
 
ِم  دِّب ثَظسٌح ُِكُح ِٓم ح ٌـح  َظ ٝج ٌْر   

 

 ٌٝج٣س

 

 

ُٖحرٍِّب  ٚر٤كس 

 



 جالٛىجء
ج٠ُ ًَ ٗلّ ضططِغ ج٠ُ جٕ ٣ٓٞو جُكد ػحُٔ٘ح  ٝضٓؼى 

جُوِٞخ ، ٣ٝؿى ًَ جٗٓحٕ جٕ ًَ جُرٍٗ جنٞز ُٚ  ، 

٣طٟحٕٓ٘ٞ ٓؼٚ ُطهل٤ق جألُْ  ، ضؼحُٞج  قرط٢  ُ٘رٖ ٠ٝ٘ح 

 ٣ٓغ جُؿ٤ٔغ كرحُكد ٝقىٙ ٗ٘طٍٛ ػ٠ِ جُٔٓطك٤الش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(1) 

 : هحُص ُي جقىجٖٛ 
 ، ًَ جٍٓ ض٤ٖ ضٌٔٓحٕ ذرٓح٠ ، نٞكح ٖٓ ْو٠ٞي  قٍٟٝج جُر١ٓ جٌُػ٤ٍز 

جُٔكطَٔ ، ٝج١ًُ هى ٣ٞو١ ذي، ُْ ٣ؿٍ ػ٠ِ ذحٍ جقىجٖٛ جٗي ٣ٌٖٔ  ٕ 

ضٓوط٢ ػ٠ِ جألٌٜ ذىال ٖٓ  ٝهٞػي ػ٠ِ  قى جُر١ٓ جٍُٔكٞػس ، ًٖ 

ٓطأًىجش جٕ جُؼ٘ح٣س جال٤ُٜس ْٞف ضٍٜٓ ػ٠ِ قٔح٣طي ، ٝقلظي ٖٓ ًَ ْٞء 

هى ضطؼ٤ٍٖٞ ُٚ  ، جٗي جذ٘طْٜ جٌُرٍٟ ، ُْٝ ٣ٌٞٗٞج ٓٓطؼى٣ٖ ج٠ُ جُطٟك٤س 

ذي ٝهى جٗطظٍٝج هىٝٓي ج٤ُْٜ ٣ٞ٠ال ، ضٍهرص ُٝٚٞي جأل٣ى١ جٌُػ٤ٍز ، 

ًٝحٗص  ٓي ك٢ كٍجٖٜح ضٓؼىٛح ًِٔحش جُؿحٌجش ٝجُٛى٣وحش جٗي ضٗر٤ٜٜ٘ح 

ًَ جُٗرٚ ، ْٝط٤ٌٖٗٞ ٓػِٜح ك٢ هحوّ  ٣حٓي ، ْؼ٤ىز ٝٓرطٓٔس ضطكَٔ ًَ 

٢ٖء ٖٓ  ؾَ  ٍْضٜح جُٓؼ٤ىز ، ٝضٟك٢ ذٞهطٜح ٝٚكطٜح ُطٌٓد ٌٞح 

جُ٘حِ جٌُرحٌ ج٣ًُٖ ضؼ٤ٕ ك٢ ً٘لْٜ ، ذ١ٓ ًػ٤ٍز ، جٌضلؼصْر جأل٣ى١ ٢ً 

ضكِٔي ٝضؿ٘ري جُٓو٠ٞ  ، ضٓحءُص  ٓي ػٖ ؾىٟٝ ًٛٙ جُؼحوز،  ؾحذطٜح 

 :جِمقىٟ جُٛى٣وحش

 ..ٗكحٌخ ج٤ُٗح٤٠ٖ جُط٢  ٗرطص ُٜح  ْ٘حٗح ك٢ جُلي جُؼ١ِٞ -

 :٣ظٍٜ جالْطـٍجخ ػ٠ِ ٓك٤ح  ٓي ، كطٓحٌع جُؿحٌز 

 .ٖٓ جُٔأُٞكإٔ ضهٍؼ جالْ٘حٕ  ٝال ك٢ جُلي جُٓل٢ِ -

ُْحىش ًَ جالقطٔحالش  جٌضلؼص  جأل٣ى١ الٗطٗحُي ٖٓ جُٓو٠ٞ ، ٝهى 

جُٔإو٣س ج٠ُ يُي ، ٝٓ٘ؼص ٚى٣وحش  ٓي ذرٓطٜٖ ًَ ٠ٍم ٓٞضي 

ٝوٓحٌى ،  ٗص جذ٘طْٜ جُٞق٤ىز ، ػٍٔى  ٌذؼس ٌٖٜٞ ْٝٞف ٣طٍٜى 

ػِٜٖٔ ٖٓ ذٍجغٖ ج٤ُٗطحٕ ٝجٌجوضٚ جُؿ٤ٜٔ٘س ،  ٓي ض٘طظٍ ذهٞف 

 :٣ظٍٜ ػ٠ِ ٝؾٜٜح ذٞٞٞـ 

 ُٔحيج جٗص نحتلس ؟ -

 ...ُْ ٣ٞجكن  ذٞٛح ػ٠ِ كٌٍضٌٖ -

 .ْٞف ٗ٘ط٢ٜ ٖٓ ػِٔ٘ح هرَ ج٣حذٚ ٖٓ جُؼَٔ -

ٓح َجُص جُ٘ٓحء ضٔٓي ذحُر١ٓ ،ٝجٗص ٓىُِس ، ٣ه٤ٖٗ ػ٤ِي ٖٓ  ٣س 

 ُٔٓس هى ضهىٔ ٗلٓي جٝ ذىٗي



ضطؼح٠ُ ٍٚنحضٜٖ بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، ٝ ٓي ضؿى جٗي هى هًكص 

ٖٓ جُٓطف ج٠ُ جقىٟ ًٛٙ جُر١ٓ جُٔلٍٖٝس  ٓحٜٓح ، ضٓطرى ذٜح جُلٍقس 

، جٗط٠ٜ نٞكٜح ٝٛح  ٗص ضؼٞو٣ٖ ج٠ُ يٌجػ٤ٜح ْحُٔس ٖٓ ًَ  يٟ ، 

ٝجٕ ٓهحٝكٜح ُْ ضٌٖ ٓرٌٍز ، ٚك٤ف جٕ جُهٞف هى ٤ْطٍ ػ٤ِٜح  ًَ 

جُٞهص ، ٝجٕ جُِٜغ جُٗى٣ى  ٌػرٜح ،ٌُٝ٘ي ػ٣ُُضٜح هى ػىش ج٤ُٜح 

ٓٞكٌٞز جُٛكس ٝجُؿٔحٍ ، ضٟك٤ٌٖ ٍُٔٗم جُّٗٔ ٝضـ٤ٖ٘ ُـٍٝذٜح 

 .ًٔح ضٛلي جألُٖٓ جٌُػ٤ٍز ُطٓؼى  ٓي ج٠ُُٜٞ ذكري

 :ػحو جذٞى ٓٓطلٍٓج

 . ٣ٖ ذٓٔس قر٤رط٢ ؟ ُْ  ٌٛح ًٓ٘  جُٛرحـ -

 .جٜٗح ك٢ كٍجٖٜح ضٟكي ، ْٞف ضرطْٓ ُي ق٤ٖ ضطكىظ ٓؼٜح -

 

(2) 
ًَ جأل٠لحٍ ٣هحكٕٞ ٖٓ جالْطكٔحّ جال جٗص ، ٓح جٕ ضؿى٣ٖ جقىجٖٛ هى 

 :جْطؼىش ُىنٍٞ جُكٔحّ قط٠ ضًٛر٤ٖ ج٤ُٜح ٓطِْٞس 

 َٛ جض٢ ٓؼي ٣ح نحُس ؟ -

 :ضلٌٍ جٍُٔ ز ٤ِٓح ، غْ ضؿ٤ري 

 ٍٓقرح ذي ٚـ٤ٍض٢ -

 ، ٌُٝ٘ي ضهؿ٤ِٖ ٖٓ ٕضٌٓد ػ٤ِي جٍُٔ ز جُٔحء جُكحٌ ، ٝجٗص ال ضطك٢ِٔ

جُطؼر٤ٍ ػٖ نٞكي ،  ُْ ضطِر٢ جٗص ذ٘لٓي جٕ ضكٔٔي ًٛٙ جٍُٔ ز  ُٝٔحيج 

ضكر٤ٖ جالْطكٔحّ ًٛج جُكد جٌُر٤ٍ ، ضك٢ِٔ جيٕ ٓح ضكٍم ذٚ  جُ٘ٓحء ؾٓىى 

جُٛـ٤ٍ ، ٝٓح ٣ٍٜه٘ٚ ػ٠ِ جّ ٌ ْي، ضلٍى جٍُٔ ز جّ ٌ ْي ذوٞز ، َٛ ض٘طوْ 

ٓ٘ي ؟ َٛ ألٗي ٠ِرص ٜٓ٘ح جٕ ضكٔٔي ؟ ُٔحيج ُْ ضطِر٢ ٖٓ  ٓي ؟ ُٝٔحيج 

ٝجكوص جٍُٔ ز جُـ٣ٍرس جٕ ضوّٞ ذحُٜٔٔس جُؼ٤ٍٓز  ؟ جٜٗح ضل٤ىى ذوٞز جُىػي ُٖٝ 

 ػٖ ٓىٟ  ُٔي ، جُىػي ه١ٞ ، ُٔحيج ٕضٍٟى، ٝ ٗص ٓٓطِٓٔس ، ال ضؼر١ٍ

َْظ ضٞجكن جقىجٖٛ ػ٠ِ ٠ِري ، ْإجٍ ٣ظَ ٕضطِر٤ٖ ٜٖٓ٘ ٓح ال ٣ٍؿد  ذٚ ؟ ُٝ

  جُؿٞجخ جُٗحك٣ٕ٢ك٤ٍى ٝجٗص ال ض٢ٌِٔ

ٌٓص ػ٤ِي جُٔحء جُٓحنٖ ، كـحخ ػ٘ي جُٞػ٢ ،  ٘ص جٗي ٓص ،  -

 :ٝٞؼطي ػ٠ِ جٌٜ جُكٔحّ جُٓحن٘س ، نحكص جٕ  ٣ٞذهٜح  ٝجُىجى 

 ٠لِطٌْ  ٓحضص ....ٓحضص  -

 ٓحيج ؟ -

 ق٤س ، ٤ًق ض٤ٔطي شضطكٍى جقىٟ ٣ى٣ي ، ٣ىٌى جُرحهٕٞ جٗي ٓح ٍَ

 ....ُْٝ ضرِـ٢ ٖٓ جُؼٍٔ ْٟٞ  غالظ  

 جذ٘طٌْ ًحُوطس ُٜح ْرغ  ٌٝجـ  -



 ٓحيج ؟  ضٜحؾ٤ٔ٘٘ح  ؟ ٓحيج ضو٤ُٖٞ ؟ -

 ج٢ٗ جُٓـ ٓؼٌْ  ، جقد ٚـ٤ٍضٌْ ًٔح ضكرٜٞٗح -

 !ٝال ضطؼر٢ ٗلٓي .  ٌؿرطٜح ذحالْطكٔحّ ٍٓز  نٍٟ ١ال ض٘لً -

 جٜٗح ٚـ٤ٍز ! ُٖ جضؼد ٗل٢ٓ  -

 :ٝضوٍٞ ُي  ٓي 

 ، ْٞف ّ ٖٓ جقى جٕ  ٣ـَٓ ٌ ْي ٍٓز  نٍٟ ، ال ضطؼر١ٚ٤ال ضطِد -

 !جؿِٓي ًِٔح  قررص 

 ٝضطٌٌٍ ضْٞالضي ٌُِر٤ٍجش جٕ ٣ؤٖ ذطك٤ٔٔي ًِٔح ٝؾىش ٝجقىز 

ٜٖٓ٘ ضط٤ٜأ ُالْطكٔحّ ذطؿ٤ٔغ ٓالذٜٓح ٝقَٔ ٓ٘ٗلطٜح  ٝذؼٟٜٖ 

٣أنًٕ ٓؼٜٖ ٓح ٣ًِ ض٘حُٝٚ ٖٓ  ٗٞجع جُلٞجًٚ ٤ُؤٖ ذطو٤ٍٗٙ ٝ ًِٚ ٖٝٛ 

هى كٍؿٖ ٖٓ ؿَٓ جُٗؼٍ ُْٝ ٣رى ٕ ذؼى ذط٘ظ٤ق جُؿْٓ ، ٣وٍٕٗ 

 :جُرٍضوحٍ جٝ ج٢ُٓٞ٘ قِٞ  ، ضو٤ُٖٞ ُِٞجقىز ٜٖٓ٘ 

 ػٔط٢ ، َٛ ضـ٢٘٘٤ِٓ ٓؼي ؟ -

 ُٔحيج جؿِٓي ؟  ٤ُّ ػ٘ىى جّ ؟ -

ٝضِطلص جٍُٔ ز كطؿى ذؼْٟٜ ٣ٓٔغ ٓح ضوُٞٚ ٖٓ  ػًجٌ ، كطٓحٌع ج٠ُ 

 :جُوٍٞ 

 .ذحُطرغ قر٤رط٢ ، ٢ٍٗٓ٣ جٕ  ؿِٓي -

 ٌٝضٌٓد جُٔحء جُٓحنٖ ؾىج  ػ٠ِ  ّ ٌ ْي ، ٝجٗص ال٤ٛس ، ال ٣ه١

 ذحُطِد ٜٓ٘ح جك٢ ذحُي جٕ ٝجقىضٜٖ ضطؼٔى ج٣ًجءى قط٠ ال ضٟح٣و٤ٚ

 ، ٍٕٓز  نٍٟ جٕ ضـَٓ ُي ٌ ْي ٝؾٓٔي ، ٌُٝ٘ي ال ضطؼظ٢

 ٓح ٣هرث٘ٚ ُي ك٢ جُوحوّ ٕٝضؼ٤ى٣ٖ جٌٍُز ٍٓجش  نٍ ، ٝجٗص ال ضؼ٢ِٔ

 ..ٖٓ جأل٣حّ

 

(3) 

َجتٍجش ػٔطي ٣ؿطٔؼٖ  ًَ جْرٞع ك٢ ٍُٓ٘ جقىجٖٛ ، ٝهى جنطٍٕ ًٛٙ 

جٍُٔز جُر٤ص جٌُر٤ٍ ُؿىى ، ضطٌِْ جُ٘ٓحء جُٔؿطٔؼحش ذٔح ٣ًِ ْٔحػٚ ٖٓ كٕ٘ٞ 

جٌُالّ ، ٓؼِٔحش َٝٝؾس ٓى٣ٍ جُ٘حق٤س ، َٝٝؾحش  ٠رحء جُٔٓطٞٚق 

جُٞق٤ى ك٢ ٓى٣٘طي  ٝجُٗه٤ٛحش  جُ٘ٓحت٤س جُٔؼٍٝكس ، جكٍجو ٍُٓ٘ ؾىى  

 .ٓؼٍٝكٕٞ ، ٓح ِمجٕ ضٞؾٜص ج٠ُ  قى جألٌٓ٘س قط٠ ٝؾىش جُ٘حِ ٣ٍقرٕٞ ذي 

 قحو٣ع جُ٘ٓحء ضطؼح٠ُ ٝ ٚٞجضٜٖ جُٟحؾس ذحُلٍـ  ض٘طٍٗ ك٢  ٌؾحء جٍُُٔ٘ 

، ً٘ص ضىن٤ِٖ ج٠ُ ضِي جالؾطٔحػحش كطؿى٣ٖ ضٍق٤رح ، ضٍٓ ُٚ ٗلٓي ، ٌُٖٝ 

ًٛٙ جٍُٔز ، ُْ ضؼػ١ٍ ػ٠ِ ًِٔس ضىٍ ػ٠ِ جُكد ٖٓ ِمجقىٟ جُُجتٍجش ،  ٓح 

 :جٕ ونِص ؿٍكس جالْطورحٍ ، قط٠  ذحوٌضي  هٞجٍ ذؼٝ  جُكحٍٞجش 



 !اخرجً من هنا ، انت لست جمٌلة  -

- ....................... 

 ، فال تملكٌن ذرة من  اطبون كنا نظن انن حلوة ولكن اتضح  اننا خ -

 !الحسن

- ........... 

 !جمل منن ، هٌا اخرجً من هناأختن هذه أ -

- ........... 

تظلم الدنٌا فً عٌنٌن ، لم تكونً تعرفٌن انن بهذا المبح لبل هذه 

اللحظة ، كنت محل التمدٌر واالعتزاز  ، ولكن ما بالهم هذه الساعة 

 ٌنثرون لبح كلماتهم ، فتنزل كالسٌاط على ام رأسن؟

تخرجٌن من الؽرفة وتتوجهٌن الى مهد اختن الجدٌدة ، ماذا سوؾ 

تفعلٌن ؟ لمد سرلت منن االهتمام ، وجعلتن بعٌدة عن الحب ، ٌدخل 

 :ن وشفتٌن وجهابون ، ٌرى دموعن منسكبة على 

زٌنة ؟ حما بها حبٌبتً هذا الٌوم  -

 بً ال شًء -

ن ضاٌمن ؟ هل أسمعون كالما سٌبا ؟ مهمومة ران أ ولمَم  -  ؟ مَم

- ........ 

 بما ٌمولون ، انهم ٌمزحون ، وٌلذ لهم ان ٌروا دموع ال تبالً -

األطفال تنهمر كالمطر ، انت حبٌبتنا كلنا ، واختن تحبن مثلنا ، 

 ..منا جمٌعاوربما اكثر 

تتجففٌن الدموع المنسكبة ، وتتوجهٌن نحو لعبن التً صنعتها بٌدٌن 

 همومن ، فرؼم كل مظاهر االهتمام ، فأنت وحٌدة ، وتبثٌنها، 

واختن ما زالت صؽٌرة على اللعب معن ، تتوجهٌن الى السطح 

ال وتركضٌن بكل سرعة لتطردي شعورا بالمهر استبد بن ،  الكبار 

 ان ٌفهموا ماذا ٌجول فً ذهن الصؽار ، ٌرون ابتسامتن ٌمكنهم

فٌظنون انن سعٌدة ،  تلعبٌن احٌانا مع ابنة عمن التً تماربن فً 

السن ، ولكنها لم تصنع لعبا تتحدث معها مثلن ،  وتخبرها 

ي تواجهها ، عشرات من اللعب صنعتِها كً تتحدثً ت البالمتاعب

 :معها بما ٌتعبن وٌشجٌن ، تركضٌن فً السطح وال تسمعٌن النداء 



 بسمة ، بسمة  -

 :فٌتوالى النداء 

 من ٌنادٌنً ؟ -

 . ٌرٌدون ان ٌتحدثوا معن االستمبالانهم فً  ؼرفة  -

 ذهب الٌهم ؟أ هل  -

 نعم انزلً  -

 بما ال تبتبسًهل صدلِت بما للنا لن ؟ كنا نمزح عزٌزتنا بسمة ،  -

 ... اسما على  مسمى تكونً للنا ، وارسمً بسمة على وجهن كً 

تمتثلٌن لما ٌملن لن ، تعودٌن الى بسمتن المعهودة وتنسٌن كل 

 األحزان التً تجرعتها لبل للٌل ، انت فرحة رؼم ما لٌل ،

ٌن خلؾَم العصافٌر ، تملدٌنها فً التؽرٌد ، تمسكٌن عصفورا ض ترن

 العصافٌر معه ثم تعٌدٌنه الى امه ، فٌزداد سرورن ، تلعبٌنصؽٌرا 

جمٌلة ، لماذا ٌذبحها الناس ، وٌفتكون  بالمخلولات الصؽٌرة بدال ان 

 ٌعتنوا بها ،

ه مما  نهلن الٌوم خروفا مسكٌنا كنت تلعبٌن معه ، وتطعمًأ ذبح 

مامه أباللحم الذي ر  مسرو من هو ن ٌأكل ، تجدٌن من حولنأٌحب 

 هذا  النوع من األطعمة ، فما بالهم ٌمدمون على ما ال تحبٌننت أ، و

 لن ؟ ال ٌروق

حد والدٌن  من ٌدٌن أ انن نحٌفة جدا ، ما ان ٌحملن ٌمولون

ن تنخلع ٌدان أ  صدره لٌمبلن ، حتى ٌستبد به الخوؾ الرلٌمتٌن الى 

 ...من فرط النحافة والهزال 

وفره لن أي نوع من الطعام تحبٌن ؟ سوؾ أكلً ٌا ابنتً الحبٌبة ،  -

... 

نواعا كثٌرة من الحلوٌات اللذٌذة ،تبتعدٌن عن اللحوم ، أتطلبٌن 

: ٌمول الطبٌب 

 .ابنتن ضعٌفة جدا ، وفروا لها ما تحب  من طعام -
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 ذ٘حؤى ػ٠ِ جُؿىجٌ ، ض٘حؾ٤ْٜ٘ ٝضطكىغ٤ٖ ٓؼْٜ ، ال  قى ذوٍذي ٣هلق ػ٘ي 

 :ٝٚؼٞذس جُك٤حز ٝ ػرحءٛح، جُؿ٤ٔغ ٣ٟكٌٕٞ 

 هل نام أوالدن؟ -

 لهم حكاٌات تجعلهم ٌنامون سأحكً -

  لنتمكن من سماعها ، احكً بصوت عال  -

  خارجالمعزى الشرٌرة لم تسمع كالم امها ، ارادت ان تخرج الى  -

المنزل ومٌاه األمطار تنهمر علٌها ، نصحها والدها اال تؽادر البٌت 

ال تدع المٌاه تبلل ثٌابها ، فتصاب أوان تنتظر حتى تشرق الشمس و

 االمطار علٌهاباألمراض ، فخرجت ولم تستجب للنصٌحة ، فهطلت 

بشدة  ، وفمد شعرها األسود لونه الجمٌل الالمع ، واحتارت اٌن 

اراد ان ٌعالبها لد و،تذهب ؟ لتمً نفسها من ؼضب هللا علٌها 

 المطر العنٌؾ  ، ٌضربها وٌؤدبها ،  ولفت تحت شجرة بأرسال

 كبٌرة الجذع ، كثٌفة االؼصان ذات اوراق خضراء

 اوراق خضراء فً الشتاء  ٌابسمة ، كل االخضرار ٌتحول  ال ٌوجد -

الى لون اصفر ، فتتسالط االوراق وتصبح الشجرة ذات لون بابس 

 ، اجعلً ال جمالفٌهتصبر على اللعنات التً حولتها الى مخلوق 

، او تعود  والدٌها حد البٌوت ألنها لم تستمع الىأالمعزى تمؾ  لرب 

 لنصٌحتهما  عن عدم سماعها الى منزلها وتعتذر 

 :عادت المعزى الى منزلها ، دلت الباب ، وسمعت السؤال  -

 من الطارق ؟ -

 ..انا المعزى  -

 .سوؾ افتح لن  -

 :تفتح األم الباب ، وتصرخ 

 من أنت ِ؟ -

 !انا ابنتكم  -

سود أكال ، لست ابنة لنا ، انت بٌضاء الشعر ، وابنتنا كان شعرها  -

 ...المعا وبرالا 

 ! شعري وسرق لونه ؼٌّر المطر  -

 نن ابنتنا ؟أعرؾ أوكٌؾ  -



 ! وانا ارتدٌه اآلن،هذا  الفستان انت خطته لً  -

 صحٌح ، انه نفس الفستان الذي خطته . اه  -

 هل ادخل ؟ -

نعم ادخلً ، وحذار من عدم استماع نصٌحة الوالدٌن ، فهما من  -

 !ربٌان  وٌعرفان اكثر مما ٌعرؾ الصؽار

مً ، لن اعٌد ارتكاب المعصٌة مرة اخرى ، وسوؾ أ المعذرة ٌا  -

 أعمل بالنصٌحة

 :تواصل بسمة حكاٌتها 

والدي الصؽار ، الصؽٌر ٌجب ان ٌطٌع االبوٌن وال ٌعصً أوهكذا  -

 لهما امرا 

 هل نام اوالدن ؟ تعالً ٌا بسمة  -

 انهم على وشن ان تسٌطر علٌهم الؽفوة  -

  هل تؽطٌنهم ولاٌة من البرد ؟ -

 وضعت اللحاؾ علٌهم  -

  اٌن هذا اللحاؾ ؟ لم أره  -

  انا اراه  -

 اتركً اوالدن االن نابمٌن وتعالً لتناول طعام الفطور  -

 .ال أرٌد -

 ماذا تحبٌن ؟ -

 ال شًء -

  ، الطعام ضروري لبناء االجسام ال شًء كٌؾ  -

  حسن ، سوؾ اتً -

وتتوجه ،والدها المرسومٌن على الحابط أتطمبن بسمة الى راحة 

 ..الى االسرة التً اجتمعت حول مابدة الطعام 
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جُؿ٤ٔغ  ٣٘حٕٓٞ ،  ٌؿٔطْٜ جٍُٔ ز جٌُر٤ٍز ػ٠ِ جالٞطؿحع ػ٠ِ جُلٍٔ جٓحّ جٍُٔٝقس 

ِّٜبحخ ك٢ ٍٖٜ آخ ، ضٞهق جٍُٔ ز جٌُر٤ٍز  جُٞق٤ىز ك٢ جُٓحقس جُٛـ٤ٍز ، جُٜٞجء ُ

جُوحوٓس ٖٓ  جٖطـحٍ ، ذ٘ٓٔحش جُٜٞجء جُو٤ِِس ضٓطأغ٢ًٍ ،جٍُٔٝقس جُوى٣ٔس  ٓحٜٓح 

 .جٍُٔٝقس ذٍضحذس  ضرؼع ػ٠ِ جُّ٘ٞ 



ٕ ضًٛر٢ ج٠ُ جُٓطف ُطِؼر٢  ٓغ   جٕ ض٘ح٢ٓ ك٢ جُظ٤ٍٜز ، ضل٤ِٟٖ ٕال ضكر٢ٗص  

١ جُط٤حٌز جٌُٞه٤س جُط٢ هٔص ذٛ٘ؼٜح ٖٓ جٌُٞم  ٌك٤وحضي ذ٘حش جُؿ٤ٍجٕ ، جٝ ُطط٤ٍِّب

٣ىػٞى ج٠ُ جُطظحٍٛ جٗي ك٢ ْرحش ػ٤ٔن ،جألٍْٔ ، ض٘ظٍ ج٤ُي جٍُٔ ز جٌُر٤ٍز ذـٟد 

 َٛ ٣ٌٔ٘ي جٕ ، ضؼٞو جٍُٔ ز ج٠ُ ٜٗٞٓح جٓحّ ٍٓٝقطٜح جُٔط٤ؼس ، ٝضطًٍي قحتٍز 

ضؼ٢ٛ  ٍٓٛح ٝجٗص جُٟؼ٤لس جُ٘ك٤لس جُط٢ ضؿى ٗلٜٓح ػحؾُز ػٖ ًَ كؼَ ٣ٓرد ػىّ 

 ػ٠ِ ٓوح٤ُى جألٌٓٞ ك٢ ٌُُْٓ٘ جٌُر٤ٍ ، ٝج١ًُ جػطحو ،جٍُٞح ٖٓ جٌُرحٌ ج٤ُٓٔط٣ٍٖ

 .كٍجوٙ ػ٠ِ جقطٍجّ جٌُرحٌ كْٜ جألَٚ ٝضوى٣ٍْٛ ٣ؼ٢٘ جُهِن جٍُك٤غ ؾ٤ٔغ 

 ٌُٝ٘ي ضه٤ٖٗ ٌوز ، ضِر٤س ُٔح ٣ٍجو ٓ٘ي وجتٔح ، ضط٤ٖ٘ٔ جٕ ضط٢ًٍ جُطظحٍٛ ذحُّ٘ٞ 

 جٌُرحٌ جٕ ٣أُرٞج ٖٓ ضكر٤ٖ ٣ٝكُْٜٞٞٗ ٖٓ ٓٞهق جُطؼح٠ق ٓؼي ،ذآٌحٕجُلؼَ وجتٔح 

 . ػ٤ِٕٚال ضكٓى١ج٠ُ ٓٞهق 

 ٓىػ٤حش جٗي ُْ ٓ٘ي، ٣ٌل٢ جٕ جُ٘ٓحء جٌُر٤ٍجش ٣ر٤ٌٖ ذىٓٞع  ؿ٣ٍُز  ٓٗط٤ٌحش 

 .. ٖٓ جقطٍجّ ٝضرؿ٣َٕ٤ٓطكونضؼح٤ِٜٖٓ ًٔح 

 ضطكٍى جٍُٔ ز جٌُر٤ٍز ك٢ كٍجٖٜح ، ضؿِّ ُطٍٗخ ًأْح ٖٓ جُٔحء ، ضطظح٣ٍٖٛ جٗي 

ٍٓ ُْ  ك٢ ْحذغ ٗٞٓس ، ٝضطٓحء٤ُٖ َٛ ٣ٌٔ٘ي ٣ٞٓح جٕ ضؼ٢ِ٘ قحُس جُؼ٤ٛحٕ ػ٠ِ 

 ٓغ ٟال ٣ط٘حف جذٞى ٣وق وجتٔح ٓٗؿؼح ُي ْحٗىج ج٣حى جٕ ًحٕ ضٍٛكي  ؟ض٢ٌٗٞ ضكر٤٘ٚ 

 ٌُٖٝ جٕ جٖطٌص جقىٟ جٌُر٤ٍجش جٗي ضؿحٍْش ػ٤ِٜح ذٌِٔس جٗطِوص ،جُِٓٞى جُو٣ْٞ 

 ! كح٣َُٞ ُي،ٓ٘ي ٖٓ ؿ٤ٍ ضؼٔى 

:  هرَ ػحّ كو١ ًحٗص ًِٔحش جٌُر٤ٍجش ضرؼع ج٠ُ ٗلٓي جُٛـ٤ٍز جُهٞف ٝجٍُػد

 !نامً واال نادٌنا  العفرٌت كً ٌعالبن -

 !ولماذا ٌعالبنً ؟ وأنا لم أذنب -

 ! ألنن لست مطٌعة -

 !وكٌؾ أكون مطٌعة ؟ وأنا ألبً ما تطلبونه منً -

 !صه ، اصمتً واال جاءتن السعلوة  -

  وأٌن هً السعلوة ؟ -

 وتعالب الصؽٌرات ان  بدرْت ،انها أمامن هنان ، تسمع كالم الكبٌرات  -

 !منهن الهفوات 

 !بً ٌمول انه الوجود للسعالىأ -

 . الرجال ال تهاجم السعالى  -

 ؟ تهاجم اذن ماذا و -

 وخاصة البنات الالتً وجب علٌهن اطاعة الكبار ،. انها تعالب الصؽار  -

 .. فهم األعلم واألفضل

وانت  المخلولة الضعٌفة النحٌفة التً ما ان ، تخافٌن ان تهاجمن السعالى 

: ٌراها الناس حتى ٌمولون محتجٌن 

 لماذا نجدها بهذه النحافة وهذا الهزال ؟ ،ابنتكم الصؽٌرة هذه  -

   من كثرة الحركة -



 !ٌضا ، ولم ٌكّن بهذا الضعؾأ بناتنا  الصؽٌرات ٌتحركن  -

لم ٌؽرسوا فً أتتحرن المرأة الكبٌرة ، تتظاهرٌن انن  تستؽرلٌن فً النوم ، 

 نفسن ان الخوؾ من السعالى فضٌلة كبرى؟

 تعود المرأة الكبٌرة الى نومها ، تؽادرٌن فراشن ، تذهبٌن الى السطح ، 

انه علٌن ،تتأرجحٌن على الخشبة المعلمة على الدرج ،   لعبن ٌنسٌن واجبن 

اطاعة الكبار والبماء فً الفراش متظاهرة بالنوم حتى ٌستٌمظ أولبن الكبار 

 ..من نومهم

 : تسمعٌن النداء 

 ..هاتً الرلًّ الذي سبك لن وان لشرته لٌبرد! بسمة  -

تسارعٌن الى ترن ارجوحتن المفضلة ، تنزلٌن الدرج راكضة  تحاولٌن ان 

 آلنها ثمٌلة  ، تضعٌن الصٌنٌة أمام المرأة ال تستطٌعٌنتحملً الرلٌة ولكنن 

 :الكبٌرة  ، وتمولٌن 

 :الرلٌة ثمٌلة ال ألدر على حملها -

 :ٌنادٌن   فتذهبٌن الٌه 

 .اجلسً بمربً  -

- ............. 

 هل تحبٌننً ؟ -

 .. نعم  -

 كم ؟ -

 ....ال أدري  -

  من تحبٌن أكثر ؟ انا أم أبان ؟ -

ٌحٌرن الجواب ، ماذا ٌمكنن ان تمولً ؟ أبون تحبٌنه أكثر من أي مخلوق 

 ..آخر ، ألنه ٌمنحن الحب والرعاٌة واالهتمام ، وٌلبً ما تحبٌن بترحاب

 من تحبٌن اكثر ؟ انا أم ابان ؟.. أجٌبً  -

 ! نفس الممدار -

 من تحبٌن اكثر؟. ، صارحٌنً ! أتكذبٌن ؟ أعلم ما تخببٌن فً لرارة نفسن  -

 !أحب أبً بالطبع -

 !أال تحبٌننً ؟! أٌتها المجنونة  -

 !ولكنً أحبُّ ابً اكثر مما احبن أنت !  أحبن  -

  ولماذا كذبِت فً البداٌة ؟ -

 !ألننً خفُت منن  -

 ! واآلن ؟ أنت ال تخافٌن ؟ -

  ماذا تفعل لً ؟ -



 ! سأضربن بهذه العصا  -

 :  تسمعٌن النداء من بعٌد 

 !بسمة  -

 ..فتهرعٌن  وتنمذي نفسن 
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ٌتهاوى الجدار  وٌسمط ابناء بسمة بدون ان ٌودعوا امهم التً 

: أكثرت من العناٌة  بهم والسهر على راحتهم ، ٌأتٌها االلتراح 

 حبٌبتً  ان  فمدت من تلعبٌن معهم  ٌمكن ان تفكري ال تحزنً -

بأسالٌب أخرى تجعلن تنعمٌن بأولات سعٌدة  ، مع أشٌاء تبتكرٌنها  

، هل تحبٌن الرسم او صنع البٌوت  او خٌاطة المالبس ؟ ٌمكنن ان 

جلب لن المواد التً  تحتاجٌنها فً  ،سأتختاري بعض هذه األشٌاء  

 ..عمل األشٌاء التً ترٌدٌنها 

 ..حب ان أرسم أ -

  باأللوان والورق آتٌن سوؾ ... حسن -

ٌأتٌن ابون بما ترٌدٌن ، ترسمٌن صورته المعلمة على الجدار فً 

 ، تفرحٌن بما تظنٌن  انن حممت به نجاحا ، الضٌوؾؼرفة 

تسارعٌن الى ان ٌرى الكبار ما الدمت علٌه ، تمول لن احدى النساء 

: 

هللا ما  اروع هذه الصورة ؟ من رسمها ؟  -

 انا  -

ن علمن ،من ؼٌر المعمول ان ترسمً بهذه المدرة  -  ؟مَم

رأٌت الصورة وعملت مثلها ، رسمت دابرة الوجه ووضعت العٌنٌن   -

 وووواألنؾ  و

  أنصحن أال تكرري الرسم مرة أخرى ،،ولكن الصورة ناجحة جدا  -

 لماذا ؟ -

 .ألنه من األمور المحرمة جدا  -

  لماذا ؟ -



 رسمت بدلة ، سوؾ  تطالبن الصورة بوضع روح لها ، هل ألنن -

 تستطٌعٌن ؟

  وما معنى الروح ؟ -

 .ال أعرؾ ، ال أحد من البشر ٌعرؾ  -

 ومن ٌمكنه ان ٌعرؾ ؟ -

 .هللا وحده العلٌم بكل شًء  -

  ولماذا ٌكون الرسم حراما ؟ -

 .. ال أدري ، حٌن تكبرٌن سوؾ تتعرفٌن الى األسباب -

 :تذهبٌن الى أبٌن 

ثاثها من أصنع البٌوت وأرسم مرة أخرى ، سوؾ أال أرٌد ان  -

 ..الورق المموى 

 حسنته ؟ لد أ وانت ، لماذا ؼٌّرت رأٌن  بالرسم -

 .ألنه حرام  -

 كل ما ٌمولون لن  بنٌتً  ، التً اخبرتن ان الرسم حرام ال تصدلً -

ال كانت  تحاول ان تمنعن من عمل شًء تحبٌنه ، ألنها بصراحة 

 .. ان تكون رسامة تحسن

  لكنً ال أرٌد ان افعل شٌبا ٌحرمه هللا  -

 ومع هذا سوؾ لن اجبرن على عمل ، لكن الرسم لٌس حراما   -

شًء تخافٌن من عمله ، سوؾ اشتري لن  الورق المموى 

 ..والصمػ

ٌشتري لن ابون ما وعدن به ، تصنعٌن لصرا كبٌرا من ورق 

المموى ، تضعٌن فٌه الكراسً واألسّرة وتفرشٌن األرضٌة ببساط 

 ..من المماش المتبمً من ماكنة الخٌاطة التً تستعملها  امن 

 لصر كبٌر ؟ و لماذا هو فارغ من البشر ؟ سوؾ لن أهذاما هذا ؟  -

 ..اسكن بمصر لٌس فٌه احد 

 ..ٌتعبن مولفهم 

 ما تمومٌن ال ٌرضٌه ، سوؾ تجدٌن الكثٌر ممن ال تنزعجًبنٌتً ،  -

 ارضاؤهم  وال ٌمكن به من أعمال ، فال تبتبسً ، الناس هكذا ، 

كلهم فً ولت واحد  



 !صنعه أ لكنهم ٌضحكون على ما  -

وما الضٌر فً هذا ؟ دعٌهم ٌضحكون واستمري فً صناعة  -

 المصور

 ! لكن لصوري خالٌة من البشر  -

لماذا تسارعٌن الى ان ٌطلعوا على !  ٌشاهدون لصورن ال تجعلٌهم -

 ما تفعلٌن، اصنعً األشٌاء بعٌدا عنهم 
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ً٘ص كٍقس ؾىج ك٢ ٚرحـ ًٛج ج٤ُّٞ ، ٣ٓؼىى جٕ ضط٢ٌ٘ٔ ٖٓ ضوى٣ْ جُٔؼٞٗس ُٖٔ ضكر٤٘ٚ 

 ٓغ ػٍٔى جُٛـ٤ٍ ألٕ جقىج ٖٓٔ  ضكر٤ٖ خال ضط٘ح٣ِٝكري ، ًٝػ٤ٍج ٓح هٔصِم ذأػٔحٍ 

 ذؿحٗرٚ ، ٝضٓحػى٣ٚ ك٢ جُؼَٔ ج١ًُ ٣وّٞ ذٚ ، ًػ٤ٍج ٓح ضو٤ٖٓٞ ذٌّ٘ ١ٗحٖىى جٕ ضوق

جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ٌٖٝٚ ذحُٔحء ٤ُطِطق ٛٞجؤٙ ، ٝضؼط٤ٖ٘ ذأنٞضي جُٛـحٌ ٖٓ جؾَ جٕ 

 ..ضٓٔؼ٢ ًِٔس ضططِؼ٤ٖ ج٠ُ   ْٔحػٜح ك٢ جُوِؼس جُط٢ ضؼ٤ٗ٤ٖ ذٜح

جُط٢ نِؼٜح جكٍجو جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ، ،ٕ ضٓحػى٣ٜح ك٢ ؿَٓ جُٔالذّ جٌُػ٤ٍز  ٌجوش  ٓي  

ش  ٕ ف،ُ٘ىجء ، ٜٓٔح ٣ٌٖ جُؼَٔ ٚؼرح ٍٝ ٗص ْرحهس ج٠ُ جُٔٓحٌػس ك٢ جالْطؿحذس 

.. ضٍقر٤ٖ ذٚ

 ٖٓ جُٔالذّ جُٔطٓهس  ، جُط٢ ٣ططِغ جٌُرحٌ ج٠ُ جٕ ضٌٕٞ جٓحٌٓٔح  ًٞجّ ُٓحي ٝٞؼص  

ٓي ػٖ جألهٞجّ ج٣ًُٖ ُْ ٣ٛرْٜ جًٍُ  ٗظ٤لس ٍٝٓضرس ك٢ ٚ٘حو٣ن ٓالذْٜٓ ، ضكىغي 

.. ألْٜٗ ضؼحٝٗٞج ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ 

  ًٞجّ جُٔالذّ غو٤ِس ض٢ٗ جٗي ْٞف ضطؼر٤ٖ ًػ٤ٍج ًٛج ج٤ُّٞ ، ًٝػ٤ٍج ٓح ْٔؼصِم جقىٟ 

: جُ٘ٓحء جٌُر٤ٍجش ٢ٛٝ ضوٍٞ 

! من تلد  ابنة فً صؽرها ، كأنها جلبت خادمة من بٌت اهلها -

 وانت حرٌصة على ان تمومً بالمهمة التً تعهدِت المٌام بها ، علن تسمعٌن 

 لتطفاالكلمة الجمٌلة التً تتطلعٌن الٌها ، ترنو نفسن الى كلمة محبة وحنان 

 ، ، كلمة  واحدة تتطلع نفسن الى سماعها ضعفنظمأن الى  من ٌحنو على 

ال عمال مرهمة لمِت بها ولكن انتظارن ٌخٌب وتولن أوكثٌرا ما تعبِت فً 

 ..ٌتحمك

 فماذا ٌمكن ان تفعلً ،أكوام المالبس ثمٌلة ولد اوشن التعب ان ٌتسلل الٌن 

من االلتزام به ، أمامن الكثٌر من  بكثٌر صؽر أنت ألتنمذي نفسن من تعهد 

السنٌن كً تصبحً مستعدة لتحمٌك ما لطعت العهد بتنفٌذه ، ولكن ماذا 

نت العطشى الى كلمة محبة ، والجمٌع ٌحبونن أن تفعلً وأباستطاعتن 

، لكن الكلمات ال تنطلك منهم كما تشتهً .لة حٌلتنقوٌتعاطفون مع صؽرن و

 .نفسن



 ان ٌتم طبخ ال ٌمكن فً األٌام التً تؽسالن فٌها المالبس، انت وأمن ، 

الطعام، فأكوام المالبس ٌثٌر منظرها التعب فً للبن الصؽٌر ، فً الظهٌرة 

 طعامكما وتعودان الى فتتناوالنبون بما لذ وطاب من ألوان الطعام ، ٌأتٌأ، 

 ..ؼسٌل المالبس المرهك

ن تعودا أ الطعام لذٌذ ، انتهٌتما من تناوله ، شربتما الشاي ، ووجب علٌكما 

: ُمن أ لالت لن ،كوام المالبس الثمٌلة كً تنهٌا الواجب أالى  

 تكملٌن ؟نت أهل ٌمكن ان أذهب للنوم  و!  لمد أصابنً التعب ،بسمة  -

 ! سأفعل ،مً أنعم ٌا  -

 ٌرهمن  ٌذهب الجمٌع الى نوم المٌلولة ، وأنت وحدن تمومٌن بعمل متعب  -

 ، فأي شًء تتولعٌن حدوثه والمالبس الوسخة  ال ٌبدو انها ستنتهً لرٌبا 

ي نوع من الجزاء سوؾ تحصدٌن مكافأة على أ ؟ والمضنًبعد هذا العمل 

 . الكباربأعمالالجهد الذي تبذلٌنه ؟ تزعجن الوحدة وانت بمفردن تمومٌن 

 تسمعٌن دلا على الباب

تنظرٌن  

 من الطارق؟ -

 ..أنا  -

انها صدٌمتن سلمى  

 فً الحضور الٌنا ، نرٌد ان نلعب وأنت تشاركٌننا تأخرتلماذا ! بسمة  -

 ..اللعب

  لكن عندي شؽل -

  ما هو شؽلن ؟ -

 .مً فً ؼسل المالبسأساعد أ -

 نحن ما زلنا ، وحٌن نتعب نتولؾ ، ونسرع الى ألعابنا ،مهاتنا أكلنا نساعد  -

 !صؽٌرات

 .لوم بهذا العملأن أولكنً تعهدت ألمً  -

 ، متى ستلتحمٌن بنا ؟تتأخري ال ،حسن  -

 !بعد ساعة  -

ال  سوؾ ننتظرن ، ألن اللعب ،بعد ساعة ٌستٌمظ الكبار ، ولكن البأس  -

 !..بدوننٌحلو

تستمر بسمة فً ؼسل المالبس التً ترى ان أكوامها تتنالص شٌبا فشٌبا ، 

تؽسل المالبس من الصابون ، وتصعد الى السطح لتنشرها على الحبال 

الكثٌرة الموجودة  هنان ، الولت ٌركض وهً ترٌد اللحاق برفٌماتها كً 

 :تلعب معهن فً الولت الملٌل المتبمً الستٌماظ الكبار ، تسمع نداء 



 .سا من الماءأن.. عفانِ ،بسمة  -

 تسارع الى ،تناول الطالب كأسا من الماء ، وحٌن تجده لد عاد الى لٌلولته 

مؽادرة المنزل والذهاب الى بٌت سلمى ، تجد اللعب لد انتهى وان اسرة 

 الشاي ، تمول باعدادسلمى لد استٌمظت من لٌلولتها هذه الظهٌرة ، وبدأت 

 :سلمى 

 كثٌرا ، وحٌن وجدنان لم تلتحمً بنا ، لمنا باللعب ، مرة تأخرتبسمة ، لمد  -

 ..تعالً الٌنا مبكرة! أخرى ٌا بسمة 

 

 

 

 

 

(8) 

نٍؾصِم ك٢ جُٛرحـ جُرحًٍ ، ٢ً ضؿِر٢ ه٘ح٢ٗ جُك٤ِد ،  جٗطؼِص 

جُ٘ؼحٍ جُؿى٣ى  ، هِىش جُ٘ٓحء جٌُر٤ٍجش ك٢ جٌضىجء جُؼرحءز ، ًحٗص 

كٟلحٞس ، ًر٤ٍز ػ٤ِي ، ضٌحو٣ٖ ضـٍه٤ٖ ك٤ٜح ذؿٓٔي جُٛـ٤ٍ 

جُٟحٍٓ ، ٝ ٗص كهٌٞز ذٜح ، ٠ِرٞج ٓ٘ي جٕ ضٍضى٣ٜح جْٞز ذٔح ضلؼَ 

جُر٘حش ك٢ ٓى٣٘طي ، ٌقرصِم ذحُلٌٍز ، ٝٝٞؼطٜح ػ٤ِي ٝجٗص ضطؼػ٣ٍٖ 

ك٢ ٤ٗٓطي ، يٛرص ج٠ُ جُؼْ  ذ٢  ٓكٔٞو ، جْطورِي ذطٍقحخ كٍقص 

ذٚ ًػ٤ٍج ، ٣رٜؿي ًػ٤ٍج  جٕ ٣ٓٔؼٞى جٌُِٔحش جُكٓحٕ ، جُط٢ ضٜلٞ 

ئ٤ُٜح ٗلٓي جُٔطؼطٗس ج٠ُ جٌُالّ جُؼًخ ، ػحِٓي ًٝأٗي ذ٘ص ًر٤ٍز ، 

ٝ ْرؾ ػ٤ِي جُٛلحش جُؿ٤ِٔس ، ٠ِٝد ٓ٘ي جٕ ضرِـ٢ ضك٤حضٚ ج٠ُ 

ػ٣ُُٙ  ذ٤ي ، ٝ ٗص ض٣ٍ٤ٖٓ ك٢  ٣ٍ٠ن ػٞوضي ج٠ُ جٍُُٔ٘ ٌ ٣ص  ّ 

٤ٍْٔز ضِي  جألٌِٓس جُكٓ٘حء ، جُط٢ ًحٗص ضطؿ٘رٜح جُ٘ٓحء ، ن٤ٗس ٖٓ 

 ئػؿحخ  َٝجؾٜٖ  ذٜح ، هحُص ُي ؾىضي ٍٓز

 ..جق١ًٌ  ّ ٤ٍْٔز -

 .ُٔحيج ؟ ٣ح ؾىض٢  -

 ....ئٜٗح نطحكس  -

 ٓح ٓؼ٠٘ نطحكس ؟ ؾىض٢ -

 جٜٗح ضهطق جٍُؾحٍ -



ٝ ٣ٖ ضًٛد ذْٜ ؟ ٤ًق ضهطلْٜ ْٝٛ جألهٟٞ ، ٣ٝٓطط٤ؼٕٞ جٕ  -

 ٣وحٝٓٞٛح

 ٣ٟكي جٌُرحٌ ٌُِٔحضي جُو٤ِِس ، ٝجُط٢ ضىٍ ػ٠ِ ؾِٜي ذٔح ٣ؼٕ٘ٞ 

، ٝػىّ جْططحػطي  جوٌجى  ٓىٍُٞ جٌُِٔس ًٔح ٣ؼٍف جٌُرحٌ ، 

ضٍقد ذي  ّ ٤ٍْٔز ٝضورِي ، ضٓؼىى هرالضٜح ، كوى ًحٕ ٌ ١ جِٛي 

جٕ جُورالش ضلٓى جُر٘حش ، ٝضؿؼِٜٖ ٠ؼٔح ٣ٌٖٔ جُطـِد ػ٤ِٚ 

ٝجُٟكي ػ٠ِ ؾِٜٚ ٝجكطٍجْٚ ٖٓ جًُتحخ  ذؼى ْٔحع ًِٔس ؾ٤ِٔس 

ٝجقىز ، جٝ ٖٓ هرِس  ضٓطط٤غ جٕ ضأض٢ ذٔح ال ٣ٌٖٔ ٌُِِٔحش جٕ 

 ضلؼِٚ ك٢ جُوِٞخ جُظٔأٟ ج٠ُ جُٔؼحِٓس جُِط٤لس

  ٛال ذٓٔس ، ج٠ُ  ٣ٖ ض٣ٍ٤ٖٓ ؟ ك٢ ًٛج جُٛرحـ جُؿ٤َٔ -

 ُْ ضؼطحو١ جٕ ضٌٔػ٢ ك٢ جُط٣ٍن ، وجتٔح ٣ٓطلٍٕٓٝ ػٖ ْرد 

 جُطأنٍ ، قط٠ ُٞ ًحٕ وهحتن ٓؼىٝوز ، 

 ْأٍٓ ػ٤ِي ج٤ُّٞ ، ٝ ٓ٘كي ٛى٣س ضلٍقي -

 ض٘طظ٣ٍٖ ًَ ْحػحش جُٜ٘حٌ ، ٝضطٓحء٤ُٖ ٓح ٗٞع جُٜى٣س جُط٢ 

٣ٌٖٔ جٕ ضوىٜٓح ُي ؾحٌضٌْ جألٌِٓس ؟ ُْ ضؼٍك٢ جُٜىج٣ح جال ٖٓ 

 ذ٤ي ، ج١ًُ ٣ٓحكٍ ك٢ ذىج٣س ًَ ٍٖٜ ج٠ُ جُٔى٣٘س جٌُر٤ٍز ؾحُرح ُي 

ٓؼٚ ٛى٣س ؾ٤ِٔس ٝذ٤ٓطس ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ، ضلٍق٤ٖ ذٜح ، 

