [دآل مآل غخبسأل, ثبجأ آن ه سال

ؤ٤[س,� [ؤال هحم�ّ ْئخبرب“[جمحئأل [ئًّال [دأل“_أل, _ألز ف ي,ئ [ئجلذج يمب,ّـ
ئببب؟ ؤئى,� [ختمج ي,خي_ْ ئإ

ببب رنيئً[ _ٌإل,“[كئًء ,ٌ ـه,آل [ئيخبجن [ئجلْض ألنبّصُّ“ْ حتٌجل بتبتتأ آن �]٤﴿_ْ



إلحتُ“_ٌمب,�“خحن,ختَّ _هئّحمز بب ٌهمبذببب؟ دآل“ئ] ئً[ بب“يد� [ئجلذ“ممًي [مدخبْ[
[ئيخبجن]= ْ[دآل“ْ[ئجلْض [ذ خف ْ[ىلصُّ

[ئإلًز _ي,ألّال خف _ْىلص“خحن,ختَّ _آل“ألنر٢ُ ؤ,“قىآل عخب ثت ثتج خحننّ,ّـ ه سال
آدجلْض �ي,ط [كرشحمخب [دآل خيًز خف [ئيخبٌال“صّس“ألحمرؤن [ئنإلخب ه [ئسسُّ

ة,آل ه,دآل ْختْصَ؟ ختجمئأل_ [ئجلذ [ئحمّخب إلأل,ءب“ْ[آل _أل, ْشًحبُ ـؤألحت [ئألدًَّأ
[ئجلْض _ختجمئَ ةؤ, [ذ _ختجمئَ [ئخلؤ,آل ؤئّـ ْه [حلئإ ؤألحت [ذ مألخب إلأل,ء

[ئيخبجن“_ٌمب,=
ْئيخب ْىلًضب دىئ نئأل,� ؤ� [ظي إلحت[ عخب هخألأل, [طخبٌخب [ئنإلخب خف خجت[“ْخيئأل, _ؤ,
﴿جلش هنألخبؤ, ئئس,ئًسب خيجلٌص _ْئ“خمآل إلً [كحمّص ؤنؤًحبٌُّ ؤخنإلخب ة,آل

ؤسئ شحمؤُّّ ُّّدإل مئَّ [ئيخبجن [ئجلْض ألخلئ [كنؤًحبٌُّ ؤّ,ُ ؤآل آ[دآلأ [كحمّص
دَ“جمجلختز؟ [ئحتٌّ [ظدّذ دأل] ـ_ألز ع,محد,�“[دآل ن �٥ [ذ ْخيًز ك,ؤُّإ

تتأب تج آؤجليخم
د,جمال ـمؤخبْإلال إلىحت[ [كحمّصإ يّ,ؤُّ دنخب [كحمّصُّّإ ختجمال“[كنؤًحبٌُّ سال“ش,ّـ

مؤخبْإلال �“ٌيئ _ألَ ْألصم جتأب ثتج آؤر [ئيخبجن؟ ْ[ئجلْض [ذ“ْ[دآل
خئَ إلال [ئسسُّ [ي,ألّال د,جمالإ“آل دئ ْ[ئجلْض“[ئيخبجنإ [ذ“ْ[دآل دح٥,ّـ

ْ[صخبب
�هؤس [ظنبجلب روًة [ئنإلخب“[طخبٌخب ه [ئس,ئًس“[يخبجن خف [حن,خت[ز _آل ْ[ئً[ين

ختدأل, ـألنؤُّ دًئخم ٌيًئ“[ئجلجمًئ ةًختألسًجن خف [ئجلجم,ئُّ“[ئس,ألُّّ ﴿ر,ال ه
خؤفب؟ ؤن“قّنىالإ [ئيخبجن [ئجلْض ْحنجلةُّ [!إ [كحمّصإ“ْظدُّ ٌحمًن

فيرمب [كضر,ختٌآل ـخف ٌجلحب“[ئيًئ [ْف د�جلجن [ئجلجمًئ [هرر,صُّّ“ختجم,ئُّ ْه
[كحمّص؟ ٌحمًن حبال ْختحي ئئ�,مُّ [ئجلْض ريخبٌخم ه [ئحم,ديإ [ذ مئال“[!

خئّإل,“[ئي,ختٌّّـ ئ٤شن [ظيّيُّ“دنّألإل, إلحتُ مآل [﴿جلٌّ [ئخنً[إلخب دنمن ْإل,ء
جتبتتإ _مؤ,ئ“تج ثتإ ثتإ تتج ثتإ“ًٌصأل, تج [ئو,طخبَّج“ئًي, ؤآل _خت[حب“[كخلٌخب [ئنخلٌخل“خجت[

ث تإ ختٌ,“تج بتإ“تتإ ٌإلًجت[ جبثتإ بتج م٢[ألّف تج“تبثإ _هحمخم تبثإ تتج تةًختألسًجن



ببب“[١ب
ْ[صخب] ٌحم,ٌّْ سسُّ ةّو

ْ“ٌىًآل إلً“[! ةئ“_يألًال سسُّ _ي,ألّال ةّو ٌوإلال ْ [ئدنمن ٌجلرد
_آل [ظحم,ذ يً[مخب _دحمل _ئّخم ٌْيًئًآل ْ[صخبب خئَ دئ خ٧ُّ سسُّ [ئألإل,ٌُّ ه
د,ئألحمدُّ [ظ,ئ إلً ْإلحت[ ح“تج ت ا ت ا ت _ٌمب,� ئىآل “أليًئ“٧ال“ألنالإ تب ح ت إ ت إ ت
ه _أل, أل_ رؤآل ـ_ئحمز ئوّئدخم [كحمّص يًئ [ئىر,ذ ه ْختحب ئيخب ئي,ألّالب
_ألَ“ختْض [ئىر,ذ ه ْختحب [ئيخبجن [ئجلْض ْمآل بتأإ تتج آًٌصأل, ؟ �ه ْ[ذ [ذ

ذ“ْه] ه _ألَ ؤنأل,ُ ثأ“ْإلحت[ آنمحُّّ“تج [دآل ختْض ْ_ألَ آؤر“بتج“جتأ [ذ
يئّئب دنخب ؤآل“[ئرًىلّص“٧حتُ“[ظيّيُّ خف“ؤخلٌخب ألحر [دآلب“ْجمًي

سسُّ [ئجليال
ٌىآل [ئىًآل]“خآل“� ه ﴿,ني ْىلن ؤآل آتأ ئئجليال هّؤ, هىجلز جمدي“ئ“_آل إلئ

ه رحم,مخبء دنمن“[ؤسئُّ هحمحيخبال“ئ [ؤجل ه“إلحت[ [ئروى٤ ئ جمدي يخب
جتئب

ْد,ئر,ف [طًإ“ْ[ئدصجلب [ختمجإ ئئصّ,َّج ظ,ز سسُّ ةًةدأل, ه إلأل,ء ب
ؤ,طُّّب ْ_ شًٌُّ ْ_ _ختىلُّّ رىًآل يخب [ظّ,َّ هخآل

صًّ[آلب ب ألد,ز سس“خيًختج“ق,حب“ب مئ [حنّ,ّـ ْشًإلجل ب
ن,حلٌُّب ب جم,طئُّ ب خيئدُّ _صً[ئج ٧,“سسُّ ْ[ك,حبَّ ب

[كرىئال [ئسسُّج [ئمبؤ,طجل _صخب مآل [ئىال غجلش  [ئئهُّ يً[مخب ْه ب
ْ[كض,محذ“ْ[ئه,طذب

ْؤحم,ٌّْب ْ_خيهجل _ة٢ ب ْؤً[حلٌّ ْ ز هًة ألحمرضخبالج ْئئؤي,ختأل,ز ب
ْؤحمريدئ ؤ,ىل“ْص,ىلجل ؤآل“سسُّج ْ[صخب إلً ةئَ [ئخلؤآل سال ب

ْختْضب شحمخب“ْألوخم سسج ة,طآل ْ[ألحم,آل ب
جتٌئأإ آخت_جنإ“دخبآلإ ختطّحمُّّ _شخل[ّـ سسُّ ؤآل ؤىًألُّ [ئجل[يُّّ [ظًّ[أل,ز ب



جم,ةإ“هجلنأب آشحتختإ [ئألد,ر,ز ْةحتئ [٥,ءب ْةحتئ
ْ[ئّى٣ْأل,زب ْألًّرجلْأل,ز دجلْرًأل,ز [ئرىًٌآلج سسُّّ َّ“_ٌمب,� ْ[ئحتخت� ب

آ[كسئسأب _ىلن سسُّ [ئحتٌّ“ئَ ؤهئي“إلً إلألخبجم ْ_ْئ“حنىئ ب
ْ[خترو,نأب ْ[ئنجلمج آ[ئ�ًئ سسُّج _دن,حب ٌىًآل“ئَ _آل شحمال ئىئ ٌْئخلال ب

نأب نيإ آجنإ ظ,ْخت سسُّ ٌئخلال [ئوجل[ه ألي�ُّ“ه ب“ْئرصخبٌخب
[ئً[آل ْةئ ْ[خيوجل“ْ[حلختةإ [كجل إل سسُّ [ئجلطّحمُّّ ب“ْ[ئً[آل

ؤن,�ب [ئً[آل ٧حتُ ؤخلش إل [﴿جلٌّ

� طؤظ�ش]� �ج�لأل ُّط�شيؤم طي�ع �ح�
ئألجلٌّ“ةّو [ؤسئُّ ؤآل“إلحتَّ [كخلٌخب جمجلحب ل _ةسجل [آل“ألحمرؤجل قىألأل, خألأل,

ئىأل صًئأل,ب ؤ, هّأل,“ْةئ ةئ“ؤ, مئ“ دنبؤرَ“[ئً[ىلصُّ آتأ [ئجليال ٌمبن
سّ,ز“[ئرئس] ؤآل سس مئ [ئمبًّـ ؤآل ؤخلٌخب[� مًحب“هحئي دإلحت[ ةرو_

دأل,ب ؤجلز
هإلئ ْ[خترو,نب ْمجلمج“ ئَ“محًئ “ ٌىًآل _آل“ ٌئخلال“ _ٌّ“شحمال _آل جتةجلأل, s

ؤحمرصّئب خت[دن,�] دنخب[� ألمبّو “_آل صرؤ]““_قىألأل, _ؤجل [ئسسُّ [دن,حب إلحتُ
دنخب[� [جمردنخبز _أل إلذ ؤحمرصّئب _ٌمب, [ش,دُّ [ةرو,ّـ“ددنخبٌآل] _ْقىألأل,

ْ نبئ هيل [ئ�ًئ“ْ[ئنجلمج “جمّنبدص“مألخبء [خترو,نب ْئّىآل [ئسسُّ ؤآل
ئيخب ْ[ينّ,�ب �,ّحن ئّخم [كحمرًٌّ [ئحم�ص إلحت[ [كحمرًٌّب ٌحمؤ“د,ئحم�ص ؤ, مئ

دخبْآل“إلحت[ حنّـ “ًٌشخب [ئً[ين ل ئىآل إلحت[“[ئخنىئ ؤسئ [ئجلٌ,ىلّ,ز مئال طّئ
[ئس,ئسب [ئدنخب

حبئُّ]]= ؤآل ٧حت[ _ئّخم [ئنخبالبب [ئسسُّ“ؤن,�“ْخؤ, [دن,حب رىًآل [آل خجت[�“خؤ,
[ئجلطّحمُّّ _آل“[ئً[آل جتةجلأل, هئيخب [ئس,ألب ه“[كس,ئ _دنخب ًَّ�﴿ جمألض�ً ئىألأل,

مألخبؤ, ٌ�جلٌّإ  ْ[ئحتٌّ ئَإ ئًآل  [ئحتٍ [ئألًخت ْ[حلختة ْ[خيوجل [كجل إل
إلحتُ _جم,جم,� إل“طؤّئُّإ“ْ[ئر]ْ [ئخل[إلُّّ [ئحمدنُّ [ئ�ّو _ئً[آل ٌألرش“ئأل, ٌألىحمجل



[ئً[آل“[ئسسُّب
إل [ظجل[ختَّ ئىآل ؤألمًختَّإ ن٤ [ظجل[ختَّإ“ْإل“_حننُّ _حننُّ خئِ ٌخن٤ [كجل

أل�مبش ه ختمج“ْخئ ْحلؤُّ ؤرأل,إ ْخ شحم,حبأل, حلؤُّ ْإل [ظّ,َّ ؤنبخبخت
ْ[-,خيّئب ئئسؤ,خت

ئىآل لئؤُّ“ص,ئىُّب ه حمِ ق� [ئمبًّـ ْدخبْآل [ئمبًّـج خئِ“_حننُّ ٌخن٤ ْ[خيوجل
ألجل[ُب _آل ْقىألأل, ةؤ, ألجلٍإ غنئأل, إلحت[“[ئخنن,ن

ئىألأل, ألجلٌّ“إلحتَّ“[حننُّ  ةأل, ْخآل [ئىّؤ,ٌُّْج [حننُّ خئِ ٌخن٤ ْ[حلختة
ةّ,ألأل,ب حب[﴿ئ ُرألخن [ئحتٌّ [ئرحس٤ ألخبختةإل,“ؤآل

“ـ_آل [ئىر,ذ ئيخب“جتةجل [ ئجلْص] ئئؤش,ئ د,ئألحمدُّ ه“ق,ال“[ئرً[هي _ئّخم“إلحت[
إلً [ئحتٌّ !] ئىآل ثتأب تج ثتإ ترّؤًس,ْجنثج ثإ آتًٌصأل,تج ْ_ألَ“ـٌ�جلٌّ؟ ألًخت؟ !]
[ي,ألّال ه ئأل, [ئًصِ ٌنئألَ“ ألوحمَ]“_� ٌنئآل“ئأل,“مآل �_ ٌ�جلٌّإ ْ[ئحتٌّ ألًختإ

[ئيخبجن] ْ[ئجلْض [ذ“ْ[دآل [ئسسُّ
_صخبب ٌجل[إلؤ, ه [ئيخبجن ْ[ئجلْض [ذ _ؤ,

ئىئ“[حنّ,ّـ [ئًصّخب [كنبخبخت خألَ ْص,هم“[ظّ,َّب [ظّ,َّإ “ؤنبخبخت [ذ“إلً
جثأب ث آتةًختألسًجن

ْ_ؤ, ثتأ تتج آًٌصأل, “ٌجل[ُ [ئن,� خآل مألَ“[كحمّص _ٌمب,“ي,ئ ْ[ئجلْض“[ئيخبجن
ْجتئ دئ“جمّنجلهًألَب ٌ�جلٌّأ  آألَ جم٤ْألَ خألإلال ٌيئ ئئؤؤألف“هئال د,ئألحمدُّ

هّىال؟ ٌْىًآل ؤنىال ؤ,ةس ـألَ هّإلال رحس٤ُ ؤآل
_ألإلال ةؤ, تجتأ آتًٌصأل, ْحن,إلخبُْ دنًّألإلالإ [ئدخنجل ختخُ هئيخب [دآلإ _ؤ,“[كحمّصإ
ه ٌردن؛ ألًخت“[ئن,�إ“ؤآل إلً ـ_أل, ةيًئَ ٌجلْ[ج _ؤىألإلال“_آل _ٌمب, دً[جم�رَ

[ئحتٌّ [ظيّي؟ ـ[ئألًخت“ إلً ة,آل دئ [ظّ,َّ؟ ألًخت ئَ ٌىًآل دئ [ئمئؤُّ ه قخن
تج“جأب تتإ ثج آًٌصأل, [حنّ,ّـ ةئ صيّيُّ _لإلجل

[ؤـألنِّه[�طوطم� حطي»ِّطشعِّك�ُّ ح��ِِّ�ذوغ ٍ�]



[ئخلؤآل _آل جتةجلأل, ئيخب [ئس,ئسج [كسئ ه _دنخب _﴿جلٌّ “ًَّ�﴿ جمألض�ً ئىألأل, s
ة,آل ك, سأل,طّ,�“هيل [ئخلؤآل ة,آل ئً ْؤحمريدئب ؤ,ىلِ“ْص,ىلجل سسِج

ة,آل“ْشًحب هؤ, خجت[� ؤ,مجإ إلأل,ء ئّخم _ألَ �ؤس ْشًحبب“هئألو٣مج ئئخلؤآل
ألرىئال [ئ: [ئئصمُّ ئآل“ٌىًآل“٧حتُ _ٌمب,� [ئئصمُّإ“ْدنخب“يئّئ ص:“إلحتُ ئئخلؤآل

�“ٌىآل ئألو٣مج“_ألَ رحنِ=“_ْ [ئخلؤآل“ةئَ“يخب _آل ؤن؛“جتئ ْشًحبإ مألإل,
[ئخلؤآل ة,آل مئِ“[محة ظمُّ ؤ,“ة,آل“إلأل,ء _ألَ ؤنأل,ُ إلحت[ ص,ىلجل[�إ إلأل,ء

ه ٌألرإل [ئخلؤآل هخآل إلأل,ء“ؤحمريدئإ ٌىآل خجت[“� _ٌمب,� ؤًشًحب[�“هّإل,ب“ْد,كسئ
 ْد,ئر,ف جتئبب يدئ ؤآل ألرإل] ٌْيّأل,�“ٌىًآل“يخب دئ هّإل,إ عآل ئر] [ئئصمُّ
حلؤآل=== ه“سّ,�“ْخس ٌىًآل“[ئخلؤآل [آل خؤ, خجت[� [محةب“ مئِ حلؤآل إلأل,ء ٌىًآل

