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: ىلإ َباتكلا  اذھ  يدھُأ 

ِتفوم ِنلو  ( Peggy Lynch  ) شنیل يغ  َپـ
،(Lynn Moffett)

. ةالصلا ِيَتبراحمو   ، نیَتبوبحملا َّيتقيدص 

8



سرھفلا
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ةمتاخ
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دیھمت

بابذ دنع  سونيدنامأ  سِدیسوميد  ردنسِكلأ  فقو 
. ةایحلا نع  ديزملا  مُّلعتل  ةصرُفلا  اًرِظتنُم   ، توملا
ءاج دقف   ، باعلألاب ُّطق  ُعتمتسي  نُكي  مل  هَّنإ  ثیحو 
، هُدَھشي ناك  ام  َلایِح  َّلُش  نآلا  هَّنأ  ریغ   . ًالِّھمتُم
ىلإ قَّدحو   . ِهناِیك قامعأ  قمعأ  يف  ًالوھذم 

. رَّسفُي اًراصتنا ال  َّسحأف   ، ةعيرصلا ةاتفلا 

ٍجاعزناب اًمئاد  ُةروعسملا  عاعَّرلا  ُةَّدِح  هتألم  املاطل 
نوربتخي سانلا  َضعب  َّنإ  لاق  دق  هُدلاو  ناك   . ديدش

دقو  ، نيرخآلاب ُلزني  فنُعلا  ةدَھاشُم  يف  اًجارفنا 
َهبِش اًجَرَف  رخآو  ٍنیح  نیب  ىأر  ذإ  كلذ  وھ  رَّكذت 

: نيدِھاشملا ِروھمُج  نیب  هوجولا  ىلع  ٍّيضَرَم 
. سُسفأ يف  انھو   ، سوثنروك يفو   ، امور يف 

امنیب نيركاش  نوسلاجلا  كئلوُأ  ناك  امَّبَُرل 
مُھ اونوكي  مل  مھَّنأل  ؛  لاوھألا كلت  َّلك  نودھاشي 
وأ  ، ًابَّردُم ًابِراحُم  نوِلتاقُي  وأ   ، دوُسألا نوھِجاوُي  نَم 
. ةراذقو ًةبارغ  َّدشأ  ىرخُأ  ٍةتیِم  اياحض  نوطُقسي 

ةقارإ يف  اًسیفنت  اوِدَجیل  اوءاج  َفالآلا  َّنأك  ادب 
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تَمَح دوصقملا  هيوشتلا  َةَنياعُم  َّنإ  ىَّتح   ، ءامِّدلا
ٍدِساف ٍَملاع  يف  ةِمقافتملا  ىضوفلا  نم  مھنم  ًّالُك 
اًدَحأ َّنأ  ُدبي  ملو   . ِديازتُم ٍوحن  ىلع  ٍّيئاوشعو 
نََتن نم  َّلقأ  ُّطق  نُكت  مل  ِمَّدلا  َةناتن  َّنأ  َظحال 
َءاوھلا ىَّتح  نالَّلختي  نيذَّللا  فوخلاو  ةوھشلا 

. هوسَّفنت يذلا 

ُبرتقي وھو  ديدحلا  نابضُقب  ردنسِكلأ  ادي  ْتثَّبشت 
ْتَشَم دقل   . ًةاقلُم ةَّباشلا  تناك  ُثیح  لمَّرلا  ىلإ 

، نيرخآلا اياحَّضلا  ِنع  ًةلِصفنُم  مامألا  ىلإ 
. ًابيرغ اًحرف  ًةحِرَفو  ًةئداھ   ، مھتوَم ىلإ  نيرئاسلا 
هَّنأل  ، اھنع هرظنب  َحیشُي  نأ  هعسُو  يف  نُكي  مل 

يصعَتسي اًئیش  داتعملا - ُقوفي  اًئیش  اھیف  ىأر 
اھتوَِصب اذإف   ، تَمَّنرت دق  تناكو   . فصولا ىلع 

. ءاوھلا ىلع  ًةظحل  ُجَوامتي  بذعلا 

توَّصلا كلذ  ىلع  ىغط  نأ  عاعَّرلا  ُخارُص  ثبل  امو 
يھ امیف   ، ةدحاو ًةعفد  خارُّصلا  ىلاعت  ذإ   ، بذعلا

، ةنازَِرب لمَّرلا  ىلع  ًةیشام   ، اھمُّدقت لِصاوُت 
. اًفقاو ردنسِكلأ  ناك  ُثیح  ىلإ  ًةرشابُم  ًةھِّجوتُم 
. اھَتطَخ ٍةوطخ  ِّلك  عم  َّدشأ  ٍتاَّقد  ُّقدي  هُبلق  َذخأو 

اھَفنتكا كلذ  عمو   ، رھظملا ةطیسب  ىرحألاب  تناك 
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ناك مأ   . اھاري نأ  َلدب  اھَّسحأ  ٍروُن  ُةلاھ   ، ام ٌقُّلأت 
اھَتبرض اَّم  لـ ؟  بْسحف هلایخ  جسن  نم  كلذ 

! هُسفن وھ  ةبرضلاب  ردنسِكلأ  َرعش   ، ةوبَّللا

اھدسج ىلع  نالتاقتت  ناتوَبل  تناك   ، نآلاو
زرغت امُھادحإ  َدھاش  ذإ  ردنسِكلأ  َلفجأف   . دماھلا

. اًدیعب اھِّرجب  ُأدبتو  ةاتفلا  ِذِخَف  يف  ًةقیمع  اھَِنثارب 
ناتنثالا ِتَجرحدتف   ، ىرُخألا ةوبَّللا  َِتبثو  دقو 

. ىرُخألا يف  اَھِبلاخم  امھاتِلك  َتبشنأو 

اًخِسَّتُم اًكنُت  ُسبلت  ٌةریغص  ٌةاتف  ْتَضكر  ٍدئنیح 
. ديدحلاب ةكَّبشملا  ةباَّوبلا  ةاذاحُمب  ًةقعاز  ًالَھلھُم 
َهبلق َيِّسقُي  نأ  ًالِواحُم   ، هنانسأب ردنسِكلأ  َّرصف 
يفو  . بعُّرلاب ةمَعفملا  تاخرَّصلا  كلت  ِعقَو  َلایِح 
ُتاذ ٌةوَبل  اھتَعرص   ، ةاتفلا ةيامحل  ُِّمألا  نم  ٍةلواحُم 

ردنسِكلأ ادي  َتبِحُشو   . رھاوجلاب عَّصَرُم  ٍقَوط 
ٌةوَبل تدراط  امیف  ديدحلاب  كَّبشملا  بابلا  ىلع 

! يضُكرا  ، ُتنب اي   ، يضُكرا  . ةاتفلا ىرخُأ 

توملاو باذعلا  نم  غلابلا  رادقملا  اذھ  رظنم  َّنإ 
هَنیبج قصلأف   . نایَثَغلاب هباصأو  هیلع  َّضقنا 

. ةَّدشب قفخي  هُبلقو   ، ديدحلا نابضُقب 
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. باعلألل ةِدّيؤملا  جَجُحلا  عیمج  عمس  دق  ناك 
اوناك نیبِراحملا  ةحاس  ىلإ  نولَسرُي  نيذلاف 
همامأ نيذلا  كئلوُأو   . توملا نوُّقحتسي  نیمِرجُم 

. امور ةحاطإ  ىلع  ضِّرحُت  ٍةنايد  ىلإ  نومتني  نآلا 
نع هَسفن  ْكلامتي  مل  كلذ  نم  مغُّرلا  ىلع 
َدالوألا ُلُتقي  ٌعمَتجُم  َضَّوقُي  نأ  يغبني  الأ  لؤاستلا :

؟ ةَّوق الو  مھل  لوح  نيذلا ال 

ِنََدب يف  ًةريرعَشُق  ةریغصلا  ةاتفلا  ُتاخَرَص  ْتَّثب 
ةوبَّللا اَّكف  َقبطأ  اَّم  ٍِركاش لـ َهبِش  ناكف   . ردنسِكلأ
َرفزو  . اَھتوص اسَرخأو   ، ةریغصلا ةرجنَحلا  كلت  ىلع 
ناك هَّنأ  ملعي  ُداكي  ال  وھو   ، هَسََفن ردنسِكلأ 
ًةكحِض كحضي  هئارو  نم  َسراحلا  َعمسو   ، هُسبحي

. ةنِشَخ

!’’ ةدحاو ًةمقُل  ُةریغصلا  كلت  ُلِّكشت  ّداكلاب  ِ ‘‘

َضِمغُي نأ  َدارأو   . ردنسِكلأ كنح  يف  ةلَضَع  تَّزتھا 
تاب َسراحلا  َّنكلو   ، همامأ ةرَزجملا  ىري  َّالئل  هیَنیع 
َقيربلا َّسِحُي  نأ  هعسُو  يف  ناكو   . نآلا هُِبقارُي 

ءارو نم  ُّعشي  نیَتمتاقلا  نیَنیعلا  ِكنَیت  يف  َدرابلا 
ناك دقل   . ةلوقصملا ةذوُخلا  ىلع  هجولا  ِةیقاو 
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هَسفن َّلِذُیل  ردنسِكلأ  ناك  امو   . اًديدحت هُِبقارُي 
، اًِدّیج ًابیبط  َریصي  نأ  يوني  ناك  ْنإف   . فعَّضلا ءادبإب 

هتاساسحإ ىلع  َبَّلغتي  نأ  هیلع  بجي 
هرَّذح دق   ، نوغیلف  ، هِمّلعُم ناك  اَمأ   . هتاسُّجوتو

؟ ةریثك اًرارِم 

يف ُّنري  ُءاردزالاو   ، ةَّرم نم  رثكأ  هل  لاق  نوغیلف  َّنإف 
هذھ َلایِح  َكبلق  َيِّسَقُت  نأ  كیلع  : ‘‘ هتجھل

. كتنھم يف  َحجنت  نأ  َتئش  اذإ   ، ةقیقرلا رعاشملا 
توملا َةدَھاشُم  َّنإف   ، ءيش ِّلُك  نم  مغُّرلا  ىلعو 

’’. ةایحلا يف  بیبطلا  بیصن  نم  ٌءزج  يھ 

ىلع اًّنس  َربكألا  هَذاتسُأ  َّنأ  ردنسِكلأ  َملَعدقل 
حاتُت تناك  ام  باعلألا  الَول  هَّنأ  اًضيأ  َملَع  امك   ، ّقح

حيرشتلا َملِع  هتسارد  يف  اًمُدُق  ِّيضُملل  ٌةصرُف  هل 
هتسارد يف  ًایفاو  اًّدح  غلب  دق  هَّنإ   . ّيرََشبلا
مَّلعتي نأ  هعسُو  يف  سیلو   . تابوتكملاو موسُّرلل 

ناك انھ  نم   . ءایحألا َحيرشت  هتسرامُمب  َّالإ  َديزملا 
روفُنب يفاولا  هملِعل   ، اًدینع ُقیتعلا  ُبیبطلا 
ٍةَكبَش يف  هَعقوأف   ، ةسرامملا كلت  نم  ردنسِكلأ 

. قطنملا نم 
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. ًابیبط َنوكت  نأ  ُديرت  كَّنإ  ُلوقت  : ‘‘ ًايِّدحتُم هل  لاقو 
نأ ُّدوت  لھ   ، بیجنلا بلاطلا  اھُّيأ   ، اًذإ يل  لُقف 
ةَّیلَّوأ ٍةفرعم  نود  ًةَّیحارج  ٍتاَّیلمع  ُبیبطلا  َيرجُي 
موسُّرلاو َطئارخلا  َّنإ  ؟  ّيرََشبلا حيرشَّتلاب  ةرِشابُم 

اًروكَش نُكف   . ّيرشب ٍنئاكب  لاغتشالا  َلثِم  تسیل 
!’’ هذھك ًةصرُف  كل  ُحیتُت  باعلألا  َّنأل 

اياحضلا امنیب   ، ِبقارُي ردنسِكلأ  ذخأ  ؟  اًروكَش
َّلحم َّلح  نأ  ىلإ   ، رخآلا ولت  اًدحاو  نوطقسي 
ُءودھلا كلذ  ةعِّوَرملا  َملألاو  بعُّرلا  ِتاوصأ 

. اھَماعط ِدوُسألا  َلُوانت  َبكاو  يذلا  ُّيبِسّنلا 
هب َرُعشي  نل  ٌءيش  كلذ  َّنإ  . ال،  هَسأر َّزھ  ؟  اًروكش

. باعلألا َهاجُت  اًدبأ 

ةرجمز نم  ُرطخأ  ُرخآ  ٌتوص  ُمِھمَھُي  أدب  ًةأجفو 
ِرَجَّضلا ُريرَخ  اًعيرس : ردنسِكلأ  هزَّیم  دقو   . دوُسألا
ِتَھتنا دقل   . نيدِھاشملا نیب  ىضِّرلا  مدع  ُدُيازتو 
اھسئارف ماھتلا  ىلإ  ُشوحولا  ِفِرَصنَتلَف  ةارابملا !

ىلع َضَرفُي  نأ  َلََدب   ، ةِملظملا اھصافقأ  َلِخاد 
َِرجضملا اھَعاتِمتسا  اورظني  نأ  نيدِھاشملا 

ِمتاق ٌبارِطضا  دِعاقملا  نیب  ىرسو   . ءالشألاب
. میشھلا يف  رانلا  َنايَرَس 
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. روھمجلا َةبغر  باعلألا  ُقِّسنُم  ىَّبل  ام  َناعرُسو 

، اھعيراصم ىلع  حَتفُت  َباوبألا  ُشوحولا  ِتَعمسو 
َبرتقا امنیب   ، َّدشأ ٍةوارضب  اَھباینأو  اَھِبلاخم  ْتزرغف 
ىلإ ًةونع  اھودیعُي  يك  نوحَّلَسُم  نوسئاس 

، سْرام ىلإ  ردنسِكلأ  ىَّلص   ، ٍذئدنع  . اھصافقأ
ىلإو  ، ةعرُسب مَھلمع  ُلاجرلا  ّدؤي  َيِ نأ  ًابلاط 
ٍةَّیحض يف  ٌحوُر  َنوكت  نأ  ىسع  سویپیلكسأ 

انھ ءاقبلا  ىلإ  َّرُطضا   ، َّالإو  . ّلقألا ىلع  ٍةدحاو 
. ىرخُأ ٌةَصرُف  َحولت  ىَّتح 

ةلكآلا دوُسألا  لصف  ةَّیحرسمب  ردنسِكلأ  َنعُي  مل 
اًثحب  ، لمَّرلا هُتَقلمَح  ْتَحستكاو   . اھسئارف نع 
نم ٍلیلقب  هثُّبشت  نم  مغُّرلا  ىلع   ، نیجان ِّيأ  نع 
ْتَعقو َّمث   . دحاو ٍجان  ىلع  ولو  روثعلا  يف  لمألا 

. ديدج نم  ةَّیتفلا  ةَّباشلا  ىلع  هانیع 

، كلذ ردنسِكلأ  َبرغتساف   ، دسأ ُّيأ  اھبرُقب  نُكي  مل 
َشوحولا نوعفدي  نيذلا  لاجِّرلا  نع  ًةدیعب  تناك  ذإ 

ىلإ لام  ذإو   . ةلیئض ةكَرَح  ىأر  َّمث   . باوبألا وحن 
دقل  . سمشلا ِجَھَو  َتحت  ٍزیكرتب  قَّدح   ، مامألا

! ًالعف اھُِعباصأ  تكَّرحت 
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َبرُق  ، كانھ رُظنا  : ‘‘ سراحلل لاق  نأ  َثبل  امو 
!’’ زَكرملا

’’. ةتْیَم اھَّنإ   . موجھلل َضَّرعت  نَم  َلَّوأ  تناك  ‘‘

’’. اھیلع ًةرظن  َيقلُأ  نأ  ديرُأ  ‘‘

َعضوف  ، مامألا ىلإ  سراحلا  َمَّدقتو  بَغرت .’’ امك  ‘‘
نَیتَّداح نَیترفَص  َردصأو   ، هیَتفش ىلع  نیَعبصإ 
لُجَّرلل ًةراشإ  ُسراحلا  ىطعأ  دقل   . نیَتعيرس
ناكو  ، راقنِملاو شيِّرلا  يذ  نُراش  ِّيِِزب  ِرّكنتملا 

ردنسِكلأ َدھاشو   . ىرخُأ ىلإ  ٍةَّثُج  نم  صُقري 
ةاتفلا وحن  ُريدتسيو  ُزفقي  ِرّكنتملا  َلِّثمملا 
امیف  ، ًالیلق نُراش  ىنحنا  َّمُث   . اًضرأ ةحورطملا 
يغصُي ول  امك  تَّفلتي  راقنِملاو  شيِّرلا  وذ  هُسأر 
دوجُو ىلع  نَّالدي  ةمالع  وأ  توص  ىلإ  هاِبتناب 
ةریبكلا هتقرطِمب  ُحِّولُي  كلذ  ءانثأ  يف  وھو   ، ةایح
َيوھي نأل  اًّدعتسُم   ، ةَّیحرسم ٍةقيرطب  ءاوھلا  يف 

ام ىلع   ، َعَنتقا ِذإو   . حوُر ةَّیحضلا  يف  ناك  اذإ  اھب 
اھَّرجو اھعارِذب  َكَسمأ   ، ةتْیَم َةاتفلا  َّنأب   ، ودبي

. توملا باب  وحن  ةظاظفب 
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ىلع ٌةوَبل  َتبلقنا   ، اھنیع ةظحللا  كلت  يف 
َّبھف  . قََفن َوحن  اھُقوسي  ناك  يذلا  سئاسلا 
طْرَف نم  جاِیتھاب  نیحئاص   ، نیفقاو روھمُجلا 
نم ىدافَتي  نأ  لُجرلا  َعاطَتسا  ّداكلابو  ِ  . ةسامحلا

ٍةراھمب هَجابِرك  اًمِدختسُم   ، ةبضاغلا ةوبللا  موجھ 
اِھقوَسو  ، هُمھَتلت تناك  يذلا  دلولا  نع  اھداعبإل 

. صافقألا ىلإ  ّدؤملا  يِ قَفَّنلا  وحن 

باب دنع  ةباَّوبلا  َحتفو   ، لاغِشنالا ُسراحلا  َزھتناف 
!’’ اَّیھ : ‘‘ نُراِشب حاصو   . اھیَعارصِم ىلع  توملا 
َعقرف َّمُث   . ّظلا لالِ ىلإ  َةاتفلا  ًابِحاس   ، اذھ َضكرف 
ةاتفلاب اكسمأو  نادبع  َعراسف   ، هیَعبصإ ُسراحلا 
زیلھِّدلا ىلإ  اھالمحو   ، اھَیلجرو اھیَعارذ  نم 

. ةمتاق ًةءاضإ  ءاضملا 

اھاحرط ذإ  لھم ’’! ىلع  : ‘‘ بضغب ردنسِكلأ  لاق 
َعفد َّمث   . ءامِّدلاب ةجَّرضُم  ةخِسَو  ٍةلواط  ىلع  ةَّوُقب 
ةَّیح ُةاتفلا  تناك  ول  هَّنأب  اًنِّقیتُم   ، ًابناج نيَدبعلا 

. ةَّظفلا امِھتلماعُمب  ِناقرخألا  ناذھ  اھَمَدعأل 

ردنسِكلأ عارِذ  ىلع  ُةیساقلا  سراحلا  ُدي  ْتَقبطأ 
تاسرَتسَس ةَّتِسب  َّيلإ  : ‘‘ ةدوربب لاقو   ، ماكحإب
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’’. اھحيرشتب أدبت  نأ  لبق 

’’ ؟ كلذك َسیلأ   ، ًالیلق ٍلاغ  اذھ  ‘‘

ٍذیملت ىلع  سیل  : ‘‘ ثبُخب اًمِستبُم  سراحلا  َّدرف 
ًانآلم كُقودنُص  َنوكي  نأ  َّدُب  ال   ... نوغیلف بیبطلل 
َّمث ةذملَّتلا .’’ هذھ  نم  َنَّكمتت  ىَّتح  بھَّذلاب 

. هَدي َطسب 

ةقَّلعملا ةَّرصلا  ُّلحي  وھو   ، ءافجب ردنسِكلأ  باجأ 
مل ذإ  ةعرُسب .’’ غرفي  قودنُّصلا  : ‘‘ هرصَخ ىلع 

َلِغتشي ىَّتح  هل  ُحاتُیس  تقولا  نم  مك  َْملعي 
ٍتقو َّيأ  دِّدبُي  نأ  دِرُي  ملو   ، تومت نأ  َلبق  ةاتفلاب 

ُسراحلا َذخأف   . ةلیلق ٍدَقن  َِعِطق  ىلع  اًمِواسُم 
ةَّيدقن ٍَعِطق  ُثالث  َتیقب  امنیب   ، ىراوتو ةوشِّرلا 

. نُراش لجأل 

ناك  . ديدج نم  ةاتفلا  ىلع  هَھاِبتنا  ردنسِكلأ  زَّكر 
، لمَّرلاو قَّزمملا  محَّللا  نم  ًةیماد  ًةلتُك  اھُھجو 
َمَّدلا َّنأ  ةقیقحلاو   . مَّدلاب اًجَّرضُم  اھُكنُت  ناك  امك 

دق اھَّنأ  ِّباشلا  بیبطلل  دَّكأت  ُثیحب   ، اًّدج اًریثك  ناك 
، اھیَتفش برُقب  َهنذُأ  َعضوو  ىنحنا  ِذإو   . ًالعف تتام 
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، اًذإ  . ةئفاد ًةئداھ  ٍةایح  َةمََسن  َّسِحُي  نأ  َهلھذأ 
. لمعلل ٌریثك  ٌتقو  هيدل  سیل 

. هيَدي اھب  َحسمف  ًةفشنِم  َلوانتو   ، هيَدبَِعل أموأ 
هذھ نع  اًدیعب  ِّيفلخلا  مسِقلا  ىلإ  اھالُقنا  ‘‘
فقو امیف   ، ًالاح نادبعلا  َلثتماف  ’’ ! قفِِرب  . ةَّجضلا
ُمف َّمَزناو   . اًضيأ ُِبقارُي  ًاِبناج  نوغیلف - ُدبع  ساوُرت -
ْنكلو  ، ساوُرت ِتاردُقب  ًابَجعُم  ناك  دقل   . ردنسِكلأ

، هیَعبصإب ردنسِكلأ  َعقرف  َّمُث   . درابلا هفُّرصت  سیل 
ىنحنا امیف  ٌلعشم  بِّرُقف  ءوَضب ’’! ََّيلإ  : ‘‘ ًالئاق
تاملُظ يف  ٍحَول  ىلع  ةدَّدمملا  ةاتفلا  َقوف 

. ةِمتعملا زیلھِّدلا 

َهلعج يذلا  دیحولا  ضَرَغلا   ، هلجأل َءاج  ام  كلذ  ناك 
ىلإ لَضَعلاو  َدِلجلا  َخلسي  نأ  باعلألا : ُلمتحي 
يتلا ءاضعألا  َسُرديو   ، فوَجلا ةقطنِم  نع  ءارولا 

، ةَّيدِلجلا ةبیقحلا  َّلحو   ، هَتميزع َبَّلصف   . فِشَكنت
َّمُث  . ةَّیحارجلا ِهتاودأ  اًفِشاك   ، ةعرُسب اھَحتفو 

. اھَجرخأو  ، ًةَّداح ًةعیفر  اًنِیّكِس  ىقَتنا 

. فجترت تناك  اھَّنأ  ُأوسألاو   . اًقَرَع ُزِرفُت  هُدي  تناك 
يف ناكو   . اًضيأ هنیبج  نم  ُقَرَعلا  بَّبصت  دقو 
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. ةدقان نیَعب  هاَّيإ  ًاِبقارُم  ساوُرت  َّسِحُي  نأ  هعسُو 
ام َّلك  مَّلعتيو  ةعرُسب  كَّرحتي  نأ  هیلع  ناكف 
لبق  ، ةلیلقلا ةریصقلا  قئاقدلا  ءانثأ  يف  هُعیطتسي 

. هتاءارجإ وأ  اھِحارِج  ءاَّرج  نم  ُةاتفلا  َتومت  نأ 

يذلا َّينامورلا  َنوناقلا  هِّرس  يف  ردنسِكلأ  َنََعل 
كلت ىلع  كلذب  هاَّيإ  اًمِغرُم   ، تاومألا َحيرشت  َعَنَم 
ىرخُأ ٍةقيرط  ِّيأب  ْنكلو   . ةعِّورملا ةسَرامملا 

؟ ّيرشبلا مِسجلا  نع  هَفرعي  نأ  ُبجي  ام  ُمَّلعتي 
يتلا َةراھملا  َزِرحُي  نأ  هُنكمي  ىرخُأ  ٍةقيرط  ِّيأبو 

؟ سانلا ةایح  ذاقنإل  اھَزِرحُي  نأ  بجي 

هِّرس يف  َنعلو   ، هنیبج نع  َقَرَعلا  َحَسَم  َّمُث 
. ّيتاذلا هَفعض 

’’. ءيشب ُةاتفلا  َرُعشت  نل  : ‘‘ ءودھب ساوُرت  لاقو 

نم ِقُنُعلا  َقَوط  َعطقو   ، هنانسأب ردنسِكلأ  َّرصف 
َهطسبو  ، ةیشاحلا ىَّتح  هَّقشو  جَّرضملا  كنُّتلا 

َدعبو  . ّينْھِملا هنیمختب  َموقي  يك  رَذَحب  اًحوتفم 
لصفملا ىَّتح  ردَّصلا  نمف   . اًمِّھجَتُم َعجارت   ، ةظحل

ٍحورُج ُراثآ  طقف  اھیلع  تناك   ، ذِخَفلا ىلعأ  دنع 
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. ةِمتاق ٍتامَدَكو  ةَّیحطس 

نم ىَنحنا  امیف  لعشملا ’’! ِبِّرَق  : ‘‘ اًرِمآ لاق  َّمُث 
اذإف  . ًةیناث اھَصحفیل  اھسأر  ِحورُج  وحن  ديدج 
ىَّتح اھرعش  ِّدح  نم  ةقوقشم  ٌةقیمع  ُديداخأ 
َبیصُي نأ  داك  ُرخآ  ٌحرُج  اَھتَرجنَح  َقَّوط  دقو   ، اِھنقذ

، ءطُبب ًالوزن  هُتقلمَح  َتلقتناو   . اھِضَبن َنايرِش 
اھِدِعاس يف  ةرئاغلا  ةقیمعلا  َحارجلا  ًةفِشاك 

َأوسأ ْنكلو   . ةروسكم ُماظِعلا  ِتناك  ُثیح   ، نَميألا
ُةوبَّللا ِتَزرغ  ُثیح   ، اھِذخَف يف  ُحاِرجلا  تناك  ِّلُكلا 

. ردنسِكلأ انیع  تَعسَّتاو   . اھَّرَج تلواحو  اھَِنثاَرب 
مل ول  توملا  ىَّتح  ُةاتفلا  َفِزَنت  نأ  اًِنكمُم  ناك  دقف 
ٍوحن ىلع  ِمَّدلا  َلیَس  اًِفقوُم  اھَحارِج  لمَّرلا  ِِرّثَخُي 

. لاَّعف

ًةعيرس  ، هنِیّكِس نم  ًةدِحاو  ًةبطَش   . ردنسِكلأ دَّدرت 
، ةدحاو ًةبطَش   . هَتسارد أدبي  نأ  َنَّكمتیف   ، ةعرابو

! اَھلُتقیف  ، ةعرابو ةعيرس 

هُبلق َذخأو   ، هیَغدُص ىلع  ًالزان  ُقَرَعلا  َبَّبصت 
، َهطوبھو اھِردَص  َدوعُص  َبقار  ذإو   . ةَّدِشب ُقفخي 

. نایَثَغلا َهباصأ   ، اِھتَرجنَح يف  َفیعضلا  َضبَّنلاو 
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، ءيشب ةاتفلا  َرُعشت  نل  : ‘‘ ًةیناث ساوُرت  لاقو 
’’. يعَولا ُةدقاف  اھَّنإ   ، يِدّیس

: ةَّدِحب لاقو   ، ةمتاق ٍةرظِنب  َدبعلا  ُردنسِكلأ  َقمرف 
عفرو  ، َبرقأ مَّدقت  َّمُث  كلذ ’’! ةيؤر  ُعیطتسأ  ‘‘
ِدَسجب َلغَتشا  دق  ِسمأ  َموي  ناك   . نِیّكسلا

نع ةلیلقلا  قئاقدلا  كلت  يف  مَّلعتو   ، بِراحُم
يف همَّلعت  اَّمم  َرثكأ  ِّيرشبلا  مِسجلا  حيرشت 
لُجَّرلا َّنأ  ریخلا  نمو   . تارَضاحملا نم  ٍتاعاس 
تناك هَحارج  َّنأ  َریغ   . ّطق هیَنیع  ْحَتفي  مل  َتئاملا 

. ةاتفلا هذھ  حارِج  نم  اًّدج  ریثكب  أوسأ 

. میمصتلاو مزعلاب  هَردص  اًئلام   ، هیَنیع َضمغأ  َّمُث 
يف لازي  امو   ، هلمع ءانثأ  يف  َنوغیلف  َدھاش  دقل 
وھو  ، اًِمّلكتُم َریبخلا  َبیبطلا  كلذ  َعَمسي  نأ  هعسُو 

َلغتشت نأ  كیلع  : ‘‘ ةراھمب دَسَجلا  حِّرشُي 
ًاتاومأ نونوكي  مھَّنإ   . وحَّنلا اذھ  ىلع   ، ةعرُسب
مھب َيدوُت  نأ  ُِنكمُيو   ، مھُمَّلستت نیح  ًابيرقت 
لھ ًالئاستُم  َتقولا  ِدِّدبُت  الف   . لاحلا يف  ُةمدَّصلا 
ام َّلك  مَّلعتت  نأ  كیلع  ُبجي   . ءيشب نورعشي 

ُةِھلآلا كیطعُت  ریصق  ٍتقو  ِّيأ  ءانثأ  يف  هُعیطَتست 
ىلإ ََّرطضُت  ىَّتح  ُبلقلا  ُفَّقوتي  ْنإ  امف   . هاَّيإ
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نوناقلاو ةِھلآلا  بضَغل  ًةضرُع  َتنُك  َّالإو   ، ءاِفكنالا
نوغیلف ناك  يذلا  لُجرلا  شاع  دقو  ّينامورلا .’’