ٝضهرث٤ٜ٘ح ك٢ ٌٓحٕ ال ٣َٛ ج٤ُٚ ج٥نٍٕٝ ن٤ٗس ٖٓ قٍٓحٗي 

ٜٓ٘ح ، ٢ٟٔ٣ جُٜ٘حٌ ٝ ٗص ضطٗٞه٤ٖ ج٠ُ ٓؼٍكس ٗٞع جُٜى٣س ،جُط٢ 

٣ٌٖٔ جٕ ضطكلي ذٜح ضِي جٍُٔ ز ، َٛ ضٌٕٞ كٓطحٗح ٖٓ يُي جُ٘ٞع 

 ، جٕ جّ ٤ٍْٔز  ال ٕج١ًُ ضٍضى٣ٚ ذؼٝ ٚى٣وحضي ؟ ال ، ال ٣ٔي

٣ٌٖٔ جٕ ضوىّ ٤ٖثح ال ٠ٍٞ٣ ػ٘ٚ جِٛي ،  ٣ٌٕٞ قًجء ٓػَ ج١ًُ 

ضِرٓٚ ٤ٍْٔز ك٢ هىٜٓح جُٛـ٤ٍز ؟ ٌُٖٝ ال ، جٕ جِٛي ال ٣ورِٕٞ 

ذٔػَ ًٛٙ جُٜىج٣ح ، ْٛ وجتٔح ٣وُٕٞٞ جٕ جُٜى٣س ٣ؿد جٕ ضٍو ذأكَٟ 

ٜٓ٘ح ، ٝجألقٖٓ وجتٔح جال ٗورَ جُٜىج٣ح جال جيج ً٘ح هحو٣ٌٖ جٕ ٍٗوٛح 

، ٝجّ ٤ٍْٔز ًٛٙ ٌؿْ ئٜٗح ؾحٌز، ٝجإلقٓحٕ ج٠ُ جُؿ٤ٍجٕ ٖٓ 

جٌٍُٟٝجش جُط٢ قع ػ٤ِٜح جإلْالّ ، جال جٕ  ِٛي ٓح ًحٗٞج 

٣ٓٔكٕٞ ُي جٕ ضًٛر٢ ج٠ُ ذ٤طٜح  جُٔالٚن ُر٤طٌْ ٣ُُِحٌز ، هحت٤ِٖ 

جٜٗح ٣ؿد جٕ  ضأض٢ ٣ُُحٌضٌْ ، كحٗطْ ًػ٤ٍٝ جُؼىو ٢ٛٝ ُٞقىٛح ، 

 ..ُٜح ُٝى ٝجقى ًر٤ٍ ، ٣ٓحكٍ وجتٔح



ضكر٤ٖ جٕ ضٓطٔؼ٢ ج٠ُ جّ ٤ٍْٔز ٢ٛٝ ضوٙ ػ٤ِي جُوٛٙ 

جُط٣ِٞس ، ػٖ جُ٘ٓحء جُو٣ٞحش جُٓحقٍجش ، جُالض٢ ٣ؼِٖٔ ًَ ٢ٖء 

٣ٍؿرٖ ك٤ٚ ، ٝال ٣ٓطط٤غ جٍُؾحٍ جُٔ٘حهٗس، جٝ جٍُكٝ ًٔح  ًٖ 

ٗٓحء ُُٓ٘ي جُهحتلحش وجتٔح ٖٓ جٍُؾحٍ  ، ٝجُٔٔط٘ؼحش ػٖ  ١ 

 ....ضٍٛف هى ٣إو١ ج٠ُ ئغحٌز ؿٟد  ُٝثي جألقرحخ

هٜٛٛح ؾ٤ِٔس ٝ ٗص ضكر٤ٖ ْٔحػٜح ذِٜلس ، ق٤ٖ ضرطىب جٌُالّ ، 

٣ٛـ٢ جُؿ٤ٔغ ،  ٣ٝؿِٕٓٞ ك٢ وجتٍز ًر٤ٍز ، ٓحّ جُوحٚس 

جُٔطٌٔ٘س ، جُط٢ ضؿ٤ى كٕ٘ٞ جُكى٣ع ، ٝضؿؼَ جُٓحٓؼ٤ٖ ٣طًٍٕٞ 

 :ًَ ٓح ك٢  ٣ى٣ْٜ ٓ٘ٛط٤ٖ ج٠ُ جُكى٣ع  جُؼًخ جُؿ٤َٔ

نٍؾص جٍُٔ ز ٖٓ جٍُُٔ٘ ٝك٢ ٣ىٛح ٍٚز ٚـ٤ٍز ٝٞؼص  -

ك٤ٜح  ٌؿ٤لح ٖٓ جُهرُ ، ٝه٤٘٘س ٖٓ جُٔحء ، ٝجألٝجٍٓ جُوح٤ْس 

 :ضطرؼٜح

  ، ٢ًِٝ قط٠ ضٗرؼ٢ٙنرُ ال ضوطؼ٤ٚ ، ٝٓحء ال ضٍٗذ٢ -

 ضهٍؼ جٍُٔ ز ًَ ٚرحـ ، ٝض٘لً جألٝجٍٓ ، ٝضؼٞو ك٢ جُٔٓحء 

٢ٛٝ ضٌحو  ٕ ضٔٞش ػطٗح ٝؾٞػح ، ض٢ٟٔ غالغس  ٣حّ ، غْ 

 ٣وُٕٞٞ ُٜح

 ..جذو٢ ٛ٘ح ، ُٖ ض٘لؼ٢ -

 ضٗطى ق٤ٍضي ، ٝضكر٤ٖ جٕ ضطٍق٢ ْإجال ٣ٓطرى ذي ، ػٖ ٤ًل٤س 

جُطٍٛف جُٛك٤ف ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُكحالش ، ضؿى٣ٖ جٕ جُؿ٤ٔغ 

ٓٛـٕٞ ج٠ُ جُكٌح٣س ، كطٌٓط٤ٖ ػ٠ِ ٟٓٝ ، ٝض٤ٖٔٔٛ ػ٠ِ 

 ..٠ٍـ جُٓإجٍ ك٢ كٍٚس  نٍٟ

(9) 
 ػىش ج٠ُ ٢ُُ٘ٓ ٌٍٓٓٝج ، ًٛج ج٤ُّٞ ، كوى جْططؼص جٕ  ذ٤غ جٌُػ٤ٍ ٖٓ 

جُكحؾحش جُط٢ ٠ِرٜح جُٔٗطٍٕٝ ، ٝجٕ جقَٛ ػ٠ِ ٗوٞو جْطط٤غ ذٜح  

ضِر٤س قحؾحش  ٍْض٢ جُٛـ٤ٍز ، جػط٢ ٓح جقَٛ ػ٤ِٚ ٖٓ جُر٤غ ك٢ 

جُكحٗٞش ج٠ُ  ذ٢ ، ٤ُوّٞ ذٍٗجء ٓح ٣كطحؾٚ جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ٖٓ ج٤ٖحء ، 

 جُٛـ٤ٍز ، جذ٘ط٢ ٢ٛٝ١ ػى٣ىز ، ٝجذو٢ ذؼٝ جُ٘وٞو جُو٤ِِس ، أل ٍْش

 ػحوز جال  ذؼٝ جُك٣ِٞحش ، جقٍ٘ ػ٠ِ ٍٖجتٜح ُٜح خجُٛـ٤ٍز ال ضطَ

ق٤ٖ جٍٖع ذحُؼٞوز ، ج٤ُّٞ ً٘ص كٍقح ق٤ٖ جٖط٣ٍص الذ٘ط٢ ذؼٝ هطغ 

جُروالٝز جُط٢ جػٍف جٜٗح ضكرٜح ًػ٤ٍج ،   ٝهظٜح ٖٓ ٜٗٞٓح ٝجونَ جُلٍقس 



ج٠ُ ٗلٜٓح جُٛـ٤ٍز ، جٗطظٍ قط٠ ض٘ط٢ٜ ٖٓ جًَ هطؼس جُروالٝز جُط٢ 

 ٔ ٍِّب جنطٍضٜح ُٜح ذؼ٘ح٣س ،  ٠ِد ٜٓ٘ح جٕ ضـَٓ كٜٔح ذؼى جالٗطٜحء ،ٝجٕ ضل

كٍقط٢ ًٛٙ ...  ْ٘حٜٗح جُط٢ ذى ش  ٍٞجٌ ض٘حٍٝ جُك٣ِٞحش ض٤ٛرٜح ذحُطِق 

جقٍٟش  (جّ ٤ٍْٔز  )ج٤ُِِس  ُْ ضىّ ، كوى  ٗرأض٢٘ َٝؾط٢ جٕ ؾحٌض٘ح 

 :ٓؼٜح ذؼٝ جُٜىج٣ح ألذ٘ط٢ ذٓٔس ،  جْطلٍٓش

 ٓحيج جقٍٟش ؟ -

  ٌٓكِس ، ٠ٝرِس ٚـ٤ٍز -

 ٠رِس ؟ -

س ٤ْٞٓو٤س -  .ٗؼْ جُِّب

جْط٠ُٞ ػ٢ِ جُـٟد ، ٤ًق ضطؿٍ  جألٌِٓس جُط٢ ُْ ضؿى ٖٓ ٣ٞهلٜح 

ػ٘ى قىٛح ػ٠ِ ؾِد ًٛٙ جأل٤ٖحء ؟ ٝج٠ُ ٢ُُ٘ٓ ، ٝج٠ُ جذ٘ط٢ 

جُٛـ٤ٍز ؟ َٛ ض٣ٍى جٕ ضؼِٜٔح ًٝٓ٘ ج٥ٕ هِس جالوخ ْٝٞء جُهِن ، 

 ٝػ٠ِ جُـٞج٣س ٝجُىم ٝجٍُُٓ؟

ٓحيج ض٣ٍى ٖٓ جذ٘ط٢ جٕ ضٌٕٞ ق٤ٖ ضٌرٍ ؟ ٝجٗح جُك٣ٍٙ ػ٠ِ جُطٍذ٤س 

، ٝجقد جٕ جؿٍِ ٗرَ جألنالم ك٢ ٗلّ جذ٘ط٢ ، ٝجيج ذؿحٌض٢ ضكحٍٝ 

ؾحٛىز جٕ ض٘رص ؿٍْس ٖحت٘س ك٢ ٗلّ ٚـ٤ٍز ، ٓح َجُص ال ضِٔي 

 ..جُوىٌز ػ٠ِ  جُط٤٤ُٔ ذ٤ٖ جُه٤ٍ ٝجٍُٗ

  ُْ ضؼٍك٢ ٜٓ٘ح ُٔحيج  قٍٟش ًٛٙ جأل٤ٖحء ؟ -

 ٗؼْ ْأُطٜح ،  ؾحذص جٕ جذ٘طٌْ ؾ٤ِٔس ٝٚٞضٜح ٌن٤ْ -

 ػًٌ  هرف ٖٓ يٗد ، ٓحيج ضوٛى ؟ ، َٛ ػِٔص  ذٓٔس ذحألٍٓ ؟ -

ال ، جٌوش جٕ جػٍف ٓٞهلي ،  نرٍش  ّ ٤ٍْٔز ذٓٔس جٜٗح ْطكٍٟ  -

ُٜح ٛى٣س ، ٌُٜ٘ح ُْ ضهرٍٛح ٓح ٗٞػٜح ؟ ٝق٤ٖ ػحوش جذ٘ط٘ح  ج٠ُ جٍُُٔ٘ 

 . نرٍضٜح ئٜٗح ُْ ضكٍٟٛح ذؼى (جّ ٤ٍْٔز )ْأُط٢٘ ػٖ ٛى٣س 

 .قٓ٘ح كؼِصِم ، ال ضهر٣ٍٜح -

ض٘حُٝص جٌُٔكِس ًٍٝٓضٜح ، ٤ٌٓٝطٜح ك٢ ِْس جُؤحٓس ، ٝ نًش جُطرَ 

 ٕ ضطؼٍف ج٠ُ ٓػَ ًٛج جُِٓٞى جُٗحتٖ ، ١ُٝٓهطٚ ، ال  قد الذطٖ

ْٝٞف  قحٌخ جُؼحوجش ج٤ًُٓٔس  قحُٔح  ؾى ٤ٓال ك٢ ٗلّ جذ٘ط٢ ٗكٞٛح 

 .، جٝ جْٖ ٌجتكس ٌؿرس ُىٟ جقىْٛ ك٢  ضؼ٣ٍلٜح ُٜح

 ٣ًًٍٕٝ ًٛٙ ّ جُ٘حِ وجتٔح ٣وُٕٞٞ جٕ جذ٘ط٢ ؾ٤ِٔس ، ٝ ٗح ال  وػٚ

جُكو٤وس   ٓحٜٓح ، ْٞف  قحٍٝ جٕ جؾؼِٜح ضىٌى جٕ جُؿٔحٍ جُٔطِٞخ  

٤ُّ ذحٌَُٗ ٝجٗٔح ك٢ جُوِد ، ٝك٢ جالضٛحف ذحألنالم جُلحِٞس 

ٝجُِٓٞى جُو٣ْٞ ، ٝهٍٞ جُكن ٝجُٗؿحػس ٝؿ٤ٍٛح ٖٓ جُٛلحش جُٓح٤ٓس 

ٌُح ذ٤ص جٗح ػ٤ِٜح ، ْٝٞف جؾؼَ جذ٘ط٢  ٣ٟح ضطٛق ذٜح ،  ، جُط٢ 



ٌٝؿْ ٓح ػح٤ٗص ٖٓ كوٍ ك٢ ٠لُٞط٢ ، ٝقٍٓحٕ ؾؼ٢ِ٘  هىّ ػ٠ِ 

ضٍى ٚلٞف جُطؼ٤ِْ ٌؿرس ك٢ ٓٓحػىز  ٍْض٢ ، جال  ٢٘ٗ ْٞف جؾؼَ 

جذ٘ط٢ ٓطٔطؼس ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ جألٌٓٞ جُط٢ ٝؾىش ٗل٢ٓ ٓكٍٝٓح ٜٓ٘ح ، 

ٝجُْٜٔ جٜٗح ٗٗأش ك٢  ٍْز ضكرٜح ، ٝضٔ٘كٜح جُىفء ٝجُك٘حٕ ، 

ْٝٞف ضٌٕٞ ٜٓٔط٢ ك٢ جُطٍذ٤س ِْٜس ، ْٝٞف جػِْ جذ٘ط٢ ٝ ٝؾٜٜح 

جال ضأنً ٤ٖثح ٖٓ  قى ٜٓٔح ًحٗص هٍجذطٚ ئ٤ُ٘ح ، ٝجٕ ضهر٢ٍٗ ذٔح ٣وغ 

ُٜح ، ًٔح ٝؾٜص َٝؾط٢ جٕ ضهر٢ٍٗ ذٌَ ٓح ٣كىظ الذ٘ط٢ ٝجٕ ضٌٕٞ 

 ..ه٣ٍرس ٜٓ٘ح
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ضطؼح٠ُ جٚٞجش جُٟكي  ، ٝجٗص ٝقىى ٗحتٔس  ك٢ جقىٟ جُـٍف ، ضط٤ٖ٘ٔ 

 ٕ ضِطكو٢  ذحُٟحقٌحش ، ٝضِؼر٢ ٓؼٜٖ ، ٌُٖٝ هٞضي ضهًُي ، ض٤ٓطٍ 

جُٟكي ٣طٌٌٍ ٝجٍُؿرس .ػ٤ِي جُىٝنس ٝضٍؿٔي ػ٠ِ جُروحء ك٢ جُلٍجٔ 

ذحُٔٗحًٌس ذحُِؼد ضٓطرى ذي ، ضكح٤ُٖٝ جُٜٜ٘ٞ  ، ٝجُىٝنس  ضكٍٞ ذ٤٘ي 

ٝذ٤ٖ ٓح ض٤ٍٖٓٝ  جُٜٜ٘ٞ  ذؼ٤ى جُٔ٘حٍ،  ضؼري جٍُٜٔ جُِؼ٤ٖ ج١ًُ ؾؼِي 

٣ٍ٠كس جُلٍجٔ ، ػحؾُز ػٖ جالُطكحم ذًٍد جُالػرحش جٌٍُٔٓٝجش ، 

 :ض٘حو٣ي جقىجٖٛ 

 كفى بن رلادا ، هٌا انهضً وشاركٌنا اللعب  -

 ...كن عتً مآسوؾ  -

 بالمرصاد ، تعودٌن الى فراشن تمؾتحاولٌن النهوض ، والدوخة 

ت عاجزة عن أنوشعور بالعجز  ٌضنٌن ، ماذا جرى لن ؟ ولماذا 

 :مر بسٌط ، كنت تمدمٌن علٌه بكل ٌسر ، سألت امن أفعل 

 لماذا انا مرٌضة ؟ -

 سوؾ تشفٌن لرٌبا حبٌبتً ، أصابن مرض التٌفوبٌد ، وعلٌن ان  -

 الطبٌب ، الذي أوصى بضرورة البماء فً الفراش، تلتزمٌبتعلٌمات

 .اٌام للٌلة ٌا ابنتً وتؽادرٌن الفراش وتعودٌن الى صحتن 

 ..رٌد أن ألعب معهنأ -

 ان تمومً بما وتستطٌعٌناصبري للٌال ٌا حبٌبتً ، سوؾ تشفٌن  -

 .ترٌدٌن



الضحن ٌتواصل وانت رٌشة فً مهب الرٌاح  ، تحاولٌن الولوؾ ، 

صوات أتمسكٌن بالحابط ، تذهبٌن الى الؽرفة التً تنطلك منها 

 :السعادة 

  لن ، لمد شفٌت ِزؼرودة..مرحبا  -

تحاولٌن ان تلعبً ،  توشكٌن أن تمعً على األرض ،  تمسن  

احداهن، تضحن الصؽٌرات  ، تمول لهن التً أمسكت بن لبل للٌل  

 :خشٌة من السموط 

حرام علٌكن ، انها مرٌضة ، وال تستطٌع مجاراتكن فً اللعب ،  -

 .انتظرن أٌاما للٌلة وسوؾ تشفى وتشارككن المرح 

تجلسٌن على األرض المفروشة ، والصؽٌرات ٌواصلن الضحن 

 .واللعب 

 

تمطعٌنه  بفمن  تسارعٌن الى أخذه ،فا ساخنا من الخبز ، يترٌن رغ

 .، تجدٌنه ألذ من كل األطعمة 

ن ٌعود أخاؾ  أال تأكلً كثٌرا ، منعن الطبٌب من تناول الخبز ،  -

 .المرض الٌن ، اصبري للٌال 

  ولكن الخبز الساخن ٌدعون الى تناوله رؼم تحذٌرات الطبٌب ، 

كل ا من تلتهمٌن رؼٌفا آخر  ، تواصل الصؽٌرات ضحكهن ،تنتهٌن

 .. الثانً الرؼٌؾ 

ال الحمد هلل عادت الٌن الصحة بعد عناء المرض ، العبً اآلن ولكن  -

 ... نفسن كثٌرا ترهمً

 تشعرٌن ان صحتن تحسنت كثٌرا ، وانه بإمكانن ان تلعبً معهن 

تضربٌن النصابح بعرض الحابط وتصعدٌن الى الدراجة التً كانت 

البنات ٌلعبن بها ، ٌتواصل الضحن من جدٌد   تمودٌن الدراجة 

الهوابٌة فً الؽرفة اوال ثم تخرجٌن بها الى الممر لرب باب 

 لمد عاد الٌن الفرح من جدٌد ، تتوالى والضحكاتالخروج  

 :لالت امن 

 تناول الطعام ، الطبٌب الماهر ال تحببسمة كانت ضعٌفة جدا ،  -

 الذي كانت ،ن ٌنمذها من الضعؾ الشدٌدأالذي عالجها استطاع 



تعانً منه  وأصبحت اآلن لوٌة لادرة على ان تفعل ما تحب  هل 

 ؟ عننزالت الدوخة 

 ، ذهبت بعٌدا  نعم -

 .. نفسن كثٌرا ، وحٌن تشعرٌن بالتعب عودي الى الفراشال ترهمً -

ث فً نفسن السرور ، وٌجعلن مرحة  ، بعركوب الدراجة الهوابٌة ي

تمودٌن الدراجة بمهارة كبٌرة  والطفالت معن ٌصفمن بحرارة لحثن 

 ...على مواصلة اللعب
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نٍؾص ٓغ ٚى٣وحضي ، ضط٤ٖٗٔ ػ٠ِ ٖح٠ة جٍُٜ٘ ، ضـِٖٓ ٓح ؾٔؼطٚ 

جٜٓحضٌٖ ٖٓ ٓالذّ ٝٚكٕٞ ، ُوى جٗوطغ جُٔحء ك٢ جُٔ٘حٍَ ، ًٝحٕ ٖٓ ٜٓحّ 

جُٛـ٤ٍجش جٕ ٣ؤٖ ذحُٞجؾد ، ض٘ظ٤ق جُٛكٕٞ ذؼى ٝؾرس ٠ؼحّ جُـىجء ، 

 ..ٝؿَٓ ٓالذّ ئنٞضٌٖ جُٛـحٌ

 جُهٍٝؼ ك٢ جُٔى٣٘س جُٛـ٤ٍز ، ٣ٗط١ٍ ُٜٖ ٕجُ٘ٓحء جٌُر٤ٍجش ال ٣ٌٔ٘ٚ

 ..جٍُؾحٍ ٓح ٣كطؿٖ ج٤ُٚ ٖٓ قحؾحش

 :٣أض٢ ؾىى ًَ ٚرحـ ، ٝك٢ ٣ىٙ جُولس

 ٓحيج ض٣ٍى ٤ْىض٢ ًٛج ج٤ُّٞ ؟ -

 ضٟكي ؾىضي ، ٣ٝ٘رؼع ٚٞضٜح جُهل٤ٝ

 ٓح ضكد  ٕ ٗطرم ُي ك٢ جُـىجء ؟ -

ضؼِٞ جالذطٓحٓس ػ٠ِ ٝؾٚ جٍُؾَ جُؿحو ، ٗحوٌج ٓح ضٍضْٓ جالذطٓحٓحش ػ٠ِ 

ٓك٤حٙ ، ُوى ضؼِْ ٝٛٞ ٚـ٤ٍ ٝػِْ جألٝالو ؾ٤ٔؼح  ٝنحٚس جُر٘حش ، جٕ 

ًػٍز جالذطٓحّ ضؿؼَ جٍُٔء نل٤لح ، ال ٣ٓطكن  جالقطٍجّ ، ؾ٤َٔ جٕ ٣ٌٕٞ 

 .جُٞؾٚ ٍٓ٘ٗقح  ، ٌُٖٝ جالذطٓحّ ه٤ِال ٓح ٣ؼِٞ جُٞؾٞٙ جُؿحوز

 ٣وٍٞ ؾىى ذؼى جٕ ٣ثى ضِي جالذطٓحٓس هرَ جٕ ٣ٓٔف ُٜح  ٣ٍ٠وح ُالٗطٛحٌ

 َٛ ضطره٤ٖ ضر٢ٓ جُرحيٗؿحٕ ،  ّ جُٔك٢ٗ  ؟ -

ٝألٕ ؾىضي ٢ٛ جُٔى٣ٍز ػ٠ِ ًٛج جٍُُٔ٘ ، ذٌَ  كٍجوٙ جٌُرحٌ ٝجُٛـحٌ ، 

 :ضٓحٌع ج٠ُ جُوٍٞ

 ج٤ُّٞ ْ٘أًَ ٍٓم جُو٤ٔس ٓغ جٍَُ -

 ..ًٔح ضكر٤ٖ -



ٝألٗي ً٘ص قحٍٞز ضٓطٔؼ٤ٖ  ج٠ُ جُكى٣ع ، ُْ ٣ٌَٔ ؾىى ًالٓٚ ، كوى 

 ًحٕ ٓؼطحوج جٕ ٣وٍٞ

 ..ًٔح ضكر٤ٖ ٓٞالض٢ -

٣ؼٞو  ؾىى ٝك٢ ٣ىٙ جُولس ٝهى جٓطألش ذٔح ًُ ٠ٝحخ ٖٓ ٠ؼحّ ، ٣ؼٍف 

 ..جٕ جُؿ٤ٔغ ٣كرٞٗٚ ك٢ ًٛٙ جُىجٌ جٌُر٤ٍز

جٍُٜ٘ ك٢ ؾٌُٙ ٝ ٗص ضٍجكو٤ٖ ٚى٣وحضي ، ضٟؼ٤ٖ جُٛكٕٞ ػ٠ِ 

جُٗح٠ة ، ٝض٤ٌٖٓٔ ذحُٛحذٞٗس ، ٝض٤ِل٤ٖ جألٝج٢ٗ  ، غْ ضٛر٤ٖ ػ٤ِٜح 

جُٔحء ُِٗطق ، ضـ٤ِٖٓ ٓالذّ  نٞضي جُٛـحٌ ، ًٌَ كطحز ٚـ٤ٍز جػطحو 

يٝٝٛح ػ٠ِ ضى٣ٌرٜح ػ٠ِ  ػٔحٍ  جٍُُٔ٘ ، ألٜٗح قطٔح ْٞف ضطُٝؼ ، 

 .ٝضٛرف ٓحٍٛز ك٢  وجء جألػٔحٍ ج٤ُُُ٘ٔس ، ًٝٓد ٌٞح جُُٝؼ

ضطكىظ  ٌك٤وحضي ذكى٣ع ٣ٞ٠َ ، ُْ ضؼٍك٢ ٤ًق ضٗح٤ًٌٖ ك٤ٚ ، جػطىش 

ػ٠ِ هِس جٌُالّ ، ٝجإلؾحذس ضٌٕٞ ػ٠ِ هىٌ جُٓإجٍ ، ال ضرحو٣ٌٖ ج٠ُ كطف 

 ذٞجخ جُكى٣ع جٝ ئُوحء ذؼٝ جألْثِس ، ٝجال جضٜٔٞى ذطْٜ ٖط٠ ، ٜٓ٘ح 

جٗي ُْ ٣كٖٓ ضٍذ٤طي ، ٝ ٗص كطحز ٣ؿد جال ضٌػٍ جٌُالّ ، ٝجٕ ضٌٕٞ ق٤٤س 

 .، ٓط٤ؼس ، ٓرطؼىز ػٖ جًٌُٜ ، ٝجٌُالّ جُلحٌؽ

ضـ٤ِٖٓ جُٛكٕٞ ، ٝض٤ٌٖٗٞ جُرحوتس ك٢ ئًٔحٍ ػِٔي ، ضٜط٤ٖٔ ذحُو٤حّ ذٔح 

 ..ػٜى ئ٤ُي ٖٓ  ػٔحٍ ، ٌٝك٤وحضي ٣ٌػٍٕ جٌُالّ ، كططأنٍ جػٔحُٜٖ

ضؼٞو٣ٖ ج٠ُ جٍُُٔ٘ ، ضٟؼ٤ٖ ٓح  ٗؿُضٚ ٖٓ  ػٔحٍ  ٓحّ  ٗظحٌ جٌُرحٌ ـ 

ضططِؼ٤ٖ ج٠ُ ًِٔس ضٗؿ٤غ ، ضو١ٞ ٖٓ ػ٣ُٔطي ، ٝضرؼع ج٤ُي قد ضِي 

جألػٔحٍ جُط٢ ٣ٌِلٞٗي جُو٤حّ ذٜح ، ٣ٝطٍٞ جٗطظحٌى ، ًٝإٔ ضِي جألػٔحٍ 

ًحٗص ٝجؾرح ػ٤ِي جضٔحٓٚ ػ٠ِ ن٤ٍ ٝؾٚ ، ٝجال ٚؼٍش ُي هِٞخ جُ٘حِ 

هرَ ٝؾْٜٞٛ ، ٝ  ِٔص جُى٤ٗح ك٢ ػ٤٘٤ي ، ٝ ٌضي ٝؾٜٜح جٌُحُف ، 

٠ٝر٤ؼطٜح جُـحوٌز ، ض٣ٍ٤ٖٓ هٍخ جُؿىجٌ ، ٝػرحءضي كٞم ٌ ْي ضـط٢ 

 ؾُجء ؾٓٔي جُٛـ٤ٍ ، ج١ًُ ٓح َجٍ ٞؼ٤لح ٗك٤لح ٌؿْ ػ٘ح٣س  ذ٤ي  

ٝ ٓي ذٛكطي ، ٝػٍٞي ػ٠ِ جأل٠رحء ٍٓٓػ٤ٖ ق٤ٖ ٣ؿىجٕ ذحوٌز ٖٓ 

 ..ٍٜٓ ٣ٖٞي جٕ ٣ٜحؾْ جذ٘طٜٔح جُؼ٣ُُز

٤ٜ٘ح  ضؿى٣ٖ  نطي جُٛـ٤ٍز ك٢ جٗطظحٌى ، ضك٤ِٜٔ٘ح ٝضالػر٤ٜ٘ح ، ٝضٍهِّٛب

 ػ٠ِ ٣ى٣ي جُٛـ٤ٍض٤ٖ ، ٍْٝػحٕ ٓح ض٘طِن ًِٔس ٓكًٌز

 .. ًػ٤ٍج١جٗص ًر٤ٍز ج٥ٕ ، ال ضِؼد -

 ٣ٓؼىى ًالْٜٓ ٌؿْ ٓح ك٤ٚ ٖٓ ضؼ٤٘ق ، ٝضطٓحء٤ُٖ

 ٓط٠  ًٕٞ ًر٤ٍز ، كأٚرف قٍز  ػَٔ ٓح  قد ؟ -
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ٖؿؼص جذ٘ط٢ ػ٠ِ جُهٍٝؼ ٓغ ٚى٣وحضٜح جُر٘حش ، ُطٌطٓد جُؿٍ ز ، ٝضػن 

ذ٘لٜٓح ،  ٝضطؼِْ  ٍٚٞ جُكى٣ع ، ٝضىٌى جُٜٔحٌجش جُط٢ ضل٤ىٛح ك٢  

 ٖٓ ٣ـٔٝ جُؼ٤ٕٞ ػٖ جٍُٞٚٞ ج٠ُ قوٞهٚ ، ٖٝٓ خجُك٤حز، جُط٢ ال ضف

٣ىع ج٥ن٣ٍٖ ٣ِٓرٕٞ ٓ٘ٚ ٓح ْحٍ ػٍهٚ ٖٓ  ؾِٚ ، ُْ جْططغ  ك٢ جُرىج٣س 

جٕ جػِٜٔح جُلٕ٘ٞ جُط٢ قٍٓص ٜٓ٘ح ، كحُى٤ٗح ضـ٤ٍش ،  ٝ ؾى ٌؿرس ك٢ 

ئًٓحذٜح جُٜٔحٌز جُط٢ ُْ  ضؼِٜٔح ، ٌٝؿْ جٜٗح كطحز ، ٝػ٤ِٜح جٕ ضٌٔع ك٢ 

جٍُُٔ٘ ، ًؼحوز  َٛ جُٔى٣٘س ًٛٙ ، ٝض٘طظٍ هىّٝ جُرؼَ ج١ًُ ٣وٛق ُٜح 

ؾ٘حـ جإلٌجوز ،  جْطـَ ًٜٞٗح ٚـ٤ٍز ألػِٜٔح ذؼٝ جُٜٔحٌجش ، 

ٝجُهٍٝؼ ٓغ ٚى٣وحضٜح جُر٘حش  هى ٣ؿؼِٜح ٓوىجٓس ،  قد جٕ ضطؼِْ 

جُٓرحقس ، ٝجال ضؿى جْطكحُس ك٢ جُو٤حّ ذٔح ضكد ٝال ٣طؼحٌٜ ٓغ هٞز 

جُطوح٤ُى جُط٢ ضٌرَ  ٗلٓ٘ح ،  ٚكرٜح ٓؼ٢ ك٢ جُٓلٍ ، ج٠ُ جُٔىٕ جٌُر٤ٍز ، 

ُططِغ ػ٠ِ جُؼحتالش جُٔططٌٞز ، ٝجُط٢ ضؼِٔص ٗٓحؤٛح ، ُْٝ ٣رو٤ٖ  

 .. ٤ٓحش ًٔح ٖٛ جُ٘ٓحء ك٢ ٓى٣٘ط٢ جُٛـ٤ٍز

ك٢ ْلٍض٢ جالن٤ٍز ، ضًٍطٜح ػ٘ى جٍْز ٚى٣و٢ ػٔحو ، ٝنٍؾص ٝج٣حٙ 

 ..ُ٘ؿِّ ك٢  قى جُٔوح٢ٛ جُط٢ جقٍّ ٜٓ٘ح ك٢ ٓى٣٘ط٢ ًٛٙ

 ٝج٣ٖ ذٓٔس ؟ -

 ..ضًٍطٜح ػ٘ى  ّ جقٔى ، ُططؼِْ كٕ٘ٞ جُك٤حز -

جن٠ٗ جٕ ضٌرٍ ٢ٛٝ ؾحِٛس ، جػِٜٔح ًَ ٢ٖء ، ٌٝؿْ جٜٗح ٓح َجُص 

وٕٝ ْٖ جُٔىٌْس ، جال ج٢٘ٗ ٣ؿد   ٕ  هق ذؿحٗرٜح ، ؿحٌْح ك٢ ٗلٜٓح 

.. ًَ جُٔرحوب جُط٢ ضٍذ٤ص ػ٤ِٜح ٖٓ ًٍجٓس ٝغوس ٝ ٓحٗس ٝجػطُجَ  ذحُ٘لّ 

ٗٗأشُح جٗح  ٓكٍٝٓح ٓٔح ٝؾى جألٝالو ك٢ ِّْ٘ب٢  ٗلْٜٓ ٣طٔطؼٕٞ ذٚ ، ٌٝؿْ 

جُكٍٓحٕ ج١ًُ ًحٕ ْحتىج ، جال  جٕ قٍٓح٢ٗ كحم جُؿ٤ٔغ ، ٝػ٢ِ جٕ  ذًٍ 

ؾٜى١ ُِطؼ٣ٞٝ ، ك٢  ٕ ضٛرف جذ٘ط٢ ج٢ُٗء ج١ًُ ُْ  ً٘ٚ ، ٝجٕ ضكونْر 

جألقالّ جُط٢ ً٘ص ج٠ٔف ئ٤ُٜح ، ٌُٖ جأل٣حّ ُْ ضٓحػى٢ٗ ك٢ جٍُٞٚٞ ج٠ُ 

ٓرطـح١ ،  ذ٢ ًحٕ كو٤ٍج ، قطْ ػ٢ِ كوٍٙ جٕ جضٍى ضؼ٢ٔ٤ِ ألًٕٞ ٓٓحػىج 

 ..ُٚ ك٢ ضٞك٤ٍ جٍَُم ألٍْض٘ح جٌُر٤ٍز

٣وطغ ػ٢ِِّب  جُكى٣ع ٓغ  ذ٢  قٔى ٓح ؾحٍ ك٢ نح١ٍ٠ ٖٓ ي٣ًٍحش  ٣حّ 

 ..جُطلُٞس

 !ُٞ ٚكرطٜح ٓؼي -

 .. ذحٕ ٣ٛكد ج٥ذحء ذ٘حضْٜ جُٛـ٤ٍجشٕك٢ ٓى٣٘ط٘ح ال ٣ٓٔكٞ -

 !ٌُٜ٘ح ٠لِس -



ذًُصُح ؾٜىج جْطػ٘حت٤ح ُطٌٕٞ ٓؼ٢ ،  ٗص ضؼٍف ضوح٤ُىٗح ، جُلطحز ضؼِِّْب ًٓ٘  -

، ٝ ٗح جُحػطرٍ ك٢ ٗظٍْٛ  نحٌؾح . جُٛـٍ ، قد  جٌُٔٞظ ك٢ جُر٤ص

 ..ػ٠ِ جُوحػىز

ضرىٍِّب جُؼحُْ ج٤ُّٞ ، ذ٘حض٢ ٣هٍؾٖ ، ٣ٝٓطورِٖ جُٛى٣وحش ، ُٜٖٝ  -

ٛٞج٣حش ، ٣رًُٖ جُٞهص ك٢ جًطٓحخ جُٜٔحٌز ، ٝجٗح جٓ٘كٜٖ جُٔحٍ 

 ...جُالَّ ُِطؼِْ

 

ٓح َُطُحأيًٍ يُي ج٤ُّٞ ج١ًُ ٚكر٢٘  ذ٢ ك٤ٚ ُِٛالز ،  ُْٝ  ًٖ جِٓي 

جُٔالذّ جُط٢ ٣ؿد جٕ  ٌضى٣ٜح ك٢ ٚالز جُؿٔؼس ، جُط٢ ٣كٍ٘ ك٤ٜح 

جُِٕٔٛٞ ػ٠ِ جُٔظٍٜ جُؿ٤َٔ ٝجٍُجتكس ج٤ًُُس ض٘رؼع ْٜٓ٘ ، جٌضى٣ص 

وٖىجٖط٢ جُرح٤ُس ، غْ ُرٓصُح جٍُٓٝجٍ جُٔط١ٍٜء ج١ًُ ض٘حٍَ ػ٘ٚ  ن٢ 

جٌُر٤ٍ ، ق٤ٖ ٌ ٣ص  جإلٓحّ  ٣ؿِّ ألوجء جُٓؿٞو ٝػَٔ جُِٕٔٛٞ ٓػِٚ ، 

ٗلًش ٓح ًحٕ ػ٢ِِّب ض٘ل٤ًٙ ، ْٝؿىش ٓغ جُٓحؾى٣ٖ ،  ضًًٍش ضِي جُِكظس 

جٕ ٍْٝج٢ُ ًحٕ ٓوطؼح ، ٝوٖىجٖط٢ ًًُي، ٝجٕ جُٓؿٞو هى ٣ؿؼَ جُ٘حِ 

٣ٗحٛىٕٝ ٓح نل٢ ٖٓ  ؾُجء ؾ٢ٔٓ ، جُط٢  ٣كٍ٘ جُ٘حِ ؾ٤ٔؼح ػ٠ِ 

ضـط٤طٜح ، ًٝٓ٘ يُي جُك٤ٖ ، قٍٚص ػ٠ِ  وجء ٚالض٢ ك٢ جٍُُٔ٘ ، 

َٖظ ٝٞؼ٢ جُٔح٢ُ ،  ِّٓب ٝػىّ جٚطكحخ  قى ك٢  وجء ًٛٙ جُل٣ٍٟس، قطىطك

 .ٝجْططؼص ٍٖجء ذؼٝ ٓح  ٣ٌى

 !ٖٓ ًٛٙ ؟ جٗظٍ -

 ؾى جذ٘ط٢ ذٓٔس  ٓح٢ٓ ،  ْحتَ ٗل٢ٓ ٤ًق جْططحػص جٕ ضؼػٍ ػ٠ِ 

 جٌُٔحٕ ٢ٛٝ ُْ ضٍٙ جال ٍٓز ٝجقىز ؟ غْ جؾرص ٗل٢ٓ ػٖ  جُٓإجٍ

جال٠لحٍ ٣طؼِٕٔٞ  ٍْع ٖٓ  جٌُرحٌ ، الٕ يْٜٛ٘ نحٍ ضٔحٓح ٓٔح ٣ٗـَ  -

 .جٌُرحٌ ٣ٝٛؼِّبد ػ٤ِْٜ جُك٤حز

 :٣ىجػد ٚى٣و٢ جذ٘ط٢

 َٛ ضؼِٔص جُٓرحقس ؟.. ػٔٞ -

 .٠ِرص ٖٓ جُر٘حش ، هِٖ ٢ُ ًٛج ػ٤د -

 ن٢ٗ جٕ ض٘ٗأ جذ٘ط٢ نحتلس ٓطٍووز ، جُر٤ثس ؿالذس ، ٝ ٗح قِٔص ذؼىز  ٌٓٞ 

ٝٝؾىش ٗل٢ٓ ػحؾُج ػٖ ض٘ل٤ًٛح ، ك٢ ٓى٣٘ط٘ح ًَ ٢ٖء ػ٤د، جٕ ُْ ٣ٌٖ 

 جُطوٍخ ٜٓ٘ح ـقٍجٓح هى جضص ج٣٥حش ُطك٣ٍٔٚ، ٝؾؼِٚ ٖٓ جال٤ٖحء جُط٢ ال ٣رح

 ، ُوً ضؼرص ٗل٢ٓ ٖٓ جُٔكٍٓحش جُؼى٣ىز جُط٢ ضك١٤ ذك٤حض٢ ٝضٌرَ ئٌجوض٢

 ْأ٢ُ٘ ٚى٣و٢

 ُٔحيج ال ضؼِٜٔح  ٗص ؟ -



ْإجٍ ٝؾ٤ٚ ضٔحٓح ، ٌُٖٝ ٤ًق  ػِٜٔح ؟ ٝك٢ ٓى٣٘ط٢ ًَ ٢ٖء ٓكٍّ 

ػ٠ِ جٍُؾحٍ ، ك٤ٌق ذحُر٘حش جُٛـ٤ٍجش ، ٣٘ٗأ جٍُٔء  ٝ ٓحٓٚ ًْ ٛحتَ 

 جٕ ٣طوٍخ ٜٓ٘ح ، ٝجال قٌٞخ ، ٖٓ  هٍخ عٖٓ جُٔٔ٘ٞػحش ـ ال ٣ٓطط٢

ُٛحىوش ْالٓطٚ ، ٝػى ٓحٌهح ، نحٌؾح ػ٠ِ جُوٞجػى ،جُط٢ جضلن  جُ٘حِ ، ٝ

ػ٠ِ ٚٞجذٜح جُؿ٤ٔغ ، ٝضٞجٌغٞج جٍُ ١ ذٛكطٜح ، ٝجٜٗح ٓ٘حْرس ٌَُ 

جُ٘حِ  ، ٜٓٔح جنطِق جُُٓحٕ ٝضرىٍ جٌُٔحٕ ، جٌُػ٤ٍ ٖٓ  ٚىهحت٢ 

 جُىكحع ػٖ ٝؾٜس ٗظ١ٍ ، ٝال ُٕح ٣ظ٢٘ٗٞ٘ ٓطوحػٓح ، جٝ ٓطٍووج ال  قّ

جْطط٤غ جٕ جٌذ٢ جذ٘ط٢ ًٔح جٌٟ جٗٚ ٚحُف ، ٝذآٌحٜٗح جٕ ضٓطل٤ى ٖٓ 

جُٔؼِٞٓحش جُط٢ جؿٍْٜح ك٢ ٗلٜٓح جُٛـ٤ٍز ، ؾ٤ٞٔ ٖٓ جُٔكٍٓحش 

ضٌرَ ٣ى١ ،  ٗظٍ ج٠ُ جُ٘حِ ج٥ن٣ٍٖ ، ك٢  ٌٓ٘س ه٣ٍرس ٖٓ ٓى٣٘ط٘ح جٝ ك٢ 

ُّح جٗح ٜٓ٘ح ، ٝال  قد جٕ  جُؼحٚٔس ، ٣طٔطؼٕٞ ذٌػ٤ٍ ٖٓ جألٌٓٞ جُط٢  قٍ

ضٌٕٞ جذ٘ط٢ ج٣ٟح جهَ ٖٓ جُر٘حش جألن٣ٍحش ، ٚك٤ف جٕ جُ٘ٓحء ك٢ ذالو١ 

ٓؤٞػحش ، ٣ؼٖٗ ٜٓٔٗحش ، ٜٓٔح ذِـص ػٞجتِٜٖ ٖٓ جٍُه٢ ٝجُطوىّ ، 

ٝجٕ جألخ ٣كٖٓ ٓؼحِٓس ذ٘حضٚ ٣ٍٝذ٤ٜٖ ، غْ ٣أض٢ جُُٝؼ ، ٣ٝطكٌْ ك٢ 

ق٤حضٜح ٣ٝأٍٓ ٠ٜ٘٣ٝ ، ٤ٓ٘٣ٜٝح ٌػح٣س  ِٜٛح ٝٓكرطْٜ ،ٝػ٠ِ ػحتِطٜح 

 ...جال٤ِٚس جٕ ض٠ٍٞ ٝضٍقد

٣٘ظٍ ٚى٣و٢  ٓطؼؿرح ٖٓ ٝٞؼ٢ ، ٤ًق  ضٍوو ك٢ ئًٓحخ جذ٘ط٢ 

جُٜٔحٌجش جُط٢ قٍٓص ٜٓ٘ح ، ُوى ضًٍص ضؼ٢ٔ٤ِ ٢ً جْحػى ٝجُى١ ك٢ 

ئػحُس جألٍْز جٌُر٤ٍز جُط٢ ضٌٖٓ ذ٤ط٘ح جٌُر٤ٍ ،  ٝجألٍْ جُٛـ٤ٍز ٝجُط٢ 

 ..ضؼطرٍ كٍٝػح ٖٓ جألَٚ
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٤ُٖ جُه١٤ ُطرطؼى جًػٍ ، ضٍذط٤ٜ٘ح  ِّٞب جُط٤حٌز جٌُٞه٤س ضطؼح٠ُ ك٢ جُٓٔحء ، ضط

ك٢  ؿٖٛ جقىٟ جألٖؿحٌ ، جُٜٞجء ٣ىكؼٜح ػح٤ُح ٝجٗص ٌٍٓٓٝز ٖٓ ػِٔي 

ج١ًُ ضكر٤٘ٚ ًػ٤ٍج ، ًَ ٣ّٞ ك٢ ٝهص جُـٍٝخ ضٛؼى٣ٖ ج٠ُ جُٓطف ، ٝذ٤ىى 

جُط٤حٌز جٌُٞه٤س ، جُط٢ ضط٣ٍ٤ٜ٘ح ك٢ جألػح٢ُ ، ػِٔي ػٔي جٕ ضٟؼ٢ ػ٠ِ 

ْطكٜح جُٗٔٞع جُٔٗطؼِس ، ٝضٍذط٤ٜ٘ح جٝ ض٤ٌٖٓٔ ذه٤طٜح ذ٤ىى ٝجٗصِم 

، ك٢ ءضٍجهر٤ٖ ض٘ؿٜٔح ق٤ع ضٛرف جقىٟ جُ٘ؿٔحش جُٔطألُثس ك٢  ػح٢ُ جُٓٔح

ج٤ُِح٢ُ جُٔؤٍز ٣كِٞ ُي جٕ ض٢ٌٓٔ ٤٠حٌضي جٌُٞه٤س ، ٝض٣ٍٖ ٤٠حٌضي 

ًٝأٜٗح جقىٟ جُ٘ؿّٞ ، ضٍٗٞ  ٗلٓي ج٠ُ ؾٔحُٜح جألنحي ،  ٝضططِغ ػ٤٘حى  ج٠ُ 

ٓ٘ظٍٛح جألنحي ،ٗؿٔطي جُكر٤رس ْح٠ؼس ضرؼع جُلٍـ ج٠ُ وجنَ ٗلٓي ، 

ضِؼر٤ٖ ٝضٌػ٣ٍٖ ٖٓ جُِؼد ٝقىى ، ٝ ق٤حٗح ٣ٛكري ػٔي ج١ًُ ٣ٌرٍى 

ذهّٔ ْ٘ٞجش ، ضًٍٟحٕ ك٢ جُٓطغ ٝضؿؼالٕ ٤٠حٌض٤ٌٔح ػح٤ُط٤ٖ ً٘ؿٔط٤ٖ 



 جٕ ض٘حُٜٔح جأل٣حو١ ٝضِٓد كٍقطٌٔح ٌٓ٘ٔح ، ًَ جألٓح٢ْ ٕؾ٤ِٔط٤ٖ ال ٣ٔي

ٝذؼى جٕ ضـ٤د جُّٗٔ   ٣ٝهِٞ جُٓطف ٖٓ   كٍجو جُؼحتِس جٌُر٤ٍز ،ٝجٗطٔح 

 ٣ٗحًٌٌٔح جُِؼد ذحُطحتٍجش وٝقىًٔح ك٢ جُروؼس جٌُر٤ٍز جُٗحْؼس ، ال  ـ

جٌُٞه٤س جُٔطٞٛؿس ذحُٗٔٞع جُٔٗطؼِس ،  ُْ ضهرٍج جقىج ذٔح ضلؼالٕ ، ُثال ٣طلٞٙ 

 :ذحُؼرحٌجش جُط٢ ضؿؼٌِٔح ضهحكحٕ 

كٌؾ تضعان الشمعة المشتعلة فوق الطابرة وهً تطٌر ؟ اال  -

 تخشٌان ان تتسبب فً حدوث الحرابك ؟

 .. حرابك ال توجد -

 الشمعة المشتعلة ان ولعت على الخشب او الورق لد ؟كٌؾ تعرفان  -

 تحدث حرٌما ، ماذا ٌمكن ان تفعال حٌنبذ ؟

 ..لن ندعها تمع  -

وكٌؾ ٌمكن لكما ان تمنعاها من السموط ؟ اال تفكران ؟ ٌجب ان  -

نفكر بعالبة األشٌاء واال نرتكب العمل السًء الذي ٌأتً باألخطار 

 .الى الناس 

 لعبتكما المفضلة ال تتركانٌمضً الناصحون الى حال سبٌلهم وانتما 

فً جعل الطٌارة الورلٌة تصبح نجمة فً السماء وفوق سطحها 

 :شمعة مشتعلة  ، ٌسألن احد الناصحٌن 

 اٌن كنت ؟ -

 .فً السطح  -

  ماذا كنت تفعلٌن ؟ -

 ..اجعل طابرتً الورلٌة تطٌر  -

  شمعة مشتعلة ؟سطحهاهل وضعت على  -

ضعها فوق سطح ألشعل شمعة أ نصٌحتكم ولم تُ ال ، لم أفعل  ، نفذ -

 .طابرتً

 انت  نبٌهة تسمعٌن النصٌحة وتستفٌدٌن منها  ، وعمن .حسنا فعلت  -

 هل  استفاد من النصٌحة أٌضا ؟

 .نعم نفذ كل نصابحكم -

 ..جمٌل جدا ، االنسان العالل ٌستفٌد من نصابح الكبار المجربٌن -

تلمع ،ذهبٌن الى السطح وتجعلٌن طابرتن نجمة محلمة فً السماء ت

ككل األنجم الجمٌلة التً ٌحلو لن فً اللٌالً المممرة ان تمومً 



 ، ٌصل العدد الى مابة وٌؽلبن النعاس ، ثم تحاولٌن بمعرفة أعدادها

ان تتؽلبً على رؼبتن بالنوم ، وتحاولٌن ان تعرفً عدد النجوم 

الالمعة فً السماء ، تجمعٌن نجمات كل مجموعة ، ثم تكتشفٌن ان 

عددا من النجوم فاتن ان تجمعٌها ، تبدبٌن بالجمع ، وتصلٌن الى 

العدد مابة وٌؽلبن النعاس  ، تعلمت الٌوم العدد مابة وٌسرن ان 

 تتمرنً على ما تعلمت لبال تنسٌن ما علمن الكبار والمعلمون

 كما تعلمِت ، احسنِت صنع الطٌارات الورلٌة  المربعة والمستطٌلة 

 ،صنع الفّرارات من الورق الملون ،  تمسكٌنها بٌدن وتركضٌن 

 لم تعجبن هذه اللعبة كثٌرا ، تفضلٌن علٌها ،والفرارة تدور وتدور 

صنع الطٌارات الورلٌة من الورق األسمر  فهً صدٌمتن التً 

 تحبن مخلولة ، فهً تلبً طلبن بسرور اٌن  ما توجهٌنها ،تطٌعن 

 .وانت تبادلٌنها الحب والمودة

 انت وحدن فً السطح تطٌرٌن تبمٌن عمن بعض أصدلابه وٌزور

 ال تستطٌعترالبٌن علوها وهً ،طابرتن الورلٌة الى اعالً السماء 

ان تبتعد عنن او ان ٌسرلها احدهم منن ، فانت تربطٌنها  على 

ؼصن شجرة او جذعها  ، وهً لعبة  جمٌلة تجدٌن فً نفسن  المٌل 

 حٌث ٌنادٌن ، وتستمر لعبتن حتى أواخر المساء ،الٌها كل مؽرب

: أهلن  

بسمة ، ألم تشبعً من اللعب ؟  -

لم أشبْع ، كٌؾ ٌشبع المرء من  شًء ٌحبه ؟ - 

 ..وتعالً ، هذا المساء لعباٌكفً - 

الى أٌن أتً ؟ - 

 ..الى العشاء - 

:  تنزلٌن الدرج وتذهبٌن لتناول لمٌمات مما وضعوه على المابدة 

 !كلً ٌا ابنتً -

 !شبعت  -

  لم تتناولً شٌبا ، هل تحبٌن هذا النوع من الطعام ؟ -

 !حبه أنعم  -

 ..جلُب لن طعاما آخرأ سوؾ ال تحبٌنه، ان كنتِ  -



 . لًهاتِ  ؼدا  -

 