ؤآل ٌرصجلء إلئ [يف,ُ] ٌّ_ ه _ينبخب [ئخلؤآل] ٌرصجلء ةّو ألوىجل حبمأل, ْ[آل
[ [ك,ىلِ خئِ [كحمريدئ“_ال“ؤآل“[كحمريدئ خئِ [ك,ىلِ

[كحمريدئ ؤآل خألَ“ٌحرّأل, دئ [كحمريدئإ خئِ [ك,ىلِ ٌحم٤“ؤآل  [ئخلؤآل خآل [ئً[ين
”[ئًّال” ألحمؤّإل, [ئخلؤآل“[ئ: ه٣َّ ألح﴿حت حبمأل, جتئ ئرًىلّص [ك,ىلِب“ عً ؤرشإل,�

دنّخب“ة,آل“إلحت[ حلؤآل ؤألحت [ئىئؤ,زب إلحتُ هَّ ريجل_ _ألز [ئحتٍ _م؛“إلحت[“[ئًّال
“”[جمدًن سال [ئي,حبال” ”[ئخنإلجل _خيدص سال [ئي,حبال” ”[ئن,ال [ئدنّخب ه“[كحمريدئ [ئًّال
_ألَ دخب ْإلىحت[ [ظ,ىلجل ئًّال”“_ٌّ“ه]” _خيدص [آل إلً “ْإل, ”[ئهخب”ب سال [ئي,حبال”
[ك,ىلِب” ”[ئن,ال سال ”ئخنإلجل“[ك,ىل]” سال ”ك,ىل] ”[جمدًن سال ”[ؤخم” جمّنبدص

خئِ خئّأل,“ؤآل“[كحمريدئ _رز ”[ئًّال” ألحمؤّإل, [ئ: إلحتُ“[ظيدُّ _آل ٌرمبص إلحت[ ْؤآل
خئِ [كحمريدئ ؤآل [ئً[صخب [يف,ُ إلحت[ ه حب[طؤ,�“ٌحم٤ [ئخلؤآل [ك,ىلِب خئِ [ظ,ىلجل

[ظ,ىلجل“خئِ“[ك,ىلِب
جمّنبدص [ئحتٍ غًٌّ“[ئخلؤآل [ئحتٍ خألَ“[ئًم,ّـ [ئخلؤآلإ ؤنبخبخت إلً خجت[�“ه,كحمريدئ

[ذ= [ئخلؤآلإ _دً خألَ“إلً ”[ك,ىلِ”بب سال“ٌنبدص ؤ,“”[ظ,ىلجل” ه“ْيز
ؤآل“[ظ,ىلجلإ“_ْ _ة٢ _ألَ هإلحت[“ٌنأل _دً“[ئخلؤآل إلً [كحمريدئ ةًآل إلئ ئىآل

ص,ىلجل[�ب إلأل,ء ة,آل [ئخلؤآل ؤآل ةئ“ظمُّ ه ألَ [ك,ىل]“ةإ ؤآل _ة٢



هّؤىألأل, [ك,ىلب“ خف ْإلىحت[“د,ئألحمدُّ [ئخلؤآل“ؤًشًحب[�ب ؤًشًحب“ؤ,حب[ال [ظ,ىلجل خآل
ق,ؤ,�إ“ْةئ ؤرحم,ٌُّْ [ئسسُّ ْ[كحمريدئإ ْ[ظ,ىلجل خآل“[ك,ىل _آل“أليًئ خجت[�
ٌىًآل _آل _ألَ“قىآل جتئ آل“ٌنأل_ حبْآل [ئخلؤآل“ةئَإ إلً“[ئخلؤآلإ ْ[صخب“ؤألإل,
سسرإل,ب ْشًحب دخبْآل مأل_ مآل“[﴿جلٌآل د,جمريئ إلأل,ء“ْشًحب“ئً[صخب
ْألحمؤنَ ألجل[ُ ه,ئحتٌّ ؤألمًختإ ن٤ [كحمريدئ [كحمريدئج“خآل ه رحؤئ ْ[آل

صر“ٌرشحمخب �ًظإل ئأل, د,ئألحمدُّ [كحمريدئ ٌْمئ [ظ,ىلجلب ْألنجلهَ“إلً
﴿ئَ ْؤآل [كحمريدئإ ٌنئآل“ئأل, [ئحتٌّ إلً خجت[� ه,ظ,ىلجل [ظ,ىلجلب ه ْ[ين,�“صّ,�
[ألحم,آلإ ؤن ميُّ ه ٌخب﴿ئ“[ئخلؤآل [ظ,ىلجل “دً[جم�ُّ ألئري“د,ئخلؤآلب عآل

ة,آل“ظإلً�ب [ئحتٌّ [كحمريدئ ألحم,آل“مئ] ٌْرنجلي
ٌجلجمئ هخألَ جتإلذ خجت[ [ظ,ىلجل ْةحتئ [ظ,ىلجلإ [ئحتٌّ“_ختجمئ [كحمريدئ“إلً

جتئ ؤن ئىألَ ؤألمًختإ ةًألَ“ن٤ ه ؤسئ“[كحمريدئ ك,ىل]ْ [ك,ىلب خئّأل,
[ظ,ىلجل مئ ٌئي“[ئمبًّـ [ئحتٌّ خألَ [كنئالب ْإلً جل [كحتة� إلً شخب[�ب هّأل, ٌسجل

خئَّب [ظ,ىلجل ٌح﴿حتأل, خجت ئَ ئألحمرنخب [كحمريدئ ْمئ ختُإ هأليخب�
ىلًّـ س,ألُّّ“ه ؤجلَّ هّإل, [ئرحؤئ _مخب [ئنشّدُّب [ئرنبًٌجل[ز _يًٌّ“إلحتُ ؤ,

ْ[دآل“ْ[ئجلْض [ذ سسُّج _ي,ألّال إلً [ئً[صخب ه,! [ئو,طيُّب [ئجلْصُّّ [ظي,طي
ؤجلَّ“ـ[ئحتٌّ ي,ئ [ئحتٌّ جثتأ ث آًٌصأل, [دآل _ختجمئ ٌجل[ُ“_صخب “ٌّذ“[ئحت]“ [ئيخبجنب

خئّأل, _ختجمئ [ئحمؤ,ّـإ خف ؤمب ْ[دآل“خجت جأب آًٌصأل,“تتج [ذ؟ هيخب“خت_ٌّ ختخأل
ْ[ئحتٌّ ْ[كنئال جل [ك�حتة� [كحمّص رند٤ ملحمذ ثأ“ْإلً آًٌصأل,“ثتج [ئيخبجن [ئجلْض

تتبثتأ=== ثتج آًٌصأل, ْغ٢أل, [كحمّص ؤآل ٌح﴿حت
ؤألَ دخب “رحتٌّئ

ه س,ئًس !] خآل “أليًئ _ألأل, [كًىلًن“ألًىلص إلحت[ ؤآل [ألرإل,ّـ حبمأل,“يدئ
دخنّّـب ألخندإلَ  ه,! بب ْ_ ْ_“سس [ئخلؤآل _ي,ألّؤَ“آل“[ئألًخت“سسإ“ْآل

ـهدؤآل ْ_ٌمب,� رن,حبئًآل“دَ؟ [!“ْ_ٌّ“حندَ رخندإلًآل ٌيًئ“[ئىر,ذ“ـهدؤآل
ةد٤ [ئو,ختة خآل ةإ ثتأب ثإ آخحننّ,ّـبتج [ئيخبْجن؟ ٌيًئ هحجم,ٌَْ رخندإلًألأل



جتئ“ ؤئ“ؤظَب ؤن ئىألإل, ْ[ظ,ئي [ظئّيُّ دف ْحن,جمن
_ألإل, دّى,جمً“ٌخبختء ئن,ك] ئئوأل,آل ئًصُّ ٌجلٌّ [ئحتٌّ [ظد٤ _آل أليًئ جتئ ئرًىلّص

خت٥إل,إ ئئًصُّ“[ئر] دوألَإ“ه إلًإ خألَ رمإلجل“حنضنبّرَب آل“هّإل, مؤئَ ؤآل
دّى,جمً“ألوحمَب إل ئّحمز محدن,� [ئئًصُّ ئىآل دنبؤ,رَب ْهّإل,“لإلجلز

[ئىًآل ه“ةئ ًٌشخب “َهؤن“_أل“ عآل“دنبخبحبَّب ك, إلحت[“رخندَّ“دحمّل“شخب[�
مشذ إ“ه!] ﴿ئّيُّ ألَ إلحت[“[ئىًآل ئىآل ب“جتأب ثت تج آرسألُّّ !] ؤ,“ٌخندَ

[ئحمجلؤخبٌُّ آ_ٌّ“يخبخترَ [كألمًختَّ مألَ“ـآل“_ؤًختُ“ن٤ �,ّحن ئأل, ة,آل“ٌمإلجل خآل
بتأب تج آختْؤُّّ د,كنبألًم,ز؟ ؤخبختةُّ� [ئن,�إ ﴿ئي ؤألحت ر�جلٌّ ْإلًرَأ

٧] خئِ“[مآل ألرصًئ سال صًئأل,“ْألجل[ُ“سسّ,�إ خف“ةئ“ؤ, ألألمجل خجت خألأل, ألنال
[كأل�ي ؤآل _“ٌىًآل ْ[ئجلْض“[ئيخبجنإ ْ[دآل [!“[ذ مآل ٌرىئال هألشخبُ ه“[ئًصِ

!] _ؤ,ال ألحمشخب مممبًن ةإ“دئ“خألأل, ررنشذ] _آل ئنيًئأل, _غًحل ألن٣مج] _آل
ؤ, ئأل, ألوحمَ خمألَ ًئ ْ[ئحتٍ [كحمىّألَ“ألوحمَإ [ظطي ئأل,“عآل _مئآل [ئحتٌّ

ْ[ئس,ئًس شًإلجلُ ئً[صخب“ه] !] مآل [ظي“[كد,ختء إلحت[ د,ئأل, مئِ غ�جل ة,آل
_ ه



الةالآل٦ج_ؤج!ج جقحتإلشا ت٦ ذجئإلج
أ “تت تتج ؤ: آ ”[ ه“[كحمّص رمألًآل ”ؤ,جت[

ْئىآل“[ئنىخم“إلً ؤي,ال“خئَإ خئِ ْختهنًُ [كحمّصًّآل َ خألحم,آل“_٧� [كحمّص _آل [ئدنمن ٌمآل
رأل,حلئ [ئحتٌّ !] إلً _ألَ ي,محن دًىلًض ٌجلٌّ [كيخبجن ؤؤآل“د,ئىر,ذ ةئ “هخآل [ئنبصّصب

خألحم,أل,�ب ئّنب٤
ٌحمر�ّن]” هإلئ خألحم,أل,� ٌنبدص _آل !] _خت[حب ”خجت[ [ئحم[ئ“[ئر,ئِج ألحمحئ حبمأل, [ئدخب[ٌُّ ه

ٌيًئ يخب ئىآل [!ب يخبختَّ عخب“ؤآل _آل غًحل“ئأل,“يل ه إل“”ألنال” ٌيف [ش,دُّ“دىئ
[ش,دُّ جمحختش ىلجلْخترُّ]”إ ْؤ, جتئ ئخلْال ؤ, ْئىآل حنّـ ةئ ٌحمر�ّن ”خألَ ؤن٣مجج

[كحمّصب ةو,ختَّ مآل [ظخبٌس مألخب [ئس,ئس [ئونبئ خئِ [كإلال [ئحم[ئ إلحت[ مئِ
ئ:“إل] إلحتُ“[ظيّيُّ مآل د,غ,حل ئألرىئال ْ[ظخنًن [ئًي,خت دىئ هخبمأل,“ألي٣ذ [آل _ؤ,

[يخبجنبآ خق,ألأل, دألًحب ه دألخب [يخبجن
يّئ خجت [ئدخنجلب _هإل,ال [كحمّص“ٌحمؤً“هًة حنضنت [آل إلحت[ج أليجلخت _آل ألجلٌخب [ئدخب[ٌُّ ؤآل ْخألأل,
[ئنإلخب“[طخبٌخب ه ألوحمَ مآل ْي,ئ ثأ جج آخحننّ,ّـ مشّد,�؟ ـٌخبمِ“[٥َ [ئيخبٌال ه مألَ
هّيًئ [ؤجل إلحت[ [ئيخبجن [ئجلْض ٌْةخب ثتأ تتج آؤ: [ذ؟ خ [دآل ٌنجلي _صخب ـئّخم

ثتأ تج [طحمخب؟“آترّؤًس,ْجن ه لإلجل !] [ئريًٌّ جمجل ممّال“إلً ـد,ق,ن
_آل دخبّـ جتٍ د,حب هخألأل,“ألجلٌخب [!إ [دآل إلً [ئىر,دُّّ“مئِ“_آل“[كحمّص د,حبئُّ [رّ,آل ْيدئ

دَج _م؛ [ئىس٤ْآل ٌوإلؤَ  [ؤجل“[ئحتٍ ألخنجلض“إلحت[

٦جقحتإلش ل٦٥_ئآلْ
“ْ_ دألًَّ“د,ئرأل,جمئ _ألإل, ْئ“ْإلئُّ [جتإل,آل ٌرد,حبخت“خف يخب “رنأل“ؤ, ! دألًَّ“[كحمّص خآل

رن؛“[جمديُّّإ  _ألإل, ةؤ, [ئًس؛ب [ئوىجل جتئ مآل ق,ؤ,� ؤألخلإلُّ [ئرخل[ْشآب“ه,كحمّصُّّ
[ألنخبؤز“[كحم,ْ[َّ ْخ ْصيإ ه]“ي,ألّال“جم,دي هئّخم [دآلآآإ ؤآل _جمدي [ذ _آل فن؛

[طًإلجلب ْصخب[ألُّّ روجلىلإل, ئر] [ي,ألّال دف
[ خجت[� [ئدألًَّ إلحتُ رنأل هؤ,جت[

ج ؤسئ شخب[� إل,ؤُّ ختْصُّّآ خألإل,“رنأل“ؤخبئًز
إل“_حلئُّّ [-دُّ ْإلحتُ ثتأب تج [دآل؟“آًٌصأل, غذ ـ[ذ هأليجل_ [ئوجلٌخبَّج [-دُّ _ْ�ج



٧ْحت[ ثتأب ثتج آًٌصأل, [ئن,�؟ خألخن,ّـ يدئ [ذ _ٌإل, صددرأل_ ـأل ئذ [كحمّص ةيًئ
محدن,�إ“دئ ظحم]ْ ظجله] د,كوإلًال “ثتأب آًٌصأل,“تج صمبآل“[ذ؟ ـه خألَ مألَ يّئ

تتأب تج آةًئًجم ظدرَ؟ ـ[دآل [ئه,ف [ئئيذ دإلحت[ ذ ئ�ي� ةؤ,“_ألَ [ئجلْصب د,كوإلًال
!] ـخدآل هئىًألَ [كحمّص [!إ“_ؤ, مدّخب قّن,�“إلال ْ[ئدخنجل [كطىُّ خآل [كن,حبئُّ“[ئى,ؤئُّج س,ألّ,�ج

ـهؤآل ًٌؤإلال ه [ئّإلًحب هإلؤَ ؤ, مف ْإلحت[ !ب ؤن,حبئ ثتأ“هخألَ تج آًٌصأل, [ئًصّخبآآ؟
ي,ئ هيلإ“دئ ٌأليمن“[ئحمدز ألَ“� ٌيرئًُ _آل _ةسجل ٌ�ئدًآل [ئّإلًحب ة,آل إلحت[ _شئ
خجت ـ[ئحتٍ _ٌمب, مألَ يّئ ٧ْحت[ ثأب جتج ؤن آًٌصأل,“ثج“ثت د,!آ؟ ألوحمَ �ؤن,حب _دًُإ !] خآل
ثأب“ْي,ئ“[كحمّص تج آهّئ٩ !؟ ��ؤن,حب ٌىًآل _آل ﴿ئحمُّ �“غحمذ [!إ خيًختَّ ة,آل“ه

بتج“بتأ آًٌصأل, آآ؟ ْ[صخب ـ_أل,“ْ[ذ ْىلًض دىئ
_آل [دآل _ؤىآل هيخب ْ[دآل [ذ دف [ئ: [كخن,دإلُّ ئرئ [ئر,ؤُّج“ْألمجل[� س,ئس,�ج“[كخن,دإلُّ

آًٌصأل, خت_ٌّ“[ذ؟ ختخأل“هيخب ئوّئدخم“ـ[ئحتٌّ ي,ئ خيو,رَإ“ةؤ, “دنمن !] جت[ز ئأل, ٌنئآل
؟ �٢﴿ إلً صمبآل“[ذ ه إلً [ئًصّخب“[ئحتٌّ يلب“[دآل _صخب ٌجلُ � ْيّئ“_ٌمب,�“ـ[! تتج“جأب

ج [رُّّ ثتأب“ْه“إلحت[“رجلحب“[ٌ,ز آًٌصأل,“تج
[كحمّصإ ظخب خعّئ خأل,ختَّ ٧ال رمبّّـ ئ ن٤“[كؤألف _جتإل,آل مؤ_ يخب [ئخبإلجل ـخئَ“إلحت[

تأب تج آتةًختألسًجن [!؟ خيًختَّ [ئحتٌّ“إلً
تتإ“ثتأب آةًئًجمتج [كألمًخت؟ ن٤ !] خيًختَّ إلً [ئحتٌّ ظدرَبب ـخدآل