ىَّتح َفزني  نأ  لبق  طقف  َقئاقد  َعِضب  هب  ُلغتشي 
َينُذُأ يف  ُّنَِرت  َتلاز  ام  ِهتاخَرَص  َّنأ  َریغ  ؛  توملا

. ردنسِكلأ

. سیفنلا نوغیلف  مداخ   ، ساوُرت ىلإ  َتفتلاو 
ردنسِكلأ ةبَكاومل  هلَسرأ  دق  نوغیلف  نوَك  ُةقیقحف 

كلذ ىََدل  تناك  يتلا  لامآلا  ِنع  ٍءالجب  ْتَحصفأ 
ردنسِكلأ َلبقتسُم  ةھِج  نم  ذاتُسألا  بیبطلا 

اًرارِم نوغیلف  َنَواع  دق  ساوُرت  ناكو   . ًاّیصخش
ِّبطلا نوؤش  نم  ُفرعي  َتابو   ، يضاملا يف  ةریثك 

. نیسِرامملا رارحألا  ءاَّبطألا  َُمظعُم  هفرعي  اَّمم  َرثكأ 
ِيَتلَّدھُم نیَنیع  اذ   ، ةرشبلا َِنكاد  ًاّيرصم  ناك  وھو 

. هبعش َرارسأ  َرخَّدا  هَّلعلف   . نافجألا

اذھ ْحَنمُي  مل  هَّنأ  ول  ًاِیّنمتُم  هَسفن  ردنسِكلأ  َدجو 
. عیفرلا فَرَّشلا 

’’ ؟ ساوُرت اي   ، اذھب مایقلا  ىلع  َتفرشأ  ًةَّرم  مك  ‘‘

: ةرخاس ٍةماِستباب  هَمف  ًايِوال   ، ُّيرصملا باجأف 
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’’ ؟ ًابناج َفِقت  نأ  ُّدوتأ   . رثكأ امَّبُرو   ، ةَّرم َةئم  ‘‘

’’. ال ‘‘

ُذِقنُیس َمویلا  انھ  همَّلعتت  ام  َّنإ   . لمعلا ِلِمكأ   ، اًذإ ‘‘
’’. اًدغ نيریثك  َةایح 

َعقرفف ةلواطلا  ىلع  تكَّرحتو  ُةاتفلا  ِتَّنأ  كلذ  دنع 
لاقف  ، ردنسِكلأ امِداخ  َمَّدقتو   ، هیَعبصإ ساوُرت 

، اھَیلِحاكو اھیَمصعِمب  اھاكِسمأ  : ‘‘ اًرِمآ َكاذ  امھل 
’’. ةتباث اھایِقبأو 

تَقلطأ ىَّتح   ، ةروسكملا اھُعارِذ  َتبِذُج  ْنإ  امو 
: سِماھ ٍتوصب  ًةلئاق   ، ةَّداح ًةنِشخ  ًةخرص 

. نیَتفراط اھانیع  ْتَحتفنا  َّمث  عوسي ’’! ‘‘

نیَتَِّیّنُب نیَنیع  يف  ُلَع  نم  ردنسِكلأ  قَّدح 
ىلع َوقي  ملو   ، كابترالاو ملألاب  ِنیَتِحفاط  نیَتِنكاد 
لب  ، هب ُلِغَتَشي  ٍمسِج  َدَّرجُم  نُكت  مل  يھف   . كارَحلا

. اًِمّلأتُم ًاّيرشب  اًنئاك  تناك 

نأ كیلع   ، يِدّیس : ‘‘ دئاز مزحب  ساوُرت  لاقو 
’’. ةعرسب َلغتشت 
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ىخرَتساو  ، ةبيرغ ةغُِلب  ام  ٍءيشب  ُةاتفلا  ِتَمتمت 
ردنسِكلأ دي  نم  ُنِیّكسلا  َِتطقسف   . اھُمسج

َلوح ساوُرت  اطخف   . ةَّيرجحلا ةَّیضرألا  ىلع  تَّنرو 
نم اھاَّيإ  َهلوانو   ، نِیّكسلا َطَقتلاو  حيرشتلا  ةلواط 

َلِغتشت نأ  نآلا  كُِنكمُي   . ءامغإ اَھباصأ  دقل   ‘‘ . ديدج
’’. َقلَق الب 

!’’ ءام ِتسِطب  َّيلإ  ‘‘

’’ ؟ اًدَّدجُم اھَشِعنُت  نأ  ؟  لعفت نأ  يونت  اذام  ‘‘

ؤرجتأ  ‘‘ . ِمّكھتملا ِهجولا  كلذ  ىلإ  ردنسِكلأ  قَّدحف 
’’ ؟ يباوِجتسا ىلع 

. ّيكذلا ِّيتفلا  ِهجولا  يف  َةَسرطغلا  ساوُرت  حملو 
دَّرجُم سونيدنامأ  سِدیسوميد  ردنسِكلأ  ناك  ْنإو 
ةربخ نع  رظَّنلا  ِفرَصبو  اًّرُح . ناك  هَّنإف   ، ِبلاط

وھ هَّنأب  ًءاتسُم  ُّرِقُي  ناك   ، ِهتراھم وأ  ِّيرصملا 
يف َيضمي  نأ  ؤرجي  ملو   ، اًدبع لاز  ام  هسفن 

، هَءايربكو هظیغ  َعلتباف   . اًّنس رغصألا  ِّباشلا  يِّدحت 
، يتاراِذتعا : ‘‘ ءاِنثنا َنود  لاقو   ، ءارولا ىلإ  َعجارتو 

ٌةموكحم اھَّنأب  كَریكذت  َّالإ  ُتدصق  ام   . يِدّیس
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’’. توملاب

’’. اَھتایح ْتَذقنأ  دق  ةِھلآلا  َّنأ  ودبي  ‘‘

، ًةَّیح ُةِھلآلا  اھْتَقبأ  دقل   . يِدّیس  ، تنأ كلجأل  ‘‘
َریصَتل هَفرعت  نأ  بجي  ام  مَّلعتت  نأ  كل  َرَّسیتي  ىَّتح 

’’. ًابیبط

!’’ اھُلتقي يذلا  َصخشلا  َنوكأ  َنل  ‘‘

يھ  ، لُصنُقوُربلا نم  ٍرمأب  ًاّیقطنَم ! ُنوكت  َّالھ  ‘‘
ْلَسرُت مل  يھف   . اَھلتق نَم  َتنأ  َتسل   . ًالصأ ةِتّیَم 

’’. كنم ٍرمأب  دوُسألا  ىلإ 

اھناكم ىلإ  اھَّدرو   ، هنم نِیّكسلا  ردنسِكلأ  َلَوانت 
. ةَّيدلجلا هتبیقح  يف  ةَّیحارجلا  تاودألا  يقاب  نیب 

اَھتایح َذقنأ  ٍَهلإ  ِّيأ  بضغل  ضُّرعتلاب  رطاخُأ  نل  ‘‘
امك  ‘‘ . اھَوحن هَسأر  َلامأ  ًَّمث  نآلا .’’ اھنم  اھعاِزتناب 
ٍوضُع َّيأ  اھُحارِج  ْدِسفُت  مل   ، ءالَجب ىرت  نأ  كُِنكمُي 

’’. ّيویح

ثُّولتلا ءاَّرج  نم  ءطبب  تومت  اھَكرتت  نأ  ُلِّضَفُتأ  ‘‘
’’ ؟ باِھتلالاو
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دقل ةَّتبلا ’’! ُتومت  اھَعدأ  نل   ‘‘ . ردنسِكلأ َبَّلصتف 
امیف ةَّباشلا  ُرِصبُي  َّلظ  ْذإ   ، اًمومحَم هُنھذ  ناك 

اھاعارذو  ، ًةِلّتَرُم لمَّرلا  ىلع  ًةیشام  تناك 
. اِھنیَعب َءامسلا  ُّمضت  اھَّنأ  ول  امك  ناتطوسبم 

’’. انھ نم  اھجِرخُن  نأ  انَیلع  ‘‘

وھو ؟ ’’ نونجم تنأأ  : ‘‘ اًِنجھَتسُم ساوُرت  لاقف 
. سراحلا هَعمس  لھ  ىَریل  ءارولا  ىلإ  رظني 

هَیلإ ُجاتحأ  ام  َّيدل  سیل  : ‘‘ اًِمتمتُم ردنسِكلأ  لاقو 
َعقرف َّمُث  اھعارذ .’’ ریبجت  وأ  اھحارِج  ةجلاعُِمل 

. ةسومھم رماوأ  اًرِدصُم   ، هیَعبصإ

. هَسفن ًایِسان   ، ردنسِكلأ عارذب  ساوُرت  كسمأ 
نأ ُلَقعُي  ال  : ‘‘ توبكم ِهبِش   ، مزاح توَصب  لاقو 
وحن اًّرِسَتسُم  هسأرب  أموأ  َّمث  اذھ ’’! َلعفت 
اذإ توملا  َرطَخل  اًعیمج  انضِّرعُت  كَّنإ   ‘‘ . سراحلا

’’. توملاب اھیلع  ٍموكحم  ٍةنیجس  َذاقنإ  َتْلواح 

اَنیمحي ىَّتح  اھھلإ  ىلإ  َِيّلَصُن  نأ  انب  ُنُسحي   ، اًذإ ‘‘
نم اھدِعبأو   ، يتلَداجُم نع  َّفُك   ، نآلاف  . انَدِعاسُيو
انأف  ، سراحلا نم  اًفئاخ  ودبت  َتمد  امو   . ًالاح انھ 
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’’. ينِنكمُي ام  ِعرسأب  َكب  ُقحلأو   ، هَرمأ ىَّلوتأس 

ُریغ ناوادوَّسلا  هانیعو   ، هیلإ ُّيرصملا  َقلمح 
. نیَتقِّدصُم

!’’ كَّرحت ‘‘

، ةِنكمُم ُریغ  ردنسِكلأ  َةَّجاحُم  َّنأ  ساوُرت  كردأف 
َسمھ امیفو   . نيَرخآلا نيَدبعلل  ةعرُسب  أموأف 
ردنسِكلأ ىوط   ، رماوألا نم  ٍديزمب  ُّيرصملا 

ناك ذإ   ، بیترت نود  ٍةعرسب  ةَّيدِلجلا  ةبیقحلا 
، ةفَشنملا َلَوانت  َّمث   . لوضُفب مھُِبقارُي  سراحلا 
وحن ٍءودھب  ىشمو   ، هيَدي نع  َمَّدلا  َحسمف 

. سراحلا

’’. انھ نم  اھُجارخإ  كُِنكمُي  ال  : ‘‘ ءافجب سراحلا  لاق 

نوصَّلختي مھو   ، ةتْیَم اھَّنإ  : ‘‘ ًالئاق ردنسِكلأ  َبَذَكف 
ةكَّبشملا ةباَّوبلا  ىلع  أكَّتا  َّمُث  ةَّثُجلا .’’ نم 

اھَّنإ  ‘‘ . اًجراخ نِخاسلا  لمَّرلا  ىلإ  رظنو   ، ديدحلاب
دق تناك  ذإ   . تاسرَتسَس ةَّتس  ُّقحتست  نُكت  مل 

’’. ينَعَفنت نأ  نم  ًالاح  أوسأ  تتاب 
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!’’ اھَتیَقتنا َتنأ   ‘‘ . ةدوربب سراحلا  مستباو 

ٌّمتھُم هَّنأب  َرَھاظتو   ، ةدراب ًةكحِض  ردنسِكلأ  كحضف 
مك  ‘‘ . ةحاسلا يف  نَالتاقَتي  اناك  نَیبِراحُمب 

’’ ؟ ةارابملا هذھ  ُمودَتس 

، ةقیقد نیثالث   ‘‘ . نیَمصخلا ِتاردُق  سراحلا  رَّدقو 
’’. ةَّرملا هذھ  ٍجان  َنوكي  نل  ْنكلو   . رثكأ امَّبُرو 

ىمرو  ، عَنطصُم ٍربَص  ِدافَنب  ردنسِكلأ  مَّھجتف 
هذھ يف   ‘‘ . ًابناج مَّدلاب  ةجَّرضملا  ةفشنملا 
نم اًئیش  يسفَنل  َيرتشأل  يضمأس   ، ةلاحلا

’’. ذیبنلا

هَتبیقح َطقتلا   ، ةلواطلا ةاذاحُمب  ىشم  ذإو 
يف ٍةعساو  ًىطُخب  َراسو   . اَھلمحو ةَّيدلجلا 
يف هَتبغر  اًحباك   ، لعاشملاب ةءاضملا  زیلاھدلا 

. ةوطخ ِّلُك  عم  اًعراسَتُم  ُّقدي  هبلق  ناكو   . ةعرُّسلا
هَھجو تَّسم   ، سمشلا ءایِض  ىلإ  َجرخ  اَّم  ـ لو

. ةفیطل ٌةمََسن 

دقل  . ًالوھذَم ءارولا  ىلإ  َتفتلا   !’’ ِلّجع ِلّجع ! ‘‘
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اًدَحأ َّنأ  ول  امك   ، حوضُوب نیَتملكلا  نَیتاھ  عمس 
ِكلانُھ نكي  مل  ْنكلو   . حاحلإب هنذُأ  يف  سمھي  ناك 

. دَحأ

وحن َفطعنا   ، ةَّدشب ُقفخي  ردنسِكلأ  ُبلق  امیفو 
يف ٌتوَص  ِّيضملا  ىلع  هُّثحي   ، ُضكري َعرشو  هتیب 

. فیفخو ٌئداھ   ، حيرلا
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ىدصلا
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١
ةدحاو ٍةنس  َدعب 

نم ٍةھاتَم  َربع  نايریلاڤ  سُنایشول  سُقرَم  ىشم 
َذالَم َِدَجي  نأ  ًایجار   ، ةدلاخلا ةنيدملا  يف  عراوشلا 

. كلذ نم  نَّكمتي  مل  هَّنأ  َّالإ   . هسفن َلِخاد  ٍمالس 
َةناَتن َيَِسن  دق  وھو   . ردَّصلل ًةِضباق  امور  تناك  دقف 

وأ  . طِغاضلا َّيرشبلا  َطِالتخالاو  ثَّولملا  ربیَّتلا  رھن 
هَفرص ذإ   ، ىضم ام  يف  ُّطق  كلذ  ْظِحالُي  مل  هَّلعل 
هتایح نوؤش  يف  ُطِرفملا  هُكامِھنا  مامتھالا  نع 
ةلیلقلا عیباسألا  ىدم  ىلعو   . ةَّصاخلا هتطشنأو 

يتلا ةنيدملا  ىلإ  َهتدوَع  َْتبقعأ  يتلا  ةیضاملا 
عراوشلا يف  ُفوطي  ٍتاعاس  ىضمأ   ، اھیف َِدلُو 

دقف نآلا  اَّمأ   . لبق نم  اھب  عَّتمت  املاط  َِنكامأ  ُروزيو 
ُروعسملا ُفارِصنالاو   ، ًايواخ ءاقدصألا  ُكِحَض  ناك 

َنوكي نأ  َلََدب  ًاینضُم  بارشلاو  ماعطلا  لُوانت  ىلإ 
. اًِعتمُم

ىلع َقفاو   ، ةیلسَّتلا ىلإ  اًجاتحُمو  ًابئتكُم  ناك  ذإو 
اذھ هُقيدص  َتاب  دقو   . سُنوغیتنأ عم  باعلألا  روضح 
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يف سلجي  نأ  هِّقح  نمو   ، ذوفُن اذ  اًخیش  نآلا 
نأ سُقرَم  َلواحو   . مُيدوپلا ىلع  ٍفَرَش  ِناكم 
َرثعو دعاقملا  َفوفُص  َلخد  ذإ  هَرِعاشم  َئِّدھُي 
َرعش هَّنأ  َِركنُي  نأ  عطَتسي  مل  هَّنأ  َّالإ   . هِدعقم ىلع 
قاض دقو   . حَدصت ُقاوبألا  ِتأدب  امدنع  جاعزنالاب 
أدب اَّم  لـ ًةبلُص  ًةدقُع  هُتدِعَم  تراصو  هُردص 

. ضارعتسالا

. سُسفأ يف  ناك  ُذنم  َباعلألا  َرضح  دق  نُكي  مل 

. نآلا اھتدَھاشُم  مْضَھ  ىلع  ىوقي  لھ  َلَءاستو 
َتاب سُنوغیتنأ  َّنأ  ِملؤم  ٍوَحن  ىلع  اًحضاو  ناك  دقف 
ُسُقرَم َرداغ  اَّم  هنم لـ َرثكأ  نآلا  باعلألاب  اًسووھَم 

دالب نم  ٍبِراحُم  ىلع  ٍةسامحب  َنھار  دقو   ، امور
. لاغلا

َّنُك  . ةَّلظلا تحت  ٍءاسن  ُعضب  امھَیلإ  تَّمضنا 
يف َّنَّیبو   ، تاوھَّشلا ىلإ  ٍتاداقنُمو  ٍتالیمج 

ٍتاَّمتھُم َّنُك  َّنُھَّنأ  َّنھِمودُق  دعب  تاظحل  نوضغ 
َلِخاد َثعبناو   . باعلألاب َّنُھَمامتھا  سُقرَمب 
َناعرُس هَّنكلو   ، َّنھیلإ َرظن  اَّم  لـ ام  ٌءيش  سُقرَم 
ةوِسّنلا ءالؤھ  تناك  دقل   . ءاج اَملثم  ىشالت  ام 
ةَّسدَھ ةرمخب  اھتنراقم  ىدل  ةثَّولُم  ًةلحض  اًھایم 
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يف ناولُس  َّيأ  ْدجي  ملف   . ةِركسملا ةیفاصلا 
يذلا ُسُنوغیتنأ  ىَّتح   . ةلماخلا ةلطابلا  َّنھثيداحأ 
ِهتاكن ِةلیكشَتب  َهباصعأ  ُّدشي  أدب  اًمئاد  هِیّلَسُي  ناك 
َلثِم اًموي  َبسح  فیك  سُقرَم  َلءاستو   . ةئيذبلا
ةقَفش ةَّيأب  َرعش  وأ   ، ًةِیّلَسُم ةرعادلا  صَصِقلا  كلت 

. ةَّیلاملا هتاليو  َرابخأ  َسُنوغیتنأ  رارَكت  َلایِح 

ًةدحاو انل  ِكحا  : ‘‘ ًةلئاق ءاِسّنلا  ىدحإ  تَكِحض 
ةتكنلاب ْتَعتمتسا  اھَّنأ  اًحضاو  ناكو  ىرخُأ .’’

. َّوت اً َّنُھل  سُنوغیتنأ  اھاكح  يتلا  ةجِمَّسلا 

ُلِعتشتس : ‘‘ ناصِقترت هانیعو   ، سُنوغیتنأ هَّبنف 
!’’ ِكانذُأ

!’’ ىرخُأ ًةدحاو  : ‘‘ عیمجلا لاقو 

، اًتماص اًدِعاق  َّلظ  دقف   . سُقرَم ادع  ام  ُعیمجلا 
َّنَُھبقار ذإ   ، هركف يف  َلاجو   . زازئمشالاب اًمَعفُم 

سيواوطلاك َنِْسبلي  َّنُھَّنإ  رِطاخلا : اذھ   ، اًعیمج
! ةَّظفلا نابرِغلاك  َنْكَحضيو   ، ةَّرتغُملا

َهبنج َْتطغضو   . هبناجب ئكَّتت  يك  َّنُھادحإ  َتلقتنا 
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اھانیعو  ، ةَّقِرب ًةرِخرَخُم  َتلاق  َّمُث   . هئارغإل اھكِرَِوب 
ينُریثُت َباعلألا  َّنإ  : ‘‘ هیلإ ناتصِخاش  ناوادوَّسلا 

’’. اًمئاد

ثَّدحتت ْتَعرشو   . ّزئَمشُم اً سُقرَم  اَھلھاجتف 
َهجو ًةِبقارُم   ، رُثُكلا اھقاَّشُع  نم  ٍدحاو  نأشب 
َّالإ هْتَداز  ام  اھَّنأ  َّالإ   . ماِمتھا ِتارامأ  ةيؤرل  سُقرَم 
متَِكل ٍدھَج  َّيأ  ٍلذاب  َریغ  اھَیلإ  َقَّدحف   . ًانایَثَغ
اھنم نُكي  ملو   . كلذ نع  َْتلفاغت  اھَّنكلو   ، هرِعاشم
ٍةرَِمن ِءاھد  ِّلُكب  َدوصقملا  اھَءارغإ  َْتلصاو  نأ  َّالإ 

. ةفیلأ ٌةَّرھ  اھَّنأب  ُرَھاظتت 

ِالب ُةیمادلا  ُباعلألا  ِتَّرمتسا   ، ِهّلُك كلذ  ءانثأ  يف 
نوكَحاضَتي ءاِسّنلاو  سُنوغیتنأ  ناكو   . َللَك

اياحَّضلا ىلع  اًرھَج  َمئاتشلا  نولیكيو  نورَخسيو 
سُقرَم ُباصعأ  ْتَرَّتوتو   . نیبراحملا ةحاس  يف 
نوعَّتمتي مھَّنأ  َكردأ  ْذإو   ، َهباحصأ َبقار  ْذإ  ٍةَّدِشب 

. لتقو ٍباذع  نم  مھمامأ  يرجي  امب 

ام هَضرمأ  دقو   ، بورُھلل ِبارَّشلا  ىلإ  سُقرَم  أجل 
، ىرخُأ َدعب  ٍرمَخ  َسأك  َعَّرجتف   . هدِھاشُي ناك 

ةحاس يف  نيذلا  ِتاخَرَص  ِقارغإل  ٍسأیب  اًدِھاج 
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نم ٍرادقِم  ُّيأ  عطتَسي  مل   ، كلذ عمو   . نیبراحملا
ُلازت ام  يتلا  َةروصلا  َبجحي  نأ  رِّدخملا  لئاسلا 

. ىرخُأ ٍةَّیحضو  َرخآ  ٍناكم  َةروُص   ... هلاب يف  ُرطخت 
اھَّنكلو  ، هَساسحإ ُةرمخلا  َِدّلبُت  نأ  وجري  ناك  دقل 
. ًةَّدح َّدشأ  ٍلكشب  ًایعَو  َرثكأ  هَتلعج  ىرحألاب 

ِطرف نم  اًرعُس  سانلا  ُدوشُح  تَدادزا   ، هَیلاوَح
، ءاِسّنلا ىدحإب  سُنوغیتنأ  َثَّبشتو   . رُّثأتلا
ايؤر سُقرَم  ْتَفاو   ، ءاعِدتسا َنودو   . اَكباشتو

اَھبَحطصا فیك  َرَّكذتف   . ایلوج ِهتخُأ  ايؤر   ... ٌةَّیلج
مرطضملا رُّثأتلا  نم  َكِحَضو  ةَّرم  َلَّوأ  باعلألا  ىلإ 

. نیَتِنكادلا اھیَنیع  يف 

َّيلع ىَمغُي  نل  اًمَسَق !  . سُقرَم اي   ، َكيِزخُأ نل  ‘‘
. ًالعف كلذ  اھل  ْلُصحي  ملو  مَّدلا .’’ ةيؤر  دنع 

. كاذنآ ال 

. دعب ام  يف  الو 

. دَعب َلمتحي  نأ  ٍرِداق  َریغ   ، سُقرَم َضھن  اھدنع 

َذخأو  ، يشَتنملا روھمجلا  َربع  ًةونُع  هَقيرط  َّقش 
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ذخأ ىَّتح   ، رمألا نم  َنَّكمت  ْنإ  امو   . جَرَّدلا ُدَعصي 
َدارأ دقل   . سُسفأ يف  َلعف  دق  ناك  امك   ... ضُكري
ذإو  . ّيرََشبلا ِمدلا  ِةحئار  نم   ، ةَبلَجلا نم  َبرھي  نأ 
ىلإ هَِفتَك  َدنسأ   ، هَسافنأ َطِقَتلي  يك  ٍةظَحِلل  َفَّقوت 

. أَّیقتو  ، ّيرجح ٍرادج 

يف ُلازي  ام  ناك   ، باعلألا ءاھتنا  نم  ٍتاعاس  َدعبو 
ءامِّدلا ىلإ  ّطعتملا  نیشِ َعاعَّرلا  َعمسي  نأ  هعسُو 
ُءادصأ ْتَدَّدرتو   . اياحَّضلا نم  ٍديزم  ِلجأل  َنیخِراص 

. هاَّيإ ًةبِّذَعُم   ، هنھذ يف  توَّصلا 

ِتوَم ُذنم  هَفرع  ام  َّلك  وھ  كلذ  ناك  ٍذئَدنع  ْنكلو 
. بیھر ٌِمتاق  ٌغارفو   ، باذعلا ةَّسدَھ :

لاقو  ، سُقرَم ُروزي  سُنوغیتنأ  ءاج   ، ماَّيأ ةعضب  َدعب 
سُسارك ةمیلو  ىلإ  ِتأت  مل  ؟  انُبَّنجتت َتنُكأ  : ‘‘ هل

’’. كئیجم نوعَّقوتي  عیمجلا  ناك   . ةحِرابلا

يف رَّكف  دق  سُقرَم  ناكو  ّدَؤُأ .’’ هيِ ٌلَمَع  َّيدل  ناك  ‘‘
نأ ءاجرلا  ِةَِّلق  َمغُر  ًایجار   ، ًاّیئاھن امور  ىلإ  ةدوعلا 

. اًِغلاب اًقَوت  هیلإ  َقات  اَملاط  يذلا  مالسلا  ىلع  َرُثعي 
ىلإ َرظنف   . ةلطاب تناك  َهلامآ  َّنأ  نآلا  َِملَع  دقو 
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طقف امور  يف  ىقبأس  : ‘‘ هَسأر َّزھو  سُنوغیتنأ 
’’. ىرُخأ ٍرُھشأ  َةعِضب 

يك َتدُع  كَّنأ  دقتعأ  ُتنك  : ‘‘ سُنوغیتنأ لاقف 
. سُقرَم َهلاق  امب  َئجوف  هَّنأ  ًاّیلج  ادب  دقو   ، ’’ ىقبت

’’. ييأر ُترَّیغ  دقل  : ‘‘ باضِتقاب سُقرَم  باجأ 

’’ ؟ اذامل ْنكلو  ‘‘

’’. اھیف َثحبأ  َّالأ  ُلِّضفُأ  ٍبابسأل  ‘‘

اَّم لـ اًمُّكھت  هُتوَص  َرطقو   ، سُنوغیتنأ انیع  تَماغ 
ِروضحل َكُتقو  َعسَّتي  نأ  وجرأ   ، اًنسح  ‘‘ . مَّلكت

. ِكفرش ىلع  اھمیقأ  نأ  ُتيََون  يتلا  ةمیلولا 
اي  ، ةِھلآلاب اًمَسَق  ؟  اًّدج اًجِعَزنُم  ودبت  اذاملو 

. سُسفأ ىلإ  ِكباھَذ  ُذنم  َترَّیغت  دقل   ، سُقرَم
’’ ؟ كانھ كل  ىرج  اذامف 

’’. سُنوغیتنأ اي   ، هب موقأ  ٌلَمَع  َّيدل  ‘‘

لاوحألا هذھ  ديدبَتل  كَسفن  ِيّلسُت  نأ  َكُزِوعُي  ‘‘
اًِقّلَمتُم ادغ  َّمُث  كيََدل .’’ يتلا  ةبیئكلا  ةَّیسفنلا 
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ُبُلَطیس ام  َناعرُس  هَّنأ  سُقرَم  َملَع  ىَّتح   ، اًّدج
ٍراكفأ ةَّيأ  َدَْرط  ُنمضت  ٍتایلست  ُتبَّتر  دقل   ‘‘ . ًالام

’’. كُنھِذ اھب  َِيلُتبا  َءادوس 

لاق  ، سُنوغیتنأ ِلیحر  راظِتناب  سُقرَم  ُربص  َدَِفن  ْذإو 
’’. ةیمادلا كتمیلو  ىلإ  يتآس  ِبّیط !  ، ِبّیط : ‘‘ هل
؟ َهنأشو َكرتُي  نأ  َدارأ  هَّنأ  دَحأ  مھفي  اذامل ال   ، ىرُت

’’. ةفیخسلا ثيداحألل  مویلا  َّيََدل  َتقو  ْنكلو ال  ‘‘

َضھن َّمُث  ِقَبل ’’! ٌلوَق  : ‘‘ ًائزاھ سُنوغیتنأ  لاقف 
وحن هَّجوتو   ، َهلوَح ِهبایث  َلايذأ  ََّمل  دقو   . رِداغُیل

. جاعِزناب هقيدص  ىلإ  َتَفتلاو  َفَّقوت  َّمُث   ، بابلا
’’. ٍدَغ َءاسم  اًجازِم  َنسحأ  َنوكت  نأ  اًنِّقیتُم  وجرأ  ‘‘

. كلذك نُكي  مل  سُقرَم  َّنأ  َّالإ 

ايِرأ َّنإ  هل  َلوقي  نأ  َلفغأ  دق  سُنوغیتنأ  ناك 
لوصُو نم  ٍتاظحل  دعبو   . روضُحلا نیب  ُنوكتس 

َّالإ  ، جاعِزنا ِةرظنب  سُنوغیتنأ  َقَمَرف   . اھآر  ، سُقرَم
هَوحن َلامو  ٍداِدتعاب  َمستبا  ِنأب  ىفَتكا  َخیَّشلا  َّنأ 

، ًابيرقت نیَتنس  َوحن  َكَتقیشع  تناك  دقل   ‘‘ . ثبُخب
ودبت كَّنإ   ‘‘ . ةتفاخ ًةكحِض  َكِحضو  سُقرَم .’’ اي 
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ٍلكشب اھنَع  َتقرتفا  كَّنأب  ينِْربخُت  مل   . ًءاتسُم
’’. ّدُو ّيِ

ىلع ًةمِّمصُم  لازت  امو   ، ةلیمج لازت  ام  ايِرأ  تناك 
َریغ لازت  امو   ، ةفرُغلا يف  ٍرَكَذ  ِّلك  ناِتتفا  ِبسك 
َّالإ  . ةديدج ٍةراثإ  ةَّيأ  ىلإ  ًةقِّوشتُمو  قالخألاب  ٍةھبآ 
َّلحم َّلح  دقف   . ةَّیفخ ٍتارییغت  َظحال  سُقرَم  َّنأ 
ملو  . اًّدَح ىسقأ  ٌةَّيوینُد  قیقرلا  بابشلا  رھظم 

ىرحألاب لب   ، رورُس وأ  ٍلُّلھت  ىلع  اھُكِحَض  لِمتَشي 
. جاعِزنالا ریثُت  ٍةجاجَفو  ٍةقافَص  ِةَفِص  ىلع  ىوطنا 

َتبَّذع بُقاعَّتلاب  يھو   ، لاجِر ُةَّدِع  اَھلوح  َماح  دقو 
ٍتاحیملت ًةمِّدقُمو   ، مھیلع ًةِتّكَنُم   ، مھنم ًّالُك 

اھَرظن َتلاجأو   . ماِشتحالا ىلإ  رقتفت  ًةَسومھم 
َةرِظن سُقرَم  ىلإ  تَرظن  َّمُث   ، ةفرُغلا َربع 
هعوقُو مدع  نع  لءاستت  اھَّنأ  َِملَعف   . راسِفتسا

. ِهلوخُد ىََدل  هل  اھتَدبأ  يتلا  ةماِستبالا  ِكَرَش  يف 
اًمعُط اھتقیقح : ىلع  ةماِستبالا  كلت  َملَع  هَّنأ  َریغ 

. ةعئاج ةكَمَِسل 

. اًعئاج نُكي  مل  سُقرَم  َّنأ  ايِرأ  ىلع  دَكَّنلا  َنمو 
. دَعب ام  يف  سیل 
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ونرت فیك  رُظنا   ‘‘ . رثكأ هیلإ  ًابِرتقُم  سُنوغیتنأ  َلام 
اھَدیعتست نأ  كِعسُو  يف   . سُقرَم اي   ، كیلإ

لثم اھُِبقارُي  يذلا  لُجرلا  َّنإ   . كیَعبصإ نم  ٍةعَقرَفب 
سُرودورتَم  ، ُّيلاحلا اھُدیَص  وھ  ٍفیلأ  ٍبلك 

ىلإ هراقتفا  نع  ُضِّوعي  امو   . الوریم ساویتارك 
َكيزاوُي نأ  ُداكي  وھف   . لاملا نم  هيدل  ام  ءاكَّذلا 
َّصاخلا اَھلام  ُكلمت  ايِرأ  اَنتریغص  َّنأ  ریغ   ، ىًنغ
ٍباجعإ َةجوَم  َراثأ  اَھباِتك  َّنإف   . ماَّيألا هذھ 

’’. ةسوملم

. ةرِخاس ًةكحِض  َقلطأو  ؟ ’’ باِتك : ‘‘ سُقرَم لاقف 
، اھَمسا َبتكت  نأ  ُعیطتست  ايِرأ  َّنأ  َملعأ  مل  ‘‘

’’. ةلمُج ءاشنإل  ةیفاك  ٍتاِملَك  ِكْبَحب  َكیِھان 

َّالإو  ، هَْتبتك اَّمع  اًئیش  ُفِرعت  ال  كَّنأ  ِّيلَجلا  نم  ‘‘
َنوكي نأ  ُرمألا  ُداكي  ال   . هب ُّفختست  َتنُك  امف 
ُِكلمت ايِرأ  انُتریغص  تناك  دقف   . كِحَض َعوضوَم 
َةِدّیس ْتَراص  دقو   . انَدنع ًةلوھجم  ًةَّيِّرس  َبِھاوم 
اھَّنإ  . ّقَدأ ٍریبعتب   ، ریثُم ٍّيحابإ  ٍبَدأ  وأ   ، ٍبادآ

ُحاصفإلاو ءيش  ِّلُك  ُلعف  اھُرادَم  ٍصَِصق  ُةعومجم 
ءَالبلا ِتَراثأ  دقل   ، ةِھلآلاب اًمَسَق   . ءيش ِّلُك  نع 