 

 

 

 

 ٓٛحقرس جُؼٞجّ -

 ٤ًق ٣ٌٖٔ جٕ ضؿ٤ر٢  ، كِْ ضؼطحو١ ٓ٘حهٗس جألٌٓٞ ، جٝ جْطٌ٘حٙ  ٓح 

ؿٔٝ ٜٓ٘ح ، ٝٓح ًحٕ يٛ٘ي جُٛـ٤ٍ هحوٌج  ػ٠ِ ئ٣ؿحو جُطك٤َِ جُٔ٘حْد 

 .ٌُِػ٤ٍ ٖٓ جُكٞجوظ

٣طِرٕٞ ٓ٘ي جٕ  ضأض٤ْٜ ذرؼٝ جأل٤ٖحء جُٔٞؾٞوز ك٢ ؿٍكس جألّ جٌُر٤ٍز ، 

جُط٢ ؿُحٍْص ٠حػطٜح ك٢ ٗلِٞ جُٛـ٤ٍجش  ٓػحُي ، ٝجٕ ُٔٓس ػ٘حو 

 ذوٍذٚ وٝجقىز هى ضٞو١ ذٛحقرطٜح ج٠ُ ٓالهحز جُؼوحخ جُوح٢ْ ـ ج١ًُ ال ضؽ

 ..جو٠ٗ ُكظحش جٍُ كس ٝجُٔكرس

ضًٛر٤ٖ ج٠ُ جُـٍكس جُٔٞٚىز ذٞؾٜي ذحْطٍٔجٌ ، ضطٓحء٤ُٖ ذٛٔص ػٔح 

٣ٌٖٔ جٕ ٣ٞؾى ذىجنِٜح ،  ٝهى جػطىش جٕ ضٌٕٞ ؿٍكس ٝجُى٣ي  ٓلطٞقس 

 ٓحٓي ، ضٛ٘ؼ٤ٖ ذٜح ٓح ضكر٤ٖ ، ضِؼر٤ٖ ، ٝضأن٣ًٖ ٓح ٣كِٞ ُي ، 

ٝضُج٤ُٖٝ ٓح ضٞو٣ٖ ٖٓ  ٌٓٞ ، ضًٛر٤ٖ ج٠ُ جُـٍكس جُٔـِوس ذكٔحِ ، 

ضؿى٣ٖ ٛ٘حى ٤ًٓح ٚـ٤ٍج ِٓٔٞءج ذكد جٍُه٢ ج٤ُ٘ة ، ضكر٤ٖ جالقطلح  ذٚ 

، ألٗي ضكر٤ٖ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جٌٍُٔٓجش ، ضأن٣ًٖ جُكرس ٝضُ٘ػ٤ٖ ػٜ٘ح 

جُوٌٗٞ ، ٝضٟؼ٤ٜ٘ح ك٢ ٌٓحٕ آنٍ ، غْ ضأن٣ًٖ قرس  نٍٟ ٝضو٣ٍٜٗ٘ح ، 

(14) 

 
ضؼٞو٣ٖ  ٓٓطرٍٗز ج٠ُ ُُٓ٘ي ، ُوى ٌ ٣ص ٚى٣وحضي ًٛج ج٤ُّٞ ، ٝضٔطؼص 

 جٌُالّ ًٔح ضلؼَ جًػٍ جُر٘حش ك٢ ٓػَ ٕذٛكرطٜٖ ، ٌؿْ جٗي ال ضك٢٘ٓ

ْ٘ي جُٛـ٤ٍ ،  ٝؾٜي ضؼِٞٙ جُكٍٔز ،  ٖؼٌٞ ذحُهؿَ  ٣ٍجكوي 

 ..ذحْطٍٔجٌ ، ٣ٍُٝ ٓ٘ي ذؼٝ جألق٤حٕ

 :ضٓأُي ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز 

 َٛ ضٔطؼص ًٛج ج٤ُّٞ ؟ -

 .ٗؼْ  ٣ح ػٔط٢ -



 ُٜٖ ضطؿٔغُح ُى٣ي  ٕٓح ًحٕ ُي جٕ ضهٍؾ٢ ، ذ٘حش جُؼٞجتَ جٌُر٤ٍز ، ال ٣ٔي

ًٞٓس ٖٓ جُِد جُُٔ٘ٝع جُوٍٗ ، ضكح٤ُٖٝ جٕ ضِط٢ٜٔ ًٛٙ جُٞؾرس ج٣ًًُِز 

 :جُط٢  ضطي ضٓؼ٠ وٕٝ ذًٍ جُؿٜى ، ضٓٔؼ٤ٖ ٍٚنس

 ٖٓ  ٣ٖ ؾثص ذًٜج جُكد ؟: جٗطظ١ٍ ، ذٓٔس  -

 ٣ؼ٤٤ي جُؿٞجخ  َٛ ض٣ًًٍٖ جُكو٤وس ؟  ضٛٔط٤ٖ، ضه٤ٖٗ ٖٓ ٖىز جُؼوحخ 

، ٤ًق ضٍٓٞ ُي ٗلٓي جٕ ضأن١ً ٤ٖثح ٤ُّ ُي ، ٤ًٝق ٣ٌٖٔ جٕ ضٔى١ 

٣ىى  ُطِٓر٢ ِٓي ج٥ن٣ٍٖ ، ٝهى ػِٔٞى ؾ٤ىج جٕ جٍُٓهس قٍجّ ٝجٕ 

جالػطىجء ػ٠ِ  ٓٞجٍ جُ٘حِ ؾ٣ٍٔس ًرٍٟ ٣ؼحهد ػ٤ِٜح جألهٍذٕٞ ٝجألَٛ 

 ..ٝ كٍجو جُؼحتِس 

 ج٤ُٓىز جُط٢ ٌَش ؿٍكطٜح ، ٝ نًش ٜٓ٘ح ٤ٖثح ٤ُّ ٖٓ قوي جٕ ضأن٣ًٚ 

ضطٔطغ ذحقطٍجّ جُؿ٤ٔغ ٛ٘ح ، ٝضوى٣ٍْٛ ، كٔحيج ٣ٌٖٔ جٕ ٣ٌٕٞ ؾٞجذي ، 

٤ًٝق ضر٤ٍٖ٘ٛ ػ٠ِ ْالٓس ٓٞهلي ، ُٝٔحيج  ٍْهصِم ؟ َٝٛ ًٛٙ ٗط٤ؿس 

جُطؼد ٝجُطٍذ٤س جُط٣ِٞس ، جُط٢ ػِٔي ػ٤ِٜح يٝٝى ، ُوى ٌذٞى  ، 

ٝ قٓ٘ٞج ضأو٣ري ، جٕ جٍُٓهس قٍجّ ، ٣ؼحهد ػ٤ِٜح هللا جٖى جُؼوحخ ، ك٢ 

ج٥نٍز ، ٣ٝؼحهري ػ٤ِٜح  ِٛي ك٢ جُك٤حز جُى٤ٗح  ، ْٞف ٣ِو٘ٞٗي وٌْح 

هح٤ْح ك٢ ٝؾٞخ جُٔكحكظس ػ٠ِ جألنالم ٝجقطٍجّ ج٤ٌُِٔس جُهحٚس ، 

ٝػىّ جُطؼى١ ػ٠ِ ٓح ذ٤ى ج٥ن٣ٍٖ ، ٝنحٚس جٕ ًحٕ ج٥نٍ ٤ْىز ػظ٤ٔس  

جُوىٌ ، ٣كطٍٜٓح ًَ  كٍجو جٍُُٔ٘ ، ٣ٝٔكٟٜٞٗح ٓكرطْٜ جُٛحك٤س ، 

 .ٝجقطٍجْٜٓ جٌُر٤ٍ

  ٝجٗص ضل٣ٌٍٖ ك٢ ػٞجهد كؼِطي ج٤ُ٘ٗؼس ضٓٔؼ٤ٖ جٌُِٔحش جُٗى٣ىز

جٗص ْحٌهس جيٕ ، قٍجّ ذي  جُطؼد جُٔرًٍٝ ٖٓ  ؾِي ، ٝجُؿى  -

جُٔطٞجَٚ ك٢ ْر٤َ ئ٠ؼحٓي ، ٝجُوِٞخ ٝجُؼ٤ٕٞ جُط٢ ٍْٜش ج٤ُِح٢ُ 

جُطٞجٍ ُط٘ٗثي ، ٝضؼط٢٘ ذي ، ٝضؼِٔي  ٍٚٞ جُطٍذ٤س ، ٝٓرحوب 

 .جألنالم جُو٣ٞٔس

 ضٌٔػ٤ٖ  ٜٗرح ألكٌحٌ ٖط٠ ض٤ٓطٍ ػ٤ِي ، ٝضِٓد ٓ٘ي وفء ج٤ُو٤ٖ ، 

ٟ ٓحيج ضلؼ٤ِٖ جٕ  نرٍش ضِي ج٤ُٓىز ي٣ٝي جٗي  ٝؾٔحٍ جال٠ٔث٘حٕ ، ضٍُح

ْحٌهس ُؼ٤٘س ، هى ْطٞش  ػ٠ِ ٓح ٤ُّ ُي ، ٝ نًضٚ وٕٝ ػِْ ، ٝٓغ 

ْرن جإلٍٚجٌ ٝجُطٍٚى ، ٛإالء ج٣ًُٖ ٣كرٞٗي ، ٝضؿى٣ٖ ْٜٓ٘ جُؼطق 

جُؼظ٤ْ ، ٝجٍُ كس جٌُر٤ٍز ، ٓحيج ٣ٌٕٞ ٓٞهلْٜ ٓ٘ي ؟ جٕ ػِٔٞج جٗي ُٛس 

ًر٤ٍز ، ٝجٕ ؾٜٞوْٛ ك٢ ض٣ًٜري ، يٛرص  وٌجؼ ج٣ٍُحـ، ٝجٗي ٗرطس ؿ٤ٍ 

ٚحُكس ، ُْ ضأشِم ذػٍٔضٜح جُٛحُكس ٌؿْ جُؼ٘ح٣س جٌُر٤ٍز ، جُط٢ ذًُص ٖٓ 

جؾِٜح  ، ٓحيج ٤ٌْٕٞ ؾٞجذي ؟ ٤ًٝق ٣ٌٖٔ جٕ ضؼ٢ِِ ُْٜ جٗي ُٓص ذأَٛ 

ُٓحي ػ٠ِ ٓح ٤ُّ ُي  ُِػوس ، كوى ن٘ص جألٓحٗس ك٢  ٍٝ كٍٚس ، ٝوٗص ٗل



ك٤ٚ  ١ قن  ، ٣ح نٓحٌز جُطؼد ك٤ي ، ٣ٝح ُؼرع جُؿٜى ج١ًُ ذًُٞٙ ك٢ 

 . ٌٜ ؿ٤ٍ ٚحُكس ، كأٗرص ٓهِٞهس ٠حُكس ٢ٛ  ٗص 

ضؿٍى ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز ٖٓ ٣ىى جُٛـ٤ٍز ، ض٢ٟٔ ذي ج٠ُ جُٔهِٞم جالغ٤ٍ 

 :ُى٣ي

 !جذ٘طي ًٛٙ ْحٌهس -

- ............. 

 .ٍْهص ٓح ٤ُّ ُٜح ٖٓ ؿٍكس  جألّ جٌُر٤ٍز -

 ٓحيج ٍْهص ؟..  ٚك٤ف ؟ ال   ٖ ًٛج  -

 ٤ًّ قد ٍُِه٢ ٖٓ ؿٍكس جألّ جٌُر٤ٍز ؟ -

 َٝٛ ضؼطر٣ٍٖ ًٛج ٍْهس ؟ -

 ٝٓحيج ض٤ٜٔٓح  ٗص ؟ ٣ؿد جٕ ضُحؼحهد ػ٠ِ كؼِطٜح ، ٝجال ًٌٍشْر  -

 .جٍُٓهحش 
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كحؾأ٢ٗ جُٞٞغ ج١ًُ ٝؾىش ٗل٢ٓ ك٤ٚ ، جذ٘ط٢ جُؼ٣ُُز ٓطٜٔس ذحٍُٓهس ، 

ٓحيج ٣ٌٖٔ جٕ جكؼَ ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُكٞجوظ ؟ جُط٢  ؾى ٗل٢ٓ ٓكٌٗٞج ك٤ٜح 

، ٖٓ  ٣ٖ ٍْهص ؟ ٝٓحيج ٍْهص ؟ ُٝٔحيج ضوّٞ ذحٍُٓهس ؟ ٝٓح ٢ٛ 

ِرص جذ٘ط٢ ذطِي  وٝجكؼٜح ؟ ًَ ًٛٙ جألْثِس نطٍش ك٢ ذح٢ُ ، ق٤ٖ ؾُح

جُلظح س ، ٓط٤ٜٖٔ ج٣حٛح ذلؼَ ٤ٖ٘غ ٌذٔح ُْ ضؼٍف نطٌٞضٚ ، ٗؼْ ٌذ٤طٜح 

ػ٠ِ جألٓحٗس ، ٝجقطٍجّ ج٥ن٣ٍٖ ، ٝػىّ جُطؼى١ ػ٠ِ  ٓالًْٜ جُهحٚس ، 

ٌُٖ ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز ُْ ضًًٍ ٢ُ ٍٚجقس ٓحيج ٍْهص ذٓٔس ؟ َٛ ضٔص 

 ج٠ُ  خجٍُٓهس ك٢ جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ؟ جّ ك٢ ٍُٓ٘ آنٍ ،  ٢ٛٝ ػحوز ال ضًٙ

نحٌؼ ُُٓ٘٘ح جٌُر٤ٍ ، الذى جٕ جٍُٓهس قىغص ك٤ٚ ، كٔحيج ٍْهص ؟ ٖٝٓٔ 

 :؟ ُٝٔحيج ؟ ضٍٛل ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز



ئٜٗح جذ٘طي ، ٣ؿد جٕ ضؼحهرٜح ، ٝضؼِٜٔح جُِٓٞى جُو٣ْٞ ، ٖٓ ج٥ٕ ،  -

 ألٗي ُٞ ضًٍطٜح ْٝحٓكطٜح ، ُ٘ٗأش  ْحٌهس ًر٤ٍز ، ٝنط٤ٍز

  ٓحيج ٍْهص ٣ح جذ٘ط٢ ؟ -

 !ُْ  ٍْمْر  -

جٜٗح ًحيذس ، ػحهرْرٜح ج٥ٕ ، هرَ جٕ ضٓطلكَ وٝجكؼٜح ، ٣ٝٛرف ٖٓ  -

 ..جُؼ٤ٍٓ ػالؾٜح ، جُٗىز ك٢ ًٛٙ جُٔٞجٞغ ٓل٤ىز

 ُْ  ػٍف ٤ًق  ًٕٞ قحَٓح ك٢ ٓػَ ًٛٙ جألٌٓٞ ، َٛ  قىِّبظ ج٤ُٓىز جٕ 

جذ٘ط٢ ُْ ضوٛى ْٞءج ، جّ  ػحهد جذ٘ط٢ ؟ جّ جػِٜٔح ٌٍٞٝز جقطٍجّ ٓح 

 ٣ٌِٔٚ ج٥نٍٕٝ؟

  ؾى ٗل٢ٓ  هٍٞ ٤ُِٓىز جٌُر٤ٍز

 جٜٗح جذ٘ط٢ ٝجٗح ٓٓإٍٝ ػٜ٘ح -

 . قٖٓ ، ْأيٛدُح جٗح -

جْٔؼ٢٘٤ ؾ٤ىج جذ٘ط٢ ، جٍُٓهس ٚلس ًٓٓٞٓس ؾىج ، ٣ؿد جٕ ٗرطؼى  -

ػٜ٘ح ،ألٜٗح ضٌٞظ كوىجٕ جُػوس ذٖٔ ٣ٔى ٣ى٣ٚ ُِٓد ٓح ذ٤ى ج٥نٍ ، وٕٝ 

ػِٔٚ ٝوٌج٣طٚ ، ٝجُٟؼ٤ق جُؿرحٕ كو١ ٖٓ ٣ِؿح ج٠ُ جٍُٓهحش ، جٓح 

جُو١ٞ جُٗؿحع كال ضٔطى ٣ى٣ٚ ج٠ُ ٓح ذكَٞز ؿ٤ٍٙ ، جٕ ً٘ص ضكطحؾ٤ٖ 

٤ٖثح ، جنر٢٘٣ٍ ٝجٗح  ٝكٍٙ ُي ،  ٗص ػ٣ُُز ػ٢ِ ، ْٝٞف جػَٔ 

 ؾٜى١ ٢ً  ُر٢ ٓح ضكر٤ٖ ، كَٜ  نًش ٤ٖثح ٤ُّ ُي ؟

  ػْ ضطكىظ ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز ؟ّال  ػَ -

 .٤ُّ ُي..  الذى جٜٗح ٝؾىش ػ٘ىى ٤ٖثح -

 ُْ  ٌٜ ػٖ ٗل٢ٓ ، ٝجٗح  ٗؿٍفُح ًٌٛج نِق جٌجوز ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز ، 

 جذ٘ط٢ ، جػٍف جٕ خ ػٖ وٝجكؼٜح ٤ٖثح ، ُٝٔحيج ال ضففجُط٢ ال  ػٍ

جذ٘ط٢ ضط٤ُٔ ذحُؿٍ ز ، ٝجٜٗح ضوٍٞ ٓح ضٗؼٍ ذٚ ٍٚجقس ٗكٞ جالٖهح٘ ، 

ًٝ٘ص  ٖؼٍ ذحُلهٍ ٖٓ ًٛٙ جُٛلس ، ٌُٖ جٕ ضٌٕٞ ٓٞؾٜس ٞى  كٍجو  

ػحتِط٢ ، جٕ ضطٓرد ك٢ نٛٞٓس ذؼٝ جُ٘حِ ج٣ًُٖ  قرْٜ ًػ٤ٍج ، كًٜج 

 ذٚ جذ٘ط٢ ٝال ٗل٢ٓ ، ُوى ٗٗأش ػ٠ِ جقطٍجّ جُؿ٤ٔغ ، ـٓٔح ال  ْحّ

ٝجذ٘ط٢ ْٞف ضٌرٍ ، ٝضؿى جٕ ضٍٛكحض٢ ٓؼٜح ًحٗص ٓ٘طو٤س ، كطكط٢ٍ٘ٓ 

 . ًػٍ ٝضلْٜ وٝجكؼ٢

 ذؼى ٤ًق ضؼحَٓ جُ٘حِ ، ٝجٜٗح ضٓرد ذحُرٍجءز  فُوى قىغ٢ٗٞ جٜٗح ال ضؼٍ

 .جُط٢ جضٛلص ذٜح ٗظٍج ُٛـٍ ْٜ٘ح ،ذؼٝ ْٞء جُلْٜ 

 ؾحءض٢٘ جٜٓح ٍٓز ٝهحُص

يٛر٘ح ج٠ُ جُىػٞز جُط٢ ٝؾٜٜح جُؿ٤ٍجٕ ُ٘ح ، ٝجٚطكر٘ح ٓؼ٘ح ذٓٔس ،  -

 :ٝق٤ٖ ٝٞغ جُؼٗحء  ٓحٓ٘ح ، ًحٕ ذ٤ٟح ِٓٓٞهح ٝنرُج هحُص



 ٝ ٣ٖ جُؼٗحء؟ -

 ٌوش جٕ  ٌْطٜح ،  ٍٖش ُٜح جٕ ضٛٔص ، ٌُٜ٘ح ٝجِٚص جُٓإجٍ ،  -

 .ٓٔح  غحٌ ٞكي جُؿ٤ٔغ

 ذ٘طحتؿٜح ٖٓ ٌ جػٍف جٜٗح ٚـ٤ٍز ، ٝضأض٢ ذرؼٝ جُطٍٛكحش جُط٢ ال ضلي

جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ضإو١ ج٤ُٜح ، ٌُٖٝ جُٞجؾد ٣كطْ ػ٢ِ جٕ  قٖٓ ضٞؾ٤ٜٜح ، 

 .ك٘كٖ ٗؼ٤ٕ ٓغ جُ٘حِ ، ٝػ٤ِ٘ح جٕ ٗلٌٍ ذحٌُالّ ٢ً الٗؿٍـ جُٓحٓؼ٤ٖ
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ُّح جُٔهحٜ  ج٠ُ  ٓي ، كطٓحٌػ٤ٖ ج٠ُ جًُٛحخ ٓغ  ذ٤ي ُؿِد ٖٓ  ضأض٢ آال

 :ْٞف ضٓحػىٛح ك٢ جُٞالوز ، ضٓأ٤ُٖ  ذحى 

 هل تفضُل الولد ام البنت ؟ -

 ٌبددُ كالهماحُب االثنٌن ، وال فرقَم بٌنهم ، أكالهما عزٌزان ،  -

األحزان وٌمُؾ مع الوالدٌن مخففا عنهما متاعب الحٌاة ، الدنٌا تزهو 

جل زرع الورود ، لٌتمتع أبالصؽار وتتمدُم بما ٌبذله الناُس من 

 ...الطٌبون بعبٌرها

 :تحاولٌن الركض خابفة من كلب ٌحاول اللحاق بن

 ٌا ابنتً ، لبال ٌلحك بن الكلب ، ٌظن انن خابفة منه ، ال تركضً -

سٌري كما انت بال سرعة ومري بالمرب من الحٌوان ، انه  ٌخشى 

 ..االنسان ولٌس العكس

تسٌران بهدوء ، وكلما اردت االسراع نبهن ابون الى ضرورة 

 ظمأ العطاشى تطفاالهدوء ، هدوؤه ٌتسرب الٌن كما المٌاه الباردة 

 .المتعبٌن 

 تصالن الى  بٌت المابلة التً ستساعد والدتن فً االتٌان لن باخ او 

 :بون مرة أاخت جدٌدٌن ، لال لن 

بنً لهم بٌوتا جمٌلة ذات حدابك ؼناء أحٌن ٌكثر اوالدنا وٌكبرون  ،  -

، الكل ٌجتمعون معا لتناول الطعام واالحتفال بالمناسبات العدٌدة ، 

أوالدي وبناتً كالنجوم الزاهٌة المتأللبة التً تجعل الحٌاة فاتنة 

الجمال ، كل واحد منهم  ٌتعلم كما شاء له العلم وال ٌتولؾ  ، فالعلم 

 .ال ٌتولؾ عند حد معٌن نور 



:  الٌه يالكلب مرة اخرى ، ٌدور حولن محاوال ان تلتفت

 ، هو من ٌجب ان ٌخاؾ ، االنسان اعظم  المخلولات ال تخافً -

 .وأكثرها نبال وأشدها جماال

تصالن المنزل وانت فرحة ، فمد خرجت من المنزل ولو لفترة 

: لصٌرة ، تمول المابلة 

 ..هاتوا لً ماء ساخنا -

من تسارع الى جلب الماء الذي سبك لها وان سخنته جدن ألزوجة 

تسمعٌن صراخَم طفل ،  ترحُب الحٌاةُ بمدومه ، فاتحةٌ له ذراعٌها 

 :الحانٌتٌن ، تمول المابلة 

 .انه ولدٌ جمٌل ٌشبه امه -

 .كل من ٌأتً به هللا جمٌل ، نعم هللا جلٌلة وكثٌرة -

هل ستمٌم احتفاال بمدوم أخً الجدٌد كما تفعل عادة  حٌن تلد أمً  -

 البنات ؟

نعم سنمٌم االحتفال ،  األوالد والبنات أعزاء ٌجعلون الدنٌا زاخرة  -

 اخان اآلن وننظر هل ٌشبهن ىبالمسرات ، وانا احبهم جمٌعا ، سنر

 للٌال ؟

من ، تجدانها مسرورة بما منحها هللاُ ، تنظرٌن الى أتدخالن على 

معٌن تحذٌرا تسأخٌن النابم فً مهده الجدٌد ، تحاولٌن ان تهزٌه  ، ؾ

: 

 اتركٌه نابما ، من الؽد تالعبٌنه وتحملٌنه بٌدٌن .لٌس اآلن  -

 من فً تربٌته وتدلٌله ورعاٌتهأوتساعدٌن ،

 .تجعلً المولود الجدٌد ٌصحبنلتنتظرٌن الؽد بلهفة وشوق ، 

 ٌسارع ابون الى الحلوٌات التً اشتراها من لبل وٌوزعها على 

افرد األسرة جمٌعا ، وٌعطً المابلة الحصة األكبر مع مبلػ من 

 :المال 

 ..هذه هدٌتُن ، وشكرا لن على البشرى التً حملتها لنا -
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 ٌِْي  ِٛي ج٠ُ جُٓٞم الذط٤حع ذؼٝ جأل٤ٖحء ، كأٗص ٓح َُص ٚـ٤ٍز  ، 

ٝال ٤ٍٞ جٕ ضًٛر٢ ج٠ُ جُٓٞم جُٛـ٤ٍز جُٔٞؾٞوز  ك٢ جُٔى٣٘س جُٛـ٤ٍز 

يجش جُرٓحض٤ٖ جُؿ٤ِٔس  ،  ػطٞى ٌذغ و٣٘حٌ ٝ ٝٚٞى جٕ ضٗط١ٍ ذٚ ذؼٝ 

جُهٍٟ ٖٓ جُٓٞم ، جٗص ضكر٤ٖ جًُٛحخ ج٠ُ جألٓحًٖ جُٔطؼىوز ٝجُط٢ ضؿى٣ٖ 

جُلط٤حش جٌُر٤ٍجش ٓكٍٝٓحش ٜٓ٘ح ،  ألٜٖٗ ٓكؿرحش ٣ٟؼٖ جُر٤ٖٞس ػ٠ِ 

ٝؾٜٖٞٛ ُٔ٘غ جٍُؾحٍ ٖٓ جُططِغ ج٠ُ جُؿٔحٍ جُٓحقٍ ج١ًُ ٓ٘كٜٖ هللا ج٣حٙ  

، كحٌُرحٌ ذحُٖٓ ٖٓ جِٛي ٣وُٕٞٞ جٗٚ ًِٔح  ًحٗص جُ٘ٓحء ؾحُٓحش ك٢ جٍُُٔ٘ 

ٝال ٣هٍؾٖ ٓ٘ٚ جال ٍٓض٤ٖ ك٢ جُؼٍٔ ، جأل٠ُٝ ق٤ٖ ٣ًٛرٖ ج٠ُ  ٍُٓ٘ جُُٝؼ 

، ٝجُػح٤ٗس ق٤ٖ ٣ورٝ ػ٠ِ  ٌٝجقٜٖ ػٌُجت٤َ  ، ًحٕ يُي جكَٟ ُٜٖ 

 .ُِٝؼحتِس  ، ٓ٘ؼح ُِٔٗحًَ جٕ ضأض٢ ج٠ُ جٍُُٔ٘ ج١ًُ ًحٕ ْؼ٤ىج 

 عمتً ؟ٌا معً ال تخرجٌنلماذا  -

شراء لكنت أخرج كثٌرا حٌن كنت بمثل عمرن ، وكانوا ٌرسلوننً  -

ما ٌرٌدون من حاجات ، وحٌن كبرت انت وأصبحت لادرة على 

 .تلبٌة طلباتهم ، صرت انا كبٌرة وال ٌصح ان اذهب الى السوق 

 وحٌن اكبر ؟ -

سوؾ ٌمنعونن من الذهاب الى السوق وحتى الخروج من المنزل ،  -

 فان  خروج الفتٌات ٌعتبر من األمور المعٌبة للعابلة الكرٌمة 

  والنساء الكبٌرات ؟ -

  مرتٌن بالعمر ، هل تعلمٌن بذلن ؟ اال  المرأة  من المنزل ال تخرج -

علم  ، ولكنً وجدت النساء فً النجؾ ٌخرجن الى السوق ؟ أنعم  -

 الكبٌرة حالال ؾلماذا ٌكون خروجهن هنا حراما وخروجهن فً النج

 ؟

ج النساء عٌبا فٌها ، اما هنا و ألن النجؾ مدٌنة كبٌرة ولٌس خر -

فٌعتبر خروج المرأة من  المنزل عٌبا كبٌرا  ، ٌنظر الٌه الناس 

 .ستهجانبا

جرجت من المنزل وانت فرحة  بمدرتن على الخروج  تمسكٌن 

 منن  ، رأٌت اناسا متجمهرٌن حول ال ٌسمطالربع دٌنار بموة كً 

 ،مجموعة منالرجال الجملَم والناُس ٌصفمون ركب أحدُ .جمل كبٌر 

 ، تحّرن الجمُل بأعجابالى الجمل وننظريمن األطفال بعمرن 

 :نحون ، صرخت طفلة 



! احذري ٌا بسمة لبال ٌسحمن الجمل  -

نت والفة مع أتبتعدٌن الى الخلؾ بعدة خطوات  ، تنسٌن نفسن و

رالبون حركات الجمل مع الراكب علٌه ، تنتبهٌن الى ،يالوالفٌن 

تأخرن فً العودة ، تخشٌن من المساءلة ، وان تسارعَم عمتُن الى 

: االستفسار كما تفعل دابما 

 اٌنَم كنت طوال هذه الساعة ؟ -

تهرعٌن الى السوق لشراء ما  طلبوه منن ، تكتشفٌن اّن الربع دٌنار 

 ، ولكن عماتن ال ٌعالبنبونِ ألٌس معن  ، تُرى ماذا ستمولٌن لهم ؟ 

ن تفمدي حّب أبٌن  ، ال تحبٌنأنت أسوؾ ٌجعلنه ٌؽضُب علٌن و

ترى كٌؾ تنمذٌن نفسن من ؼضب ابٌن ؟ 

 اٌن الحاجات التً طلبناها منن ؟ -

 !لم اشترها -

  لماذا ؟ -

 ألننً وجدُت فمٌرا  ٌطلُب المعونة من الناس ، فأعطٌته الربع دٌنار  -

 .. وهل تعطٌنه الربع كلّه ؟ انه كثٌٌر جدا  -

 : ٌسارُع أبون الى الولوؾ بجانبن كما ٌفعل دابما 

 ... البأس ابنتً ، مساعدة الفمراء عمل حمٌد دابما -

 االحسان كً تثٌري بأعمالتتعلمٌن منذ تلن اللحظة ان تحبً المٌام 

االعجاب بما تفعلٌن ،  وتلمً كلمات االستحسان التً كنِت 

تحرصٌن  على سماعها وخاصة من األشخاص الذٌن تحبٌنهم كثٌرا 

 تمومٌن كٌؾوتجدٌن انّهم ٌمنحونن المزٌد من الحب  ، وتتعلمٌن 

نت ، حتى أ التً ٌحبذها اآلخرون ولٌس تلن التً تفضلٌنها باألعمال

 .فمدت المدرة على معرفة ما تحبٌن  
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جُكٍجٌز ٖى٣ىز جُكٌٟٞ ، هح٤ْس جُٜؿّٞ ، ٝهى  ٌِْٞى الذط٤حع ذؼٝ ُٞجَّ 

٣ٖ ػ٠ِ جُرحتغ ،ٝ جُكحؾحشُح جُط٢ ػ٤ِي ٍٖجؤٛح ٓٓؿِس ك٢  ٍِّب جٍُُٔ٘  ، ضٔ

ٌ ْي ، هحُٞج جٗي  ه٣ٞس جًُجًٍز ٣ٍْؼس جُكلظ ، ٓح جٕ ٣ٌِلٞى ذ٢ٗء 

ُطك٣ٍٟٚ ج٤ُْٜ قط٠ ض٘ل١ً ٠ِرحضْٜ ٝ ٗص ٌٍٓٓٝز ؾىج ،  ج٤ٜٗص جُٓحذؼس  

ٖٓ جُؼٍٔ  ٝجٗص ضٍضى٣ٖ جُؼرحءز ، ٠ِٝرٞج ٓ٘ي جٕ ضٟؼ٢ جُر٤ٖٞس ػ٠ِ 

ٝؾٜي ، كِر٤ص جهطٍجقْٜ  ذٌَ ٌٍْٝ ، ض٤ِٖٛ جٍُُٔ٘ ٓطؼرس ، ضٓطورِي 

 :ػٔطي 

 لماذا وجُهن أحمر ؟ -

 .ال أدري  -

 وعدت الى المنزل ، لمد وضعت   مساحٌك التجمٌل على وجهن   -

ٌن ذهبت ؟ أ حٌن خرجت  لبل ساعة لم تكونً بهذا االحمرار ، ..

 ومن وضع لن احمر الخدود ؟

 !حدٌ شٌبا على خديألم أذهْب الى أي مكان  ولم ٌضع لً  -

نت تكذبٌن ، ألم ألل لن اّن الكذب حرام ، وان وضع المساحٌك أ -

مور التً تخدُع الناس ، وعلٌن اجتناب كل ما ٌجعلن ألٌعتبُر من ا

 .تظهرٌن بؽٌر حمٌمتن 

 !ي امر تتحدثٌن أ عن ال أعرؾُ  -

 !ي شًء أتحدث أرٌن عن أ سوؾ  -

تأتً عمتن بمندٌل أبٌض اللون ، تمسُح وجهن ، وتدعكه بموة مما 

 :ثٌر لن األلم ، وترى المندٌل ، ثم تعاود الدعن  وتمول ي

 ؟ٌن ذهبت حمرة الخدود التً استخدمتها فً طالء وجهن أعجٌب  -

: تمول امن 

 ، وهً التُضع شٌبا على وجهها ، وال تعرؾ هذه ال تكذبُ بسمة  -

 ٌن تحصل علٌها ابنتً ؟أنا  ال أستعملها ، من أاألشٌاء ، 

انكم بتدلٌلها سوؾ تفسدونها  ، لو كانت برٌبة لدافعت عن نفسها ،  -

لماذا تظل صامتة ؟ 

 .مرها ألبٌها حٌن ٌعود تشكٌنأ سوؾ ألنن -

 .. انّه ٌجعلها المفضلة دابما ؟بوها ٌسمع كالمً أ وهل  -

 لماذا تتهمٌنها كل مرة بما لم تمم .حد أ ال تفعُل ما ٌسًُء الى بسمة -

 ؟به 



 ال ٌعجبنًها وؤ هد،  ألّن الحكمة تمول احذْر من الساكت   -

 ؟نت ترٌدٌن ان تؽٌري هذه الطبٌعة أ جدا ، وهادبة طبٌعتها  -

 خً ؟أنِت احمر الخدود حٌن تكونٌن مع أال أدري ، اال تضعٌن  -

 . الخدود او الشفاه ال ٌحبُأصباغخون أضُع شٌبا ، أ ال  -

 وتمولون ان ابنتكم مرٌضة  وال تمٌل الى انواع كثٌرة من الطعام ،  -

كٌؾ ٌمكُن ان تكون خدودُها بهذا اللون الوردي وهً شبه صابمة 

 كما تدعون ؟

  ابنة أخٌن ؟ال تحبٌنلماذا  -

 منذ اللحظة كً تكون زوجة وأدربهاعلى العكس ، احبها كثٌرا ،  -

 .صالحة لولدي حٌن تكبر 

 ! ما زالْت صؽٌرة ، فال تفكري بهذا األمر -

ال تتذُمر او تشكو من شًء أرٌدها أ بسمة عزٌزة علً كثٌرا ، لكنً  -

عجبتنً حٌن كانْت تلعُب مع عمها ، سكب أفً المستمبل  ،  أمس 

الماء الساخن علٌها ولم تبكً او ٌعلو صراُخها كبالً الصؽٌرات 

 .رزْق بالبنات أسوؾ تكون ابنة لً  ، فلم 

 .. ما زالت صؽٌرة اآلن -

لٌُم ؼدا حفلة أ التعلُم فً الصؽر كالنمش على الحجر  ، سوؾ  -

 .لصدٌماتً الموظفات وسوؾ ارسل بسمة لدعوتهن الى منزلً 
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 :هحٍ  ذٞى 

 :ٝهلص ٓغ  جُٞجهل٤ٖ ٗطحُد ذحٗطهحذحش ٣ُٜٗس ، كحٗرٍٟ جُٔٓإٍٝ - 

 .ارجع الى بٌتن  -

 .اطالب بحموق الناس،انا مع الشعب ..لن ارجع  -

 ال ٌفهمونهؤالء الؽوؼاء  -

 . مصالحهمجلا انهم شعبنا وعلٌنا ان نمؾ  مناضلٌن من  -

 وٌعود .تنهمر الهراوات على الرؤوس الحاسرة ، وتتفرق الجماهٌر 

وراله وٌمزق بعضها وٌحرق الممزق ، أأبون الى المنزل ، ٌجمع 



 األوراق المتبمٌة فً  صفٌحة من المعدن ،  وٌملع عددا من وٌخبا

 الطابوق تحت سرٌرن وٌضع الصفٌحة وٌبنً الطابوق علٌها

  هذه األوراق ابً؟تخبالماذا  -

 .لبال ٌراها المسؤولون فٌضعوننا فً السجن -

  ما بها هذه األوراق ؟ -

 ونصرة الفمراء وجعلهم ،حث الناس على النضال من اجل سعادتهم -

تمتعون بالثروات الكثٌرة التً  ٌملكها العراق ، وطننا ؼنً وشعبنا ي

 ضد ،فمٌر ، سوؾ تكبرٌن ٌا ابنتً وتكونٌن مع  الجماهٌر المعدمة 

 ..من ٌسرق اموالها 

 معانً ما ٌمول ابون ، وتتشولٌن الى الٌوم الذي تعرفٌن ال تفهمٌن

 :به معانً ما تسمعٌنه ، تسمعٌن طرلات عالٌة على الباب 

 .على السٌد ان ٌخرج الٌنا لنتحدث الٌه للٌال -

 . لمد خرج لبل للٌل -

  هل عندكم ضٌوؾ ؟ -

تسكتٌن ، ماذا ٌمكن ان تمولً ، تخافٌن ان تذكري الحمٌمة لبال 

ٌحاسبون أبان ، ففً الؽرفة لرب باب المنزل ثالثة رجال ٌختببون 

، وفً الزلاق لرب باب منزلكم ٌجلس رجل كسٌح ، طالما احسن 

 :الٌه ابون 

انه معافى ٌصطنع المرض وعدم المدرة على السٌر من اجل ان  -

 ..ٌتنصت على الناس وٌنمل أخبارهم

 لماذا ٌجعل نفسه كسٌحا ؟ -

كً ٌظل لرٌبا من منزلنا ، و ٌعرؾ من ٌزورنا ، وٌنمل اخبارنا الى  -

 ..اولٌاء نعمته 

 لكنن تحسن الٌه ٌا ابً ؟ لماذا ال ٌكون معن جٌدا كما تكون انت ؟ -

الناس ٌختلفون ٌا ابنتً  ، بعضهم طٌب والبعض اآلخر خبٌث ،  -

 منهم الذكً ومنهم الؽبً ، الشجاع موجود كذلن الجبان

 :ٌواصل أبون حدٌثه 

نسٌُت ان اخبرن ان هنان ضٌوفا عند عمتن ، هل تحبٌن الذهاب  -

 الٌها فً المنزل الكبٌر ؟



 ..نعم ٌا أبً ، أودُّ الذهاب -

تذهبٌن الى هنان ، تتجاهلن عمتن ، ترحب بالضٌفات الالتً لمت 

وكأنن لم ! انت بدعوتهن بناء على طلبها ، لكنها تتجاهل وجودن 

تتساءلٌن ماذا حدث ؟ ولماذا تعاملن هذه المعاملة ! تكونً هنان 

الماسٌة وانت لم تعصً لها امرا ؟ لماذا سارعت بالمدوم ولم توجه 

الٌن دعوة ؟كلهن كبٌرات ، لماذا تحشرٌن نفسن بٌنهن ، لتظلً 

كنت حرٌصة على ! صامتة تسمعٌن الى ما ٌملنه وكأنه جواهر

 !.السكوت ، واي كلمة منن لد تفسر بؽٌر صالحن 
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ٝهق ك٢ ٜٗح٣س جُُهحم ٣ٍ٣ى ٍٞذي ، جٓٓي جُؼٛح ذوٞز ، ٝ نً ٣ٍٟذي 

 :ػ٠ِ جؾُجء ؾٓٔي جُٛـ٤ٍ 

  لماذا تضربنً ؟،ملعون انت سبعٌن لعنة  -

سوؾ اواصل ضربن ان شتمتنً   -

 لماذا تضربنً ؟ -

 .ٌتها الملعونة أحب ضربن أألنً  -

 بإحدىتحاولٌن ان تبادلٌه الضرب بكفن الصؽٌرة ، ٌمسن ٌدٌن 

 ..ٌدٌه الموٌتٌن ، وٌنهال علٌن بالضرب بالٌد األخرى

 انت ملعون ، ماذا فعلُت لن لتضربنً  بهذا اللؤم ؟ -

 ! سوؾ أواصل صربن ان تهجمت علً  -

  كؾ عن اٌذابً -

 لن أكؾ حتى تمسكً لسانن -

الضرب المبرح ٌتوالى علٌن  بموة  ، وانت تشتمٌن ، ولسانن ٌأبى 

 ..ان ٌتولؾ 

 . طوٌل م لسان أاسكتً ٌا  -

 :توجهٌن له ضربة ، فٌنهال علٌن بضرب موجع وشدٌد ، تسكتٌن 

 وجعتن ضربا  ، هل تخبرٌنه ؟أبان باألمر واال أال تخبري  -

كال ، ولكن كؾ عنً   -



 :ٌتركن ، فتحاولٌن الركض بموة 

 !بً لٌؤدبنأانت حمٌر وكلب ، سأخبر  -

ٌتبعن ، وٌتمكن من االمسان بن ، و ٌذٌمن امر الضرب وألساه ، 

 ان تردي علٌه ، تسكتٌن ال تستطٌعٌنوانت مربوطة الٌدٌن ، 

مرؼمة ، فٌتركن ، تبتعدٌن عنه  وتركضٌن  محاولة ان تدخلً 

: المنزل الذي ٌحمٌن من شراسته 

 !انت حمٌر _  -

 ٌلحك بن ولبل ان ٌتمكن من اٌذابن ٌفتح باب المنزل  فتتمكنٌن من 

الدخول وتؽلمٌن الباب وراءن 

:  تمول لن عمتن 

كنت أرالبن من بعٌد ، كٌؾ تضربٌن من هو أكبر منن  ؟  -

 !هو من بدأ بضربً  -

 . وكٌؾ تردٌن علٌه ؟ ٌجب ان تصمتً ، وهو ٌتركن  -

 سًء الٌه أوهل اسكت عنه وهو ٌواصل الضرب لً ؟ لم  -

 األوالد ، سوؾ ال ٌضربنكان ٌجب ان تسكتً  ، البنات ! حتى  لو  -

 !ٌمولون انن  للٌلة األدب

 ذٌن ٌمولون ؟ال من هم  -

 الناس  -

 ي ناس ؟ وهل ٌسكتون هم ان تعرضوا الى الضرب بدون ذنب؟أ -

لكالم  ، كلنا ضربنا حٌن كنا صؽٌرات السن، ارأٌت ؟ انن كثٌرة أ -

حسن من الجمٌع ؟ اسكتً وسوؾ لن ألماذا انت تحتجٌن ؟ هل انت 

 !ٌضربن احد

 ! ان اتحمل الضرب ترٌدٌننًخبر  ابً  انن اٌضا أ سوؾ  -

 من ٌجادلهم ، ال ٌحبون اخبرٌه ، وسوؾ لن ٌحبن احد ، الناس  -

سوؾ تكونٌن وحٌدة منبوذة من الجمٌع  ، هل تحبٌن ان تعٌشً 

 وحٌدة ؟

ٌحزنن كالمها ، كٌؾ ٌخبرن ابون انن ٌجب اال تكونً ضعٌفة وان 

تدافعً عن نفسن دون االساءة الى أحد وهو لد بدأ بضربن دون ان 



 صؽر منه بكثٌر أ  وكٌؾ تسٌبٌن له وانت ؟تفعلً له شٌبا ٌضره 

 ؟وألل لوة 

 حٌن ٌحضر ابون ال احد ٌجرؤ على االعتداء علٌن، فهل تخبرٌنه 

 ان تنملً   الكالم  او الفعل المسًء  ال تحبٌن؟ وأنت 

 كل شًء هنا ٌثٌر حٌرتن ؟ كٌؾ ٌمكن ان تتصرفً ؟ ولماذا 

 تحاولٌن ارضاءهم جمٌعا ؟ ألٌس هذا فوق طالتن ؟
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 ًحٗص جُكحٍٞجش ًػ٤ٍجش ، ٖٝٛ ٣ٓطٔؼٖ ج٠ُ هٍجءز جُوٍجٕ ج٣ٌٍُْ ، 

ٝضالٝضٚ ، جُٔؼِٔس ضٛـ٢ ذحٗطرحٙ ، ٝضٛكف جُـِطحش جُو٤ِِس جُط٢ ضوغ ك٤ٜح 

جُٔطؼِٔحش ، ٝجٗص هٔص ذٞجؾري ن٤ٍ ه٤حّ ، هٍ ش ج٣٥حش ج٣ٌٍُٔس ، جُط٢ 

٠ِرص ٓ٘ي جُٔؼِٔس جٕ ضوٍت٤ٜح ، ٝٝهؼص ذرؼٝ جألؿال٠ ٝٚككص ُي ، 

٠ِٝرص ٓ٘ي جٕ ضؼ٤ى١ ُلظ جٌُِٔحش ذحُط٣ٍوس جُط٢ ُو٘طي ذٜح ، ٝٗؿكص 

ك٢ جػحوز ٓح جٍٓضي ذاػحوضٚ ، ٌُ٘ي ضالقظ٤ٖ جٕ جُٔؼِٔس ٤ُٓص ًحُؼٜى 

ذٜح ًَ ٣ّٞ ، ٍٓ ػ٤ِي جًػٍ ٖٓ ػحّ ٝجٗص ضأض٤ٖ ًَ ٚرحـ ج٠ُ ٛ٘ح ، 

ضٓطٔؼ٤ٖ ج٠ُ هٍجءز آ٣حش ٖٓ جُوٍجٕ ، ٝج٠ُ ٣ٍ٠وس ك٢ جُطالٝز ، ٝجٗص 

ْؼ٤ىز ك٢ جٕ ضٌٓر٢ ٓؼِٞٓحش ؾى٣ىز ، ضؼِٔي ج٣حٛح جُٔؼِٔس جُط٢ جنطحٌٛح 

ُي يٝٝى ٌؿرس ْٜٓ٘ ك٢ ضؼ٤ِٔي جُؼِّٞ جُ٘حكؼس جُط٢ ٣كٍ٘ جالذٞجٕ 

 ..ػ٠ِ ضؼ٤ِٜٔح ألذ٘حتْٜ

ك٢ ًٛج ج٤ُّٞ ضؿى٣ٖ كطٌٞج ك٢ جُٔؼحِٓس ، ٝذٍٝوج ك٢ جٌُالّ ، ٤ًق ٣ٌٖٔ 

جٕ ضؼٍك٢ جُٓرد ٌٝجء ًٛج جالٗوالخ ك٢ جُٔؼحِٓس ، ٤ًٝق جٚركص 

جُٔؼِٔس ػ٠ِ جُ٘و٤ٝ ك٢ جُطٍٛف ، ذ٤ٖ ػ٤ٗس ٝٞكحٛح ، ٖٓ جْططحع 

 ٤ٖثح ٣ٌٖٔ جٕ ٣إُد  قىج ٍجٕ ٣إُرٜح ٞىى ك٢ ًٛٙ جُلطٍز ، ؟ جٓي ال ضلغ

ٞىى ِم،ك٢ٜ ضظَ ك٢ جٍُُٔ٘ ٠ٞجٍ جُٜ٘حٌ ضوّٞ ذٔح ٣ططِد يُي جُروحء ٖٓ 

ٜٓحّ ٣ٞ٠ِس ٖٝحهس ، كٖٔ جْططحع جٕ ٣ـ٤ٍ ٓؼحِٓس ٓؼِٔطي ُي ًٝحٗص هرَ 

ج٤ُّٞ ضٓطورِي ذحذطٓحّ ٝضهح٠ري ذٔٞوز ، ٝضٞوػي ذٌِٔحش وجكثس ضىٍ ػ٠ِ 

 ..جُٔكرس ٝجُِطق

 :ضٍٛل جقىٟ ٤َٓالضي ك٢ جٌُطِّبحخ 

 . ؿ٤ػ٢ٗٞ، ُوى ٍْهص جُ٘وٞو جُط٢  ػطح٢ٗ ج٣حٛح  ذ٢ -

 ض٤ٓطٍ ػ٤ٌِٖ جُٔلحؾأز ، ٖٓ ٣ٌٖٔ جٕ ضٌٕٞ جُٓحٌهس ؟ ٤ًٝق جْططحػص 

 .جٕ ضٍٓم ٗوٞو ج٤ُُِٓس ذؼى جٕ ٝٞؼطٜح ك٢ ؾ٤رٜح

  ضوٍٞ جُٔؼِٔس 

ُطُحلطٕ جغ٘طحٕ ٌٖٓ٘ ذٓٔس ذ٘ص جُطحؾٍ ٝذٓٔس ذ٘ص جُِٙ ج١ًُ  ٠ِن  -

 .ٍْجقٚ هرَ ٤ٓٞ٣ٖ

 ٣ٛؼوي جُٔٞهق ، ٤ًق ٣ٌٖٔ جٕ ٣ؼطىٝج ػ٤ِي ؟ ٝجٕ ٣لطٗٞى ك٢ ٓػَ 

ًٛج جُٔٞهق ، ٤ًٝق ٣طٜٔٞٗي ٓغ كطحز جنٍٟ ًحٕ جذٞٛح ْحٌهح  ، ٖٝٓ 

جْططحع جٕ ٣رىٍ ٗظٍز جُٔؼِٔس ج٤ُي ، ًحٗص ضؿىى ٖٓ جُر٘حش جأل٤ٓ٘حش 

 جُالض٢  قٖٓ  ِٜٖٛ ضٍذ٤طٜٖ ، كٔح ذحُٜح ج٤ُّٞ؟

 :ضلطٕ ٤َِٓطي جذ٘س جُِٙ جٌُٜٔٗٞ ، ٝضٓٔؼ٤ٖ ٚٞضح

 !ضٞهلٞج ػٖ جُطلط٤ٕ ، ٝؾىش ٗوٞو١  -

 ٤ًق ٝؾىضٜح ؟ -



 !٤ٓٗص ج٢٘ٗ ؿ٤ٍش ٌٓحٜٗح ، ٝج٥ٕ ضًًٍش -

  ضِطلص ج٤ُي جُٔؼِٔس هحتِس

 .َجٌض٢٘ ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز ًٛج ج٤ُّٞ -

 ضى٤ًٌٖ ج٥ٕ ْرد ضـ٤ٍ جُٔؼحِٓس ْٝرد ؿِظس جُٔؼِٔس جُط٢ ُْ ض٢ٌٗٞ 

 ..ضطٞهؼ٤ٜ٘ح

 ضؼٞو٣ٖ ج٠ُ جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ، ٓػوِس ذحُْٜ ، ضِٔإى جألقُجٕ ٝض٤ٓطٍ ػ٤ِي 