,ٌآخت [!؟ ـةئؤُّ خألَ مألَ“_ٌمب,� ٌي,ئ [!”“دئ ”خيًختَّ خألَ [كحمّص“هيل مآل ٌي,ئ ْ
مآل“[!ب [كن٢ ٌّ_ ب تتأ جتج

مئ ئً[صخب كىأل,� ٌىآل � [كحمّص يدئ [ئخلؤ,آل“[ئحتٌّ ةئ هو [ئجل٥ج [ئرؤسّئ خت[دن,�ج
[د,ّـ ؤ,“ةئال دنخب ـ[! دًئخم [ئجلجمًئ ةيًئ �ة,ؤ �ّقس !] قسئ _آل [محة

ؤ, ةئ [كو,ختيُّ“ؤن جمدّئ مئ ٌحمر�جلحب ةس٤َّآ؟“سال ْمحجلة يخبق,�“دحألً[ن د,ألدّ,ّـ
ظخبُ دإل,ّـ ْإلً [ئحتٌّ ببب [دألَ ٤َّ“ه﴿] [ٌ,ال إلحتُ ه ـةئؤأل, يخبق,�“ئّيًئ ة,آل

تأب ب ت تج آم٢[ألّف شًإلجلُ” ْختجمال
آ[!أ [ئىجلال خي,صذ خآل ي,ئ تتإ [كحمّص“ه“ؤجليخم جتةجلُ [ئىجل[ؤف“[ئحتٌّ ؤسئ ه

مئ“«جل ؤألإلال غنبئ _آل حبْآل ؤرر,ئُّّإ _ْي,ز ه مدّخب[� خف“[ئىجل[ؤف _ختجمئ _آل دنخب
كسئَ _﴿٤[�“د,مرد,ختُ خئّإلال _ٌمب,� _ختجمئَ خئَّ صدّذ ْ[صخب [دآل ئَ ة,آل خجت هخألَ [ئىجلالإ

ثأب آؤجليخم“تتج دأل] ٌإل,دًآل خألإلال �ي,ط [ئخنضنبإ



صيّيُّ ْإل إلًرَإ _حبئُّ مآل ئألرصخبس [كحمّصإ“إلّ,“دأل, دألًَّ ؤنأل هإلؤأل, _آل دنخب ْ[آل
مؤئ ؤ, ةئ ْظؤُّ ه“جمخبٌّ ؤألحمًشُّ صيإل,إ“خجت“_ألإل, [.ئخب[ز _ة٢ روّإل, “إممؤ

ٌيّأل,� ْإلً [ئيئّئإ جمألىرو“دحتةجل ئىألأل, مألَب شئ ؤ,“جم� ْةئ ي,ئ ؤ, ْةئ [كحمّص
ئّوإلالب ئرحمؤن“ْيئذ ْ_جتآل ئردنبجل مف ئَ ؤآل ئىئ ٌىو

ج كحمُّ _يحم,ال خف [ئنمّال إلحت[“[كًىلًن صخبٌسأل,“ه ْجمأليحمال

ُّّ٧] ئَج“· [٥,ّـ ه,كحمّص
ُّّ٧] ْ[ئنبو,ز ·
ُّّ٧] ْ[مؤ,ئ ·
ُّّ٧] ْ[ظ,حب ·

[ئيخبٌال [ئنإلخب“ ه ”ٌإلًُ” مآل يّئ ؤ, ألوخم [طخبٌخب [ئنإلخب ه مألَ ْيّئ ·
ُّجلنيألُِّّّنتيَ طم ُّ:�يٌّ حه�ة

ففَ +ظأل� طظ��يٌّغق ُّطظُ ُّطؤ�ى�ٍ ُّنتيَ س١ُِّّجلنيألّ [ف
حنيألّة

!] آتأ
تتؤجلَّب عً ”!]” _ألَ [ئند,ختَّ دنبجلٌص [طخبٌخب [ئنإلخب ه مألَ يّئ هئيخب

خي,خت ْ[ئىئؤُّ ببب !] [ئىئؤُّ ْة,آل [!إ مألخب ْ[ئىئؤُّ“ة,آل [ئىئؤُّإ ة,آل [ئدخبّـ ـه
تتأب تإ تج آًٌصأل, دّألأل,؟ ْصئ شحمخب[�

ثأب تج آم٢[ألّف [ئخبإلًخت؟ حبإلجل [!“خف ,ٌ ةجلجمّ [دآلإ مآل ـْ_ؤ,
ؤسئج _﴿جلٌّ _٥,ّـ [ئنمّال [جمال دإلحت[ ٌْجلردل

ثب خحننّ,ّـ“جج ه [ظؤ,جم“[كحتةًخت َ٥] ىلؤآل [ئيخبٌجل” !]”
تتأب تج [ئنمّال”“آرّ�خم !]”

ثأب آختْؤَّ“جج [دخبأ خف [!“[كد,ختء آ_ْ خف“[دخب” ”خ٧,�“ؤد,ختة,�
تتأب تج آؤر ؤنأل,” روحم٤ُ“[! ”مؤ,ألًطّئ“[ئحتٌّ

ثتأب بتج آًٌصأل, ”خ٧”



آتأ“”[دآل“[!”
ه“[ئًصآب ؤجلَّ بث عً ةحتئ مألَ يّئ

[ئ�دّنُّ ئئؤحمّصج [ئئرف ئئ�دّنرف ألمجل[� ْجتئ ؤآل“[ئدألًَّ“ئئؤحمّص ألًم,آل ْإلأل,ء
إلً ه,كحمّص ْ[صخب“ؤن,�ب خآل ْخألحم,آل“ه !] ب [.خب ب“ئَ ئىًألَ ْ[ئ�دّنُّ“[ألحم,ألُّّإ ُّّ٧]

ئَ“_ذ ٌىآل خجت“� ؤجلٌالإ [ك�ًدُّ ؤآل دًحبرَ [دآل“[! _ٌمب, _ألَ ةؤ, [حلئإ ؤألحت !] [دآل
دخنجلٌّب

ج خ﴿جل[آل [٥,آل [ئنمّال دإلحت[“[جمال ٌْجلردل
ه خ﴿جل “ٌخن,ختةَ ْ[ئحتٌّ [ذإ ظدُّ [حلئِإ“ؤًىلًن [دآل د,مرد,ختُ [ئًصّخب” ”[دآل
تًٌصأل, ثتإ“ثتإ تج ثتإ تتإ تج آًٌصأل, ؤجل[ز كخم مألَ ْيخب“ْختحب“إلحت[“[جمال [ئألحمدُّب إلحتُ

جأ تج
مآل [ئرند٤ إلحت[ جت�ةجل ْئيخب د,ئرشحمخبب [دآل“[كد,ختء [ئئيذ“[ئحتٌّ“_﴿حتُ ْإلً ”[ئدىجل”

ث تج ,ٌخت ثإ م٢[ألّف“تج ثتإ تج“ثتإ ةًئًجم ثج“جتإ آختْؤُّّ ؤجل[ز كخم _ٌمب,� [كحمّص
يّئ [ئحمؤً“ؤي,ؤ,�“هئيخب دئ حلؤأل,�إ [جمديُّّ روّخب “ئدىجل] ةئؤُّ _آل د,ئحتةجل أ“ْ[طخبٌجل
_ْئ حب[ْحب ٌىآل � ْمحدن,� ثتأب جثج آؤخلؤًخت [ختمج؟ ؤئًء ؤآل مئ_ مآل“حب[ْحب“ـ_شنئَ“دىجل[�

شإلُّ“[ئخلؤآلب [كئًء“ؤآل
”[ئجلذ” آتأ

[ئنإلخب ه ؤجلَّ بثث عً مألَ هحتةجل ئئؤحمّصإ د,ئألحمدُّ [٥,ّـ“حنًّم,� ْإلً“_ةسجل
[ختدنُّب ه]“أل,شّئ بثت“ؤجلَّ [طخبٌخب“ؤألإل,

ج ؤسئ _﴿جلٌّ _٥,ّـ [ئىجلٌال [جمال دإلحت[ ٌْجلردل
أب ت تج ٌنيًذ ثإ تج آتةًختألسًجن [.خب” ”ختذ

ثتأب جتج ثتج“تتإ ,ٌختد,ذ”“آخت]“ختذ”
ثتأب [ئىئ”“آ_مؤ,ئ“بتج ”ختذ

ثج“ثأب ئًي, تج“ثتإ ؤجليخم ثإ آؤر“تتج ”ختذ“[ئحمدز”
ثأب تج هّئد ثتإ بتج ًٌصأل, تتإ تج آئًي, ”ختد”

جيجننجدج١إلً يأل جقحتإلش ذجئإلجت
ةئ“[ئيخبختَّج آتأ



جمئ�,ألَب هّإل, ألجلٌّ ئر] [ئنمّؤُّآ ْؤنشخل[رَ صّ,رَ _سدررَ ؤ, إلحت[
ثأإ ثج آًٌصأل, [ؤجل[مج“فشجلحب“ةئؤُّ“ؤألَ مر_ ٌخنو هى,آل [كجلمجج مئ بت

تج“بثأب آًٌصأل, دنخب مئ ؤآل _ٌمب,� ْة,آل“ٌخنوّإل,
خي,خت“ـإلخبّْـ ظمُّ ْه [ئدصجل م,خيوُّ _جمىز ْ[صخبَّ هدىئؤُّ [ئ�دّنُّج مئ بت

ثتبتثأب ثج جتبتتإ تج آؤجليخم ممّال؟
٥“[ئدصجل مئ صر جمئ�,ألَ _سدرز ؤنشخل[ز سس [ئن,يئُّج ن٤ [ظطي مئ بت

ثأب تتج تإ“ًٌصأل, ثج ئًي, ثتإ ؤر“ثتج [ٌمب,� جث“[ألمجل ث آؤخلؤًخت [كّ,ُ جمدئ ئحم,ئ“ه]
تتبثتأإ ثتبتتإ“ثتج تتج آؤر ْ[ئحمؤ [ظدخل رىس٤ [مً[حلج“ؤنشخلَّ رحمخبٌخب مئ بت

تج“تبتتأب كجل“آًٌصأل, خف ْ ًٌئ“[ك,ّـ
خف د,ىل,هُّ [أل,شّئ ه د,ئرونبّئ ْختحبز ؤنشخل[ز آث [ئخنجلٌجلَّج [ختْ[ض مئ بث

رونبّئأب حبْآل _حن٤“خئّإل, ئر] ؤآل“[ظً[حبس [ئىس٤
تأب تتج“تإ جج“جإ آؤر مئ“[ئدخنجلج“ بث

ة,ألز“ؤنشخلَّ ْئيخب [كحمّصب يإلجلُ قّن“[ئدخنجل يإلجل [ئحتٌّ [كًزج“ه,كًز مئ“ بث
ئىآل ْ_ألفب ه“[ئي٢ حبهآل دنخب“_آل حنضنت ٌ�ي,ال ص,حبسُّ“هّإل, إل“_ْئ ئئن,حلخت خي,ؤرَ

مئ [حبئُّ _يًٌّ ؤآل ٌنر٢ ْإلحت[ [ؤً[زإ ؤآل ألوحمَ _ي,ال _ألَ [كنشخلَّ إلحتُ ؤآل [مشذ
[!آب _ألَ

ج ةئِ“[ئنئال آتأ
[ألمجل ببب ْحلة, د�جلجن آؤسئ _صخب دإل, غ٢ُ [حنض,ني“حبْآل“_آل _٥,ّـ ٌنجلي هى,آل بت

ثأب ت“جتتإ“ئًي,“جتج ًٌصأل,
[ألمجل ألسأل,طّئج آؤسئ د,طحمخب مألَ دنّخبْآل ْإلال _ؤ,ةألإلال ٌجل[إلال“ه ْة,آل بت

ًٌصأل,“تج“ثتأب
ثتأب ًٌصأل,“تج [ألمجل [ئحم,ؤجلٌُّج [كجل_َّ ص,حبسُّ آؤسئ ٌنجلي“ؤ,ىل“صّ,رإلال ْة,آل بت

ثأب ثج آًٌصأل, [طحمخب ملحمذ مؤجلُ ؤآل _يخبال إلً [ئحتٌّ ؤجلىلإلالإ “ْر,ختٌ÷ بت
جتب ثج ي,ختآل“تؤئًء ثتإثتأ جج آئًي, ْ[هى,خت [ئيئًذ ه ؤ, ٌنجلي ْة,آل بث

بتإ“تتبثتأب تثإ“تتج“ بثإ آًٌصأل,ثج [كجل[طف حلٌو ٌنجلي ْة,آل بث
ئًي, تبتتإ تتج تبتإ تتج آؤر غخبس“يدئ“صخبْسَ جمًي ْؤ, [كحمريدئإ ٌنئال ْة,آل بث

ثج“ثأب ًٌصأل, تتج“جبتتإ



آًٌصأل, حنّّـ؟ ةئ رنئال _ألز ختذ ـٌ, د�جلجن مألَ ي,ئ [ئحتٌّ [ئخنضنت إلحت[ ٌىًآل هؤآل
=[!] ألنال“ؤآل“ٌىًآل“جمًٌّ ثتأ]“ تتج

ةئ“[ئرً[شخب آتأ
[ئخبإلجل؟ [أليمب,ّـ خف [ٌ,ال ؤنىال“ةئ ئرؤّحتُ“ـإل,“_أل, ةيًئَ غئً“ؤألَ“حلؤ,آل  هإلً

آؤر“ثتج“بتأب
هإلأل,ء“_ةًآل“ه د,٥ سسُّ ْ_ خسأل,آل [شرؤن صّسؤ, ؤى,آل“ـألَ ؤألَ غئً ْ

بتأب ثتج آؤر ْجم�إلال؟
جمجلؤخبٍ آتأ

ٌىًآل _آل [درخب_ مألخبؤ, _ألَ ؤنأل,ُ ْإلحت[ آًٌصأل,“تج“تأ [ئىئؤُّ؟ ة,آل [ئدخبّـ ـه _حلئِج هإلً
ٌن؛“_ألَ“يدئ ك, ”ة,آل”ب دئ _ْ“دخب_إ خب ش� �ْ خآل“”[ئىئؤُّ”“ [ئًصِ ٌيًئ  حنّـإ ٍ“ْشًحب
_أل, [دجل[إلّال ٌىًآل _آل ـيدئ مآل“ألوحمَ [.خب ئَ ي,ئ ةؤ, ْ_ _حلئِ إلً درند٤“خ﴿جل ْ_ [ئدخبّـ

ثثأب ثج آًٌصأل, ة,طآل؟
ثتأب تج ,ٌآخت [دخبٌآل؟ _دخب خئِ صِ _أل, ْإل, ؤّر,� ـةألز ْإلً“_دخبٍج

ٌحرِ؟ب ة,آل“ْ[ئحتٍ ْ[ئحتٍ ـ[ئى,طآل [ئنشّذ [ئيًئ إلحت[ ث تج ,ٌخت ه مألَ“_ٌمب,� ٌجلحب ئحتئ
ٌره٤ “آثأ

_ألز“ردي“ْةئإل, ْئىآل ردّخب إلِ مؤئ“ٌخبٌإ إلِ ـ[ئحمؤً[ز [!“د,ئيًئ غ,محدَ
تتإ“تتأب آم٢[ألّف“تج _ألز” _ألز ْئىآل هرره٤ب ردئبب ةسًذ

ثأب تج آم٢[ألّف ْخف“[ئدخب؟ ْ[ئًّال _ؤحم,� إلً إلً [كحمّص ـٌحمًن [ئيخبجن [ئجلْض مألَ ٌْيًئ

ج١إلً جلءجى جقحتإلش٦يأل ذجيذجت
إلً“ [كحمّص _آل ردف“ئأل, [طخبٌخب [ئنإلخب ه هنبًئ سسُّ إلأل,ء [ظ,ئيج ب ت

تب تإ“ةًئًجمِتإ“م٢[ألّف إل“ًٌصأل, [ظ,ئي
ْؤ, [ئحمؤً[ز ئىئ“ؤ,“ه] ئي �﴿ هَّ ثتـهخألَ ْختحب“ه“ةًئًجمِتج ؤ, �ؤس ﴿حت
ختٌ,جم,ز“_ال _ال مجلْحن,�“_ال“جمّ,حب[ز ة,آل جمً[ّـ “ٌجلٌّ ْؤ, [ختمج“ؤ,“ٌجلٌّ مئ
_آل قىآل _ جتئ] مألَ ٌي,ئ _آل“ألدّ,� قىآل _ ﴿ئي؟ب دَ“ْئَ“يخب جممحف“[ئىئ
[كحمّص خآل صًئَ]== ْةئ“[ظئّيُّ [ئىًآل ةئ [ئس,ألُّّآ“ٌخبْخت خ٧,�“ؤآل“[ئخبختشُّ



ئيب �﴿ ْئَ“يخب دَ ْ[ئىئ ئي“[ئىئإ �﴿ هَّ
تج“تأب آم٢[ألّف يخبخترَ؟ دىئؤُّ ةئ“[حنّ,ّـ ـص,ؤئ [ظ,همج ب ت

ِّ غ� ةحتئ“[دآل“_ٌمب,� ْغِّ [ؤً[ز ٌيّال [ذ _آل ـةؤ, [-ِّج ب ت
!] [دآل خيًز [ؤً[ز صف“ٌحمؤن [آل ْإلِ جم,مُّ رحرِ ٌخن,ّـبب ؤآل