نم اًدحاو  َّنإ  ىَّتح   . موَقلا راِبك  ِطاسوأ  يف 
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هَّنأ سیل   . باِتكلا ءاَّرج  نم  هَتجوز  َدَقَف  خویُّشلا 
هتَفَّلك ةَّیلئاعلا  اَھِطباور  َّنكلو   ، ةأرملا نادقُفب  ىلاب 

ام ايِرأ  َّنإ   . راِحتنالا ىلع  ُمَغرُي  دق  هَّنأ  ُعاشُيو   . ًایلاغ
، نآلاو  . اًموتَك اھَوعَدت  نأ  كِنكمُي  ًةأرما  اًموي  تناك 
ٌةبَتَك اھيََدلو   . حئاضف َةنِمدُم  َتتاب  اھَّنأ  ُدِقتعأ 
اھباِتك نم  ٍخَسُن  رادصإل  َراھن  َلیل  نولِغَتشي 

’’. ظِھاب ةدحاولا  ِةَخسنلا  ُنََمثو   . ریغصلا

’’. ّكش ِالب  هَتعفد  َتنأو  : ‘‘ فافَجب سُقرَم  لاقف 

نأ ُتْدرأ  دیكأَّتلاب  ِيّنكلو  : ‘‘ اًكِحاض سُنوغیتنأ  لاق 
يف  . ًالعف ينْتَركذ  دق  يھو   . ينُرُكذت لھ  ىرأ 
ٌركِذ هَّنأ  ينَعَّور  ْنكلو   . رشع يداحلا  لصفلا 
سُقرَم وحن  َتَفتلا  َّمُث  ىرحألاب .’’ ٌفِطاخ 

، لیصفَّتلاب كنع  َتبتك  دقل   ‘‘ . ةِثباع ٍةماِستباب 
كب ًةمَّیَتُم  تناك  زَیپاراس  َّنأ  َبَجَع  الف   . باھسإبو
نَّقیتت نأ  تدارأ  ْذإ   . ماَّيأ ةعضب  ُذنم  باعلألا  يف 
ًةماِستبا َمستباو  ايِرأ .’’ هب  َكتَفصو  ام  ُّلك  كَّنأب 

، اھأرقتو ًةخسُن  َكل  َيرتشت  نأ  يغبني   ‘‘ . ةضيرع
تايَركِّذلا َضعب  كل  ُدیعتست  اھَّلعلف   . سُقرَم اي 

’’. ةولُحلا

43



اًمامت ٌةَّیِسنَم  َيھف   ، ِنتافلا ايِرأ  ِلامج  ِّلُك  َمغُر  ‘‘
’’. لضفألا وحَّنلا  ىلعو 

ٍساق ٌريدقت  : ‘‘ هاَّيإ اًصِّحفتُم  سُنوغیتنأ  لاقف 
سیلأ  ، ىضم ام  يف  اھَتَببحأ  ٍةأرمال  ىرحألاب 

’’ ؟ كلذك

َةیحان هَھاِبتنا  سُقرَم  َفرصو  ّطَق .’’ ايِرأ  ُتَببحأ  ام  ‘‘
اذإف  . هَمامأ ِتِاليامَتملا  تاصقارلا  تایتفلا 

لِصلَصُت َّنھمِصاعمو  َّنِھلِحاوك  ىلع  ِلِجالجلاب 
َّنھِصقر ُةراسَج  هَریثُت  نأ  َلََدبو   . َهباصعأ ُریثُتف 
بایثلاب ةَّوسكملا  َّنھُداسجأو  ِّيناوھَّشلا 

ول ىَّنمتو   . يزِخلاو ةبیَخلاب  َرعش   ، ةفاَّفَشلا
. نرِداغُیف َّنھؤادأ  يھتني 

، ءاِسّنلا ىدحإب  َكِسمُیل  هَدي  سُنوغیتنأ  َّدم 
، اِھتحفاكُم نم  مغُّرلا  ىلعو   . هنضِح ىلإ  اَھبذجو 
: سُقرمل لاقو  َكِحَض   ، أفكنا اَّم  ـ لو  . فَغَشب اَھلَّبق 

!’’ كسفنل ًةدِحاو  ِقَتِنا  ‘‘

سُقرَم َءاشحأ  ُتوصلا  َلَعجف   ، ةدبَعلا ُةاتفلا  ِتَقعز 
هجو ىلع  ةرظِّنلا  َكِلت  ىأر  دقل   . ًاّيزيرغ ِضبَقنت 
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َقلطأ اَّم  لـ ةَّسدَھ  يَنیع  يف   ... لبق نم  ةاتفلا 
َةرطیسلا َدَقَف  ىَّتح  ْتَمرطضاف  هئاوھأل  َنانِعلا 

. اھیلع

’’. سُنوغیتنأ اي   ، اھِتلفأ ‘‘

نیكِحاضتُم  ، سُنوغیتنأ نوِبقارُي  نورخآلا  ناك 
سُنوغیتنأ ناك  ْذإو   . عُّجشَّتلا ىلع  هاَّيإ  نِیّثاحو 

ِّيِض ـُ ملا ىلع  همزع  يف  ََبلصأ  َتاب   ، اًراثُمو ًالَِمث 
. ةاتفلا ِتَقعزو   . هلیبس يف 

!’’ اھِتلفأ  ‘‘ . هیَمدق ىلع  اًفقاو  هَسفن  سُقرَم  َدجو 

ىلإ نویعلا  عیمج  تَقَّدحو   ، ُتمَّصلا َةفرُغلا  َداس 
َعفرف  ، كِحاض وھو   ، سُنوغیتنأ اَّمأ   . ًالوھُذ سُقرَم 
َّمُث  . ریَسي ٍشاھِدناب  سُقرَم  ىلإ  َرظنو  هَسأر 
ىلإ ََبلقنا   ، اًفوَخ َسَّجوت  ذإو   . هُتكحِض ْتَشالت 

. ةاتفلا ََقلطأو   ، دحاو ٍبناج 

يكبت يھو   ، ًةِرّثعتُم اھیَمدق  ىلع  ُةاتفلا  ِتَفقوف 
. ًةروعذَم ْتَّرف  َّمُث   ، ًاّيریتسِھ ًءاكُب 

، يتاراِذتعا  ‘‘ . ًاِظياغُم َسُقرَم  ُسُنوغیتنأ  َقَمَر 
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، اًّدج ًةديدش  ًةبغر  اھیف  ُبغرت  َتنك  اذإ   . سُقرَم
’’ ؟ نآلا َلبق  كلذ  لُقت  مل  اذاملف 

هیلإ نیَتصِخاش  ايِرأ  يَنیع  سُقرَم  َّسحأ 
لءاستو  . ًةریَغ ِنامِرطضت  نیَتجِّجأتُم  نَیترمجك 

ُةاتفلا كلت  هاَّقلتتس  ٍباقِع  ُّيأ  ِرباع  ٍوحن  ىلع 
اھل َةقالع  ٍءيش ال  ِلجأ  نم  ايِرأ  يََدي  ىلع  ةدبَعلا 
ةَّيأ يف  الو   ، ةاتفلا يف  بَغرأ  مل  : ‘‘ زاجيإب لاقو   . هب

’’. ةفرُغلا هذھ  يف  ىرخُأ  ٍةدِحاو 

، ايِرأ ىلإ  ٍءاسن  ُعِضب  ْتَتفتلاو   ، تاسَمَھلا ِتَجَّومت 
. ماِستبالا َنفَّلكتو 

ىلع َتلَّفطت  اذامل   ، اًذإ  ‘‘ . سُنوغیتنأ ُهجو  َمَّھجتو 
’’ ؟ يتعتم

’’. ةاتفلا ِباصِتغا  ِكشَو  ىلع  َتنُك  ‘‘

تَحیتُأ ول  ؟  باصِتغا  ‘‘ . ةنوشُخب سُنوغیتنأ  َكِحضف 
’’. رمألاب تَعتمتسال   ، ىرخُأ ٌتاظیَحُل  اھل 

’’. كلذ يف  ُّكشأ  ‘‘
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َءازإ اًرَرَش  ُهانیع  تَحدقو   ، سُنوغیتنأ ُفََرظ  دَّدبت 
دقل ؟  ةَدبع ُرِعاشم  كُّمھت  ىتم  ُذنم   ‘‘ . ةناھإلا
وأ ًةَّرم  ةِلثامم  ٍقرُطب  كتعتم  ُِصنتقت  كُتدھاش 

’’. نَیتَّرم

َلاقو  ، هِسأك يف  ٍرمخ  نم  َيقب  ام  سُقرَم  َعرتجا 
ُجاتحأ امَّنإ   . كلذب يریكذت  ىلإ  ُجاتحأ  ال  : ‘‘ اًرِّشَكُم

’’. شِعنُم ٍءاوھ  ِةمََسن  ىلإ  ًالعف 

َّيأ َكانُھ  ِدَجي  مل  هَّنكلو   ، قئادحلا ىلإ  َجرخ  َّمُث 
َّرصف  . اھبناج ىلإ  الوریمو   ، ايِرأ هب  ِتَقِحل  ْذإ   ، جَرَف

. ضَضَم ىلع  امھَدوجو  َلَّمحتو   ، هنانسأب سُقرَم 
ِدق ناك  ول  امك  ِّيمارغلا  امِھنأشب  ايِرأ  َتثَّدحتو 
الوریم قَّدحو   . نینِس ِعبرأ  َلبق  ال   ، ِسمأ ىھتنا 

. لُجرلا ىلع  ُةقفَّشلا  اذھ  ْتَذخأف   ، سُقرَم ىلإ 
. اِھقاَّشُع ِبيذعتب  اًمئاد  ْتَعتمتسا  ايِرأ  َّنإف 

اي  ، يباتك َتأرق  لھ  : ‘‘ ًالَسَع ُرطقي  ٍتوَصب  َتلاق 
’’ ؟ سُقرَم

’’. ال ‘‘
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’’. هب ُعتمتسَتس   . اًمامت ٌِدّیج  هَّنإ  ‘‘

، ’’ ةھفاتلا رومألل  يقُّوذت  ُتدقف  دقل  : ‘‘ باجأف
. اھیلع جَّومتت  هُتَقلمَحو 

نم ٍوَتلُم  اھُھجوو   ، تلاق َّمُث   ، اًرَرَش اھانیع  تَحدق 
َتنُك كَّنإ   . سُقرَم اي   ، كنأشب ُتبَذك  دقل  : ‘‘ ظیَغلا

’’. اًموي هعم  ُتنك  ٍقشاع  َأوسأ 

ِيّنأل كلذ  : ‘‘ ةیفاج ءازِھتسا  ِةریشكتب  اھیلع  َّدرف 
ِهقورُع يفو  كنع  اًدِعتبُم  ىضم  يذلا  َدیحولا  ُتنك 
. اًدِعتبُم ىَّشمتو   ، هَرھظ اھل  َرادأ  َّمُث  دَعب .’’ ٌمَد 

. ةقيدحلا َرداغ   ، اھب هْتَقشر  يتلا  َباقلألا  ًالِھاجتُم 
يف ةیلستلا  َسَمَتلا   ، ةبُدأملا ىلإ  َعجر  ذإو 
َّنأ ریغ   . ىمادُقلا ءاقدصألاو  ِفراعملا  ةثَداحُم 
ىلع اًمئاد  مھُتیلست  تناك  ذإ  ؛  هَم ـ لآ مھَكِحَض 
ءارو نم  َةراقحلا  َعمس  دقو   . رَخآ ٍصخش  ِباسح 
ٍسآم ِةياور  ىَدل  مھِذُّذلتو   ، ةرخاسلا مِھتاظحالُم 

. ةديدج

َبِرَش ُثیح   ، ةكيرأ ىلع  أكَّتا   ، ةعومجملا َكرت  ذإو 
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َباعلألا َظحالف   . روضُحلا ُِبقارُي  َذخأو   ، بائتكاب
نوَدتري اوناكو   . ضعب عم  مھُضعب  اھنوبعلي  يتلا 

َّمُث  . نیح َّلك  َّمُّسلا  اوثََفن  مھَّنأ  َّالإ   ، نُّدمتلا َةِعنقأ 
مئالولاو تالفحلا  هذھ  َلثم  َّنأ  ةرطاخ : هل  ْتَرطخ 

ناكو  ، هتایح نم  اًریبك  اًءزُج  ىضم  ام  يف  تناك 
. اھب ذَّذلتي 

نع  ... انُھ هدوجو  ببس  نع  لءاستف   ، نآلا اَّمأ 
. ًالصأ امور  ىلإ  هعوجر  ببس 

َنود هعارَِذب  اًقِّوطُم   ، هیلإ سُنوغیتنأ  َبرتقا  َّمُث 
. ةتھاب ٍةرََشب  َتاذ   ، ةرِخاف ًابایث  ًةيِدترُم  ًةاتف  ٍةالابُم 

ُتاینَحنُم اھلو   ، ةَّیناوھش اھُتماِستبا  ِتناك  دقو 
اھیَنیع ِةَّدِحل  ًةظحل  هُدسج  َباجَتساو   . تيدورفأ
ٍةأرماب َىلتخا  ذنم  ليوط  ٌنَمَز  ىضم  دقل   . ةمتاقلا

. ةَّرم َرِخآ 

اًرورسم َمستباف   ، سُقرَم َمییقت  سُنوغیتنأ  ظحال 
ُبَجعُتس كَّنأ  ُتملع  دقل   . كُِبجعُت اھَّنإ   ‘‘ . هسفنب

’’. اًّدج ةيِرغُم  يھف   . اھب

عم  ، ةقیقر ًةعفد  اھَعفد   ، ةأرملا نع  هَعارذ  َعزن  ْذإو 
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ٍقفِرب تَوَھف   . عفد ِّيأ  ىلإ  ٍةجاح  يف  نُكت  مل  اھَّنأ 
نیَتفشب هیلإ  تَقلمحو   ، سُقرَم ردص  ىلع 

هتاذ نع  ًایضار   ، سُنوغیتنأ َمستباو   . نیَتجِرفنُم
’’. اميَديِد اھُمسا   ‘‘ . ودبي ام  يف 

، هنع اھَدعبأو   ، اميَديِد يَِفتَكب  سُقرَم  َكسمأ 
ُةأرملا َِتلاجأف   . سُنوغیتنأل ٍةماستباب  هَمف  ًايِّوَزُم 

َّزھو  ، ًةرِسفَتسُم اھِدّیس  ىلإ  سُقرَم  نم  اھَرظن 
اي  ، ِكُديرُي هَّنأ ال  ودبي   ‘‘ . اًِنجھَتسُم هیَِفتَك  سُنوغیتنأ 

. اھاَّيإ اًفِراص   ، ةالابُم َنود  هَدیب  حَّولو  يدِد .’’

، ةردابلا هذھ  ُرِّدقُأ  ِيّنإ   ‘‘ . تابَثب هَسأك  سُقرَم  َّطح 
’’ ... سُنوغیتنأ اي 

اي  ، ينِرّیحُت كَّنكلو  : ‘‘ هَسأر ّزاھ  اً َةيِرخُسب  لاقف 
. باعلألاب َماِمتھا  الو   . ءاِسّنلاب َماِمتھا  ال   . سُقرَم

’’ ؟ سُسفأ يف  كل  ىرج  اذام 

’’. هَمھفت نل  ٌءيش  ‘‘

’’. ينبِّرج ‘‘

ُتنك ام   ‘‘ . ةرِخاس ًةماِستبا  هل  سُقرَم  َمستبا 
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ٍلُجر ةَدھُع  يف  ةَّیصخشلا  يتایح  َعَضأل 
’’. كِریظن ٍّيعامتجا 

ِّلُك يف  : ‘‘ ةَّقِرب لاقو   . سُنوغیتنأ انیَع  تقاضف 
ُتأسأ َِمب   . ةَّداح ٌةعَسل  َماَّيألا  هذھ  اھُلوقت  ٍةِملَك 

’’ ؟ ّيداقتنالا ِِفقوملا  اذھ  َلثم  َفَِقت  ىَّتح  كیلإ 

اي  ، ةِلكشملا َتنأ  َتسل   ‘‘ . هَسأر سُقرَم  َّزھ 
’’. اھتلمُجب يھ  اھَّنإ   . سُنوغیتنأ

’’ ؟ اھتلمُجب يھ  امو  : ‘‘ اًِرّیحتُم ُسُنوغیتنأ  لأسف 

ةَّیِّسحلا ُعتملاف  ةنیعللا ’’! ُةایحلا   . ةایحلا اھَّنإ  ‘‘
ًابارُت َنآلا  َِتتاب  ىضم  ام  يف  سُقرَم  اھب  ذَّذلت  يتلا 
ٌءيش اھعم  َتام   ، ةَّسدَھ َْتتام  اَّم  ـ لو  . هِمَف يف 
هذھ َلثم  َحرشي  نأ  ُعیطتسي  َفیكف   . ِهلخاد يف  ام 
ٍلُجَِرل هِسفن  َلِخاد  ةِملؤملا  ةقیمعلا  تارُّیغتلا 

ةَّيدسجلا ُءاوھألا  تلاز  ام  ٍلُجر  سُنوغیتنأ - ِریظن 
؟ هیلع ذِوحتَستو  هُبِھلُت 

َدقف دق  ٍءيش  َّلك  َّنأ  َرِّسفُي  نأ  عیطتسي  فیك 
نم ٌةدبَع  ٌةاتف  َتتام  اَّم  لـ هرظن  يف  ىنعملا 
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؟ ةَّیسُسفأ َنیبراحُم  ِةَحاس  يف  ةَّماعلا 

، رذَتعأ : ‘‘ رِداغُیل ُموقي  وھو   ، روتفب لاق  ََّمث  نمو 
’’. َماَّيألا هذھ  ٌةئيدر  يَتبحُصف 

رُھشألا ىدم  ىلع  ىرخُأ  ٍتاوَعَد  سُقرَم  ىَّقلت 
ىرحألاب اًِرثؤم   ، اھَّلك اھَضفر  هَّنكلو   ، ةیلاتلا ةَّتسلا 

َّيأ ْدجي  مل  هَّنكلو   . هلمع ِعيراشم  يف  َكمھني  نأ 
هبعت نم  مغُّرلا  ىلعف   . اًضيأ كانھ  ٍمالس 

نأ هیلع  َّنأ  َِملَع   ، اًریخأ  . ًابَّذعُم َّلظ  دقف   ، هداھتجاو
. ءيش ِّلك  نم   ، امور نم   ، يضاملا نم  َرَّرحتي 

- ةیقابلا ءانبلا  ِتاَّیقاِفّتاو  ةراجحلا  َعلقَم  َعاب  ََّمث  نمو 
ٍرخَف ِّيأب  ْرُعشي  مل  هَّنأ  ریغ  امھَیِلكل - مخض  ٍحبرب 
يريدُم ىقَتلاو   . هحبر يف  ىضِّرلا  نم 
َعَجارو  ، ربیَّتلا رھن  ىلع  ةَّینايریلاڤلا  تاعَدوَتسملا 
هیبأ ينِواعُم  ُدَحأ   ، سوتسكَس ناكو   . تاباسِحلا

حلاصملل ٌِصلخُم  هَّنأ  َتبثأ  دق   ، ليوط ٍنمز  ذنم 
هیلع َضرعف   . ةریثك نینس  ىدم  ىلع  ةَّینايریلاڤلا 

تاَكلتمملا ىلع  فرشُم  ـ لا َبِصنَم  سُقرَم 
نم ةَّیخس  ةَّيوئم  ٍةبسنب   ، امور يف  ةَّینايریلاڤلا 

. ّيلامجإلا حبِّرلا 
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، اذكھ اًميرك  ُّطق  َتنُك  ام   ‘‘ . سوتسكَس َقِعُص 
ٌّيِفَخ ٍّدََحت  هذھ  هتاملك  يف  ناكو  يِدّیس .’’

. موتكم ٌبایتراو 

نأ ِریغب   ، ًابِسانُم هاَرت  امك  َلاومألا  َعِّزوُت  نأ  كل  ‘‘
’’. َكبِساحُأ

نأشب مَّلكتأ  ُتنك  ام  : ‘‘ ةظاظفب سوتسكَس  لاقف 
اًئیسُم نُكأ  َمل  امف   . ةرطیَّسلا نأشب  لب   ، لاملا
ِكتاكلتمُم َدیلاقَم  ينُِمّلسُت  كَّنأ  ُدِقتعأ   ، مھفلا

’’. امور يف  ةَّيراجتلا 

’’. حیحص اذھ  ‘‘

’’ ؟ كیبأ َدبع  ىضم  ام  يف  ُتنك  ِيّنأ  َتیسن  لھ  ‘‘

’’. ال ‘‘

دق ناك   . نیَتمومزم نیَنیعب  سوتسكَس  همَّیق 
َّنأ ٍليوط  نمز  ذنم  َملَعو   ، اًِدّیج سُمِسَد  َفرع 
َحومط َّنإف   . ّمَغلا َریغ  هیبأل  َبلج  امَّلق  سُقرَم 

، همد يف  ىَّمُح  لثم  ناك  املاط  ِِّيتَفلا  ِّباشلا 
ناك ٍةبعُل  َّيأف   . يشالتلا ىَّتح  هَریمض  اًقِرحُم 
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ىلع َرِطیَسُت  نأ  َكفدھ  ناك  امأ   ‘‘ ؟ نآلا ُبعلي 
’’ ؟ ِكتاَكلتمُم ىلع  ُرِطیَسُت  امك  كیبأ  تاكلَتمُم 

مَّلكتت تنأ   ‘‘ . ةدراب ٍةماستباب  سُقرَم  ُمَف  ىوتِْلا 
’’. ةحارصب

اذھ ىلع  روُمألا  نوكت  نأ  يف  ُبغرت  َتنُك  امأ  ‘‘
، نََمث ِّيأب  َةقیقحلا  يل  لُق   ، اًذإ ؟  يِدّیس  ، لاونملا

’’. ِقّلمتملا ءارطإلا  ِيّنم  كلو 

َمغرأو  . هَعَبط َكلامت  هَّنأ  َریغ   ، سُقرَم ُمَف  َجَّنشت 
اًصِلخُم ناك  اَملاط  لُجرلا  اذھ  َّنأ  َرَّكذتي  يك  هَسفن 

’’. سُسفأ يف  انَحلُص  اندَقَع  انأو  يبأ   ‘‘ . هیبأل

. هقيدصت مدع  سوتسكَس  ِتوكُس  يف  َرھظو 

رخآلا لُجرلا  ِيَنیع  يف  ًةرشابُم  سُقرَم  قَّدحف 
يرسي يبأ  َمد  َّنإ  : ‘‘ ةدوربب لاقو   . هَتََقلمَح َتَّبثو 
َضرَعلا اذھ  مِّدقُأ  مل   . سوتسكَس اي   ، يقورع يف 

ةَّیفَخ َعفاوَد  ةَّيأ  ُرِمضُأ  ال  ِيّنأ  امك   ، ةالابُمالب
يف ًاِّیلَم  رمألا  يف  ُترَّكف  دقل   . كیلع اًَرطَخ  ُلِّكشُت 
رَمأ َتیَّلوت  َتنأو   . ةیضاملا ةلیلقلا  عیباسألا  نوضغ 
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تاعَدوتسملا هذھ  ىلإ  َتِبلُج  يتلا  ِتالومُحلا 
َلاجرلا ِمسالاب  ُفِرعتو   . ةنس َةرشع  َعبس  َلاَوط 

. عئاضبلا نونزخيو  نفسلا  َةلومُح  نوغِرفُي  نيذلا 

. ةقفص ِّلك  نع  اًقیقد  ًاباسِح  نیح  َّلك  َتمَّدق  دقو 
هَدي َّدم  َّمُث  ؟ ’’ هُنِمأتسأ كنم  ُلضفأ  يل  نَمف 
ْكَّرَحتي مل  سوتسكَس  َّنكلو   . ةبوتكملا ةَّیقاِفّتالاب 

. اھِذْخأل

هارت امك   ، ضفرت وأ  َلبقت  نأ  كل  : ‘‘ سُقرَم لاقف 
يتاَكلتمُم ُتِعب  ِيّنأ  اذھ : َْملعا  امَّنإ   . ًابسانم

هلجأ نم  يذلا  ُدیحولا  ُببسلاو   . امور يف  ىرُخألا 
اًءزج تناك  اھَّنأ  وھ  تاعَدوَتسملاو  نُفُّسلا  ِعبأ  مل 
هُمَدو هُقَرَع  ناك  دقف   . ّدح ِدعبأ  ىلإ  يبأ  ةایح  نم 

. انأ يِمَدو  يقَرَع  ال   . عورشملا اذھ  ىنب  ام  امُھ 
... كتءافك ببسب  َضرَعلا  اذھ  كیلع  ُضرعأ  ِيّنإ 

َتضفر ْنإف   . يبأ َقيدص  َتنُك  َكَّنأ  ُّمھألا  امَّنإ 
ِنأشب ٌكوكُش  َكْرِواسُت  ال   . رمألا ُِرّبدُأس   ، يضرَع

’’. سوتسكَس اي   ، اذھ

َتنُك ول  ىَّتح   ‘‘ . ةنِشَخ ًةكحِض  سوتسكَس  َكِحَض 
َّنإ  . كِعسُو يف  كلذ  ناك  ام   ، عیبلا ِنأشب  اًّداج 
سیل  ، نآلا نآلاف   . ءاقبلا لیبس  يف  ُحفاكُت  امور 
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مجحلا اذھب  ٍعورشم  ءارشل  ُلاملا  هُفرعأ  ٍدَحأ  ىََدل 
’’. ةماخضلا هذھو 

. اًنیقي كلذ  َُملعأ  انأ   ‘‘ . سُقرَم يَنیع  يف  ُروتُفلا  ادب 
ًةنیفس يلوطسُأ  نم  صُّلختلا  َّدِض  ُتسل  ِيّنإ 

’’. ىنبَمف ىًنبَم  ءانیملا  كالمأ  نمو   ، ةنیفسف

هَقعصو  ، لوقي ام  ينعي  هَّنأ  سوتسكَس  كردأ 
اذھ نوكي  نأ  لَقعُي  فیك   . اذھك ٌّيزاِھتنا  ٌریكفت 
سمخ نم  ُرثكأ  كيََدل   ‘‘ ؟ سُمِسَد َنبا  وھ  ُّباشلا 

يف  ، ٌرارحأ كَدنع ! نولغتشي  صخش  ةئم 
’’ ؟ مھتالئاع ریَخبو  مھب  ُّمتھت  َتسلأ   . مھَمظعُم

’’. انأ مھُفِرعأ  اَّمم  َلضفأ  مھُفرعت  تنأ  ‘‘

هب َرِھُتشا  ام  ىلإ  اًحَِّملُم   ، سوتسكَس لاقف 
نلف  ، نآلا َتعب  اذإ  : ‘‘ لاملل ٍّبُح  نم  سُقرَم 

. ِهّلك اذھ  ِةمیق  نم  ٍریسي  ٍرْسَك  ىلع  َّالإ  َلُصحت 
’’. ةياھنلا ىَّتح  َرمألا  ُلِمكُتس  كَّنأ  يف  ُّكشأ 

َةبوتكملا َةَّیقاِفّتالا  سُقرَم  َحرطو  ينبِّرَج .’’ ‘‘
. ةلواطلا ىلع  امھنیب 
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لُجرلا هجَو  يف  ةبالَّصلا  نم  سوتسكَس  فَّوخت 
. هب َسأب  اًتقو ال  َهلَّمأتو   ، ِهكنَح ِتابثو   ، اًّنس رغصألا 

’’ ؟ اذامل ‘‘  . عداخُي نُكي  مل  هَّنإ 

يقُنُع َلوح  اذھ  ىحَّرلا  َرَجَح  َيقبُأ  نل  ِيّنأل  ‘‘
’’. امور يف  َياَّيإ  اًِسباح 

اذإ ؟  دیعبلا ِّدحلا  اذھ  ىلإ  َيضمت  نأ  يونت  لھو  ‘‘
، كیبأ عم  كَحلُص  َتدقع  دقو   ، اًحیحص هَتلُق  ام  ناك 

’’ ؟ هَئشنُي يك  اًرمُع  كوبأ  ىضمأ  ام  ُمدھت  اذاملف 

ديرُأ ام  وھ  كلذ  سیل  : ‘‘ ةطاسبب سُقرَم  َباجأف 
: سوتسكَس اي   ، اذھ كل  لوقأس  ِيّنكلو   ، َهلعفأ نأ 
هَّنأ ىلع  ٍءيش  َّلك  يبأ  ىأر   ، فاطملا ةياھن  يف 
ىلإ راشأو  يأرلا .’’ يف  هعم  ُقِفَّتأ  نآلا  انأو   ، لِطاب

’’ ؟ كُباوج ام   ‘‘ . ةَّیقاِفّتالا

’’. ِرّكفُأ يك  ٍتقو  ىلإ  ُجاتحأس  ‘‘

كلذ نم  يجورُخ  هُقرغتسي  يذلا  ُتقولا  كيََدل  ‘‘
’’. بابلا

َّمُث  . هذھك ٍةسَرطَغ  َلایِح  سوتسكَس  بَّلصت 
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َّزھو هَسََفن  َرَفزو   . ًالیلق هُمف  ىوَتلاو   . ىخرتسا
ىلإ كیبأ  ُلثِم  َتنأ   ‘‘ . ةقیقر ًةكحِض  اًِقلطُم   ، هَسأر

يناطعأ امدعب  هَّنإ  ىَّتح   . سُقرَم اي   ، ٍّدح ىصقأ 
يرجت َروُمألا  ُلَعجي  فیك  اًمئاد  ُفرعي  ناك   ، يتَّيِّرُح

’’. هتقيرط ىلع 

’’. ءيش ِّلك  يف  سیل  : ‘‘ ضومغب سُقرَم  لاقف 

ًالعف َدقع  هَّلعل   . سُقرَم ََملأ  سوتسكَس  َّسحأ 
ٌمدان نآلا  وھو   ، فاطملا رِخآ  يف  هیبأ  عم  هَحلُص 
َلَواَنت َّمُث   . ْتَعاض يتلا  نایصِعلا  ِينِس  ىلع 
َرَّكذت ذإو   . هِّفك ىلع  اًفیفخ  اًرَقن  اھَرََقنو   ، ةَّیقاِفّتالا
ٍطرِشب  ، َلبقأ ِيّنإ  : ‘‘ لاقو  ، َنبالا َلَّمأت   ، َبألا

’’. دِحاو

’’. هْدِّدح ‘‘

’’. كیبأ عم  ُتْلَماعت  نأ  َقبس  امك  كعم  ُلَماَعتأس  ‘‘
يف جِّجأتملا  ِرمَجلا  ىلع  َةَّیقاِفّتالا  َحََرط  َّمُث 

. هَدي َّدمو   ، نوُناكلا

. ةَّصُغ ِهقلح  يفو   ، دیلاب سُقرَم  َكسمأف 
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َرحبأ  ، سمَّشلا قورُش  دنع   ، يلاتلا مویلا  يفو 
. سُسفأ ىلإ  سُقرَم 

ىضمأ  ، ةليوطلا راحبإلا  عیباسأ  ىدم  ىلع 
ُحايِّرلاو  ، ةنیفسلا ِمَّدقُم  ىلع  اًفقاو  ٍتاعاس 

َحَمَس اًریخأ  كلانھو   . هھجو ىلع  ُّبھت  ُةحلاملا 
َرَّكذتف  . ديدج نم  ةَّسدَھ  ىلإ  هَّجوتت  نأب  هراكفأل 
ًاِبقارُم  ، اذھك ٍةنیفس  مَّدقُم  ىلع  اھعم  هَفوقو 

، اھِھجو َلوح  اًِرياطتُم  معانلا  َدوسألا  اھَرعش 
ِریغ اھِھلإ  نع  ْتمَّلكت  ْذإ  ٌةَّيِّدِج  اھؤامیسو 
، حيِّرلا يف  ٍتوصب   ... مَّلكتي هللا  ‘‘ روظنملا :

’’. فیفخو ٍئداھ 

ًائداھ  ، نآلا هیلإ  اًِمّلكتُم  اھُتوص  ادب  امك  اًمامت 
. هاَّيإ ًایِعاد   ... حيرلا يف  هل  اًسِماھ   ، اًفیفخو