جألٝؾحع ، ُٔحيج ٣لؼِٕٞ يُي ذي ؟ ٝ ٤ًق ضطٍٛف ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز ذًٜج 

جٌٍُٙ ٗكٞى ؟ ٝٓحيج كؼِصِم ُٜح ؟ ، ٤ًٝق يٛرص  وٌجؼ ج٣ٍُحـ ًَ جُؼ٘ح٣س 

، جُط٢ ذًُٜح  ذٞى ك٢ ض٘ٗثطي ، ٝ ٗص ُْ ض١ٍٟ  قىج ، ٖٝٓ جُٛـٍ ٝهِس  

 .. ٓح ٣ؿ١ٍ ُي ٖٓ جٌٕٓٞجُٔىجٌى ال ضٓطٞػر٢

ضؼٞو٣ٖ ج٠ُ جٍُُٔ٘ ، ٝجُك٤ٍز ضٓطرى ذي ، ٖٓ ٣ٌٖٔ  ٕ ٣٘وًى ٖٓ جُٔٞهق 

جُؼ٤ٍٓ ج١ًُ  ٝهؼٞٙ ذي ، ٝٓحيج ٣ٌٖٔ جٕ ضلؼ٢ِ ُطٍُٝ ًٌْٖٜٞ جُط٢ 

 ٗطحتؽ  كؼحُٜح ، ىؿٍْطٜح ك٢ ٗلْْٜٞ ًِٔس ٝجقىز ٖٓ ٤ْىز ػؿَٞ ال ضىٌ

ٝال ضرح٢ُ جٕ  ٝهؼص ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔك٤ط٤ٖ ذٜح ٖٓ ؾٍجء جٌُٗٞى جٌُر٤ٍز 

 و٤ُال ٝجقىج ٢ً ٣ػرطٜح ، ٤ًٝق جْططحػص جُٔؼِٔس جٕ و، ٝجُط٢ ال ضؽ

ضٛىم ًِٔس جضٜحّ ٞىى ؟ ٢ٛٝ ضؼٍكي ٝضؼٍف  ِٛي ضٔحّ جُٔؼٍكس ، ٖٓ 

٣ٌٖٔ  ٕ ٣ٟغ قىج ُؼًجخ ٗلٓي جُٔطُج٣ى ، ٖؼٌٞ ذحُظِْ ًر٤ٍ ٤ٜ٣ٖٔ 

ػ٠ِ ٗلٓي ٣ِٝٓرٜح جال٠ٔث٘حٕ جُٔطِٞخ ، ضؿى٣ٖ ؾ٤ٔغ ٚى٣وحضي 

ضك٤طٜٖ جٍُػح٣س ، ٣ٝو٣ٜٖٞ جُك٘حٕ ، ٝ ٗص  ٔأٟ ك٢ ٚكٍجء ٖحْؼس ، 

 قىج ٣ك٘ٞ ػ٠ِ ٠لُٞطي جُٔكٍٝٓس ، ٤ٞٝحػٜح هرَ جألٝجٕ ، ٕال ضؿى١

ٝهرَ جٕ ض١ٍ ذٜؿطٜح ٝضؼ٢ٗ٤ ؾٔحُٜح ، ضؼٞو٣ٖ ج٠ُ جٍُُٔ٘ ٓكطٔس 

 ٤ًق ضٓطٍو٣ٖ قوي جُٜٔىٌٝ ، ًِٔس ٝجقىز ضؼ٤ى ج٠ُ ٕجُلإجو ، ال ضؼٍك٢

 .ٗلٓي جُرٜؿس جُٔلوٞوز

 ذٓٔس ، َٛ ضكر٤ٖ جٕ ضٓطك٢ٔ ؟

 ً٘ص ػ٠ِ جُؼٌّ ٖٓ ًَ جأل٠لحٍ ، ج٣ًُٖ ٣هٕٗٞ ٖٓ جًُٛحخ ج٠ُ 

جُكٔحّ ، الْٜٗ ٣ؿىٕٝ جُوٓٞز ك٢ كٍى جٍُ ِ ٝٚد جُٔحء جُٓحنٖ ػ٠ِ 

جُؿْٓ جُٛـ٤ٍ ، ً٘ص ضرطٜؿ٤ٖ الٕ جقىجٖٛ جهطٍقص ػ٤ِي جٕ ضٓحػىى 

 ػ٠ِ جالْطكٔحّ

 ضلٍى ج٤ُٓىز جٌُر٤ٍز ؾٓىى جُٛـ٤ٍ ذح٤ُِلس ٝجُٛحذٕٞ ، ٍْٝػحٕ ٓح 

 ض٘طِن  ضٜٔس ًر٤ٍز ذٞؾٜي ، ٝ ًرٍ ًػ٤ٍج ٖٓ ْ٘ٞجش ػٍٔى جُو٤ٍٛ

 ٓحيج كؼِص ؟ ٓح ًٛج ؟ -

  ػٔط٢ ، ٓحيج ض٣ٍى٣ٖ ذٌالٓي ؟فال  ػٍ -

 ٖٓ  ٝؾى ُي ًٛٙ جُروغ جٌُُهحء ك٢ ؾٓىى ؟ -



 ٣ؼ٤٤ي جُؿٞجخ ، ٤ًق ٣ٌٖٔ جٕ ضؼٍك٢ ٓحيج ض٣ٍى ًٛٙ جٍُٔ ز ٓ٘ي ، ٖٝٓ 

٣ٌٖٔ جٕ ٣ٌٕٞ يُي جُٔوٛٞو ، ٝجٗص ضؼ٤ٗ٤ٖ ك٢ هِؼس ًر٤ٍز ، ٓكٍّ 

ػ٤ِي ٌؤ٣س جُ٘حِ ج٥ن٣ٍٖ جال  جٕ ً٘ص ٌكوس  قى ٖٓ جٌُرحٌ جُو٣ٍر٤ٖ 

ّ ػ٤ِي جُِؼد ٓغ جألٝالو ذكؿس جْٜٗ  ٍِّب ٓ٘ي ، ٝ ٗص ك٢ ًٛٙ جُٖٓ ، ق

ق٤ٖ ٣ٌرٍٕٝ ْٞف ٣طًًٍٕٝ ٌِٖي ، ٝجٗٚ ٖٓ جُٔ٘حْد جٕ ضٍضى١ 

جُؼرحءز ًٓ٘ ج٥ٕ ، ٢ً ضكحكظ٢ ػ٠ِ ٗلٓي ، ٝجُ٘لّ جٓحٌز ذحُٓٞء ًٔح 

 جُٔوٛٞو ٖٓ ًٛٙ جُؿِٔس ، كحٗص ضٞجكو٤ٖ ذَٔء ٣ٕوُٕٞٞ ، ٝجٗص الضؼٍك٢

 ..جٌجوضي جٕ ضٍضى١ جُؼرحءز ج٥ٕ ذحٍُؿْ ٖٓ ٚـٍ ْ٘ي

 :ضطِن جُطٜٔس جُؼؿ٤رس ٍٓز جنٍٟ

 ٖٓ  هحذِصِم ًٛج ج٤ُّٞ ؟ َٛ هحٍ ُي جقىْٛ  ٗي ؾ٤ِٔس ٓػال ؟

 !ُْ ٣وَ  قى ٣حػٔط٢ ًٛج -

 ضى٤ًٌٖ نطٌٞز جُطٜٔس جُط٢ ضٞؾٚ ج٠ُ ذٍجءضي ، ضٛٔط٤ٖ وٕٝ جٕ 

 ...ضؼٍك٢ جُؿٞجخ وكحػح ػٖ ٗلٓي ٞى ضْٜ ؾحُٛز ، ض٘طِن ُِلطي ذي
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ًُحإٔ جذ٘ط٢ ضٗؼٍ ذحُـٍذس ، ك٢ ًٛج جُؿٞ جُٔكحكظ ؾىج ، ً٘ص   وٌ

 ْؼ٠ ج٠ُ ضؿ٤٘رٜح جُٗؼٌٞ ذحالٞطٜحو ج١ًُ ػٗطٚ  ٗح ٝٓح َُص 

 ق٤ح ك٢  ؾك٤ٔٚ ق٠٘ ج٥ٕ ،  ػٍف  ٕ   كٍجو ٓؿطٔؼ٢ ٌٖحًٕٞ 

ٌؿْ ٤٠رطْٜ جٌُر٤ٍز ، ٝجٕ ْٜحّ جُطْٜ ضٞؾٚ ؾُجكح ج٠ُ جألذ٣ٍحء ، 

ٝجٕ جذ٘ط٢ جُؿ٤ِٔس ذ٘ظٍ جالن٣ٍٖ ْٞف ُٖ ض٘ؿٞ ٖٓ  ْٜ٘ٞٗ ـ 

ك٤ٌق ٢ٌ٘٘ٔ٣  ٕ جٗوًٛح ٖٓ ذٍجغْٜ٘ ، ٝجٕ  ؾؼِٜح ذٔ٘أٟ ػٖ 

 جٕ ض٘طلة ، ٕجضٜحٓحضْٜ جٌُر٤ٍز جُط٢ ضٗؼَ ك٢ جُ٘لّ ٤ٍٗجٗح ال ٣ٔي

ُوى ػح٤ٗطُحل٢  ٠لُٞط٢ ٖٝرحذ٢ ، جٌُػ٤ٍ ٖٓ ًٛٙ جالضٜحٓحش جُهط٤ٍز 

، جُط٢ ض٘طِن ًأُٓ٘س ٖٓ جُؿك٤ْ ، ُطك١٤ ذحُٔٓح٤ًٖ ج٣ًُٖ 

 .٣طٍٛكٕٞ ػ٠ِ ْؿ٤طْٜ

ٝأل٢ٗ  ػٍفُح جٕ جذ٘ط٢ ٓػ٢ِ ضٔحٓح ، ضوٍٞ  ق٤حٗح جٌُِٔس جُر٣ٍثس ، 

 ذٔح ٍذؼى وٌٛٞ ٖٓ جُٛٔص جُػو٤َ ، ٝجٕ ًِٔطٜح ضِي ، ال ضوحخ

 ضٓطكوٚ ٖٓ كْٜ ، ٝجٗٔح ضٌحٍ ُٜح جُطْٜ ، ٝضٞؾٚ جٌُٗٞى

 :ؾحءض٢٘  نط٢ ٍٓٓػس



 جْٔغ  ن٢ ، ألٗي ػ٣ُُ ػ٢ِ ، ْٞف  نرٍى ذأٍٓ -

 : ٢ٗ٥ٝ  ػٍفُح ٤ًق ضلٌٍ  نط٢ ضٔحٓح ، جذطٓٔصُح ك٢ ٝؾٜٜح 

 .ن٤ٍ ، جٕ ٖحء هللا -

 !جذ٘طي  -
 ٓح ذٜح ؟ -

 .ذوغ ٌَهحء ك٢ ؾٓىٛح -

  ًْٝ ػٍٔ جذ٘ط٢ ؟ ْرغ ْ٘ٞجش ضطؼٍٜ ٌُِٗٞى ؟ -

 . جٜٗح ؾ٤ِٔس ٤٠ٝرس -

٢ جُطٜٔس ج٤ُ٘ٗؼس جُط٢ ٣ٍ٣ىٕٝ ٜٓ٘ح جكطٍجِ ٠لُٞس جذ٘ط٢ ،   ضٛلؼُ٘ح

 .ٝجؿط٤حٍ ذٍجءضٜح جُٞجٞكس

 ْحٌعُح ج٠ُ جُطر٤د ، ٢ً ٣ؼ٢ِ٘ٔ ُٔحيج ضٞؾىُح ضِي جُروغُح جٌُُهحءُح ك٢ 

ُٛحٜح ٖٓ  ُٞجٕ جُطؼحّ ؟ ُوى ً٘ص  ؾٓىٛح جُٛـ٤ٍ ؟ ٝٓح ج١ًُ ٣٘و

ق٣ٍٛح ػ٠ِ ج٠ؼحّ جذ٘ط٢ ذٔح ٝؾىٙ جُؼِٔحء ٖٓ جُـًجء جألْح٢ْ ، 

ج١ًُ الذىِّب جٕ ٣ط٘حُٝٚ جٍُٔءُح ، ٢ً ٣٘ٗأ جٗٓحٗح ٤ِْٔح ٓؼحك٠ ، جذ٘ط٢ 

ُْح ُٔحيج ؟ ٓغ  ًحٗطْرلحهىز ج٤ُٜٗسُِطؼحّ ،ه٤ِِس  جالهرحٍ ػ٤ِٚ ، ُٝٓطُحأػِ

ُ٘ح ػ٠ِ جذط٤حع جأل٠ؼٔس جُط٢  َّظ جٍُػح٣س ، ٝجقٍ ج٢٘ٗ  ٌجػ٤ٜح ضٔح

ح  .. ػٍفُح جٕ جذ٘ط٢ ضلُِٟٜح

 : ٣لكٙ جُطر٤دُح جذ٘ط٢ ككٛح ًحٓال

ػٕٞ جذ٘طٌْ ؟ - ِّٞب  ُٔحيج ضؿ

  ٤ًق ٣ح وًطٌٞ؟ -

 !جٜٗح ٓٛحذس ذ٘وٙ جُطـ٣ًس -

ٍَظ جُٜ٘حٌ ٝ ٖو٠ ٢ً  ٝكٍ الذ٘ط٢ ق٤حز جًػٍ   ٤ًق ًٛج ؟  ضؼدُح ٠ٞ

ح ، ٝؿًجء ٚك٤ح ٣ًًُج ، ٝوجتٔح جْٔغ  ٍٓٓز ٖٓ جُك٤حز جُط٢ ػٗطُٜح

 .ًٛٙ جٌُٟٗٞ ٖٓ  ٜٓح

 . ض٘حٍٝ جُطؼحّخذٓٔس ، ال ضف -

َُح ػ٠ِ ض٘حٍٝ  َُح جذ٘ط٢ ضور ُْح ػ٠ِ جضهحي نطٞز جنٍٟ ، هى ضؿؼ ٔٚ 

ح ػ٠ِ ضوى٣ٔٚ ُٜح ، ٣ٞجَٚ جُطر٤دُح  جُطؼحّ ج١ًُ ٣كٍ٘ جُِٜٛح

 :ًالٓٚ

 َٛ جذ٘طي ػٛر٤سٌح ٣ٍْؼسُح جُـٟد ؟ -

  ، ٝػ٠ِ ٖٓ ٣ٌٜٔ٘ح جٕ ضـٟد ؟خُح  جٜٗح ال ضـٝ -



 جٜٗح قٓحْس ، ٝ ال ضٌٗٞ ، ٓٔح ٣ٓرد ُٜح ٓطحػد ٚك٤س، -

جُروغُح جٌُُهحء و٤َُ جُٛىٓحش جُ٘ل٤ٓس ، ُٔحيج ضٓررٕٞ جألُْ 

 ألذ٘طٌْ ؟

 ٣ظٖ جُطر٤د ج٢٘ٗ ك٢ ٝجقس نٍٟجء ، ٝك٢ ؾ٘س ٓغ  ٍْض٢ ، 

ٝال ٣ٌٖٔ  ٕ ٣ؼٍف ،  ٕ ًػٍز جُٔؼحٗحز ، ٝجُكٍٓحٕ ٖٓ  ذ١ٓ 

جألٌٓٞ ، ٣ؿؼَ جٍُٔء ػٛر٤ح ، ٣ٍْغ جُـٟد ، ٣ػٌٞ ألضلٚ 

جال٤ٖحء ، ٣ٝوٍٞ ًِٔحش ػىٝج٤ٗس ، ٣ٝٞؾٜٜح  ق٤حٗح ألقد جُ٘حِ 

 .ج٤ُٚ

٤ًق ٣ٌٖٔ جٕ جٗوً جذ٘ط٢ ٖٓ ٍٓجٌز جُٞجهغ ؟ ٝ ٕ جؾ٘رٜح  ٖٞجى 

 زجُٗي ، ٝػِوْ جُطْٜ جُظحُٔس ؟ ٤ًق  ؾؼِٜح ضطٔطغ ذحُطلُٞس جٍُجتغ

 ؟ ٝضٓطؼًخ ٠ؼْ جُك٤حز جال٣ٍْس جُٓؼ٤ىز؟

جنط٢ ٤ٌٓٓ٘س ، ُْ ضؿى ٖٓ جُك٤حز جال ٝؾٜٜح جُٔظِْ ، ٝقٍٓص ٖٓ 

ًَ جُٔطغ ، ٝق٤ٖ ضٞؾُٚح جُطؼ٘حش ُٖٔ  قرْٜ  ٗح ، ك٤ِّ ػٖ ْٞء 

هٛى ، ًٌٛج ٢ٛ ، ضطٍٛف ٖٓ ٝق٢ ضؿٍذطٜح جُرحتٓس ك٢ جُك٤حز 

، ٝكوىجٕ ُٝىٛح جُٞق٤ى ك٢ قحوظ ٌٍٓٝ ، ٤ًق ٣ٌٖٔ  ٕ  ؾؼِٜح 

ضكٖٓ ٓؼحِٓس جذ٘ط٢ ، ٢ٛٝ ضظٖ  ذٔؼحِٓطٜح جُوح٤ْس ض٘وً جذ٘ط٢ ٖٓ 

٤ٍٛٓ ٓظِْ هى ٣ٞو١ ذٜح ، ًَ  ٍٓب ٣٘طِن ٝكن ٓح ٍٓ ذٚ ٖٓ 

 ..ضؿحٌخ ، ٝٓح ٝؾىٙ ك٢ ق٤حضٚ ٖٓ ٝٓٗحًَ  ٝٓ٘ـٛحش
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ًػ٤ٍج ٓح قحُٝص  ٕ  ٌذ٢ جذ٘ط٢ ذؼ٤ىج ػٖ  ؾٞجء جُٗي جُط٢ ٗٗأش ذٜح ، 

٢ٌُ٘ٝ ُْ جْططغ جُ٘ؿحـ  ، كحٕ  جضٜحٓحش جُرؼٝ ضالقوٜح ، ٍٓز ضطٜٜٔح 

ٖو٤وط٢ ذحٍُٓهس   ٝجذ٘ط٢ ػ٤٘ىز ضوّٞ ذؼَٔ جأل٤ٖحء جُط٢ جضٜٔص ذٜح ٢ٛٝ 

ذ٣ٍثس  ، جًطٗلص جٜٗح ضأنً ذؼٝ جُ٘وٞو ٖٓ ؾ٤ر٢ وٕٝ جٕ  و١ٌ ، ُْ  ػٍف 

ٔص ذٚ  ِٔح ، جال ذؼى جٕ  ك٢ جُرىج٣س جٜٗح ضكحٍٝ  ٕ  ضٍضٌد جُهطأ ج١ًُ جضُٜح

 :ٝؾىش ػ٘ىٛح ذؼٝ جُك٣ِٞحش 

  جبت بهذه الحلوٌات ؟من أٌن  -

من النمود التً معً   -

 تٌت بالنمود ؟أوممن  -

 ..انها نمودي  -



  من اعطان اٌاها ؟ من ٌمنحن النمود سواي انا والدن ؟ -

 !عطانً أعمً فً السوق  -

ن ٌعطٌن نمودا ، فهو أ من هو عمن ؟ لن عم واحد هنا وال ٌستطٌع  -

  والعم الثانً فً بؽداد ال ٌملكها،

 .عطانًأحد الرجال أ -

با ، من هو الرجُل الذي منح ابنتً نمودا ؟ ولماذا ضستشٌُط غأ

انا ابوها ؟ اجلب لها كل ما تطلبه منً ، وما زالت صؽٌرة وٌمنحها 

 كٌؾ تتصرؾ بها ، ال تعرؾعلى  ان نضع فً ٌدٌها نمودا ، فهً 

عمل حسنا حٌن أشتري لها ما تحب من حلوٌات ، أظن اننً أكنت 

رُن انها تحبها كثٌرا  ، وأولظها من النوم أدجلب لها البمالوة التً أ

ان كانت نابمة حٌن أتأخر فً العودة الى منزلً ، انتظر حتً تنتهً 

من تناول لطعة البمالوة ، واجعلها تنظؾ أسنانها وأصحبها الى 

 طلبت ،شها ، لكنً حٌن وجدت عندها البمالوة وبعض النمود افر

من عمها ان ٌصحبها الى السوق لٌعرؾ من  اعطاها النمود ؟ وهل 

 طلبت هً منه ؟ ولماذا تطلب من األؼراب؟

عطاها النمود ، ثم أدركت اخٌرا أخبرنً عمها انها لم تخبره عمن أ

 دون أن أعلم باألمر ، وحٌن ،انها تأخذ النمود التً تحتاج من جٌبً 

علمت بذلن ، بدأت اضع بٌدها بعض النمود حٌن تخرج مع ابنة 

 مع علمً انها لن تعرؾ كٌؾ تتصرؾ بالنمود ،عمها او مع عمتها 

 . فما زالت صؽٌرة بعد..

 عرفت ان ابنتً تموم بما تتهم به من اعمال خاطبة ، وحٌن اتهمتها 

اختً باستعمال األصباغ فً تلوٌن الوجه ، عرفت ان ابنتً برٌبة 

 ان تموم بارتكاب هذا العمل الشنٌع الذي تتهم به، فطلبت وخشٌت

من امها ان تتخلص من للم الروج الذي عندها حفاظا على براءة 

 ثم عرفت ان ابنتً تطلب من صدٌماتها ان ،ابنتً الصؽٌرة  

ٌعطٌنها حمرة الخدود وللم الكحل ، فبدأت بنصحها ان هذه األمور 

سٌبة وال ٌصح ان تموم الصؽٌرات بها ، بل الصواب ان تنتظر 

 ...حتى تكبر

 



 

 

 األول ان أجنب ابنتً ،استمل فً منزل صؽٌر لسببٌن فكرت ان 

اتهامات تنهمر علٌها من بعضهم كالمطر ، والسبب الثانً ان اتمكن 

من استمبال أصدلابً وكتابة المحاضر بحرٌة ، لعدم استطاعتً 

 ان انمذ ابنتً من التصرفات ٌعاستمبال رفالً فً بٌت ابً ، واستط

 بسمة بدعوة ، وأللومبإشؽالالخاطبة التً لد تدفع الٌها دفعا 

 بسمة وسوؾ تموم المنزل ، الى الرفٌمات الالتً انا مسؤول عنهن 

: بما هو مطلوب منها، استبشرت بذكابها بعد ان مدحها الرفاق 

سٌكون البنتن مستمبل باهر فً النضال ، كن معها دابما وأؼرس  -

فً عملها األفكار النٌرة لتكن متشولة ان تساهم فً انتشال المجتمع 

مما هو فٌه من ظلم وجهل وبؤس ٌعٌشه الفرد العرالً وخاصة 

 ..المرأة

  دعوة األصدلاء الذي اتمكن فٌه من  كثٌرا فً منزلً الجدٌد وافكرُ 

 نجتمع كل مرة فً منزل ، حتى ابنتً فنحن اآلن الى االجتماع  ، 

 واثمة من نفسها وهً تحٌا حرة ، ال أحد ٌتهمها بما هً سوؾ تبدو 

ان اجبرها على  من  حنانا كبٌرا نحوها وبدال وسأبديلم تفعله ، 

عمل معٌن ، اخذت النعها بالفكر الجدٌد الذي اسعدنً وأصبحت 

 ..ادعو معارفً وأصدلابً الٌه
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 :هحُص ُي َجتٍضي جُٛـ٤ٍز 

 هل ترالبٌن أبان وأمن حٌن ٌنامان ؟ -

كٌؾ أرالبهما ؟  -

عمال ، انا انظر  أتنظرٌن من ثمب المفتاح الى ما ٌمومان به من  -

 .. بًال ٌعرفانوهما 

 ولماذا تنظرٌن ؟ -



  عن المٌام بها ٌمنعانناانهما ٌأتٌان بأعمال عدٌدة  -

 وماهً هذه األعمال ؟ -

 نت لٌس لدٌن أصدلاء من األوالد ؟ هل لن ؟أ -

 كال ، صدٌماتً كلهن بنات -

  األصدلاء الذكور اجمل من صدالة البنات  -

 ومن اٌن تأتٌنً صدالة األوالد وأنا فً منزلً وال اخرج اال  -

 ؟للتسوق او الذهاب لمراءة المرآن

 !عمال أانظري اذن الى ما ٌموم به والدان من  -

   وماذا رأٌت انت ؟ -

ال أستطٌع ان أصؾ لن ، المهم انهما ٌخلعان مالبسهما ، واحدهما  -

 ٌنظر الى  اآلخر وهو  عار 

 وكٌؾ ٌتعرٌان ؟ -

انهما ٌتزوجان كً .. هما ٌموالن ان التعري حرام ؟ كٌؾ ال أدري -

 ٌتعرٌان امام بعضهما

 ! بهذا ال ٌمومانكلهم ٌفعلون هذا ؟ اظن ان والديّ  -

والدهم عنها ، انا سأطلب من أ ٌنهون بأعمالكل األزواج ٌمومون  -

ال ت أن ، بأعمالهماصدٌمً ان ٌرٌنً كٌؾ ٌموم المتزوجان 

ال ٌسمحان لن  كما ان والدٌن ، ، لٌس عندن صدٌك ولد تستطٌعٌن

  ، ولكن هذه اللٌلة ابمً ٌمظة وال ال ٌعرفانهنذهبً الى مكان أن 

 ..تنامً  وسوؾ تشاهدٌن ما كنت تجهلٌنه 

 :تدخل زوجة عمن الى الؽرفة التً تتحدثان بها  وتمول 

 ماذا كنتما تتحدثان ؟ -

 ..ال شًء -

 اّن كالمها .سأخبُر أبان باألمر، لمد سمعت  حدٌث زابرتن معن  -

 ..عٌب وحرام

 .لم افعْل شٌبا خالتً  -

 !ن علٌها ينن تتجسسأمن أخبر أنت كاذبة وسوؾ أ -

 !ال تخبرٌهاال ٌا خالتً ،  -

 :تلتفُت زوجة العم الى  صدٌمتن الزابرة ، وتمول لها 



 واال كسرت لن !وال تعودي الى هذا المنزل مرة أخرى ... اذهبً  -

 ...شراؾ من الناسألسالٌن ولطعت لسانن الذي تتمولٌن به على ا

مور السٌبة ، ألتخبر زوجةُ عمن عمتن التً كانت  تتهمن بكل ا

 .تحرمن من الحلوٌات التً ٌشترٌها أبون

 : تخبر أبان انن تستمعٌن لما تموله الشرٌرات 

 !عالْبها لبال ٌسوء أدبها  -

 !لم تفعْل ابنتً شٌبا ألعالبها علٌه  -

  وهذا التصرؾ ؟ -

 اي تصرؾ ؟ هل لامت بسمة بما ٌسًء الٌكم ؟ -

: ٌلتفت الٌن أبون 

لم تفعلً شٌبا ألعالبن من أجله ، وبعد فترة سوؾ اخبرن بما  -

علمن حٌن أمور تجهلٌنها ، انت صؽٌرة اآلن وسوؾ أترٌدٌن من 

، حالما تحسنٌن المراءة ، سأجلب لن الكتب التً تعلمن تكبرٌن للٌال

كل ما تجهلٌنه اآلن لصؽر سنن وللة ثمافتن ، لن ادع احدا ٌعطٌن 

او . أسألٌنً عما ال تعرفٌنه ٌا ابنتً ! معلومات خاطبة ومشوهة 

ارجعً الى أمن لتموم بمنحن المعلومات التً تتطلعٌن الٌها ، ٌبدو 

اننً لد كنت طٌبا أكثر مما ٌنبؽً وسمحت لكل من  ٌسكن هذا 

البٌت بالتدخل بأموري الشخصٌة ،وطرٌمة تربٌتً البنتً ، استمبلً 

من ترٌدٌن من صدٌماتن حبٌبتً ، ولنرحب بهن خٌر ترحٌب ، 

 .لمد عرفنا الناس بالكرم وسمو الخلك ! فلسنا بخالء

 .تصمُت زوجة العم  والعمة وتؽادران الؽرفة 
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 ضكر٤ٖ  ُؼحخ جٌُرحٌ ٝجُٛـحٌ ٓؼح ،  ضأض٢ ج٠ُ ُُٓ٘ي جُطلالشُح 

جُٛـ٤ٍجش ، ضِؼر٤ٖ ٓؼٜٖ ، ًَ  ٗٞجع جُِؼد جُٔؼٍٝكس ، ضطؿٔؼٖ وجتٍز 

ٝضأنً جقىجًٖ ذحًٍُٝ نِق جُؿحُٓحش ، ضٟغ نِق جقىجٖٛ ٓ٘ى٣ال ، 

كطٍٓع جُلطحز ذحُو٤حّ ، ٝضؿ١ٍ نِق جُطلِس جُط٢ ٝٞؼص جُٔ٘ى٣َ ، كحٕ 

جٌٓٓطٜح ًحٕ ُٜح جُلَٞ ج١ًُ ٣ٓطكن ضٛل٤ن جالْطكٓحٕ ، ضؿٔؼٖ ًٞٓس 



ٖٓ جُطٍجخ ٝضَٞع ػ٠ِ ػىو جُالػرحش ، ًَ ٝقىز ٌٖٓ٘ ضأنً ًٞٓس ـ 

ضهرثٖ نحضٔح ك٢ جقىٟ جٌُٞٓحش، ٖٓ ضؿىٙ ك٢ ًٞٓطٜح ضٌٕٞ ٢ٛ جُلحتُز ، 

ًػ٤ٍج ٓح ُؿأش ج٠ُ جُـٕ ك٢ ًٛٙ جُِؼرس جُط٢ ضٓط٣ٜٞي ، ضهرث٤ٖ جُهحضْ 

ك٢ ٌٓحٕ آنٍ ، ٝضهِٞ ؾ٤ٔغ جٌُٞٓحش ٓ٘ٚ ، ٝضلَٗ جُالػرحش ك٢ ضكو٤ن 

جُلَٞ ، ًَٝ ٍٓز ض٤ٌٖٗٞ جُلحتُز ، جُط٢ ضؿى جُهحضْ ك٢ ًٞٓطٜح ، قط٠ 

ضلطٖ ج٤ُي جُالػرحش ٣ٝطِرٖ ٓ٘ي ضـ٤٤ٍ جُِؼرس ، ًٝحٕ ٌُِرحٌ ُؼد  نٍٟ 

 ج٠ُ ٕ جُو٤حّ ذٜح ،  ض٘ظٍٕ ج٤ُْٜ ذاػؿحخ ٝضٍوو ، كْٜ ال ٣ىػٞٗيٕال ضؿى

 ..ٓٗحًٌطْٜ ذحُِؼد جُؿ٤َٔ

ض٣ٍٜٖٓ ج٤َُِ ٓطٍهرس ، ضِي جُِؼرس جُط٢ الضى٤ًٌٖ ٤ًق ضؿ١ٍ ، ٣٘طظٍ 

جٌُرحٌ يٛحذي ضكص ِْطحٕ جٌٍُٟ جُو١ٞ ، ُِرىء ك٢ جُو٤حّ ذِؼرطْٜ 

 جُٔلِٟس

 ذٓٔس ؟ ذٓٔس ؟ -

 ٣أض٤ي ٚٞش جٓي  ٛحٓٓح

 جٜٗح ك٢ ْحذغ ٗٞٓس -

  الّ وجّٓ ٣ك١٤ ذي ، ضكر٤ٖ جٕ ض٘ظ١ٍ ج٠ُ نطٞجش جُِؼرس جُؿح٣ٌس 

ذ٤ٜ٘ٔح ، ضه٤ٖٗ جٕ ٣لطٖ ج٤ُي  قىٛٔح ، ك٤ـٟرحٕ ٓ٘ي ، ٝضٌٕٞ ػحهرس 

 ٍٓى ٝن٤ٔس ، ٤ًق ٣ٌٖٔ جٕ ضطؿ٢ٓٓ ػ٠ِ ٓ٘ح ٍ ؿ٤ٍ ٓٓٔٞـ ُي 

 ذٍؤ٣طٜح؟

ضظ٤ِٖ ػ٠ِ كٍجٖي ، جيجٗي ك٢ جٗطرحٙ ٖى٣ى ج٠ُ ًَ  ٛٔٓس ، جٝ ًِٔس 

ضطٍوو ذ٤ٜ٘ٔح ، ٝػ٤٘حى ٓـٟٔطحٕ ، ضه٤ٖٗ جٕ ضأض٢ ذح١ قًٍس ضىٍ ػ٠ِ 

جْط٤وح ي ، قٞجٌ ؾ٤َٔ ًِٝٔحش وجكثس ، ضِطوطٜح جيٗحى ٝجٗص ٓطٗٞهس ج٠ُ 

.. ْٔحػٜح ، ذٌَ ٓح ٣كَٔ هِري جُٛـ٤ٍ ٖٓ ٖٞم ٝهىٌز ػ٠ِ جُطٍهد

 !ُٔحيج ٗرٜطي ٚى٣وطي جُُجتٍز ج٠ُ جٌٓٞ ً٘ص ضؿ٤ِٜٜ٘ح؟

 ك٢  ْحػحش جُٜ٘حٌ جُط٢ ض٢ٟٔ ذط٤ثس ٣ٞ٠ِس ، ضٗطحه٤ٖ جٕ ٣ٍٓع ج٤َُِ 

ذحُٔؿ٢ء ٝ ٕ ضىجػد  ي٤ٗي ضِي جٌُِٔحش جُٓحقٍز ، ٓحيج ٣ٌٖٔ جٕ ٣لؼال 

ضِي ج٤ُِِس ؟ ُٝٔحيج ٣كٍٚحٕ ػ٠ِ جٕ ض٢ٌٗٞ ؿحك٤س ، ذؼ٤ىز ػٜ٘ٔح ؟ 

ٝض٘طِن ضِي جالْثِس ٓطٍهرس ، ًْٝ ْحٛٔص ك٢ ج٣وح ي ٖٓ ّٗٞ ؾ٤َٔ 

ضىجػري ك٤ٜح جالقالّ ، ٝضٌُٝى جُؿ٤٘حش جُٓحقٍجش ٖٝٛ ٣ؼط٤٘ي ٓح 

ضكر٤ٖ ٖٓ ٛىج٣ح ،  ١ ٢ٖء ضط٤ٖ٘ٔ ، ضٓحٌع جُؿ٤٘س جُٓحقٍز ج٠ُ ؾِرٚ ُي 

 ، ٌُٖٝ ضِي ج٤ُِح٢ُ جُٔظِٔس ، ٝجُط٢ ٣كٍ٘ ك٤ٜح جالغ٘حٕ ػ٠ِ ٗٞٓي

 ذٓٔس ؟ -
 ذٓٔس ؟ -



 ضك٤ٍٖٚ ػ٠ِ ػىّ جُٓٔحـ ُِٓطحٕ جُّ٘ٞ جٕ ٣ٓطأغٍ ذي ، ض٤ٖٔٔٛ جٕ 

 ضٜٗى١ جُِؼرس ًِٜح ٌؿْ ػىّ ضٌٔ٘ي ٖٓ ٌؤ٣س نطٞجضٜح ٝجٞكس  ٓحٓي

  ١ ٢ٖء ٣ؿؼِي ضٓط٤وظ٤ٖ ك٢ ضِي جُِكظحش ٍٓٓػس ، ق٣ٍٛس ػ٠ِ جال  

٣لٞضي  قى ٖٓ جُٔٗحٛى ، جُط٢ ً٘ص ضطٞه٤ٖ ج٠ُ ٌؤ٣طٜح ، ٌُٖٝ نٞكي ٖٓ 

 .جؿٟحذٜٔح ٣ؿؼِي ضطظح٣ٍٖٛ ذحُّ٘ٞ جُؼ٤ٔن

٤ًق  ٣طكٍٞ جالغ٘حٕ جُؼ٣ُُجٕ ُى٣ي ج٠ُ ٓهِٞهحش ٌجتؼس ٌٓٓٞٗس ذحألُن 

جُر٢ٜ ، ك٢ ضِي جُِكظحش جُط٢ الضٗرٚ ج٣س جٝهحش  نٍٟ ، ٝجُط٢ 

٣وططؼحٜٗح ٖٓ ؿلٞز جُُٖٓ ، ذكٍ٘ ٖى٣ى ، ٓط٘ح٤٤ْٖ جٗي ػ٠ِ ٓوٍذس 

ٜٓ٘ٔح ، ٣ٌٝٔ٘ي جٕ ضطِؼ٢ ػ٠ِ ٤ًل٤س جُو٤حّ ذًٜٙ جُِؼرس جُؿ٤ِٔس ، جُط٢ 

 جقىج ، جال ٕضؿى٣ٖ ٗلٓي ػحؾُز ػٖ جُو٤حّ ذٜح  ، كحٗص ال ضؼٍك٢

ٚى٣وحضي جُٛـ٤ٍجش ، ٝك٢ ٓػَ ْ٘ي ، كح٣ٖ ٣ٌٖٔ جٕ ضؿى١ الػرح 

 ًٜٜ٘ح ، ٚى٣وحضي ٣ٕٗحًٌي ك٢ جُو٤حّ ذٔػَ ًٛٙ جُِؼرس جُط٢ ال ضؼ٢ِٔ

جُٛـ٤ٍجش ُْ ضكىغي جقىجٖٛ ػٖ نرح٣ح ج٤َُِ جُىجّٓ ، ٝضِي جُظِٔس 

جُٗى٣ىز جُط٢ ٣كٍ٘ جالغ٘حٕ ػ٠ِ جٕ ٣ٟل٤حٛح ػ٠ِ ؾٞ ؿٍكطٜٔح 

جُٛـ٤ٍز ، ٝجُط٢ ٝؾىش ٗلٓي ضٗح٤ًٌٜ٘ٔح ك٤ٜح ، ٌؿْ ٚـٍى ، كٔح 

! ٍْ ضِي جُِكظحش جُـحٟٓس جُط٢ ضؿؼَ جالغ٤ٖ٘ ٓؼح ك٢  ذ٠ٜ  ٝهحضٜٔح ؟

ك٤ٌحوجٕ ٣ط٤ٍجٕ كٍقح ، ٝضٓٔؼ٤ٖ جٚٞجضٜٔح ضهطِق ًَ جالنطالف ػٔح 

جػطىش ُٜٔح ٖٓ  ٚٞجش ، ضٓطٔؼ٤ٖ ج٠ُ ضـ٣ٍىٛٔح جٍُجتغ ٝٛٔٓحضٜٔح 

ج٣ًًُِز ، ضط٤ٖ٘ٔ جٕ ضٍكؼ٢ ػ٤٘٤ي ، ٌُٖٝ ٤ٜٛحش ، ٤ُّ ذٔوىٌٝى جٕ 

ضػ١ٍ٤ ؿٟرٜٔح ػ٤ِي ٝٛٔح جٍُق٤ٔحٕ جُؼطٞكحٕ ، ٝهى ؿٍٔجى  ذـ٤ػٜٔح 

 ..جٍُٜٔ٘ٔ

 جٕ ضكىغ٢ جقىٟ ٚى٣وحضي جُٛـ٤ٍجش ، ذطِي ج٤ُِح٢ُ جُط٢ ضطٞه٤ٖ ٕال ٣ٔي

 ك٤ٜح ج٠ُ ٓىجػرس جٍُٜٓ ، ػِي ضٟل٣ٍٖ ذؿٞجخ ٖحف ػٖ  ْثِطي جُكحتٍز

 :ك٢ جقىٟ ْحػحش جُٜ٘حٌ هحُص ُي ٚى٣وطي ٛٔٓح 

 َٛ ضؼٍك٤ٖ ٓح ٣ؿ١ٍ ذ٤ٖ  ذ٣ٞي ك٢ ج٤ُِح٢ُ ؟ -

 . ٢ٖء١ال ٣ؿٍ -
 ضٟكي ػ٠ِ ؾِٜي جُٛى٣وحش جُٛـ٤ٍجش ، ٝجٗص ٍٓٛز ػ٠ِ ػىّ 

جالكٗحء ، ذٔح ض٤ٍٖٓٝ ٓؼٍكطٚ ػٖ جُكو٤وس جُـحترس ٝجٍُٓ جُٔىكٕٞ ك٢ 

هِٞخ جٌُرحٌ ، ٝضِي جٍُؿرس جٌُر٤ٍز ك٢ ٝٞؼي وجنَ هِؼس ػح٤ُس 

 ...جألْٞجٌ
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 ٌؿْ ق٢ٍٚ ػ٠ِ ػىّ ج٠الع جذ٘ط٢ ػ٠ِ جُكوحتن جُط٢  قدُّ ضأن٤ٍ  

ٓؼٍكطٜح ذٜح ، قط٠ جُٖٓ جُٔ٘حْرس ، جال ج٢٘ٗ  قٓٓص جٜٗح ًحٗص ػ٠ِ ػِْ 

ذٔح ٣ؿ١ٍ ، ٝجٕ ًحٕ يُي جُؼِْ ٓرٜٔح ، ً٘ص  ن٠ٗ  ٕ ضؼٍف جألٌٓٞ 

ٖٓ ؾٜس جنٍٟ ، كطِٜٛح جُٔؼٍكس ٓٗٞٛس ٓرطٌٞز ، ًُٜج ذ٤٘ص ُٜح ؿٍكس 

ًر٤ٍز كٞم ؿٍكط٘ح جُٛـ٤ٍز جُٔٗطًٍس ، ٝٞؼص ِْٔح نٗر٤ح ٣لَٛ ذ٤ٖ 

جُـٍكط٤ٖ ،  جٗح  ػِْ جٕ ذٓٔس ضكد جالْطوالٍ ، ٝجٜٗح ٓحٍٛز ك٢ جًطٗحف 

جألُؼحخ جُط٢ ضؿى ك٤ٜح ٌجقس ، ٝٓغ ػىّ ض٢ٌ٘ٔ ٖٓ جذط٤حع جألُؼحخ 

جُٔ٘حْرس ُؼٍٔ  جذ٘ط٢ ، ًٔح ٣لؼَ جُ٘حِ ك٢ جُٔىٕ جٌُر٤ٍز ، كأٗح ق٤ح ك٢ 

 ِٜٛح ٍٖجء جألُؼحخ ُر٘حضْٜ جُٛـ٤ٍجش ، ٝؾٚ ٢ُ يٓى٣٘س ٚـ٤ٍز ، ال ٣كد

 جُ٘وى جُوح٢ْ ، أل٢٘ٗ جػط٢٘ ذحذ٘ط٢ جًػٍ ٓٔح ٣٘رـ٢ قٓد ٝؾٜس ٕجٌُػ٤ٍٝ

ٗظٍْٛ ، جال جٕ قحُس ذٓٔس  ٖٓ جُ٘حق٤ط٤ٖ جُٛكس جُؿٓى٣س ٝجُ٘ل٤ٓس ًحٕ 

٣ٗـ٢ِ٘ ًػ٤ٍج ، ُؼىّ ٌؿرطٜح  ك٢ ض٘حٍٝ جال٠ؼٔس جُط٢ ض٤ٜثٜح جٜٓح ، 

ُٝكحؾطٜح ج٠ُ جٍُػح٣س جٌُر٤ٍز ، جُط٢ ٣ططِرٜح ػٍٔٛح جُٛـ٤ٍ ، ُٝٛجٍ 

ؾٜٓٔح ٝٞؼق ذىٜٗح جُٞجٞف ًػ٤ٍج،ٖٓٔ ٣٘ظٍ ج٤ُٜح ٓوحٌٗح ذ٤ٖ ٤ٛثطٜح 

 .جُٟؼ٤لس جُٔ٘ط٣ٞس ٤ٛٝثس ٖٓ ًحٕ ك٢ ٓػَ ػٍٔٛح ٖٓ جالٝالو جٝ جُر٘حش

 جُٔ٘حْرس ، ذَ ٝٞؼص ك٤ٜح  ذٓطس ٔ ُْ جكٍٔ ؿٍكطٜح جُٛـ٤ٍز ذحُلٍ

هى٣ٔس ُْ ٣ٌٖ  قى ٖٓ  َٛ جٍُُٔ٘ ٌجؿر٤ٖ ك٤ٜح ، ٝٓ٘كطٜح جُك٣ٍس جٌُحك٤س 

إلوجٌز ٌِٓٔطٜح جُٛـ٤ٍز ذٔح ضٍؿد ك٤ٚ ، ٝؾىش ُى٣ٜح  قرٌٞج ٌٝؿرس 

ًر٤ٍز جٕ ضٌٕٞ ضِي جٌُِٔٔس جُٛـ٤ٍز قحكِس ذٔح ٣ٍٓ جُوِد ٖٓ ٓطحع ه٤َِ 

، ًحٗص ضٞجهس ج٠ُ ٚ٘غ ُؼد ًػ٤ٍز ، ضؿى ٓٞجوٛح جأل٤ُٝس ٖٓ ذوح٣ح ٓح 

 ك٢ عضطًٍٚ ػٔطٜح ٖٓ ن٤ح٠س  جُٔالذّ ٖٓ هطغ ٖٓ جُؤحٔ ، ال ض٘ق

٢ٖء ، جال ك٢ ٚ٘غ  غٞجخ ضٍضى٣ٜح جُى٤ٓحش جُؿ٤ٔالش جُط٢ ضٛ٘ؼٜح 

جذ٘ط٢ ، ٝضؿى ك٤ٜ٘ٛى٣وحش ٣كٖٓ جالْطٔحع ج٠ُ ٓح ضؿٞو ذٚ هىٌضٜح 

جٌُر٤ٍز  ٝن٤حُٜح جُه٤ٛد ٖٓ قٌح٣حش ، ٗٓطٔغ ج٤ُٜح ٓؼؿر٤ٖ ذطِي جُوىٌز 

جُطل٤ُٞس ػ٠ِ جذطٌحٌ قٞجوظ ٖٓ جُه٤حٍ ضػ٤ٍ جُؼؿد ، ٚ٘ؼص جؾٓحوج 

ٓهطِلس ٓٔح ضهِق ٖٓ جُؤحٔ ذؼى ن٤ح٠س جألغٞجخ ، ٓهِٞهحش ؾ٤ِٔس  

ضكٖٓ جالٚـحء ، ٝضِٔي آيجٗح ٍٓٛلس  هحوٌز ػ٠ِ جُٔٞجكوس جُىجتٔس ػ٠ِ ٓح 

ضطٍقٚ جُٔطكىغس ٖٓ جهطٍجقحش ، ً٘ح ك٢ جُٛرحقحش جُؿ٤ِٔس ، ق٤ع 

ضٌٕٞ جألٍْز ٓؿطٔؼس ذٌحَٓ  كٍجوٛح ٝهص ض٘حٍٝ ٠ؼحّ جُلطٌٞ ، ٣ٓؼى 

جُؿ٤ٔغ  ٕ ٣٘ظٍٝج ج٠ُ ذٓٔس ، جُط٢ ٌْٔص ٌٚٞ  ٠لحُٜح جُٛـحٌ ػ٠ِ 

جُؿىجٌ ، ٌٝجقص ضهح٠رْٜ ذٔح ٣ٓؼى هِد جألّ ػحوز ٖٓ ػًخ جُكٌح٣حش 

ٝؾ٤َٔ جُوٛٙ ، جضحذغ جذ٘ط٢ ٢ٛٝ ٓٗـُٞس ك٢ جْؼحو ذ٤ٜ٘ح ٝذ٘حضٜح 

جٍُْٔٞٓس ٌْٚٞٛ ػ٠ِ جُؿىجٌ ، ٝيُي جُـ٘حء جُٗؿ٢ ، ج١ًُ ضكٍ٘ 



ػ٠ِ جٗٗحوٙ ُْٜ قط٠ ٣ٓط٢ُٞ ػ٤ِْٜ ِْطحٕ جٌٍُٟ ، ٝضىجػد ؾلْٜٞٗ 

ؾ٤٘حش جُّ٘ٞ جُٟحقٌحش ، ٗ٘حو٣ٜح ؾ٤ٔؼ٘ح ، جٕ ضٍٓع ُط٘حٍٝ ٠ؼحّ 

 جالٛطٔحّ جٌُحك٢ ، ُطٍى وجالكطحٌ ٓؼ٘ح ، ٌُٖ جُ٘ىجء  جُٔطٌٌٍ ، ال ٣ؽ

جالٝالو ٝجُر٘حش جالػُجء ٓؼِو٤ٖ ػ٠ِ جُؿىجٌ ك٢ يُي جُؿٞ جُٔطوِد ج١ًُ 

ً٘ح ٗؼح٢ٗ ٓ٘ٚ ، ك٢ ٚرحقحض٘ح جُٔطؼىوز ، ك٢ ج٤ُٛق جُالٛد ، ٝجُٗطحء 

جُؿ٤ِى ، جٌجهد جذ٘ط٢ ٓٗـُٞس ٓغ  ذ٘حتٜح جألػُجء ، ٝجًحو  ػٍف جُؿٞجخ 

 جُٗحك٢ ُٟؼلٜح جُر٤ٖ ، ٝج١ًُ ًػ٤ٍج ٓح غحٌ جْطـٍجخ جأل٠رحء ٝوٛٗطْٜ

  جذ٘طٌْ ؟ جٜٗح نح٤ُس ٖٓ جُِكْ ، ػظحّ ٝؾِىُٕٔحيج ال ضطؼٔٞ -

 ضو٢ٟ جُٓحػحش جُطٞجٍ ٓغ ُؼرٜح جٌُػ٤ٍز ، ٝذ٘حضٜح ًٔح ٣كِٞ ُِؿ٤ٔغ 

ج٠الم يُي جُِود ػ٠ِ جُٔهِٞهحش جٌُػ٤ٍز جُط٢ ضٛ٘ؼٜح ٖٓ جُؤحٔ  

ٝجُؼ٤ىجٕ جُٛـ٤ٍز ٝجٌَجٌ جُؤٛحٕ ، ٝضٍْْ ُْٜ ذأهالّ جُط٣ِٖٞ ٖلحٛح 

 ، ١قٍٔجء ٝػ٤ٞٗح ْٞوجء ، ض٘ظٍ ج٤ُي ، ٝضط٤َ جُ٘ظٍ ، ٝجٗص ال ضىٌ

٤ًق جْططحػص  ٕ ضؿ٤ى ضِي جُٛ٘حػس ، ٢ٛٝ  ضظَ ٖرٚ ٓكرْٞس ك٢ 

 جقىٗح ٖٓ ٓـحوٌضٜح ، ك٤ٌق ذطلِس ًٕٛٙ جُوِؼس جٌُر٤ٍز ، جُط٢ ال ٣طٔي

ٚـ٤ٍز ، ٣ٍ٣ىٕٝ ٜٓ٘ح جٕ ضكٖٓ جُطٍٛف ، ٝجٕ ضكحكظ ػ٠ِ ؾٔحٍ 

 جُؼحوجش ٝجُطوح٤ُى ًٔح ضلؼَ جُ٘ٓحء ػحوز ، ك٢ ٓػَ ًٛٙ جُر٤ثحش جُٔكحكظس

 جالٕ ٣ٌٖٔ جٕ جٖؼٍ ذحٍُجقس ، ق٤ٖ ضأض٢ ٤ُح٤ُ٘ح جُط٣ِٞس ، كال جقى ٣ٍجهر٘ح 

، جٝ ٣طَ ػ٤ِ٘ح ذ٘ظٍجضٚ جُطل٤ُٞس ، كال  ِٓي  ٓح  وجكغ ذٚ ػٖ ٗل٢ٓ ، 

ٌٝؿرط٢ ك٢ ػَٔ جأل٤ٖحء جُط٢  ٝوٛح ،  ٢ٛٝ ٖٓ ٤ْٔٚ قوٞه٢،ٝٓحيج 

٢ٌ٘٘ٔ٣  ٕ  كؼَ ، ضؿحٙ  ْثِس ٠ل٤ُٞس ضطٍقٜح جذ٘س ذ٣ٍثس ُْ ضٍ ٖٓ جُك٤حز 

جال  ٣حٓح ه٤ِِس  ًٝحٗص ٓطٍػس ذحُكٍٓحٕ ، ٝجقحٍٝ  ٗح  ٗأػٜٞٞح ػٖ 

ٖؼ١ٌٞ جُلظ٤غ  ٕ ٗوٛح ًر٤ٍج ٣ك١٤ ذٜح ٣ِٝٓرٜح جُكوٞم جُط٢ ضطٔطغ ذٜح 

جهٍجٜٗح ٖٓ جُلط٤حش ، ضؼ٤ٕ ذٓٔس ػحُٜٔح جُهح٘ ، ًٝأٜٗح جٍٓ ز ًحِٓس 

ضُٝؾص ٝ  ٗؿرص جألٝالو ٝجُر٘حش ،  ًر٤ٍز جُؼطق ػ٠ِ ٚـ٤ٍجضٜح ، 

ضِؼد ٓؼٜٖ ٝضٟكي ، ٝضكِٜٖٔ ٓؼٜح ج٣٘ٔح يٛرص ، ٝضىُِٜٖ ، ٝضه١٤ 

 :ُٜٖ  ؾَٔ جُٔالذّ ،  ضٓحءٍ ذ٢٘٤ ٝذ٤ٖ ٗل٢ٓ 

 َٛ ضكطلظ ذٓٔس ذًُي جُؼطق ٗكٞ جُٛـحٌ ؟ -

 جض٠٘ٔ جٜٗح ضطٛق ذطِي جٍُقٔس جُؿ٤ِٔس جُط٢ ٗـىهٜح ػ٠ِ ٖٓ ٛٞ  ٞؼق 

ٓ٘ح ، ٝ قِْ جٕ جُوحوّ ك٢ جُط٣ٍن ْٞف ٣كظ٠ ذحُؼ٘ح٣س جُٞجؾرس ، 

 ٝذحالٛطٔحّ جُٔطِٞخ
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٣ؼِٞ ٍٚجل جُؿ٤ٔغ ، ض٘ظ٣ٍٖ ج٤ُْٜ ٝ ٗص قحتٍز ، ُٔحيج ٣ٓلي جُٔٞش وٓحء جألقرس ، 