ثتأب تتإ ثج آًٌصأل, غًّآل؟ ْ[ئحم,ؤنًآل
آؤجليخم ئجلشئ ﴿�,ٌ,ء؟ ئ ي,ئ“ـؤهوًختَّ صّ,رَ ه [ظ�,ٌ,ج ن,هجل ب ت

إلحتُ �م_ ْخينًحبُ ْيّ,ؤرَ ؤًرَ ْدنخب ثتأب ثج آئًي, ْؤجل_َّ ثأ تج
تتأب تج آةًئًجمِ ْألحم,ّـ� �,ختش [كؤألف ؤآل طؤ,إل٤ [ئ٢ةُّ

حنندَ“ؤآل غئنت ألَ [كضئنتأ [ئجلذ آ_ٍ ٌحمًن َ٥] ـرخبمً ب“[كضئنتج ث
تتأب تج آؤر ﴿�,ٌ,إلال؟

هإلحت[“إلً مئَّ “ْؤحمريجل[� �أل,حل [ئجلْض رجلٍ [ئيخبجنج“ـ[ئحتٍ [ئجلْض ن�ِ ؤ� ب ث
[دآل“[!؟ إلً إلحت[ _آل ْحنإلخبز خت_ٌز يخب ْ_أل, [ئيخبجنب د,ئجلْض [ئحتٌّ“ٌنؤخب

تتأب تتإ تج _مؤ,ئ [ٌمب,� [ألمجل تتإتتأ تج آًٌصأل,
_يألًال ٌّ_ ئىآل جتتأإ تت آم٢[ألّف حبٌ,آل“[طؤّن” !]” _آل هؤن [ئخبٌ,آلج ث“ب

“ذ] ـآل [دآل _ألَ د,ئخبًٌألُّ= جمّيًال [ئحتٌّ إلً [ئإلًز _ي,ألّال ؤآل
ٌْيًئ تتأب ثج ئدآل؟“آًٌصأل, [ئخبٌألًألُّ ةئ �م_ _صخب[�“دئ“يخب ٌخبٌآل

ْ[ؤً[ز؟ [صّ,ّـ ٌخبٌآل _آل [ئنرّخب [كحمّص ٌحمًن ـ[ئجلذ دًئخم [ئجلجمًئ
تأب تج رّؤًس,ْجن آت

ج١إلً جيفج﴾ جقحتإلشيأل طج_لجت
ٌىًآل“إلحت[ “هؤآل [ئحمشًحب] نجلمج ئّخم“إلً _“ [ق,آل] ؤًىلًن إلً ئّخم _ _شئإ

جمًٌّ“[!ب

٦ُّألقة [و�وئ



ٌيئ“_ألرال � [ئجلذ _آل صم تأ تتج آًٌصأل, د؟ د,!“هخؤألً[ ـ_ألرال“رؤألًآل
ْ_ دإلؤ, ألؤآل _آل حنضنب,آل“غذ ئً“ة,آل“إلأل,ء ةؤ, د,!“ْخؤألً[“دإ رؤألًآل
د,! رؤألًآل ـ_ألرال دئ ةإ ؤرؤّخلٌآلب _ؤجلٌآل مئ ؤدأل كحمّص] خق,ألأل, _آل

=[ !] إلً _ألَ ْىلًض دىئ ٌنأل إلحت[ _“آ؟د هخؤألً[
قّن ٌخنإلخب ـئَ د,كحمّص ٌؤآل ؤآل ةئ ألنبّذ ؤآل إل ئر] ئئ٢ة,ز ,ٌْ
تتأب آ_مؤ,ئ“بتج [ظ�,ٌ,؟ نوجل[آل د,٥َ ٌأل,ئ ٌؤآل“دَ ؤآل ةئ _آل [ألدّ,ّـ
[ئر,ئُّّج [ئ٢ة,ز [كؤآل ٌأل,ئ [كحمّص ٌحمًن ختدأل, [ئىجلٌالج“[جمال [جمال إلحت[ ه

تتأب تج آتًٌصأل, [ظ�,ٌ, ب“نوجل[آل ت
تتأب تج آ_مؤ,ئ [ظني ب ت

تتأب بتج آًٌصأل, [دخبٌُّ [ظّ,َّ ب ت
بتأب ثتج آ_ؤس,ئ حلؤآل“[ئمبّي ه ب“ْإلً“[كئشح ت
ثإ“جأب ثتج آخحننّ,ّـ [ظخلآل ْيز ْ[ئحمئً[آل ب ث

بتأب آؤر“ثتج [ئيخبٌحمًآل غرؤن [ئىجلٌال [جمال إلحت[ ْخف ث“ب
[ذ ٧ال خيئً[رإلال“هّحمرشّذ [كؤألًآل [ئىجلٌال“ٌجلهن [جمال ْدإلحت[ ث“ب

تتأب ثت“جتتإ آًٌصأل,
[ئ٢ة,ز] إلحتُ ةئ د,٥َ _آل“رجلردل قىآل ة,آل _ !] إلً [كحمّص ٌىآل ئً“�
[كرندف قّن ٌأل,حبٌّ ًٌؤَ“_آل ه ٌحمر�ّن ة,آل خألحم,آل“_ ظجلحب إلً ة,آل ئً
_آل“ٌأل,حبٌّ ة,آل“قىألَ _ ثتأ] تتج آؤر ئ٤غإلال ٌحرً[“خئَّ _آل [ك,ئ ْسيّئ

ٌّ_ صإ ؤ,ّـ _ألإل,خت د�ًألإلال ؤآل هرشجلٌّ ئّخنجلدً[ خئَّ ٌيدئً[ _آل [ئن�,حي“قّن,�
ثتبجتأ] [ئيخبجن“آًٌصأل,“ثج [ئجلْض

[ئحمشًحب نجلمج
مخنجلَّ خصخبٌّ ه د,!أ خ ٌئّي  [ئحمشًحب“آ[ئحتٌّ ئَ خبال ي� [كحمّص _ٌ,ال“يفحمخب ه
[ئحمشًحبإ د�ئ

ي [كجل[ز ه“إلحتُ [كحمّص _آل ْألصم ه]أل,شّئب ْختحبز ؤأل,جمدُّ



خ٧ ئئجلذ ـؤىرًذ ألوحمَ“ي,ئ“ئئخنّ,محف ؤن“_ألَ“إلً ئَإ ْ�“ًٌد÷“[ئحم,شخبٌآل
بتأب تج آؤر رندخب؟ ْصخبُ ْخٌ,ُ رحمشخبإ

مؤ_ ة,آل [ئحتٌّ ئَ ْجمشخب تأب ثج ئخنو,ّـ“آؤر] مح,ئد,� ئَ“[دجلني جمشخب �هؤس
[ئنبئّذ جمً[ّـ“يدئ ةئإلالإ ْجمشخب“ئَ“[ئرؤّحت جج“ثتأ آًٌصأل, _آل“حنو,ُ دنخب

[ئيّ,ؤُّ“آؤر“ثتج“ثتأب دنخب آؤر“تتج“تتأإ“_ْ
ةئ“ؤطىُّ“[! ئَ جمرحمشخب س,ألُّّإ ؤجلَّ [ئن,� مألخب“حب﴿ًئَ“خف يجلٌذإ ْمآل

مئ ْؤآل [ئحمؤ,ّـ ه ختةدُّ“كآل ةئ د,٥َ جمرشسً ةؤ, ثأب“ تج آم٢[ألّف
بتأب تج آهّئد  ز“[ختمج [ختمج“ْؤآل

_ألز“_ٌمب,�“ٌ, _أل ؤنأل,ُ “إلحت[ _صخبب ئآل“ٌوئز ختةدُّإ ةئ د,٥َ جمرشسً ألنال
تتأب ثثج تتإ تتإ خحننّ,ّـ“ثتج جإ تثج ؤخلؤًخت ئَ“آ_ألمجل جمرحمشخب [ئي,ختٌّّـ مخلٌخلٌّ

رحمشخب“ئَ“[آل]== _آل خيخبٌي ,ٌ شخب[� [همبئ ؤآل هئّخم _
[ئنإلخب“[ئيخبٌال ه ٌإلًُآ مآل ْختحب ؤ, ألوخم [ئنإلخب“[طخبٌخب مألَ“ه ْختحب ﴿,ؤحم,�ج

خحن,خت[زج دحمدن جمألىرو“ئ﴿رنب,خت
[ئىئإ عر٢ [ئيئذ ه,صنت ”ٌإلًُ”أ آْد,ئن٢ٌّ بت“ـ_أل,“[ئجلذ ثتج خختؤّ, ب ت

,ٌخت“ْأليجل_“ه «جل“_مؤ,ئَ؟ صحمذ محجليَ ْ[صخب“صحمذ ةئ �م
ئىئ] [ئو,صنت _أل,“إلً أل_ [ئىأل,طخم ـجمرنجلي“قّن [كحمّص يًئ تت تج

_مؤ,ئَ؟ب ملحمذ ةئ“ْ[صخب“ؤألىال �ئيئًذ“ْجمحم]ْ
_٥,ّـ ىلؤآل ؤآل ْإلً دحت[رَج [ئى,طآل آ_ٌّ إلً ـ_أل, تت تتإ ثتج خحننّ,ّـ ه ب ت

ألخنجلز ْقّأل [ختمج _جمحمز ٌْخبٌّ [﴿جل ْ_أل, [ْئ _أل, [طئُّأب
,ٌئجل] جموجل ه ت“ؤجل[ز [كحمّص ٌْيًئ ث تتج خحننّ,ّـ [ألمجل“_ٌمب,� [ئحمؤً[ز؟

جتتأب تت ثإ تج ثتإ تتإ تج ,ٌآخت [ْئ“ْ[﴿جل؟ إلً ـ_أل,
خينخب“خف ـؤآل [!“[ئيخبْجن مآل ه“_صشّرَ _شًخت ٌيًئ بتج“ت _ؤس,ئ ه ت“ب

خف _صخب“خينخب ـئّخم تت تج ًٌصأل, ه [كحمّص ٌْيًئ ْألخلئ]؟ [ئحمؤً[ز



[ئحمؤ,ّـ؟ب ه إلً [ألحم,آل“[ئحتٌّ [دآل [ئحمؤ,ّـ ؤآل ألخلئ [ئحمؤ,ّـ“خ“[ئحتٌّ
خف“[ئنّـ ـخينخبز �ي,ط [ئَ [ئجلذ حب[ْحب ثت“غ,محذ ه“ؤخلؤًخت“ثثج ب ت

ه [كحمّص [ئجلجمًئ“دًئخم“مآل هّيردحمإل, [ئَ؟ [ئجلذ _ٌإل, جمدّ,�بب جمدّز
[ئأل,جن �م_ْ جمدّ,� جمد خف“[ئنّـ خينخب خجت ٌيًئج ـئحتئ ث _هحمخم“تج

خينخب؟ب [ئحتٌّ إلً ألخلئ [ئحتٌّ م�,ٌ,بب
[طألًحب“مألخبؤ, ختذ [ئحمّخبإ“[كئإ مآل خحننّ,ّـ تببت“ٌرصخبس ثج خحننّ,ّـ ه ب ث

ؤ�دي,� خعّئَ ه [ئجلجمًئ ًٌصأل, هّيردحمإل, مألَإ ْرىئال ظخبُ خت_ٌّ
ثتبتتأب تتج آًٌصأل, ٌحمًن [ئجلذ مئ خٌ,إل,

يفسً“ةئ ف [!“ي,ط�“ـدحت[ر“_يحمؤزبب ٌرىئال تتإ“تت ثتج ب“ه“خحننّ,ّـ ث
ؤجلرف [ئىال إلحت[ دًئخم [ئجلجمًئ هّ�دي ئحم,آل؟ ةئ ْغئو ختةدُّ

تتإبتب تج هّئد ختْؤُّّ“تتج“تتإ ه [كحمّص مئ
هّيردحمإل, [٧ُّ“ئئجلذ“آٌإلًُأ قّن ئحمشًحب خحن,ختَّ ث تإ ثجج ه“ؤخلؤًخت ب ث

خف س,ألُّّ ؤجلَّ حب﴿ًئَ [كحمّص“مألخب مآل ث تج م٢[ألّف ه [ئجلجمًئ“دًئخم
[!ب قّن“ؤطىُّ ئَ جمرحمشخب خجت [ئن,�

ؤجلر,د,�] إلحلئز ْ[آلإ
ملسإلال“مآل ه [كضئنبف _آل“_صخب “_مريخب ْ[ئى,هُّّ [ئنبجلغُّ [حبئُّ دنخب“إلحتُ
إلأل,ء آل ص٤َّإ ه“خألأل ٌيًئج حنضنب,� _رنبًخت ئىألأل حنب“ ه جمّمئ [ظي
مآل ررصخبس [كيخبجن [ئىر,ذ ةس٤َّ“ه خٌ,ز ب جتةجلز ؤ, خف“ةئ د,ىل,هُّ ب

ه رأل,يمب,ز إلأل,ء خآل دئ [!ب ؤآل ْد,ئر,ف“_ألَ“_يئ خألحم,أل,�إ دخمرد,ختُ [كحمّص
_ممال ـ_د ٌيًئ _﴿جلٌّ ْر,ختَّ ْ[صخب؟ ْ[ذ ـ_أل, ٌيًئ هر,ختَّ ج [كحمّص ألوخم“_يً[ئ

[كحمّص مألخبؤ,“ٌيًئ سال [ ن٤“ؤوإلًال إلحت[ _ئّخم ثتأب بتإ“تتج بتج آًٌصأل, ؤأل؟
حبهن كآل _ألَ“_يئ مئ �ّحبئ إلحت[ ئّخم _ ثتأ ثتج آؤر ةئ“جمئ�,آل؟ خف� هن ـحب�

خئَّ] [ئحمئ�,آل



_آل إلأل,ئ ؤ, ةئ دئ ؤرأل,يمب,زب“ [كحمّص ةال ه رًشخب  خألَ [ش,دُّ
[ئىو,ختَّأ ؤًىلًن جمألخنجلض“ه آةؤ, ْ[ئئنألُّ [كًز ؤآل هخب[طأل, شئ [كحمّص

_آل ئألوحمَ ٥ْص ثأإ آهّئد“تج [ئم,إلجل ظخبُ مآل محًم,� ٌرضئ _آل د�ئ
ي

مآل“[كطىُّ �ّيئ ًٌىلن تأإ“ْ_آل تج آنمحُّّ [ئأل,ؤًجن  ز ًٌئخب“ؤآل“[ؤجل_َّ
_صّ,أل,� [ئحمدذ“ه“_ألَ إلحت[“إلً بتأب ثج آًٌصأل, ٌنبدص“خألحم,أل,� تج“جأ“ْ_آل آم٢[ألّف
ْ_صّ,أل,�“_﴿جلٌّ [ئس,ئًسإ ه [حلف ؤجلةخلُ إلً هإلحت[ ئذإ ؤحم,ْ[رَ مآل ٌرىئال

[ئوخب[ّـب ق,ال !] ؤآل ةؤجلجمئ ألوحمَ مآل ٌرىئال
ؤ,“ة,ألَ“ؤألحت آإلحت[ !] ه“خيًختَّ ة,آل مألَ“ـخجت [ئىر,ذ ٌيًئ ؤ,جت[ [٥ن

ئ﴿_ هن�أإ“ئىألَ !“آألَ“إلً“[! �ؤن,حب ٌىًآل _آل ﴿ئحمُّ �“غحمذ [حلئأإ
قًزأ“ببب ؤ, آْجتئ“ة حندَ“[ئأل,جن خي,طجل[�“ه خيًختَّ“مدخبإ خ﴿حت[� ألوحمَإ

ثبثأب تج آهّئد [ئنبئّذ؟= ؤًز
_آل“ٌح﴿حت د�ئ

ي ٌوخبٌ ؤ, ْئى [دآل“[!ب“ خرمبن [ئنخلٌخل [ئنبخبٌي _ٌإل, شئ
 ريجلُ]= ْ_ إلحت[“رجلهمبَ _دنخب ببب هًة“[ئنبئّذ ؤى,ألإ“ْقًز

ـهخألىال خئّأل, دَ _رز ئر]“ئنشّدُّ“إل] ألنؤرَ [ئنمّال“بب“ئىآل خألَ بب !] إلً خألَ
رحمرهألً[ ئى ْإلً“نأل [هريجل _ألَ“ؤآل“_شئىال [كحمّص ٌحمًن ألنؤُّ“ختدأل, رنجلهًآل
غنئ _آل ٌألده ة,آل مشّد,�“_آل“ؤ, ئّخم _ آتةًختألسًجن“ثج“جأب دويجلُ؟ _ألرال

_آل شئَ ٌجلٌخبء ْمخبْء“ب [كحمّص مخبْ ب [ئخنّ�,آل إل,“إلً _ةسجلإ  دَ
_ألز“ه,مئَ= ه,صحتخت“ك, ْرجلهمبَ“]=  ريجلُ

ـصشجل“[ؤرص,آل؟ خألَ [كحمّص ؤآل ؤًيو غخبحبُ ؤنب٤ء“[دخبٌّ _آل ْ[مئال
ه“رً[ىلنَ _ألَ ْؤن [ئحم[ئ“] إلحت[ مئ خش,در هؤ,“إل ثتأب آخحننّ,ّـ“ثتج

مئ ٌحميل ؤآل ئىآل ثأإ تج تد�جلجن تتإ ثج آخحننّ,ّـ مسجلَّ ْخيضجلَّ خيخبؤُّ صشجل
[ظشجل مئَّ“إلحت[ ٌحميل ؤآل ْ_ؤ, ٣ٌىلمنب ئرً[ىلنَأ غريجلُ آ_ٌّ [ظشجل إلحت[