. توملا  ... سأیلا ؟  َمالإ ْنكلو 

. هنم ِةیشَخلاو  اھنایسن  يف  ةبغَّرلا  نیب  َقَّزمت  دقل 
ال اھل - هَنھِذ  َحتف  دقو  هَّنأ - ول  امك  نآلا  ادبو 

. اًدَّدجُم هَِقلغُي  نأ  عیطتسي 
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هَءادصأ اًِقلطُم   ، اًِّحلُم اًروضُح  َتاب  دق  اھُتوص  ناك 
. نآلا هیف  ُشیعي  يذلا  مالَّظلا  ءاجرأ  يف 
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٢

رطخي مل   ، سُسفأ يف  ةنیفسلا  نم  لوزُّنلا  دنع 
ُّيأ وأ   ، رايِّدلا ىلإ  عوجُّرلاب  ٍروعش  ُّيأ  سُقرَم  لابب 
يديأ يف  هتایَنتقُم  َكرت  ذإو   . ةلحِّرلا ِءاھتنال  ٍجَرَف 
ةمئاقلا هِّمُأ  ِةراد  ىلإ  روَفلا  ىلع  هَّجوت   ، ماَّدُخلا

نم ٍدیعب  ریغ  ٍناكم  يف  لابجلا  دَحأ  ِرَدحنُم  ىلع 
. ةنيدملا طسو 

َّنكلو جراخلا  يف  َهتِدلاو  َّنأ  هَملعأ  ٌمِداخ  هب  َبَّحر 
هنوَكلو  . ةعاسلا كلت  ِنوضغ  يف  ةعَّقوتُم  اَھتدوَع 

يك ِّيلخادلا  ءانِفلا  ىلإ  َلخد   ، ًابئتكُمو ًابَعتُم 
. رظتنيو َحيرَتسي 

فقسلا نم  ًةِقّفدتُم  سمشلا  ُةَّعشأ  تناك 
اًءوض ًةیقلُم   ،[١] مويرتألا لخاد  ىلإ  فوشكملا 
ةكِربلا يف  ةقِرقرَتملا  هایملا  ىلع  اًقاَّفخ 
ُءادصأ ْتدَّدرتو   ، َصَقارتو ُءاملا  ألألت  دقو   . ةفَرخزملا

ریغ  . ىلفُّسلا ةقِورألا  ءاجرأ  يف  ُةحيرملا  ِةروفانلا 
. ّظلا ّلِ يف  َدعق  ْذإ  ًةحار  ْلََني  مل  وھ  هَّنأ 
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َعََدي نأ  ًالِواحُم   ، هَءارو ِراِدجلا  ىلإ  هَسأر  َدنسأ 
ةِمّلأتملا هَحور  ُرمَغي  َّيقیسوملا  َتوَّصلا 
هُتايَركِذ هَتباتنا   ، كلذ نم  ًالََدب  ْنكلو   . اھُِنّكَسُيو

. هَقنخي نأ  ُداكي  هَّنأب  َرعش  ىَّتح  هاسأ  ََمظاعَتف 

، ةَّسدَھ توَم  ىلع  اًرھش  َرشع  َةعبرأ  تَّرم  دقل 
دق ناك  ول  امك  هَحاتجا  ٍبْرَك  نم  هنع  َمجن  ام  َّنأ  َّالإ 
كلذ ىلع  ُدعقت  تناك  ام  ًاِبلاغ  يھو   . ِسمأ َثدح 

، روظنملا ریغ  اھھلإ  ىلإ  ًةِیّلصُم   ، هنیَعب كَنبلا 
هعسُو يف  ناكو   . هنم ُغوري  َلاز  ام  اًمالس  ًةزِرحُمو 

، اًرَِّھطُم  ، ًابْذَع  ، ًائداھ  ... اَھتوص َعمسي  نأ  ًابيرقت 
دقو  . هِّمُأو هیبأ  لجأل  تَّلص  دق  تناكو   . ءاملا َلثِم 

! ایلوج لجأل  تَّلصو   ، وھ هلجأل  ْتَّلص 

َِرّیغُي نأ  ُعیطتسي  ول  ًاِیّنمتُم   ، هیَنیع َضمغأ 
نایتإلل ُمزلي  ام  َّلك  وھ  طقف  كلذ  ناك  ول   . يضاملا
روھُّشلا َبْرَك  َّنأ  ول  تاِیّنمت !  . اًدَّدجُم ةَّسدَھب 

اذإو  ، دَّدبُي نأ  ُِنكمُي   ، ام ٍّيرحِس  ٍلعِفب   ، ةمرَصنملا
هَّنأ ول   . ًةافاعُمو ًةَّیح   ، هبرُقب انُھ  ُسلجت  اھب 

- اھلعجیف  ، َةیقُر َلثِم   ، اھَمسا َظفلي  نأ  ُعیطتسي 
. تاومألا نیب  نم  ًةَّیح  ُموقت  ِهّبُح - ِناطلُس  ِلضَفب 
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ْنكلو ةَّسدَھ .’’  ... ةَّسدَھ : ‘‘ ّشَجأ ٍتوَصب  َمتمتو 
ُرَوُص تَعلط   ، ِهلایَخ ِبابَض  نم  َيھ  َضھنت  نأ  َلََدب 
هِسفن ُبارِطضا  اھَِعَبتو   ، ةفینعلا َُةلوھملا  اھتوَم 
َمَّدھتت اھُعیمجو   ، بْنَّذلاو ُبْرَكلاو  ُلوھلا  ةشئاجلا :
هَقیفر نآلا  ادب   ، نیَلي ال  ٍقیمع  ٍبضغ  ِّمَضِخ  يف 

. مئادلا

َلءاست اذكھ  ؟  اھیلع ُةالصلا  هب  تَداع  ٍریَخ  ُّيأ 
يف اِھتوَم  ايؤر  َسمطي  نأ  ًالِواحُم   ، ةرارم يف 
ُدسألا َمَجَھ  اَّم  لـ ٍءودھ  ِّلكب  تفقو  دقل   . هنھذ

ِةَبلَج َقوف  اھَخارُص  َعمَس  امل   ، تَخرص ولو   . اھیلع
ديدحَّتلاب هُتخُأ  تناك  دقو   ... نیِفتاھلا نِیّیسُسفألا 

! مھنم ًةدِحاو 

َّنإ  ، امور ىلإ  هترداغُم  َلبق   ، َتلاق دق  هُتِدلاو  تناك 
هب َرعش  ام  َّنكلو   . حاِرجلا َعیمج  يفشي  نَمزلا 
َّالإ َتاب  ام  ُتومت  ةَّسدَھ  َدَھاش  امنیب  َمویلا  كلذ 

. رَسيأو َلھسأ  ال   ، لَمحُي نأ  نم  َبَعصأو  َلقثأ 
، هناِیك َلخاد  ًةتباث  ًةبلُص  ًةلتُك  هَُملأ  َناك  نآلاف 

. اھَتحت حزريو  ُءوني  هُلعجت 

ةلاطإب هسفَنل  َحَمسي  نأ  ُلَقعُي  . ال  اًدِّھنتُم َفقو  َّمُث 
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وھو َمویلا  سیل   . يضاملا لالطأ  ىلع  فوقُولا 
ةَّيرحبلا ِةلحِّرلا  نم  ِمظَعلا  ىَّتح  ٌقَھرُمو  ٌكَھنُم 

َّيأ ْلَعفي  مل  امور  ىلإ  َهباھذ  َّنإ   . ةَّلمملا ةليوطلا 
هَّنإ لب  ؛  هب ُرعشي  يذلا  دومجلا  ِسَْمطل  ٍءيش 
َداع دق  نآلا  وھ  اھو   . بْسحف َأوسأ  َةایحلا  َلعج 
نم َةَّتبلا  َلضفأ  ْتَسیل  ٍلاح  يف   ، سُسفأ ىلإ 

. اھَرداغ َموي  هتلاح 

ىلع هتدلاو  ِةراد  ِلْياتسيَرپ  يف  ٌِفقاو  وھ  امَنیبو 
ناك دقل   . فَصوُي ملؤُم ال  ٌنزُح  هَرَمَغ   ، َلبَجلا ردَحنُم 

. رادلا يف  ٍمَدَخ  ِدوجُو  َمغُر   ، نوكُّسلاب ًانآلم  ُتیبلا 
َءامكُح اوناك  مھَّنإف   ، مھَروضُح َّسحأ  هَّنأ  عمو 
َحَتفنا َّمُث   . هنع مھِدعُب  ىلع  اوظَفاح  ُثیحب  ًةيافك 

َّمُث  ، ةِتفاخ ًاتاوصأ  َعمسو   . َقلغناو ُّيمامألا  ُبابلا 
. هَوحن ٍةِلبقُم  ٍةعيرس  ًىطُخ  َعْقَو 

. هاَّيإ ًةِقناعُمو  هیلإ  ًةضِكار  سُقرَم ’’! هُّمُأ ‘‘ : تلاق 

ِدْعُب ىلع  اھاَّيإ  اًكِسمُمو  اًمِستبُم  يِّمُأ ’’! : ‘‘ لاقف
. هبایِغ يف  اھُلاوحأ  تَراص  فیك  ىَریل  هنم  ٍعارِذ 

. اھيَّدَخ ِالك  لَّبقف  ىنحناو  ریَِخب .’’ ِكَّنأ  ودبي  ‘‘
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ّیُخ َلِ ؟  اذكھ ًالِجاع  َتْعجر  اذامل  : ‘‘ لوَقلاب هَتلأس 
’’. نینِس َلاَوط  َكارأ  نل  ِيّنأ  َّيلإ 

’’. رُّخأتلا ىلإ  ٍعاد  نُكي  ملو   . يلمع ُتیَھنأ  دقل  ‘‘

’’ ؟ نوكي نأ  َتوَجَر  امك  ٍءيش  ُّلُك  لھ  ‘‘

، تَضَم ٍةنس  َلبق  هیلع  تنك  اَّمم  ىنغأ  نآلا  انأ  ‘‘
’’. هَنيدصقت ام  اذھ  ناك  ْنإ 

تَرظنو  . ةَّیبلقلا ةفطاعلا  ىلإ  هُتماِستبا  ِتَرقتفا 
اھَدي ْتَعفرو   . اھؤامیِس تَّقرف   ، هیَنیع يف  يبیف 
َتلاق َّمُث   . اًعَجوُم ًالفِط  ناك  ول  امك   ، هِّدخ ىلإ  ٍقفِرب 
َكترفَس َّنإ  سُقرَم ! ِهآ  : ‘‘ نانحلا يف  ةياغ  ٍتوَصب 

’’. ىسنت كْلَعجت  مل 

نأ ٍّمُأ  ِّلُك  ِعسُو  يفأ  ًالئاستُم   ، ًالیلق اھنع  َعجارتف 
هِّمُأ ِعسُو  يف  امك  اھَِدلَو  ِسَفن  لخاد  ىلإ  َرُظنت 
ِةرادإب سوتسكَس  ىلإ  ُتْدھع  دقل   ‘‘ . وھ

هَّنإ : ‘‘ فاضأو  ، ةقاشَرب اذھ  َلاق  تاعَدوَتسملا .’’
’’. ةِقّثلاب ٌريدجو  ةءافك  وذ 

: هاَّيإ ًةِبقارُم   ، ءودھب َتلاقو   . هِدارُم يف  يبیف  ُهْتَراج 
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’’. سانلا نأشب  كیبأ  ُزئارغ  اًمئاد  كل  تناك  دقل  ‘‘

َّمُث لاوحألا .’’ عیمج  يف  َسیل  : ‘‘ لُقاثَتب لاقف 
ينَملَعأ دقل   ‘‘ . ِهتخُأ نع  اًدیعب  هَراكفأ  َفرص 

’’. عیباسأ َةَّدع  ىَّمُحلل  ًةسيرف  ِتنُك  ِكَّنأ  سویلويإ 

’’. ریَخب نآلا  ِيّنكلو   ، معن ‘‘

ام ِكَّنإ  يل  لاق   ‘‘ . برقأ ٍبرُق  نع  سُقرَم  اھَصَّحفتف 
َنیح ِتنُك  اَّمم  ُفحنأ  ِتنأ   . ةلوھُسب نیبَعتت  نیلازت 

’’. ةَّرم َرِخآ  ِكُتيأر 

ذإ كَّنإف  ؛  َّيلع َقلقت  ْنأل  َيعاد  ال   ‘‘ . تَكِحضو
’’. اًمْتَح يتَّیلباق  ُدادزَتس   ، تیبلا ىلإ  نآلا  َتدُع 
َُقلقأ اًمئاد  ُتنك  ِيّنأ  َملعت  تنأ   ‘‘ . هَدِیب ْتَكسمأو 
هتارفَس نم  ٍةدحاوب  اًمئاق  كوبأ  ُنوكي  َنیح 
اھتاذ ِلاحلا  ىلع  ُنوكأس  ِيّنأ  نآلا  ُّنظأف   . ةليوطلا
نُّھكَتلا ىلع  يصعَتسي  َرحبلا  َّنإ   . كیلإ ةبِسّنلاب 

’’. اًمامت

ْتأرو  . اًفقاو َّلظف  وھ  اَّمأ   ، كَنبلا ىلع  يھ  ْتَدعق 
. َبلصأ هُھجو  ادغ  دقو   ، فَحنأو ًابَِرطضُم  ناك  هَّنأ 
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’’ ؟ امور تناك  فیك  ‘‘

سُنوغیتنأ ُتيأر  دقل   . ًابيرقت ٍنیح  َّلُك  اِھلاحك  ‘‘
ةھفاتلا رومألاب  نیَِعلوملا  َنیِقّلمتملا  َةیشاحو 

لعفي امك   ، لاملا ِنأشب  ُبِحتني  َناكو   . هَیلاوَح
’’. اًمئاد

’’ ؟ َهبلط اِمب  َُهتدَّوز  لھو  ‘‘

’’. ال ‘‘

’’ َِمل ال؟ ‘‘

ُّلكو  ، سرَتسَس ِفلأ  ِةئم  َثالث  َبلط  هَّنأل  ‘‘
’’. باعلألا ِنامَض  ىلع  قَفنُیس  اھنم  ٍسرَتسَس 
نأ ٍةَّرم  َتاذ  هنأش  نم  ناك   . اًدیعب هرظنب  َحاشأو 
وھ ًالِعف  َعتمَتسي  نأو   ، ریمض ِزخَو  َنود  َِقفاوُي 
ناك سُنوغیتنأ  َّنأ  َّكش  الو   . باعلألاب هُسفن 
ٍءانب ِتاَّیقاِفّتا  ِنیمأتب  لیمجلل  َهنافرِع  يدبُیس 
نيذلا ءاینغألا  نِیّیطارقوُتسِرألاب  ِنایتإلاو  ةَّیموكُح 

. ًاناقتإ َرثكأو  َربكأ  ٍتاراد  نوبُلطي 

ىلإ اًّرطضُم  ناك  سُنوغیتنأ  َلثِم  ًاّیسایس  َّنإ 
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ةقيرط ُلضفأ  تناكو   . عاعَّرلا ىضر  ِبسَك 
ِنُكي ملف   . باعلألا َةياعِر  يھ  كلذ  ىلع  لوصحلل 
يتلا اياضقلابو  خیَّشلا  فقاومب  ُّطق  نِیّینعَم  ُعاعَّرلا 
اياضق نع  نوَّھلَتيو  نوَّلستي  اوماد  ام   ، اھُرِصانُي
ٍبارِطضا  ، ةراجتلا يف  ٍنُزاَوت  ِمدع  ةَّیقیقحلا : ةایحلا 

نم نوَرطاقَتي  ٍدیبع   ، ضَرَم  ، ةعاجم  ، ّينَدَم
. رارحألا ِنَھِمب  نولغَتشيو  میلاقألا 

نم ٍنأش  ِّيأ  يف  اًروَد  ديرُي  دُعي  مل  سُقرَم  َّنكلو 
َسُنوغیتنأ هئاطعإل  ُيزِخلا  هَرواس  دقو   . ِهّلك كلذ 

ام ُّلكف   . يضاملا يف  تاسرَتسَّسلا  فالآ  ِتائم 
ِةزایح يف  ةَّيراجتلا  هَتحلصم  ناك  كاذنآ  هیف  رَّكف 
ًةَّرم ُّطق  ِرّكفُي  ملو   . ایلُعلا بِصانملا  يوذ  نم  ٍقيدص 
ةایحلا دیعص  ىلع  هُلاعفأ  هینَعت  ام  يف  ةدحاو 

ناك دقف   . كلذب ِلابُي  مل  هَّنأ  ةقیقحلاو   . ةَّيرشبلا
ءانبلل ٍتاَّیقاِفّتا  ىغتبا  ِذإ   . ًاّیعَفن سُنوغیتنأل  هُليومت 

ناك املاَطلو   ، ةقورحملا ىنغألا  امور  ِقطانَم  يف 
َعرسأ تاسرَتسَّسلاب  سُنوغیتنأ  ِسِیك  ُوشَح 

ِدق ةوشِّرلا  َّنإف   . ّيلاملا حاجنلا  ىلإ  ٍلیبس 
دقل  . ءارَّثلا هل  َتبلج  صَرُفلاو  ؛  صَرُفلا هل  تَرتشا 

. ةورَّثلاو ّظَحلا  ِ ُهلإ  وھ  ُهَھلإ  ناك 
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ناك امك  هَسفن  ىأر   ، ةآرِم يف  رظني  نَمك   ، نآلاو
، ءاقدصألا عم  َةرمخلا  اًِرقاعُمو  اًمئَس  يضاملا : يف 
ًِالكآ ؛  بیلص ىلع  مھُدَحأ  هیف  َُبلصُي  ٍتقو  يف 

نوعَضوُي ًالاجِر  َّنأ  نیح  يف   ، ٌدبَع اھُمِّدقُي  َِبياطأ 
ىَّتح لُتاقتلا  ىلع  َنومَغرُيو  ضعب  َِلباقُم  مھُضعب 

نورُعشي ٍعایِج  ٍعاعَر  َةِیلسَتل  ؟  ببس ِّيألو   . توملا
. مھَنیب ًالِّوَمُم  اًدرَف  وھ  ناك  اَملاط  ٍعاعَر  رَجَّضلاب -
ىَّدأ هَّنأب  هَملِع  ُدَعب : َىلغأ  اًنمث  ُعفدي  نآلا  وھ  اھو 

. اًمامت عیمجلا  ُنأش  هُنأش   ، ةَّسدَھ ِتوَم  يف  اًروَد 

، ًابوعرَم ضُكري  ٌلُجَر  ناك  امیف  َكِحَض  هَّنأ  رَّكذتو 
ناك نیح  ٍبِالك  ِةَرمُز  نم  بورُھِلل  ةلَواحُم  يف 
نأ هعسُو  يف  ُلاَزي  ام  ناكو   . ًالیحتسُم ُرارِفلا 
ذإ ةوارَضب  نیِفتاھو  نیخراص  ِفالآلا  َتاوصأ  َعَمسي 

اھُتميرج تناك  اذامف   . ةَّسدَھ َمَحل  ُةوبَّللا  ِتَقَّزم 
ٍرِھاع َریمض  َتبرض  ٍةبذع  ٍةراھط  ِةزایِح  ىوِس 
ىوِس ُرِھاعلا  كلت  نُكت  ملو   . اَھتریَغ تَراثأو  ٍةدِساف 

... سُقرَم ِتخُأ 

، ّظلا ّلِ يف  كَنبلا  ىلع  ًةتماص  يبیف  تَسلج 
نع ایلوج  َتلأس   ‘‘ . بَّطقملا اھنبا  َهجو  َتلَّمأتو 

’’. كِعوجُر دِعوَم 
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. ِهتخُأ ِمسا  ِركِذ  َدنِع  ِهكَنَح  يف  لَضَعلا  ََضبقناف 

’’. سُقرَم اي   ، كارت نأ  ديرُت  اھَّنإ  ‘‘

. ةِملَكب ِسبني  مل 

’’. كارت ْنأل  ٍةجاحب  اھَّنإ  ‘‘

’’. يمامتھا نم  ٍةجرد  ىندأ  يَفل  اِھتاجاح  َّنإ  ‘‘

’’ ؟ تاحالصإ َيِرجُت  نأ  ديرُت  تناك  اذإو  ‘‘

ةَّسدَھ َّدُرت  نأ  عیطتست  لھ  ؟  فیك ؟  تاحالصإ ‘‘
؟ هَتلِمَع دق  ام  َلِطبُت  نأ  عیطتست  لھ  ؟  ةایحلا ىلإ 
دق اِمل  ةِنكمُم  ٍتاحالصإ  نم  سیل   . هاَّمُأ ال، 

’’. َتلِمَع

’’. كَتخُأ ُلازت  ام  اھَّنإ  : ‘‘ ةَّقِرب تلاقف 

هَّنإ ِكل  ُمِسقُأ  ِيّنكلو   ، يِّمُأ اي   ، ٌةنبا ِكل  ُنوكي  دق  ‘‘
’’. تخُأ يل  سیل 

َریغ ِهكَنَح  َةبالصو   ، ِهتََقلمَح يف  َةوارَّضلا  ِتَحمل 
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نأ كِعسُو  يف  َسیلأ  : ‘‘ ًةلِّسوَتُم َتلاقو   . ةدِواھملا
’’ ؟ ًاِبناج َيضاملا  َعضت 

’’. ال ‘‘

’’ ؟ حماسُت نأ  الو  ‘‘

تحت ٍةنعل  ُّلك  َلِزنت  نأ  وعدأ  ِيّنإ  ِكل  ُلوقأ  اًدبأ ! ‘‘
’’. اھسأر ىلع  ءامسلا 

َرَّكذتت نأ  َتْلواح  اذإ  امَّبُر   ‘‘ . هِّمُأ انیع  تَقروَرغاف 
’’. اھتوَم ةقيرط  نم  ًالََدب  ةَّسدَھ  تَشاع  فیك 

، ًالیلق هَھجو  َحاشأف   ، َهبلق ُتاملكلا  هذھ  َتبرض 
َّلك ُرَّكذتأ  : ‘‘ ةنوشخب لاقو   ، كلذب ِهریكذَِتل  ًابِضاغ 

’’. اًّدج اًِدّیج  ًءيش 

يف روُمألا  رَّكذتن  ال  انَّلعل  : ‘‘ ةَّقِرب يبیف  تلاقف 
َةدالِقلا َسملِتل  اھَدي  تَعفرو  هِسفن .’’ ءوَّضلا 
اِھناميإ ُراعِش  اھیلع  ناكو   ، اھِسُلاپ تحت  َةأَّبخملا 

امو  . ًّالاض اًفورَخ  هیَِفتَك  ىلع  ُلِمَحي  ٍعار  ديدجلا :
ْنإ ًةلئاستُم   ، تَدَّدرت َّمُث   . رمألاب َملعي  سُقرَم  ناك 

. همالعإل َبِسانملا  َتقولا  وھ  كلذ  ناك 
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ِتَدجو  ، ةَّسدَھ اِھتَدَھاشُمب   ، يبیف َّنأ  ًابيرَغ  ناك 
ُةَّصاخلا اھُتایح  هَكُلست  نأ  ُبجي  يذلا  َلیبسلا 

، ةَّیحیسم تَراص  دقف   . حوضو ِّلُكب  اھَمامأ  ًاطِسبنُم 
ضَُخت مل  يھو   . ّيحلا هللا  حوُِربو  ءاملاب  ًةدَّمعُم 
َرظتنا ِذإ   ، سُمِسَد َضاخ  امك   ، كلذ يف  اًعارِص 

. حیسملا ِدّیسلا  َلبقي  يك  اًمامت  هتایح  ِرِخآ  ىَّتح 
نَم َوُھ   ، اًریثك هیبأب  ُهیبَّشلا   ، سُقرَم ناك  َنآلاو 
َّيأ دِرُي  مل  يذلا  ُسُقرَم   . سُدُقلا َحورلا  ُبِراحُي 

. ِدّیس ِّيأب  َفِرتعي  َنلو   ، هتایح ىلع  ٍِدّیس 

، يَختَرت َّمُث  ُِضبقنت  هَِدیب  اذإف   ، هیلإ ْتَرظن  ذإو 
مُّلكتلل َمئالملا  َتقولا  وھ  سیل  كاذ  َّنأ  تَِملع 

َّدُب الف   . هب اھناميإ  نأشبو  حیسملا  ِدّیسلا  نأشب 
، اھنم ُفاخیسو   . مھفي َنلو   . بضَغیس سُقرَم  َّنأ 
، هآ  . اًمامت ةَّسدَھ  َدقف  امك  اھَدقفي  نأ  ىشخيو 
. ّطق دَقفُت  مل  ةَّسدَھ  َّنأ  ىري  نأ  طقف  ُردقي  هَتیل 

. اًدوقفم ناكف  وھ  اَّمأ 

َمایقلا كل  َديرُت  نأ  ةَّسدَھ  ِنأش  نم  ناك  اذام  ‘‘
’’ ؟ هب

ىلع روُمألاب  تماق  ول   ‘‘ . هیَنیع سُقرَم  َضمغأف 
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’’. ةَّیح لازت  ام  َتناكل   ، ِفلتخُم ٍوحن 

امك ُّطَق  اھَتَببحأ  ام   ، سُقرَم اي   ، ًةِفلتخُم تناك  ول  ‘‘
ناك امك  كِسفنو .’’ كِركفو  ِكبلق  ِّلُكب   ، اھُّبحت
َّنأ كِردُي  نأ  عِطتَسي  مل  هَّنأ  َّالإ  َّبحي هللا،  نأ  ِنكمُي 

. َهبذتجا يذلا  وھ  ةَّسدَھ  َلِخاد  حوُّرلا 

َّمُث  . هلجأ نم  تَمَّلأت   ، اھنبا ََملأ  يبیف  َْتظحال  ذإو 
ََكبُصُن ُنوكيأ   ‘‘ . هیلإ َتبھذو   ، كَنبلا ِنع  تَماق 

هیف َنِیل  ال  يذلا  َكُضغُب  وھ  ةَّسدَھل  َّيراكذتلا 
’’ ؟ ِكتُخأل

’’. هاَّمُأ  ، رمألا اذھ  نم  ِكعَد  : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  لاقف 

، ينبا َتنأ  ؟  كلذ ُعیطتسأ  فیك  : ‘‘ ىًسأب تَّدرو 
ِيّنإ  . يتنبا ىقَبت  يھف  ایلوج  َتلعف  امھمو 

’’. ةَّسدَھ ُّبِحُأ  انأو   . امُكَیِلك امكُّبِحُأ 

. هاَّمُأ  ، ةتْیَم ةَّسدَھ  : ‘‘ ًالئاق  ، ُلَع نم  اھیلإ  قَّدحف 
دقل َّالك ! ؟  اھَتبكترا ام  ةميرج  ببسب  تتام  لھف 

’’. رِھاع ىدل  ةئیندلا  ِةَریَغلا  نم  ٍعفادب  َتِلتُق 

تسیل ةَّسدَھ   ‘‘ . هعارِذ ىلع  اھَدي  يبیف  تَعضو 
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’’. كیلإ ةبِسّنلاب  الو   . َّيلإ ةبِسّنلاب  ًةتْیَم 

يلوقت نأ  ُلَقعُي  فیك  ةتْیَم ! تسیل  : ‘‘ ةبآكب َلاقف 
اھنع اًدِعتبُم  َلَقَتنا  َّمُث  ؟ ’’ انھ انعم  َيھأ  ؟  اذھ
تَدعق دق  ةَّسدَھ  تناك  ُثیح  كَنبلا  ىلع  َدعقو 

َلبق ام  ِءودُھو  َةیِسمألا  نوكُس  يف  نایحألا  َبلغأ 
ِرادجلا ىلإ  ٌدَنسُم  هُرھظو   ، اًقَھرُم ادبو   . رجَفلا

. هءارو

، هبناجب كَنبلا  ىلع  تَدعقو  يبیف  َتلبقأف 
َلَیبُق َكیبأل  هَْتلاق  ام  رَّكذتت  لھ   ‘‘ . هَِدیب ْتَكسمأو 

’’ ؟ ِهتوَم

ِدقل  . ةَّسدَھ ِدي  ىلع  اھَعضوو  يَدي  َكسمأ  ‘‘
ىري نأ  هعسُو  يف  ُلاَزي  ام  ناكو  َّيلإ .’’ تَمتنا 
ٍةَّدِشب هَدي  َقبطأ  ذإ  نیَتِنكادلا  اھیَنیع  يف  ةرظنلا 
كاذنآ هوبأ  َملَع  لھ   . هَتَّیكلم اًِمّلسَتُم   ، اھدي ىلع 

؟ اَھیمحي نأ  هل  ُلوقي  ناكأ  ؟  َرطَخلا َتحت  تناك  اھَّنأ 
يف ایلوج  دنع  نم  اھَذخأي  نأ  هیلع  َبَجَو  دقل 

ةَصرُفلا َرظتني  نأ  نم  ًالدب   ، ناكملاو نامزلا  ِكنيَذ 
، كاذَنیح ًالِماح  تناك  ایلوج  َّنإف   . اھل ةبِسانملا 
يف اھیلع  ةقفَّشلا  هتَذخأو   . لَحَر دق  اھُقیشعو 
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ولف  . قالطإلا ىلع  َرطخلا  ٍكِردُم  َریغ   ، عضولا كلذ 
تناَكلو  . ةَّیح ُلازت  ام  ةَّسدَھ  َْتناكل   ، اًمیكح ناك 

. هَتجوز

ةمعن َتِلبقو  َتنمآ  اذإ  كَّنإ  ةَّسدَھ  تلاق   ، سُقرَم ‘‘
يف حیسملا  ِدّیسلا  عم  اًمتح  نوكت  ُبْسَحف  هللا 
ِّبَّرلاب نمؤي  نَم  َّلك  َّنإ  انل  َْتلاق  دقو   . سوَدرِفلا
ةایحلا هل  ُنوكت  لب   ، َِكلھي نل  ِحیسملا  َعوسي 

’’. ةَّيدبألا

ٍرَضتحُم ٍلُجر  ةيِزعَتل  ٌمالك   ‘‘ . اھِدي ىلع  ََسبكف 
ٍةایح نم  َسیل   . هاَّمُأ اي   ، ىنعملا ةَميدع  َهتایح  ىأر 

ام َّلك  َّنإ   . بْسحَف ٌمالظو  ٌبارُت  لب   ، توملا دعب 
ُدیحولا ةَّيدبألا  ِةایحلا  ُعونو   . نآلا انھ  وھ  انيََدل 

ِبلق يف  وھ  ٍصخش  ُّيأ  هعَّقوتي  نأ  نكمي  يذلا 
انأ ُتمد  ام  اذكھ  ىقبَتسو   ، ةَّیح ةَّسدَھ  َّنإف   . رَخآ
يف ُةواسَقلا  ِتَمسترا  َّمُث  َّيف .’’ ٌةَّیح  اھَّنإ   . ًاّیح
َفیك اًدبأ  ىسنأ  نل   ، اھل ِيّبُح  َببسبو   ‘‘ . هیَنیع

’’. اَھتوم بَّبس  نَمو  َْتتام 

لھ : ‘‘ اھیَنیع يف  ألألتي  ُعمَّدلاو   ، يبیف تلاقف 
’’ ؟ تتام اذامل  ًالصأ  ُكِردُت 
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دَسَحلا نم  ٍعفادب  َتِلتُق  دقل   . اذامل َُملعأ  ّنإ  يِ ‘‘
َّمُث ایلوج .’’ َةساجن  تحَضف  اَھتراھط  َّنإف   . دقِحلاو

َرِعاشملا اًمِواقُمو  اًِرّتوَتُم   ، اھدي نم  هَدي  َبحس 
هظیَغ َماج  َّبصي  نأ  دِرُي  مل   . هلخاد يف  ةشئاجلا 
ىعفأ تَدلو  اھَّنأ  اھنم  ًةطلغ  نُكي  َملف   . هِّمُأ ىلع 
هذھب ثُّدحتلا  ىلإ  تَّرُطضا  اذامل  ْنكلو   . ةَّماس