َْظ ٣ًٛد جألػُجء ج٠ُ ٌٓحٕ آنٍ ال ٣ٔي  ُي جٕ ضٗحٛى٣ٚ ، ٝٓحيج ٣لؼَ جُٛـحٌ ق٤ٖ ُٕٝ

٣ٓطرى جُٔٞش ذٖٔ ٣ؼط٢٘ ذْٜ ؟ ٖٓ ٣ٍػ٠ جألٝالو جُٛـحٌ ٝجُر٘حش ٣ٝٔ٘كْٜ  جُكد 

ٝجُك٘حٕ ،  ْثِس ًػ٤ٍز ضؿٍٞ ك٢ نح٠ٍى ٝجٗص ق٣ُ٘س ، ٚى٣وطي ٣ٍْٓ ٌقَ  ذٞٛح 

ج٠ُ ٌٓحٕ ذؼ٤ى ، كٖٔ ٣ٗط١ٍ ُٜح جُطؼحّ ٝجٍُٗجذٞجُٔالذّ جُؿ٤ِٔس ُِؼ٤ى ، ٖٝٓ 

 جال ج٥ذحء ، ج٣ٛكرٜح ك٢ جٍُقالش ٣ِٝر٢ ُٜح ٓح ضطِد ٖٓ  ٌٓٞ ٚـ٤ٍز ، ال ٣ِر٤ٚ

ض٘ظ٣ٍٖ ج٠ُ ٣ٍْٓ ، ضؿى٣ٜ٘ح ؿ٣ٍُز جُىٓٞع ، ضطٓحه١ ٖٓ ػ٤٘٤ٜح جٌُر٤ٍض٤ٖ  ، ٓحيج 

٣ٌٖٔ جٕ ضلؼ٢ِ ُٜح ، َٛ ضٓطط٤ؼ٤ٖ جٕ ضط١ٍ٤ ٓػَ جُلٍجٖحش ٝجُرالذَ ُط٘و١ً جذحٛح 

ٖٓ جُٔٞش ، ٝ ضؼ٤ى١  ذحٛح ج١ًُ ضكرٚ ًػ٤ٍج ، كٜٞ جُٞق٤ى ج١ًُ ٣ٍػحٛح ٝ ضؿى ػ٘ىٙ 

 :جُك٘حٕ ، ْأُص ٍٓز جٓي 

 اٌن ٌذهب من ٌموت ؟ -

الى الحٌاة اآلخرة   -

 وكٌؾ ٌذهب ؟ -

 ..هللا ٌأمر الملن عزرابٌل ، فٌمبض روح االنسان الذي انتهت فترة حٌاته  -

ولكن لمَم ٌتعجل الموت ؟ أال ٌمكن ان ٌكبر الصؽار  حتى ٌموت آباؤهم  -

 وامهاتهم ؟

جل ، ٌرحل الناس ، فهذه الدنٌا مؤلتة ، نعٌش ألانها مشٌبة هللا ، حٌن ٌأتً  ا -

عمالنا ، فان كانت أ الموت ، ٌحاسبنا هللا على ٌزورنا فترة محددة  وحٌن فٌها

جسادنا أوان كانت سٌبة كان مصٌرنا نار جهنم تحرق ،صالحة ٌدخلنا الجنة 

 ..بها

ال بو هم او امهم ، لماذا أ مات انولكن الصؽار  ؟ سوؾ ٌعٌشون محرومٌن  -

  هللا ان ٌعٌد االموات الى عابالتهم حتى ٌكبر الصؽار ؟ندعو

 ... البشر ان ٌؤخروهال ٌستطٌع هذا ، حٌن ٌأتً الموت ال ٌمكن -

 ولكن هللا ٌستجٌب للدعاء ان دعاه االنسان ؟ -

هللا ٌلبً ما نُرٌد اْن دعوناه ، ٌرزلنا ان طلبنا منه الرزق ،  حبٌبتً ،نعم  -

 رد المضاء وانما نسأله ال نسألهوٌعطٌنا الصحة ان أصابنا المرض  ، ونحن 

 ..اللطؾ فٌه

 ما معنى رد المضاء ؟ -

انت ما زلت صؽٌرة ، ورد المضاء معناه  عودة المٌت الى الحٌاة فً الدنٌا ،  -

 . ٌحًٌ األموات كلهم ٌوم المٌامة وٌحاسبهم على أعمالهم هللا

الصراخ ٌتعالى ومرٌم صدٌمتن الممربة تنظر الى الناس بحسرة والتٌاع ، 

 ان تجد عندها الحب ال ٌمكنفمد فمدت اباها الذي ٌعتنً بها ، وزوجة ابٌها 

 .الذي ترٌد 

 :تتمنٌن ان تفعلً شٌبا  



نت تعلم ان زوجة أبا مرٌم الٌها ٌارب ، ٌارب انها صؽٌرة ، وأعدْ أ...ٌاربْ  -

 ...صلً صالة اللٌل أبٌها شرٌرة ولاسٌة ، ٌارب استجب لدعابً وسوؾ أ

 . ماذا تفعلٌن ٌا صؽٌرتً ، اذهبً الى منزلن    مع امن  -

 اننً ادعو هللا  -

 ألي شًء دعاؤن ؟ -

 !والدهأحبابه وأبا مرٌم الى هللا أن ٌعٌد أ -

 ..موات الى الدنٌا أل اال ٌعٌدولكن هللا  -

 أال ٌستجٌب هللا لدعاء المظلوم ؟ -

حٌن كان ابو مرٌم مرٌضا  لو دعت ابنته هللا ان ٌشفً ..ٌستجٌب  ..بلى  -

 .. الستجاب هللا للدعاء أباها

 ؟ال ٌستجٌبنا أواآلن ؟ اْن دعوته  -

مثالن ، ولكنه أماذا تمولٌن عزٌزتً بسمة ؟ هللا ٌستجٌب لدعاء الصؽار من  -

حٌاة الدنٌا ، احٌاُء األموات تكون فً اآلخرة  ، وابو ال من مات الى ال ٌعٌد

مرٌم كان صالحا  ذا اخالق حمٌدة ، وهللا سوؾ ٌدخله جناته الواسعة ان شاء 

 ..هللا تعالى

 ولكن من ٌعتنً بمرٌم بعد موت أبٌها؟ -

 وال تكلفها ،ال تؤذٌهاسوؾ ندعو هللا ان ٌجعل زوجة أبٌها رحٌمة معها -

 بالماسً من األشؽال ، وانما تساوي بٌنها وبٌن بناتها فً الرعاٌة واالهتمام

  ضػو٤ٖ ذٌالّ ؾحٌضي ٝضًٛر٤ٖ ٓغ  ٓي ج٠ُ ٌُُْٓ٘  ، ٝضٍقر٤ٖ ذؼٞوز  ذ٤ي ٖٓ جُؼَٔ 

 !مات ابو مرٌم ٌا أبً -

 .. رحمة هللا علٌه  -

 من سوؾ ٌعتنً بصدٌمتً ؟ -

انت ٌجب ان تعتنً بها ، سوؾ أشتري لها مثل ما أشتري لن ، اطلبً منها  -

حذٌة ألان تأتً الى منزلنا فً الؽداء والعشاء ، وحٌن اشتري لن المالبس وا

 . من ٌرحم األٌتامٌكافاشتري لمرٌم اٌضا  ، فاهلل أسوؾ 

تسرعٌن الى منزل مرٌم ، وتطلبٌن منها الحضور الى بٌتكم كما الترح أبون 

 ..، تمسح مرٌم دموعها المنسكبة  وتدخل معن الى ؼرفتن الصؽٌرة
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 ضٗـِي جُطٓحؤالش ، ٝضٓطرى ذي جُك٤ٍزُح ، ٝال ضؿى٣ٖ ٖٓ ٣ٌٖٔ  ٕ ٣ؼط٤ي 

جُؿٞجخ جُٛك٤ف ،  ألٌٓٞ ًػ٤ٍز ، ض٣ٍٜ٘ح ؿحٟٓس ، ٝال ضؼٍك٤ٖ ُٜح 

ضل٤ٍٓج ، هحوٌج ػ٠ِ ضرى٣ى جُك٤ٍز جُط٢ ضك١٤ ذي ،  ٝجُطو٤َِ ٖٓ جؾٞجء 

 ..جُـٜٔٞ ج١ًُ ٣ِلي

ٌٍح ًػ٤ٍز  ضٜ٘يُح ٚكطٜح ،  ضو٢ٟ  ٝهحضٜح ك٢  ي وجتٔسُحجالٗٗـحٍ ،  ػٔح ُٓح  

ٓطرم ًر٤ٍ ، ٣هٍؼ ٓح ٣طٞم ج٤ُٚ  كٍجو جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ٖٓ  ٠ح٣د جُطؼحّ 

، ضالػر٤ٖ ذ٘حضي جُٛـ٤ٍجش ، ٝضى٤ُِٜٖ٘ ،  ٝضط٤ٍ ذي جؾ٘كس جُه٤حٍ ج٠ُ 

ؾٌُ ذؼ٤ىز ، ق٤ع ض٤ٌٖٗٞ جٗص جٌُِٔس جُط٢ ضكٌْ ذـ٤ٍ جٕ ضطَٞع جألوٝجٌ 

ًٔح ًحٕ ك٢ ٌِٓٔس  ذ٤ي ٝ ٓي ، ضٌرٍ ذطٖ  ٓي ،  ضٓٔؼ٤ٖ ٞكٌحش 

 :جٌُرحٌ ض٘طِن ػح٤ُس ، ذؼى ْإجٍ ٣طٌٌٍ ذحْطٍٔجٌ 

 َٛ ْطأض٤ٖ ُ٘ح ذأنص ُرٓٔس؟ -

 ٣لٍقي جُٓإجٍ ، ٣ٝرٜؿي جٕ ضٌٕٞ ُي ٖو٤وس ، ضٗحًٌي جُِؼد ٓغ 

ِّٖب جالْطٔحع ، ك٢ ُُٓ٘ي  ٚـ٤ٍجضي ، جُٛحٓطحش وجتٔح ، ٌُٜٖ٘ ٣كٓ

٣ٍقرٕٞ ذٔؿ٢ء جُلطحز  ٣ٝططِؼٕٞ ج٠ُ جٕ  ٓح ك٢ ذطٖ  ٓي كطحز ٚـ٤ٍز 

ًػ٤ٍز جألقالّ ، ٝجٍُؿرس ك٢ جُط٤ٍجٕ ، ضٗط٢ٌ ٚى٣وحضُحي جٕ  ِٜٖٛ 

 !٣لِٟٕٞ جألٝالو وجتٔح ، ٝجٕ جُلطحز ػٌٞز

 :ضٓحٌػ٤ٖ ج٠ُ  ذ٤ي 

 ٓح ٓؼ٠٘ ػٌٞز ؟ -

  ٣ٖ ْٔؼص ًٛٙ جٌُِٔس ؟ -

ِّٕب جُلطحز ػٌٞز -  . ضوٍٞ ٚى٣وحض٢ ج

 : ٣ٍضلغ ٚٞضُحأذ٤ي ٞحقٌح

   ذ٤ٖ جالغ٤ٖ٘ ، ًالٛٔح ػ٣ُُجٕم ذٖٔ ٣وٍٞ ، ال ك١ٍال ضٜطْ -

 ضط٣ًًٍٖ  يُي جُكى٣ع ج١ًُ وجٌ ذ٤ٌ٘ٔح ، هرَ ج٣حّ ، ً٘ص ؾحُٓس ، 

 !ضٟؼ٤ٖ ٍٓكوي ػ٠ِ كٔي ٝضور٤ِ٘ٚ ػىز ٍٓجش

 ٓحيج ضلؼ٤ِٖ ٣ح جذ٘ط٢؟ -

 . هرَُّ ٍٓكو٢ -

 ُٝٔحيج ؟ -

 قط٠  ٗوِد ُٝىج -

  ُٝٔحيج ض٣ٍى٣ٖ  ٕ ض٘وِر٢ ؟ -

 !جُُٞىُح كَٟ ٖٓ جُر٘ص -

  ١ُح ؿر٢ هحٍ ُي ًٛج ؟ -

 !ًِْٜ ٣وُٕٞٞ -



 ذ٤ٖ جالغ٤ٖ٘ ، جألقٖٓ ٜٓ٘ٔح ٖٓ ًحٗص جػٔحُٚ م ، ال ك١ٍال ضٛىم -

 ٝجُر٘ص ذٍ ١  ذ٤ي  كَٟ ، ٝ ًػٍ ٌهس ٝ ؾَٔ..جكَٟ 

 ُْ ٣ؿؼَ هللاُح جٍُؾحٍ هٞج٤ٖٓ ػ٠ِ ! ، ُٝوى نِن هللا جُُٞى ٤ُهىٜٓح

 !جُ٘ٓحء ؟ ٓؼ٠٘ هٞج٤ٖٓ ٣ح جذ٘ط٢ جْٜٗ ٣وٕٞٓٞ ذطِر٤س ٓح ضكطحؾٚ جٍُٔ ز 

 ضٟك٤ٌٖ ، ٓىًٌس جُىػحذس جُط٢ ٣وُٜٞح  ذٞى ،  ٗصِم ضكر٤٘ٚ ًػ٤ٍج ، 

 ضٍق٤رح ٕكٜٞ ٣ؼط٢٘ ذي ٣ٍٝػحى ، ٣ٝؿ٤د ػٖ  ْثِطي جُط٢ ال ضؿى١

ِّٟبي جُٓإجٍ ، ضكح٤ُٖٝ  ٕ ضطٍق٤ٚ ،  ٌُٖٝ ٖٓ  ذٜح ٖٓ ج٥ن٣ٍٖ ، ٣ٔ

 !٣ٌٔ٘ٚ جٕ ذآض٤ي ذحُؿٞجخ جُٗحك٢ ؟

 ٓحٓح ، ٓح يج ك٢ ذط٘ي جٌُر٤ٍ ؟ -

 ..جِّٗٚب  نٞى جٝ  نطي  -

 ٤ًٝق ٣هٍؼ ٖٓ ذط٘ي ؟ -

 : جٕ ضوٍٞظ            ضٛٔطُحأٓي قحتٍز ، غْ ال ضِد

 .ق٤ٖ ضٌر٣ٍٖ ،  نرٍى -

 : ض٣ٌٌٍٖ ػ٤ِٜح جُٓإجٍ

 كٌؾ خرجُت من بطنن؟ -

ض٢ - ٍِّب ٚ ٖٓ.. 

 ٤ًٝق ضلطك٤ٜ٘ح؟ -

 !ُى١ ٓلطحقٜح  -

 ٝج٣ٖ ٓلطحـ ٍٚض٢  ٗح ؟ -

  ٤ُّ ُى٣ي ج٥ٕ -

 ٝٓط٠ ٣ٌٕٞ ػ٘ى١ ؟ -

 !.ق٤ٖ ضطُٝؾ٤ٖ -

 ٓط٠  ضُٝؼ ؟ -

 .ػ٘ىٓح ضٌر٣ٍٖ -

 ٖٞم ًر٤ٍ ٣ٗؼَ هِري ، ٓط٠ ضٌر٣ٍٖ ، ُططُٝؾ٢ ٝض٘ؿر٢  ٠لحال ، 

 .ٝض٢ٌٗٞ  ٓكطٍٓس ٓطحػس

 . ك٢ ج٤َُِ ٣ٛكري  ذٞى ج٠ُ  ّ ٓكٔٞو

 ضىنَ جُـٍكس ، ضٓٔؼ٤ٖ ٍٚجنح ػح٤ُح ، ضٞو٣ٖ جٕ ضك٢ِٔ جُطلَ ذ٤ى٣ي 

ٝضالػر٤٘ٚ ، ًٔح ضلؼ٤ِٖ ٓغ ُؼري جُٛـ٤ٍز جُط٢ ٚ٘ؼطٜح ذ٘لٓي، ضهرًٍْ 

 :جّ ٓكٔٞو 

 !الضٌؾ ابنة جمٌلة تشبه بسمة -

 



(29) 

 
 ٤ًق  ٝٞف ُٜح ف ْثِس ًػ٤ٍز ،  ؾى ذٓٔس ٓٗـُٞس ذٜح ،  ٢ٌُ٘ ال  ػٍ

ًُحأٜٓح ضؿ٤د ػٖ ضِي جألْثِس ذٔح  جُؿٞجخ ك٢ ضِي جُٖٓ جُٛـ٤ٍز ،  ضٍ

٣ط٘حْدُح ٓغ جُٖٓ جُٛـ٤ٍز ،  كٌٍ  ٕ  ٖـَ جُطلِس  ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ 

 قى ٓ٘ح جٕ عجالٛطٔحٓحش كال ضؼٞو ج٠ُ ٠ٍـ ضِي جالْثِس، جُط٢ ال ٣ٓطط٢

٣ؿى ُٜح جُؿٞجخ جُٛك٤ف ٝج٢ٍُٞٔ ، ٤ًٝق ٣ٌٖٔ جٕ ٗوىِّّب ؾٞجذح ٖحك٤ح 

ٍُح ج١ًُ ٤ُّ ..  ُٖح ك٢ ذ٤ثس ضكحْدُح ػ٠ِ ًَ قًٍس ٌْٝ٘س ، كحألٓ ٝٗك

 جٕ ٗوطٍخ ٕكٜٞ ذطر٤ؼس جُكحٍ ػ٤د ، ال ٣ٔي, قٍجٓح هى قٍٟٙ جُؼٍفُح 

ُٖح ، ٝ ٗح  ػٞوش ٗل٢ٓ  ٕ  ًٕٞ ذؼ٤ىج وجتٔح  ٓ٘ٚ ، ٝجال الًص ْٔؼط٘ح جألُٓ

ٍُح جالْطلٓحٌجش  جُٔـٍٞس جُؿحِٛس ، جٝ ٣إُدُح ذؼٝ جُ٘حِ ،  ػٔح ٣ػ٤

ٍُح هٍخ جُٔأُٞف ج١ًُ ال ٣ط٘حم  ٓغ جُؼٍف جُٓحتى ، ٝال جهٍخ  ١ ٜ ٤ْ

ِّٓبٍ ػ٠ِ ؿ٤ٍ قو٤وطٚ ، ٝج٥ٕ  ؾىُح جذ٘ط٢ ًػ٤ٍز  ْٗر٤ل ًِٔس جٝ ػٔال ٖٓ ٖأٗٚ ج

جُطٓحؤالش ػٖ  ٌٓٞ ضرىٝ ُٜح ؿحٟٓس ، كٓٞف جضرغ جُطٍم جُط٢ ٌِْٜح 

ُٖح جٕ جألذ٘حء ك٢ ْٖ  ج٥ذحء ج٥نٍٕٝ ك٢ جالؾحذس ػٖ  ْثِس جُٛـحٌ ، ٝ  

جُطلُٞس ٣ؿىٕٝ جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُـٍجذس ٝػ٤ِ٘ح جٕ ٗلٍٓ ُْٜ جالٌٓٞ جُٛؼرس  

ٝٗٞٞف ٓح جُطرّ ػ٤ِْٜ كٜٔٚ ، ٌُٖٝ ق٤ٖ ضٓحٍ جٜٓح يُي جُٓإجٍ 

 جُؼ٤ٍٓ

 ٤ًق  نٍؾصُح ٖٓ ذط٘ي؟ -

ْٕر ٣ؿ٤د ػٖ ْإجٍ  ٖٓ جُٔٓطك٤َ جؾحذطٚ،ٝجٕ   ٤ًق ٣ٌُٔ٘حألقى ػحهَ ج

٣ًًٍ جُكو٤وس ، ك٢ ضِي جُٖٓ جُٛـ٤ٍز ، ٝج١ قو٤وس ٣ٌٖٔ جٕ جٝٞكٜح 

الذ٘س ٚـ٤ٍز ك٢ جُٓحذؼس ٖٓ ػٍٔٛح ، ًُٜج كٌٍش ٤ِٓح ذحألٍٓ ، ٝٝؾىش 

جٗٚ ٖٓ جُٛٞجخ جٕ جٖـَ جذ٘ط٢ ك٢ ذؼٝ جألػٔحٍ ج٤ُُُ٘ٔس ، قط٠ ٝجٕ 

ًحٗص ضؼطرٍ ٍٓٛوس ُٜح ، جكَٟ ذٌػ٤ٍ ٖٓ ضًٍٜح  ضٓطلٍٓ ػٖ ج٤ٖحء ، 

ْٕر جهٍٞ جُكو٤وس ،   ؾىُح ٗل٢ٓ ٓـٍِٞ ج٤ُى ك٢ جالؾحذس ػٜ٘ح ، ال  ْطط٤غُح ج

ْٕر جيًٍ ج٣ُُق ٌُح ج  !ٝال جهى

ٝؾىش جٍُؿرس ك٢ جالٓٞٓس ؾ٤ِس ػ٠ِ جذ٘ط٢ ٖٓ ٣ٍ٠وس جالٛطٔحّ ذحُِؼد 

ُٓحٜح جُٔالذّ جُؿ٤ِٔس ، ٝضطكىظُح ج٤ُٜح  ح ذ٘لٜٓح ، ٝضِر جُٛـ٤ٍز جُط٢ ضٛ٘ؼُٜح

ح ذ٘حش ٚـ٤ٍجش ذكحؾس ج٠ُ جٍُػح٣س ٝجالٛطٔحّ  ..ًأِّٜٗب

 ؾحء جُُٔٞٞوُح جذ٘س ؾ٤ِٔس ًٔح ً٘طُحأٌؾٞ ، ٝ ضٞهغ جٕ ضؿى ذٓٔس ٌجقطٜح ك٢ 

جُؼ٘ح٣س ذًٜٙ جُطلِس ، ٝذًُي  ًٓرُحأ٣ٍٖٓ ، جألٍٝ ج٢٘ٗ جٖـَ جذ٘ط٢ ػٖ 

 ُٜح ؾٞجذح ٓو٘ؼح ك٢ جُٞهص جُكحٍٞ ، وُح جٌُػ٤ٍ ٖٓ جألْثِس جُط٢ ال  ؼ



ْٗرأؾىْر ُُٝؾط٢ ٖٓ ٣ؼ٤ٜ٘ح ػ٠ِ جألػرحء جٌُػ٤ٍز جُِٔوحز ػ٠ِ  ٝجألٍٓ جُػح٢ٗ  

 .ػحضوٜح

ُْ  ٠ِدْر ٖٓ جذ٘ط٢ ٤ٖثح ، ُْٝ  ٝؾٜٜح ج٠ُ ٌٍٞٝز جُؼ٘ح٣س ذأنطٜح 

جُٛـ٤ٍز ، ذَ ٝؾىش يُي جالٛطٔحّ ك٢ ٗلٜٓح جُٛـ٤ٍز ، كٍػ٤طٚ ، ًحٗص 

ضؿى ٝهطح ْؼ٤ىج ذحُِؼد ٓغ  نطٜح جُٛـ٤ٍز ، ٝٓالػرطٜح ٝٓال٠لطٜح ، 

ٜح ، ًٝحٗص  ُٓح ٝجٌٞحػٜح  ذٞجْطس جٍُٞحػس جالٚط٘حػ٤س جُط٢ ض٤ٜثٜح  

ضؿى ٓطؼس ك٢ ض٘ظ٤ق جُٛـ٤ٍز ٝؿَٓ ٓالذٜٓح ٝجٍُٜٓ ذؿحٗرٜح ًٝأٜٗح 

ْٕر ضه١٤ ألنطٜح جُٛـ٤ٍز جُٔالذّ جُؿ٤ِٔس  جألّ جُلؼ٤ِس ، ٝق٤ٖ كٌٍشْر ج

ٖٓ جٌُٞم جُِٕٔٞ ، ٌقرطُحأٗح ، ًٝ٘ص  ذطحعُح  ُٜح ٓح ض٣ٍىُح ٖٓ جُٔٞجو 

 مجألْح٤ْس ُٛ٘غ جُٔالذّ ٝجألؿط٤س ٝجُوٌٛٞ جٌُر٤ٍز يجش جُكىجب

جُٞجْؼس ٝجالٖؿحٌ ٖٓ ٌٝم جُٔوٟٞ ، ج١ًُ ًحٗصْر جذ٘ط٢ ضطِرُٚح ، 

ٝ ْحٌػُحأٗح ج٠ُ ضِر٤س جُطِد كٌٞج ، كـٍْصُح ك٢ ٗلّ جذ٘ط٢ جُٛـ٤ٍز 

ْٕر ضٌٕٞ ٍٓجػ٤س  ح ؾُءٌح ٖٓ جُؼحتِس ٝػ٤ِٜح ج ٖؼٌٞج ذحُٔٓإ٤ُٝس ، ٝجِّٜٗب

ِّٕب جألٍْ جُٓؼ٤ىز ٣ٌٕٞ ٌَُ كٍو  ْٕر ضوّٞ ذٞجؾرٜح وجتٔح ، ٝج ُِظٍٝف ، ٝج

 ..ٖٓ  كٍجوٛح ٝجؾدٌح ػ٤ِٚ جُو٤حّ ذٚ ػ٠ِ  ًَٔ ٝؾٚ

ٍْر جذ٘ط٢ ػ٠ِ ٢ٖء ، ذَ ٝؾىشُح ك٤ٜح ٤ٓال ج٠ُ جُطٍٛف ًٔح جُ٘حِ  ُْ جؾر

جُرحُـ٤ٖ ك٢ جالٛطٔحّ ذحُٞجؾد ، ٝجُؼ٘ح٣س ذحُ٘حِ جُٔك٤ط٤ٖ ، ٝجقطٍجّ ٖٓ 

ُٝح جألٚىهحء ػحضر٢٘ ج٢٘ٗ  ٣ؼ٤ٕ ٓؼ٘ح جٝ ٣ٍضر١ ذ٘ح ذٍٝجذ١ ًػ٤ٍز ، ذؼ

ْ ج٢٘ٗ ُْ   ٠حُدُح جذ٘ط٢ ذأٌٓٞ كٞم ٠حهس ػٍٔٛح ، ٌُٖٝ ق٤ٖ  نرٍضُٜح

ُّح ذٜح ضطٞػح جهط٘غ  ٛح ػ٠ِ ػَٔ ٖٓ جألػٔحٍ ، جُط٢ ًحٗصْر ضوٞ ٍْر  ؾر

جُٔكطؿٕٞ ذٞؾٜس ٗظ١ٍ ، غْ ٝؾىشُح جذ٘ط٢ ضطوىّ ك٢ جُٗؼٌٞ ذحُٔٓإ٤ُٝس 

 :ضؿحٙ  نطٜح جُٛـ٤ٍز ، كوحُصْر ٢ُ ٣ٞٓح

بدال من مالبس الورق الملون ، سوؾ أخٌُط ألختً المالبس من  -

 ..المماش

رحبُت بالفكرة الجمٌلة ، وبدأتُأشتري البنتً  لطعا من المماش 

 لتخٌط لها وألختها مالبس جمٌلة تحظى بإعجاب من ٌراها

(30) 
ى ذؼحّ ج٠ُ جُكى٣وس  ُططْ ْٕر ضًٛر٢ ٓغ  ٓي  ضٓطأي٤ٖٗ  ػح ذؿٔحٍ شنطي جُط٢ ضٛـٍُح

ٌؾٞقس جُط٢ ضكر٤ٖ ألجٌُٞٝو  ٌٝٝػس جألٖؿحٌ جُٔـٍْٝس ػ٠ِ جُؿحٗر٤ٖ ، ُٝطًٍرح ج

  ٝجُٟكي جُٔطٞجَٚ ج١ًُ ٣رؼعُح ،جُطأٌؾف ك٤ٜح ٝجُٛؼٞو ذٜح ُٔؼحٗوس جُٓٔحء ٝجٍُُ٘ٝ

 ٝ جُٔطغ جُط٢ ، نح٤ُس ٖٓ جُؿى٣ىق٤حزجُلٍـ ج٠ُ جُ٘لِٞ جُط٢ ُْ ضؿىْر جٌُػ٤ٍ ٓ٘ٚ ك٢ 

ُٖح ج٣ؿحوٛح ج٥نٍٕٝ، ضوٍٞ ٌُٔح   :ٌٓٔح  ٣كٓ



 اْن تخرجا ال ٌرضىْن ٌعود والدُكما ، فانّه  أ لبل ،اذهبا وعودا بسرعة  -

 ..بدون اذنه

 ! سنعود بسرعة ،منا العزٌزة أ نعمْ  -

ختكما الصؽٌرة  ، وحافظا علٌها ، لتحملها احداكن فترة من أ اصطحبا  -

 ..الزمن  وحٌن تتعُب ، تحملُها األخرى

 ..نعم أمنا -

 ، وكنِت تحبٌنها كثٌرا ، ال تتجاوزالثمانٌة أشهركانت اختكما الصؽٌرة 

وتحرصٌن على العناٌة بها وتلبٌة ما تطلبه من حمل على األٌدي وتدلٌل 

 .واسماعها الكلمات الجمٌلة ومالعبتها

 ، كان نادر الحدوثنتما فرحتان ، فخروجكما منه أ تخرجان من المنزل و

 الؽلٌظ من بإسماعكنتبمٌن فً البٌت وتستمعن الى الكبٌرات الالتً ٌفرحن 

... نتم الصؽارال تحبونهاأان لم توافْك احداكن على تلبٌة األوامر التً ،الكالم 

 فمد استطعِت الخروج من ، األراجٌُح كثٌرةٌ فً الحدٌمة الؽنّاء ونفُسن جذلى

...  ماذا ٌجري بداخلهاال ُ ٌعرُؾ الناسُ الملعة الكبٌرة التً 

راجٌح ، عل الراكبات الثالث  ٌنزلن منها ، فتتاح ألن عند احدى ااتنتظر

تعلو ، الفرصة فً التمتع بالركوب ككل األطفال الموجودٌن هنا مالن

وجوههم الفرحة ، وتستبد بهم السعادة ، تخلو االرجوحة من راكباتها 

:  تدعوكما احدى االمهات ،الصؽٌرات 

-  ًّ  .. ، هٌا أٌتها الصؽٌرتانتمدما  الى هنا عزٌزت

 التً ،ٌفرُحكما لولُها ، تصعدان الى االرجوحة بمساعدة المرأة الكبٌرة  

وكأن  الدنٌا ،كً ٌستمر ضحككما بفرح وجذل ،تنطلك بدفع االرجوحة عالٌا 

للتروٌح عن ،الى هذه الحدٌمة ،تفتُح ذراعٌها مرحبة بمدومكما هذا المساء 

النفس المتعطشة الى بعض من الفرح  ، ٌستمر تأرجُحكما عالٌا من لبل 

 :لبل ان تصعدا االرجوحة ،المرأة الكبٌرة التً  لالت لكما 

 ..اصعدا وافرحا وسوؾ اعتنً بأختكما الصؽٌرة -

بعد اْن اكتفٌتما من التأرجح الذي ٌبعُث الفرحة ،تنزالن من االرجوحة 

ختن التً أ ، تسألٌن لم تعٌشا مثلها من لبلُ التً ،وٌؤجُج الشعور بالمتعة 

 :تصؽرن بعام 

ختنا الصؽٌرة ؟ أأٌن  -

 ؟ختُنا الصؽٌرة أٌن ،أاٌن ذهبْت ؟ خالتً! هللا ٌا  ، ال أدري -

كما  وأكنتُ  - !  ، سوؾ نجدُهاال تبالٌا ، فلم أنتبه للصؽٌرة ، باألرجوحةنتما أهزُّ

ن تذهْب ؟ البدّ اّن احدى معارفكما لد حملتها للٌال ، وسوؾ تعودُ أٌن ٌمكنُ أ

 ..بها الٌكما ، فال تخافا



نّكما لم تنتبها الى أعٌنكما الصؽٌرة ، كٌؾ أْن تنبثك من أ  توشُن الدموعُ 

نفسكما فمط ؟ ماذا أشمٌمتكما الصؽٌرة ، وانهمكتما باللعب والتروٌح عن 

 ستفعالن ؟

 ماذا سنفعل ؟ -

 ! اال نخرج كان ٌجب ! ال أدري -

:   تؽادُركما المرأةُ الكبٌرةُ التً كانْت تساعدُكما بالتأرجح لابلة 

! عثُر على الصؽٌرةأ ، سوؾ ال تخافا -

التً ما اْن ،ومعها  امرأةٌ تحمأُلختكم الصؽٌرة ،بعد دلابك  المتكلمة ُتعودُ 

 :تراكما حتى ترمً بنفسها بٌن أحضانن ، تخبركما المرأة الكبٌرة 

! هذه المرأة تدّعً اّن اختكم ابنتها -

 !ختناأ لكنها  -

 !نّها لد عرفتكمأ ووجودُها بٌن أحضانن دلٌل على ،انها اختكم  -

مكما بما حدث ، تمرر معالبتكما على أتؽادران الحدٌمة بسرعة ، تخبران 

 : باالنتباه اوعدم تنفٌذ نصابحها لكم،االهمال 

! ختكما أماذا كنّا سنفعُل اْن لْم نعثر على !  الخطأ مرة اخرى ال تكرراحتى  -

 هللاُ احدى بابعات ال سامح او ،وسرلتْها تلن المرأةُ وجعلتها احدى المتسوالت

 ! الالتً ٌنتملن من مكان الى آخر بحثا عن الرزق الحرام!الهوى

 !مً ؟ ٌا أوما معنى بابعات الهوى -

 كٌؾ أشرح لكما ؟ عندما تكبران سوؾ تعرفان معانً الكثٌر من الكلمات  -

 ..ن التعرُؾ الى معانٌهاأل لكما اال ٌصحُ التً ،
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ُْ ضط١ًًٍ ٓط٠ جذطى ش جٌضىجء جُؼرحءز ، ٝؾىش ٗلٓي ًٔح جُر٘حش 

جُٛـ٤ٍجش ك٢ ٓػَ ْ٘ي ، ضطِلؼ٤ٖ ذؼرحءز كٟلحٞس ، ٝجٗص ْؼ٤ىز ذًٜج 

جُـطحء ، ج١ًُ ضؿى٣ٖ ؾ٤ٔغ جُ٘ٓحء ٛ٘ح ٣ٍقرٖ ذٚ ، ٣ٍ٣ٝ٘ٚ ػ٘ٞجٗح 

ُِل٤ِٟس ٝجالْطوحٓس ٝجُهِن جٍُك٤غ ، ُْ ضٛحوه٢ ٖٓ ًحٗص ضهِغ جُؼرحءز ، 

 ذٜح ،  ٘٘ص جٕ ؾ٤ٔغ جُر٘حش جُٛـ٤ٍجش ١جٝ ٗٗأش ك٢ ذ٤ثس ال ضٍضٝ

٣ٍضى٣ٖ   ًٛج جُِرحِ جألْٞو ، ٝجْطوٍ ك٢ ػوِي جٗٚ ٖٓ جألٌٓٞ جُؿ٤ِٔس 

١ ٍُكٟٜح ٓحوجّ جُؿ٤ٔغ هى جضلن عجُط٢ ٣ؿد جٕ ض٢ٍٞ ذٜح ، ٝجٗٚ ال وج

ػ٠ِ جُطٍق٤د ذٜح ، ٝ ٚركص ٖٓ ٖٞٔ جُؼحوجش ، ًْٝ ًحٗٞج ٣ٍووٕٝ 



ػ٠ِ ٓٓحٓؼي جٕ جقطٍجّ جُؼحوجش ٝجُطوح٤ُى ٣ٌٞظُح ن٤ٍج ٓطٞجٚال ، 

٣ٝكون ْؼحوز ٓٓطٍٔز ، ٝ ٗص ٓط٤ؼس ًحألن٣ٍحش ضٔحٓح ُٔح ضؼحٌف 

جُ٘حِ ػ٠ِ جقطٍجٓٚ ، قط٠ ًحٕ يُي ج٤ُّٞ ، نٍؾص ٓغ جقىٟ ٚى٣وحضي 

، ٝيٛرطٔح ج٠ُ جُٓٞم الذط٤حع ذؼٝ جُكحؾحش ألٍْضي ، ٝجٗطٔح ضطكىغحٕ 

ك٢ يُي جُٓٞم جٌُر٤ٍ ، هىّ ٌؾَ ًر٤ٍ ، ُْ ض٢ٌٗٞ ضؼٍك٤٘ٚ ، ِْْ ػ٠ِ 

ٚى٣وطي ، ٝجنً ٣ىجػرٜح ذكًٍحش ُْ ض٢ٌٗٞ هى ضؼٍكص ػ٤ِٜح ْحذوح ، ُْ 

ضؼطحو١ ػ٠ِ جٕ ٣ٔى جٍُؾَ ٣ى٣ٚ ج٠ُ  ١ جٍٓ ز ،  ذٞى ُْ ٣لؼِٜح ٓغ جٓي ، 

 ٓحٓي ػ٠ِ جالهَ ، ٝضِي جُٜٔٓحش جُٓحقٍز  ، جُط٢ ً٘ص ضك٤ٍٖٚ ػ٠ِ 

ْٔحػٜح ق٤ٖ ٣ٍٜع جُؿ٤ٔغ  ج٠ُ ِْطحٕ جٌٍُٟ ، ُْٝ ضؼٍك٢ ق٤ٜ٘ح ٓح 

جُىجػ٢ ج٤ُٜح ، ٝٓحيج ٣ٌٖٔ  ٕ ٣لؼَ  ذٞى ٖٓ جكؼحٍ ، كطٍقد جٓي كٍقس 

ِِٜٓس ، ك٢ ٤ٍٓٓى جُٔٗطٍى ٓغ ٚى٣وطي ٝؾىش جٍُؾَ ٣وّٞ ذكًٍحش 

ُْ ضأُل٢ ٓػِٜح ك٢ ُُٓ٘ي جٌُر٤ٍ ، ج١ًُ ًَ قًٍس ك٤ٚ ٓىٌْٝس ذؼ٘ح٣س 

كحتوس ، ٝال ٝؾٞو ُكًٍحش ػرػ٤س ، جٝ  ُلح  الٓؼ٠٘ ُٜح ، جٝ ضِي جُط٢ 

ضإو١ ج٠ُ ٗطحتؽ ؿ٤ٍ ٓكٔٞوز ، ُوى ػِٔٞى جٗٚ ٣ؿد جُطل٤ٌٍ ك٢ ػٞجهد 

جٌُِٔس هرَ ٗطوٜح ، ًُٜج ٗٗأش ه٤ِِس جٌُالّ ، ضك٤ٖ٘ٓ جالٚـحء ج٠ُ ٓح 

َُح ج٤ُٖٔٓ  جألِٚغ، ٣ٔٓي  ٣وُٞٚ جُٔؿ٤ىٕٝ ًُٜج جُلٖ جٍُك٤غ ،  نً جٍُؾ

ذلهً ٚى٣وطي ، ٢ٛٝ ضٟكي ٞكٌحش ُْ ٣ٌٖ  ِٛي ك٢ ٌُُْٓ٘ جُٔولَ 

وجتٔح ٣ٍٕٞٞ ػٜ٘ح ، ٣ٔى ٣ىٙ ج٠ُ جؾُجء ٖٓ ؾٓىٛح جُٛـ٤ٍ ، كط٘طِن 

ٞكٌحضٜح جُٔٗؿؼس ، ٤ٓٗي جالغ٘حٕ ٓؼح ، ًٝأٗي ُْ ض٢ٌٗٞ ٓٞؾٞوز ضِي 

جُِكظس ، ضٜٗى٣ٖ ٓىجػرحضٜٔح ، جُط٢ ُْ ضٌٖ ذ٣ٍثس ذٍ ١ جِٛي ، جٗطِن 

 :ٚٞضي ٓكطؿح

 . جٕ ضوطٍخ ٢٘ٓ ٕجٗي ال ٣ٔي -

 :٣ِطلصُح ج٤ُي جالغ٘حٕ  ، ٣وٍٞ ُي جٍُؾَ

  قوح ؟ ٖٝٓ ض٤ٌٖٗٞ جٗص ؟ -

 . ٗح قل٤ىز كالٕ -

 ٣ٓطٔغ جٍُؾَ ج٤ُي ، ٣ٟغ وٖىجٖطٚ ك٢ كٔٚ ، ٣ٝؿ١ٍ ٛحٌذح ، ٝجٗص 

ق٣ٍٛس ػ٠ِ ضِو٢ ًِٔحش جُطٗؿ٤غ ،  ٝهى  قٓ٘ص ٚ٘ؼح ًٛٙ جُِكظس ، 

 ضًٛر٤ٖ ج٠ُ ؾىى

ٔ ذ٢ ٌؾَ ًر٤ٍ - ٍِّب  !ضك

ٔ ؟ - ٍِّب   ٗص ؟ َٛ ًرٍش ًٓ٘ ج٥ٕ ؟ ٤ًق ضك

 ض٘و٤ِٖ ُٚ جُكٌح٣س ٌجؿرس ك٢ ًِٔس جْطكٓحٕ ُٔٞهلي ، ٌُ٘ٚ ذىال ٖٓ 

جالْطٔحع ج٠ُ ٜٗح٣س جُوٛس ٝٓؼٍكس قٌٔطي جُط٢ ؾحءش ٓرٌٍز ، ًٔح 

 :جػطىش وجتٔح



 .ُوى ًرٍش ًٔح ٣رىٝ ، قحٕ  ٝجٕ ٝٞغ جُ٘وحخ -

 ضلٍق٤ٖ ُألٍٓ ، ٝض٤ِِٜٖ ُٚ ، ُوى جٚركص جٍٓ ز ، ٣كطٍٜٓح جُ٘حِ ، 

 :٣ٝكٓرٕٞ ُٜح  ُق قٓحخ ، ٣وٍٞ ُي جذٞى

 ٣ح جذ٘ط٢ ، جٗص ج٥ٕ ٚـ٤ٍز ، ضطٗٞه٤ٖ ج٠ُ جٕ ضٌر١ٍ ، ١ال ضطؼؿَ -

ق٤ٖ ض٤ٌٖٗٞ ًر٤ٍز قوح ، ْطٍك٤ٟٖ ًٛج جُ٘وحخ ،  ٗٛكيِم ج٥ٕ 

، ق٤ٖ .   ٖٓ ٓ٘حٍٚضيٕذحُط٣ٍع ، أل٢٘ٗ ك٢ جُـى ، هى ال  ضٔي

ض٘ح٤ِٖٞ ٣ٝؼِٞ ٚٞضي  ألؾَ نِغ ًٛج جُ٘وحخ ج١ًُ ضٍقر٤ٖ ذٚ ج٤ُّٞ 

 !وٕٝ جٕ ضؼٍك٢ قو٤وطٚ 

 ُْ ضل٢ٜٔ جُٔؼ٠٘ جُكو٤و٢ ُِ٘ٛف ، ٝ ٌٍٚش ػ٠ِ ٝٞغ جُ٘وحخ ، 

ٝألٗي ٚـ٤ٍز  ، جػطحوش جُر٘حش ػ٠ِ جُِؼد ك٢ ٓػَ ْ٘ي ، ٝضظٖ 

ٚى٣وحضي جٕ ٓظٍٜى جُؿى٣ى جقىٟ ُؼري جُط٢ ضٍؿر٤ٖ ك٢ ٓلحؾأضْٜ ذٜح ، 

ِّٟبي  ٕ  قىج ْٜٓ٘ ُْ  ٣ؿٍٕٝ ػرحءضي ، ٣ٝظَ جُ٘وحخ ػ٠ِ ٝؾٜي ، ٣ٔ

٣لٜٔي ، ٓحيج ً٘ص ض٤ٍٖٓٝ ؟ جقطٍجّ ج٥نٍ قط٠  ج٠ُ وٌؾس  جٌْحش 

 ..ضطِؼحش جُ٘لّ جٍُجؿرس ك٢ جالٗؼطحم
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جٌضىشْر جذ٘ط٢ جُؼرحءز ك٢ ْٖ ٓرٌٍز ؾىج ، ُٝوى ٌؿرصُح ك٢ ٌكٝ جُلٌٍز 

ِّٖب جٍٚجٌٛح ػ٠ِ  جٌضىجء جُؼرحء ز ، ؾؼ٢ِ٘  ضٍجؾغُح ػٖ   ًٓ٘ جُرىج٣س ، ٌُٝ

ضٗؿ٤ؼٜح  ػ٠ِ ٌكٟٜح ، ٝٓح وجٓص جُر٘حشُح جُٛـ٤ٍجش ك٢ ٓػَ ْٜ٘ح 

ٍُح ج٠ُ  ٣ٍضى٣ٖ ًٛج جُِرحِ جألْٞو ، كال ٌٍٞ ك٢ جألٍٓ ، ً٘ص ق٤ٖ  ْحك

ُ٘ح ػ٠ِ نِؼٜح جُؼرحءز ،  جُٔىٕ جٌُر٤ٍز ، ٝ ٚكدُح ذٓٔس ٓؼ٢  قٍ

َُح ذٚ، ًٝػ٤ٍج ٓح ً٘صُح  ضِو٠ ًِٔحش  ضٍقد ٢ٛ ذحهطٍجق٢ ، ٝضؼٔ

جالْطٌ٘حٌ  ٖٓ جُٔك٤ط٤ٖ ذ٢ ، جٕ جذ٘ط٢ ضِٔيُح ؾٔحال ، هى ٣ؿؼِٜح ك٢ 

ٍٓ ٟ جُ٘ظٍ ، ٢ٌُ٘ٝ ً٘صُح ق٣ٍٛح ػ٠ِ  ال ضٌٕٞ ٝقىٛح ، ْٝل١ٍ ج٠ُ 

جُٔىٕ جٌُر٤ٍز ًحٗص ذٍكوط٢ جُىجتٔس ، ٝٓٞٞغ جٛطٔح٢ٓ ٌٝػح٣ط٢ ، ٢ٌُ٘ 

كٞؾثصُح ذحالهطٍجـ جألن٤ٍ ، جٗٚ ػ٠ِ ذٓٔس جٕ ضـط٢ ٝؾٜٜح ٝجٕ ضٟغ 

جُ٘وحخ ، ذكؿس جٕ  قىج ضؿٍ  ٝضكٍٔ ذٜح ، ٖٓ ٣ٌٖٔ جٕ ٣طكٍٔ ذطلِس 

ٚـ٤ٍز ك٢ جُٓحذؼس ، ٓكح٠س ذٔػَ ًٛٙ جٍُػح٣س ٖٓ  ٍْضٜح ، ٝضك٤ح ١ْٝ 

 قى ػ٠ِ جالهطٍجخ ٜٓ٘ح ، ٖٓ ًٛج جٍُؾَ ج١ًُ ؤهِؼس ًر٤ٍز ، ال ٣ؿٍ

٣ٌٖٔ جٕ ٣ىٗٞ ٖٓ جذ٘س ٣ؼٍف جٕ ػحتِس ًر٤ٍز ضكٍ٘ ػ٤ِٜح قٍٚح ًر٤ٍج 

، هى ٣ٌٕٞ ٓرحُـح ك٤ٚ ، قحُٝص  ٕ  ذ٤ٖ ُرٓٔس جٕ ٝٞغ جُ٘وحخ ٓح َجٍ 



ٓرٌٍج ؾىج ، ك٢ٜ  ٚـ٤ٍز ٖٝٓ قوٜح جٕ ضِؼد ، ضِي جُِؼد جٌُػ٤ٍز جُط٢ 

ْٕر ضٌٕٞ ٓػَ جٌُرحٌ ،  جهس ج ِّٞب ِّٕب ذٓٔس ًحٗص ض ضرىعُح ك٢ ٚ٘ؼٜح ،  وًٌصُح ج

ِّٕب ٝٞغ جُطلالش جُٛـ٤ٍجش ك٢ ذالوٗح ، كَٟ ذٌػ٤ٍ ٓٔح  ُْٝ ضىٌىْر ذؼى ج

ضؼ٤ٗٚ جُ٘ٓحءُح،ٖٓ قٍٓحٕ ًر٤ٍ ٖٓ ًَ جُكوٞم ، ضُحكح٠ جٍُٔ ز ذ٤ٌّ 

 ْٞو ٖٓ جُؤحٔ ، ًٝأٜٗح ككْ ٣ٍ٣ىٕٝ جٖؼحُٚ ، ٝضٟغ ػ٠ِ ٝؾٜٜح ٗوحذح 

 ْٞو ًحُكح ٣ٔ٘ؼٜح ٖٓ جٍُؤ٣س جُٞجٞكس ، ٝهى ٣ؿؼِٜح ًػ٤ٍز جُطؼػٍ ، 

ْٕر جغٌٞ  ٝ  ٌٝذٔح ضوغ ، ُوى ٝؾىش ٗل٢ٓ ك٢ ًٛٙ جُر٤ثس ، ٜٝٓٔح قحُٝطُحأ

 ضٍٔو ػ٠ِ هٞج٤ٜٗ٘ح جُؿحتٍز ،  ُْ  ٝكن، ٌُٖٝ ٤ًق ٣ٌٖٔ ٍُِٔء  ٕ ٣ػٌٞ 

ػ٠ِ جُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ٣كطٍٜٓح  ِٛٚ ، ٝض٤ٍٓ ٝكوٜح ػ٤ٍٗضٚ ، َٛ ٣وحذَ ًَ 