تتأب تتج آؤر جمّحمصيَ [ئيجلٌذأإ“هخألَ [ئخبٌألًألُّ ًٌال آه
ئّخم ةإ ئآل“ٌألوهب [كحمّص دخنضنبُّّ خمش,د ظجلحب _آل [مئال“_ٌمب,� سال



[ئحتٌّ آ[! إلً _أل, أل_ رؤألً[ � ـخآل [كحمّص ي,ئ [ق,آلب دئ [ك�ئًذ [مش,ذ“إلً
خجت[�] رؤآل _ تتأب“ ثج آًٌصأل, ﴿�,ٌ,ةال؟ ه قًرًآل [طحمخبأ لإلجل“ه

_ألز ةس٤[�ب ٌوّخبء ئآل يّئ ؤ, دىئ ئحتإلأل]ْ ئنيئ] [يرأل,م صر دئ
خف إلً ر_ ٌّْ“جمدذ ٌحمًنإ ؤآل“إلً يئد“هرنجلي ه !] ٌخنجلة آل مل,شُّ

صيّي“د,ئيئذب خف“خق,آل مل,شُّ _ألز [ئن,�ب
ثتأب آًٌصأل,“جج دخدآل“[!]؟ ـ_“رؤآل

جم[ئَ مئ [كحمّص ش,ْذ هحدنبجلإ“[ئحتٌّ ة,آل“_مؤ [ئحتٌّ جتئ رونئ“ؤسئ ئّر
ئَب ْجمشخب ٌ,“جمّخبإ د,ئيًئ“ـ_ؤآل [ئحم,دي
“

ٌ﴾﴾﴾,ئ﴾﴾حم﴾﴾﴾جلؤحمرصي�
ٌحمًه[ئدصسهَّ

د,ئحمشًحب ه﴾﴾إل﴾﴾ئ﴾﴾﴾ال
[طألًحب ختذ يخبجمً[

ئئيدًئ د,ٌ﴾﴾ؤ﴾﴾,آل
[ئنيًئ ٌوًة هإلً

ؤحمر﴾﴾خبٌال ممخنًن
هإلً[ئحم﴾﴾ّخب[ئنمّال



الٌجمم�إلًج ج
[ظ�ُّّ] إل ؤ, ئألنجلي [ئحمجلٌنُّ [طًئُّ ؤنِ“ه“إلحتُ رن,ئ

دحمدذ [ئننبًخت ؤجل مئِ [كخيِ ؤآل جم,ئز [ئخبؤًن“[ئ: ألإلجل _آل“ررردن قىأل _
حلؤ,آل ةئ ه [كخب[هآل ألمجلَّ“مئِ رئيِ _آل قىأل ْ_ ْ[ظدّذ] [ئيجلٌذ ؤًز

مألخبإل,]=  �ؤز [ئ: ْ[ئيئًذ رئًمز [ئ: [ئألوًجن ْ_آل“رجلٍ ْؤى,آلإ
ْخيدهرإل,“[ظؤجل[ّـب [ظجلْذ ه [جمًحبإ“ئىِ“ررحؤئ ْئًألَ [كًز مآل [آل  ًئ

ؤ, ئىئ ْ[ظجل[ذ [ئخبؤ,خت رحؤئ ْ[.جلْصفب ْ[كخنًإلفإ“ْ[جمجلٍ [ئيرئِ رحؤئ
د,ظّ,َّ= ٌألدمن ًٌؤ,� ة,آل

[كحمرخنوّ,ز“ْي,دئ“[كجلىلِب _حب﴿ئ [ئدّمب,ّـب َّ جل� [جم� صًئ جمجلٌنُّ شًئُّ ﴿حت
دسد,زب ئىآل ددلّـ _شحم,حبإلال خئِ ٌرحمجلذ ْ[كًز ْشًإلإلال“[ئخن,صدُّ [ألمجل

ْرحْإل,رإلال“ْخيجل﴿,رإلال= [ك�جلْصف _ألف خئِ [جمرؤن
[ك�جلَّ= [ظ�ُّّ «جل[ز ةئإل, إلحتُ

مؤئَ ْؤ, [.رؤن ه مؤئًُ [ئِ“ؤ, “[جمرؤن هّإل,ب فآل ْ[ئري [ئحمشًآل خت حل�
هّإلال= [.رؤن

ؤ,جت[“مآل“دًّز [ئيؤ,ختب“دئ ْألً[حبٍ [ئوشًخت ْحبْخت ْ[كجل[ينت [ظ,أل,ز مآل ْؤ,جت[
ْد,طحم,ز“ْ_ْحب ألحمًَّ ؤآل ْؤآل“هّإل, [-�ؤُّ ج“[ئدًّز [ؤ,ةآل إلحتُ ؤجلر,حبٍ

خد,ّـ“ظ�ؤفب ْ_ رنحم,ّـ“ْ_حلْ[ش
ْألر,طشإل,= [ظ�ُّّ _ؤجل ؤ, دئ ه]“ختمجإ ْ[كنحتدف [ئدجم,ّـ ؤ,“[ةسجل خُ

رجل هحألز“� ةإ [ظ�ُّّ“] إل مجلهز“ؤ, يخب إلحت[ دنخب“ةئ _ألز إلئ ئىآل
جت[رَب “[كجلمج [كجلمج _مجل[مج ؤآل دنمب,� حن,إلخبز ئيخب ؤم,إلجلإل,“[ظ,ختشُّّب خ
هخآل ألنال ق,ؤ,�ب [ظ�ُّّ _هحمخبرإل, ةّو ئ٣ٍ [ئيئًذ خئِ رخب﴿ئ _آل قىأل _

[طئخبآ= ؤآل _مؤي ْ[ئمبجلدُّ [ئيئذإ ه ن,طجل [ئخب[ّـ
هئّخم [ئدخنجلإ دأل“ه [ظ�ُّّ هنئرَ ؤ, ئ٣ٌّ [ئيئًذ حب﴿ئز“خف ئً صر ئىأل



ْ[ينُّ“ىلخب حنّـ ةئ يدئ إل [ظ�ُّّ خآل [إلال“ه“[كحمحئُّب [طخلّـ إلً إلحت[
[!ب .خب [!ب“خآل“[ظ�ُّّ“خإل,ألُّ [مرد,خت[ز“ظخب

ؤأل, ؤ�ئًد,� ة,آل [ئحتٌّ [٧خبي _ؤ, [٧خبيب خخي,دُّ مخبال إلً [ظ�ُّّ رنجلٌو خآل
ثأب آخحننّ,ّـ“تتج .خبُ [�ألحم,آل ه,!“﴿ئي [!ب ظخب هإلً ألنبّدَ“هح﴿�حأل,ُإ _آل
غخبس � إلحت[ ئىآل تتأب “تج قشخبُ“آختْؤُّّ _آل !] خجت“مجلهأل, ئأل, ة,آل“ٌألده

تتأب [!؟“آختْؤُّّ“تج ظخب ْ_مًحلإلال _﴿�حْ[ ـ[طؤّن
ئىو,ختَّب“ٌألده] هإلال قىأل هئآل [ئألمجلَّ دإلحتُ [ظ�ُّّ خف رألمجل � خآل خأل

ه,ظ�ُّّ“إل [كخنىئُّب صيّيُّ �ْ_ رنجلي _آل صئ“ئئؤخنىئُّ مآل ردصس _آل يدئ
يخب[ال _﴿�حزإ“ْ[ئخنجل ْصخبء ـخئّ ئئجلذ [ئأل٩ حب[ْحب ي,ئ ةؤ, !] ظخب ىلخب
ؤ,ال“مّأل_ [ظ�ُّّ رونئ _آل _﴿�جل ؤ, خُإ تأب تثج آؤخلؤًخت خيألنز؟ مّألّ
خف“[طًخت رحمر�ّن“[ئألمجل ْ [ئخنجل رألمجل _آل ؤآل مّأل,ُ“_محإلجل [ئحتٌّ جت[ء [!إ

تتأ= تج آصديًة
 ف, _دخنن ئىألإل, ْهّأل,ب ؤنأل, هّؤ,“مؤئرَ دخننُّ دخننُّب دخننُّ [ظ�ُّّ خآل ألنال

ألًخت“يخب[جمرُّب ْه !] مّأل ه ٌي,جن
دإل,ج مأل_ [ئر,ئُّّ [ئألي�ُّ خف إلحت[“ٌيًحبأل,

جيينجطْ لئٌ
[ئحتٌّ ْ[ؤجل ْن�,ُب جم٣ُ ٌّ_ [ئخنّـ جل و ة ٌي,ئ [ئحم٣ب رنأل ئهًٌ,� [ئىئؤُّ

ؤآل“_ؤ,ال ص,ئرأل,“[ظ,محُّإ ْدرند٤“_حبة ﴿�,ٌ,أل,إ إل ؤحمحئرأل, ه جم٣ خف غر,ش
ألمجل“[!ب

[طألُّب ْئف“ه] _دًٌأل, ُّّ�﴿ [ْفإ [ظ�ُّّ خف ئألنخب
[﴿رنبَ [�ألحم,آلإ“ْةّو !] ﴿ئي ةّو ت ْ[خيص,ض [ئرىًٌآل ه“جموجل أليجل_

ملّس ؤن“[!إ ه“رً[هي _خيدص دإل, ئر] [ظّ,َّ دألحمؤُّ عئًي,رَ د,ي حبْآل
مئ ْ[ئحمّ,حبَّ [!“[ئحمئ�,آل _م�,ُ ْةّو ْ[مُّّب مد,حبَّ ٌندخبُ _آل قىألَ



!] _صمبجل مألخبؤ, [كضئًي,ز ةئ مئ إلحت[ جمئ�,ألَ يفئ ْئيخب [ظئّيُّإ ةئ
ئّخبمًإل,“د,٥إل,ب [ئ�ًّخت ْةئ [ظًّ[أل,ز ةئ خئَّ

مئَّ ئومبئَ ريخبٌجلُ دإل, ئّسدز ئَإ [ؤرص,أل,� ْ[صخبَّ ْخيُّّ _ٌمب,� _م�,ُ ئىآل“[!
صخبس] [ئحتٌّ هؤ, ألنؤرَب مئ ْ[ؤرأل,ألَ

دىال صً[ّـ _جتآل ه ْإلؤخم تأإ آرىًٌآل [ظُّّ ؤحمرضخبؤ,� [ئخنّ�,آل ش,ّـ ئيخب
[ئخنشجلَّ ؤآل خجت[“_ةئرؤ, خألىؤ, ئىؤ, �“ٌيئ ة,جتذب“_ !] خآل �ْ_ جم,ال“ؤمبؤًألَج

قًر,”ب ”ئآل [ظيّيُّ“_ألىؤ, جمرؤًر,ب
[ئرحمئل [ئرنبجلي“ْقألنىؤ,“ؤآل هئؤ,جت[“ٌحمئدىؤ,“صجلٌُّ ْخ م,حب�إ ئّخم خألَ سال

[ظئّيُّ]= خت_جم, _ألىؤ, ؤن [ئخنشجلَّ إلحتُ مئ
[ئرؤرن ؤآل غجلؤىؤ, ة,آل صي,�“_ غدىؤ, ة,آل ئً غدىؤ,ب“  _ٌمب,� إلً سال

رألورص إلحتُ“[ئخنشجلَّأ «جل آ_ٌّ ؤألَ رحةآل ًٌال _ألَ م,� ـدئ“[! دخنّـ]
_آل دئ ألم٤ُإ ٌجلٌخبةؤ,  !]ْ ْ[ئخنجل؟ [ظ٤ م,ختهف ْرىًأل,آل“ة,! _مّألىؤ,

رم“_يئ“ؤألَ=
ةئَإ“ْ_ةئز إلحت[ [كجل_َّ _جمو“خيخبيز ْدىئ ئئؤجل_َّب“ [ظُّّ ةئؤ,ز إل إلحتُ
_ألإلؤ, ْمئؤ, _مّألإلؤ, ـه,ألورصز [ئى,ختسُّ ْصخبسز هحةئب _ٌمب,� ختشئإل, ْ_م�ز

مجلٌ,أل,آل؟ب
[ظ�ُّّ جميل“ه _آل دنخب [طألُّ ه [ألحم,آل ظ,ْز _ْف ؤ,جت[“ة,ألز

ألوحمإلؤ, ْخيألن, _ْخت[ة“رفإ ْصً[ّـأ خحبال آ_ٌّ [ئىر,ذ“ـهض,مح, ٌيًئ ْرنجلٌّ]
ؤ, ْمش _هحمخب[ُإ ؤ, خخيض ْ,ص إلؤ, _﴿جلٌّ دىئؤ,ز مجلٌإلؤ,ب ئره�ُّّ ؤخحلخت؟

إلّإل,ز= ئىآل _ٌخبٌإلؤ,إ [ي٣هرَ
[﴿جلإ مآل _صخبإلؤ, ه“ؤخب[خت[َّ“ألر,طش“[ظ�ُّّ صخب“ؤ, خف عص, خألإلؤ, خيصّص

_حنش,ختإل,ب ﴿ئو ,ه,ألإلؤ,“[﴿رد ؤ,حنّ,�“ه“[طألُّ [ئجلذ خيًز _آل“٥ن, ؤ, ئىألإلؤ,
خيًر ـ٥نز [جمّوُّ خش,درَ ة,ألز ـ_ٌآل“_ألز]؟ ئَ �ي,ط “خحبال [ئجلذ� أل,حبٌّ ْك,

ه,﴿ردحزب؟ أل“مجلٌ,آل [طألُّ“هضخنّزإ ه



خب� يف� � خألإل, د,جمو ْصً[ّـ] خحبال يخب“مؤئإل, ة,آل ئر] ْختة“[ئرف ؤخحلخت خجت[� _ٌآل
[!ب _ؤ,ال ألون,�

ئئحم٣ب ْص,شرإلؤ, د,ظخلٌّإ _دًٌأل, حننًخت مئ حبئز ْ_حنش,خت“[طألُّ [ئرف _ْخت[ة خآل
هإلئ“ريخبخت [!ب ألمجل _ؤ,ال ؤآل ْجم٣إل, [ظ�ُّّ مش ظ,ْئُّ هخنئ _سدرز ئىألإل,

ألمجل“﴿,ئيَ]= مآل [كضئًة رحم٣ _آل [ظئّيُّ

جيينجط٦ْن٦ٌجيض_إلسً
ئنش“[ؤجلب دألوحمَ !] رخب[﴿ئ هئيخب م,ختٌ,�إ [ئحميًل“د,ألحم,آل ص,حبسُّ رألرَ �
رال ط� “ئحتٌّ“هنئ“جتئج“خجت] [!“إلً ئىآل ألوحمَإ ٌحم٣ _آل يخبخت [ئحتٌّ خحبال“إلً ئّخم

شئخب ؤآل _يؤنبُّ ْ[ؤجل_رَ حبال [ئَ [ئجلذ ـخيألن أليجل_ج _آل يدئ [ئحميًل ينبُّ
ْ_ئدحمإلؤ,؟ب

ـخيألن [ئيًئ ؤ,“_قئ شئخبُب ئ÷ ْجم� دص جت� صًّ[آل ؤآل د,طئخب] !] ر_ _ٌآل ؤآل
ٌحم٣ُ ئى [ظ,محّـ“[ئن,ختٌّ [ألحم,آل ؤآل دألوحمَ [ئجلذ ريخبال سال _يؤنبُّ؟ [ئجلذبب
”ْ_ئدحمإلؤ,”== [ئدحمّ�ُّ [ئنبه٤َّ [ئىئؤُّ إلحتُ ؤآل رخنن ئر] ٌْ,ئئألنؤُّ ٌْىحمًُب

[ظ�ُّّ [طألُّإ“رئ ْف“ه] [ظ�ُّّ ؤخنإلخب ه _ألَ مشّذ إلً ةال صي,�
ص,حبس إلً“_ْئ ؤًرإلؤ, ٌىآل هخألَ“� فًز“_دًٌأل,ب �مخب ة,ألز“ريمب ئر]

دئ“ة,آل ؤ,ر,إ ؤآل _ْئ إلؤ, ْصً[ّـ خحبال ئّخم ةإ ﴿�ّرإلؤ,ب دنخب غخبس
مخئخب ْصً[ّـ خحبال “ْ»“جم٣ دخب٧ؤ,ب ْؤ,ز جتدص إلً“[ئحتٌّ �غ �“صًّ[آل“دجل

مخئخبإلؤ,ب ْع,“خحبال“ْصً[ّـ [ئحتدّصُّإ
!] ئنش دحمّ�,� خ“ختؤخل[� رىآل � [ئحتدّصُّ إلحتُ _آل دنخب هّؤ, ألًىلص ْجمًي

ألئضنت [آل ئىألأل, ممّالب دحتدص غجلٌَ _آل مرّخب[� ة,آل ْهخب[طَ“[ئحتٌّ [ئنمّالإ
تب رىًٌآل ْختحب“ه صحمدؤ, [ْئ [ألحم,آل ُّّ�﴿ ؤآل رنئؤأل,إل, ئخبختْجن“[ئر]

[ئىو,ختَّب [ألحم,آل“خف _ْ�ج“ص,شُّ
ألوحمَب مآل [ئرىو٤ [ألحم,آل [جمر�,مُّ مخبال س,ألّ,�ج