؟ ملألا يف  ٌةياغ  هَّنأب  وھ  ُرعشي  امنیب   ، نآلا روُمألا 

هَنیبج َدَّسمو   ، هيَدي نیب  هاَّيإ  اًعضاو  هَسأر  أطأط 
: ًالئاق  ، تايركِّذلا نم  هملؤي  هَسأر  َّنأ  ول  امك 
يل تلاق   . ىسنأ نأ  ُعیطتسأ  ول  ًانایحأ  ىَّنمتأ  ‘‘

ِيّنكلو ال  ، حيِّرلا يف  اھیلإ  مَّلكتي  ناك  اھََھلإ  َّنإ  ةَّرم 
’’. يھاولا اھتوَص  ىدَص  ىوس  ٍءيش  َّيأ  ُعمسأ 

’’. ِغصأ اًذإ  ‘‘

’’. لِمتحأ نأ  ُعیطتسأ  ال  عیطتسأ ! ال  ‘‘

يك اھَھلإ  َبُلطت  نأ  وھ  هیلإ  ُجاتحت  ام  ناك  امَّبر  ‘‘
’’. هنأشب َتثَّدحت  املاط  يذلا  مالسلا  َلانت 

. ةنِشَخ ًةكحِض  َقلطأو   ، ةَّدِحب هَسأر  سُقرَم  َعَفرف 
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’’ ؟ اھَھلإ َبُلطأ  ‘‘

، اھتَّيِوُھ َرھوَج  ناك  هلإلا  كلذب  ةَّسدَھ  َناميإ  َّنإ  ‘‘
’’. اًنیقي كلذ  ُفرعت  تنأو   . سُقرَم اي 

. ءيَّشلا َضعب  اھنع  َدعتباو  سُقرَم  فقو  ٍذئدنع 
؟ دوُسألا ِتَھجاو  اَّم  اذھ لـ ُريدقلا  اھَُھلإ  ناك  نيأ  ‘‘

!’’ اھنع ىَّلخت  هَّنأل   ، نابَج وھف   ، اًدوجوَم ناك  اذإ 

نع َثحبت  نأ  كیلعف   ، اًّقح كلذ  قِّدصُت  َتنك  اذإ  ‘‘
’’. ببَّسلا

يف ةنَھَكلا  لأسأ  لھ  ؟  هاَّمُأ اي   ، كلذب موقأ  فیك  ‘‘
ةنيدم سُطیت  َرَّمد  دقل  ؟  اًدوجوَم ْدُعي  مل  ٍلَكیھ 

’’. ةبِرَخ ةَّيدوھیلا  ُدِالبو   . سدُقلا

’’. لأستو اھھلإ  ىلإ  َبھذت  نأ  كیلع  ‘‘

لھ  ‘‘ . ةذاَّفن ًةقلمح  َقلمَحو   ، هَیبجاح بَّطقف 
ِكل ُتلق  دقل  ؟  اذھ ِضیَغبلا  َعوسیب  نینِمؤت  ِتأدب 
َفقو ٍراَّجن  نم  رَثكأ  اًئیش  نُكي  مل  هَّنإ   . هل ىرَج  ام 
’’. َبلصُي يك  هوَملسأ  دقو   . دوھیلل اًِضقانُم  اًِفقوم 
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’’. ةَّسدَھ ُّبِحُت  َتنُك  ‘‘

’’. اھُّبِحُأ تلز  ام  ‘‘

َديرُِتل َتناك  اذام  ؟  كَتلئسأ اًذإ  يھ  ُّقحتست  الفأ  ‘‘
َناك ٍدحاو  ٍءيش  ُّيأ  ؟  سُقرَم اي   ، لعفت نأ  كنم 
َبُلطت نأ  كیلع  ؟  اھتاذب ةایحلا  نم  َّمھأ  اھَدنع 

نأ ُردقي  هدحَو  وھف   . اِھتوَم ببس  نع  َهلأستو  اھَھلإ 
’’. كُزِوعُت يتلا  َةبِوجألا  َكیِطعُي 

ُبلطي فیك  : ‘‘ ةرخاس ٍةماستباب  سُقرَم  ُمَف  ىوَتِْلا 
’’ ؟ روظنم ِریغ  ٍهلإ  َهجو  ُءرملا 

!’’ ِّلَص  . ةَّسدَھ َتلعف  اَملثم  ‘‘

ُّرملا ُعَجَولا  ّوت  اً َهبقعأ  نأ  َِثَبل  امو   ، ىسألا ُهَرمغف 
اھتَعفن ٍریخ  ُّيأ   ، هاَّمُأ اي   ، ةَِھلآلا ِةایحو   ‘‘ . بَضَغلاو

’’ ؟ اًساسأ ُةالصلا  هب 

اھئامیِسو اھھجو  ىلع  لوھُّذلا  ِتاراَمأ  َلایِحو 
َمغرأف  . میمَّصلا يف  اھَحرج  هَّنأ  َملَع   ، ةبئتكملا

، هاَّمُأ  ‘‘ . قِطنملا داِمتعاو   ، ءاخِرتسالا ىلع  هَسفن 
لھ  . ءازع ال  ْنكلو   ، يَنيِّزعُت نأ  َنیلِواحُت  ِكَّنأ  َُملعأ 
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. يردأ ُتسل   . روُمألا ُِرّیغُي  َنَمَّزلا  َّلعل  ؟  نیمھفت
، هَسأر اھل  َّزھ  َّمُث  اًریخ .’’ ٍهلإ  ُّيأ  يَنِیتؤي  نل  ْنكلو 
ُتنك ُذنم   ‘‘ . اًدَّدجُم هتوَص  ىلع  ُبضغلا  َنَمیَھ  دقو 
َماَّدُق ِكَنیبارق  نیعََضت  ِتنك  فیك  ُرَّكذتأ   ، اًریغص اًَدلَو 
َكلذ َذقنأ  لھف  مويرارَّاللا . يف  ةَّیتیبلا  ِكتِھلآ 
َِدلاولا ىقبأ  لھو  ؟  ىَّمُحلا نم  َنيرخآلا  ِكَدالوأ 

َّمُث ؟ ’’ حيِّرلا يف  ًاتوَص  ًةَّرم  ِتعِمَس  لھو  ؟  ًاّیح
بیھَّرلا غارفلاب  اًروعُش  اًِفّلخُم   ، هُبَضَغ ىشَالت 

’’. ةَِھلآلل َدوجُو  ال   ‘‘ . بْسحف

’’. ًابِذك ناك  ةَّسدَھ  هَتلاق  ام  ُّلك   ، اًذإ ‘‘

’’. اھَْتلاق ٍةِملَك  ِّلُكب  ْتَنمآ  دقل  ََّالك !  ‘‘ . لَفجأف

ِلجأل َتتام  لھو  ؟  سُقرَم اي   ، ًةبوذكُأ ْتَقَّدص  لھ  ‘‘
، ِهبنج ىلإ  ًةضبق  ُرَّوكتت  هَدي  ْتأرو  ؟ ’’ ءيشال
نآلا ََملألا  َّنكلو   . هتَم ـ لآ اھَتلئسأ  َّنأ  تَِملعو 

. دبألا ىلإ  توملا  نم  ُلضفأ 

ٍقفِرب اھَدي  ًةعضاو   ، ًةیناث هیلإ  َْتبھذو  ْتَضھن  َّمُث 
َهلإ َّنأب  اًّقح  ُنِمؤت  َتنك  اذإ   ، سُقرَم  ‘‘ . هِّدخ ىلع 
اذھك اًرمأ  ُلعفي  اذامل  هْلأساف   ، اَھلَذَخ ةَّسدَھ 
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’’. اھلثم ٍصخشب 

’’ ؟ نآلا َكلذ  ُّمھي  اذامو  ‘‘

ٍةقيرط ِّيأبف   . َملعت اَّمِم  رَثكأ  ُّمھي  هَّنإ   . ُّمھي هَّنإ  ‘‘
’’ ؟ ىرج ام  َلایِح  مالَّسلاب  َمعنت  نأ  كُِنكمُي  ىرخُأ 

. مْھَو ُمالسلا   ‘‘ . روتُفلاو ُبوحُّشلا  هَھجو  ىرتِعا 
ُثحبأ اًموي  ُتیَضَم  اذإف   . ّيقیقح ٍمالس  نم  سیل 
يكل كلذ  َنوكي  نلف   ، هاَّمُأ اي   ، ةَّسدَھ ِهلإ  نع 
هیلع َفِّدجُأ  يَِكل  لب   ، لعفت يھ  تناك  امك  هَدَمحأ 

’’. هھجو يف 

يف َخَرَص  اَھبلق  َّنكلو   ، ةدحاو ًةملك  يبیف  دَِزت  مل 
ام يردي  هَّنإ ال   . هل ْرفغا   ، هلإلا ُّبرلا  اھُّيأ   . بْرَك

. لوقي

َّنأ اًدِقتعُم   ، ءازعلا ِنع  اًدِعتبُم  سُقرَم  َلَّوحت  دقل 
ةَّسدَھ توَصل  بذعلا  ىدَّصلا  ناك  هل  َيقب  ام  َّلك 

. هَیلاوَح َقبطأ  دق  يذلا  مالظلا  يف 
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ٍدرسم ِدوجو  ىلإ  ماركلا  انئاَّرق  ةيانع  ُتفلن  . ١
ٌددع هیف  َجرُدأ  ةحفص ٤٩٣  نم  ًءادتبا  تاحلطصملل 
ةبقحلا كلت  يف  تعاش  يتلا  تاحلطصملا  نم 

(. رشانلا  ) ةَّیخيراتلا
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٣

ةَِّیّنُب ٍةازعِم  ىلإ  اھَدِیب  نايریلاڤ  ایلوج  ْتَراشأ 
َكِلت : ‘‘ اًمامت لكیھلا  َجراخ  َطبرملا  يف  ةریغص 

’’ ؟ ةزاتمُم يھأ   . ةنكادلا ةَِّیّنُبلا   . كانُھ ةازعملا 

اًّقاش  ، ’’ ةزاتمُم يتازنَع  ُعیمج  : ‘‘ رجاتلا لاق 
، ةریظحلا َلِخاد  روشحملا  عیطقلا  َطسَو  هَقيرط 
َدَقَع َّمُث   . ایلوج اھَتبلط  يتلا  كلتب  اًكِسمُمو 

تاناویحلا هذھ  : ‘‘ لاقو  ، اِھَتبَقر َلوح  ٍلبَح  َةطوشنُأ 
، اھیلإ اًدئاعو  َحفاكملا  َناویحلا  ًالِماح   ، ’’ بیَع ِالب 

. رعِّسلا دَّدح  امیف 

نم اھَرظن  َتلاجأو   . ًاظیغ ایلوُج  انیَع  ْتَقاض 
َعفدأ نل   ‘‘ . عشَجلا رجاتلا  ىلإ  ةلوزھملا  ةمیھبلا 

!’’ اًّدج ةریغص  ٍةازعِم  ءاِقل  يلاغلا  َنمَّثلا  اذھ  كل 

ِّيفوُّصلا اھِسُلاپ  ىلع  ُةبقاثلا  هُتَقلمَح  تَرَج 
، اھرعش يف  ئلآللا  ىلع  تَّرقتساو   ، معانلا
ِكَّنأ ودبي   ‘‘ . اھِقنُع َلوح  رمحألا  قیقعلا  ِةدِالقو 
نیبُلطت ِتنُك  نإ  ْنكلو   ، اھئارش ىلع  ٌةرِداق 
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َعضو َّمُث  كِسأر .’’ ىلع  ُرمألا  ِِبلقَنیلَف   ، َةقفَص
يتقو َدَِّدبُأ  نل   ‘‘ . اًمیقتسُم َفقوو   ، اًضرأ َةازعملا 
ىلع ةمالعلا  هذھ  نيَرتأ   . ةأرما اي   ، ةمَواسملا يف 
نم ٌدِحاو  ةیحضَّتلل  هَسَّرك  ناویحلا  اذھ  ؟  نُذألا

نوفاَّرعلاو . ( سَكپسوراھ لكیھلا ( يفاَّرع 
لاملاف  . ِكتحلصم لجأل  فورعملا  اذھ  نوِرّفوي 

ىلإ ُبھذي  ناویحلا  اذھ  َءاِقل  هَنیعفدت  يذلا 
نأ ِتْدرأ  اذإف  ؟  نیمھفت لھ   . لكیھلا ىلإو  فاَّرعلا 

يلِواحُتو رخآ  ٍناكم  ِّيأ  نم  َصخرأ  ًةزنَع  يرتشت 
، نینَّیعملا مھیِلّثمُمو  ةِھلآلا  َمامأ  اھب  نایتإلا 

’’. ةَرطاخملا َِبقاوع  ًةلِّمحتُم  رمألا  اذھ  يلَعفاف 
. ناتِمتاقلا هانیع  اھَتبَّذع  دقو 

ًةِملاع تناك  دقل   . هتاِملَك َلایِح  ایلوج  تَفجترا 
اھَِدیب نُكي  مل  ْنكلو   ، ّشِغلل ضَّرعتت  اھَّنأ  اًمامت 
َّيبغلا َّنإ  ذإ  ؛  ّقح ىلع  ناك  ضیغبلا  لُجرلاف   . رایِخ
َنيذلا نیفاَّرعلا  وأ   ، ةِھلآلا َعدخي  نأ  ُلِواحُي  هَدحو 

ةسَّدقملا تامالعلا  ةءارقل  ةھلآلا  مھْتَراتخا  دق 
ناویحِلل يتلا  ةَّيویحلا  ءاضعألا  يف  ةءوبخملا 
ةازعملا ىلإ  ایلوج  ْتَرظنو   . ًةیحضت هتفصب  بَّرقملا 

، اھُعِجوُي ام  نَّیبتت  يكل  تءاج  يھف   . روفُنب ةریغصلا 
َناویح َيرتشت  نأ  اھیلع  َّنأ  كلذ  ىنعم  ناك  اذإو 
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ََّمث نمو   . كلذ َلَعفت  نأ  َّدُب  الف  ظھاب  ٍرعسب  ٍةیحضت 
’’. اھيرتشأس ُرذتعأ ! : ‘‘ َتلاق

. هیف ةبَّكرملا  ةبَیلُعلا  ِتحَتفو   ، اھَراوس تَعزن 
ًةلِواحُم  ، رجاتلا دي  يف  ِتاسرتسَس  ةثالث  ْتَّدعو 
دقَّنلا ََعِطق  َحسمف   . هِسفَنب هَداِدتعا  َلَھاجتت  نأ 
ىلع ةقَّلعملا  ةَّرُّصلا  يف  اھَّسدو   ، هیَعبصإ َنیب 

، ِكل اھَّنإ  : ‘‘ َلْبَحلا اھاَّيإ  اًِمّلسُم   ، لاقو  . هِرصَخ
’’. ةَّحصلا َنُّسََحت  كل  َبلجت  نأ  ىسعو 

ْتَحتناو اھيذُخ ’’! : ‘‘ مزَحب ساميدوي  ایلوج  تَرمأ 
ناویحلا ِّرج  نم  اھُتَدبَع  نَّكمتت  ىَّتح  ًاِبناج 
رجاتلا َذخأو   . مِحَدزُملا َطبرَملا  نع  اًدیعب  حفاكملا 

. كحضيو ُِبقارُي 

ساميدوي عم  لكیھلا  ایلوج  َتلخد  اَّم  ـ لو
َةلیقثلا ِروَخبلا  َةحئار  َّنإف   . راوُدب تَرعش   ، ةازعملاو

ِمَّدلا ِةحئار  ىلع  ىغَطت  نأ  يف  ْتَقفخأ  ةمِختملا 
يف اَھناكم  ْتَّلتحاو   . اھُتَدِعَم َتبلقنا  دقو   . توملاو

، اھیَنیع ْتَضمغأ  ذإو   . نورظتني َنيِرَخآ  َءارو  ِّفصلا 
. اھنیبج ىلع  ُدِرابلا  ُقَرَعلا  َرَّطقتو   . اَھنایَثَغ تَعلتبا 

ةلیللا يف  ریكفتلا  نع  َّفكت  نأ  عطَتست  مل  يھف 
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دقل : ‘‘ سُميرپ لاق   . سُميرپ عم  اھفالِخو  ةقباسلا 
ِكَتبآك َنیضرفت  ِتنأ   . ایلوج اي  اًّدج  ًةَّلِمُم  ِترص 

’’. اھَنيرُضحت ةمیلو  ِّلُك  ىلع 

ِرّكفُت نأ   ، زيزعلا يجوز  اي   ، َكنم ٌفیطل  وھ  مك  ‘‘
هابالاك ىلإ  ْتَرظنو  يتَداعسو .’’ يتَّحِص  يف 

ساميدوُِیل ئموُت  اھتأر  اھَّنأ  َّالإ   ، فطَعلل اًساِمتلا 
، اًِدبَك تقتنا  ِذإو   . رثكأ ِّزولا  دابكأ  ةَّینیص  َبِّرقُت  يك 
َّمُث ُدَّروتت  ةدبَعلا  َةاتفلا  َِتلعج  ٍةقيرطب  تمَستبا 

اھَتبقارو  ، دِعتبت يك  ةاتفلل  اھَدِیب  ْتحَّولف   . بَحشُت
دق هابالاك  نُكت  ملو   . سُميرپ ىلإ  ةَّینیصلا  لمحت 
ىَّتح  . اھُِبقارُت تناك  ایلوج  َّنأ  نآلا  ىَّتح  َتظحال 

، ًابجاح ْتَسَّوق  ْنأب  ْتَفتكا   ، كلذ َْتظحال  اذإ 
. ناَتِیلابُمالو ناتيِواخ  ناتِمتاقلا  ناتدرابلا  اھانیعو 

’’ ؟ يتزيزع  ، رمألا ام  ‘‘

’’ ؟ ةضيرم ينوَك  ِكُّمھي  الأ  ‘‘

ِدافن نم  ٌَرثأ  ئداھلا  اھتوَص  يفو   ، هابالاك َتلاقف 
َریغ ودبت  نَم  ِتنأ  امَّنإ   . ينُّمھُي ٍّكش  نود  : ‘‘ ربصلا
ٍتاَّرم اذھب  انمَّلكت  دقل   ، يتبیبح  ، ایلوج  . ةَّمتھُم

، اًّدج ٌطیسب  َّلحلا  َّنإ   . اًِرجضُم َراص  ىَّتح  اًّدج  ًةریثك 
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يریَصت نأ  ىلع  كَنھِذ  يِتّبث   . َهلوبق نیضُفرت  ِكَّنكل 
ِّتَّبث امھَمف   . ِكُتدارإ ِكِفشَتْلو   . ةافاعُم ًةمیلس 
نأ ةَّیصخشلا - ِِكتدارإب  نیعیطتست -  ، هیلع ِكَنھِذ 

’’. ثُدحي هیلَعجت 

’’ ؟ هابالاك اي   ، ُتبَّرج ِيّنأ  نيدقَتعت  الأ  ‘‘

ِتنُكل َّالإو   ، يتزيزع اي   ، ٍفاك ٍداِھتجاب  سیل  ‘‘
ىلع ِكَراكفأ  يِزّكرُت  نأ  بجي   . ًةَّحص َنسحأ 
يغِّرف  . ِكُتمَّلع امك  يلَّمأتتو   ، حابص َّلك  ِكِسفن 

ِتنأ ِكَّنأ  َكاردإلا  ادع  ام  ٍءيش  ِّلك  نم  ِكَنھِذ 
هیف يذلا  ِلكیھلا  ىوس  ِكُدسج  امو   ، ِكتاذ ُةھالإ 
ُنوكتس  . ِِكلكیھ ىلع  ًاناطلُس  ِكل  َّنإ   . نیمیقُت
نيرقَتفت ِكَّنأ  ُةلكشملا  امَّنإ   . ایلوج اي   ، ِكُتئیشم

، نینمؤت امنیحو   . ينِمؤت نأ  ِكیلعف   . ناميإلا ىلإ 
’’. ِتدرأ ام  نيرِضحَتَست  فوسف 

ةأرملا يَنیع  نع  اھيَرظانب  ایلوج  تَحاشأ 
َْتلعف دق  تناك   ، حابص َدعب  اًحابصف   . نیَتِمتاقلا
ىَّمُحلا تناك  ًانایحأو   . هابالاك تلاق  امك  اًمامت 
فعَّضلا نم  ُفجترتف   ، اھتالُّمأت طسَو  يف  اھُذخأت 

، لَمألا مادِعناب  ٌروعُش  اھیلع  ىغط  ذإو   . نایثَغلاو
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ِّيأ َةدارإ  ىَّطختت  روُمألا  ُضعب   ‘‘ . ءودھب ْتَمَّلكت 
’’. اھیلع ُةرطیسلا  ُرَّذعتتو  ناسنإ 

ِكيََدل نُكي  مل  اذإ   ‘‘ . ءارِدزاب اھیلإ  هابالاك  تقَّدح 
امَّبرف  ، ةَّصاخلا ةَّیلخادلا  ِكتاردُقو  كِسفنب  ٌناميإ 
يبَھذا  . سُميرپ يَئتري  امك  يلعفت  نأ  ِكل  يغبني 
َناميإ الف   ، انأ اَّمأ   . ةَّیحضُأ يمِّدقو   ، لكیھلا ىلإ 

يتادوھجمب َّمت  هُتزجنأ  ام  ُّلكو   . ةِھلآلاب َّيََدل 
ةَّيأ ىلع  لاِكّتالا  لالخ  نم  ال   ، ًاّیصخش يئاكذو 
ِتنُك اذإ  ْنكلو   . ةعیبطلل ٍةقراخ  ةروظنم  ریغ  ٍةَّوق 
ُّيأف  ، ایلوج اي   ، ِكيََدل ًةَّیتاذ  َةردُق  ْنأب ال  اًّقح  نینمؤت 

ام يِّدمَتست  نأ  ىوس  ِكَمامأ  َرخآ  ٍّيقِطنَم  ٍلیبس 
’’ ؟ رخآ ٍناكم  نم  هیلإ  نیجاتحت 

ایلوج تَقِعُص   ، ةمیمحلا ةقالعلا  نم  ٍرُھشأ  َدعب 
. اھتاناعُمب ةَّظفلا  اھتالابُمالو  هابالاك  ءاردزا  َلایِح 
نم ُبلطت  َّمُث   ، ىرخُأ اًِدبَك  ُلُكأت  هابالاك  َْتبقارو 

. اھيَدي َلسغتل  رَّطعملا  ءاملاب  اَھیتأت  نأ  ساميدوي 
هابالاك ىلإ  ًةقِّدحُم   ، تَرِمُأ امك  ُةاتفلا  َِتلعفف 
ُعباصألا كلت  تتَّبر  اَّم  لـ ًةدِّروَتُمو   ، َناوَشن ٍناِتتفاب 

تأرو  . اِھفرَص َلبق  اھَعارِذ  ِّيلُحلاب  ةنادزملا  ةليوطلا 
َِتبقار ذإ  هابالاك  يَنیع  يف  َِمتاقلا  َنیمخَّتلا  ایلوج 

87



ٌةيراض ٌةِرتاف  ٌةماستبا  ِتَمستراو   . فرصنت َةمِداخلا 
. اًّنس ِربكألا  ِةأرملا  ِيَتفش  ىلع 

ُناخُت تناك  اھَّنأ  تَِملع  دقل   . نایَثَغلاب ایلوج  تَرعش 
هَّنأ ءاوَّسلا  ىلع  اًنیقي  تَِملعو   ، اًمامت اھیَنیع  مامأ 
ِنأشب ٍءيش  َّيأ  َلعفت  نأ  اھعسُو  يف  نُكي  مل 
َظحال دقو   . اھقورع يف  اھُمَد  َيلغي  نأ  ىوِس   ، كلذ
ایلوج ِلعَج  نم  ًةَّظف  ًةیلست  ىنجو   ، اًضيأ سُميرپ 

. كلذ َُملعت 

: قناخلا ِنوكُّسلا  بلق  يف  سُميرپ  لاق  َّمُث 
يك لكیھلا  يفاَّرع  ىلإ  اًمئاد  ُبھذي  لُصنُقوُربلا  ‘‘
دق ناك  اذإ  نوفرَعیس  مھَّنإ   . ةھلآلا َةئیشم  َسمتلي 
اذإ نیفِرعَتس  ِّلقألا  ىلعف   . ضَرَملل ٍّشََفت  لصح 

’’. ةھلآلا َلبق  نم  اًرَّدقُم  اًئیش  كُضِرمُي  ام  ناك 

َفرعأ نأ  ينُدِعاسُیس  فیكو  : ‘‘ ًةبِضاغ تلاقف 
الو هابالاك  هَّنأ ال  ءالج  ِّلُكب  اًحضاو  ناك  دقو  ؟ ’’ كلذ

. اھل لصحي  امب  اًّقح  اَّمتھا  سُميرپ 

اذھ َّنإ   ‘‘ . تماق َّمُث   ، ةلیقث ًةدُّھنت  هابالاك  تدَّھنتو 
’’. ينُِرجضُي ثيدحلا 
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’’ ؟ ةبھاذ ِتنأ  َنيأ  ىلإ  : ‘‘ ًةبوعرَم ایلوج  تلاقف 

ِةرظِنب اھتَقمرو   ، ىرخُأ ًةدُّھنت  هابالاك  تقلطأ 
ةریِّفَِسل ُتلق   . تاماَّمحلا ىلإ   ‘‘ . ىذألل ٍلاِمتحا 

’’. ءاسملا اذھ  اھُِلباقأس  ِيّنإ 

دقف  . ةَّباشلا َكِلت  ِركِذ  َدنع  ُدَعب  اًقیض  ایلوج  تَدادزا 
ٍةلئاع نم  ْتَرَّدحتو   ، ةلیمجو ًةَِّیتَف  ةریِّفس  تناك 
تلاق  ، لَّوألا امھئاقل  َدیَعُبو   . ةروھشم ٍةَّینامور 

’’. ةدِعاو  ‘‘ اھْتَدجو اھَّنإ  هابالاك 

اي  ، ناكم ِّيأ  ىلإ  َبھذأ  ْنأل  ٍلیَمب  رعشأ  ُتسل  ‘‘
’’. هابالاك

ِكنِم بُلطأ  مل  : ‘‘ ًةیناث هابالاك  ُبجاح  َسَّوقتف 
’’. باھَّذلا

يرِعاشم نيذخأت  ال  اذامل   ‘‘ . اھَیلإ ایلوج  تَقَّدحو 
’’ ؟ نابسحلا يف 

كَّنأ َُملعأ  ُتنك   . نابسحلاب ِكَرِعاشم  ُتذخأ  دقل  ‘‘
مل ِتنأف   . ِككارشإل ًاببس  َرأ  ملو  ال»،   » نیلوقتس

’’ ؟ كلذك سیلأ   ، ُّطَق ةریِّفس  ِيّبِحُت 
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’’. اھنِیّبِحُت ِتنأ  ِكَّنكلو  : ‘‘ ماِھّتا ِةجھلب  ایلوج  تلاقف 

ُهبشأ اھُباوجو  ةرتاف - ٍةماِستباب  هابالاك  تباجأ 
اًریثك ةریِّفس  ُّبِحُأ  ِيّنإ  معن ! - ‘‘ نِیّكِس ِةنعطب 
ٌةَّضَغ يھف   . يتزيزع  ، يمَھفت نأ  بجي   . اًّدج

’’. تاناكمإلا نم  ٍَملاعب  ٌةنآلمو  ةئيربو 

َتاذ ِيّنع  ِتلُق  اَملثِم  : ‘‘ ةرارمب ایلوج  تلاقف 
’’. ةَّرم

ام ِتفَرَع  دقل  : ‘‘ ةرِخاس هابالاك  ةماِستبا  َتتابو 
’’. رَّیغتأ مل  انأف   . ایلوج اي   ، نیلَّبقتت ِتنُك 

ُترَّیغت اذإ   ‘‘ . بضغلا عومُدب  ایلوج  انیَع  تَجَّجأتف 
’’. َِكیضرُأ نأ  ُتدرأ  ِيّنألف   ، انأ

سیل  . يتزيزع  ، ایلوج  ، هآ  ‘‘ . ةَّقِرب هابالاك  تَكِحضو 
’’. ِكَسفن يِضرأ  طقف : ةدحاو  ٌةدعاق  َّالإ  ةایحلا  يف 
َّمُث ایلوج  هجو  ىلع  ةرتافلا  هابالاك  ُةَقلمَح  تَرَجو 
نآلا يل  َنینَعت  ِكَّنإ   ‘‘ . لیحَّنلا اھِمسج  ىلإ  ًالوزُن 

’’. نیح َّلك  ِتیَنَع  ام  رادقِمب 

. تاملكلا هذھ  يف  ءازَعلا  نم  ًالیلق  ایلوج  تَدجو 
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نیَنیَعب اھْتَصَّحفتو   ، ًالیلق اھَسأر  هابالاك  َْتلامأو 
. بَواجتت نأ  اھاَّيإ  ًةيِّدحَتُم   ، نافرَطت ال  نیَتِمتاق 
نأ َّدُب  ال  َيِّدحتلا  َّنأ  ًةِملاع   ، ًةتماص ایلوج  َتیِقبف 
هابالاك َّنأب  ًانایحأ  تَرعش  دقو   . باوج ِالب  َيضمي 

ام اًئیش  َلوقت  وأ  َلعفت  نأ  اھنم  ُرظتنت  طقف  تناك 
. ًاّیئاھن اھَرُجھت  يك  َرذُعلا  اھل  َِرّفوُي  نأ  هنأش  نِم 

ِكیلع ودبي  : ‘‘ ةنیَعل ٍةالابُمِالب  هابالاك  تلاق 
. ءاسملا اذھ  يحيرَتسا   . يتزيزع  ، ًالعف ُبوحُّشلا 

’’. اًدغ ٍءيش  ِّلك  ِنأشب  ِكُروعش  ُنَّسحتي  امَّبَُرل 
ًالیلق ًةِفّقوتُم   ، ةَفرُغلا جراخ  ىلإ  ٍةقاشرب  تَشمو 
َسمھتو اھِعباصأ  ِسوؤرب  ساميدوي  َّدخ  َسِمالُتل 

. طقف ةمِداخلا  كلت  ِنُذُأ  يف  ام  ٍءيشب 

تَقبطأ  ، باھذلا نم  اھعنم  نع  ایلوج  ِزجَِعلو 
يف َّنأ  ْتَدقتعا  ِدق  تناكو   . ماكحإب اھيََدي  َعباصأ 

، نآلا اَّمأ   . اھبلق میمص  نم  هابالاكب  َقوثولا  اھِعسُو 
. ديدشلا ُبَضَغلا  اھألم  دقف 

يديأ ىلع  َباذَعلا  َِتناع  دق  اھتایح  َلاَوط  تناك 
، اھیلع َرطیَسو  اَھتایح  اھوبأ  َلَّكش   ، ًالَّوأف  . لاجِّرلا

اھجَّوز ىَّتح   ، اھتاكَرَح َّلُك  اھیلع  ًاِیلمُم 
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كلمي ناك  يذلا  ِّينامورلا  ِِرّكفملا  كلذ   ، سويدوالك
ىَّتح سويدوالك  اھَرجضأ  دقو   . اَوپاك يف  اًضرأ 

ةَّيروطاربمإلا تانايد  يف  ةَّیلقعلا  هثوحبب  َلبَخلا 
عَّقَوتم ریغ  ًاتوَم  َّنأل  ًةركاش  َتناكو   ، ةَّینامورلا

. هعم ةَّقاش  ٍدََكن  ِةشیِع  نم  اھَصَّلخ 

َّنأ ًةنِّقیتُم   ، سُياك  ، يناثلا اھِجوز  ِّبُحب  تَماھ  َّمُث 
تناك ام  ِّلُكب  اھیتَأیس  يذلا  َجاوزلا  ناك  كلذ 

ْنأ تَِثَبل  ام  اھَّنأ  ََّالإ   . ّبُحلاو ةَّيِّرُحلاو  ةعتملا  هوجَرت :
نأ اًِنكمُم  ناك  اَّمم  ٍةدیعب  ٍطاوشأب  َأوسأ  هْتَدجو 
سُياك َحتف  دقف   . قالطإلا ىلع  سويدوالك  َهنوكي 

تاسرَتسَّسلا فالآ  َقفنأو   ، اھتَّیكلم َقيدانص 
اھیلع ًاِبكاس   ، تايرُخألا ءاسنلاو  تاقابسلا  ىلع 