ٓكرطْٜ ذحٌٍُ٘جٕ ٝجُؿكٞو ، ٖٝٓ ُٚ ذؼى كوىجْٜٗ ؟ ٝهى ٓ٘كٞٙ جُٔكرس 

جُهحُٛس ، ٝجُؼطق جٌُر٤ٍ ، ك٢ قحُط٢ ضِي ، ؾىُح جُؿ٤ٔغ ٓ٘ىو٣ٖ 

ذطٍٛكحض٢ ،  ٢ِٛ ٝجهٍذحت٢ ٣ىِّبػٕٞ  ٢٘ٗ ؿ٤ٍ ٌٓطٍظ ذؼحوجش جألَٛ 

ْٗرأذى١ ٍٚجٓس  ًرٍ ، ٝ ٚىهحت٢ ٣وُٕٞٞ ج٢٘ٗ  ٝجألؾىجو ، ٝجِّٗٚب ػ٢ِِّب ج

ٓطٔٓي ذؼحوجش ذح٤ُس ، ٝػ٢ِ جٕ  ٗوً ٗل٢ٓ ٜٓ٘ح ، ٝال  قى ٣ٌٔ٘ٚ  ٕ 

٣ل٢ٜ٘ٔ ٖٓ ٛإالء ج٣ًُٖ  ؾىْٛ ٓط٘حه٤ٟٖ ك٤ٔح ذ٤ْٜ٘ ضٔحّ جُط٘حهٝ ، 

ِّٓبي ذؼحوجش ٝضوح٤ُى  ٌجٛح ُْ ضؼى ض٘حْدُح ًٛج جُؼٍٛ ،  ْٗرأضٔ  ٢ِٛ ٣ٍ٣ىٕٝ  

ٝ ٚىهحت٢ ٣ط٢ٜ٘ٗٞٔ ذأ٢٘ٗ  ؾح١ٌ جألَٛ ًػ٤ٍج ، ٝ قطٍّ ٓٗحػٍْٛ ، 

ٝػ٤ِِّبإٔ  ذ٤ِّٖب  نطحءْٛ ٍٚجقس ذال ٓؿحِٓس ، ٝال  قى ْٜٓ٘ ٣ؼٍف ٖٓ  ١ 

ح ، َٝٓالء  ذ٤ثس ٓ٘ـِوس جٗح ، ٝال ٤ًق ضًٍصُح  ٚلٞف جُٔىٌْس جُط٢  قرِّٜب

جُؼِْ ٖٓ  ؾَ  ٕ  ْحػىَظ ٍْض٢ ، ٝال  ٍْض٢ ضىٌى قؿْ جُطٟك٤حش جُط٢ 

هىٓطٜح أل٤ٗأقرٜح ، ٝ ٣ٌىُح ُطِي جٍُٝجذ١ جُؿ٤ِٔس جٕ ضظَ قح٤ٓس ُإلٗٓحٕ 

أْؼ٠ ٢ً  ؾِّ٘بد ذٓٔس ق٤حز جُكٍٓحٕ جُط٢  ْٔر ٝٓظِِس ػ٠ِ ق٤حضٚ ، ًٝ

ػٗطٜح ، ٝ ٕ  ٌذ٤ٜح ٝ ػِٜٔح ُطؼٍف ٤ًق ضٞجَٕ ذ٤ٖ جألقرِّبحء ؾ٤ٔؼح ، 

ْٗرأغ٢٘ جذ٘ط٢ ػٖ  ٝ ال ضٟك٢ ذطٍف ْٜٓ٘ ٖٓ  ؾَ ٠ٍف آنٍ ، قحُٝصُح ج

هرٍٞ  ٝٞغ جُ٘وحخ ػ٠ِ ٝؾٜٜح جُٛـ٤ٍ ، ٓر٤٘ح ُٜح جٜٗح ٓح َجُص ٠لِس 

ِّٕب جُٛـ٤ٍجش ك٢ ٓػَ ْٜ٘ح ُْ ٣ٟؼٖ جُ٘وحخ ، ٢ٌُ٘ٝ ق٤ٖ  ذؼىُح ، ٝج

ٝؾىش ضٌٜٔٓح ذحٕ ضٛرف ًر٤ٍز ذ٘ظٍ ٗلٜٓح ،ٝجٕ ضٓحٌع ذحُورٍٞ 

 ، ٚٔصُح ػ٠ِ ٟٓٝ ، ٓٔح  غحٌ جْطٌ٘حٌ جٚىهحت٢ ٝجضٜحْٜٓ ّذحهطٍجقٚ

 ٍْض٢ ، قط٠ ُٞ ً٘صُح ؿ٤ٍ ٓطلن ش٢ُ ج٢٘ٗ وجتْ جُٔٞجكوس ػ٠ِ جهطٍجقح

 ....ٓؼٜح  ك٢  ٌٓٞ  ْح٤ْس ضٓرد جٌٍُٟ ٢ُ ٝالذ٘ط٢
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ذ٘حش ٚـ٤ٍجش ك٢ ٓػَ ػٍٔى ضٔحٓح ، جؾطٔؼٖ يُي ج٤ُّٞ ك٢ ُُٓ٘ي ، 

ٝهى جٌضى٣ٖ  ؾَٔ جُٔالذّ ، هرَ جالقطلحٍ  ٌِْٞى ج٠ُ ضحؾٍ  هٔٗس 

ٓؼٍٝف ك٢ ٓى٣٘طٌْ جُٛـ٤ٍز ، ٠ِٝرٞج ٓ٘ي جٕ ضهطح١ٌ ٗٞع  جُؤحٔ 

ج١ًُ ضكر٤ٖ  ، ٖٓ ذ٤ٖ  ُٞجٕ ٝ ٗٞجع ٓهطِلس ٖٓ جألهٔٗس ،  ٝٚٞج جُرحتغ 

 ٕ ٣ؼٍٜٞح  ٓحٓي ،  نً جُرحتغُح ٣ٟغ جٓحٓي ٚ٘ٞكح ٖٓ جُؤحٔ ضهطِقُح 

ٖٓ ق٤ع جألٗٞجع ٝجألُٞجٕ ، ٝ ٗص ٝجهلس  ٓحٓٚ ، ٣ٌػٍ ػٍٜ جُرٟحػس 

 :ذأٌٖحٍ ٓط٘ٞػس ، ٝجُرحتغ ٣طٓحءٍ

  ١  ٗٞجع ضكر٤ٖ ؟ -

 هرَ ًٛج ج٤ُّٞ ًحٕ  ذٞى ٣رطحع ُي ٓح ٣كد ٖٓ جألٗٞجع ،  ٓٔح ٣ػ٤ٍ 

جػؿحخ ؾ٤ٔغ ٖٓ ٣ٍٟ  جُٔالذّ ػ٤ِي ، ٓحوق٤ٖ  جًُٝم جُؿ٤َٔ 

ٝجالنط٤حٌ جُكٖٓ ، ًٛج ج٤ُّٞ ، ٠ِرٞج ٓ٘ي  ٕ ضهطح١ٌ ذ٘لٓي ٗٞع 

جُؤحٔ ُٝٞٗٚ ،  ٖحٌش ٣ىى ج٠ُ ُٕٞ  قٍٔ ، ًحٕ ك٢ ٌٓحٕ ذؼ٤ى ٖٓ  

جُوطغ جُط٢ ٝٞؼٜح جُرحتغ  ذ٤ٖ ٣ى٣ي ،ً٘ص ضل٤ِٟٖ جألقٍٔ  ػ٠ِ ذو٤س 

 ..جألُٞجٕ 

 

 :هحُٞج ُي ك٢ جٍُُٔ٘  ق٤ٖ ػىشِم ج٤ُْٜ ٓغ هطؼس جُؤحٔ 

 لماذا هذا اللون ؟ -

 !انه جمٌل -

هذا اللون ال ٌرتدٌه ! اوع ، انت ال تفهمٌن كٌؾ تختارٌن الجمٌل  -

 !الرالون من الناس

تسكتٌن على مضض ، ٌعجبن هذا اللون ؟ فهل تختارٌن ما ٌعجبهم 

 :هم ؟ ، وكثٌرا ما سمعت  الجملة تتردد 

 !ُكل ما ٌعجبن ، وألبْس ما ٌعجب الناس -

ٚكرطي ػٔطي ج٠ُ  ٍٜٓ ن٤ح٠س ك٢ جُٔى٣٘س، ٝجنط٤ٍش ُي جُطل٤ِٛس 

جُٔ٘حْرس ، ك٢ ًٛج ج٤ُّٞ ق٤ٖ جٌضى٣ص ٓالذٓي جُؿى٣ىز ، ٝجُط٢ ْحٛٔصِم 

ك٢ جنط٤حٌٛح ، ذىٝش ٓغ ؾ٤ٔغ جُكحٍٞجش ، ًٝأٌٖٗ ك٢ ػٍِ ؾ٤َٔ ، 

ٚر٤حش ٚـ٤ٍجش ك٢ ػٍٔ جُٓحذؼس ، جؾطٔؼٖ ٓؼح ك٢ ؿٍكس ًر٤ٍز ك٢ 

 ٞٗي فِّب جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ، ًحٗص جقىجٖٛ ٚى٣وطي ك٢ جٌُطِّبحخ ق٤ع ٣ف

جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، ٝجُرحه٤حش ُْ ضوغ ػ٤ِٜٖ ػ٤٘حى هرَ ًٛٙ جُِكظس ، ً٘صِم 

ْؼ٤ىز ؾىج ، ٝ ٗص ضؿى٣ٖ جالٛطٔحّ جٌُر٤ٍ ذ٘ؿحقي ، جُؿ٤ٔغ ٣وُٕٞٞ جٗي 

جؾطُش جالنطرحٌ ذٜٔحٌز ضٓطكو٤ٖ ػ٤ِٜح جُطٜ٘ثس ، ضٓٔؼ٤ٖ جٌُِٔحش 

جُكٓحٕ ، ٣وُٜٞح جُؿ٤ٔغ ُي ك٢ ًٛج ج٤ُّٞ جُؿ٤َٔ ، ُْٝ ضٓأ٢ُ ٗلٓي 



ٍُح ؟ ٝٓح ٢ٛ جُٔ٘حْرس ، ٝٓحيج جؾطُش ٖٓ جنطرحٌ ؟  أه٤ْ ًٛج جالقطلح َٔظ ُ

٤ًٝق ضْ ًٛج ؟ ًٛٙ جألْثِس ُْ ضططٍم ج٠ُ يٛ٘ي جُٛـ٤ٍ ك٢ يُي ج٤ُّٞ 

جُٓؼ٤ى ، ج٢ُٗء جُٞق٤ى ج١ًُ ضؼٍك٤٘ٚ ،  ٗي ج٤ُّٞ ػٍِٝ ٚـ٤ٍز ، هى 

 ٕ ٣طٌٌٍ ، ٓثحش ُٕح جٌضىش  ؾَٔ ٓح ػ٘ىٛح جقطلحء ذكىظ ًر٤ٍ ، ال ٣ٔي

جٌُِٔحش ضٓٔؼ٤ٖ ك٢ ًٛٙ جُٔ٘حْرس ، ٝٛإالء جُٛـ٤ٍجش ، جُط٢ ُْ ضوغ 

ػ٤ِٜٖ ػ٤٘حى هرَ ج٤ُّٞ ، ٤ًق جؾطٔؼٖ ٓؼح ك٢ ًٛٙ جُـٍكس ، ٝذًٜج 

جُؿٔحٍ ، ج١ًُ ُْ ضٜٗى١ ُٚ ٓػ٤ال ك٢  ٣حٓي جُٓحذوحش ، ضَٞع ػ٤ٌِٖ 

 ٚ٘حف جُك٣ِٞحش ٝجُؼٛحتٍجُط٢ ضؼحٝٗص جٌُػ٤ٍجش ٖٓ  ؾَ جُو٤حّ 

ٌـح ٌٍٓٓٝ ، ًأٗي ك٢ ػ٤ى ، ٣ٓٔؼٞٗي جٌُِٔس جُؿ٤ِٔس  ذحػىجوٙ ، ٝجٌَُ كٍ

جُط٢ ضطٞه٤ٖ ج٤ُٜح وجتٔح ، ٝ ٣رطؼىٕٝ ػٖ جُالٓرحالز جُط٢ ًػ٤ٍج ٓح ؾٍقص 

ٌ ٣ص ٚى٣وطي ...  جقٓحْي ، جٗص كٍقس ًٛج ج٤ُّٞ ، ٝ جُؿ٤ٔغ كٍقٕٞ

ك٢ جٌُطِّبحخ ٝجُط٢ ٣وغ ُُٜٓ٘ح جٓحّ جُر٤ص جٌُر٤ٍ ، ُْٝ ضط١ًًٍ جٕ ًٛٙ 

جُٛى٣وس ٗلٜٓح ٢ٛ جُط٢  ذٓررٜح جضٜٔٞى ذحٍُٓهس ، ضهطل٢ جُكٞجوظ 

جُٔإُٔس ٖٓ ٌ ْي جُٛـ٤ٍز ك٢ ًٛٙ جُٔ٘حْرس ، ٝال ضؼٍك٤ٖ جال جٗي ج٤ُّٞ 

 !ك٢ جقطلحٍ جألػ٤حو
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ٍْر ٗل٢ٓ ،    نر٢ٍٗٝ  ٕ جذ٘ط٢ هى  ًِٔصْر قلظ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، ُْٝ  ْح

ٌُح ، غْ  ْٕر ضوّٞ ذٔح ػؿُ ػ٘ٚ جٌُرح ٤ًق ضٌٔ٘صْر ك٢ ًٛٙ جُٖٓ جُٛـ٤ٍز ج

 وًٌصُح ذؼى ضل٤ٌٍ  ٕ ًَ ٢ٖء ؾحتُ ، كِٔحيج قٍ٘ آذحؤٗح ٝ ؾىجوٗح 

ِّٕب جُؼِْ ك٢ جُٛـٍ ًحُ٘وٕ  جُوىٓحء ػ٠ِ ضؼ٤ِٔ٘ح ًٓ٘ جُٛـٍ ،  ُْ ٣وُٞٞج ج

 ٓ٘حهٗطٜح ، ٕػ٠ِ جُكؿٍ ، ًٝٛٙ هحػىز ٚحترس ٖٓ هٞجػى جُك٤حز ال ٣ٔي

ُّح ذحنطرحٌ جذ٘ط٢   غرطصْر جُطؿٍذس ٚكطٜح ٓحتس ك٢ جُٔحتس ، ٌُٖٝ َٛ  هٞ

ألػٍف ٓحيج قلظصْر ٖٓ ضِي جُىٌِٝ جٌُػ٤ٍز ، جُط٢ وجٝٓص كطٍز ٣ٞ٠ِس 

ػ٠ِ قٌٟٞٛح ، َٝٛ ٚك٤ف جٜٗح ضٌٔ٘ص ٖٓ قلظ آ٣حضحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ 

ٌـح ك٢ ًٛٙ جُٔ٘حْرس ، ُٔحيج  َُح كٍ ًحِٓس ؟ جّ ذؼٝ جٌُٓٞ جُوٛحٌ ؟ جٌُ

ش ،  ٍِّب ُّح ذحنطرحٌٛح ، ٝضِي ٍٓقِس هى ٓ  ًِقُح جذ٘ط٢ كٞم ٠حهطٜح ، ٝ هٞ

ْٕر ضؿطحَ ٍٓجقَ  نٍٟ ال ضن  ػٖ ًٛٙ  ٤ٔٛس ، ٝجٕ ًحٗص ٗحؾكس ٍٝ قدُح ج

ْٗرأؾؼِٜح ٗحؾكس  ٣ٟح ك٢ ضؼِْ  ُٖح ج ك٢ قلظ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ، كحألقٓ



ْٕر ٣ىٌى ٤ٖثح ذىٜٝٗح ، ٝجٕ هحٍ ُٕح ٓرحوتأْح٤ْس ك٢ جُك٤حز ، ال ٣ٔي ُإلٗٓحٕ ج

ِّٕب ضِي جُىٌِٝ ك٢ قلظ جُوٍجٕ ًحك٤س ذحُ٘ٓرس ُِلطحز ، كٍ ٢٣ جٜٗح  جألَٛ ج

ْٕر ٣ؼِٔٞج جُلط٤حش جُؼِّٞ ٝج٥وجخ  ٤ُٓص ًحك٤س ، ٝػ٠ِ  ٤ُٝحء جألٌٓٞ ج

ٝجُكٓحخ ، ًَٝ جُٔؼِٞٓحش جُط٢ ٣كطحؾٜح جالٗٓحٕ ك٢ جُك٤حز ، ٢ً ٣ٌٕٞ 

 ج٥نٍٕٝ ، جٝ ٣ِٓرٞٗٚ جُكوٞم ، كألٗحَٞ ٖٓ ٣ْٞٙح ْؼ٤ىج ، ال ٣ـِد

ِّٖب ك٢ ْٜ٘ح ٖٓ  ْٕر ضًٛد جذ٘ط٢ ج٠ُ جُٔىٌْس، ْٞز  ذٖٔ ً  ؾَ ج

جُٛـ٤ٍجش ، ٢ٌُ٘ٝ ْأٝجؾٚ ذٔوحٝٓس ًر٤ٍز ، ٤ًق ٢ٌ٘٘ٔ٣ جؾط٤حَٛح ؟ 

ُٖح جٕ ضٌٕٞ جُوىٌز ػ٠ِ جُطالٝز ًحك٤س ، ٢ً ضطوٖ جذ٘ط٢ جُؼِّٞ  ٌٔ٣ َٛٝ

ْٕر ضىٌى ٓؼح٢ٗ جُوٍجٕ  ُٖح ج ٜح ك٢ ًٛٙ جُك٤حز ، ٤ًٝق ٣ٌٔ جُط٢ ضكطحؾُح

ج٣ٌٍُْ ، ٢ٛٝ ٓح َجُص ٚـ٤ٍز  ٝال ، ٝجٜٗح ك٢ ٓإْٓس  جٌُطِّبحخ ُِطكل٤ظ 

ُْ ٣ؼِٔٞٛح جُٔؼح٢ٗ جُٞجؾد ضؼِٜٔح ، ٤ًق ضٌٕٞ جُٔؼحٌف جُط٢ جًطٓرطٜح 

ك٢ ْٜ٘ح جُٛـ٤ٍ ًٛج ًحك٤س ُٜح ك٢ ٓٓطورَ  ٣حٜٓح ؟  َٝٛ ضؼِٔص كؼال ؟ 

 :ْأُصُح جذ٘ط٢ هرَ ٤ٓٞ٣ٖ ٖٓ ًٛج جالقطلحٍ 

 ماذا تفعُل البنات فً الكتاب ؟ -

 .بعُضهن ٌكنسن، والبعُض األخر ٌساعدن المالٌة فً تجهٌز الطعام  -

 وأنت ؟ ماذا تفعلٌن ؟ -

كنُت فً البداٌة أجلُس مع بعض البنات ، وحٌن وجدُت ان األكثرٌة  -

 ..منهن ،تموُم بمساعدة المالٌة فً أشؽال منزلها ، أخذتُألتدي بهن

 ومتى تمرأنَم المرآن ؟ -

 حٌن تنتهً األشؽاُل المنزلٌة ، تجلس المالٌة فً وسط الؽرفة ،  -

نجلس محٌطات بها ، تطلب من  احدانا ان تبد أ المراءة  ثم تبدأ التً 

 .تلٌها 

 هل تمربٌن أنت كل ٌوم ؟ -

 .. لٌس كل ٌوم ، احٌانا  ال ٌأتٌنً الدور -

 ٌٟ جُؼحُْ ٣ططٌٞ ذحْطٍٔجٌ ، ٝال ٣رح٢ُ ذٖٔ ٣وق ك٢ ٌٓحٗٚ ٓإغٍج 

جًٍُٞو ، ٤ًق  ْطط٤غ جٕ  ه٘غ جألٍْز  ذٞؾٜس ٗظ١ٍ ، ٝجٕ  ذ٤ِّٖب ُْٜ 

ٖىز قر٢ ُْٜ ،ٌؿْ جنطالك٢ ٓؼْٜ ذح٥ٌجء ٝجالكٌحٌ ،  ٗح جقطٍْٜٓ ًػ٤ٍج 

ُٕح ٍٚجػح قحوج ذ٤ٖ ٝجؾرحض٢  ٝال جٌؿد ك٢ جٕ جنٍْٓٛ ، ًُٜج  ػ٤

جألذ٣ٞس ،ٝٝجؾرحض٢ ٗكٞ  ذ١ِّٞب جُؼ٣ُ٣ُٖ ، ٝ ذ٘حء جُٔى٣٘س ٖٓٔ ٣كِٞ ُْٜ  ٕ 

٣٘حهٗٞج  ٌٓٞٗح جُهحٚس ٤ُىُٞج ذىُْٞٛ ٣ٝأضٞج ذآٌجء ٓح  ٍُٗ هللا ذٜح ٖٓ 

ِْطحٕ ، ضٓطرى ذ٢ جُك٤ٍز ، ٣ٝو٢ٟ ػ٠ِ ٌجقط٢ جٍُٛجع جٌُر٤ٍ ذ٤ٖ ٓح 



 ؾىٙ قو٤وس ٣ؿد  ٕ  وجكغ ػٜ٘ح ٝػٖ ػٍكح٢ٗ ذؿ٤َٔ ٖٓ  ؿىم ػ٢ِِّب 

 ذحُىفء، ٌؿْ قٍٓح٢ٗ  ق٤حٗح عجُكد ٝجُك٘حٕ ، ٝٓ٘ك٢٘ جُٗؼٌٞ جٍُجب

ٖٓ جألٌٓٞ جُٔح٤ُس جُط٢  ؾى  ذؼٝ  هٍج٢ٗ ٓطٔطؼ٤ٖ ذٜح ، ٢ٌُ٘ٝ  ؾى ُْٜ 

جُؼًٌ ، ك٤ِٓٞج هحو٣ٌٖ ػ٠ِ ضٞك٤ٍ ٓح ٗكِْ ذٚ ٖٓ  ٤ٖحء ُْ ٣ٓطط٤ؼٞج 

 ..ضوى٣ٜٔح ٌؿْ ًلحقْٜ جُط٣َٞ

 

 

(35) 
ُْ ضٓطط٤ؼ٢ جٕ ضٓطٞػر٢ جُكىظ ، ٌؿْ جٕ جُؿ٤ٔغ  ذىٝج ٌ ٣ْٜ ك٤ٚ ، 

ُٔحيج ٣وىٕٓٞ ػ٠ِ ًٛج جُؼَٔ ، ُٝٔحيج جْطكن ػِْٜٔ جُٞق٢ٗ ٝجُوح٢ْ 

يُي جُطأ٤٣ى ؟ ُٝٔحيج هىٓٞٛح ٞك٤س ُِٞجؾد ٝجُٔكحكظس ػ٠ِ جُطوح٤ُى ،  

جُؿ٤ٔغ ٖٓ قُٞي ٣طكىظ ػٖ ضِي جُلطحز جُؿ٤ِٔس ، ٝجُط٢ ُْ ضٍػٜح جُؼحتِس 

، كٗرِّبص  الٓرح٤ُس ذٔح ٣وٍٙ جُ٘حِ ، ٝج١ًُ ضكطٍٓٚ جألػٍجف ٝجُؼحوجش 

جُط٢ جْطوٍش ك٢ جُؼوٍٞ ٝجُوِٞخ ًٝأٜٗح هٞج٤ٖٗ الذىِّب ٖٓ جقطٍجٜٓح ، 

ٝجذىجء جُطوى٣ٍ جٌُر٤ٍ ُٜح ٝجُطوى٣ّ ، ً٘طٔح ضِؼرحٕ  ق٤حٗح ٓؼح ، ًٝػ٤ٍج ٓح 

  جُؿ٤ٔغجً٘ص ضٓٔؼ٤ٖ ػرحٌجش جالْطٜؿحٕ ،ٖٓ ضٍٛكحضٜح جُط٢ ال ٣وٍٙ

 .. جٕ ضٛحقر٤ٜحمجض٤ًٍٜح ، جٜٗح ذحتٓس ، ال ضٓطف -

ْٕر ضط١ٌٍ٘ ُِٛكرس ،   ُْٝ ض٢ٌٗٞ ضؼٍك٤ٖ ُٔحيج ٣٘ٛكي ذؼٝ ٓؼحٌكي  

ٝؾىضٜح ٓٔطؼس ك٢ جُٔٗحًٌس ك٢  ُؼحخ جُطلُٞس ، ضأض٢ ج٠ُ ُُٓ٘ي جٌُر٤ٍ 

، ٝضٗطًٍحٕ ٓؼح ك٢ ُؼد ٓٓطٍٔ ٠ٞجٍ جُٜ٘حٌ ، قط٠ جيج ٓح  َكص 

ُّح ج٠ُ جُٔـ٤د جْطأيٗص ك٢ جُٔـحوٌز   .جُٗٔ

 َٝٛ ُٜح ٍُٓ٘ ٣أ٣ٜٝح ، ٢ً ضٓحٌع ج٠ُ جًُٛحخ ؟ -

ْٕر ًحٗص ٣ط٤ٔس ، ٓح يٗرٜح ؟ ُٝٔحيج ٣ؼحِٜٓح جُ٘حِ ذطِي جُوٓٞز جُط٢ ال   ج

 ُٜح ٓرٌٍج ، ٝٓحيج ؾ٘ص ٢ٛ جٕ كوىش جُٞجُى جُكٕ٘ٞ ، ُطؼط٢٘ ذٜح ٕضؿى١

 جُٞجُىز جُلو٤ٍز ، ُٔحيج ٣ٓطٌٍٕ٘ٝ ػ٠ِ جألّ جٕ ضٍذ٢  ٝالوٛح؟

 !جٜٗح جذ٘س  ٜٓح -

 ٕ  ٌٚ٘ٔ٣ ٖ َٓظ   ْثِس ًػ٤ٍز ضىٌٝ ك٢ ػوِي ، ٝال ضؿى٣ٖ ُٜح  ؾٞذس ٝجك٤س ، 

 ٣ٞٞف ُي ٓح جْطؼ٠ٛ ػ٠ِ كٜٔي؟

 ضطُٝؼُح ق٤ِٔس ٣ٝػ٤ٍ يُي جُكىظ جْطـٍجذي ، ٤ًق ضطُٝؼُح جُطلِس جُط٢ 

 جٕ ضؿؼِٜح ًٕحٗص ضِؼد ٓؼي ؟ٝجُط٢ ضٌرٍى ذرؼٝ ج٤ُٖ٘ٓ ٝجُط٤ال ٣ٔي

ٗحٞؿس ضكٖٓ جُطٍٛف ؟ كحُؿ٤ٔغُح ٣وٍٞ جٜٗح جذ٘س  ٜٓح ، ؾثص ج٠ُ  ذ٤ي 

 :٣ٞٓح ٓٓطلٍٓز

 ٓح ٓؼ٠٘ جذ٘س  ٜٓح ؟ -



 .. جٜٗح ُْ ضكٖٓ ضٍذ٤طٜح -

 : ٣ٍٟ  ذٞى ق٤ٍضي ٝجٞكس ػ٠ِ ٝؾٜي ، ك٤ٓحٌع ج٠ُ جُوٍٞ

ُٖح جُطٍذ٤س ، ١ال ضٓٔغ - ٓح ٣وٍٞ جُظحُٕٔٞ ٣ح جذ٘ط٢  ، جألّ ٓػَ جألخ ضكٓ

ِّٖب ضؼحٕٝ جالغ٤ٖ٘  كَٟ وجتٔح ك٢  ض٘ٗثس جألذ٘حء ٌُٝ. 

ٍُح جالنطرحء ٖٓ  ػىٝ ٣طٍذٙ ذٜح   كٞؾثصِم ذُٝجؾٜح ٓرٌٍز ، ًٝأٜٗح ضكحٝ

 :، ؾحءش ٝٝوػطي ٝجُىٓٞع ٝجٞكس ػ٠ِ ٓك٤حٛح 

ٌُح ج٠ُ ٌٓحٕ ذؼ٤ى -  !ْٞف  ؿحو

ُٖح ضطكٍى ، ٓطكىغس ػٖ كطحز ٚـ٤ٍز ،   ٌُٖٝ ًٛٙ جُٔـحوٌز ُْ ضطْ ، كحألُٓ

ٜح  ضٍذ٤طٜح ، ٠ؼٜ٘ح ج٤ُّٞ  نٞٛح ػىز ٠ؼ٘حش وكحػح ػٖ  ُٓح ْ٘رأ ُْ ضكٓ

 .جٍُٗف

 ًٛج ٓح ضوُٞٚ جُ٘ٓٞز جُؼٞجؾُ، جُالت٢ ْحٌػٖ ج٠ُ ذ٤ص ؾىضي إلػالٕ 

جُ٘رأ ، ضٓطٔؼ٤ٖ ج٠ُ جُكٌح٣حش جٌُػ٤ٍز ػٖ يُي جُكىظ جُٔلؿغ، ٌؿْ ًَ 

٢ٖء ًحٗص ٌك٤وطي ك٢ جُِؼد ، ٝضِي جُكٌح٣حش ُْ ضلحٌهٜح ٣ٞٓح ، ٌُٖٝ 

ًٛج ج٤ُّٞ ض٣ُى ضِي جُطٞجذَ جُط٢ ٝٞؼص قٍٞ جُوٛس َٝجوضٜح ٌٝٗوح ، 

 ، ٓح ج١ًُ ٣ؼ٤٘ٚ جٍُٗف ؟ ٝٓح ٓؼ٠٘ جُىكحع ػ٘ٚ ؟ ُٝٔحيج ٕٝ ٗص ال ضؼ٢ِٔ

٣وطَ ق٤ِٔس ٌك٤وطي ك٢ جُِؼد  نٞٛح ؟ ًٝحٕ جُؿ٤ٔغ ٣ٛلٞٗٚ ذحُٔؼطٞٙ ، 

٤ًٝق ٣ٌٖٔ ُِٔؼطٞٙ جٕ ٣لؼَ ٤ٖثح ٣ٓطكن ًَ يُي جُطوى٣ٍ ك٢ ٓى٣٘طي 

جُٛـ٤ٍز ، جُط٢ ٛحؾص ٝٓحؾص ُىٟ ْٔحػٜح ذحألنرحٌ جُـ٣ٍرس ،جُط٢ ُْ 

 ضؼطى جٕ ضكَٛ ك٤ٜح؟

  ضكح٤ُٖٝ جٕ ضٓٔؼ٢ جُوٛس ٖٓ جكٞجٙ جُ٘ٓحء جٌُر٤ٍجش ، ٖٝٛ ٣وٖٛٛ 

 :ٓح ٌ ش  ػ٤ٜٖ٘ ك٢ ٝٞف جُٜ٘حٌ 

ق٤ِٔس ُْ ٣ٌٖ ُٜح  خ ٣كٖٓ ضٍذ٤طٜح ، ٌػطٜح  ٜٓح ، جُط٢  ًحٗص جٍٓ ز  -

كو١ ، ُْٝ ضطٛق ذٛلحش جٍُؾحٍ ، كطؿؼَ  ذ٘حءٛح ٝذ٘حضٜح ٣هٕٗٞ 

ٖٓ جُطوٍخ ٖٓ جألػٔحٍ جُلحقٗس ، ٌُٖٝ ق٤ِٔس ألٜٗح ذىٕٝ  خ 

٣ٍػحٛح ٣ُٝؾٍٛح ،  قرص ػٔحو جالذٖ جُٔىَُ ًُُي جالهطحػ٢ ، جُٔحُي 

ٌُػ٤ٍ ٖٓ جألٌج٢ٞ جٌُُجػ٤س ٓغ   جُلالق٤ٖ  ٚكحخ جأل٣ى١ جُط٢ 

 ..ضطؼٜى ٌَجػطٚ ذحُكٍظ ٝجالٌٝجء 

 ضٞج٤ِٖٚ جالْطٔحع ج٠ُ ضِي جُوٛس جُط٢ ضؿى٣ٜ٘ح كٞم هىٌضي ػ٠ِ 

 :جالْط٤ؼحخ ٝجُلْٜ ، ضٓٔؼ٤ٖ  ػرحٌز ضُؾٍى 

 . ُِٛـ٤ٍجش جٕ ٣ٓٔؼٖ ًٛٙ جُكٌح٣حشٕذٓٔس ، ال ٣ٔي -

 ..ٌُٖ ذٓٔس ػحهِس -

 !٤ٌُٖ ، جالكَٟ جٕ ضـحوٌ جُـٍكس  -

  ، وػ٤ٜح  ضرو٠ ، ٓح ج٤ٍُٟ  ك٢ ذوحتٜح ؟ىال ػ٢ِ -



 : ضٞجَٚ جُٔطكىغس جٌُالّ 

 ؿٞجٛح جذٖ جالهطحػ٢ ، ٚىهص ٝػٞوٙ ، ٝق٤ٖ هحٓص ذٔح ٠ِد ٜٓ٘ح  -

 .ضًٍٜح

  ُْ ضل٢ٜٔ ٍٓج٢ٓ جُكٌح٣س ، ُْٝ ضى٢ًٌ ذؼى ٓح يٗد ق٤ِٔس ؟

 ُٝٔحيج ضؼحهد ًٛج جُؼوحخ جُؼ٤ٍٓ ؟  ضوطَ ًٛٙ جُٛـ٤ٍز  ِٔح ؟ َٝٛ 

٣ٍٜخ جُ٘حِ ؾ٤ٔؼح ٖٓ  ٜٓح ؟ ضـِن جألذٞجخُح ك٢ ٝؾٜٜح ، ٝال ٣ٓٔف 

 :ألقى ذحْطورحُٜح ك٢ ُُٓ٘ٚ ، ضٓٔؼ٤ٖ  ذحى

  ُٜح ذحُىن٣١ٍٞح  ّ ذٓٔس ، ال ضٓٔف -

  ، ٤ًق  ٠ٍوُح ج٤ٌُٓٔ٘س ٖٓ ٢ُُ٘ٓ ؟ ٝهى ؾحءش ٤ٞلس ؟عال  ْطط٢ -

  جٜٗح نح٠ثس -

 جالذ٘س نح٠ثس ، َٛ   نطأش جألّ ج٣ٟح ؟ -

 ك٢  ٚالز جُؼٗحء ضٌٕٞ  ٓي ٌٜٓ٘ٔس ك٢  وجء جُلٍٜ ، ضٓٔؼ٤ٖ وهحش 

نحكطس ػ٠ِ جُرحخ ، ضؼٍك٤ٖ ٖٓ  ٢ٛ جُطحٌهس جُط٢ ضطٌٌٍ ٣َحٌجضٜح ، ك٢ 

ًٛج جُٞهص ٖٓ ًَ ٤ُِس ، ضٓحٌػ٤ٖ ج٠ُ كطف جُرحخ ، ضؿى٣٘أّ ٌك٤وطي ق٤ِٔس 

 ٓحّ جُرحخ ، ٝهى قِٔص ُي ٛىج٣ح ًػ٤ٍز ٖٓ  ُٞجٕ ٖٓ جأل٠ؼٔس ضؼٍف  ٗي 

ضكر٤ٜ٘ح ًػ٤ٍج ، جُهرُ ذحُِكْ ٝجُهرُ ذحُْٓٔٓ ، ضٍقر٤ٖ ذح٤ُٟلس ٝ ٗص ال 

َْظ ٣ٍؿد  ذٞجى ك٢ ػىّ جُٓٔحـ ُٜح ذ٣ُحٌضٌْ ؟ ُٝٔحيج ٣وُٕٞٞ ٕضى٢ًٌ ُ 

جٕ ق٤ِٔس ال  خ ُٜح ؟ ٝ ٗص ضؼٍك٤ٖ جٕ  ذحٛح ق٢ ٣ٍَم ، ٌُ٘ٚ كو٤ٍ ال 

 جُ٘وٞو جُط٢ ضٌل٤ٚ ُِؼ٘ح٣س ذُٝؾطٚ ٝجذ٘طٚ ، ًٝػ٤ٍج ٓح ْٔؼص جُٓإجٍ ى٣َٔ

 :ج١ًُ ٣طٍوو ػ٠ِ جألُٖٓ ذّٜٔ 

من أٌن تأتً أم حلٌمة بالمال ؟ وهً تعمل خادمة وزوجها عاطل  -

 عن العمل؟

كثٌرا ما انتابتن الحٌرة من وضع بعض الناس فً مدٌنتكم الصؽٌرة 

 :فتسارعٌن الى االستفسار

أبً ، لماذا نجد بعض الناس ال ٌملكون الطعام الذي ٌحتاجون ،  -

والبعض اآلخر ٌملن أمواال كثٌرة ؟ فٌرمً أنواعا من الطعام فً 

 سلة الممامة ؟

 !انه الظلم ٌا ابنتً العزٌزة ، وعدم توزٌع الثروات بعدالة بٌن البشر -

لم تفهمً شٌبا مما ٌمول أبون ، تجلسٌن مع الضٌفة وهً تتحدث مع 

محاولة ان تبادلٌها امن الحدٌث ، ولن والدتن تظل صامتة ال ! أمن 

 ..تجٌب ُ

 



 

(36) 

 
ْحكٍشُح ٣ٞٓح ٝجقىج ، ٝق٤ٖ ٌؾؼصُح ٝؾىش جُى٤ٗح ٓوِٞذس ٌ ْح ػ٠ِ ػود 

، قٌح٣حش ًػ٤ٍز ضًِٜٞح جألُٖٓ ، ٝؿٜٔٞ ٣ٓطرى ذحُ٘لِٞ ، ٝذٓٔس 

 جُكو٤وس ، ٝال ضىٌى ُٔحيج ًحٕ فقحتٍز ك٢ ًٛج جُؿٞ جٌُث٤د ، ال ضؼٍ

٤ٍٛٓ ق٤ِٔس ذٔػَ ًٛج جُٓٞء ؟ ُْٝ ٣ىػٜح ْٜ٘ح جُٛـ٤ٍ ضؼٍف ٓؼ٠٘ 

جالضٜحٓحش ٝجٕ ض٤ُٔ ذ٤ٖ جُٞجهغ ٝجُه٤حٍ ، ٝٓح يج ض٣ٍى جُكٌح٣حش جغرحضٚ ، 

ٝٓح ج١ًُ  ٣ٍؿد جُؼوَ ك٢ ض٤ٞٞكٚ ، كحُر٘صُح  نطأش ق٤ٖ ٚىهص 

 ك٢ ًٛٙ جُٔؼح٢ٗ ٤ٖثح ، ٙجوػحءجش جُكد ٝجُُٝجؼ ،ٖٓ ٖهٙ ال ٣لن

ْٕر ٣كد  ُٖح ُـ٢٘ ٓٓطرى ٣ِٔي جالهطحػ٤حش ٝجُ٘لٞي ٝجألٌٜ، ج ٤ًق ٣ٌٔ

كطحز ٚـ٤ٍز ، ذِـص ْٖ جُرِٞؽ ضٞج ، ٝٓح َجُص ضكد جُِؼد ٓغ 

جُٛـ٤ٍجش ، ٝضلَٟ  ُؼحخ جُٛر٤حٕ ٝجأل٠لحٍ ػ٠ِ جُؿِِٞ ك٢ جٍُُٔ٘ 

ًٔح ٣كطْ ْٖ جٍُٔجٛوس ، ٝٓح ٣ططِد جُكحٍ ٖٓ جذ٘س ٚـ٤ٍز ،  ٌجتؼس 

جُؿٔحٍ ، ض٘ظٍ ج٤ُٜح جُؼ٤ٕٞ ذ٣ٍرس ، ٝضط٘حهَ جألُٖٓ ٓح ضوّٞ ذٚ ٖٓ 

ضٍٛكحش ، ٝضٌٞو جُكٌح٣حش جُٔرحُؾ ذٜح هٜٛٛح جُٔػ٤ٍز ُالٖطرحٙ ٓغ جذٖ 

جالهطحػ٢ جُـ٢٘ ، ً٘طُحأػٍف ٗط٤ؿس جُوٛس ًٓ٘ جُرىج٣س ، ٌُٖٝ ٤ًق ٣ٌٖٔ 

جٗوحي ٠لِس ٤ٌٓٓ٘س ،ٖٓ ؿىٌ يتد ٓطٍِٔ ذطرحع جًُتحخ ، ٝهؼص ك٢ ٣ىٙ 

ٞك٤س  ٖرٚ ٣ط٤ٔس ، ُْ ضؿىْر ق٘حٕ جألخ ، ٝال ؾٍذص قُٓٚ ٌٝػح٣طٚ ،  

ًٝٔح ك٢ ًَ هٛس ٖٓ ًٛٙ جُوٛٙ ؿ٤ٍ جُٔطٌحكثس ، ٗٓطط٤غ جٕ ضىٌى 

نحضٔطٜح ٖٓ  ٍٝ جٗطالهٜح ، ٖٝٓ ضِي جُٜٔٓحش جُٔ٘رؼػس ذٛٔص ػٖ 

جُٗي ذحُلطحز جُط٢ ُْ ضكٖٓ ضٍذ٤طٜح ، كأنًش ضػن ذٖٔ ٤ُّ ٖٓ ِٓٛكطٜح 

ؼ٤ِٜح ٓ٘ظٍ   جُٞغٞم ذٚ ، ؿٌٍ جُٗحخ جٌُر٤ٍ ، ذٟك٤طٚ ج٤ٌُٓٔ٘س ، ٝٓػِِّب

جُٔط٤ِّْب  جُُٜٞحٕ ،ٖٝٓ ٖحٌف ػ٠ِ جُٔٞش  ٤ٜٖى جُكد ٝجُِٞػس ، 

كٛىهص وػٞجٙ ، ٝ ٓ٘ص ذٌالٓٚ جُٔ٘ٔن جُؿ٤َٔ ، ٢ٛٝ ُْ ضٓٔغ ًِٔس 

ؾ٤ِٔس ٖٓ ٓهِٞم ، ٝجػطحوش ػ٠ِ ْٔحع جٌُِٔحش جُوح٤ْس ٝجُطْٜ جُظحُٔس 

،جُط٢ ضوحذِٜح ك٢ ًَ ٌٓحٕ ضطأ هىٓحٛح  و٣ْ  ٌٞٚ ، ٝجُلطحز جُط٢ ُْ ضكٖٛ 

ؾ٤ىج  ٓحّ ٖٓ ٣كد جكطٍجْٜح ُؤس ْحتـس ، ْوطص ك٣ٍٓس ِْٜس ، ًٝحوش 

جُوٛس ضٌ٘ٗق  ٓحّ جُ٘حِ ك٢ ٓى٣٘ط٘ح جُٛـ٤ٍز جُٔكحكظس، جُط٢ ال 

 ذىج ذٔػَ ًٛٙ جُوٛٙ ،جُط٢ ضىٍ ػ٠ِ ْٞء جُطٍذ٤س ، ٝهِس جقطٍجّ ـضْٓ

جٍُ ١ جُؼحّ ،  ٝق٤ٖ ػٍف جالهطحػ٢ُح جٕ ك٣ٍٓس جذ٘ٚ ْٞف ٣ٌرٍ ذطٜ٘ح 

ٓؼِ٘ح ػٖ كؼِطٚ ج٤ُ٘ٗؼس ،  ٗٛف  قى جُٔٓح٤ًٖ جُلوٍجء ، ٕ ٣طوىّ ُُِٝجؼ 

ٜٓ٘ح ْطٍج ُٜح ك٢ ْر٤َ هللا ، ٝج١ًُ  ٍٓ ذحُٓطٍ ػ٠ِ جُٞال٣ح جُٟؼ٤لحش ، 



ٝهرَ جٍُؾَ جُلو٤ٍ جٕ ٣وّٞ ذٔح ٠ِد ٓ٘ٚ ،ُوحء ٓرِؾ ٖٓ جُٔحٍ ، ٝٓح  ًحٕ 

 ٖٓ غود ٣ىٍ ػ٠ِ  ٣١ى١ٌ جٕ جُكو٤وس جْٞ  ٓٔح ضٞهغ ، كحُلطحز ال ضؼحٕ

ح ٛ٘حى ك٢ ذطٜ٘ح ٓح ٛٞ  ٖى ٛٞال ، ك٢ ٤ُِس جُىنِس ،  جُٓو٠ٞ كو١ ، جِّٗٔب

ُّح ، ٝضؿٜٝ ق٤ِٔس ، ٝك٢ ذٞج٤ًٍ جُٛرحـ ٣إض٠ ذحُؿ٤ٖ٘  طٗقُح جُؿٍ ٣ٌُح

 ػ٠ِ جُ٘رأ  ٓحّ ٍٓ ٟ ٙجُٓلحـ ج٠ُ نحُٜح جُؿحُّ ك٢ جُٔو٠ٜ ، ٣ٝطِؼٕٞ

 :جُ٘حِ ٝ ْٔحػْٜ

ٍْر ج٣ٜح ج٣ٍُٗق ، ًٛج ُٝى جذٖ جنطي -  !جُؼٍِٝ .  ٗظ

ٍُح ، ٝال٣ؼٍفُح ٤ًق ٣ؿ٤د ، ٝجذ٘حء جُٔى٣٘س ًِْٜ ٣ؼٍكٕٞ جٕ    ٣لحؾأ جُهح

 .٤ُِس جالّٓ ًحٗص جُىنِس

 .. ٣ٓو١  ذحٌُٓطس جُوِر٤س

َُح جٍُ ١ ٝجُطىذ٤ٍ ٖو٤ن ق٤ِٔس جُٔؿ٘ٞٗإٔ ٣ـَٓ جُؼحٌ ، ٝجٕ ٣ػأٌ   ٣و٘غ  ٛ

ٖٓ  نطٚ جُط٢ ُطهص ٍٖف جُؼحتِس ، ٢ٛٝ ج٤ٌُٓٔ٘س  جُط٢ ُْ ضؼٍف 

وفء جُؼحتِس ، ٝال يجهص ق٘حٜٗح ٝػحٖص ٓكٍٝٓس ٖٓ جٍُػح٣س، ضطهر١ 

ك٢ جُك٤حز وٕٝ ٗحٚف ، قط٠  ٍٜ جألل ج١ًُ ًحٕ ؿحك٤ح ُْ ٣ؼٍفْر جٕ ُٚ 

جٕ : ٝهحٍ ذؼٝ جُٔطِؼ٤ٖ ػ٠ِ نلح٣ح جألٌٓٞ ..  جنطح جال ذؼى نط٤ثطٜح

ح هطِٜح  قىُح جألهٍذحء ٠ٌٓٝ جُٗو٤ن جٗٚ  ٖو٤ن ق٤ِٔس ُْ ٣ٍضٌد ؾٍٓح ، جِّٗٔب

 جقى ألٗٚ ذوطِٚ ق٤ِٔس ، ٙهحّ ذحُىٌٝ ن٤ٗس ٖٓ جُؼوحخ ، ٝجُٗو٤ن ال ٣ؼحهد

 ..٣ؼ٤ى جٍُٗف ج٠ُ جألٍْز جُط٢ ِْرٚ   جذٖ جالهطحػ٢ ٜٓ٘ح

 

 

 