[ئىو,ختَّ“ئألحم,آلب دنؤئ دألوحمَ [ئجلذ س,ئس,�ج“يّ,ال
دخبْآل“إلحتُ !] خف ئي٣[ذ _﴿جلٌّ محجلٌيُّ رًشخب _ؤ, ٌرحم,ّـئج ْئنئ“ْ[صخب[�

[ئريخنو“ْ[ئخلإلخبإ دحمؤ,ئ !] ألمجل مآل ﴿�,ٌ,أل, ألحم٣ _آل قىألأل, ؤ, _ [ئىو,ختَّ]
رىوجل _آل [كرألًمُّ [ئخبٌألُّّ [كؤ,ختجم,ز ْ_ [ئ�يًجن _ريخبخت [طحمخب] خجتئ صر ْ_

ْ_مؤ,ئ“[ظ٤] [ئنب,ظُّ [مؤ,ئ ؤ,جت[“مآل مأل,]
[ئر,فج [٧,ال [ئحم[ئ ٌيًحبأل,“خف إلحت[

جلءجى٦يةخين.ج الةخجنةش
ظ,ْز _ْف إل [ئرف مجلٌإلؤ,“دحْخت[ة ْصً[ّـ“ره�ُّّ خحبال ئيخب“ة,ألز“ظ,ْئُّ

ؤآل دنخب هّؤ, [ئخبٌألُّّ ك,ختجم,ز“[�ألحم,آل ْةئ د,مؤ,ئب [ظ�ُّّ ئنش [ئدخنجل
د,مؤ,ئ“خق, !] خختىل,ّـ ظ,ْز ْةئ ْهجل[طمن“عرئوُّإ ؤرألًمُّ محيًجن
[�محةب مئ ؤألإل, شخبٌّْ  ٌّ_ [ئرفإ دًختة ئحم٣“[ئنًختَّ [-,ْئُّ إل“خم,حبَّ

“آ_ٌّ خبَّ� “م� ْةسًذ� ةألشخم ةئأل, ـخيجلأل, [ئنبخبحب إلحت[ ه ٌيًئ“خحننّ,ّـ“[ئألد
ىلًّـ ه إل“_مؤ,ئ“دجلأل, إلحتُ ثأب تثج آخحننّ,ّـ ةئ“_مؤ,ئ“دجلأل,؟ ﴿جلة“عحمَأ
[ألحم,آل“_ؤ,ال هّإل, س�ئ � ق _آل [ئيحتختَّ [ظجلة رئ _“رنبئص عحمُّب ﴿جلة [!إ يخب[جمُّ

[ئيخبْجن]= !]
[ئدخنجلٌُّإ“رجلٌأل,“هىجل ه“دخب[ٌُّ [ئرىًٌآل“_خيص,ض“تإ“_ٌّ جموجل إلأل,ء“ص,حبسُّ“ه

خف [ي٣[ذ _خت[حب مآل“_ْئ“ؤرخبٌآل أليجل_ [خيص,ض إلحت[ هو [كحمحئُّب“ إلحتُ ه !]
�“ٌي٣ذ إلحت[ ئىآل“ي,ٌف ةحتئ== [ْئ ْ[ئي,رئ [ْئإ [كرخبٌآل ي,ٌف “خألَ [!ب
ص,ئُّ يف,إلئ هخألَ ْدحتئ _﴿ًُإ إل,دّئ هنئ ةؤ, [ئحتدّصُّإ _جم,جن مئ !] خف

ي,ٌف [ي٣ذ دئ“ئيخب _دًٌآل“﴿,محفب ؤآل ئخب �ْ يخب“ خجت هّإل, إلً ئر] [ئحميًل
ةؤ, !] هجلهمبَ ٌخبٌَإ رنذ يجلد,أل,�“ؤآل ! ؤيخبؤ,� [مؤ,ئإ ؤدخب_ مئ !] خف

د,ئحتدّصُّأ خئَّ ٌي٣ذ _آل آ_ٌّ [ئ�جلٌي حمآل � غ� _آل ْألنبصَ يجلد,ألَب ختهمن
ٌيدئَب ةّؤ,



ٌخبٌَ ْرنذ [كئنًألُّ [ختمج دسؤجل خئَّ [!“ظ,ْئُّ“ي,ٌف“[ي٣[ذ ختهمن ْةؤ,
ألوحمَ مآل [�ألحم,آل“[ئرىو٤ ةئ“ظ,ْز ؤنب٤ _ٌمب,� إلىحت[ ﴿,محإ ألَ

د,مؤ,ئب
جتألًدأل,] مآل آ[ئنب,ظُّأ“ئئرىو٤ _مؤ,ئأل, رنبئص  ئىآل“ك,جت[

ئحتئج ختطّحمُّّ _جمد,ذ _ختدنُّ إلأل,ء _آل [ئً[ين
يّؤرإل,“ظخبْحبَّ ممؤزإ ؤإلؤ, دإل,إ أليًال ئر] [ئنب,ظُّ [مؤ,ئ _آل ب ت

خئَّ“دحمدذ ئحتٌّ“_جم] !] صي دّألؤ, ؤآل“[�ألحم,آل“[-خبْحبب“ ألإل,“خي,حبختَّ
ٌه�“ن٤“[-خبْحبب _آل يل قىآل  ئَب“ْ[-خبْحب صخب  [ظ�ُّّ

ئّحمز ألنؤئإل,أ _آل صي,� دًجمنأل, ة,آل آخجت[ [ئنب,ظُّ [مؤ,ئ إلحتُ ب“_آل ت
مئّأل,إ ْ[شذ إل دئ مئّإل,ب [طخل[ّـ ملّس“ألحمرصي مئ“[!إ ؤأل, �رومب

[ئني,ذب ٌحمرًشذ هَّ ْ[ئرينب٤
خي,ظُّب �,مؤ_ تتأإ“ْئّحمز ؤًز؟“آختْؤُّّ“ثج شجلَّ“[ظ�ُّّ“إل_ ب“آل ت
خف ٌنًحب ر,ذ“ْئآل [-ىؤُّ“دحألَ _ؤ,ال [ئي,رئ ٌرنإلخب _آل ٌنبئص  هىؤ,
ئٌر,ال ؤئشح ددأل,ّـ [-ىؤُّ _ؤ,ال �ؤس ٌرنإلخب ؤجلَّ“_﴿جلٌّإ“ْ_ألَ [ئيرئ
ؤي,دئ رىًآل _آل [مؤ,ئ رنبئص  إلىحت[ [-ىؤُّإ رحم,ظَ _آل ؤي,دئ

[كًزب ْإل _شجلَّ“[ظ�ُّّ
ةحتئ“ه إل ئّحمز خي,ظُّإ خألإل, مألإل, عآل أليًئ ئر] [مؤ,ئ آل ب ت

[ئحم,ي�ُّب [ئدخنجلٌُّ [ئ�دّنُّ ْمًّذ دألي,طنت ؤئ�ضُّ خألإل, دئ [!إ ألمجل
_مؤ,ئ عحمُّأ“ةئ ﴿جلة مخبَّ“آ_ٌّ خحننّ,ّـ“ـةسًذ ئألد] جل“يًئ رحتة�

دجلأل,؟
ٌْنبجل“مئ [ظنبًنيإ [كيخبجن“[ئنبجلٌص“دإلحت[ [ئىر,ذ ٌرش,إلئ“رنئّال هؤآل خجت[�

ٌمآل خجت [مؤ,ئإ محجلٌي محجلٌيُّإ ه ي,ٌف ٌردن دحمؤ,ئَإ“هخألَ خف“[! [ي٣[ذ
[!ب مألخب [ئيدًئ هخألَ“دحتئ“ٌأل,ئ مألخبُ مؤئ“_همبئ“ؤ, خجت[ _آل“[�ألحم,آل



ي,ٌف ٌردنًآل [ئحتٌآل ةئ“[ئن,�إ ه [ئًّال“[كٌفإ [ئخنخبٌخب“ًٌشخب ْد,جمو
ي,ٌف؟ محجلٌي جمئىً[ ألإلال [!“ـٌْئ“٧ال ةئؤُّ ريًئ ْمألإلال ه“محجلٌيُّإ

تتأب آٌإلًجت[
محجلٌي خألإل, ئئرىو٤إ رنبئص  ه,مؤ,ئ خت٥َ“[!إ [ئ�جلٌي“[ئحتٌّ ؤآل خجت[� ؤوجل 

إلئ جتدّصُّ] ٌّ_ ئىآل د,ئحتدّصُّب [ئىو,ختَّ [ئحتدّصُّإ ه ْ[ئنش [كجلهًمجب ي,ٌف
[ئحم[ئ خف ٌيًحبأل, إلحت[ خألحم,آل] ٌّ_ خألحم,أل,�إ روخبٌّ _آل [ظًّ[ألُّّ [ئحتدّصُّ ريخبخت

[ئر,فج

جيض_جٍشجملإلآلجئإلًج قج﴿ج
[�ألحم,آل مآل [ئرىو٤ ئنب,ظُّ“ه] [مؤ,ئ رنبئص  ةؤ, _ألَ [ئدّ,آل مآل نأل
حل[ٌُّْ“ؤنّألُّ“رنر٢ ؤآل هإل ئئىو,ختَّ [ظًّ[ألُّّ رنبئص“[ئحتد,طص  _ٌمب,� هإلىحت[

ثتإ ثبثتإ“تثج بثج ؤخلؤًخت آ_ألمجل ٌنؤئإل, _آل ئ�ألحم,آل قىآل مؤ,ئ“[ئر] ألًم,�“ؤآل
ثتأب

إلىحت[ ظخبْحبَّإ هإل ؤإلؤ,“ممؤز [ئنب,ظُّ [مؤ,ئ جتةجلأل,“مآل ْةؤ,
[ظ,ئخب [�ألحم,آل روخبٌّ _آل ر�د,حب ئر] ئئدإل,طال قىآل [ظًّ[ألُّّإ“خجت“ةّو [ئحتد,طص

بتج“ت م٢[ألّف ئي,محنُّ“ه] دًئخم [ئجلجمًئ ةئؤ,ز رجلحب ٧حت[ [دخبٌّ] [كًز ؤآل
﴿�,ٌ,؟ب ٌجلهن ْرًّجن س٤[آل _آل“حبال قىآل ـ

[ئنإلخب ه [ظًّ[ألُّّ [ئحتد,طص [!“دريخبٌال هئؤ,جت[“_ؤجل ةحتئإ جتئ خجت[“ة,آل
[ئيخبٌال]

حنندَ ٌنئال _آل _خت[حب ْ[ئجلؤًحلإ [ئيخبٌالإ“مإلخب“[ئمئ [ئنإلخب ه !] آل [ش,دُّ
_ختدنُّ“ؤد,حب“_ْئُّّ“إل,ؤُّب

[ئجلذ ةجل[إلُّّ ئّرنئؤً[ ْىلؤ٤“حنندَ جتإلآل خف [ظ�ُّّ [جمرصمب,خت _خت[حب _ْ�ج
٧,ب

جتئب _يئ“ؤآل [كًز“ْئّخم [ظ�ُّّ“إلً مئ !] يمب,ّـ _آل س,ألّ,�ج“ئّرنئؤً[



[ئنوً جمّؤىآل ْ_ألَ [ظ�ُّّإ ئجلهن د,ئجلكُّ محجلٌيُّ !] مألخب _آل ئّنجلهإلال س,ئس,�ج
[ئ�جلٌيُّب دإلحتُ ط,أل] مآل

ْمآل [ئنمّالج“[ئىو,ختَّإ [ئنؤئ [�حبخت[ء“مآل“إلحت[ دنمن حنندَ �ئّن خت[دن,�ج
ؤنجلْه,� [ئحتٌّ“ة,آل [ئو,حبٌّ [ئىو,ختَّج خي,ألن [.ّخب [ئخنضنت ْةؤ,ز ممؤُّ

ه [كرألًمُّإ [ئحتد,طص إلحتُ _آل صّس ثتأب تج آتد�جلجن [ئن,� رحجمّخم يدئ جم,دي,�
ْ[ئى,ؤئُّب [ئً[صخبَّ خ“ختؤخل“ئحتدّصُّ“[كحمّص إل ؤ, [ئخبيّيُّإ رو,خيّئإل, ةئ

[ئخبؤًٌُّ“[ظًّ[ألُّّ [ئحتد,طص رئ خآل [ئيًئ قىآل هخألَ ؤ,“جمديإ خف د,�ىل,هُّ
تأإ تتج آم٢[ألّف د,�ق,آل خبؤإل, ي ؤآل ْدجلختز [ئيخبٌالإ [ئنإلخب ه يّؤُّ ة,آل“٧,

[كحمّص جتدّصُّ خف رخن٤ ة,ألز ألإل, هيل دئ يّؤُّإ ٌُّ_ جت[رإل,“٧, ألإل,“ه 
هخألإل, ْؤآل“إلحتُ“[ئخل[ٌُّْ ثتأب [ئن,�“آتد�جلجن“تج رحجمّخم يدئ جم,دي,� [كنجلْي

[ئيّؤُّ خآل [ئًّالب دإل, ألرن,ؤئ ئًختيُّّ“[ئر] [ئنؤئُّ ؤ, صخب رخندَ“خف ة,ألز
[ئدأل ه جتإلد ختخيّخب ؤآل ,٧ ك, دئ يلإ جت[رإل, ئنؤئُّ“ئّخم“ه] ٧حتُ [ظيّيُّّ

٧,“ختخيّخب[� آل مألخب“[! ؤيدًئُّ [ئحتد,طص رئ ة,ألز “إلىحت[ [كجلةخلٌّ“ئئخبْئُّب
مألخبُ“ؤ,ىل ئّخم دنخبإ“ئىآل“[! ؤ,ز يخب ٌىآل � ْخآل [ئحتٌّ [كحمّص حبال ه

[ئدخب[ٌُّب ؤآل [ئألإل,ٌُّ ٌجلٌّ هإلً [ئدخنجلج ألم٤ ْؤحمريدئ ْص,ىلجل
ج [ئر,ف [طًإلجلٌّ [ئحم[ئ خف دأل, ٌحر إلحت[

جينج﴾٦ّأ٦ؤالآلج
ئئو,حبٌّج [ئر,ئُّّ [ئخنجلْل !] ةئؤُّ ؤآل ألحمرضئنت _آل قىألأل,

صر,ش“إلً �,مح,﴿ ة,آل ئً هإلً [ظ�ُّّب ٌىًآل“﴿,ئّ,�“ؤآل _آل غذ ب ت
[ئجلؤخل ه هى,آل ٧ْحت[ ن٤ُب ٌوخبٌّ ئى ئ�ص خي ْؤ, مألَ ٌىوجل كآل ألوحمَ

[ئحتدّصُّ“د“مّذب _آل“رىًآل ٌئخلال
ٌْحم٣ُب“ ٌه�َّ مألَإ“_ٌّ ٌىوجل _آل ئّؤىألَ [�ألحم,آل مآل يّؤرَ _“ريئ ب ت

صًّ[ألُّّب رألون“جتدّصُّ ه ْمئَّ



يّؤرَ رىًآل _آل ةس٤ٌآلإ“هّشذ“ دئ ْ[صخب[� خألحم,أل,� ٌوخبٌّ “َأل ب“ئىآل ت
خألحم,أل,�“م,حبٌ,�ب ٌىًآل ٌألون“_آل ه ْمئَّ إلّـ“[ئىس٤ٌآلب _ة٢“ؤآل

ؤئىَ“إلً ألوحمَ رىًآل  عئًه,� ة,آل ئً هإلً عئًي,�ب ٌىًآل _ غذ ب“سال ت
هخآل ْمئَّ !ب“ ريخبٌال“ألوحمَ غي“ئَ ه ْد,ئر,ف [!“﴿,ئيإل,إ ؤئ دئ

[!ب ؤآل عئًيًآل ألإلال “ٌنبئصًآلإ [كطىُّ ْختجم,ّـ [كطىُّ
ْدإلحت[ خألحم,أل,�إ ٌىًآل _آل ٌرصرال [!إ _ؤ,ال [�ألحم,آل س�ئ ق� _آل قىألَ ْئى ب ث

[!ب _ؤ,ال قسئَ مألَإ“ْ_آل ٌىًآل“أل,طد,� _آل قىآل ْصخبُ
ةئ غؤن [ئحتٌّ [ئنشّذ [ئخنضنت إلحت[ _ٌآل“ئأل,“فسئ ؤآل ؤنمبئُّ= هّ,٧,“ؤآل
_ة٢ ْيّؤرَ عئًةإ [ظ�ُّّإ“ن٤ ؤآل ﴿,ف خألحم,آلإ ؤن,�]= [كً[خيو,ز إلحتُ

ظرؤنف== [ئدخنجل ةئ ؤآل
مألخب“[! ًٌشخب _ ئرئ“[كنمبئُّإ صئ عآل“[ئدخنجل �“ٌىآل“مألخبأل, ئىآل“خآل

آمألخب“[!أ ْشخب“مألخبُ ـخآل ب _ًٌذ _خيص,ذ ؤآل ْ[صخب ْإلً _ئّإلً“ب ]“ي,ئ صئ
ْ_ !] [جمري,ؤُّ آ_ٌّ [جمري,ؤرَ ئ�ألحم,آل ئّنئآل _ئو ؤآل ْ[صخب ؤجلجمئإ“ْجمّلإ