َتلمتحاو  . ةِدكَّنلا ِهعابِطو  ِئّیسلا  ّظح  هِ َماج  َيِھ 
. اھْتَعاطَتسا ٍةَّدُم  َلوطأ  ملظلاو  َفسَعلا  ایلوج 
نل سُياك  َّنأب  تنَّقیت   ، هابالاك نم  ٍهیجوَتب   ، اًریخأو
نم  ، ءيطبلا َهتوَم  ٍةريرعَشُقب  ترَّكذتو   . دَعب اَھيذؤي 
هماعط يف  هُّسدت  تَذخأ  يذلا  ِّمُّسلا  ءاَّرج 

. هبارشو

مَعفملا ریبكلا  اھُّبُح   ... ِستيرتأ كلانھ  ناك  َّمُث 
اھَسفن ًةلعاج   ، اَھبلق هَْتطعأ  دق  يھو  فَغَّشلاب !
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َِيّلختلا اھنم  َبلطي  َّالأ  طقف  ًةبلاط   ، ًاِّیّلك ًةفِشكنُم 
َهَبَلط تَضفر  اھَّنأل  اھَرجھ  هَّنأ  ریغ   . اھتَّيِّرح نع 

اَھلالقتسا نمضتل  سُميرپ  تجَّوزتو  جاوَّزلل  اھَدي 
ناك اذامل  َمھفي  نأ  ِسِتيرتأ  َضفر  دقو   . ّيلاملا
ِریخألا امھئاقل  ملأب  اذإف   . كلذ َلعفت  نأ  ًاّيرورض 

َةَّزِھ اھَسأر  تَّزھف   ، ًالئاھ اًنعط  اھُنعطي  ِبضاغلا 
ةروثلا يف  َرِسُأ  اًدبع  َّالإ  ِستيرتأ  نُكي  مل   . بَضَغ
َيلمُي ىَّتح  ناك  نَمف   . اًعِراصُم ًابِراحُم   ، ةَّینامرجلا

هب جَّوزتتس  اھَّنأ  ُدقَتعي  ناكأ  ؟  لعفت ام  اھیلع 
دقل ؟  فَّقثُم ریغ  ٍّيجَمَھل  اھقوقح  ِّلُك  نع  ُلزانتتو 

َلیبَّسلا وھ  سُسوُي  بِجوُمب  سُميرپب  جاوَّزلا  ناك 
ًةأرما اِھنوك  َةَّيِّرُح  اھاطعأ  ْذإ  اھل - َرِّسیَتملا  ىكذألا 

ُّيأ سُميِرپل  َنوكي  نل  ذإ  َرطَخ  ِّيأ  َنود  ةجِّوزتُم 
َّنأ ریغ  اِھتَّیكلم - وأ  ةَّیلاملا  اھنوؤش  يف  ٍّقح 
َرَّذعت ُثیَِحب  نُّدمتلا  نع  اًّدج  اًدیعب  ناك  ِستيرتأ 

. مھفي نأ  هیلع 

يف اَھلَذخ   ، بوبحملا ُزيزعلا  اھوخأ   ، سُقرَم ىَّتح 
نم هتَذقنأ  اھَّنأل  باعلألا  يف  اھاَّيإ  اًنِعال   ، ةياِھّنلا
دقو  . ةدبَع ٍةاتف  لجأ  نم  ًالَّفغُم  هَسفن  لعجي  نأ 
امو  . ًالوَھ َّدشألا  َةبرَّضلا  اھنع  هِداِدترا  َُملأ  ناك 
ُّنرت  ، بضغلاو ِزازئِمشالاب  ُةمَعفملا   ، هُتاِملَك َتلاز 
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َطْخُّسلا ىرت  نأ  ُدَعب  اھِعسُو  يف  ناكو   . اھَینُذأ يف 
ىلإ َتَفتلاو  اھنع  َلَّوحت  ذإ  هھجو  ىلع  َِرّجَحتملا 

. هابالاك

’’ ؟ هابالاك اي   ، اھنيديرُت لھ  ‘‘

’’. نیح َّلُك  اھُتدرأ  املاَطل  ‘‘

’’. اھيذُخأت نأ  ِكل  ‘‘

. اھاري وأ  اھَِمّلكُي  نأ  َضفر  ٍذئُذنمو 

ْتَعضو ََّمث  نمو   . اھولَذَخ دق  َخألاو  َجاوزألاو  َبألا  َّنإ 
. ةَقلطُم ًةِقث  اھب  ًةِقثاو   ، هابالاك ِةَدھُع  يف  اھَسفن 
اھل تَمسقأ  يتلا  يھ  هابالاك  نُكت  َملفأ   ، دَعبو
نَم يھ  نُكت  َملَوأ  ؟  تومي ال  ًاّبُح  اھُّبحُتس  اھَّنإ 
فعَض طاقن  ىلع  ریخألا  يف  اھیَنیع  تَحتفو  اھتَّلَد 
اھتَّبر نَم  يھ  هابالاك  نُكت  َملأ  ؟  مھتانایِخو لاجِّرلا 

؟ اھْتَدشرأو اھَتلَّلدو 

ََقثوُِیل نُكت  مل  هابالاك  َّنأ  ایلوجل  نَّیبت  دقف   ، نآلا اَّمأ 
َّدشأو َقمعأ  اھُتنایِخ  تناكو   ، نيرخآلا نم  رَثكأ  اھب 

. ًالاھذإ
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َبكس اَّم  لـ اھراكفأ  نع  اًدیعب  ایلوج  َتبِذُج  َّمُث 
، اھل اھَعفرو  هسأك  يف  رمخلا  نم  اًديزم  سُميرپ 
َّرف يذلا   ( تیَماتك ِهنوبأمب ( اھاَّيإ  اًِرّكذُم  َلاقو -
فیك لضفأ  اًمھَف  نیمھفت  نآلا  ِكَّلعل  - ‘‘ هنم
ىلإ سویثیمورپ  ُفِطاوع  ْتَھجَّتا  اَّم  لـ ُترعش 
ىصقأ َجھتبا  دقل  ؟  نيرُكذت اَمأ   . رخآ ٍصخش 
اًریخأ يھو   ، ةَّسدَھ اھَْتلاق  ٍةِملَك  ِّلُكب  جاھتبالا 

’’. ِيّنم َهبلق  تَقرس 

- ةالابُمَّاللاب ًةرِھاظتُم  َتلاقو   ، ایلوج انیَع  تَعمتلاف 
نأ يف  ةَّرُح  هابالاك  - ‘‘ ةَّشَھ تناك  اھَتجھل  َّنأ  عم 
نأ ْتَدارأو  اًمامت .’’ ينأش  اھُنأش   ، ءاشت ام  َلعفت 
، ةدبَعلا ِمسا  دَّرجُم  َّنإف   . ةَّسدَھب اھِریكذَتل  َهيِذؤت 

ًةشحَو ایلوج  يف  اًمئاد  ریثُي  ناك   ، ةنَعلب َهبشأ 
َّنأ  ، سُميرپ اي   ، فِضأ ‘‘ . امھُروَغ َُربسُي  ال  اًفوَخو 

فِطاوعب نَراقُت  نأ  ِنكمُي  ال  هابالاك  َفِطاوع 
، هتاذ ءاقلت  نم  كَیلإ  ِتأي  مل  وھف   . سویثیمورپ
دَحأ نم  َهيرَتَشت  نأ  كیلع  ناك  دقل  ؟  كلذك سیلأ 
ةحاس جَّرَدُم  َتحت  ةرِذَقلا  كاشكألا  كلت 

، اھامرَم َْتباصأ  اِھتاِملَك  َّنأ  ْتأر  ذإو  نیبراحملا .’’
ام َّيََدل  سیل   ‘‘ . ةالابُمالب اھیَِفتَك  تَّزھو  تَمستبا 
دَّرَجُم نم  ٍلیلقب  ُرثكأ  يھ  ةریِّفس  َّنإ   . ينُِقلقُي
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’’. اًّدج ًالجاع  اھنم  ُّلمتس  هابالاكف   . ةِرباع ٍةیلست 

’’. ًالعف ِكنم  تَّلَم  امك  ‘‘

ناعَمَلت هیَنیَع  ْتأرو   ، ةَّدِحب اھَسأر  ایلوج  ْتَعفرف 
اھَّنكلو  ، ًابضغ َْتطاشَتساف   . ثیبخ ٍراصِتناب 
رَساجتت كَّنإ   ‘‘ . ءودھب تَمَّلكتو   ، اَھظیَغ ْتَمظك 

يف تباثلا  ریغ  كِعضو  ىلإ  اًرظن   ، دیعب ٍّدح  ىلإ 
.’’ يتیب

’’ ؟ نیمَّلكتت َمب  ‘‘

يف ٍّقح  ِّلُك  نع  َلَزانت  يخأو   . تام يبأ  ‘‘
يل ْتَسیلف   . يكالمأ ىلعو  َّيلع  ةَرطیسلا 
ام َّنإ  ؟  كلذك سیلأ   ، جوَز ةفصب  كیلإ  ُدَعب  ٌةجاح 
، ةدوربب تَمستباو  ’’. ... كعم يل  وھف  يل  وھ 

’’. ِكنود نم  وأ  : ‘‘ تَعباتو

هُفُّرصت رَّیغتو   ، اھَديدھت َمھَف  ذإ  هانیع  تَقفخ 
ِتنأ  ‘‘ . اَھنَول ُءابرِحلا  ِرّیغُت  اھب  يتلا  ةعرُّسلاب 

ِكرِعاشَِمل َّنإ   . ایلوج اي   ، اًمئاد يمھف  نیئیسُت 
َّالإ ُتدصق  امف   . َّيََدل ٍرِكف  ِّلُك  يف  ىلُوألا  َةناكملا 
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، هیف نيزاتجت  ام  َمھفي  نأ  ٌدَحأ  َعاطَتسا  اذإ  هَّنأ 
اَمأ  . يتزيزع  ، اذھ ىلع  ُدِّدشُأ  ِيّنإ   . انأ وھ  كلذف 
امدعب ِكاَّزع  يذلا  ناك  نَم  ؟  يسفن انأ  ُتیناع 

َّنأ ىلإ  ِكَھَّبن  نَم   . كلذ ُتلعف  انأ  ؟  ِستيرتأ ِكَرَجَھ 
ُمِّمَسُتو ِكیخأ  َفِطاوع  ُقِرتست  تناك  َِكتدبَع 
’’ ؟ سویثیمورپ عم  َتلعف  اَملثِم   ، ِكَّدض َهلقع 

يف َِرّكفُت  نأ  ٍَةبِغار  َریغ   ، اھَھجو ایلوج  تحاشأ 
. هب اھاَّيإ  هریكذَتل  سُميرپ  ًةھِراك   ، يضاملا

ُقيدصلا انأف   . ينینَعي ِكُرمأ  : ‘‘ سُميرپ لاقو 
’’. ِكل يذلا  ُدیحولا  ُّيقیقحلا 

يذلا َدیحولا  َببسلا  َّنإ   . ةرارمب ْترَّكف  ؟  قيدص
ُعَفدت تناك  اھَّنأ  وھ  اھعم  سُميرپ  َيقب  هلجأ  نم 

، اھيَدتري يتلا  رھاوجلاو  ِبایثلاو  ِةراَّدلا  ِتاقََفن 
ِتاَّرَسَمو  ، هُّبحي يذلا  ِّينغلا  رخافلا  ِماعَّطلاو 

ٌلام هيََدل  نُكي  ملف   . اھیلع َلبقأ  يتلا  ِدَسَجلا 
نم هَءاج  لیلق  ٍلام  نم  ّصحُي  هُلِ ناك  امو   . هب ٌّصاخ 
َةَّظفلا هَتنِطف  مھَیلَع  َهِّجوُي  نأ  نوَشخي  ٍراصنأ 
ْتَتبثأ كلت  ِمعَّدلا  َةلیسو  َّنكلو   . مھَرارسأ َحَضفيو 

وھف  . هؤادعأ َفَعاضت  دقو   ، َرطخأف َُرطخأ  اھَّنأ  اًرَّخؤم 
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َتناكو  . هل ِّيلاملا  اھِمعَد  ىلع  اًریثك  ُدمتعي  نآلا 
يھ رخآلا  ىلإ  امھِدَحأ  ىََدل  ةكَرتشملا  ةَجاحلا 
َجاتحا َوھف   . ةيادبلا يف  ًابِسانُم  َجاوزلا  اذھ  َلعج  ام 

يف هعم  َشیعت  ْنأل  ْتَجاتحا  يھو  ؛  اھلام ىلإ 
. اھلام ىلع  ةرطیَّسلاب  اھِظاِفتحا  لیبس 

. اًميدق لاحلا  تناك  اذكھ  وأ 

وأ  ، اھلامب هُلعفت  امب  ُّمتھي  ٌدحأ  دُعي  َملف   ، نآلا اَّمأ 
. اھتایحب

. ةدِراب هُديو   ، اھَِدِیب َكَسمأف  اھیلإ  سُميرپ  لبقأ 
’’. ایلوج اي   ، ينیقِّدصُت نأ  بجي  ‘‘

هَّنأ ْتَملع  دقل   . هَفوَخ ْتَحملو   ، هیَنیع يف  تَرظن 
، بْسحف هَسفن  َيِمحي  يكل  مامتھالاب  َرَھاظت 

ٍصخش ىلإ  اًّدج  ٍةَّسام  ٍةجاح  يف  تناك  اھَّنكلو 
ذإ سُميرپ .’’ اي   ، كُقِّدصُأ انأ  : ‘‘ تلاقف  . اھب ُّمتھي 

. ُّمتھي ٍصخش  ىلإ  ُجاتحت  تناك 

( سَكپسوراھ لكیھلا ( ِفاَّرع  ىلإ  يبَھذا   ، اًذإ ‘‘
تابَونو ىَّمُحلا  هذھ  ِكل  ِبّبسُي  اذام  ينَّیبتو 
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’’. نَھَولا

رازملا اذھ  يف  اھَسفن  ایلوج  ْتَدجو  اذكھو 
. اًعِّوَرُم اًسقط  ُدھشت   ، لِعاشملاب ءاضملا  ِملظملا 
َرَْحن َّزح   ، حاولألاو صوصُّنلا  فاَّرعلا  َسرد  امَدعبو 
ایلوج تَحاشأ  ذإو   . ةبِرطضملا ةریغصلا  ةازعملا 
اًعاترُم ءاغث  َتوص  ةازعملا  ْترَدصأ  امیف  اھَھجو 

. اھَیلع ىمغُي  الیك  تحَفاكو  تَحَّنرت   ، تَمَص ىَّتح 
ناویحلا َفوَج  ُفاَّرعلا  َّقش   ، ىرخُأ ٍریبخ  ِةطرَشبو 

، ةحیبذلا َدَسَج  ُماَّدُخلا  َلازأ  َّمُث   . ِدبَكلا َعزنو  هَحتفو 
ىلع ٍراقَِوب  َيمادلا  َوضُعلا  ُنِھاكلا  َعَضَو  امیف 

، ةنیخَّثلا هعباصأب  هُسَّملتي  َذَخأو   . ةَّیبھذ ةَّینیص 
هحطس ىلع  ُدَجیس  هَّنأب  اًِقثاو   ، هاَّيإ اًسِراد 
َباصأ دق  ٍضَرَم  ِّيأ  نع  ًَةبِوجألا  ِسلمألا  ِدَوسألا 

. ایلوج

اِمل ٍلیلق  ٍمھَفب  اھَفرصو   ، هيأرب ُنھاكلا  ىلدأ 
ٍددَع ىلإ  ْتحَّم  لـ ةضماغلا  َهلَمُج  َّنإف   . اھَضرمأ
ىوس ْضرعي  مل  وھو   ، تاناكمإلا نم  ِرفاو 
يذلا عفَّنلا  ِّلك  نم  مغُّرلا  ىلعو   . ةلیلق ٍتاحاِرتقا 
دقل : ‘‘ َلوقي نأ  اًضيأ  اًِنكمُم  ناك   ، اھُترايِز هتَّدأ 
تَرظن ْذإو   . اھَفرصي َّمُث   ، ’’ مَّلكتت نأ  ُةِھلآلا  ِتَضفر 
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: نورِظَتني  ، ًةَّیِّمھأ َرثكأ   ، نيِرخآ ْتأر   ، اھَیلاوَح
ٍتایِّشََفت ِنأشب  َنیِِقلَق  نِیّیموكُح  نیلوؤسم 

. عقاولا ِتَمِھفو   . ةیتآ َثِراوك  وأ   ، ضَرَملل ةلَمتحُم 
رعشتو ٍةفئاخ  ٍةَّباش  ٍةأرما  ِریصَمب  ُّمَتھي  نَمو 
ةَّیبھذلا دوقُّنلا  َعِطق  ناك  ُّمَُھي  ام  َّنإ  ؟  ةدحَولاب

. ةازعملا يف  اھْتَعفد  يتلا 

ًانابرُق َّلََعل  : ‘‘ ٌةجراخ يھو   ، ئدتبُم ٌنِھاك  لاق  َّمُث 
’’. ِكُدِعاسُي ًاّيرَذن 

ُّيأ ََملعت  نأ  اھل  فیك   . ًةسئاي َتلءاست  ؟  هلإ ِّيأل 
نأ ُِنكمُي  ةِھلآلا ) عَمجَم  ) نویتناپلا  َطسو  ٍهلإ 
كلذ َلَّسوتي  نأ  ُِنكمُي  نَم  ىلإو  ؟  اھلجأل عَّفشتي 
نم ٍدِحاو  ٍهلإ  َءاِیتسا  ِتَراثأ  دق  تناك  اذإو  ؟  هلإلا

يضرَتست ٍهلإ  َّيأ  َفِرعت  نأ  اھُِنكمُي  فیكف   ، مھنیب
؟ يفكي نأ  ُِنكمُي  ٍنابرُق  ُّيأو  ؟  ةمِدقت وأ  ٍنابرُِقب 

ال يتلا  تالاِمتحالا  نم  اھَسأر  ٌعادُص  باصأ 
. يھتنت

، ریخب ٍءيش  ُّلك  نوكیس  : ‘‘ ساميدوي َتلاقو 
ایلوج باصعأ  هذھ  اھُتيِزَعت  تَرَّتوف  يتِدّیس .’’
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َّنأ اًمامت  َُملعت  ایلوج  تناك  دقو   . ًالصأ َةدودشملا 
هذھ َّنإف   . صالخإلا ىلإ  ُرِقتفي  ساميدوي  َفطع 
ىلع ُفَّقوتي  اھَءاقب  َّنأل  مامتھالاب  ْتَرَھاَظت  َةدبَعلا 
َرُكشت نأ  ایلوجل  يغبني  ناكو   . اِھتِدّیس ىضِر 

اھب اھُلماعُي  يتلا  ةقيرطلا  لجأ  نم  سویثیمورپ 
ةدبعو ٍدبَع  َّلُك  َربخأ  دق  ناك   ، َّرفي نأ  َلبقف  ؛  دیبعلا

. نیبراحملا ةحاس  ىلإ  ةَّسدَھ  َْتلسرأ  اھَّنأ 

ْتَحاشأ ذإ  ایلوج  يَنیَع  اًریثك  ُعومُّدلا  ِتَم  ـ لآ
َعیمج َعیَبت  نأ  اھل  يغبني  ناك   . ةاتفلا نع  اھيَرِظانب 
اًرحب مھب  َءيج  اًدُدُج  َنيِرَخآ  َيرتشتو  اِھتیب  ِدیبع 
ْتفَّرصت اھَّنأ  ریغ   . ةدیعبلا ةَّيروطاربمإلا  ءاجرأ  نم 

نأ نود   ، طقف مھنم  ًةَِّلق  َعیبت  نأ  تَراتخا  ِذإ  ةوابَغب 
تیبلا ىلإ  اًثيدح  نیِّمَضنملا  َّنأ  اًقالطإ  ِرّكفُت 
اوناك نيذلا  دیبعلل  َثدح  امب  ًالِجاع  نوعمَسیس 

، مھلوصُو َدعب  ةلیلق  ٍماَّيأ  ِنوضغ  يفو   . مَھلبق
. اھب ُطیحُت  ةسوملَم  ٍةَّوُقك  مھَفوخ  ایلوج  تَّسحأ 
، اھیَنیع يف  اھَیلإ  َرُظني  نأ  ُّطَق  مھنم  ٌدَحأ  ؤرجي  ملف 
ىلإ نیَمَدَقلا  ىدحإ  َنوعِجرُيو  نونَحَني  اوناك  لب 

، مھیلإ هُرِدصُت  ٍرمأ  َّلك  نوعیطُيو  اًماِرتحا  ءارولا 
. مھُھَركت تتابو 
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مَدخُت نأ  هینَعي  ام  رَّكذتت  تناك   ، اِھتدارإ َمغُر   ، ًانایحأ
نامألا َساسحإ  رَّكذتت  تناكو   . ةَّبحملا نم  ٍعفادب 
ٍنئاكب ًاِّیّلك  قوثولا  يف  هب  ْتَرعش  نأ  َقبس  يذلا 
اًصِلخُم ناك  َصخَّشلا  كلذ  َّنأ  ًةملاع   ، رَخآ ٍّيرََشب 

كلت ِلثم  يفف   . َتوملا هتَھَجاوم  َدنع  ىَّتح  اھل 
اھُسأيو  ، اھَّدُشأ ُغلبت  اھُتَشحَو  تناك   ، تاقوألا

. نَھَو ىصقأ  اھُنِھوُي 

وھ فوخلاب  ِةدبَعلا  َروعش  َّنإ  هابالاك  تلاق  دقل 
يف اًمیكح  ناك  نَم   ‘‘ . اھتِدّیس َهاجُت  ٌمیلس  ٌروعش 

. هَزيزعتو ِفوَخلا  ََّثب  مَّلعتي  نأ  يغبني  َملاعلا  ِقُرُط 
ةطلُّسلا نم  اًديزم  ِكیطعُي  ُهاوِس  َءيش  الف 

، ةطلُّسلا نيزوحت  امدنعو   . نيِرخآلا ىلع  قُّوفَّتلاو 
’’. اًّقح ًةَّرُح  نینوكت  طقف  ٍذئدنع 

توملاو ةایحلا  َةطلُس  كلمت  اھَّنأ  ایلوج  تَِملع 
ًةَّیلضفأ اھیطعُي  ْدُعي  مل  كلذ  َّنكلو   ، نيرخآلا ىلع 

ىلع ُرِطیَسُي  ناك  اَّم  لـ اھابأ  ْهَركت  َملأ   . ًانامأ وأ 
ِببَّسلل  ، سُياك َّمُث   ، سويدوالك ْهركت  َملَوأ  ؟  اھتایح

تتاب  ، ِستيرتِأب ْتَمِرغُأ  اَّم  لـ اھَّنإ  ىَّتح  ؟  هِسفن
. اھیلع هَذاوِحتسا  ىشخت 
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. ّلَحلا ِنُكت  مل  َةطلُّسلا  َّنإ 

ایلوج تناك   ، ةمرَصنملا ةَّتسلا  رُھشألا  نوضغ  يف 
ىًنعم ُّيأ  اھل  ناك  نإ  ةایحلا  نع  ُلَءاستت  تأدب  دق 

. بِصنملاو َلاملا  ُكلمت  تناك  دقل   . قالطإلا ىلع 
َّلك هابالاك  اھتَرأ  دقو   . دَحأ هاجُت  ًةلوؤسم  نُكت  ملو 
ِّلُك ىلع  َتلبقأ  َيھو   ، ةَّيروطاربمإلا اھِرّفوت  ٍةعتم 
يف ام  ٌءيش  لاز  ام  ْنكلو   . غلاب ٍفارسإب  ٍةََّذل 

ُقیحسلا ُغارفلا  َيقبو   ، ًاِیّكشَتُم ُخرصي  اھلِخاد 
ىلإ ًةعئاج   ، اًّدج ًةعئاج  تناك  دقل   . َعبشُم َریغ 

. هَفيرعت ىَّتح  عطتست  مل  ٍءيش 

اھَّبحأ َدَحأ  الو   . ّمَتھي َدَحأ  الو   ، ةضيرم نآلا  يھ  اھو 
. ّمتھي ُثیحب  ًةياِفك 

. ةدیحو تناك  دقل 

، اًءوس َروُمألا  ُنمزملا  ُبیھرلا  ُضَرملا  اذھ  َداز  دقو 
ُتابَون اھُذخأت  امدنعف   . َبطَعلا َةعيرس  اَھلعج  هَّنأل 

لثم نيرخآلا : ىلع  لاِكّتالا  ىلإ  َُّرطضُت   ، ىَّمُحلا
وحن لَّوحتي  ةایحلل  اھؤاِھتشا  ناك  يتلا  هابالاك 

ةجرَّدلاب ُّطق  اھب  َّمتھي  مل  يذلا  سُميرپو   ، اھریغ
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نيرخآلاو تايَرُخألا  ِعیمجو  ساميدويو   ، ىلُوألا
. فوخلا ِعفادب  اھنومدخي  اوناك  نيذلا 

ِءفِد ىلإ  ْتَقات  دقو   ، لكیَھلا نم  ایلوج  تَجرخ 
ِّيسرُك ءِالتعا  ىلع  اھَدعاسو   . سمشلا ِءوَض 
هُمسا  ، ماوَقلا ُنَسَح  ٌّينودكم  ٌدبع  ةَّفحِملا 
َْتلسرأ امَدعبو   . سُميرپ ِتاوََزن  عبشُي  ناك   ، سِیّني

ءاودلا نم  ٍةجاجُز  ءارِشل  قوُّسلا  ىلإ  ساميدوي 
ُلَِصي فیك  ِنّیبُت  ٍتاداشرإ  سِیّني  َْتطعأ   ، مِّوَنملا
نورخآلا ُةثالثلاو  وھ  اھَعفر  َّمُث   . اھتدلاو ةراد  ىلإ 

. ةمِحَدزملا عراوشلا  َربع  اھولمحو 

يف بعصلا  تقولا  نم  ًةبَعتُم  ایلوج  تناك  اَّم  ـ لو
نم راوُّدلاب  َتبیصُأ  دقو   . اھیَنیع تَضمغأ   ، لكیھلا

. اھنیبج نم  ُقَرَعلا  بَّبصتو   ، ِّيسرُكلا لُيامت  ءاَّرج 
يف ةَّدشب  اھيَدي  عباصأ  ْتَقبطأف   . اھادي تَفجتراو 
ذإو  . ِمقافَتملا اھِضَرَم  ِدامخإل  ًةدِھاجُم   ، اھنْضِح

اَھنولِمحي اوناك  مھَّنأ  ْتأر   ، ًةَّرم جراخلا  ىلإ  ْتَرظن 
ِةراد نع  ًةدیعب  نُكت  مل  يھف   . ِستيرُك عراش  يف 
اھَّمُأ َّنأ  اًنیقي   . اھَتَفَش ُّضعت  ُلَمألا  اَھلعجو   ، اھِّمُأ

. اَھِلباقُت نأ  َضُفرت  نل 

104



يف طقف  ِنَیتَّرم  اھتَراد  يف  اھترايزل  اھُّمُأ  تءاج  دقل 
ُثيدحلا ناك  ىلُوألا  ةَّرملا  يفو   ، ةریخألا رُھشألا 

راِبك نع  سُميرپ  َرِداَون  َّنإف   . اًفَّلكَتُمو اًِرّتوَتُم 
. اھَّمُأ تَجعزأ  ةروھشملا  تاَّیصخشلاو  نِیّیمسرلا 

هَتھاكُفو َهبولسأ  تَداتعا  دق  ایلوج  تناكو 
. هُتاملَك اھتَجرحأ  اھِّمُأ  روضح  يف  ْنكلو   ، نیَّجفلا
اھِّمُأ ِلِعف  تاَّدِر  ىلإ  اًمامت  ًةِھّبنتُم  اًضيأ  َْتتاب  امك 

ِّيكُّلمَّتلا هابالاك  كولس  َلایِح  ةموظكملا 
ایلوج ْتأدب  دقو   . ِرفاس ٍوحن  ىلع  ِّيفطاعلاو 

، ًةدِّمعتُم اذكھ  فَّرصتت  هابالاك  نوَك  نع  ُلءاستت 
ِبَضَغلا َلایِح  تَئِجوفو   . لُّسَوت ِةرظِنب  اھتَقمرو 
. نیَتِنكادلا نیَنیعلا  َِكنَیت  يف  جِّجأتملا  دقاحلا 

يك ٍدھَج  َّيأ  هابالاك  ْلُذبت  مل   ، ةیناثلا ةرايزلا  يفو 
ىلإ ایلوج  ُّمُأ  َتلِخدُأ  ذإف   . ّدأتُم ةبِ وأ  ًةظِّفحتُم  نوكت 

، هابالاك تَضھن   ،( ةرفُّسلا ِةعاق  ) موینیلكيرتلا 
اھِمَف يف  اھَتلَّبقو   ، قوَف ىلإ  ایلوج  َنقذ  َتلامأو 
َْتلدتعا َّمُث   . فَغَّشلاب ةمَعفُم  ةرشابُم  ًةلبُق 

، ءارِدزاو ٍمُّكََھت  َةماِستبا  ایلوج  ُِّمأل  تَمسَتباو 
ایلوج تأر  ْنأ  ُّطق  ْقبسي  ملو   . راِذتعا َنود  تأفكناو 
ایلوج ْتَدجو  امك   ، اذكھ ًةرَّفَنُم  وأ  ًةبوحشم  اھَّمُأ 
دقو  . هابالاك فُّرصت  نم  رِعاشملا  َةحورجم  اھَسفن 
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ایلوج ناِتتفا  يف  ٍعدَص  لَّوأ  ُدَھشملا  كلذ  بَّبس 
. اھتبِّردُمب

َتلاق  ، ایلُعلا ةقبَّطلاب  امھتَّقش  يف   ، دَعب ام  يفو 
ِتنُك مك  اھیمِدَصت ! نأ  ِتدَّمعت  دقل  : ‘‘ هابالاكل

!’’ ةَّظف

ةكِّسمتُم ٍةأرما  ِرِعاشم  ِنأشب  ُقلقأ  َِملو  ‘‘
’’ ؟ دیلاقتلاب

!’’ يِّمُأ اھَّنإ  ‘‘

ایلوج ِةجھل  َلایِح  اَھبِجاح  هابالاك  تسَّوقف 
’’. نوكت نَم  ينُّمَُھي  ال  : ‘‘ ًةلئاق  ، ةسِرطَغتملا

يذلا ِدِرابلا  هابالاك  يَنیع  داوَس  يف  ایلوج  تقَّدح 
. عاق ِالب  ةقیحس  ٍةِملظُم  ٍةَّوُھك  هُروغ  َربسُي  ال 
ىلإ ةبِسّنلاب  يرِعاشمو  يتاذ  ًالصأ  ِكُّمَھتأ  ‘‘

’’ ؟ رمألا

نیبلطتو  ، ةوابغ نع  ُّمنت  ًةلئسأ  نیحرطت  ِتنأ  ‘‘
يف اھَروضح  لَّمحتأ  نل   . اھل َغِّوَسُم  ال  ٍتابلط 
يَلِبق نم  نیَقلت  ِكَّنأ  عقاولا  يف   . كئاضرإ لیبس 
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’’. ًایفاك ًالیلدت 

ةلَذتبُم ًةلَماجُم  يدبُت  نأ  ٌلیلدت  َوھأ  ؟  ًالیلدت ‘‘
’’ ؟ ينُِمّلكُت يتلا  ةدیحولا  يَتبيرقل 

ًةلفِط َّالإ  ينوكت  مل  ؟  ينیِلئاسُت ىَّتح  ِتنأ  نَم  ‘‘
مل ِكَّنإ  ىَّتح   . امور يف  ِكُتلباق  اَّم  ءاقرخ لـ ًةجِذاس 
ُتحتف انأ   . ِكُتمَّلعو ِكُتھَّجو  انأف   . ِكتاناكمإ يفرَعت 

اِھب ِتِركس  دقو   ، َملاعلا اذھ  تاَّذل  ىلع  كیَنیع 
ٌةأرما سیلو   ، ِكَصالخإ ُّقحتسي  نَم  انأ   . ٍذئُذنُم
اھیلإ تَقَّدح  َّمُث  ةَّیجولویبلا ’’! ّصلاب  ةفدِ ِكتَدلو 
هذھ يھ  نَم  : ‘‘ تَفاضأو  ، ّبَثُم ةطِ ٍةَّدِحب  هابالاك 
اھَّنإ ؟  يب تَسِیق  اذإ  اھتَّیِّمھأ  ُرادقِم  ام  ؟  ُُّمألا
مل  ، ةَّیلقعلا ُةَّیعجر   ، ریكفتلا ِقُفأ  ُةِقّیض  ٌةلَّفغُم 