(37) 
 ض٣ٍ٤ٖٓ ػ٠ِ ٖح٠ة جٍُٜ٘ ، ض٘ظ٣ٍٖ ج٠ُ ج٥الف ٖٓ ٤٠ٌٞ جُر١ ، ٢ٛٝ 

ُّح  ضطٔطغ ذًُي جُىكن جُٜحتَ ٖٓ جُؿٔحٍ ، ضٗحٛى٣ٖ ٌَٝهح ٚـ٤ٍج ،  ضؿِ

ٙ ٚر٢ٌح ٚـ٤ٍ ، ضطٞه٤ٖ ج٠ُ جالذكحٌ ك٢ ًٛج جُُٝم جُٛـ٤ٍ  ٤ٓ٣ٍِّب

ٝجًُٛحخ ج٠ُ ٍُٓ٘ ػٔطي جذطٜحؼ ، جُط٢ وػطي ج٤ُّٞ ج٠ُ ُُٜٓ٘ح ، جٜٗح 

َٝؾس ٚى٣ن  ذ٤ي ، جػطىش  ػ٠ِ جًُٛحخ ج٠ُ ُُٜٓ٘ٔح جُٛـ٤ٍ ٓغ 

ٝجُىى ، ضطه٣ًٖ ٜٓ٘ح ػٔس ُي ، ضؼحِٓي ذٍ كس ، ٓكطٍٓس ِّْ٘بي جُٛـ٤ٍز ، 

ْٕر ضو٢ٓٞ ذحألػٔحٍ جُط٢ ضٍٛوي ، ألٜٗحال ضط٘حِ  ٓغ ٚـٍ خٝال ضٌِلي ج

ػٍٔى ،  نرٍضي ًٓ٘ جألّٓ جٜٗح ضكرُحإٔ ض٣ٌُٜٝح ٝقىى ك٢ ُُٜٓ٘ح ، 

ٍُح جألٓٞجؼ جُٔطال٠ٔس  ُٝوى ٌقد  ذٞى ذطِي جُىػٞز ، جُوحٌخُح جُٛـ٤ٍ ٣ٔه

 ، ٝهى جٌضىشْر جُطر٤ؼس  ؾَٔ  غٞجذٜح عك٢ ًٛج جُؿٞ جُٛحند ٖٓ  ٣حّ جٍُذ٢

ك٢ ًٛٙ جُٔ٘حْرس جُٓؼ٤ىز ، ق٤ٖ ضطلطفُح جالَٛحٌ ٝضرطٜؽُح جألٌٜ ُؿٔحٍ 



ٍُح ، ٝضطٞم جُ٘لِٞ ؾ٤ٔؼح ج٠ُ  و جُؼ٘حو ٍِّب جٍُذ٤غ  ٝكط٘طٚ جُٓحقٍز ، ٝضـ

ٌُح ج٣ٍُٜ٘س جُؿ٤ِٔس ، ضطؿٔغُح ٌَجكحش  ػ٠ِ ٚلكس جُٔحء  د ، جُط٤ٞ جُكُح

جُٗلحكس ، ٓؼِ٘س ػٖ كٍقٜح جٌُر٤ٍ ذٔػَ ًٛٙ جال٣حّ ، جُط٢ ٣رِؾُح جُؿٔحٍ  

ك٤ٜح  ٝؾٚ ، ٌؿْ هٍٛ جُلطٍز ج٤ُُ٘ٓس ، ض٤ٍٓ ذي جألٓٞجؼُح ػ٠ِ ٚلكس 

ُّح جُكح٤ٗس ضىجػدُح ؾٓىى جُٛـ٤ٍ ، ٝ ٗص ضطٞه٤ٖ  جُٔحء جُل٤ٟس ، ٝجُٗٔ

ج٠ُ جًُٛحخ ج٠ُ ػٔطي جذطٜحؼ ، جُط٢ ًحٗص ضؼحِٓي ذِطق ٌه٤ن ُْ 

ٍُح ٣٘ٓحخُح ذي ٌهٍجهح ٛحوتح ، ٝ ٗص ضؿ٤ِٖٓ ػ٠ِ  ضطؼٞو١ ػ٤ِٚ ،  ، جُٜ٘

قحكس جٌُُٝم ، ٣ىكؼي جُٔٞؼُح ٍٓز ذٜىٝء ضكر٤٘ٚ ، ٣ٝوق ٍٓجش  نٍٟ ، 

 ..٤ُٓٔف ُوحتى جًٍُٔد ذو٤حوضٚ ٝهص ٛىٝء جٍُٜ٘ جُؿ٤َٔ 

ض٤ِٖٛ ج٠ُ جٍُُٔ٘ ، ضؿى٣ٖ ػٔطي جذطٜحؼ ، ٝهى ض٤ٜأش ُُ٘ٛس وجنَ 

ٌُح جُٔطلطكس جُط٢ ضٓطورَ جٍُذ٤غ ذلٍـ ٝذٜؿس ،  جُرٓطحٕ ، ق٤ع جُُٛٞ

وُحذأٚٞجضٜح جُؿ٤ِٔس ،  ِٛي ال ٣ٓٔكٞ ٍِّب ٌُح ضـ  ُي ذحًُٛحخ ج٠ُ ًٛٙ ٕٝجُط٤ٞ

جألٓحًٖ جُؿ٤ِٔس ، ٝهى ٝؾىش جُلٍٚس  ٓحٓي ضلطف يٌجػ٤ٜح وجػ٤س ج٣حى  

 وذلٍـ ،ج٠ُ جًُٛحخ ٓغ ػٔطي ٝجالْطؿحذس ُِىػٞز جُؿ٤ِٔس جُط٢ ال ٣ؿٞ

 ، ٝضـ٤ٍِّب كٓطحٗي جُط٣َٞ زجُُٓحٕ ذٔػِٜح وجتٔح ، ضأنًى ػٔطي جُؼ٣ُُ

َِّب  َِّب ٞلحتٍى جُط٣ِٞس ، ٝضؿؼ ج١ًُ جٌضى٣طٚ ك٢ ٣َحٌضي ًٛٙ ، ٝ ضك

ٖؼٍى ٍْٓال، ذٌػحكطٚ ػ٠ِ  ٍٜى ذؼى ض٤ٗٔطٚ ، غْ ضٟغ ُي   قٍٔ 

جُٗلحٙ ، ضٛرؾ ُي ٖلط٤ي ، كطٛرك٤ٖ ٓهِٞهس نٍٟ ، ض٘حُٝي جٍُٔآز ، 

ٝضطِد ٓ٘ي جُ٘ظٍ ج٠ُ جٌُٛٞز جُٔ٘ؼٌٓس ك٤ٜح ، ضطلحؾث٤ٖ ، جِّٗبي ٍٚش 

ٓهِٞهس ؾى٣ىز ، ُْ ض٢ٌٗٞ ضؼٜى٣ٜ٘ح ، ُوى ضرىٍِّب ٌِٖي ، ٝنِؼص ػٔطي 

جُكؿحخ ٝجُ٘وحخ ، ٝ ٞك٤ص  ًكو٤وطي كطحز ٚـ٤ٍز ، ذؼى جٕ ًحٕ يٝٝى 

هى ٗوُٞي ذِرحْْٜ جُط٣َٞ ج٠ُ ٌَٖ جٍٓ ز ٓح َجُص ذؼى ك٢ ْٖ جُطلُٞس ، 

ح جُٛـ٤ٍزُح ك٢  َهس ُْ ض٢ٌٗٞ  ٍُح ػٔطي ٢ٛٝ ضٔٓيُح ذ٤ىى، ًٝأٗي جذ٘طُٜح ض٤ٓ

ضطوٍذ٤ٖ ٜٓ٘ح ، ٤ُٝٓص  جألَهس جُط٢ ًحٗص ضِٞٚي ج٠ُ جُو٤حّ ذٍٗجء ٓح 

٣ٍ٣ىٕٝ ٓ٘ي ك٢ جٍُُٔ٘ ، ُْ ضٍضحو١ ؿ٤ٍٛح ك٢ قِِّبي ٝضٍقحُي ، ذٓطحٕ 

ؾ٤َٔ ، ً٘ص ضك٤ِٖٔ جٕ ضطأٙ هىٓحى ، ٝوجتٔح ضوحذَ   قالٓي جُٛـ٤ٍز 

ذحٍُكٝ ، ذٓطص ػٔطي جُك٤ٍٛز جُٛـ٤ٍز ػ٠ِ جألٌٜ ٝؾِٓصْر 

 ٓح ٣كىظ ُي ٕٝوػطي ج٠ُ جُؿِِٞ ذوٍذٜح ، ٝ ٗص ضٌحو٣ٖ ال ضٛىه٢

ٍُِٔز جال٠ُٝ ك٢ ق٤حضي ، ٣أض٢  ٚىهحء ػٔطي جذطٜحؼ ٣ِٕٝٓٔٞ ػ٤ِٜح غْ 

 :٣ِطلطٕٞ ج٤ُٜح ٓطٓحت٤ِٖ 

 ٖٓ ضٌٕٞ ًٛٙ جُطلِس ؟ -

 جٜٗح جذ٘س  ن٢ ، ؾحءش ٖٓ ذـىجو ، ْٝٞف ضرو٠ ٓؼ٢  ٣حٓح -



ٍُح ج٤ُي  ٚىهحء ػٔطي ذاػؿحخ ُْ ضؼٜى٣ٚ ،ٖٓ ذ٤ٖ ضِي جُ٘ظٍجش   ٣٘ظ

جٌُػ٤ٍز ،جُط٢ ًحٗصْر ضك١ِّب ػ٠ِ ٝؾٜي ،ٝ ٗص ذطِي جُٔالذّ جُط٣ِٞس 

ٝجُؼرحءز جُٓٞوجء ، ٝجُ٘وحخ جألْٞو ج١ًُ ٌؿرص  ٗص ذٞٞؼٚ هرَ جألٝجٕ 

ػ٠ِ ٝؾٜي جُٛـ٤ٍ ،  ٘ح ٓ٘ي ذأِّٗبي ْطٛرك٤ٖ جٍٓ ٙ ذٚ، ضطٔطغ ذطِر٤س 

 .ٌؿرحضٜح ، ٠ٝٔؼح ٓ٘ي جٗي ْط٤ٌٖٗٞ ٓكَ جالقطٍجّ ٝجُطوى٣ٍ

 ٚىهحء ػٔطي  ٝٚى٣وحضٜح ًحٗٞج ٖٓ َٝجٌ ُُٓ٘ي ، ًٝحٗٞج ك٢ جُرٓطحٕ 

ٍُح ك٢ ٌٓحٕ ٝجُ٘ٓحء  ٓؿح٣ٌٖٝ ُرؼْٟٜ   ٓح ك٢ ٍُٓ٘ ي٣ٝي ، كٌحٕ جٍُؾح

ك٢ ٌٓحٕ آنٍ ،  قحو٣ع ؾ٤ِٔس ُْ ض٢ٌٗٞ ضؼٜى٣ٜ٘ح ك٢ ٍُٓ٘ ي٣ٝي جٌُر٤ٍ 

، ًٝ٘ص ضطٞه٤ٖ ج٤ُٜح ،ق٤ٖ ٣ٛكري  ذٞى ٓؼٚ ك٢ ٌقالضٚ جٌُػ٤ٍز ج٠ُ 

 جُٔى٣٘س جٌُر٤ٍز

 :جذطٓٔص ػٔطي جذطٜحؼ ْٝحُطي

 َٛ  ٗص ٌٍٓٓٝز ؟ -

 !ًػ٤ٍج  ٣ح ػٔط٢ -

 .! جقىج ٖٓ  ِٛي ذهٍٝؾ٘ح ًٛج١ال ضهرٍ -

 
(38) 

 
ػِٔطُحإٔ ذٓٔس ضكد جُرٓحض٤ٖ ًٓ٘ ٚـٍ ْٜ٘ح ، يٛرصْر ج٠ُ  قى جُرٓحض٤ٖ ك٢ 

ٓى٣٘ط٘ح جُٛـ٤ٍز ٓغ ٚى٣وحضٜح جُٛـ٤ٍجش ق٤ٖ ًحٗصْر ك٢ جُهحٓٓس ٖٓ جُؼٍٔ 

، ٌُٖٝ  قى جُٖٞحز ؾحء ج٠ُ  ذ٢ ٝ نرٍٙ ذحألٍٓ ، كؼحهد جُٛـ٤ٍجش جُالض٢ 

يٛرٖ ج٠ُ جُرٓطحٕ ، ٝ نر٢ٍٗ جٗٚ ْٞف ٣ؼحهرٜٖ قط٠ ال ٣ٗؿؼٜٖ 

جٌُٓٞضُحؼ٠ِ جًُٛحخ ج٠ُ  ١ ٖٓ ًٛٙ جالٌٓ٘س ك٢ ٓٓطورَ ق٤حضٜٖ ، ٢ًٝ 

ُ٘ح  ٣ىًٌٖ ؾ٤ىج جٗ٘ح ػحتِس ٓكحكظس  ، ضٜٜٔح ْٔؼطٜح ذ٤ٖ جُؼٞجتَ ، ٝضكٍ

ػ٠ِ  ٕ ٣ِٓي  ذ٘حؤٛح جُِٓٞى جُو٣ْٞ ًٓ٘ جُٛـٍ ، ٝنحٚس جُلط٤حش 

جُٛـ٤ٍجش ، جُالت٢ ًػ٤ٍج ٓح ٣٘ظٍ ج٠ُ ضٍٛكحضٜٖ جُر٣ٍثس ذؼ٤ٖ جالٗطوحو 

ٝجالْطٜؿحٕ ، جهط٘ؼصُح ذٞؾٜس ٗظٍ ٝجُى١ ، ق٤ٖ ذٌٍ ٢ُ جألٍٓ ؾ٤ِح ، ًُٜج 

ُْ ضرىجذ٘ط٢ ٌؿرطٜح ك٢ ٣َحٌز جُرٓطحٕ ٍٓز  نٍٟ ، الٕ ٝجُى١ ُْ ٣ؼحهرٜح ، 

ٝئٗٔح ضظحٍٛ جٗٚ ُٓٓغ ػ٠ِ ئهحٓس يُي جُؼوحخ ،  ٝجضلن ٓغ  ٜٓح جٕ ضهرثٜح 

ك٢ ٌٓحٕ ذؼ٤ى ، ال ٣َٛ ج٤ُٚ ؿٟدُح جُؿى ، ًٔح  ٘ص جُٛـ٤ٍز ، ْٔؼصْر 

 ؾىٛح ٣ٓأٍ  ٜٓح ذِٜلس ؟

  ٣ٖ ذٓٔس ؟ -

 .ٓح َجُص ٗحتٔس -



 ..ق٤ٖ ضٓط٤وظأنر٣ٍٜح ج٢٘ٗ  ٌّٝ ػوحذٜح -

ْٕر جنٍؾ٢ ،  ٜح ج ُٓح  ًحٗص جذ٘ط٢ ٓهطرثس ك٢  نُجٗس جُٔالذّ ، ضٞٓة ُٜح  

ُوى يٛد ؾىُحى ، ْٝٞف ٠ٓ٘٣ يٛحذٌٖ ج٠ُ جُرٓطحٕ ،ًٛٙ جُكحوغس جغٍشْر 

ػ٠ِ  جذ٘ط٢  ٝؾؼِطٜح ال ض٤َٔ ج٠ُ كطف ًٛج جُٔٞٞٞع ٓؿىوج  ،ُط٘وً ٗلٜٓح 

 ..ػحهرطٚوٖٓ جُؼوحخ جُٔلطٍٜ ، ُٝط٘أٟ ػٖ جُـٟد ج١ًُ ال ضكْ

ً٘طُحأٚكدُح  (جذطٜحؼ )ق٤ٖ ضؼٍكص ج٠ُ ٚى٣و٢  ذ٢ ؿحتد ، َٝؼ ج٤ُٓىز 

ق٤ٖ  ٌَٝٛٔح ك٢ ُُٜٓ٘ٔح جُؿ٤َٔ ،  ذىٟ جُٛى٣وحٕ جٛطٔحٓح  (ذٓٔس )

ًر٤ٍج ذحذ٘ط٢ جُٛـ٤ٍز ، ُْ ضٌٖ ضؿى ٓػِٚ ٖٓٔ ٣ٗحًٌٜح جٍُُٔ٘ جٌُر٤ٍ ، 

ًحٗٞج ؾحو٣ٖ ،  ًػٍ ٓٔح ٣٘رـ٢ ك٢ ٓؼحِٓس كطحز ٚـ٤ٍز ، ٣ؿٔغ  ٖٓ 

ضؼٍف ئ٤ُٜح جٜٗح ضط٤ُٔ ذحُٗؼٌٞ جٍُٔٛق ، ٝجُكٓح٤ْس جُٗى٣ىز ، ُٝوى 

 ػؿر٢٘ جٛطٔحّ  ٚىهحت٢ ذحذ٘ط٢ جُٛـ٤ٍز ، ٝ قررطُحإٔ جنٍؾٜح ذؼٝ 

ُّح ك٤ٚ  ٍِّب جألق٤حٕ ٖٓ جُؿٞ جُٔطُٓص ج١ًُ ٗؼ٤ٗٚ ٍٓؿ٤ٖٔ ، ٝج١ًُ ضك

جُكًٍحش  جُر٣ٍثس ٝجُالٓوٛٞوز ، ٣ٝطؼٍٜ جٍُٔء ُِٔٓحءُس ، جٕ هحّ 

ذطٍٛف ذ١ٍء هى ٣ػ٤ٍ جالْطٜؿحٕ ٝجُـٟد ،ٖٓ جُ٘حِ ج٣ًُٖ جػطحوٝج 

ُٕح جال ذؼى جُطل٤ٌٍ  ْٕر ضٌٕٞ ًَ قًٍس ٓىٌْٝس ، ٝال  ٣وّٞ ذٜح جإلٗٓح ج

جُؼ٤ٔن، ك٢  ْرحذٜح ٝوٝجػ٢ جُو٤حّ ذٜح ، َٝٛ ضإغٍ ك٢ جُ٘حِ ج٥ن٣ٍٖ 

ِْرح جّ ئ٣ؿحذح ، ًْٝ ػىو ج٣ًُٖ ٣ٓطكٕٓ٘ٞ ضِي جُكًٍس ، ٝٓح ػىو ٖٓ 

٣ٓطٜؿٜ٘ح ، َٝٛ ٣ٜحؾٜٔح جُـحٞرٕٞ ٜٓ٘ح ؟ ٝٓحيج ٣ٌٖٔ جٕ ٣وُٞٞج ٞىٛح 

، ًَ ًٛج جُكًٌ ٖٓ ٌوٝو جألكؼحٍ ٖٓ قًٍس ٝجقىز ، جٝ ًِٔس هى ٣ِلظٜح 

جإلٗٓحٕ  ق٤حٗح وٕٝ جٕ ٣لٌٍ ذ٘طحتؿٜح ، ؾؼِص  كٍجو ُُٓ٘٘ح جٌُر٤ٍ ، 

٣ط٤ُٕٔٝ ذاوٓحٕ جُٛٔص ، ٝٗحوٌج ٓح ٣٘طن  قىْٛ ذٌِٔس هى ٣لٍٓٛح 

جُٓحٓغُح جٜٗح ضطٟٖٔ جُُٜء جٝ جُٓه٣ٍس ٖٓ ذؼٝ جألٌٓٞ ، جٝ ضىَُ ػ٠ِ 

ِّٕب هحتِٜح ٤ُّ ق٤ٌٔح ، ٝال ٣لٌٍ ذٔح ٣وٍٞ، ٣ٝطٛق ذحُِـٞ ج١ًُ ال ضٍؼ ٟ ج

ٓ٘ٚ كحتىز ، ًَ ًٛٙ جُٛلحش جُط٢  ؾى ٗل٢ٓ ٌٓرال ذٜح ، ؾؼِط٢٘ 

ذاٗوحي جذ٘ط٢ جُٛـ٤ٍز ٜٓ٘ح ، ك٢ٜ  ال يٕ ٍُح  ُٜح جٕ ضطكَٔ ًَ ًٛج خ كٌ

 ..جُكٍٓحٕ جُط٣َٞ ،ج١ًُ كٍٜ ػ٤ِ٘ح ُْٝ ٗوطٍف ئغٔح ٗكحْد ػ٤ِٚ 

ْٔكصُح الذ٘ط٢  ٕ ضٌُٝ ػحتِس ٚى٣و٢  ذ٢ ؿحتد ، ٝ ٕ ضٌػٍ ٖٓ  

ٓكحٝالش جُطؼٍف ػ٠ِ ضِي جُؼحتِس جُط٢ ًحٗص  ٍٝكٜح  كَٟ ٓٔح ٣ك١٤ 

ذٍؿرطٜح ك٢  (جذطٜحؼ)ذ٢ ٖٓ ٓكرطحش ًػ٤ٍز ، ق٤ٖ قىغط٢٘ ج٤ُٓىز 

ِّٕب ًٛٙ جُهطٞز  جٚكحخ جذ٘ط٢ ٓؼٜح ج٠ُ جُرٓطحٕ ، ٌقرصُح ذحُلٌٍز ، ٝهِص ج

٤إٔ  ٢ٌٓ جُكؿٍ ج٠ُ ػٛل٣ٌٖٞ ذ٘لّ جُٞهص ، ك٢ٜ ضط٤ف الذ٘ط٢  ضٗؿؼُ٘ح

ٍٓصْر ٓ٘ٚ ًٓ٘ ػٜى جُطلُٞس ، ٝجٕ ض٣ٍك٢٘  جًُٛحخ ج٠ُ ٌٓحٕ ضكرٚ ،ٝقُح

ٖٓ ٖؼٌٞ ذحإلغْ ٓح كط٢ء ٣القو٢٘ ج٢٘ٗ جؾؼَ جذ٘ط٢ ٓكٍٝٓس ٖٓ  ٤ٖحء 



ًػ٤ٍز ،ضطٔطغ ذٜح جُلط٤حش جُٛـ٤ٍجش ك٢ ٓػَ ْٜ٘ح ، ٝضكٍّ ٜٓ٘ح جذ٘ط٢ 

ألٜٗح ٗٗأش ك٢  ٍْز ضؿى ٗلٜٓح ٓكح٠س ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ جُٔكٍٓحش ، جُط٢ ال 

ْٕر ٣ٌٕٞ ٓكطٍٓح ٖٓ ج٥ن٣ٍٖ خ٣ٓطف  جالهطٍجخ ٜٓ٘ح ُإلٗٓحٕ ج١ًُ ٣ٞوُح ج

، ك٤ٌق ذحذ٘س ٚـ٤ٍز ، ٓح َجُص ذٖٓ جُػحٓ٘س  ٖٓ جُؼٍٔ ،  نرٍض٢٘ 

ُْح  ج٢٘ٗ ػحٌكٌحرأٍٓ ضِي جُٓلٍز  (جذطٜحؼ )ج٤ُٓىز  ح ْٞف الضىعُح جذ٘ط٢ ضؼِ جُٜٗح

 ذٍقِس ج٤ُٚ ٍٓز  نٍٟ ، ٝقط٠ ال ١ج٠ُ جُرٓطحٕ ، قط٠ ال ضطحُرٖ

ذحألٍٓ كٍجو ٢ُُ٘ٓ ، ك٤طِرٕٞ  ٕ ٣ِْٜٗٔ يُي جُٓٔحـ ذحُهٍٝؼ ج٠ُ ع٣ْٓ

ْٗرأهىٓٚ ، ٝجُٓرد جألنٍ ،  ٢٘ٗ ال  جُرٓحض٤ٖ ُْٝ ٣ٌٖ ًٛج جألٍٓ  ذطحهط٢ ج

 جٕ ٣ٓطٌٍ٘  قى جُؼحٌك٤ٖ ذأٍٓ قحٍٝ  ٗح  ٗأنرثٚ  ،يٛحخ جذ٘ط٢ خُح  ٌؽ

جُٛـ٤ٍز  ذٛكرس  ٚىهحء ٢ُ ،  ٌؿْ جِّٗٚب  ٍٓ ٤ٓ٣ٍ ٝذحْططحػس ًَ 

 ٍٓب جٕ ٣وّٞ ذٚ ، ذٛكرس ػحتِطٚ ، جِمال ج٢٘ٗ ٝذظٍٝك٢ جُوحٍٛز ال 

 ٕ  ؾٍؤ ػ٠ِ جالػالٕ ج٢٘ٗ  ْٔكصُح الذ٘ط٢ جُٛـ٤ٍز  ٕ ٣ٛكرٜح ُٕح ٣ٔي

 ٚىهحت٢ ُٔػَ ًٛٙ جألٓحًٖ  ، جٕ ْٔغ ذحُ٘رأ  قىْٛ ،٣و٤ْ جُى٤ٗح ، ٝال 

 ًٍّ جألنالم ق٤ٖ  ػحٍٖ جألٚىهحء ، ٣ٟوؼىٛح ٓطٜٔح ج٣ح١  ٢٘ٗ ال  ضٞل

ٝجٕ ْٔحق٢ الذ٘ط٢ ذٔٛحقرطْٜ هى ٣لٓىٛح ، ٣ٝؿؼِٜح ضهٍؼ ك٢ ٓٓطورَ 

َُح  ػ٤ٛح٢ٗ ، ٌٝؿْ ٓح ً٘ص  كؼِٚ ٖٓ   ٣حٜٓح ػ٠ِ جٌجوض٢ ، ٝضٓطٜٓ

ٍٓجػحز ًػ٤ٍز ُِ٘حِ، ٝٓح ٣ٌٖٔ  ٕ ٣وُٞٞٙ  ك٢ ٢ُُ٘ٓ جٌُر٤ٍ ، جال جٕ 

جُر٤ثس جُط٢ ػٗص ك٤ٜح ًحٗص ضؿر٢ٍٗ ػ٠ِ ضِي جٍُٔجػحز ، ٝضىكؼ٢٘ ج٠ُ 

ج ٜحٌ جالقطٍجّ جٌُر٤ٍ ٌَُ جُو٤ْ ٝجُٔرحوب ٝجُٔػَ ،جُط٢ ضٍذ٤صُح ػ٠ِ 

ضوى٣ٍٛح ، ٝجكوصُح ػ٠ِ نٍٝؼ جذ٘ط٢ ك٢ ٣َحٌز جُرٓطحٕ ، ًٝ٘ص ٝجغوح جٜٗح 

ُٕح ٍٓضحقس ًُٜج جُهٍٝؼ ، ٝكؼال ػحوش ج٢ُِّب ك٢  ٝجنٍ جُٜ٘حٌ ضهر٢ٍٗ  ضٌٞ

جٜٗح ٍٓضحقس ؾىج ْٝؼ٤ىز ، ٝ ٜٗح َجٌش ٍُٓ٘ ٚى٣و٢  ذ٢ ؿحتد ، 

ٝٝؾىش ػ٘ىٙ ًٔح ٢ٛ جُؼحوز وجتٔح جٍُجقس ٝجٌٍُٓٝ ، ُْ  ٝؾٚ ُٜح  ْثِس 

ػٔح ؾٍٟ ك٢ جُرٓطحٕ ًٝ٘ص  ػٍفُح ذٚ ، ٝؾؼِص يُي جألٍٓ ٍْج ذ٢٘٤ 

ٝذ٤ٖ  ٚىهحت٢ جٍُكحم، ُٝوى ػؿرص ًػ٤ٍج جٕ جذ٘ط٢ ُْ ضٍٗ  ذىج ج٠ُ جٜٗح 

ٍُح  ًحٗص ْحكٍز ك٢ يُي جُهٍٝؼ ،  ٣ٌٕٞ ٤ُٛ٘كس جالٚىهحء يُي جُطأغ٤

ػ٤ِٜح ؟ ٢ٛٝ ُْ ضهرة ػ٢٘  ٍٓج ٖٓ  ٌٓٞٛح هرَ ًٛج ج٤ُّٞ ،  ّ  ٜٗح 

ٚحٌش ضلٌٍ ذحُ٘طحتؽ ك٢ ًٛٙ جُٖٓ جُٛـ٤ٍز ، ٝن٤ٗصْر جٕ  نرٍض٢٘ 

ذكو٤وس جٍُقِس  ال  آيٕ ُٜح ذحُهٍٝؼ ٍٓز جنٍٟ ، ٜٝٓٔح ضٌٖ جُىٝجكغ 

 ج٠ُ ػىّ جالكٟحء ، كوى  ٌجق٢٘ ضٍٛكٜح ٝٝؾىضٚ والُس ١جُط٢ قىش ذحذ٘ص

ػ٠ِ ٟٗٞؼ ٓرٌٍ ، ًحٕ جألٚىهحء ٣ٍٝٗٚ ك٢ جذ٘ط٢ جُٛـ٤ٍز ، ًٝحٗٞج 

ٜح ٖٓ ذؼٝ جُؼرع  ُٓح ٣ٞؾٜٕٞ ٢ُ ٗوىج ج٢٘ٗ ذطٍٛكحض٢ ق٤حُٜح هى  قٍ

ٍُح ، جال ج٢٘ٗ ذوٍجٌز ٗل٢ٓ ً٘ص ٍٓضحقح ج٠ُ  جُر١ٍء ج١ًُ ٣ط٤ُٔ ذٚ جأل٠لح



 ٓغ ػٍٔٛح جُٛـ٤ٍ ، ٝكٌٍش ِّْٞى جذ٘ط٢ جُٔطُٕ ،ٝج١ًُ ال ٣طالء

ًػ٤ٍج جٜٗح ضٗر٢ٜ٘ ًػ٤ٍ ج ،  ُْ  قٍّ ٖٓ جُطؼِْ ٓغ جُُٓالء ك٢ ٓػَ ٢ْ٘ 

، ق٤ٖ جٞطٌٍش ج٠ُ جُهٍٝؼ ٖٓ جُٔىٌْس ، ُٔٓح ػىز ػحتِط٢ ك٢ 

جُك٤حز جالهطٛحو٣س جُٛؼرس ، ُوى كطف ٢ُ ٝجُى١ ٓكال ضؿح٣ٌح ُر٤غ جُٔٞجو 

جُؼطح٣ٌس ٝجٗح ك٢ جُٖٓ جُطحْؼس ٖٓ جُؼٍٔ ، ٌٝؿْ ٓح ًحٕ جالٚىهحء 

٣وُٞٞٗٚ ػٖ جٕ ذٓٔس هى ًرٍش هرَ جألٝجٕ ٝ نًش ضطٍٛفُح  ًحُ٘حٞؿ٤ٖ 

، جال ج٢٘ٗ ك٢  ػٔحم ٗل٢ٓ ٝؾىش جألٍٓ ضأغٍج ذ٢ ، كٌْ ًحٗص ضٗر٢ٜ٘ 

 ..ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٛلحش  ًٝحٕ يُي ٓىػحز ُله١ٍ ٝجػطُج١َ

 

 

 

 

(39) 
٣ٍِْٞٗي وجتٔح ُِطٓٞم ، ضكر٤ٖ ًٛٙ جُٜٔٔس ، ٝضٓحٌػ٤ٖ ج٠ُ جُو٤حّ ذٜح ، 

ؾٓٔي ٚـ٤ٍ ، ٝػظحٓي ٌه٤وس ، ٝنٍٛى  ٤ٛق ، ق٤ٖ ٣ٍكؼي  ذٞى 

ج٤ُٚ ٌؿرس ك٢ ضور٤ِي ، ٣ه٠ٗ جٕ نٍٛى ْٞف ٣ٌٍ٘ٓ ٖٓ ؾٍجء ٞـ١ 

٣ىٙ ػ٤ِٚ  ، ٝهى  ًٓري ٚـٍ جُؿكْ ًٛج ُٓج٣ح ال ٣وىٌ ػ٤ِٜح جٌُرحٌ ، 

ٝقط٠  جُٛـ٤ٍجش ٖٓ  ٓػحُي ، ٝك٢ ٓػَ ْ٘ي ، ٣كٍٖٓ ٖٓ جًُٛحخ ج٠ُ 

يِم ٣ؿِد ُٜح جذٞى  ُٓح يُي جُٓٞم جٌُر٤ٍ ، ج١ًُ ٓ٘ؼص جُ٘ٓحء ٖٓ جٌض٤حوٙ ،  

ٓح ض٣ٍى ٝٓح ضٗط٢ٜ ٖٓ  ٗٞجع جُكحؾحش ٝ ٠ٜٖ جُٔأًٞالش ، ٝ ؾَٔ 

جألهٔٗس ٖٓ ًٛج جُٓٞم  جٍُؾح٢ُ جٌُر٤ٍ ، ٌٝؿْ جٌضىجتي ُِؼرحءز ك٢ ْٖ 

ٓرٌٍز ، جال جٗي ضطٔطؼ٤ٖ ذكن ال ٣ٌٖٔ جالهطٍجخ ٓ٘ٚ ذطحضح ك٢ ًٛٙ جُٔى٣٘س 

جُؼؿ٤رس ، ضِر٤ٖ جُطِرحش ذٍٓػس ًر٤ٍز ، ٝ ٗص ض٤ًٍٟٖ ك٢  ٗكحء جُٓٞم 

جٌُر٤ٍ ، ٓح جٕ ض٢ِٛ ج٠ُ قحٗٞش  ذ٤ي ، قط٠ ضَٜ ػ٤ِي جُلٍقس ، ؾ٤ٔغ 

ٓح ضٗط٤ٜ٘ٚ ٓٞؾٞو ، ٓغ يُي جألخ جُكٕ٘ٞ ، ٣ٓحٌع ج٤ُي ذِرٖ  ٌذ٤َ 

 ُٛـٍ ْ٘ي ػ٠ِ ٍٖذٚ ذحٍُٓػس جُط٢ ٕجُٔػِؽ ، ًأِ ًر٤ٍ ، ال ضوى١ٌ

٣ٍٗخ ذٜح جٍُؾحٍ ، ضٍٗذ٤ٖ ذؼٟح ٖٓ جٍُٗجخ جُٔػِؽ ، ٝضٍضحق٤ٖ ٝهطح 

 ٓؿحٌجضْٜ ذحٍُٓػس جُط٢ ٕ، ٝضػ٣ٍ٤ٖ ٞكي جٌُرحٌ ، ج٣ًُٖ ال ضٓطط٤ؼ٢

 جُطِد ٓ٘ي جالٍْجع ، ٝجٍُؾحٍ ٣ٍطٍٛكٕٞ ذٜح ،  ذٞى ٣ٛرٍٝال ٣كحٝ

ٛ٘حى ٣ٓٔؼٞٗي ذؼٝ جُؼرحٌجش ج٣ٍُٓؼس ٝ ٣طِرٕٞ ٓ٘ي ضٌٍجٌٛح وٕٝ 

ػ٘ىٗح ٗهِس ،  )ضٞهق ، ضكح٤ُٖٝ ٝضٍضٌر٤ٖ جالنطحء ، ْٝٛ ٣ٟكٌٕٞ

ٝػ٘ىًْ ٗهِس ، جػطٞٗح ٖٓ ضٍٔ ٗهِطٌْ ، ٝٗؼط٤ٌْ ٖٓ ضٍٔ ٗهِط٘ح ، 

ٝٗٗٞف ،  ضٍٔ ٗهِطٌْ  ٤٠د ٖٓ ضٍٔ ٗهِط٘ح ، جٝ ضٍٔ ٗهِط٘ح ج٤٠د ٖٓ 



ضؼ٤ى٣ٖ جُؼرحٌز ػىز ٍٓش ذٍٓػس ًر٤ٍز ، كطوؼ٤ٖ ك٢  نطحء  (ضٍٔ ٗهِطٌْ

 . ج٣ٍُٓغٍضؿؼَ جُٓحٓؼ٤ٖ ٣ـٍهٕٞ ك٢ جُٟكي جُٔطٞج٘

ً٘ص ضك٤ِٖٔ جٕ ٣ٌٕٞ ُي ٚ٘ىٝم ٖٓ جٗٞجع جُك٣ِٞحش جُط٢ ٣ر٤ؼٜح جذٞى 

ك٢ قحٗٞضٚ ، ٌُٖ جُك٤حء ٣ـِري ٝال ضلحضك٤ٖ  ذحى ذحٍُؿرس جُط٢ ضطٌِٔي ، 

ٌُٖٝ جذحى ًٝأٗٚ هٍ   كٌحٌى ٝج٠ِغ ػ٠ِ ٌؿرطي ، ٣لحؾثي ذٛ٘ىٝم 

ٚـ٤ٍ ، ك٤ٚ  ٚ٘حف ٓطؼىو ز ٖٓ  ٗٞجع جُكِٟٞ جُٔٞؾٞو ك٢ قحٗٞضٚ ٓغ 

 ، جُٛ٘ىٝم ٓولٍٞ ، ٝٓلطحقٚ ز نٍٟ جٖطٍجٛح ٖٓ جُكٞج٤ٗطحُٔؿحٌٝ

ذٍهرطي ، ٝ ٗص ٓطٔث٘س كٍقس ، جٗي ضٔط٤ٌِٖ ج٤ٖحء ًػ٤ٍز ٓػَ جٌُرحٌ ، ال 

 جقى ٜٓٔح ًحٕ  ٕ ٣ِٓرٜح ٓ٘ي ، ك٢ٜ ٓكلٞ س ك٢ جُٛ٘ىٝم ع٣ٓطط٢

جُٔولٍٞ ،  ضك٤ِٖٔ   ٕ ضهٍؾ٢ ُِطؿٍٞ ك٢ جُرٓحض٤ٖ ، ضوطل٤ٖ جٌُٞٝو ، 

ٝضطٔطؼ٤ٖ ذحٍُجتكس جُؼحذوس  جُط٢ ض٘طٍٗ ًَ ٌذ٤غ ،ك٢ جٗكحء ٓطلٍهس ٖٓ 

ٓى٣٘طي جُٛـ٤ٍز ، ٝ ٗص ؾ٠ًُ ضـ٤ٖ٘ ُِؼٛحك٤ٍ جُٔـٍوز ، ٝض٘ٗى٣ٖ ٓغ 

جُرالذَ جُلٍقس، جقطلحء ذٔوىّ كَٛ جُؿٔحٍ ٝجُلٍـ جُٓح٠غ ، ٝجألؿ٤٘حش 

جُؼًذس جُط٢ ضٔأل جُ٘لّ جٍٗٗجقح ٝجُوِد قرٌٞج ، ضًٍر٤ٖ جألٌجؾ٤ف ، 

ٝضٟـط٤ٖ ذوىٓي جُٛـ٤ٍز ػ٠ِ جألٌٜ ُط٘ىكغ جٌؾٞقطي ٓؼحٗوس 

جُٓٔحء ، ض٤ِِٜٖ ٓٓطرٍٗز ، ًأٗي ٝجقىز ٖٓ جُط٤ٌٞ جُٔـٍوز ٝجُؼ٘حوٍ 

جٌٍُٔٓٝز ، ٝهى ضكون قِٜٔح ك٢ جٗرالؼ جٌُ٘ٞ ْٝطٞع جُّٗٔ ٝذٜؿس 

 .جُؤٍ، ٝكٍقس جُ٘لِٞ جُٔطؼطٗس ج٠ُ جُؿٔحٍ جُٔرػٞظ ك٢ جُٞؾٞو

ض٤ًٍٟٖ ٌٝجء  جُلٍجٖحش ، ٝضرط٤ٖٔٓ ُِٔهِٞهحش ٢ٛٝ ضؼِٖ ػٖ كٍقطٜح 

ك٢ ٣ّٞ ؾى٣ى ، ٣َٜ ػ٠ِ جُؼحُْ ٝٛٞ ٣ٍكَ ذأغٞجخ ٖٓ جُُٛٞ  ٝجُرٜحء ، 

ضلط٤ٖ٘ جٕ جُٞهص هى  وًٌي ٝ ٗص ال٤ٛس ، ضه٤ٖٗ جٕ ضٓٔؼ٢ ًِٔس 

ضهىٔ ٖؼٌٞى جٍُٔٛق ، كطٓحٌػ٤ٖ ذحُؼٞوز ٓغ جُط٤ٌٞ ك٢  ٝذطٜح ج٠ُ 

 ػٗحٖٜح ذؼى ٜٗحٌ هٟطٚ ٓـٍوز ، ضٓحٌػ٤ٖ ج٠ُ ػٗي جُٛـ٤ٍ ج١ًُ 

٤ٖىٙ ُي  ذٞى ، ضلطك٤ٖ ٚ٘ىٝم جُك٣ِٞحش ، ٝجيج ذٚ نحٝ ، هى جٓطىش ج٤ُٚ 

ٍْٝهص ٓح ك٤ٚ ٖٓ ًُ٘ ًحٕ ٣رؼع ج٠ُ ٗلٓي جُٛـ٤ٍز جُلٍـ ١جأل٣حو

جُـ٣ٍد جٗي قُٗص ه٤ِال ، ٌذٔح ألٗي ػٍكص ٖٓ ٣ٌٕٞ جُٓحٌم ... جٌُر٤ٍ

 ...،ٝجٕ ٓ٘ظٍ جُٛ٘ىٝم ٓٔطِثح ذك٣ِٞحش ٣ًًُز ضػ٤ٍ ج٤ُٜٗس

 

 

 

(40) 
ضأض٢٘٤ جذ٘ط٢ ٓطِِٜس جُ٘لّ ، ْؼ٤ىز ، ضٌحو جُلٍقس ضؼِٖ ػٖ جٗرػحهٜح ،  

 ٤ٖحء ه٤ِِس ٣ٌٖٔ  ٕ ضهِن ٓؼح٢ٗ ٌٍُِٓٝ ك٢ ضِي جُٔهِٞهس جُٛـ٤ٍز ، 



ُ٘ح ػ٠ِ ض٤ْٞغ وجتٍز جُلٍقس ك٢ يُي جُوِد جُٛـ٤ٍ ،   ًٝ٘ص  قٍ

٣َٝحوز ؾٍػحش جٌٍُٓٝ ك٢ ٗلّ جذ٘ط٢، جُط٢ ٠حُٔح ٝؾىضٜح ْؿ٤٘س هِؼط٘ح 

، ٝ ٗح  ِٓيُح ضه٤ِٜٛح ٖٓ ػ٘حء يُي جٌُٔحٕ ، ًِٝ٘ح ذو٤٘ح ٖطٍج ٖٓ ػٍٔٗح 

إٔ ٗ٘وً ق٤ٞجض٘ح ٓٔح ٣ٍجو ُٜح ٖٓ ذوحء وجنَ ؾىٌجٕ ٚٔحء ُٔح  ..ٗكِ

ًُحأٜٗح ضكد جُكِٟٞ ٝضلٍـ ٗلٜٓح ق٤ٖ ضط٤ٍ ٓغ جُط٤حٌجش جٌُٞه٤س ك٢   وٌ

ْطف ُُٓ٘٘ح جٌُر٤ٍ ، ، كأؾُٜ ُٜح جألٌٝجم جُِٔٞٗس ٢ً ضٛ٘غ ُ٘لٜٓح 

 ٗٞجػح ؾ٤ِٔس ٖٓ ضِي جُط٤حٌجش جٌُٞه٤س ،ٝضط٤ٍٛح ك٢  ػح٢ُ جُٓٔحء ق٤ٖ 

٣ٌٕٞ ٓـ٤د جُّٗٔ ،٣ٝىٗٞ جُؤٍ ٖٓ ٓٞػى ضك٤طٚ ُِؼحُْ ٝض٤٘ٔحضٚ ٌُِٟٞ 

 ..ذك٤حز ؾى٣ىز ٝ قالّ ْؼ٤ىز

 نرٍض٢٘ جٜٗح ْٞف ضٓحكٍ  ج٠ُ جُؼحٚٔس ،ٓغ  ػٜٔح  ٝػٔطٜح ُكٌٟٞ 

جقىٟ جُٔ٘حْرحش جُٓؼ٤ىز ، كؿُٜش ُٜح ٚ٘ىٝهح نٗر٤ح ٚـ٤ٍج ، ٓألضٚ 

ذأٚ٘حف ػى٣ىز ٖٓ جُكِٟٞ ،ًحٗص ضكرٜح ًػ٤ٍج ، ٝ هلِصُح ُٜح جُٛ٘ىٝم 

ٝ ػط٤طٜح ٓلطحقٚ ، ٝ ذٜؿ٢٘ ج٢ٗ ٝؾىضٜح ًػ٤ٍز جُٓؼحوز ذؼ٢ِٔ يجى 

،ج١ًُ ُْ ٣ٌِل٢٘ ٤ٖثح ، غْ جػط٤طٜح ه٤ِال ٖٓ جُ٘وٞو ، ٝجذطؼص ُٜح كٓطحٗح 

 .ذ٤ٓطح ، ًحٕ ًل٤ال ذاٍٖجهس جٌٍُٓٝ  جٕ ضَٜ ك٢ ٗلٜٓح جُٛـ٤ٍز جُكحُٔس

ْحكٍش هر٢ِ ذ٤ّٞ ٝجقى ، ٝق٤ٖ ِٝٚصُح ك٢ ج٤ُّٞ جُطح٢ُ كٞؾثصُح جٕ 

ُْحِد ٜٓ٘ح ،ٝجٕ ٚ٘ىٝهٜح جُٛـ٤ٍ ج١ًُ ٓألضٚ قِٟٞ هى  ٤ٌٚىٛح هى 

ْطص ػ٤ِٚ  ٣حو١ جٌُرحٌ ، ٝ كٍؿٞٙ ٓٔح ك٤ٚ ٖٓ ٓكط٣ٞحش ، ٝجٜٗح ق٤ٖ 

ػحوش ٖٓ ٌقِطٜح ج٠ُ جُرٓطحٕ ٝجْط٘ٗحم ػطٍ جٌُٞٝو ٝج٣ٍُحق٤ٖ ، 

ٌٝؿرص ذحُطٔطغ ذطؼْ جُكِٟٞ ، ٝؾىش جُٛ٘ىٝم كحٌؿح ، ًحٕ ٢ٌ٘٘ٔ٣ 

جٕ جؾُٜ جُٓحٌه٤ٖ ذٔح ٣كرٕٞ ٖٓ  ٚ٘حف جُك٣ِٞحش ، ُٞ ػٍكصُح  جٕ 

 ؿح٤ُح جٗلْْٜٞ ْٞف ضٍٗٞ ج٠ُ ٓح ػ٘ى جذ٘ط٢ ، ٌُٖٝ َٛ ًحٕ ٓح ػ٘ىٙ

ألٗٚ ٓولٍٞ ؟ ذؼْٟٜ ٣ِٔي هىٌز ػؿ٤رس ػ٠ِ ضرى٣ى ٖؼٌٞ ذحُلٍـ ُىٟ 

جُ٘حِ ٚـحٌج ًحٗٞج جٝ ًرحٌج ، ُْٝ  ًٖ جو١ٌ جٕ جذ٘ط٢ هى ضطؼٍٜ ج٠ُ 

ُّٖ ُْٜ ًَ جُكد  ..ن٘ن ٌٍْٝٛح ٖٓ هرَ  ٖهح٘ ه٣ٍر٤ٖ ٢٘ٓ ٝ ً

 

(41) 

جٗطوِطْ ج٠ُ ٍُٓ٘ ؾى٣ى ،  ذٞى ٝ ٓي ٝ ٗص جٌُر٤ٍز ذ٤ٖ  نٞجضي ٝجنٞضي، 

 .ٝضـ٤ٍش ق٤حضي ذؼٝ جُطـ٤٤ٍ

 

أذٞى ٓرِـح ٖٓ جُٔحٍ ، ٝهحٍ  ًِم  : ػطح

اذهبً مع صدٌماتن الى مدٌنة األلعاب ، الٌوم عٌد وكل الناس  -

 ٌحتفلون بمدومه



ارتدٌت مالبسن الجدٌدة  ومشطت شعرن ووضعت الشرابط  

الملونة علٌه ،   ثم وضعت العباءة  ككل البنات الالتً سوؾ 

 ..ٌصحبنن الى هنان 

نت تأتٌن الى هنا للمرة أ الحدٌمة كبٌرة ، واألطفال كثٌرون ، و

 كدسكن السابُك  ،األولى فً حٌاتن ، ركبت السٌارة مع زمٌالتن 

 أنفسكن من الفرح ال تملكننتن فرحات بهذه المناسبة السعٌدة ، أو

 :والسرور ، لالت لن احدى زمٌالتن فً السٌارة 

 . كل عٌد ونحن البنات نركب سٌارة العٌد  -

نت كنت تفرحٌن بأٌام األعٌاد بشكل آخر مختلؾ ، ترتدٌن أ  و

أكلٌن تالمالبس الجدٌدة وتستلمٌن العٌدٌات من أبٌن وجدن ، و

بون وجدن بكمٌات كبٌرة جدا ، ٌوزعونها أالحلوٌات التً ٌأتً بها 

حدهم من لاعة الرجال الى لسم النساء أعلى الضٌوؾ ، وكلما دخل 

: حضر بٌده كمٌة من الحلوٌات التً تحبٌنها أواألطفال 

 ..هان ما تحبٌن  -

تتناولٌن ما ٌعطونن وانت مسرورة ، الجكلٌتوالمسمول  والحلموم 

 ..صابع العروس وكل شًء لذٌذأو

 :ٌمول سابك سٌارة العٌد 

زٌد لكن فً السٌر أن  أانتهت نمودكن ، هل تحببنَم  -

ال ، ٌكفً هنا ، سوؾ نذهب الى لعبة أخرى  -

 ..هٌا انزلن من سٌارتً ،  ٌبدأ اآلن دور مجموعة أخرى من البنات -

 : جمٌعا ، تسأل احدى الزمٌالت نتنزل

 ماذا نفعل اآلن ؟ -

 ..راجٌح ألسوؾ نلعب ا -

راجٌح ، تركب اثنتان فً كل مجموعة  أفً ركن الحدٌمة ثالث 

ن اوتمؾ اثنتان لهز الراكبتٌن ، فاذا ما انتهت المدة نزلت الراكبت

وتبادلتا األمكنة مع اللتٌن كانتا والفتٌن  ، متعة جمٌلة كنت تعرفٌنها 

ال راجٌح هنان ، احداها فً الدرج ألفً المنزل الكبٌر ، عدد من ا

 :حد أ فٌها ٌنافسن

 ..بسمة انزلً ، المكان هنا خطر  -



 . هنا المكان جمٌل -

سفل أ اال ترٌن ان المرحاض ٌمع ،سوؾ تمعٌن فً المرحاض  -

 الدرج ؟ ماذا تفعلٌن ان ولعت وتهشم رأسن ؟

 ! بموةانً أمسنُ لن الع ،  -

 !ال تفهمٌنانزلً اآلن ، ماذا نفعل ان ولعت ، انت  -

 .. دعن منً واتركٌنً ، او تعالً وتأرجحً معً -

  من اللعبال تشبعٌناوووؾ ، وهل انا صؽٌرة مثلن ؟انت  -

 :تنتهً لعبتكن على األراجٌح ، تسأل احداكن 

 ماهً اللعبة اآلن؟ -

 ..نركب الحمار -

 الحصان او ال ٌركبنمً لالت البنات أأنا لن اركب ، ، ال ،ال-

 !ألوالد فمط ٌركبون ا..الحمار

 وانت بسمة ؟ هل تحبٌن الركوب ؟ -

 .نعم احب  -

 هل ٌوافك أهلن ؟ -

 ..لم ٌمولوا لً شٌبا  -

 على ان تركب البنات ال ٌوافمونهل أل  ، كل اال ٌوافموناظنهم  -

 ..على ظهور الحٌوانات 

 اال ترافمنً احداكن ؟ -

 ..ال -

 .ركب أرٌد ان أولكنً  -

 .ٌرفضونسهلن حتما أهلنا اِن وافمنان ، فان أن ٌعالبنا أنخاؾُ  -

 رٌدُ ان ارى كٌؾ ٌكون ؟أجربّه ، وأحب الركوب ، لمْ أولكنً  -

رافمن ، وصاحب الحمار لن ٌمبل بواحدة فمط تن أ احدانا ال تستطٌع -

، ٌمول ان الراكبة الواحدة على الحمار تكون خفٌفة جدا وٌخاؾ ان 

 !تمع، مرة اخرى ٌا بسمة نصحبن

 واآلن ؟ ماذا نلعب ؟ -

 . نشتري ما نأكل  -

 ..فً المنزل طعامنا  -



 . شطٌرة واحدة فمط  -

 ..ن نتؽدى فً منازلناأ حتى نستطٌع ، نصؾ شطٌرة لكل واحدة  -

 

 