هخبٌُّ؟ ْشخبز� [ظوجلَّب“يخب خف [٧دًل مآل _�محئيَ مئَّ“ٌْيًئ [!أإ“٣ٌ[ّـي دجل
[ئجلجمًئج ٌيًئ [!]“ألنالإ مألخب ؤسئ“إلحت[“[ئخنضنت شخب �ْ هإلئ تتبثتأب تتج آ_ًٌذ

ؤنجلْه,�“جم,دي,� ـ[كحمّص [ئو,حبٌّ إلً ئأل,“ؤآل ٌحتةجل سال _هرخبٌرال؟بب _ألىال ـم,كف
بتأب جتإ تج آتد�جلجن [ئن,�؟ يدئ“رحجمّخم

دئ“مألخب [ئأل,جن مألخب “ئّخم ”[ [ئو,حبٌّ إلً ”ؤآل رئ“[كنمبئُّإ“ؤنمبئُّ هصئ خجت[�
قأل,ُ“_ًٌذ“مألخبؤ, _آل جمدي [ئحتٌّ [ئًجمّلإ [كجلجمئإ ر_ ُ هؤآل“مألخب� ألنالإ [!ب

تتأ= جج آ_ًٌذ ةئّأل,؟ مئ ٌخبُ ٌمبن ؤنب,٠ دّألأل, ـئّخم �ي,ط خيجلجب
هإلحت[ ْ[صخبإ خآل ه ْ[ئأل,جن !]“مئ ٌخبُ ٌمبن إلحت[“[ك�نب,٠“قىألَ“_آل ة,آل ْخجت[

[ئخنضنت] إلحت[ ٌ,ر�جلٌّ“ٌىًآل “هؤآل ئئأل,جنب ْؤن,حبئ“_ٌمب,� ! ؤن,حبئ _ألَ ؤنأل,ُ
ختهّي [ئجلشئ خألَ تبثأإ ثج ,ٌآخت ألم٤ [ئىًآل ةئ ه ئَ ئّخم هجلٌخب حنضنت خألَ



[دآل“[�ألحم,آل== خي,خت [ئحتٌّ [حلف [دآل خألَ ثأب تتج آحلةجلٌ, [طألًحب ختذ
﴿�,ٌ,إلال مآل“[�ألحم,آلج“غؤئ ٌىًآل“أل,طد,� _ؤىألَ“_آل ك, [�ألحم,آل ٌىآل“إلً � ئً

مألإلالب د,ئألّ,دُّ حبٌألًألرإل, ْغرؤئ
[!“ةئ آل“ٌو_ يل _ؤىألَ ك, [ذإ ؤآل حننجلَّ يّخب ْئً _يئإ إلً ة,آل ْئً

صيًيَب
ْؤنشخل[رَ ْرن,ئّؤَ ملّ,رَ إلئ“[كحمّص ئىآل [ئًصّخبب“ [ئو,حبٌّ إلً ه,كحمّص خجت[�
إل,ؤُّ“شخب[�ب ٌيًحبأل,“خف“ألي�ُّ إلحت[ خ﴿جلب حنّـ ٌئخلال _ال“ة,آل ٌوخبٌأل, _آل _ؤىألَ

جيصصصضئ
ْرروي ؤجلَّب ثتت هَّ ْختحبز [كيخبجن“ؤى,آل“د,ختحل“خجت [ئىر,ذ ئىئؤُّ“[ئخبال“ه

ةو,ختَّ“دخبْآل  _ألَ ه [طخبٌخب ْ_ [ئيخبٌال [ئنإلخب ه [ئىر,ذ“ةئَ“جمً[ّـ حنإل,حبَّ
حبال جمو دخبْآل ـألَ [ئخبال“ؤحموًة,� دئ [ئخنجل[ٌفإ ه [ئخبال“[ط,ختٌّ ئّخم [ئخبالب

تتأب جج آم٢[ألّف ؤهوجلَّ؟  نبئ
[ئحتٌّ“ٌرصخبس تتأ _خيص,ض [ؤجل“آ﴿جلْش إلحت[ مآل ررصخبس ئر] [ئونبًئ _إلال ؤآل
﴿جلْي دنخب“جتدص ؤنبجل ه دّز“[ئندًحبٌُّ [ئخننذ“ؤآل ﴿جلش هّإل, ئئّئُّ“[ئر] مآل

[ئونبصب
ي,ئ“ـٌح﴿حتْآل ئيخب ٌألشً“[دى,خت] ةّؤ, رئ“[ئئّئُّ ه ؤألإلال [ئجلذ محئذ ؤ,جت[
[طؤ,مُّ“ٌْح﴿حتْآل“ؤآل قإلًخت ةئ خيصّصُّبب“ٌحتملَ حن,َّبب ْ[صخب ةئ ٧ال

ؤُّ“مئم [ئخبال ئىال ٌْىًآل [ئنئّ,ب ْ[ئنردُّ ْغنئًألَ“مئ“[ئي,طؤرف [ئخبال
هحختٌّ“[ئخبال“ْ_م٢“مألىالب؟ [ئر“_ألرال“هّإل,إ [ئدًّز

”[ئ﴾خبال” [٧ء]“[�ش,دُّ ىلجلدُّ رئ“[ئئّئُّ“ؤآل ه غؤّإلال ة,آل [ئحتٌّ خجت[“ؤ,
فؤ,ختجم,رإلال ْ [ئنب,ظُّإ دحمؤ,٧ال صنبجل[� _آل“ٌنؤئً[ ؤألإلال �“ٌ�ئذ !]

دئ [حنّ,ّـإ إلحتُ ه ئّخم ه,ظني دًّرإلالبب ٌْنئيًإل,“مئ“_دً[ذ [ئخبٌألُّّ
مألىال؟ب ْ_م٢ [ئخبال ـ_ختٌّ



ج هي,ئ ٌإلًحبٌ,� �يد ة,آل حنضنت مآل“خق,ألَ“د,كحمّص ْيو“ٌخنإلخب
_يجل_ _آل محوًئر ؤألحت ؤمبزب“رنئؤز بث“م,ال هئحم�ف“ؤألحت“عً ه ْئخبز
آ_ٌّ [ئجل[دّف _جمرؤن“ؤآل ئى صمبًخت“[.,ؤن مئ ؤدىجل[� ْ[مرخبز [ئرًخت[َّإ

ف ئيألًُ ب“صحمدؤ, ْيرإل, ْةألز“_لآل [ئرن,ئّال“[ئّإلًحبٌُّب خف [ئخنجلٌنُّأ ؤنئؤ
[ئن,�ب ه [ئنبصّصُّ [ئًصّخبَّ [ئخبٌ,ألُّ إل حبٌ,ألرأل, _آل ب

ئر] [ظيّيُّ رئ خيخبؤرأل دألوحمإ [ئرًخت[َّ _حبختجن ْ[درخب_ز ة٢ز ْمألخبؤ,
ةئ ه ئئخبال شخب[�“[ئر [٧,ؤُّ _مأل“[كى,ألُّ خئّإل,إ [ئأل,جن ؤآل ٌألدإلأل“_صخب �

جموجل رئً“[كجلَّ يجل_ز“[كجلَّ [كيخبجمُّب [ئرًخت[َّ _جمو,خت ه ُّّ٧�] ْ[ْ[ؤجل [كؤ,ختجم,ز
خف ْخيئز ثت“ْك, [ئٌْف جموجل مألخب ةس٤[� ْرًيوز _خيص,ض“تتب [ظجلْش

إلحتُ [ىل�جل[ذ“ؤآل “[ىل�جلدز“ةئ [ئٌْف جموجل ؤآل مخنجل [ئحم,دن [خيص,ض
مآل ٌىوجل ـآل“[ئخبال ْئّئ ألإل,ختٌّ ه ؤألإل, [هز ؤآل _قىآل � ئر] ٌُّ]

[ئألوخم؟=
ختنال عخم مؤ,ة“﴿,مح] ه هحأل, ةو,ختَّج خف ص,شُّ ه أل_ _مئال ةألز

ْ ئدخم“هَّ  دحجمئًذ ريًئ [ئرًخت[َّ ْإل,إل [ئحم�صُّّب [ئرخبٌآل ةئ“يخنًخت
[ئخبال] دحتئ ف _ٌآل [ئخبالب جمًٌّ حنّـ ْ“ئخبال] ه ئىو,ختَّ“إل] _آل نؤًمج

[ئًّال !] دحآل هحش,دأل _جمروحمجلُب [ئىد,خت [ئجل[دّف _صخب خف مل٤ر“إلحتُ جتإلدز
أليخبال هَّ“_آل ئأل, [كحمؤًض [ئًصّخب [كى,آل ْإلً ْ[٧ّىئ“ب حنندَإ مئ ن,ىلذ

ًٌْال [ئخبالب ﴿ئً“مد,حبرأل,“ؤآل إلً“جمدذ [ئحمألفب“إلحت[ خي ؤآل ؤإلخبْال ب جتد,طصأل,
مآل [ئًّال ألحمرنّمن ئىألأل, [ئحتد,طصب خف ألنًحب جمًي ؤآل“شخبٌخب [٧ّىئ دأل�ٌ

[كؤ,ختجم,زب ْد,ي [ئرئؤًحب درن,ئّال جتئ
ةإلحت[ شًإلجلٌّ مآل“_ؤجل ٌحمرنّمن ةّو خجت إلحتُإ دخش,دُّ“[ئجل[د _يرألن �

_شخب ئنئ [كنئؤف ؤآل ن٤ُ ةس٤ٌآل جتإلدز“خف سال [ئأل,جن]“ؤآل ْ_يً[ئ درن,ئّال
هئال ]ب”“ [ئىو,ختَّ مئ قىألأل“[ظنبًئ ”ةّو ص٤رج مئ خش,دُّ ئخبٌإلال

_شخبب



ٌإلخب_ ْ_ [ئيئي ٌو,ختيأل _آل حبْآل _ؤجلٌى, خف إل,شجلز ؤآل“[ئنؤجل [ئسسف دئهز ْك,
ؤآل“شإلُّ“﴿�,ٌ,ٌّ= د,ف

يجل_ز إل,شجلز“[ئّإل,إ ئر] حنً[ختن“[كخبٌألُّ جم٤“ه_ ْ_أل, _ألحم,إل,إ “ُّئّئ ْجت[ز
_آل“_حب﴿ئ خف [ئومبًئ حبهنأل“ [ئّإلًحبب ؤى,آل“شرؤ,ن _ألَ هإلؤز“ؤألإل, هرُّ

٥نز صر ؤى,أل ه شئحمز ْؤ,“_آل دخب_ب ة,آل“يخب [شرؤ,ن _آل ؤن [كى,آل
ثأب آتًٌصأل,“تج ةئ“﴿�ُّّ؟ ؤآل ٌ�إلجلأل, [دألَ [كحمّص ٌحمًن ـحبال ٌيًئ [كرىئال

[ك,ىلُّّإ [ئحمألف محً[ئ مألإل, _ملس ةألز ئر] رئ ئخبال”“هإل]” مد,ختَّ حنخبرأل
ٌُّ] [ئن٢[ألّف خف [ئجلجم,ئُّ ؤآل ٌيجل_ دَ هخجت[ ئئجلشئ شً[ختص دىئ ه,جمرؤنز

ٌخنجلض [ئجلشئ ؤهوجلَّ؟“ْ_﴿حت  نبئ  جمو“حبال ـدخبْآل تت جج _خيص,ض ه [ئً[ختحبَّ
[ظؤئ ئحتئ ْختؤخل[� �ل ة,ألز خق, [ئيخبٌال [ئنإلخب جتد,طص“ ةئ ةّو“_آل
تج“ثتببتأ يخب“[هرخبٌأل,“آتد�جلجن دخبؤَ [ئن,�إ“ْ[ئحتٌّ رحجمّخم يدئ [كنجلْي

ْةّو مأل,ب ألّ,دُّ ئّؤًز [ئًصّخب [دألَ _ختجمئ [ئخلؤ,آل” ”ؤئّـ ه !] _آل ْةّو
ْ[صخبَّ“خف حب﴿ئ“ؤجلَّ ألوحمَ ـدخبال ْ_ألَ ئوخب[طأل,إ حبؤَ [دآل“[ئىجلٌال جتئ جمو

تتأب آم٢[ألّف“جج _دخبٌ,�؟ هخب[ّـ� هًشخب [يخب[جن
ْئحم,آل [شرؤ,ن ؤآل ئّئرإل, هضجلش [ئنشًحلب ئخنّضأل, د,ئألحمدُّ ه,خيئُّ ئّئُّ ة,ألز

ج ٌيًئ ص,ئَ

ظ,“مألخب“[ئنبئّذ� ي﴾خب
[ئى﴾﴾﴾ّذ� [ئي﴾ئذ“ ْمآل

»خ“﴾﴾﴾ختد“ حبال�

[٧ال� ة﴾﴾﴾ئ� حل[ئ

[كجلقف [كوخبٌف خف“ختدً[ز ٌألمبال _آل ْ_ؤىألَ



[ئخبال� “جمّئ“جتئ خت_ٌز� ك,
هخبٌّ “ؤآل خي,خت“صذ� يخب

ؤألحت“[ئيخبال� [كنجلْي� ْإلًحبال�
_د﴾﴾﴾خب[ ﴾﴾﴾جمدص ؤًىل﴾﴾ًن

دنخبب“ْقىأل ينبر رألَ هئال _ألز “_ؤ, ينبرَب [ئجلشئ جتئ ألإل_ مخلٌخلٌّب“ئيخب
[ئحتٌّ حبؤَ كحمّصإ“ْه] ه [آل سير ْىلنز خآل هنب٧ً,ج _إلال خئّإل, _آل“رمبّو

﴿�ُّّب ةئ ؤآل ٌ�إلجل
ْةئ ق,ؤ,�ب ةرو_ ْ[!“يخب _ؤس,ئأل,ب“ [ظ�,َّ شئ [ئخبال“[ئىجلٌال و جم� ئيخب

هرألنال مأل [كحمّص“[ئحتٌّ“ؤ,ز حنضنت ه ؤؤأل,� خف“[! رحر _آل ؤأل [ك�ئًذ
[دخبٌُّب ْ[ظّ,َّ دهوجل[آل“﴿�,ٌ,ء

[ئرنئّال“ؤأل�ي]“]إلحت إلئ
ميًدُّ [ئدخب[ٌُّإ ؤآل [كًزإ [!“يخب“صخبحب ة,آل خآل ألَ ق,ؤ,�ب ؤأل�ي خألَ ألنالإ

[كنجلهُّأ“ؤًر,� حنشجلَّ آ_ٌّ ؤألإل, رحةئ ـًٌال حبال ي,ئ خجت _يً[ئَ مئ [ئرنخبٌّ
صخليّ,ئ [ؤجل“دنخب“[ئحميًلإ“هي,ئ ْةجلخت م,حب سال ثتأب تج آرىًٌآل قًز؟
[طخبٌخب ه“[ئنإلخب ْصر آثتج“تأ“دئ قًز؟ إل � ط� ئر] ـ[ئألوخم ئألد]

إل [ظ�ُّّ ـ_شجلَّ تت ثج ختْؤُّّ ؤجل“ه] ألوخم“إلحت[ دًئخم [ئجلجمًئ ٌحتةجل
ئئض,مح ؤحم,ظُّ إلأل,ء ة,ألز ْخجت[ [كًز] ؤآل [ئرألنبئ قىآل ؤًز؟“هىّو
غؤئ خ﴿جل حنضنت ٌحز� � خآل جتئ ٌرحر _آل قىآل ظ�,ٌ,ُإ“هىّو ْنوجل[آل

ؤألَ] �دخب [كًز ميًدُّ
ٌنًحب سال �,ّحن !] ٌيًئ _ [�ٌردخب !]“ُّ أل� ئحم� يفخب _ _يً[ئَ]“ !] ٌه٤� _آل قىآل _

ق,ؤ,�ب ظ,ئببب“ظ,ئ ي,ئ]“ ؤ, دنىخم ٌْرنبجلي
ؤًز محجلٌي مآل [ئجلْصُّّ [ظّ,َّ مئ عنبئ مئّ“_آل نجلٌد,� هىجل[� ٌدخبْ _ال“_ألَ
صّ,ر مئ ةّو“ نبئ جل هروى� ْخ نجلٌد,�إ [ألَ“ئّخم ةإ مأل,= �دخب خ﴿جل
هصًّ[آل إل“ررهحتٌّ“د,كًز] _ؤ, [ظّ,َّ] إلحتُ مئ  ,هم ْةّو [ئ�دّنُّّإ

شئز [!إ ْةحآل د,ئ�ن,الب قخبء ةّؤ, ْقًز حبؤَ ٌحتدص“ٌْ�حموآ مح,طجل ْ_



د,جمرؤجل[ختب ْق,ختجمَ ًٌالإ [ئوىجل“ةئ ألن,ٌجي“إلحت[ غنئأل, _آل ينبخب صىؤرُّإ
ة,ألز هخجت[ رألدن“[ظّ,َّب ْؤآل“[كًز [كًزب مئ ررهخبٌّ [ئ�دّنُّّ _آل“صّ,رأل,

ألحمرهجلذ] خآل ئأل, _ال“غًحل ألن٣مج] _آل ئأل, غي _ ةحتئإ _ٌمب,� صّ,رأل,“[ئجلْصُّّ
ئىال [ظي“_يًئ ـ[ظي [ئّإلًحب ي,ئ مألخبؤ, [ئجلذ ٌنألَّ ؤ,ة,آل ألوحمَ إلحت[ ئّخم _
آًٌصأل, هّىال؟ صّ,َّ ئىال هئّخم حبؤَ ْرخنجلدً[ [�ألحم,آل [دآل رحةئً[“شحمخب � خآل