. ىرُخألل انادحإ  هُّنكن  يذلا  ِّبُحلا  ىلع  اًموي  ِقفاوُت 
ةدِساف ًةَّذاش  ًةَقولخم  ُتنك  ول  امك  َّيلإ  ُرظنت  اھَّنإ 

ُلوقأ  . ِكارت يكل  ينُلَّمحتت  يھو   . اھَتنبا ِتَدسفأ 
َتلعف اَملثِم   ، هُسَّفنتأ يذلا  َءاوھلا  ُثِّولُت  اھَّنإ  ِكل 
اھُرِقتحأ ِيّنإ   . اًمامت ُةَّیحیسملا  ُةریغصلا  كُتدبَع 

نأ اًضيأ  تنأ  ِكیلعو   ، اھَتِلكاش ىلع  نيذلا  َعیمجو 
ءانِحنالا ىلع  ءالؤھ  َمَغرُي  نأ  بجي   . يلِعف يلَعفت 

’’. يمامأ
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ًايداب هابالاك  َهجو  تَرَّكذت  ْذإ  نآلا  ایلوج  تَدعترا 
ِدق هابالاك  تناكو   . ظیَغلاو دقِحلا  نم  بيرغ  ٍرھظمب 
ْتَِثبلف ایلوج  اَّمأ   . اًعيرس اھِشأج  َةطابر  ْتَداعَتسا 
مِسابلا ِهجَولا  َكلذ  نوَك  نع  ًةلئاستُم   ، ًةمودصَم

. ةَّیقیقحلا هابالاك  ةعیبطل  ٍعاِنق  َدَّرجُم 

َةراتِّسلا ایلوج  َتبذج   ، ةَّفحِملا ِّيسرُك  ِلازنإ  َدنعو 
مل  . نِیّیماخُّرلا جرَّدلاو  رادجلا  ىلإ  ْتََرظنو   ، ًابناج
ذإو  . اھیبأ ةافو  ُذنم  ةرادلا  هذھ  ىلإ  تَداع  دق  نُكت 
، قایتشالا نم  ٌةجوَم  اھْتَحاتجا   ، هیف تَرَّكف 

ٍتوَصب تلاق  َّمُث   . عومُّدلل اًسبَح  اھیَنیَعب  تَفرطو 
. اھَدي تَّدمو   ، ’’ ةدعاسُم ىلإ  ُجاتحأ  انأ  : ‘‘ َّشجأ
ىلع سِیّني  اھَدعاس   ، روعش ِّيأ  نع  ٍریبعت  َنودو 

. ةَّفحِملا نم  لُّجرتلا 

ْتَفقوو  . نَھَولاب ًةرِعاش   ، ماخُّرلا جَرَد  ىلإ  ترظن 
ُدعصت ْتأدب  َّمُث   ، اھتَّوُق ُعمجتست  ًةليوط  ٍتاظََحل 

، جَرَّدلا ىلعأ  ْتَغلب  اَّم  ـ لو  . اھِّمُأ ِةراد  ىلإ  جرَّدلا 
َبحست نأ  لبق  اھھجو  نع  َقَرَعلا  ِتَحسم 
َرظتنتو َعجرت  نأ  كِنكمُي  : ‘‘ سِیَّنِیل تلاقو   . لْبَحلا
يھف  . اھَكرت امدنع  جَرَفلاب  تَرعشو   ، ’’ نیقابلا عم 
اھُتلئاع اھَتناھأ  اذإ  اًرضاح  ٌدبَع  َنوكي  نأ  دِرُت  مل 
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. اھتَدََرطو

ِهھجو ىلع  ْتَمستراو   ، بابلا سویلويإ  َحتف 
، ایلوج ُةِدّیسلا  اھُتَّيأ   ‘‘ . ةشھَّدلا ُتاراَمأ  فولأملا 

’’. كَمودق ُعَّقوتت  نُكت  مل  ِكَّمُأ  َّنإ 

ىلإ ُةنبالا  ُجاتحتأ  : ‘‘ َتلاقو  ، اھنقذ ایلوج  تَعفرف 
هاَّيإ ّطخَتُم  ًةیِ تَمَّدقت  َّمُث  ؟ ’’ اھِّمُأ ةَلباقمل  دِعوَم 

. راظِتنالا ةفرُغ  ىلإ 

تَسیل َكتَِدلاو  َّنكلو  ال.  دیكأَّتلاب   ، يتِدّیس  ، َّالك ‘‘
’’. انھ

’’ ؟ يھ َنيأ  : ‘‘ تلاقو  . هیلإ تَرظنو  ایلوج  تَتفتلاف 
. ربَّصلا ِدافن  َةغبص  اِھتوَص  ىلع  ُةبیخلا  ِتَفضأ  دقو 

اًرَّخؤم تراص  َلِمارأ  ِعِضب  ىلإ  ًابایث  ُلِصوُت  اھَّنإ  ‘‘
’’. ّنھب ُّمتھت 

’’ ؟ لِمارأ ‘‘

ِكیبأ َدنع  نولغَتشي  َّنھُجاوزأ  ناك   . يتِدّیس  ، معن ‘‘
نأ اھقتاع  ىلع  ْتَذخأ  يبیف  ةِدّیسلاو   . كیخأو
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’’. َّنَُھلیعُت

!’’ َّنھُدالوأ َّنُھلِعُِیل  ‘‘

ُنباو  . اولِغتشي نأ  نم  ُرَغصأ  ٌدالوأ  َّنھنم  ِنیَتنثال  ‘‘
. لاغلا دالب  يف  ِّيناموُّرلا  شیجلا  عم  وھ  ىرخُأ 

’’. ... تايَرُخألاو

ُرِخآف َّنھُرمأ .’’ ينینَعي  ال  سأب ! ال  : ‘‘ ایلوج تلاق 
تالكشم َعَمست  نأ  ناك  هلجأل  تءاج  ٍءيش 

نأ نم  ُلَقثأ  ُةَّیصخشلا  اھتالكشم  امنیب  نيرخآلا 
’’ ؟ عجرتَس ىتم   ‘‘ . قاطُت

’’. لیَّللا لولح  دنع  عجرت  ًةداع  اھَّنإ  ‘‘

. يكبت نأ  تَدارأ   ، اًّدج ًةَّمتغُم  ایلوج  َتناك  ذإو 

. كاذك ًاليوط  اًتقو  َرظتنت  نأ  اھعسُو  يف  سیلف 
َّنأ َّدُب  الو   ، تاعاس َلبق  َطبھي  نل  لیَّللا  َّنأ  كلذ 
يف ًاليوط  ْتَرَّخأت  اذامل  َفِرعت  نأ  ُديرُتَس  هابالاك 
اھَّنأب تَفرتعا  اذإو   . لكیھلا ِفاَّرع  دنع  نم  عوجُّرلا 
نم ٍديزم  ِبیبسَتب  رِماغُتسف   ، اھِّمُأ ةيؤرل  ْتَءاج 

. هابالاك ىََدل  ءایتسالا 
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. اھِِعباصأب نیَِضبانلا  اھیَغدُص  ىلع  َتطغض 

. يتِدّیس  ، ُبوحُّشلا ِكیلع  ودبي  : ‘‘ سویلويإ لاقو 
’’ ؟ ام اًشِعنُم  نيديرُتأ 

’’. لْياتسيَرپلا يف  اھُبرشأسو   ، اًرمخ : ‘‘ تلاقف

’’. نیئاشت امك  ‘‘

تحت َتلخدو   ، ّيماخُّرلا قاوِّرلا  يف  تَشم  َّمُث 
َدنع لََّلظملا  َىلتخملا  يف  ْتَدعقو   . رطانقلا ىدحإ 
ول امك   ، ةعرُسب ُّقدي  اھُبلق  َذخأو   . دیعبلا فرَّطلا 
، اھوبأ َتام  َموي  انھ  ْتَسلج  دقل   . ُضكرت تناك  اھَّنأ 
ملف  . هَیلاوَح نورخآلا  َدشتحا  امیف  ءازع  الب  ًةیكاب 
نم اًّدج  ًالوزھَم  ِهتيؤر  لُّمحت  ىلع  ًةرِداق  نُكت 

. ىسألاو ملألاب  ناتنآلم  ناترئاغلا  هانیعو   ، ضرملا

. ةایحلاب هلمأ  ِةبیَخ  ِةھجاوم  ىلع  ًةرداق  نُكت  ملو 
. اًضيأ اھبو 

ةياھن يفف   . تاذلا ِءاثر  ُعومد  اھیَنیع  ْتَرمغ 
كلذ  . لاح ِّلك  ىلع  اًّمِھُم  ُرمألا  ِدُعي  مل   ، فاطملا
ةنیمثلا ةریخألا  تاظحللا  كلت  ءانثأ  يف   ، اھابأ َّنأ 
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دق وھو   . اھِداني ملو   ، ةَّسدَھ ىدان   ، هتایح نم 
. هِمَدو ِهمحِلل  ، ال  ةدبَِعل هَتكََرب  ىطعأ 

َدَحأ ال   . ديدج نم  ًةبِضاغ   ، ماكحإب اھَدي  تَقبطأ 
َتناكو  . ّطق اھومَھفي  مل  مھَّنإ   . ًالعف اھَمِھَف  مھنم 
ىلإ اًعئاج  ناك  وھف   . مِھَف سُقرَم  َّنأ  ْتَدقتعا  ِدق 
كلذك ىقَبي  نأ  اًِنكمُم  ناكو   ، اھُنأش هُنأش   ، ةایحلا
ةَّیحیسم ٍةَدبَعب  َمِرغُأ  ُثیحب  اًّدج  ًاّیبغ  نُكي  مل  ول 

؟ ًالصأ اھیف  ىأر  اذامف   . ةعینش

امَّبُر  . ّقح ىلع  هابالاك  تناك  امَّبر   . ایلوج تَدَّھنتو 
عوجلا كاردإ  ىلع   ، اھِمھَف ىلع  اًرِداق  ٌدَحأ  ْنُكي  مل 
قوَّتلاو  ، هب ُرعشت  يذلا  ِسأیلاو   ، اھُعفدي ناك  يذلا 

. نیَمئادلا اھیَقیفر  اناك  نيَذللا  نَیبیھرلا  فوخلاو 
، ةطیسبلا ةدكارلا  مھتایحب  نیِفَتكُم  اوناك  دقف 

مھفارعأب مِھتاوذ  نيرَِّربُم   ، ِرتافلا مھنیتوُرب  نيِّزعَتُم 
. مِھتاعُّقوت َتحت  اھوقَحس  دقو   . ةَّيدیلقتلا

اِھناقحسي سُميرپو  هابالاك  َّنأ  امك  اًمامت 
. امِھتاعُّقوت َتحت  َنآلا 

َنود ایلوج  لاب  يف  تَرطخ  يتلا  ةركفلا  هذھ 
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ْتَحفاكف  ، ةمدَص َعوقُو  اھیلع  تَعقو   ، ناذئتسا
هابالاك َّنإ   . اھتَمھَد يتلا  نایَثَغلاو  راوُّدلا  َةجوَم 

لھ ْنكلو   . اِھناَّبحُي امُھَّنأب  افرتعا  امھَیِلك  سُميرپو 
؟ اًرَّخؤم امھَّبُح  ايَدبأ  فیك  ؟  اِھناَّبحُي اناك 

َنیضرفت ِتنأ   . ایلوج اي  اًّدج  ًةَّلِمُم  ِترص  دقل  ‘‘
’’. اھَنيرُضحت ةمیلو  ِّلُك  ىلع  ِكَتبآك 

: طقف ةدحاو  ٌةدعاق  َّالإ  ةایحلا  يف  سیل  ‘‘
’’. ِكَسفن يِضرأ 

اھَضرم َّلعل   . ءایعإب تَدَّھنتو  اھَنیع  ایلوج  تَضمغأ 
ىلإ ةرِقَتفملا  راكفألا  هذھ  َلثِم  َراثأ  يذلا  وھ 

. ءافولا

؟ عقاولا وھ  َكلذ  َناكأ 

. اھِدي افَِقب  هتَحسمف   ، اھنیبج ىلع  ُقَرَعلا  رَّطقتو 

َّنأو  ، هابالاك عم  ٍنامأ  يف  اھَّنأ  تدقتعا  ِدق  تناك 
تَدقتعاو  . ةدیحولا َةقِداصلا  اھَتقيدص  تناك  هابالاك 

ْنكلو  . يھ امك  اھتَّبحأ   ، اھَدحو هابالاك   ، هابالاك َّنأ 
هابالاك نوَك  نع  ایلوج  َْتلَءاست   ، بيرق ٍدھَع  ُذنم 
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ًةَِقلق ُلؤاسَّتلا  اَھلعجو   ، ًالصأ ِّبُحلا  ىلع  ًةرداق 
؟ ةبیھر ًةطلَغ  َْتبكترا  اذإ  ُنوكي  اذامف   . ةفئاخو

ىلع ًةِھّبنتُم  َتتاب   ، ایلوج ِّمُأ  نأشب  ةلَداجملا  ُذنم 
سُميرپ ُرظني  اھب  يتلا  ةقيرطلا  ىلإ  ٍديازَتُم  ٍوَحن 

اھیلإو  ، رَخآلا ىلإ  امھُدحأو   ، دحاو ِّلُك  ىلإ  هابالاكو 
كلت ِنادَّیصََتي  اًمئاد  اناك  امھَّنأ  ول  امك  ادب  دقف   . اًضيأ
نع َّمنت  نأ  ِنكمُي  يتلا  ةشئاطلا  َةرابِعلا  ِوأ  ةملكلا 
ٌءيش َزرب  اذإ  ىَّتح   . امِھتایح ِطََمن  نم  ٍموظكَم  ٍروفُن 
َءاج  ، ةبصخلا امھتالُّیخت  يف  وأ  عقاولا  يف   ، ًالعف
ٍتاملك ُِقلطُي  سُميرپ  ناكو   . ًايراضو ًاّيروف  ُموجھلا 

، هوعِماس ُلِفجُي  ثیحب  اًّدج  ًةعذالو  ًةیساق 
. هُقِّزمُي يذلا  َضَرَغلا  ُمھ  اونوكي  مل  مھَّنأ  َنيركاش 

َِكبرُت يكل  ةَّینالقعلا  ىلإ  أجلت  تناكف  هابالاك  اَّمأ 
اذإ ءارِدزالا  ىلإو   ، اھتاَّیبدأو اھقالخأ  يف  َنیباترملا 
اھل ضِراعُم  ٍيأر  يذ  ٍصخش  َّيأ  ًةفِراص   ، تَقفخأ
َفقو ْذإو   . قیتع ٍزارط  اذ  وأ  ِّسِحلا  َِدّلبتُم  هرابتعاب 
اناك  ، عافِّدلا َِفقوَم  اًمئاد  هابالاكو  سُميرپ 
ًاّيرورض هُّلك  كلذ  ناك  اذاملف   . موجُھلل نیَِحّلسَتُم 

؟ ّقح ىلع  اناك  اذإ 

اذام  . فَصوُت ال  ةعِّورُم  َفِواخَمب  ایلوج  ُنھِذ  َدَّبلت 
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؟ ... نیَئِطخُم اناك  ول 

،( لْياتسيَرپلا  ) ةدمعألا اذ  َوھبلا  سویلويإ  َلخد  َّمُث 
، َِكترمخ  ‘‘ . ةمتاقلا اھراكفأ  نم  اھاَّيإ  اًذِقنُم 

’’. يتِدّیس

ْتَعفرو  ، ةَّینیصلا نع  َةَّیِّضِفلا  َسأكلا  َِتلوانتف 
نم ٍَربَخ  َّيأ  يِّمُأ  ْتَعمس  لھ   ‘‘ . هیلإ اھَرظن 

’’ ؟ سُقرَم

. يتِدّیس  ، عوبُسألا يف  ٍتاَّرم  َعِضب  اھُروزي  هَّنإ  ‘‘
’’. ِسمأ انھ  ناك  دقل 

ىلع ًةبرَض  ْتَّقلت  اھَّنأ  ول  امك  ایلوج  تَرعش 
َودبي نأ  ىلع  اَھتوَص  ًةمِغرُم  َتلاقو -  ، اھتَدِعَم

’’. امور ىلإ  َبھذ  هَّنأ  ُتبسح  - ‘‘ ًاّیعیبط

ٍرُھشأ دعب  َعجر  هَّنكلو   ، يتِدّیس  ، َبھذ دقل   ، لَجأ ‘‘
يھف  . ِكتَدلاول ًةَّراس  ًةأجافُم  هُعوجر  ناكو   . ةلیلق

’’. نینس َعِضب  هارت  نأ  ُعَّقوتت  نُكت  مل 

، نَیتدِراب ِنيَدي  نیب  سأكلا  ىلع  ایلوج  تَّدش 
’’ ؟ داع ىتم   ‘‘ . اھيَرِظاِنب تَحاشأو 
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لاؤس ىدم  ىلإ  اًمامت  اًِھبَتنُم   ، سویلويإ دَّدرت 
، ’’ عیباسأ ةعضب  ُذنم  : ‘‘ لاقو  . نايریلاڤ ایلوج 
نم ناك  دقف   . ةنكمملا اِھلعف  ةَّدِر  نع  ًالئاستُم 
َربخ اھُِغّلبُي  نَم  ىلع  اِھبَضَغ  َماج  َّبصت  نأ  اھتداع 

. ءوس

. عیباسأ ةعضب  ذنم   . ءيش َّيأ  ایلوج  لُقت  مل 
ِفّلكُي ملو   ، عیباسأ ةعضب  لبق  سُقرُم  َعجر  دقل 
اًدراب ًانالعإ  ناك  هَتمص  َّنإف   . اھَمالعإ ىَّتح  هَرِطاخ 
ادي ْتَشعتراو   . رَفتغُي مل  وأ  ؛  َسنُي مل  ٍءيش  َّيأ  َّنأ 

. تَفَشتراو اھیَتفش  ىلإ  َسأكلا  ِتَعفر  ْذإ  ایلوج 

ادبو  . اًفقاو َِثَبل   ، ّنأمطاو سویلويإ  َئجوُف  ْذإو 
، رخآ اًئیش  ِكل  ُرِضحُأأ  : ‘‘ اھلأسف  ، كُّعوتلا اھیلع 

رحبلا ةبَضَھ  نم  اًزرك  ُتيَرتشا  ِدقل  ؟  ایلوج ُةِدّیس 
’’. مویلا َحابص  ِّينمرألا  خوخلا  نم  اًئیشو  دوسألا 

. اھَدنع نَیلَّضفُم  ناذھ  ناك  اَملاَطلو 

. اھل هُراِبتعا  ًالیلق  اھَحارأ  دقو   ، ’’ ال : ‘‘ ایلوج َتلاقف 
كلتب ٌدبَع  اھیلإ  َمَّلكت  ُذنم  نَمَّزلا  نم  ىضم  ِمك 

؟ ةفیطللا ةقيرطلا 
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. ةَّسدَھ ُذنم  اذكھ  ُّطق  ٌدَحأ  اھِمّلكُي  مل 

ءاحنأ يف  ٍَملأ  َةجوَم  ةَّینایِخلا  ىركِّذلا  ِتَّثبو 
’’. اًئیش ديرُأ  ُتسل  : ‘‘ َتلاقف  . اھمسج

ىلع هَعضوو   ، ةَّینیصلا نع  اًریغص  اًسَرَج  َلَوانَتف 
، ءيش ِّيأ  ىلإ  ِتْجَتحا  اذإ  : ‘‘ لاقو  . اھبرُقب دعقملا 

. فَرصنا َّمُث   ، ’’ يل يَعرقاف 

دقل  . ِتأت مل  ول  تَّنمتو   ، اھترمخ ایلوج  تَفشر 
ٍوحن ىلع  ُقاطُت  ال  اھَتشحو  ةراَّدلا  ُغارف  َلعج 
اًسبَح اھیَنیَعب  ْتَفرطو   ، اھُترَجنَح ْتَضبقناف   . ِديازَتُم

. عومُّدلل

! سُسفأ يف  انھ  سُقرَم  َّنإ 

َدعب ةلاسِرب  هیلإ  ْتَثعب   ، امور ىلإ  هعوجُر  َلبق 
ىَّتح  . اھُمتَخ َحَتفُي  نأ  نود  اھُّلك  تَّدُر  دقو   ، ىرخُأ
نم ٌدِحاو  اھیلإ  ءاجف   . ًةَّرم هتراد  ىلإ  َْتبھذ  اھَّنإ 

، ’’ هل َتخُأ  ال  هَّنإ  لاق  َِدّیسلا  َّنإ  : ‘‘ لاقو  ، هماَّدُخ
ةَّدشب َبابلا  ِتَّقَدف   . اھھجو يف  َبابلا  َقلغأو 

َءوس َّنأو   ، اًّقح ٌتخُأ  هل  سُقرَم  َّنأب  ْتَخَّرصو 
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َّلظو  . هیلإ مَّلكتت  نأ  بجيو  امھنیب  َّلح  دق  ٍمُھافت 
اھتادوھجَم ُعیمج  لشَفلاب  ْتَءابو   . اًَقلغُم ُبابلا 

. هتََملاكُمو سُقرَم  ةيؤرل 

اھَّنأب سُقرَم  ََملعي  نأ  اًقرَف  ُثِدحُيأ  َتلءاستو 
نم ٍدِحاو  ىلإ  َدِصقت  نأ  اھعسُو  يفف   . ةضيرم

ٍذئدنعو  . ةقيرطلا هذھب  اًربخ  هیلإ  َثعبَتل  هئاقدصأ 
نأ اھنم  َسِمتليو   ، اھیلإ َبھذي  نأ  ىسع 

. اَھِلباقُي نأ  هِضفَرِو  اَھلئاسر  هتداعإل  هَحِماست 
ينَتَعیس هَّنإو   ، ديدج نم  هُتخُأ  اھَّنإ  اھل  لوَقیس 

ًالیلق يناعُي  هُلعجَتسو   . اھُّبحي َلاز  ام  هَّنإو   ، اھب
يكحيو اھُكِحاضُيو  اھُبعالُي  َّمُث   ، هَحماسُت نأ  َلبق 

. امور يف  اًمئاد  ُلعفي  ناك  امك  ةِیّلَسُم  اًصَِصق  اھل 

. نَیبِحاشلا ایلوج  يَّدخ  ىلع  عومُّدلا  َِتلاسو 

. ّيقیقحلا َعضولا  ُفرعت  تناك  اھَّنأ  ریغ   ، عئار ٌمُلُح 
َِملَع اذإو   . ءالج ِّلكب  َرمألا  سُقرَم  َحَضوأ  دقف 

هُّقحتست ام  وھ  كلذ  َّنإ  لوَقیسف   ، اھضرمب
. اھسفن ىلع  كلذ  َْتبلج  اھَّنإ  ُلوَقیس   . بْسحف

!’’ ةِھلآلا ِكْتَنََعل  : ‘‘ ديدج نم  ُلوَقیسو 
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. ًالِعف اھتَنعل  دقو 

ناكو  . ءيش ِّلك  َنایسن  َلواحُت  نأ  َّالإ  اھعََسي  مل 
مویلا ناك  دقف   . اھنھذ نم  َسمألا  َوحمت  نأ  اھیلع 
اھعسُو يف  ناك  امو   . َهلمتحت نأ  نم  ىسقأ  اًّقح 

. دَغلا يف  ریكفتلا  ىلع  اھَسفن  َمِغرُت  نأ 

َرمخلا ِتَفشرو   . سأكلا ىلع  اھيََدي  اتَضبق  تَّدتشا 
ِتَّطَح ذإو   . اھَسفن َدِّدشُت  نأ  ًةیجار   ، ديدج نم 
ادبف  ، نكاَّدلا رمحألا  لئاسلا  يف  ْتَقلمح   ، سأكلا

، ًةِحّنرَتُم ْتَفقوو   ، اھنع اًدیعب  هْتَحرطف   . مَّدلاك اھل 
. اھَِدي رِھاظب  اھَمَف  ْتَحسم  َّمُث 

َلَخدف  ، ماِطترالا َةطبخ  سویلويإ  َعمَس 
َحمل َّمُث  ؟ ’’ يتِدّیس  ، ریَِخب ِتنأأ   ‘‘ . لْياتسيَرپلا
ىنحناو  ، ّيماخُّرلا طَالبلا  ىلع  َةشوشرملا  َرمخلا 

. سأكلا َطقتلي  يك 

اھَمالك ًةھِّجوُم   ، ’’ ءيجأ َّالأ  ُبجي  ناك  : ‘‘ َتلاق
اھَدبع سِیّني  َّنإف   . هیلإ ال   ، اھسفن ىلإ  ىرحألاب 
ُِربخُیس سُميرپو   ، سُميرپ ُِربخُیس  قفارملا 

. هابالاك
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اھُتایح َمَّطحتت  نأ  ایلوج  ْتَفاخ   ، هابالاك نود  نمو 
. ًاِّیّلك
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٤

َهلصو ٍّقَر  نع  َمتخلا  َّكفو   ، هَمِداخ سُقرَم  َفرص 
دقل  . ّطقُم ًابِ  ، ةعرُسب هیف  ام  أرقو   . حابصلا كلذ 
اًریثك ٌّيرصِم  وھو   ، لیعامسإ نم  ُةلاسرلا  ِتناك 
هلاق ام  ُّلكو   . يضاملا يف  هعم  سُقرَم  َلَماعت  ام 
لمَّرلاف  . اًحیحص لاَزي  ام  ناك  هتلاسر  يف  ُلُجرلا 

ذإ  ، ىضم ٍتقو  ِّيأ  يف  هنم  رثكأ  ًابولطَم  نآلا  َتاب 
َسُقرَم ُلیعامسإ  رَّكذ  دقو   . باعلألا ُنامدإ  ََمظاعت 
بھذلا نم  هل  سويروأ  ِنویلم  َلَّوأ  َبَسَك  هَّنأب 
نیبراحملا ِتاحاس  ىلإ  رصم  نم  لمَّرلا  ِنحَشب 

سُسفأ يف  اًضيأ  ٌقاوسأ  لمَّرلل  تناكو   . ةَّینامورلا
، ةزاتمُم ةقابلو  ٍماِرتحابف   . ةَّيرصیقو سوثنِروكو 

ِتْمَص َءارو  نِماكلا  َببسلا  لیعامسإ  َسمتلا 
. ليوطلا َسُقرَم 

يف اھامرو   ، هَدیب ةلاسرلا  ىلع  سُقرَم  َضبق 
. هتركاذ يف  هیبأ  ُتوص  ىدَص  َدَّدرتو   . نوناكلا
، وھ هَّنكلو   ، هآ . ’’ ةطنحلا ىلإ  جاتحت  امور  ‘‘

هتوھش يف   ، نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم 
هرورُغ يفو  ةایحلا - عَتمل  نیتَّیبابشلا  هتسامحو 
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امورھَتبلط ام  َدروتسا  ِدق  هیبأ - نم  َُربخأ  هَّنأب 
. ءامِّدلا بُّرَشَتل  ًالمَر  ىرحألاب :

ىلع اھمَد  يف  ةدَّدَمُم  ةفیطل  ٍةاتف  ِةروُصب  اذإو 
ُطِّشمُي هَْتلعج  هَعاب  دق  وھ  ناك  يذلا  لمَّرلا 

نع ماقف   . ریصقلا هَرعش  ءارولا  ىلإ  هعباصأب 
ىلع ةَّلِطملا  ةِذفانلا  ىلإ  َبھذو  ِّيسرُكلا 

. ءانیملا

ًةلَّمحُم ةِیّلِقص  نم  ْتَداع  دق  هنُفُس  ىدحإ  تناك 
ىلع نولمحي  ييرارْكَّسلا  َبقارف   . عئاضبلاب
َصافقأو  ، دولجلا َمَزُحو   ، ةطنِحلا َسایكأ  مِھفاتكأ 

نم اًدِحاو  ىأرو   . ةرِخافلا ةَّیبشخلا  ِفَحُّتلا 
ِستسيرُأ هُمسا  ٌّينودكم  ٌدبع  وھو  هیلإ - نيرظانلا 

يف ِقّقدُيو  ِبقارُي  اًِفقاو  هَدلاو - َدي  ىلع  بَّردت 
دقو  . نحَّشلا ةصیلوب  بجوُمب  تاجَتنملاو  تاَّیِّمكلا 
ِتالحِر نع  سُقرَم  هُملعي  ام  ُملعي  ِستسيرُأ  ناك 
اًنیمأ ناك  امك   ، اھبايإو ةَّینايریلاڤلا  ِنفُّسلا  ِباھذ 
ُلَثَم هُلَثَم   ، نايریلاڤ سُمِسَد  ىركِذل  اًصِلخُمو 
ُةعضب اًضيأ  ناك  كلذكو   . امور يف  سوتسكَس 

، ةَّینايریلاڤلا ةيارلا  َتحت  نولَمعي  نيرخآ  لاجِر 
عم نيزاوملا  ِبرُقب  َفقو  يذلا  سُلیس  مھنمو 
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َّنإ اًّقح   . ةطنِحلا ِنزو  ىلع  نوفِرشُي  سيرُسنِم 
. قالخألا ىلع  مكُحلا  يف  اًفیصح  ناك  هابأ 

، علقُتو وسرت  ٌنفُس  طاشنلا : َديدش  أفرملا  ناك 
ةَّیبشخ َِرباعم  ىلع  نولزنيو  نودَعَصي  ٌلاجر 

نأ اًرَّرقُم  ناكو   . اھاَّيإ َنیغِرفُم  وأ  َعئاضبلا  نیلِّمحُم 
ٌةدِحاو  ، عوبُسألا ةياھن  لبق  هنُفُس  نم  ناتنثا  َرِداغُت 
َّسحأف  . ةَّيرصیق ىلإ  ىرُخألاو   ، سوثنِروك ىلإ 

ىلع تناك  هَّمأ  َّلعل   . ةریخألا ِنتَم  ِبوكر  ىلإ  اًِعفاد 
. ةَّسدَھ هلإ  نع  اًثِحاب  َيضمي  نأ  هل  يغبني   . ّقح

ترَّوكتف  . میحرو ٌّبِحُم  اھَھلإ  َّنإ  ةَّسدَھ  تلاق  دقو 
َفرعي نأ  ُّدوي  هَّنإ   . ةمَكحُم ٍةضبق  يف  سُقرَم  َُدي 

امك  ، ٌّبِحُم ٌهلإ  ُحَمسي  هلجأ  نم  يذلا  َببسلا 
ًةَّلِذُم ًةتیِم  ٌةَّیقت  ٌةِدّبعتُم  َِدباكُت  نأب   ، ضَرتفُي

. ّدح ىصقأ  ىلإ  ةمحَّرلا  َةميدعو 

َةلِواط ىلإ  َعجرو  ةذفانلا  سُقرَم  َرداغ  ٍذئنیح 
ًةبرض ةذفانلا  َةَّيرعَش  ِهتضبَقب  َبَرَض  امدعب   ، ِهلغُش

. ةفینع

ٍّقَر ُّلُكو   ، ةلواطلا ّطغُت  يِ يتلا  قوقُّرلا  ىلإ  قَّدح 
نتم ىلع  سُسفأ  ىلإ  ةبولجملا  عئاضبلاب  ٌّلِجِس 
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نم ةیضاملا : رُھشألا  ءانثأ  يف  هنُفُس  ىدحإ 
ٍةَِّضف يناوأ  شیشرت  نم  ؛  زنوربلا نم  ٍناوأ  نانویلا 

؛ فوُصو ٌرمخ  قشَمِد  نم  ؛  صاصرو حیفَصو  ٍديدحو 
، ةلیمجلا َُللُحلا  َِتناكو   . سوَنبأو ٌجاع  ایسيدور  نم 