(42) 
ِّٕب َجتٍز ًر٤ٍز  ٣طِد ٓ٘ي  ذٞى  ٕ ضط٢ِٛ ذلط٤حش جُٔى٣٘س ، ٝضهر٣ٍٜٖ  

ْٞف ضأض٢ ٖٓ ذـىجو  ُال٠الع ػ٠ِ  ٌٖٓٞٛ ، ٝٓؼٍكس ٓٛحػد جُك٤حز 

جٌُػ٤ٍز ، ٝٓٓحػىضٜٖ ك٢ ض٤ًُِٜح ،  ٢ًٝ  ض٤ٍٓ  ٌٓٞ جُط٘ظ٤ْ  ًٔح هى 

ط١َظ ُٜح، ضِر٤ٖ جُطِد ذٍٓػس ًر٤ٍز ، ٝضهر٣ٍٖ ًَ كطحز ػ٠ِ قىز  نُح

 ، جُط٢ قحٕ زذٔٞػى ج٣ُُحٌز ٝجٗٚ ػ٤ِٜح جٕ ضطأٛد ُٔالهحز ج٤ُٓىز جُُجتٍ

ٓؿ٤ثٜح ج٤ُّٞ ٓٓحء ُالْطٔحع ج٠ُ ٗٓحء جُٔى٣٘س جُٛـ٤ٍز جُٔكٍٝٓحش ٖٓ 

 ..ًَ ٢ٖء ، ضؿى ٗٓحء جُٔىٕ جٌُرٍٟ جٗلٜٖٓ ٓطٔطؼحش ذٚ

ضهر٣ٍٖ ٤ٌْ٘س ذٔٞػى ج٣ُُحٌز ، كططَِٜ ُِهرٍ جُٓؼ٤ى ٝض٢ٟٔ ٍٓٓػس 

ج٠ُ ُُٓ٘ي ٍُؤ٣س جُُجتٍز جٌُٜٔٗٞز ٝجالْطٔحع ج٠ُ قى٣ػٜح  ٝج٠ُ 

ضؿٍذطٜح جُط٣ِٞس ك٢ جُٟ٘حٍ ٖٓ  ؾَ ق٤حز ؾ٤ِٔس ،  ٌؿْ ٓح ك٢ جُٟ٘حٍ 

ٖٓ ٖىز ٖٝوحء ، ٝجٗص كٍقس ٓٓطرٍٗز ذ٘ؿحقي ذانرحٌ ؾ٤ٔغ جُلط٤حش 

 :ذحألٍٓ،ضأض٤ٌأنص ٤ٌْ٘س 

  ٣ٖ ٤ٌْ٘س ؟ -

 .١ال  وٌ -
 ؟ ٝ ٗح ٌ ٣طُحي ضطكىغ٤ٖ ج٤ُٜح هرَ ه٤َِ ، ٝض٤ٍٓ ٢ٛ ج٠ُ ٤ًٕق ال ضؼ٢ِٔ -

 ..جُٞؾٜس جُط٢ ٠ِرص ٜٓ٘ح جُطٞؾٚ ج٤ُٜح

 .. ٢ُ ذٔح ضو٤ُّٖٞال ػَ -

؟ ، الذى جِّٗبي ضؼ٤ِٖٔ -  .. ٣ٌىُح نط٢ ٓ٘ي ، ج٥ٕ  ٌؾؼ٤ٜح ٢ُ ،  ٣ٖ يٛرصْر

 ضو٘ؼ٤ٖ جنص جُٔ٘حِٞس جٕ ٤ٌْ٘س ْٞف ضؼٞو ج٠ُ ُُٜٓ٘ح ه٣ٍرح ، 

ٝضٍؾؼ٤ٖ ج٠ُ ُُٓ٘ي ، ضؿى٣ٖ جٍٓ ز  ٤ٗوس ؾ٤ِٔس ،٤ُٓص ًحُ٘ٓحء جُالض٢ 

 :جػطىش ػ٠ِ ٌؤ٣طٜٖ ك٢ ًٛٙ جُٔى٣٘س جُٛـ٤ٍز ، ضٓٔؼ٤ٖ  ذحى ٣ٓأُٜح 

 َٛ ٝؾىشِم ٚؼٞذس ك٢ جٍُٞٚٞ ج٠ُ ًٛٙ جُٔى٣٘س ؟ -

 ال ، ٤ْحٌز  ؾٍز  هِط٘ح ٖٓ جُؼحٚٔس ج٠ُ ٛ٘ح ، ٢ٌُ٘ٝ ػح٤ٗصُح ذؼٝ  -

 .جُٛؼٞذس ك٢ جُٓٞم

جٕ جٍٓ ز ونِص جُٓٞم ضٓأٍ ػ٢٘ ، ًٛٙ :  ٗؼْ ،  نر٢ٍٗ جألٚىهحء -

 ٗٓحؤٛح جألْٞجم ، ٖٓ جُٔكظٌٞ ػ٤ِٜٖ جُىنٍٞ ج٠ُ فجُٔى٣٘س ال ضؼٍ

 !ٛ٘حى ، جٍُؾحٍ ٣وٕٞٓٞ ذحُطٓٞم ٍٖٝجء ٓح ضطِرٚ جُ٘ٓحء



 ٣لٍقي جُكى٣عُح ذ٤ٖ  ذ٤ي ٝجُُجتٍز جُؿ٤ِٔس ، ٌؿْ جٕ  ؿِرٚ ٤ُّ ٓلٜٞٓح 

ذحُ٘ٓرس ُي ، ضىن٤ِٖ ؿٍكس ج٤ُٟٞف ٓغ ٝجُىى ، ٝضؿى٣ٖ َٝؼ ج٤ُٓىز 

ٛ٘حى ، ٣ٍقد ذي كطٓؼى٣ٖ ُِطٍق٤د ،  ٗص ٚـ٤ٍز ؾىج ُْٝ ضؼطحو١ ػ٠ِ 

 ..جُطٍق٤د ًٔح ٣لؼَ جٌُرحٌ

 ك٢  ١ ٚق جٗص ػٔٞ ؟ -

  ُْ  ٣ٓؿ٢ِ٘  ذ٢ ك٢ جُٔىٌْس -

 ُٔحيج ؟ جُطؼ٤ِْ ٖٓ قن جُؿ٤ٔغ -

ْٕر ضؼطٔى١ ػ٠ِ ٗلٓي ،ٝجٕ ضًٛر٢ ج٠ُ جُٔىٌْس ُطِد  ٣وطٍـ  ذٞى ج

جُطٓؿ٤َ ٛ٘حى ، ضؿ١ٍ ُي جُٔى٣ٍز ػ٤ِٔس جنطرحٌ ُٔؼٍكس ٓىٟ 

ْٕر ضٓؿِي ح ج  :جْط٤ؼحذي ُِىٌِٝ ٝك٢  ١ ٚق ٣ٌُٜٔ٘ح

 !ْط٤ٌٖٗٞ ك٢ جُٛق جُػح٢ٗ -
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 ،٣ٍ٣ىٕٝ جٕ ٣طِؼٞج ػ٠ِ و كٍق٢٘ ًػ٤ٍج ق٤ٖ ػِٔصُح جٕ جٍُكحم ك٢ ذـىج

جنرحٌ جُط٘ظ٤ْ ج١ًُ ٌِٖ٘حٙ ك٢ ٓى٣٘ط٘ح جُٛـ٤ٍز ، ٝجْٜٗ ْٞف ٣ٍِْٕٞ 

جٍُك٤ن ؾٔحٍ َٝٝؾطٚ جٍُك٤وس ٍٗؾّ ،ُٔؼٍكس  قٞجٍ جُٔى٣٘س جُٛـ٤ٍز ، 

٤ًٝق ض٤ٍٓ ٌٓٞ جُط٘ظ٤ْ ج٤ُُٞى، ٝٓح ٢ٛ قحؾس  ػٟحتٚ ٖٓ جُٔؼٞٗحش 

ٝجالٛطٔحّ ، ٌقرصُح ذحُهرٍ ، كوى ًحٕ جألٚىهحء٣أضٕٞ ٖٓ جٌُٞش كو١ ، جٓح 

ج٥ٕ كحٕ جُُجت٣ٍٖ ْٞف ٣طٌٔ٘حٕ ٖٓ جنرحٌ جًٍُُٔ ػٖ  ٌٓٞٗح جُٛؼرس 

ٝػٖ قحُس جُطأنٍ، جُط٢ ضٍَـ ذٜح ٓى٣٘ط٘ح جُرؼ٤ىز ػٖ جُؼِْ ٝجُٔؼٍكس ، 

ٝجُـحٌهس ك٢ ْرحش جُؿَٜ ٝجُظالّ ، ٌٝؿْ ٤٠رس  َٛ جُٔى٣٘س جال جْٜٗ ٓح 

َجُٞج ٌجؿر٤ٖ ذحُروحء ،ػ٠ِ جألقٞجٍ جُوى٣ٔس ٝػىّ جُطٍق٤د ذحُطـ٤٤ٍ ٗكٞ 

ْٕر ضهرٍ  ػٟٞجش جُط٘ظ٤ٔرأٍٓ جالٍٖجف ،  جألكَٟ ، ٠ِرصُح ٖٓ ذٓٔس ج

ٝجٕ جض٠ُٞ جٗح جُو٤حّ ذانرحٌ جألػٟحء ، كوحٓص ذحُٜٔٔس  قٖٓ ه٤حّ 

ٝ ْؼىض٢٘ ذًًحتٜح ٝجْططحػص  ٕ ضطهِٙ ػٖ ذؼٝ جُٟٔح٣وحش جُط٢ 

هحٓص ذٜح ه٣ٍرحش جُؼٟٞجش ، ٝػٖ ْإجُٜٖ جُٓو٤ْ  ٣ٖ ٣ٌٖٔ جٕ ضًٛد 

َُح ك٢ ُُٓ٘٘ح جُؿ٤َٔ ، ٌقرصُح ذحُُجت٣ٍٖ  ِّْب جُٗٔ جُٗو٤وحش ؟ ٝق٤ٖ جُط

ج٤ٔ٣ٌٍُٖ ج٣ًُِٖ ً٘طُحأْٔؼُحرأنرحٌ ػٔحُٜٔح جُٔػ٤ٍز ُإلػؿحخ ذ٤ٖ جُٗرحخ، 

 ..ٝجُؿ٤َ جُ٘حٛٝ جُٔططِغ ج٠ُ جُطـ٤٤ٍ ٗكٞ جالكَٟ 

٢ٌُ٘ ْٔؼصُح ٖٓ ذؼٝ جألٚىهحء جْطـٍجذْٜ ٖٓ ونٍٞ جُُجتٍز ج٣ٌٍُٔس 

ِّٕب ٗٓحء ٓى٣٘ط٘ح ٓكٍٝٓحش قط٠ ٖٓ  ج٠ُ ْٞم جُٔى٣٘س  ، ٝٞكصُح ُْٜ ج



ونٍٞ جُٓٞم،جْٞز ذ٘ٓحء جألٌٜ ؾ٤ٔؼٜٖ ، ٝجٗ٘ح ٗٓؼ٠ ج٠ُ ضـ٤٤ٍ ًٛج 

 ..جُٞٞغ ٗكٞ جألؾَٔ ، ٝجٕ ٖٓ قن جُ٘ٓحء جٕ ٣طٔطؼٖ ذرؼٝ جُكوٞم

ًحٗص ذٓٔس ضرى١ ؾِٜٜح ذرؼٝ جُؼرحٌجش جض٢ ٗٓطؼِٜٔح ك٢ جُكى٣ع ، 

ٝق٤ٖ ٗكحٍٝ ٍٖـ جٌُِٔس جُـحٟٓس ٝض٤ٞٞكٜح ٣رىٝ ػ٠ِ جذ٘ط٢ جُٓؼحوز 

 ..ٝجٌٍُٓٝ

ق٤ٖ ٠ٍـ جٍُك٤ن ؾٔحٍ ذؼٝ جألْثِس ػ٠ِ ذٓٔس ػٖ جُٔؼحِٓس جُكٓ٘س 

ذ٤ٖ جُ٘حِ ٤ًٝل٤س جُطٍٛف ك٢ ذؼٝ جألٌٓٞ ،  ؾحذص ذًًحء ك٘حُص 

 ..جالْطكٓحٕ ، ج١ًُ  ؾىٛح ٓكٍٝٓس ٓ٘ٚ ك٢ ٓى٣٘ط٘ح جُٛـ٤ٍز

ق٤ٖ ْأُٜحجٍُك٤ن ػٖ  جُٛق جُٔى٢ٌْ ج١ًُ ِٝٚص ج٤ُٚ ، ٖؼٍش 

ذحُهؿَ أل٢ٗ ُْ  ونَ جذ٘ط٢ ذؼىُح ج٠ُ جُٔىٌْس ، ٝج٢٘ٗ قحُٝص جٌٞحء 

ح جٕ ضلؼَ ٝجٕ ضٓؿَ ك٢ جُٛق جُػح٢ٗ، جٝ جُػحُع  جُ٘حِ ٛ٘ح ، ك٘ٛكطُٜح

كططالك٠ جُطأن٤ٍ ، ٝقىظ ُ٘ح ٓح ٌؿر٘ح ذٚ ، كوى جؾ١ٍ ُٜح جٓطكحٕ ُٔؼٍكس 

ٓىٟ جقٓحٜٗح  جُوٍجءز ٝجٌُطحذس ، ٝٝجكوصْر ٓى٣ٍزُح جُٔىٌْس جٕ ضٌٕٞ ك٢ 

جُٛق جُػح٢ٗ ، ٝق٤ٖ ؾحءض٢٘ ذٓٔس ضر٢ٍٗٗ ذحُهرٍ ، جٖط٠ٍص ذؼٝ 

 :ج٠ٍُٝٗ ، ٝجكوص ػ٤ِٜح ًِٜح

ْط٤ٌٖٗٞ ك٢ جُٔىٌْس ، ٌُٖٝ ذ٠ٍٗ جٕ ض٢ٌٗٞ جأل٠ُٝ وجتٔح ػ٠ِ  -

ٚلي ، ٝجال  ْٔغ ٖٓ  قى ٌٖٟٞ ٞىى ضىٍ ػ٠ِ ْٞء ك٢ جُهِن جٝ 

 ..نٗٞٗس ك٢ جُٔؼحِٓس ، جٝ ضٌحَْ ك٢  وجء جُٞجؾد 
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ضول٤ٖ هٍخ جُؿىجٌ ، جُر٘حش ًِٜٖ ٣طكًٍٖ ، ٝ ٗصِم ٝقىى ٣ـِرُحي جُك٤حء ، ٖٓ 

 جٌُالّ ، وٌؾحضي ٕ ١ ٢ٖء ضٓطك٤ٖ ؟ ُٝٔحيج ٣ؿؼِي جُك٤حء نٍْحء ال ضكّ

ػح٤ُس ٝجُٔؼِٔحش ٣كرر٘ي كحٗص ٛحوتس ٝٓؿطٜىز ٝال ضػ٣ٍ٤ٖ جُٛهد جٝ 

 :ضؼطى٣ٖ ػ٠ِ جقىٟ ٤َٓالضي  ، ضوٍٞ ٓؼِٔطي 

 بها ، انظرن الٌها وتعلمن منها ، ورلة االمتحان ال خطأورلة بسمة  -

 .. واالمالء كله صحٌح لم ترتكب خطأ واحدا ، ومرتبة نظٌفةلدٌها 

 .. الحٌاُء فال تمدرٌن على الكالم ٌستبدُ بن

 : تمؾ التلمٌذاُت بصفوؾ لتحٌة العلم ، تمول مدٌرة ُالمدرسة 



 الذي هو رمز استماللنا ومن ترفعه تلمٌذة ،نحًٌ الٌوم علمنا المفدى  -

جد مثلها طٌلةَم عملً كمدٌرة مدرسة أذكٌة ومجتهدة ومؤدبة لم 

 انها احدى طالبات الصؾ الثانً فً وحتى حٌن كنُت معلمة،

 ..مدرستنا، تعالً حبٌبتً بسمة

 ٌتحرُن ، وأنِت والفة فً مكانن ، لم تدركً انهم ٌمصدونن ال أحدَم 

 ، انتصبَم العلمُ ث تأتً مرشدةُ الصؾ الٌن وتصحبُن معها الى حً..

 .. وتساعدن فً  رفعه ، ٌتعالى التصفٌكُ 

تعودٌن الى مكانن ، تتعزز منزلتن بٌن زمٌالتن التلمٌذات  ، 

وتظلٌن هادبة أكثر مما ٌنبؽً ، تجعلن مرشدةُ الصؾ مرالبة  

لضبط النظام ، فتمومٌن بعمل المرالبة خٌر لٌام ، وٌبمى هدؤون ال 

ٌتؽٌر ، تحرزٌن أعلى الدرجات ، وتتلمٌن كلمات الثناء من ادارة 

 .المدرسة والمعلمات 

 ..فً آخر العام تكون درجاتن هً األعلى 

 : تمول المدٌرةُ 

ان بسمة استطاعت ان تكون األولى على صفها هنٌبا لها بهذا  -

 !االجتهاد وهذا التفوق 

 تسلمن المدٌرة شهادة التفوق ، تعودٌن الى بٌتن ، ٌفرح أبون حٌن 

 ..ٌطلع على درجاتن ، كل الدروس عشرة من عشرة

 :٣ٛكرُحي  ذٞى ك٢ ْلٍضٚ ج٠ُ جٌُٞش ، ٣وٍٞ ُي 

 ماذا تحبٌن ان أشتري لن مكافأة على التفوق ؟ -

 !بمالوة -

هل نسٌت انن عندما كنت صؽٌرة أجلب لن ، كٌلو بمالوة لن وحدن

 كل لٌلة لطعة من البمالوة ؟

فتصحبنً ألؼسل فمً ،لها أننعم أتذكر ، وتنتظرنً حتى انتهً من  -

 ..نت تؽطٌنًأنام وأوافّرش أسنانً ثم 

ٌام تموم بمرافمتن للنوم وتؽطٌتن حٌن ٌؽلبن ألؼلب اأمن أو -

 ..النعاس
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 ، جالْط٤وح  ك٢ جُٛرحـ جُرحًٍ ، ػَٔ ز كٍقي  جُطٓؿ٤َ ك٢ جُٔىٌِ

جُلطٌٞ ، ٝجُطٞؾٚ ج٠ُ جُٔىٌْس ذكد ًر٤ٍ ، ضؼٍكص ج٠ُ ٚى٣وحش 

ًػ٤ٍجش ، ٝؾىش ٚؼٞذس  ٍٝ جألٍٓ ك٢ جُطؼٍف ج٤ُٜٖ ، ٣طكىغٖ 

٣ٝؿ٣ٍٖ ٣ِٝلظ٘حٌُِٔحش ذٍٓػس ، ٝ ٗص هى ػِٔي  ِٛي جٗٚ ٜٓٔح ًحٕ 

جالٗٓحٕ قٍج وجنَ ُُٓ٘ٚ ، كحٗٚ ؾى٣ٍ جٕ ٣ٌٕٞ ٓٞهٍج ٓكطٍٓح نحٌؼ ًٛج 

جٍُُٔ٘ ، ٝجٕ ٣طٔطغ ذحالقطٍجّ ٝ ال ٣طكٍى ًػ٤ٍج ، ٝجٕ ٣ٌٕٞ ًَ ٢ٖء 

ٓكٓٞذح قٓحذح ٚحترح ، ُثال ضٞؾٚ ج٤ُٚ ْٜحّ جُ٘وى ،  ًٝٛٙ جُ٘ٛحتف 

ؾؼِطي ضرو٤ٖ   هٍخ جُؿىجٌ ك٢ جُلٍ٘ ،ٝجُر٘حش ٣ؿ٣ٍٖ ٛ٘ح ٝٛ٘حى 

 ٝ ٗص ضه٤ٖٗ ٖٓ جُ٘وى  ٝ ضرى٣ٖ نل٤لس ،ضهِٞ ٖٓ ج٤ُِحهس ٝ قٖٓ جُطٍٛف

 ٝضوى٣ٍٖٛ ، ش ذى٣ص يًحء ًر٤ٍج ك٢ جُىٌِٝ ٝجْطٔطؼص ذٍٞح جُٔؼِٔح

جال جٕ جُلطحز جُٔطكًٍس ك٢ جٍُُٔ٘  جُٔرطٓٔس ك٤ٚ ، ًحٗص ه٤ِِس جُكًٍس ، ال 

 جال ٗحوٌج ٝال ضطكىظ جال ه٤ِال  ، كحذطؼى ش ػٜ٘ح جٍُك٤وحش ك٢ ذحوب ّضرطّ

 جالٍٓ

ضؿطٔغ جُطحُرحش  ًَ جْرٞع ُطك٤س جُؼِْ ، ٣٘ٗىٕ ٤ٗٗىج قٔح٤ْح ٣ىػٞ ج٠ُ 

قد ج٠ُٖٞ ، ٝج٠ُ ٌٍٞٝز جُطؼِْ ٝجالؾطٜحو ٍُكؼس ج٠ُٖٞ جُؼ٣ُُ ، 

ٝ ٗص ضٛـ٤ٖ ذٌَ ؾٞجٌقي ج٠ُ جٌُِٔحش جُٔطىكوس ٖٓ كْ جُٔى٣ٍز ٢ٛٝ 

ضكع جُطحُرحش ػ٠ِ ٌٍٞٝز جالْطٔحع ج٠ُ ٗٛحتف جٌُرحٌ ٝجُٔىٌْحش 

 ٝجالؾطٜحو ُِكٍٛٞ ػ٠ِ جُىٌؾحش جُؼح٤ُس ك٢ جالٓطكحٕ ، هحُص جُٔى٣ٍز

ضٍكغ جُؼِْ ًٛج جالْرٞع ٠حُرس ًحِٓس ذٔؼ٠٘ جٌُِٔس ، ٓؿطٜىز  ٛحوتس  -

 ..ٓإوذس ، ْرن ُٜح جٕ ٌكؼص جُؼِْ 

 .. ضطٌٌٍ جُكحوغس ، كطؼٍك٤ٖ ٖٓ ٢ٛ جُط٤ًِٔز جُٔوٛٞوز

 ٣٘ظٍ ج٤ُي جُؿ٤ٔغ ٍٓقر٤ٖ قحغ٤ٖ ، ض٣ٍ٤ٖٓ ذر١ء  ٝهى كحٌهي ق٤حؤى 

 ..جُٔؼٜٞو

ضٌرٍ ذي جُلٍقسُح ًَ ٣ّٞ ـٞ ٗص ضٓط٤وظ٤ٖ ٓـٍوز ك٢ ًَ ٚرحـ ، ضطٔطؼ٤ٖ 

ذـ٘حء جُؼٛحك٤ٍ ك٢  ػٔحم جُٓٔحء جُٔرطٜؿس ذٔوىّ ٣ّٞ ؾ٤َٔ ، ٣ُحىمُح 

ُِح جُرحخ ، ٝضٍٜػ٤ٖ ج٠ُ كطكٚ  ..ؾٍ

 ..ٚرحـ جُه٤ٍ -

 ضؿى٣ٖ ذحتغ جُك٤ِد ، ٣ؼط٤ي ُطٍج ٖٓ جُك٤ِد ، جضلن  ذٞى  ٓؼٚ ػ٠ِ 

ؾِرٚ ُر٤طٌْ ًَ ٚرحـ ، ضٓط٘ٗو٤ٖ ٌجتكس ٤ًَس ، ض٘ظ٣ٍٖ ج٠ُ ٣ى جُرحتغ ، 



ض٣ٍٖ ٌٝٝوج قٍٔجء جُِٕٞ ذحْٔس ، ض٘ظٍ ج٤ُي ذٌٍٓٝ ، وجػ٤س ج٣حى ج٠ُ 

 !جُْٗ ٝجُطور٤َ 

 من اٌن لن كل هذا الورد ؟ -

 انا بستانً  ، أعتنً باألرض وأرعاها ،كً تنتج لنا أطٌب الخٌرات -

 َٛ ٣ٌٔ٘ي جٕ  ضأض٢٘٤ ذرؼٝ جٌُٞو ؿىج؟ -

 ..ٗؼْ ذٌَ ٌٍْٝ ، ْأؾِد ُي ذحهس -

 ضٌرٍ جُلٍقس ك٢ هِري جُٛـ٤ٍ ، ض٘طظ٣ٍٖ جُـى ، ٤ُكَٔ ج٤ُي ٌٝٝوج 

َج٤ٛس جألُٞجٕ ؾ٤ِٔس ، ػطٍٛح ػحذن ذحُؼر٤ٍ ، ضًٛر٤ٖ ج٠ُ جُٔىٌْس 

ٝ ٗص  هٟٞ ٓٔح ً٘صِم ك٢ جأل٣حّ جُٓحذوس ،ٝ ًػٍ غوس ذحٗي ْٞف ضكوو٤ٖ 

جُ٘ؿحـ جٌُر٤ٍ، ٢ً ضىن٢ِ جُلٍقس ج٠ُ هِد  ذ٤ي ج١ًُ ضكر٤٘ٚ ًػ٤ٍج ٝهى 

 ...ٝػىضٚ  ٗي ْط٤ٌٖٗٞ جأل٠ُٝ ػ٠ِ ٚلي وجتٔح  
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ٓح جٕ نطص ذٓٔس ذحخ  ٓىٌْس جُر٘حش جُٞق٤ىز ك٢ ٓى٣٘ط٘ح ، قط٠ ٝؾىش 

جٜٗح ضطـ٤ٍ ٗكٞ جألكَٟ ، ًَ ٣ّٞ  القظُح ػ٤ِٜح ضكٓ٘ح ك٢ جُطٍٛكحش ، 

ٝغوس  ًرٍ ذ٘لٜٓح ٝهىٌجضٜح ػ٠ِ جؾط٤حَ جُٛؼٞذحش ، ٝضكىغ٢٘ جُٔؼِٔحش 

جٕ جذ٘ط٢ قحَش ػ٠ِ ٌٞح جُؿ٤ٔغ ،ُٜىٝتٜح ٝجؾطٜحوٛح ٝقٖٓ نِوٜح ، 

ح وجتٔس جُٛٔص ، ال ضطكى  جال ه٤ِال ػٖ ظٌُٖ ج١ًُ ًحٕ ٣ػ٤ٍ ق٤ٍض٢ جِّٜٗب

ٗلٜٓح ٝال ض١ٍٝ ُ٘ح ػٔح ٣ؿ١ٍ ُٜح ٖٓ  ٌٓٞ ك٢ جُٔىٌْس ،٤ًٝق جٜٗح 

 ض٘حٍ جْطكٓحٕ ؾ٤ٔغ جُٔىٌْحش ٝجُٔى٣ٍز ،ذٔػحذٍضٜح ٖٝىز يًحتٜح،

ٍِم ذًُي ، ألٕ جُٔىٌْس  ْٛ  أذح ْٔر هِِصْر ٖٓ جٛطٔحٜٓٔح ذأٖـحٍ جٍُُٔ٘ ، ُٝ

ًػ٤ٍج ٖٓ جألٖـحٍ ج٤ُُُ٘ٔس ، جُط٢ ٣ٌٖٔ جٕ ضطؼِٜٔح ك٢ جُٔٓطورَ ، ٝال 

 ؾىٛح ًػ٤ٍز جُىٌِ ألٕ جٗطرحٜٛح ج٠ُ جُٔؼِٔحش ٖٝٛ ٣ٍٗقٖ جُىٌِٝ 

ٍْر ٣ٍ٠وطٜح جُر٤ٓطس ك٢ جٌضىجء  ْْر ضطـ٤ ًحٕ ًحك٤ح ُلْٜ ضِي جُىٌِٝ ، ُٝ

جُٔالذّ، ًٝ٘صُح جقدُّ جٕ ضظَ ٜٓطٔس ذحُىٌِٝ ٝال ٣ٗـِٜح ٢ٖء آنٍ ، 

ُّح ذحُٔظٍٜ ًٔح ضلؼَ جُلط٤حش ػحوز ٣أض٢ ك٢ ٝهطٚ ، ٌُٖٝ ج١ًُ  غحٌ  كحالٛطٔح

ق٤ٍض٢  ٜٗح  ذىش قرح ًر٤ٍج ُِٔ٘ح ٍ جُطر٤ؼ٤س جُؿ٤ِٔس ٝجُؼطٌٞ ٝجٌُٞٝو 

 ..جُُج٤ٛس

 ق٤ٖ يٛرصْر ج٠ُ جُٔىٌْس ٚرحـ  قى جال٣حّ ، وُحم جُرحخُح كًٛرطُحأٗح 

ُّح ، ٝؾىشُح ذحتغَظ جُك٤ِد ، ذؼى  ٕ  ػطح٢ٗ جُو٤٘٘س   ُٕح جُوحو ْٖر ٣ٌٞ َٓظ الْططالع 



ِّْب جالضلحمُح ػ٤ِٜح ، ٌ ٣صُح ك٢ ٣ىٙ ذحهس ؾ٤ِٔس ٖٓ جٌُٞٝو جُكٍٔجء  جُط٢ ض

َٕظ  ٍُح جالػؿحخَظ ، ٝٗظٍشُح ج٤ُٚ ٓ٘ىٛٗح  ٕ ٣ٌٞ ٝجُر٤ٟحء،ٓٛللس ذط٣ٍوس ضػ٤

ُٖح ٜٓطٔح ذأٌٓٞ جٌُٞو ٝج٣ٍُحق٤ٖ ، القظصُح ْإجال ٣ؿٜىُح ذحتغُح  جُرحتغُح ج٤ٌُٓٔ

 :جُك٤ِد إلغحٌضٚ

 ٓح ذي ٣ح ذ٢٘ ؟ -

 ج٣ٖ ذٓٔس ؟ -

 يٛرصْر ج٠ُ جُٔىٌْس -

- .......... 

 ُٔحيج ضٓأٍ ؟ -

 ..ُوى  ض٤صُح ُٜح ذرحهس ٖٓ جٌُٞو -

ٍُح جٕ  ٞر١َظ ٗل٢ٓ   : قحٝ

 ُٔحيج ؾِرصَظ ُٜح جٌُٞو؟ -

 !٢ٛ  ٌجوش -

َُح جٌُٞوَظ ُٜح ، ال ضؿَ-  ٤ٓٗص ..ٙ ُٜح ٍٓز جنٍٟ ، آٙ خْر ٛحضٜح ، ْٞف  ٝٚ

 .. ٣ٌىُح  ٕ  ػِٔي جال ضأض٢ ٓرٌٍج ك٢ جُٛرحـ ،  ٝهص ج٤ُّٞ ٓ٘حْدٌح ؾىج

٠ٟٓ ذحتغُح جُك٤ِد ج٠ُ ػِٔٚ ذط٣َٞغ ه٘ح٢ٗ جُك٤ِد ػ٠ِ جُٔٗط٣ٍٖ ، 

ُْح : ٝذو٤طُحأٗح ٓطٓحتال  َٛ ًرٍشْر ذٓٔس ذًٜٙ جُلطٍز جُو٤ٍٛز ، ٝ ٚركصْر ضٜط

ٜح يجى ، َٛ ٛٞ  ٟٗؽٌح هرَ جألٝجٕ ، ٤ًٝق  ُٓح ذحٌُٞو ، ٝٓحيج ٣ؼ٢٘ جٛطٔح

ٍِّب  ذحتغُح جُك٤ِد ػ٠ِ جٕ ٣أض٢ ُٜح ذرحهس ٌٝو ًر٤ٍز َٝج٤ٛس جألُٞجٕ ؟  ضؿ

 ألقى جٕ  ٣لؼَ ٤ٖثح  ٤ِٜ٣ٜح ٝ ُـح ٝٛٞ ٣ؼٍفُح ضٔحٓح جٜٗح جذ٘ط٢ ٝجٗح ال  ْْ

ال٤ْٔح جٌُٞٝو ، كأٗح ػٍف ٝ ًػٍ ٖٓ جُؿ٤ٔغ ٓح ُـس جٌُٞٝو؟ٝٓح يج ٣ؼ٢٘ 

 ! ٕ ٣ٜى١ ذحتغُح جُك٤ِد  جٍُٔجٛن ذحهس ٌٝو ُلطحز ٓح َجُص ٠لِس

 

 

 ُح)47)

 :هحُص ُي جُٔؼِٔس 

سأؼادُر لاعة الدرس بعضَم الولت ، لفً مرالبة على التالمٌذ  ،  -

 ..وسجلً اسم من ٌثٌر الشؽب

تحلو لن المهمة الجدٌدة ، تملدٌن حركات معلمة اللؽة االنجلٌزٌة  

تحركٌن وجهن ٌمٌنا وٌسارا ، وترّجفٌن ٌدٌن االثنتٌن  ، ٌتعالى 

: الضحن بٌن تالمٌذ الصؾ  حٌث تكونٌن ، تعود المعلمة فجأة

 ماذا تفعلٌن ؟ كٌؾ تتجربٌن ؟ -



 تعالبُن المعلمة بضربة من المسطرة على كفّن الصؽٌرة

ختن الى استؽالل أختن باألمر ، تسارع أتخبر احدى زمٌالتن 

: بٌن  الذي لم ٌمم بمعالبتن اال نادرا ، ٌسألن ابون ال خبارأعموبتن 

 ماذا فعلت كً تعالبن المعلمة ؟ هل لّصرت بواجبن ؟ -

 ..كال -

 ِت األدب ؟أهل أس -

 ..كال -

 لماذا اذن كان العماُب ؟ -

كون مرالبة  فً ؼٌابها ، وحٌن عادت ، أطلبت منً المعلمة ان  -

 :سألتنً 

 ..من جعلن ترالبٌن تالمٌذ الصؾ ؟ ثم عالبتنً  -

  هل صحٌح ما تمولٌن ؟ الكذُب سًء ٌا ابنتً -

نا اكذُب ، لمد لمُت بتملٌد حركات معلمة االنكلٌزٌة فمامت أنعم  -

 ..المعلمة بمعالبتً 

 ضحن زمالبن علٌها ، إلثارة ان تملدٌها ال ٌصح المعلمة مثل األم  -

وان كان التمثٌل من الفنون الجمٌلة  الذي  ٌمبل علٌه الناس لجماله 

 ان تخبري بإمكاننوالمتعة التً ٌجدونها فٌه ، ولكن هل كان 

 !المعلمة بالحمٌمة ؟ حتما انها كانت تعالبن 

 هل الكذب جٌد ؟ -

لٌس دابما ، احٌانا ٌنجٌنا من المتاعب ، فنلجأ الٌه للتخلص من  -

 حبه ، فال تكذبً علً ابدا  أالعمبات التً تعترض طرٌمنا ، ولكنً ال

  بكل شًء ؟أخبُرنَم هل  -

 ..نعم  -

 !حد زمالبً فً الصؾ لبّلنً هذا الٌوم أ -

صؽٌرة ، أنّن كٌؾ ؟ كٌؾ سمحِت له ؟ ٌجب اال تسمحً ، صحٌح  -

عمرن تسع سنوات  ٌجب ان تكونً ،حد  أن ٌمبلن ال ٌصحأولكن 

 حدا ٌمبلن او ٌسمعن كالما  ؼٌر البك أجادة وال تجعلً 

 وما معنى الكالم ؼٌر الالبك ؟ -

  كٌؾ أشرُح لن معناه ؟ ماذا لال لن حٌن لبّلن ؟ -



انه فً صفً وجاء  الً مسرعا ولبلنً ثم اسرع بالخروج من  -

 الصؾ  ، ماذا سٌحدُث ؟

 .. ، فمط انه سٌمول انن لسِت مؤدبة ال شًء -

 ! ولكننً مؤدبة ، الجمٌع ٌمولون اننً مهذبة ومؤدبة  -

 . ألحد ان ٌمبلن ال تسمحً -

  هل هذه المبلة تجعلنً حامال ؟ -

 الى ال تؤديشرُح لن ؟ المبلة أنت تثٌرٌن الضحن ٌا ابنتً ، كٌؾ أ -

 ..اْن تكون البنت الصؽٌرة بعمرن حبلى 

  الى البنت ؟ال تسًء ولكن لماذا تكون المبلة ممنوعة ما دامت  -

 .. ان ٌمبل البنتَم أحد ؼرٌب ال ٌصحألنه  -

 !حدا لم ٌمبلنً أ ولكنّ  -

نت كبٌرة ، عمُرن أ حٌن كنت صؽٌرة كنُت الوُم بتمبٌلن ، اآلن  -

 تسع سنوات 

 !مهاتهن أباؤهن وآرى صدٌماتً ٌمبلهن أ ولكنً  -

 !سرة محافظة  ٌا ابنتً أ نحن  -

  ما معنى محافظة ؟ -

 .. انها تفكر جٌدا لبل االلدام على عمل معٌن  -

 ال فرقال تمول انه أخً ؟ أنتم تمبلون أ وهل المبلة عمل ؟ ولماذا  -

 بٌن الولد والبنت ؟

 حد ال ٌستؽلكأ لن بالمبلة حتى ال نسمح انها العادات والتمالٌد ،  -

 كٌؾ ٌستؽلنً ؟ -

شرُح لن كل أانت تكثرٌن من األسبلة هذا الٌوم ، حٌن تكبرٌن للٌال  -

 ..ما هو ؼامض لدٌن

 

 

(48 )

 :هحُص ه٣ٍرطي 



بون  لم ٌكن بمثل حنان الٌوم ، كانت ٌداه تسارعان الى ضرب من أ -

 الكالم ، ومن الخٌر له ولن اْن ٌعالبن اْن بدر منن ما ال ٌسمعُ 

 ٌسًء

 ! ولكنً لم أفعْل شٌبا ٌستوجب العماب -

ما نطلُب منن؟ البنُت ؟ وترفضٌن اْن تمومً بعمل  أال تعاندٌن  -

 !المؤدبة تسمُع نصٌحة الذٌن ٌكبرونها فً السن

 .. فعلهال أحبُ عانْد ، أنا  ال أفعُل ما أ ولكنً لمْ  -

ٌن أكبُر منن ، من أنن تعاندٌن دابما ،   كالُمن أ وما هو العناد ؟  -

تعلمت هذا ؟ طوالَم العمر ونحُن نلبً ما ٌُطلب منا ، لماذا تكونٌن 

مخالفة لنا ؟ لمد نشأنا على السمع والطاعة ، األجدُر بأبٌن أال ٌسمُح 

مامن طوٌل ، ألن بمخالفة الكبار ، ما زلِت صؽٌرة ، والعمرُ 

 ..والتجربة تنمُصن

 ؟ال ٌرضٌنًلوم بما أنْ أكٌؾ لً ! نا ؼٌُر ممتنعة بما تمولٌن أ -

 علٌه اْن ٌؤدبن ؟صبح متسامحا معن أكٌؾ تؽٌّر و! بون أ انّه  -

 ٌنتمدُنٌن تكبرٌن سوؾ حفالعالُم لٌس جمٌال كما تتصورون ،  

 ..حداال تجاملٌنأالجمٌع ، فأنت 

 !ن اكذب ؟ انا ال أحُب الكذبأوهل ترٌدون منً  -

نمول لهم حمٌمة  انْ ال نستطٌعُ حٌانا الى مجاملة من أ انها الحٌاة تدفعنا  -

  ماذا تفعلٌن حٌن تكبرٌن ؟، ،  فً صؽرن تعاندٌن أنفسهم

 أخطُا،أبً ٌوجهنً حٌن !فعُل اآلن أكثر مما أربما أصبُح مجاملة  -

 ..حتى التنع بما ٌمول

بون فً نفسن مفاهٌمه وأفكاره ، أ ما زال الولُت مبكرا لٌؽرس  -

ل لهم الصدق او ٌخبرهم بصفاتهم و من ٌكال ٌحبونالناُس كلهم 

الحمٌمٌة ، جمٌعهم ٌرٌدون اْن نذكر لهم  خصالهم الحمٌدة  ولٌس 

 ،لوُل لن ، لبال تصبحً وحٌدة حٌن تكبرٌن أالسٌبات ، اسمعً ما 

اْن كانوا ٌرأفون بن حٌن تتوجهٌن لهم بالنمد ، فهذا ارضاء لعابلتن 

وألنن ما زلت صؽٌرة ، ام احمد ؼضبت منن حٌن للت لها ان 

 !وال تحب الدراسة ولهذا أخفمت فً االمتحان ،ابنتها كسولة 

 ! لست بكاذبة ..وهذه الحمٌمة -



نسُب لن اْن تمولً انّها بذلت جهدها ولم توفك ، و اْن شاء هللاُ ألا -

 . اْن ضاعفت جهودهاتكوُن من الناجحات  بتفوق

 ! االمتحان بتفوقتجتاز ان ال ٌمكن اْن لْم تدرْس بجد  -

 ، سوؾ  كالصخرة ال ٌفهم اال ما ترٌدٌن أنت هل رأٌت ؟ رأسن  -

 ..نصُحن بهأتمابلٌن المصاعب حٌن تكبرٌن ، اسمعً ما 

 

 

(49 )

 :هحٍ ُي  ذٞى }

ما زلِت صؽٌرة على العباءة ، اخلعٌها وسوؾ نذهُب معا الى  -

 ..حبه كثٌراأصدٌك 

بٌن أ تخلعٌن عباءتن التً لم تحسنً ٌوما ارتداءها ، وتخرجٌن مع 

 حركاتن العباءةُ التً تجعلن تتصرفٌن ،ال تمٌّدنن حرة أ، تشعرٌن 

 ترتدٌن التنورة التً لالوا انّها تالبمن كثٌرا  ،وكأنن عجوز 

بون وتخرجٌن أسٌن الحذاء ذا الكعب العالً الذي اشتراه لن بوتل

حالم الجمٌلة ألبون عن اأ ٌحدثن الطرٌكمعه  من المنزل  ، طوال 

التً سوؾ ترى النور بفضل نضاالت الجماهٌر وتضحٌاتها الكبٌرة 

 والطفولة ا محترمٌكون اإلنسانُ بون انّه فً البالد البعٌدة أ، ٌخبُرن 

مر لم ٌشأ اْن ٌموم به ، أحد ٌرؼُم مخلولا على فعل أ و ال ،سعٌدة

جل تحوٌل أناسا كثٌرٌن ٌناضلون من أن هنان أبون أٌخبرن 

ثمن المخلولات أٌتنعم بها االنسان فهو ،حالم الجمٌلة الى حمابك ألا

بون عن الحرٌة التً ٌجب اْن ٌتمتع بها أ شأنا ، ٌتحدث وأعظمها

حب وان لم أ فله ما ، اْن ٌعمل شٌباأمرئراد كل أكل انسان ، فان 

 ..ٌجبره على المٌامبما ال ٌحب فلٌس ألحد مهما كان انْ ،ٌشأ 

 :بون ألال لن ، وصلتما الى مكان 

 .نا كسبته للجماعةأ و،انه صدٌمً الممرب  -

 :بٌن ولال أابتسم صدٌكُ 

 مرحبا بن ٌامناضلة الؽد -

و كاطع أب صدٌمً هذا ؟انه أتعرفٌن -



ٌتحدُث ابون بكالم لم تفهمً كنهه   وحٌن ٌنتهٌان من الحدٌث 

نت سعٌدة جدا ، وكأنن كسبت كنوز األرض أتعودان الى المنزل ، 

 ال ٌشمىبون ٌشعر بالسعادة وٌطٌل الحدٌث عن مدن جمٌلة أو

ؼنٌاُء فً تلن المدن ألوال ٌُتخُم ا، وٌناُل كٌل ما ٌحب ،االنساُن فٌها

 انّما توزُع خٌراُت األرض على كل البشر ولكل ،وال ٌجوُع الفمراءُ 

 ..ٌادي العاملةألانسان حاجتُه من  الؽالت التً تجود بها ا

 : تدخالن المنزل ، تسمعٌن عمتن تمول 

خرجتَم ابنتن  سافرة ؟ ماذا سٌمول الناُس عنا ؟ أ هل ...ٌا هللا -

 !لْن ٌتمول عنا الناُس فبسمة ما زالت صؽٌرة  -

 هً كبٌرة اآلن انظر الى صدرها كٌؾ نهد ؟ -

 ..ما زالت بسمة صؽٌرة  -

 اال ثمانً ال أكبرهانا أ  معها اال وهً ترتدي العباءة ، ال تخرجْ  -

رتدي العباءة ، هل تختلُؾ ابنتن عنا كلنا ، لمد أومنذ صؽري ،عوام أ

 تمتعنا باحترام الناس هل ترٌدنا ان نفمده ؟

 :بون أٌلتفُت الٌن 

 كالُم الناس صعٌب وعلٌنا اْن نحترمه وال ؟هل سمعِت ٌا ابنتً  -

 دون ،نخرج عن العرؾ والتمالٌد  ، ٌمكننا اْن نعمل اي شًء نحبه 

اْن نفمد تمدٌر الجماهٌر الشعبٌة واحترامها ، كل ما حدثتن عنه 

والناس لن نفمد تمدٌرهم لنا ، هل فهمت  ،سوؾ نصُل الٌه بنضالنا  

 ٌا بسمة ؟

! لبستمونً العباءة أحدُهم حٌن أانّها تفهُم جٌدا ، انا لم ٌستشرنً  -

 لماذا تحاول الناعها ؟

بسمة ارتدت العباءة أٌضا  ، ونحن اآلن فً . االنسان ابن البٌبة  -

 .بؽداد

 .وما الفرق ؟ كلها مدن عرالٌة -

   وعلً توجٌهها .بسمة ابنتً -

 !ٌضا شمٌمتُن وحبٌبتن أنا أ و -

 خون أنا أحمد حبٌبن وأ زوُجن ابو  -

 . فهمت هذا منذ زمن طوٌل  -



 ..حمد انسان طٌبأبو أ -

 . وكبٌٌر فً السن وٌكبرنً بعشر سنٌن  -

 !نت لبلت به حٌن سألنان أ هو ٌحبن وٌرعان  و -

 اْن آنذانفهم ، كٌؾ ٌمكُن لفتاة فً عمري أ كنُت صؽٌرة وال  -

 تعرؾ نوع الرجل الذي ٌتمدم لخطبتها ؟

 .. انها عاداتنا تسري على كل الناس ؟ وكٌؾ ترٌدٌن ان تعرفً  -

 ! على رأسً انهمرت التً ،لْل شٌبا خارج نطاق العاداتأنا لم أ و -

 بو احمد فً شًء ؟أؼضبن أران متذمرة هذا الٌوم ؟ هل أ -

 !لم ٌؽضبنً ولم ٌفرحنً  انّه محاٌد  كبٌر -

 .. انه صدٌمً اٌضا -

 ! ولٌس من اصدلابن هواة السرادٌب  -

 ! لكل حالة ظروفها -
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:  تؽٌٌر كبٌر حدث فً بالدنا الجمٌلة ، لال أبون 

 ..الثورة التً انتظرناها وناضلنا من أجلها حدثت  -

 ما معنى ثورة ؟ -

 انها تؽٌٌر فً األوضاع الظالمة ومنح العاملٌن  مكتسبات ما لامت  -

به أٌدٌهم من اعمال ،والمساواة بٌن الناس فً التمتع بالحموق 

والخٌرات التً حبانا هللا اٌاها  ، والتمدم فً التربٌة والتعلٌم والصحة 

 ..وظروؾ العمل 

- ......... 

ّن أوضاع  البالد  سوؾ تتمدُم أنا سعٌد أ ان الٌوم هو عٌد  كبٌر ، و -

 ..الى األفضل

بون مبالػ من المال عٌدٌة بهذه المناسبة السعٌدة  ، واشترى أوزع 

 كلكم احتفاء بهذا الٌوم الذي موجلست،ُمن الشاي أالحلوى  وصنعت 

 ومن الممكن اْن  تتمدم طبٌعة نظام الحكم،شهد تؽٌٌرا فً 

دولة متطورة ٌنعُم  العراقُ صبح يحٌاة ُالناس فً كل المٌادٌن وانْ 

 ..شعبُها  بالخٌرات الكثٌرة التً وهبهم هللا اٌاها 



هل الناُس كلهم فرحون  بهذا الحدث ؟  -

لٌس كلهم ، بْل مْن ٌتوُق الى التؽٌٌر نحو الجمال ورفاه االنسان  ،  -

 الناس متعلمٌن بالمضاء على األمٌة والجهل والفمر والمرض وجعل

 كاألمم المتمدمة الساعٌة نحو التمدم ال نكونُ ، لم ال ؟  لماذا 

واالزدهار ؟ حدثً اخوتن بما حدث هذا الٌوم واجعلٌهم ٌفهمون 

 ..جل الحٌاة الجمٌلة أجدوى التؽٌٌر وأهمٌة العمل المثمر من 

ولد  توزعوا ،  بعد تناول الحلوٌات وشرب الشاي ، تجدٌن اخوتن 

مور أصدلابهم  وبمٌت البنات ٌتحدثن فً أوالدُ الصؽار مع ألخرج ا

خذت تلتهمٌن الكلمات أأخرى لٌست مما ٌشؽل بالن الصؽٌر  ، 

حادٌثن بدأتأ و،بون ٌزودن بها أالمطبوعة فً الكتب والتً بدأ 

  دابما صامتة فاذا ما بدأ الموُم ٌتناولون تظلٌنتتؽٌُر مضامٌنها  ، 

انبرٌت لهم عارضة علٌهم ما لرأته فً ،لضاٌا السٌاسة ومتاعبها 

التً اطلعت علٌها عن لضاٌا الفكر والسٌاسة ،الكتب العدٌدة 

 بعضهم ٌأخذ و،الناس صامتٌن  بعض واالجتماع  ، ٌظل 

بمهاجمتن بأسلوب لم تكونً تتولعٌنه منهم ، وٌمدحن بعضهم  وان 

 مع صؽر سنن  ال تتناسب تطرحٌن افكارا لْم تعرفً أبدا ، انّن كنت

،  تبمٌن وحٌدة  أنت األولى على صفن ، وحٌن تنالش احدى 

 وتسأل المعلمةُ الطالبات وال تجد الجواب عند ،المضاٌا فً الصؾ

 :ة بلاحداهن ، تلتفُت الٌن لا

  من آراء ؟ذكرناه ماذا تمول بسمة  ؟ ما رأٌن بما  -

وتطلُب من ،تطرحٌن آراءن وتموم المعلمةُ بتسجٌلها على السبورة 

التلمٌذات اْن ٌممن بنملها الى الدفاتر المخصصة فً التارٌخ او 

 : الى سمعن آراء التلمٌذات بن وتتناهى او الوطنٌة  ، الجؽرافٌة

 ..انها األولى دابما  -

 ! وتعرؾ كل شًء  -

 !كثُر مما تعرؾ المعلماتُ أ معلوماتُها  -

 !  ساكٌن فً رأسها الجنّ  البدّ انّ  -

كبر من أٌنما حللت ، كلماتُن الكبٌرةُ والتً هً أتطاردُن  الؽربةُ 

  تكتبٌن ، تجعلن بعٌدة عمن هن فً مثل عمرن ،سنن بكثٌر



 مع عمرن الصؽٌر ال تتناسبالمماالت فً الدفاع عن المضاٌا  التً 

 :، فتسمعٌن بعض االتهامات 

! من ؼٌر المعمول ان تكون الكاتبة لهذه المماالت  صؽٌرة ، و انها  -

 .وٌضع اسمها بدال من اسمه ،حدا كبٌرا ٌكتب لها أ انّ شنّ ال

 : الكثٌرون  ٌمتحنن

هْل  (الوطن  )طلبْت منا مدرسةُ اللؽة العربٌة انشاء فً موضوع  -

! ٌمكنن اْن تساعدٌنً فً كتابته ؟

ْن تساعدٌها فً الكتابة عن حنان أ وطالبةٌ أخرى تطلُب منن 

 ..الوالدٌن 

 ، فتسمعٌن  الحكم ةع المطلوبيضاتسارعٌن الى الكتابة فً المو

 ..ببراءتن من كتابة شخص آخر لن

نن وحٌدة بٌن جموع التلمٌذات ،  تأتً احدى أ ٌخنمن الشعورُ 

: المعلمات سابلة اٌان 

وحٌن ،بسمة صوتن جمٌل ، هل ٌمكن ان تأتً معنا لتعلم اللحن  -

تعودٌن الى المدرسة تعلمٌن التلمٌذات ؟ 

 .. ٌا ستنعم  -

 وكنت لد حفظت النشٌد سابما ،تستمعٌن الى اللحن وتحفظٌنه  جٌدا 

 :وحٌن تعودٌن الى المدرسة ، تمول المعلمةُ 

استمعن اآلن الى زمٌلتكن بسمة وهً  تعلمكن ،بناتً التلمٌذات 

 .كٌفٌة انشاد  هذا النشٌد 

مفتوحة لمرالبتن حتى ٌؽلبن العٌنهن أو،ْن تشاهدي التلمٌذات أ ما 

النسٌان ، تنسٌن النشٌد واللحن الذي تعلمته لبل للٌل  ، تمول لن 

: المعلمة 

 ان ال ٌكفًما هذا ؟  تعلُم اللحن جزٌء من الواجب المدرسً ،  -

 والتارٌختكونً األولى فً العربٌة والحساب والعلوم  واالنكلٌزي  

هل  وٌؽلبن النسٌان ، وترتبكً فً درس النشٌد ، ،والجؽرافٌة 

 اْن تكونً خجولة بهذا الشكل ال ٌصحُ ستكونٌن راسبة فً النشٌد ؟ 

هل تحبٌن اْن . الذي ٌهددُ كل محاوالتن  للتعرؾ الى صدٌمات ،

 !تظلً وحٌدة ؟



ولكن ... ٌزوُل عنن أحٌانا ، وٌؽلبُن أكثر األولات شعوُرن بالعزلة  

التفاؤل بانن  لادرة على تحمٌك ما تصبو الٌه النفس، ٌظل حافزا 

 ..كبٌرا
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