مئ ؤ,طر,� دخنضنبَ [ق,آل [ئجلْصإ [ئىال جتئ ؤآل ٌينبخب “ْة,آل تثأ] ثج
ئوخب[طإلال= [ئىجلٌال حبؤَ جم,هى,� [ظ�,َّإ مآل �ْؤدحت [ئنبئّذ

_ٌمب,�“صّ,رأل, خ﴿جلإ“إلىحت[ ؤًز ؤآل [ئ�دّنُّّ ألحمرؤخب“صّ,رأل, ةؤ,“_ألأل, ألنال
ْؤًرإل, د,﴿رّ,ختإل,إ “قًز [ظًّ[أل,ز _آل ْإلً إلحت[“[ئو,ختة ؤن [ئجلْصُّّإ

ؤًرَ“ةو,ختَّ ْة,آل د,﴿رّ,ختُإ [كحمّص“هيخب“ؤ,ز _ؤ, د,ئىو,ختَّإ ئَ حب﴿ئ 
[ظّ,َّ ه ةحتئ [ئ�دّنُّّإ ةؤ,“ه“[ظّ,َّ [كدخب_ ٌمئ ئىآل [ظ�,ٌ,ب مآل

[ظّ,َّب مئ ؤآل“ؤًز“خ﴿جل“عنبئ ْإلً [ئجلْصُّّ
دإل,ج مأل_ هؤًىلًمأل, َّ٤﴿] [ئألي�ُّ خف ٌيًحبأل, إلحت[

جيينجطْ سخءإلً
ج سسُّّ صرؤُّّ ْإل

[!ب _ْ�ج“ئجلحب“ظخب
[!ب دجل ئمبؤ,آل س,ألّ,�ج

[!ب ظدُّ �مآل س,ئس,�ج

�ُّ ط��ِّ�� ُّطشجأل�ٍ حهةِّىظ�يَ
ْرحمرصي ظخبْحبَّ ن٤ يّؤرإل, هخآل [ئيخبْجن !] ألإل,“ىلخب [ظ�ُّّ“ألمجل[� خآل

ظخبْحبَّ م٤ ميًدُّ د,ئر,ف
� ؤ, هخألَ حلؤّئ“ئَإ مئ [مرخبٌّ ْحل[ختَّ ه خيه٤[� ؤًلو,� _آل إلذ جتئج ئرًىلّص

[كًلو إلحت[ ألوخم _مرخبٌّ خجت[ “_ؤ, صرؤ,�ب جمّأل,ئ“[طخل[ّـ ئخلؤّئَ د,مرحت[خت ٌد,حبخت



شخل[ّـ رًيّن ٌىو ْئآل ئآل“ٌألرإل“د,مرحت[ختإ [ؤجل هخآل [ئًحلٌجل مئ [ئنبه٤
مئَّ“_ة٢ب ٌّ خبآل“[ك�نر [ئنيًدُّ ْحنىئ حبختشُّ دئ“جمرخلحب[حب م,حبٌّ

[ظ,ئُّ إلحتُ ه [ئنيًدُّ]= رىًآل ةال [!إ ؤًشإلُّ“ىلخب [ظ�ُّّ ة,ألز هخجت[
دئ ممّال ظجلحب“حنضنت ىلخب �“رين“[ظ�ُّّ صّس ممّؤُّ ميًدُّ رىًآل

[-خبْحبب ن٤ !] مئ ْينز ألإل, ن٤“ظخبْحبَّإ خألإل,“ميًدُّ
شإلألال“_شجلَّ ه [ظ�,َّ [ئدخنجل قّن ٌ�جلض !“_آل قىآل محدن,�“ة,آل

دنؤئ“[دألَ“شئإلالأب ٌؤألًآل  [ئحتٌآل ؤن �ؤ,“جمّونئَ“هن آْإلً ظ�,ٌ,إلال
[ئحتٌّ [كحمئًدُّ“ْظخبُ صيًيَ مآل شإلألال“ٌنًمج“[! ه ظ,مح] إلئ“محجلض ئىآل
[-خبْحبإ“ْدي,ّـ جمًٌّ ٌألرش“مألَ  [-خبْحب خف [-خبْحب آل“خىل,هُّ ةإ _إلف]“

صيًيَآب !] ٌو _آل قىآل “ئحمألف] [كٌف“ؤآل ؤٌف شإلألال ه [�ألحم,آل
[طحمخبإ“ْد,ئر,ف ه [ئم,إلجل !] [ئن,�ب“ْألمجل[�“ألَ [كحمّص“خف إلحت[“ش,ّـ شئ
ؤآل _ةسجل“ةس٤[� قشخب“[! _آل فًرَآ [جمر�,ن هخألَ ن٤“ظخبْحبَّإ يّؤرَ
[٧خبي إلحت[“إلً ﴿�,ٌ,أل,ب دحمدذ ظخبُ [مرد,خت[ز مئ ْينز ئر] [�إل,ألُّ

خجت �ْ_ !] قشّخب ٌحر _آل ٌألده ة,آل هئيخب [!ب قشّخب [ئىو,ختَّإ [جم,جم“ؤآل
ظخب“[!ب ؤآل _ْف رىًآل _آل قىآل  [كضئًة هص,شُّ مآل“[ظ�,ٌ,ب“ _ختٌخب“[ئرىو٤

[كحمّص= ؤًز ًئ ئ غنب� _آل قىآل ة,آل ؤ, ْظخب“[!

ة �ُّ س� ط��ألق ُّطشجأل�ٍ ىظ�يَ فأل�يألة
ة,آل“_ًٌذ تأ جج آ_ًٌذ ”[!] مألخب [�ألحم,آل ٌر٢خت _ًٌذ“يخبق,�“”ةّو رحم,ّـئ

ة,ألز هخجت[ ْم,حبئب _ٌمب,�“_ألَ“د,خت ٌنجلي ختصّال“ئىآل“ة,آل نوًخت !] _آل ٌنجلي
خحب[ألُّ غرؤ,آل ْدجلُ مخبئَ هخآل [ظ,محإ ؤحم,ظُّ رجلٌخب[آل [!“ْختكرَ ظدُّ
ينب_ رًيّن [�حبم,ّـ ه“ؤًيو“يمب,ّـ“هَّ“ٌ�ئذ“كسئ ْةحألأل, [ظ,محب
ْكسئ ﴿,ئيَإ ىلخب ْ_﴿�ح [ئحمؤ,ٌُّْ د,كد,حب [جمرإل,آل مئ“ؤحتألذ [ئنيًدُّ

يمبّرأل, “ئىآل د,ئ٢[ّـَّب ٌْ�,ئذ [كحمىف [كرإلال ؤن [ئجل_هُّ [جمرنؤ,ئ ٌ�ئذ [ئخبه,ن



!] خيو,ز جت[ز [ألإلؤ, دئ خ﴿جل[�إ ْ[-,ؤ“حنضنب,� [حبم,ّـ“حنضنب,� هّإل, ٌىآل �
خجت[� [ئًيزب ألوخم ه [ئن,حبئ ئىآل [-ذ ؤن,�إ ه“خآل ْ[ئد,خت [ئجلصّال !] [ئً[صخبإ

_آل !] ٌجلٌخب [كحتألذ“آ[ئحتٌّ ؤحم,ظُّ رحد !] خيو,ز [جمري,ؤُّ ة,ألز هئيخب
“هؤ,“[ئنؤئ] ٧حتُ“[كحم,ظُّب م,حبئ _جم,جن مئ ٌجلكَأ“خ

[ظئ“_آل ْة,آل [ظئب ْشخبز خجت خيًختَّ ٥_ ه !] صىؤُّ ئيخب“[جمرنئألز
ْ_ ًٌ[هي هيل [!“ئّخم مخبئ هخآل ْدحتئ [ئنبئّذ مئ مأل, [كحمّص“ألّ,دُّ قًز
ؤآل صيًيَ“[ئى,ؤئُّ جمرًه] ألَ در٢ٌجلُ ٌ�,ئذ [ألَ دئ [كحتألذ در٢ٌجل ٌحمؤص

[كحمّص“ٌحمًنب ْ[ئأل,طذإ [ئدخبٌئ
ؤآل ٌي٣ذ _آل [ئيخبْجن ! _ؤىآل مئَّ [ئحتٌّ [ئًصّخب إل]“جم,جن خجت[� [ئىو,ختَّ
ألص ق� [!“_آل ئ٢ة,ز كىأل,� ة,آل ؤ, ْدخبْألَ ئّد,ختةَب ألحم,آل“[ظ,مح�]

[سّالب خحبال طألخم
ـ[ئجلكُّ [كخلؤًختج كجل×“ه] ةيًئ [ئخنرّر,آل“ؤن,� [شرؤن [كنبئًذ [كحمّص ْه

_خيدص, [ئجلكُّ“ْ[ئنخبئ هى بتأب ثثج آؤخلؤًخت ْ[ئحمال“ر«,؟ [ئ٢ [ئريّ,إ ْ[ظي
[مآل“[ئنمّال إلحت[ سال“ش,ّـ ؤآل د,كحمّصإ [ئحتٌّ“خؤآل [كحتألذ در٢ٌجل ٌ�,ئد,آل

[كحمّص دّحمًن [ئحتٌّ د,ئوخب[ّـ دألنؤرَ ظ,أل,� ـؤر٢ختٌآل إلً“﴿خيُّ“[عّئ [ئحتٌّ
ؤآل إلً د,خت[�“٢ٌْخت“ؤآل آ[!أ ئّىًآل دخبؤَبب د,ق,آل ةو,ختَّإ !] يخبؤَ [ئحتٌّ

تج“تتبثتأب آختْؤَّ [ق,آل“دّحمًن؟

ُّ�ة �شَ ىظ�يَُِّّطشجأل�ٍِّأق فألطقأل�ة
[ه٣[ّـ“[ئحتٌّ إلحت[ جتةجلأل, [ْف“آرىًٌآل“تأ [ظ�ُّّ مآل ةأل,“ألرصخبس مألخبؤ,

[ظُّّج ي,ئرإل, ئر] [ئحم,ؤُّ [يً[ئ رمبؤآل“ه
ئآل _ألىؤ, ْ[ظيّيُّ قًر,آلإ رحةآل“ؤألَ ـًٌال ي,ئ“ئىؤ, هئيخب خي,حبةج ن٤ !]

قًر,؟ب
[ظئّيُّب خت_جم, _ألىؤ, ؤن [ئخنشجلَّ إلحتُ مئ [ئرحمئل ؤآل ؤألنىؤ, خجت م,حبئج ن٤ !]



_آل ْئحمؤص“ئىؤ, دخنّـ [ئرؤرن ؤآل صجلؤىؤ, ك, غدىؤ, ة,آل ئً ظذج [!“ن٤
رنب٤[“ؤسئَب

_ألإل, جتئ ؤنأل هحةئإ“ة,آل ختشئإل, ْ_م�ز [ئخنشجلَّإ [كجل_َّ“ؤآل _ةئز ْمألخبؤ,
ةئ _ؤ,ال ! د,ئهُّ إلحتُ“خإل,ألُّ ْة,ألز [ه٣[ّـ[زب إلحتُ ةئ مئ ”خؤف” ي,ئز

[ظئّيُّب
ًٌين ة,آل“_جمإلئ“_آل هؤ, _ألَ“خي,حبةب _آل“ٌسدز ؤآل“_ْئ“ظمُّ !] دًجمن ة,آل
ْخجت خي,حبةب _ألَ [طؤّن _ؤ,ال هّر٢إلآل [ظ,ئ ه ْ[ؤجل_رَ خحبال مئ [كًز صىال

[ئرنخبٌّ“ْ[كننبُّّ آل ْد,ختإ م,حبئ _ٌمب,�“_ألَ جمرنجلي ةئإل, [ظئّيُّ ة,ألز جت[ء
خف“_دخب خش,دُّ ة,آل“جمّمئ“دخبْآل [ئحتٌّ ئىآل“[ئحم[ئ م,حبئُّب“ ظ,حل[َّ ,أل

ظدُّ] [دخبٌآلج“إلئ“[!
_ختدنُّ عً [ئخنّ�,آل [ه٣[ّـ[ز مئ [ئجلحب ئ خ﴿جلإ“ْ_ش� ؤحمئى,� [ئجلذ ئحت[“هيخب“جمئ

[طألُّب ه ٌيخبال“[ئحتدّصُّ _آل ًٌؤإل, ه“ةرو]ْ جمألُّإ [ي
ة,ئحتدّصُّ“[ظيّيُّّ ألوحمَ يخبال [طألُّإ ه [ْف [ئحتدّصُّ يخبال [ئحتٌّ ئىآل

[ئنبئّذ= مئ
ظ�,ٌ,أل,= خيألن“دألوحمَ“ر�إل٤[� [طألُّإ ه ئألحم,آل [طئخب _يؤنبُّ خيألن ْ[ئحتٌّ

إلً“ألوحمَ خي,خت ه“[طألُّإ [ظ,ألّرف دّخبٌَ [ئن,ختٌّ [ألحم,آل _ئدخم ْ[ئحتٌّ
ْدجلأل,== ةحم,ّـأل,

_مؤ,ئ ٌألي�من ئى !] [دآل _�لإلجل إلحت[ [كحمّصج“ـشئ ًٌصأل,“مآل [ئجلجمًئ ٌيًئ
ثأب خدئّخم؟“آتًٌصأل,“تج

[ظ�ُّّ [ئخبإلًخت“ئّد�ئ خأليمب,ّـ مألخب ؤجلَّ ـ_�لإلجل _ٌمب,�ج [ئجلجمًئ“دًئخم ٌْيًئ
ةجل[إلُّّ هيل ألجلٌّ  عآل [ئنبئّذ ْه“ ثتأب جج آم٢[ألّف ألوحمَ؟ دحتدّصُّ

﴿خندُّإ مئ خٌ,ُ ؤنئيف دألَإ قسئ“ه“خيئدإلال [ئحتٌّ [ؤجل [!إ عً [ألحم,آل
[ئن,حبئُّ حبٌألًألُّ“[! ألجلٌّ ةحتئ“مألخب“[ئنبئّذإ صخبس خ﴿جل �,ّألجلٌّ“حن خألأل, دئ

ٌحمًنإ ختدأل, ْشَ ه [ئحمؤ,ّـ _�نئيز هئيخب ٧ْحت[ ْ[ظ�,ٌ,ب مئ“[ظ�ُّّ



خ٧ ـخ٧ ْخيجلجب [٧إ [ئنخبئ دحمّو جلذ ْىل� [ئجلإلّدُّإ [ئمئؤُّ ْ[ةرألورَ
ؤآل حنن,ن _يئ إلأل,ء ٌىآل � [ئنبئّذ مئ ثتأب ثتج آؤر رجلةرأل؟ ك,جت[

ٌنجلي � [ئحتٌّ جت[ء [ئر“نؤجلز [ظ,ئىُّ رئ“[ئمئؤُّ خ﴿٣ة [!“[ذإ حنويُّ
شئأل,ب ُّّ�﴿ نئ ش� ﴿�ُّّإ“صف

ه [ئخنّ�,آل ي,ئ “ئيخب [ئخنّ�,آل“ة,جتذب [ئنبئّذ“_سدز“[كحمّص“_آل ه إلأل,ء
_سدز“خيخبة“ةئؤُّ [ئنبئّذ مئ [كحمّص ؤ,ز ئىآل“مألخبؤ, قًر,” ”ئآل [طألُّ

دجل [كحمّص _مئآل [ئنبئّذ ْمئ تتأب ثج آختْؤُّّ ؤًز؟ إل ـ_آل“_شجلَّ“[ظ�ُّّ !]
ئىألَ [ظ�,ٌ,إ ة,آل“غؤئ [ئحتٌّ [ظدّذ“[ئيخبْجن“إلً [دألَ _آل هؤن ْمخبئَ !]

[ئنبئّذ“ـيخب مئ [ظ,ئخب _مشذ“أل�يَ “ْؤ, ة,ؤئُّب [ئخبٌألًألُّ مألإل,  ؤئ
_�ةؤئب؟

ٌمإلجل _آل قىآل ة,آل ؤ, ْ[ئحتٌّ [ئنبئّذ _سدرَ [ئحتٌّ [ئنمّال [﴿جل ئىآل“[ئخنّـ
خيئّذ ألم٤ ؤآل“خمآل“مآل“[-دُّ هإلئ ظدُّب !] _آل إلً [ئنبئّذ دخبْآل

[كحمّص]=
ثأب ثج آختْؤُّّ شئأل,؟ ؤ,ز“[كحمّص دنخب“﴿�,َّ ْعآل ألَ ظدرَ“ئأل, دف� ـ[!

[ئن,� خف [ئًصّخب [دألَ _ختجمئ يخب !] _آل آ_ْ“يف,إلأل,أ هّأل, !] ظدُّ _�لإلجلز ـدإلحت[
_صدأل, إلً _صددأل,“[!إ“دئ“_ألَ _ألأل,“عآل ئّخم [-دُّ“ج إل إلحت[ ه ئى“عّ,“دَب

بتأب جإ آتًٌصأل,“تج ظ�,ٌ,أل,؟ ةو,ختَّ [دألَ ْ_ختجمئ
ؤآل“ٌؤآل ةئ ٌإلئ  ئى [ئًصّخب دحتئ“[دألَ صر [ئن,� !] _صذ إلىحت[ ـألَ

ثتأب تج آًٌصأل, [دخبٌُّ؟ [ظّ,َّ ئَ دَ“دئ“رىًآل
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