ُةدِّدعتملا ُطسُبلاو   ، تازَّرطملاو  ، قرزألا ُشامُقلاو 
ىلع ُلَّمحُتو  قرَّشلا  نم  َِلفاوق  يف  ُلَقنُت   ، ناولألا
دالب نم  ءيج  دقو   . امور ىلإ  ةھِّجوتملا  ِهنُفُس 
ثیب نمو  ؛  زِعاملاو شاِبكلاو  فارِخلاب  بَرَعلا 
ةَّیبرحلا دایجلابو   ، قابِّسلا ةنِصحأب  ةمرَجوت 

. ّينامورلا شیجلل  لاغبلاو 

َّنُھرَثعبو ةلِواطلا  ِنع  َقئاثولا  ًابِضاغ  هَدِیب  َفَرَج  َّمُث 
َجیجَّضلا وھ  هیلإ  جاتحي  ام  ناك   . ضرألا ىلع 

. ةعِّورملا هَراكفأ  َقِرغُي  يك  ٍءيش  َّيأ   ، طاشنلاو
تاماَّمحلا ىلإ  ٍةَّفَحِم  ِءاطِتما  َةرِكف  َطَقسأ  ْذإو 
ىرحألاب هَّجوت   ، اھیلإ َدُّدرتلا  َداتعا  يتلا  ةَّیصوصخلا 

ُةَّماع اھُداترت  تاماَّمح  ىلإ  هیَمدق  ىلع  اًریَس 
ءانیملا ِةفِصرأ  ىلإ  َبرقأ  كلت  تناك  دقو   . سانلا

يف َسأب  الف   . فولأملا هرابتخا  ِقاِطن  َجِراخ  اًئیشو 
. ةیلسَّتلا لجأل  ٍءيش  ِّيأ 

َلخدو  ، ةریغصلا ةَّیساحُّنلا  َسنَرداوُكلا  ُسُقرَم  عفد 
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ِتاَرَظن ًالھاجتُم   ، َةبِخاصلا ِسبالملا  ِليدبت  َةفرغ 
ىلع َّيوطملا  هَكنُت  َكرت  َّمُث   . ةشوھدملا لاَّمُعلا 
دقف  . عجري امدنع  كانُھ  هُدجي  لھ  ًالئاستُم   ، ٍّفر

بھَّذلاب اًزَّرطُمو  فوُّصلا  ِدَوجأ  نم  اًعونصم  ناك 
ُضعب اًمتح  اھیھَتشي  ًةَّلُح   ، ّيناوجرُأ ٍطیَخبو 
يتأي يتلا  ةَّيوضوَفلا  ةسَّسؤملا  هذھ  يداترُم 
ىلع اھَحرطو  ًةفشنِم  َلَواَنت  َّمُث   . نوُّیِّماعلا اھیلإ 

. مويرادیپَّتلا ىلإ  لخدو   ، هِفتك

تاماَّمحلا َّنأ  ىأر  اَّم  لـ ًالیلق  هابِجاح  َبَرطضا 
عم مامِحتسالا  اًداتعُم  نُكي  مل  ذإ   . ةكَرتشُم
يف اًقرَف  ُثِدحُي  ال  كلذ  َّنأ  َضرتفا  هَّنأ  َّالإ   ، ءاِسّنلا
َلخدو ًابناج  َةفشنملا  ىقلأف   . مِحدزملا ِّوَجلا  اذھ 
اًذِخآو ةئفادلا  هایملا  يف  اًمئاع   ، ىلُوألا َةكِربلا 
ماِظن نم  اًءزُج  تناك  يتلا  ةروفاَّنلا  َتحت  هَروَد 

. ءاملا نارَوَد 

تناك  . ةیناثلا َلخدو  ىلُوألا  َةكِربلا  َرداغ  َّمُث 
يف ُّيرطِفلا  ُنَفَعلا  َعلط  دقو   ، ةعَّدَصُم تاَّيراِدجلا 
اھنم ٍلیلقب  ًةرارح  َرثكأ  هایملا  تناكو   . قوقُّشلا
َفَّیكتي يك  ًایفاك  اًتقو  همسجل  َحاتأف   ، ىلُوألا يف 

دقو  . مويرادیپَّتلا نم  ةثلاثلا  ةكِربلا  لخدي  نأ  َلبق 
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، تاماَّمحلاب نوعتمتسي  ٍعَون  ِّلك  نم  نونِطاوُم  ناك 
نم ئشانلا  تامغَّنلا  رُفانَتب  ةفرُغلا  ِتألتماف 

، ًابيرقت َناذآلا  ُّمِصُي  جیجَّضلا  ناكو   . تاجَھَّللا طِالتخا 
ِهراكفأ قارغإل  اًركاَش   ، هب َّرُس  سُقرَم  َّنأ  َّالإ 

. هَیلاوَح ِءاضوَّضلا  ِّمَضِخ  يف  ءادوَّسلا 

راِدجلا ِّرُجآ  ىلإ  هَسأر  َدَنسأو   ، ًالیلق سُقرَم  َصاغ 
َةارابُم َنورجُي  تاَّباشو  ٍناَّبُش  ُةعِضب  ناكو   . هَءارو
طَالبلا ىلع  ُضُكري  ناك  ٌّيبص  َعقوو   . ةَشطَرط

ناك كلذك   . ةحِداص ًةَّداح  ًةلَولَو  َقلطأف   ، ِّلَتبملا
، ةسایسلا يف  ًةیِماح  ًةلَداجُم  ناضوخي  نالُجر 

َنْسَماھتيو نكَحاضَتي  ةوِسّنلا  ُضعب  تَذخأ  امیف 
. َّنُھنیب ام  يف 

َةفرُغ لخد   ، سُقرَم ُةَبلَجلا  ِتَرجضأ  ذإو 
ىلع ٌكونُب  ةفرُغلا  يف  ناكو   . ىرغُّصلا مويراِدلَكلا 
ٌةراجح هِزَكرم  يف  ٌمخَض  ٌنرُجو  ناردُجلا  ِرادَم 
ءاملا َّبَص  اًرزئِم  يَدتَري  ٌّيبوُن  ٌدبع  ىَّلوتو   . ةنِخاس
ناكو  . راخُبلاب ًةِقباع  َةفرُغلا  ًایِقبُم   ، ةراجحلا ىلع 
َُعلصأ ٌلھَك   ، طقف نارخآ  ِناصخش  ةفرُغلا  يف 
ألألت دقو   . سُقرَم نم  ّنِس  اً ُرَغصأ  ٌّباشو  ةَماھلا 
َحارف  ، لَضَعلا ِنَسَحلا  ِّباشلا  مسِج  ىلع  قَرَعلا 
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هقیفر ىلإ  هثُّدََحت  ءانثأ  يف  دلِج  ِةطَشكِِمب  هُليزُي 
. سمھبو ٍةَّيِّرِس  ٍةجَھلب  اًّنس  ربكألا 

، كونُبلا ِدَحأ  ىلع  ىقلَتساو   ، سُقرَم امَھلھاجت 
ِناكملا ُةرارح  َفِّفخُت  نأ  ًایجار   ، هیَنیع َضمغأو 

الب ٍمَون  ِةلیل  ىلإ  ُجاتحي  ناك  دقل   . هَرُّتوت ُةديدشلا 
. مالحأ

ُتاِملَك سُقرَم  ِيعَو  ىلإ  َْتبَّرست   ، ناذِئتسا َنودو 
ةبیَخلاب ٌمَعفُم  موظكملا  هُتوَصو   ، ةَّيِّدجلا ِّباشلا 

اي  ، تاَِّیّنلا ُنسحأ  َّيََدلو  ُتبھذ  دقل   ‘‘ . ةعناخلا
دقل  . يب أزھتسا  سویشادِنڤ  َّنأ  َّالإ   ، سُتسیلاك
اھیلإ أجلي  يتلا  ةعِذَّاللا  َةجھَّللا  كلت  َلمعَتسا 

. هاوِس ٍصخش  ِّيأ  نم  رثكأ  ُفرعي  هَّنأ  ُّنظي  نیح 
فیك  ، سِخاتسا يزيزع   ، يل لُق  : » يل لاق  دقل 

ال ِشرَع  ةَِّمق  ىلع  ُسلجي  ٍهلإب  َنمؤت  نأ  كِنكمُي 
ال ْنكلو   ، ناكم ِّلك  يف  هُزَكرمو   ، ءيش هوُلعي 
ٌهلإ ألمي  نأ  ِنكمُي  فیك  ؟  ساقُي نأ  ُِنكمُي 
ُثیحب ًةيافك  اًریغص  ُنوكي  كلذ  عمو   ، تاوامَّسلا
َلأسو َّيلع ! َكِحَض  َّمُث  ؟ » ناسنإ ِبلق  يف  نُكسي 
ءاكذلا نم  ٍردَق  َّلقأ  ُكلمي  ٍصخش  ُّيأ  ُدِمعي  اذامل 
’’ ؟ َبلصُي هَنبا  َلعج  ٍهلإ  ِةدابِع  يف  ِةبغَّرلا  ىلإ 
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هُِنكمُي ال   ، انُھ ىَّتح  ةِھلآلا ! ِةایحو   . سُقرَم َسََّبَیت 
! وجني نأ 

’’ ؟ هَتبواج َفیك  : ‘‘ ریبكلا ُلُجَّرلا  لأسو 

َّدشأ ُّتب   ، هَتيِرخُس ُتَیناع  امدعب   . هْبِواجُأ مل  ‘‘
يسفن ضِّرعُأ  اذامل   . ةِملَكب َسبنأ  نأ  نم  ًابَضَغ 

يف ام  َّلك  كلذ  ناك  دقل  ؟  لالذإلا نم  ٍديزمل 
َلِخاد يتضبَق  َمِحقُأ  ال  ىَّتح  َهلعفأ  نأ  يعسُو 

!’’ هِسفن ِصیلخَتل  هیلإ  ُتبھذ  انأو   . ِهترَجنَح

’’. سویشادِنڤ عم  ةِلكشملا  نُكت  مل  امَّبُر  ‘‘

ِخیبَوت نم  َبَعترا  هَّنأ  اًحضاو  ناكو  سِخاتسا - لاقف 
’’ ؟ ينعت اذام  - ‘‘ هِخیش

، رمألا لَّوأ  يل  ًاّبر  حیسملا  َعوسي  ُتلبَق  اَّم  لـ ‘‘
. هُفِرعأ ٍصخش  ِّلُك  ةيادھ  يف  ُةبغرلا  َّيلع  ْتَغط 
، ةوارِھك َملاعلا  ىلإ  ديدجلا  يناميإ  ُتلمحف 

اونِمؤي ىَّتح  مھُفِرعأ  نَم  ِّلك  ِبرَضل  اًّدِعتسُم 
’’. ةئطاخ يِعفاود  تناك  دقل   . ةراِشبلاب

ةبغَّرلا ىلع  ٌةئطاخ  ُعفاود  َكَزفحت  نأ  ِنكمُي  فیك  ‘‘
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’’ ؟ سانلا صیلخت  يف 

’’ ؟ سِخاتسا اي   ، ءامَّسلا نم  ُّبرلا  َلزن  اذامل  ‘‘

’’. ّلخُي انصِ يكل  ءاج  ‘‘

، نآلاو  . سویشادِنڤ نأشب  ينتَمَّلك  ام  اًریثك  ‘‘
هَتبسح يذلا  لُجَّرلا  اذھ  ىلإ  َتبھذ  لھ  كُلأسأ :
لَدَجلاب َهبلغت  يكل  ًاّيرِكف  كیلع  اًقِّوفتُم  اًمئاد 

مأ ؟  حیسملا يف  َكَِّرب  ىري  نأ  هل  َتدرأأ  ؟  قِطنملاو
ِّبَّرلل َهبلق  َحبَرت  يك   ، ةَّبحملا عفادب  هیلإ  َتبھذ 

’’ ؟ ّيصخشلا ِهریخ  لجأل 

: ةبآكب ُّباشلا  َباجأ  َّمُث   ، ليوط ٌتمص  َلصح 
’’. ُتمِھَف ‘‘

ٌِّيلَج هَّنإ   . ّقحلا فرعن  نحن   ‘‘ . سُتسیلاك هاَّزعف 
يذلا وھ  هللا  َفطُل  َّنكلو  هللا.  ةقیلخ  يف  عیمجلل 

عم مَّلكتت  امدنعف   . ةبوَّتلا ىلإ  َناسنإلا  ُداتَقي 
كَتبَراحُم َّنأ  رَّكذت   ، ةیلاتلا ةَّرملا  يف  سویشادِنڤ 
ةَّیحورلا مالظلا  تاَّوق  َّدض  اھَّنإ   . وھ هَّدِض  تسیل 

’’ ... َحالس ِهللا ْسبِلا   . هُرسأت يتلا 
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، ًةیناث ةنِخاسلا  ةراجحلا  ىلع  ًءام  ُدبعلا  َبكس 
. ةیقابلا سُتسیلاك  ِتاِملَك  ُةسَھسَھلا  ِتَقرغأف 
ىوِس سُقرم  ْعَمسي  مل   ، ُسیسھلا َنكس  اَّم  ـ لو

دق نَیلُجَّرلا  َّنأ  َكردأ  ىَّتح   ، َضھن ْنإ  امو   . تمَّصلا
َقَرَعلا َطشكو   ، ةطَشكِملا َطَقتلاف   . ةفرغلا ارداغ 

. ًابِضاغ ِهمسج  نع 

ُّيأ  . اًّنس ُربكألا  لُجرلا  لاق  اذكھ  هللا،  حالس 
َُهلإ ناك  اذإ   . ةرارمب سُقرَم  َلءاست  ؟  حالس

، هَسبلِتل اًحالِس  اھاطعأ  دق  روظنملا  ُریغ  ةَّسدَھ 
امُھَذِقنُي َنلو   . ةعِّوَرُم ٍةتیِم  نم  اھذِقنُي  مل  هَّنإف 
ریشبتلا نم  َّباشلا  َرِّذحُي  نأ  َدارأ  ََّمث  نمو   . اًضيأ

. توملا هیلع  ُبلجیس  ٍناميإب 

ٍةيامِح َّيأ  ؟  هِعابْتأل هلإلا  اذھ  يف  ناك  ٍعَفن  ُّيأ 
َقَحلي نأ  ًايِوان   ، كَنبلا نع  سُقرَم  َماق  ؟  مھل مَّدق 
ِفطُّللا َهلإ  َّنإ   . ةقیقحلاب هَھِجاوُيو  سِخاتسا 

يف اوناك  نیح  هینِمؤم  نع  ىَّلخت  اذھ  ِةمحَّرلاو 
! هیلإ ةجاحلا  ِّسَمأ 

. مويرادیجيرفلا لخدو  مويراِدلَكلا  سُقرَم  َرداغ 
ىلع سُقرَم  َفقوف   . اًِنتاف ةرارحلا  ُطوبھ  ناك  دقو 
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اًثحاب  ، ةكِربلا هُتَقلمَح  ْتَحستكاو   ، ةطََّلبُم ٍةحَول 
هَجعزأف  . اًَرثأ امُھل  ِْدَجي  مل  هَّنأ  َّالإ   . نَیلُجرلا ِنع 

ِرِخآ ىَّتح  َحبسو  ةدرابلا  هایملا  يف  َسطغو   ، كلذ
. ةنِرَم ٍّيضايِر  ِةقاشرب  هَسفن  اًِعفار  َجرخ  َّمُث   . ةكِربلا
نع ًةفشنِم  َلَواَنت  َّمُث   ، هسأر نع  َءاملا  َضَّفنو 
ىدحإ ىلإ  اًھِّجوتُم   ، هرْصَخ َلوح  اھَّفلو  ِّفَّرلا 

. كیلدَّتلا تالِواط 

َغرفُي نأ  َلواح   ، ةلواطلا ىلع  ٌدَّدَمُم  وھ  امیفو 
َدیسمَّتلاو َتیبرَّتلا  َعََديو  ءيش  ِّلك  نم  هَنھِذ 

اًتيَز ُِكّلَدملا  َّبص  دقو   . ِهناحيرُي ِهتالضعل  نیَّيوَقلا 
نأ هنم  ًاِبلاط   ، هيَذخَفو هَرھظ  هب  َدَّسَمو  هِّفك  يف 
ٌدبَع َطَشَكو   ، سُقرَم َفقو   ، َغَرَف اَّم  ـ لو  . ِبلقَني

. ىرخُأ ٍةطَشكِمب  تيَّزلا  َضئاف 

َلوح ٍتاعِمتجُم  ًءاِسنو  نونَّرمتي  ًالاجِر  سُقرَم  َزواج 
هَشھدأو  . ليدبتلا فَرُغ  ىلإ  هَّجوتو   ، ةَّیحَول ٍباعلأ 

ُهَكنُت ىَدتراف   . هَكرت نأ  َقبس  ُثیح  َهبَوث  َِدَجي  نأ 
ِتاماَّمحلا َرداغ  َّمُث   . َّيزنورُبلا َمازحلا  َتَّبثو   ، ًايِّولَتُم

. اَھلخد اَّم  َناك لـ اَملثِم  اًِقلَق 

نولاَّوجلا ُةعابلاو   ، عراشلا ُألمت  كاشكألا  تناك 
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نیلخادلل تامدِخلاو  عئاضبلا  ِفلتخُم  ىلع  نوِلّلَدُي 
سُقرَم َّقشو   . اھنم نیجراخلاو  تاماَّمحلا  ىلإ 
ىھَتشا ِدق  كلذ  َلبق  َناك   . دوشُحلا َربع  هَقيرط 

، ةَّیصخشلا ِهراكفأ  ِقارغإل  َةَّيوضوَفلا  ةَّماعلا  َةَبلَج 
ةَّصاخلا هتَراد  يف  َنوكُّسلاو  َةلزُعلا  َدارأ  نآلا  هَّنكلو 

. اًمامت اھنانِع  ِقالطإل 

. هَكِردُي يكل  َضكرو  هِمساب  مھَدَحأ  ٌّباش  ىدان 
اذھ َعَجارَتف   ، سُقرَمب َمَدطصا   ، كلذ َلعف  ذإو 
ىدلو  . هَءارو اًصخش  َمدص  ذإ  ٍةمیتَشب  َربَربو  ًةوطُخ 

ُلَع نم  َرظنو  َتَفَتلا   ، ةأرما نم  ٍةفیفخ  ٍَملأ  ِةخرص 
. كیمس ٍّيدامر  ٍباجحب  ٍفوفلَم  لیئض  ٍمسِج  ىلإ 

ةریغصلا اھُديو   ، اًضرأ ُطقَست  تداكو  ْتَحَّنرتف 
. اَھنُزاوت َدیعتست  نأ  َتلواح  ذإ  زاَّكُعب  ٌةِثّبَشتُم 

: ةعرُسب ًالئاق  اھَتَّبثو   ، اھِعارذب سُقرَم  كسمأ 
نأ َلََدب  َرَعَشو -  ، ةَّدِحب اھَسأر  تَعفرف  ُرذتعأ ’’! ‘‘
َِزّیمُي نأ  هعسُو  يف  نُكي  مل   . هیلإ ُقِّدحُت  اھَّنأ  ىري -
يذلا نكادلا  ِّيدامَّرلا  باجِحلا  َتحت  اھِھجو  َحمالم 
تأطأط دقو   . اھیَمدق ىلإ  اھسأر  نم  اھاَّطغ 

نع َلءاستف   ، هنم َئبتخت  يك  ةعرُسب  اھَسأر 
نأ ُِنكمُي   . اھُباِقن ّطغي  اھیِ يتلا  ِةبیھرلا  ِةھاعلا 
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. اھعارِذ نع  هَدي  َبحسو   . َءاصَرب ىَّتح  نوكت 

َرعشو  . عمَجلا َربع  اًدِعتبُم  ىشمو   ، اَھلوح اطخ  َّمُث 
ةأرملا كلتب  اذإف   . ءارولا ىلإ  َتَفَتلاف   ، هِبقارُت اھَّنأب 
َطسو ًةِفقاو  لاَزت  ام  يھو   ، هیلإ ُتِفتلت  ةبَّجحملا 
يشمت تَضمو  تَرادف   . ًالوھذَم َفَّقوتو   . سانلا ِرَھن 

، عمَجلا َربع   ، قيرطلا ةعِراق  ىلع  رَذَحو  ٍبارِطضاب 
. هنع ًةدِعتبُم 

كلت ُرظنَم   ، بيرغ ٍوحن  ىلع   ، َسُقرَم َقرتخا 
ُّقشت يھو  تَمِدُص  ذإ  ةبَّجَحملا  ِةقولخملا 
عراشلا يف  نیمِحَدزملا  سانلا  عومج  َربع  اھقيرط 
َْتلخد ىَّتح  اَھبقارو   . تاماَّمحلا َماَّدُق  ِقّیضلا 

الب  ، اًجالع ًةسِمَتلُم   ، ءاَّبطألا ِكاشكأ  نم  اًدحاو 
. ِهتَراد َوحن  اًدِعتبُم  َهَّجوتو  َراد  َّمُث   . ّكش

. هتءابع َذخأو   ، ُّيثنِروكلا هُدبع   ، سُكیل هب  َبَّحر 
اذھ اھعم  ىَّشعتت  يك  كُتَِدلاو  َكتَعد  دقل  ‘‘

’’. يِدّیس  ، ءاسملا

. اھتيؤر نم  َنَّكمتأ  نل  ِيّنأب  اًَربَخ  اھیلإ  ْلِسرأ  ‘‘
َحتفو ةَّیصوصُخلا  َهترجُح  َلخد  َّمُث  اًدغ .’’ اھروزأس 
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اذإف  . ِهتَحیطَس ىلإ  ّدؤملا  ةيِ ةَّيديدحلا  ةَّيرعَّشلا 
دق ناكو   . سافنألا ُِسبَحي  نویسیمطرألا  رظنمب 
ًايوان  ، رظنملا كلذ  لجأ  نم  ةراَّدلا  هذھب  ًةورث  َعفد 
هَّنأ َلَّیخت  دقو   . هل ًةجوز  انھ  ىلإ  ةَّسدَھب  َيتأي  نأ 

ةحیطَّسلا هذھ  ىلع  اھعم  ٍحابَص  َّلُك  يضمُیس 
لامج ىلع  ةَّلِطملاو  سمَّشلل  ةفوشكملا 

. فَصوُي يذلا ال  سُسفأ 

. اًرمخ سُكیل  هیلإ  َرَضحأو 

فِرعت اذام  : ‘‘ هیلإ َرُظني  نأ  َنود  سُقرَم  هل  لاقف 
ِدق ناك  وھو  ؟ ’’ سُكیل اي   ، نِیّیحیسملا نع 
دقو  . سُسفأ ىلإ  هتدوَع  َرثأ  ىلع  سُكیل  ىرَتشا 
فَّقثت هَّنأب  اًروھشم  ناكو   ، اًمِداخ ُّيثنِروكلا  َعِیب 

اَّم َرحتنا لـ ٌّينانوي  اذھو   ، ِقباسلا هِدّیس  دي  ىلع 
َلَمَتشا ِلھ  سُقرَم  َلءاستو   . سالفإلا هَجاو 

. ةَّینيدلا نوؤشلا  ىلع  ِهمداخ  ُفیقثت 

’’. يِدّیس  ، دِحاو ٍهلإب  نونمؤي  مھَّنإ  ‘‘

’’ ؟ مھِھلإ نع  فِرعت  اذام  ‘‘
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’’. يِدّیس  ، هُتعِمس ام  طقف  ‘‘

’’. هَتعِمس ام  يل  لُق  ‘‘

’’. دوھیلا ُحیسم  وھ  نِیّیحیسملا  هلإ  َّنإ  ‘‘

’’. اًمامت هُسفن  ُصخَّشلا  اًذإ  امُھ  ‘‘

الو ًاّيدوھي  ُتسل  انأف   . يِدّیس  ، ُمزَجلا ُبُعصي  ‘‘
’’. ًاّیحیسم

اًنيد ُقنتعت  ٍنيد  َّيأ   ‘‘ . هیلإ رظنو  سُقرَم  َتَفَتلاف 
’’ ؟ كل

’’. يِدّیس ةمدخب  نِموُأ  ِيّنإ  ‘‘

اي  ، نِمآ ٌباوج   ‘‘ . ةفيرظ ًةكحِض  سُقرَم  َكِحَضف 
ُتسل : ‘‘ لاقو ةناصَِرب  هیلإ  َرظن  َّمُث  سُكیل .’’

’’. اًدبع ، ال  ًاناسنإ كتفصب  ينبِجأ   . َكُنِحتمأ

نل هَّنأ  سُقرَم  َّنظ  ىَّتح   ، ًاليوط سُكیل  َتمص 
. يِدّیس اي  ُفرعأ  ال  : ‘‘ ةحارصب لاق  َّمُث   . اًدبأ َبیجُي 
امف اذھ  اَّمأ   ، يتایح يف  نيریثك  ًةِھلآ  ُتدبع  دقل 
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’’. ّطَق هُتدبع 

’’ ؟ مھنم ٌّيأ  كناعأ  لھو  ‘‘

’’. يننونیعُي دق  مھَّنأ  يداقتعا  يَنناعأ  ‘‘

’’ ؟ نآلا نمؤت  اذامب  ‘‘

ىلإ َلَّصوتي  نأ  بجي  ٍناسنإ  َّلك  َّنأب  ُنِموُأ  ُِّتب  ‘‘
ةداِفتسالا ىصقأ  َدیفَتسيو  هِعضَوو  ِهتایح  ِمُّھََفت 

’’. ّرُح اً مأ  ناك  اًدبَعأ  ٌءاوس   ، انوكي نأ  ُِنكمُي  اَّمم 

رارِغ ىلع   ، توملا َدعب  ٍةایحب  ُنِمؤت  َتسل  اًذإ  ‘‘
َمامأ نودجسي  نيذلا  ِوأ   ، لیبیس نودبعي  نيذلا 

’’. اذھ ِّيرصانلا  َعوسي 

باجأو  ، هِدّیس توص  يف  ةَّدِحلا  سُكیل  َعمس 
’’. اھب ُناسنإلا  َنِمؤي  نأ  ٍّزَعُم  ٌرمأ  : ‘‘ رَذَحب

’’. سُكیل اي   ، ًاباوج اذھ  سیل  ‘‘

’’. يِدّیس  ، اھُسِمتلت يتلا  َةبِوجألا  ُِكلمأ  امَّبر ال  ‘‘
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اًقداص َنوكي  نل  سُكیل  َّنأ  اًِملاع   ، سُقرَم دَّھنتف 
لیبس يف  ًاطیسب  ًانأش  ناك  دقو   . هعم اًمامت 

َّنأ ولف   . ةَّیقیقحلا ُهَرِعاشم  ُدبَعلا  َمتكي  نأ  ءاقبلا 
. ةَّیح ُلازت  ام  َتناكل   ، اَھناميإ تَمَتك  ةَّسدَھ 

جاتحأ يتلا  َةبِوجألا  ُِكلمت  َتسل  ال،  : ‘‘ سُقرَم لاق 
، حَِّملُت اَمبسح   ، ُضِرتفأ  . اھُكلمي َدَحأ  امَّبرو ال   . اھیلإ
، َهترمخ َبِرش  َّمُث  ّصاخلا .’’ هَنيد  ٍصخش  ِّلُِكل  َّنأ 
وھ مھُنيِد   ، سانلا ِضعب  ىلإ  ةبِسّنلاب  : ‘‘ لاقو
، فارصنالا َكُِنكمُي   ‘‘ . سأكلا َّطَحو   ، ’’ مھُتوَم

’’. سُكیل

. ةحیطَّسِلل سُقرَم  ةَرداغُم  َلبق  ُسمَّشلا  َِتباغ 
نأ اًِّحلُم  اًرمأ  هل  ادب  ذإ   . هَّمُأ ةرايز  ِنأشب  َهيأر  رَّیغف 

. ةلیَّللا اھَِمّلكُي 

انََغَلب  ، يِدّیس  ‘‘ . لصو اَّم  َبابلا لـ سویلويإ  هل  َحتف 
’’. ءاسملا اذھ  َيتأت  نل  كَّنأب  ٌَربَخ 

يِّمُأ َّنأ  َّيلإ  لَّیخُي  : ‘‘ اًعاترُم لاق   ، ةھدَّرلا َلخد  ذإو 
هَحرطو  ، َهباك َعلخ  َّمُث  ءاسملا .’’ اذھ  تَجرخ 

. ّيماخُر ٍكَنب  ىلع  ٍلامھإب 
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اھَّنإ  ‘‘ . هعارِذ ىلع  هَعضوو  َباكلا  سویلويإ  َطقَتلاف 
يف حِرَتسا   ، يِدّیس ًءاجر   . اھموُيرارال يف 
َكَّنأ َكتِدلاو  ُِغّلبُأ  انأو   ، لْياتسيَرپلا وأ  موینیلكيرتلا 
يذلا َطَّلبملا  َقاوِّرلا  َلخدو  َسُقرَم  َرداغ  َّمُث  انھ .’’
ةَّیبرغلا ةيوازلا  تناكو   . لْياتسيَرپلا ىلع  ُحتفني 

ةَّیصوصُخلا ِلجأل  َّرقتسا  ُثیح   ، مويرارَّاللا ُنِضتحت 
سویلويإ ىأرو   ، اًحوتفم ُبابلا  ناك   . ةنِیكَّسلاو
اھُسأرو  ، ّيسرُك ىلع  ًةسلاج  يبیف  َةِدّیسلا 

: صالخإب لاقف   . هَوحن ْتَتفتلاو  هْتَحملف   . ٌّينحَم
’’. يتِدّیس  ، ِكتاَولَص يتَعطاقُم  ىلع  اًرذُع  ‘‘

اذھ َديدشلا  يقاھرإ  َّنإ  اًّقح   . سویلويإ  ، سأب ال  ‘‘
يفو  ، تَضھن َّمُث  يزیكرت .’’ َنود  ُلوحي  َءاسملا 
ًةديدج ٍبََعت  َطوطخ  سویلويإ  ىأر  حابصملا  ءوَض 

’’ ؟ رمألا ام   ‘‘ . سینألا اھھجو  يف 

’’. انھ ِكُنبا  ‘‘

ّطختُم ًةیِ ْتَعرسأو  هوُأ ’’!  ‘‘ ةمِستبُم تلاقف 
. سویلويإ

َظِحالُي نأ  َلِمأف   . اھُِقناعُي اھَنبا  َدھاشو  ُدبَعلا  اھَِعَبت 
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اھتَّوق نم  اًریثك  اِھقافنإ  نأشب  اھیلإ  َمَّلكتيو  اھَءایعإ 
ِرجف ذنم  َْتبھذ  دق  تناك  ذإ   . ءارَقُفلاب ءاِنتعالا  يف 
ىَّطخت دقو   . تاعيَوُس ُذنم  َّالإ  ْعجرت  ملو  مویلا  كلذ 
َحمست ْنأب  اھیلع  َحرتقي  نأ  هَتلواحُم  يف  هَّدح  ًةَّرم 

ام ءارقُفلا  ىلع  اوعِّزوُي  نأب   ، نيرخآلا ماَّدُخلل  وأ   ، هل
تَّرصأ امَّنإ   . ساِبلو ماَعط  نم  مھیلإ  َهلاصيإ  ْتَدارأ 
يعاود نم  وھ  كلذب  َمایقلا  َّنأ  ىلع  يبیف 

. اھرورس

اذھ اھُتيأر  اَّم  ٍریَخب لـ انیثأ  ُنبا  ِنُكي  مل  : ‘‘ تلاق دقو 
’’. اًدغ ًالاح  ُنسحأ  وھ  لھ  ىرأ  نأ  ُّدوأو   ، حابصلا
نم اًددع  اھُجوز  ىضمأ  ٍةأرما  نأشب  مَّلكتت  تناكو 

نُفُّسلا نم  ٍةدحاو  ِنتَم  ىلع  اًرِحبُم  نینسلا 
يف ةنیفسلا  ِبناج  قوف  نم  َفَرجناو   ، ةَّینايریلاڤلا
تَقداص  ، ِدّیسلا ِةافو  ُذنمف   . ةیتاع ٍةَفِصاع  ءانثأ 

ًءابآ وأ  اًجاوزأ  ْتَدقف  يتلا  تالئاعلا  َعیمج  يبیف 
، ةَّینايریلاڤلا نُفُّسلا  نتم  ىلع  مِھتمدخ  ءانثأ  يف 

. اھضاوحأ يف  وأ 

اھتارايز يف  يبیف  ُِقفارُي  اًمئاد  سویلويإ  ناك 
ْتلَّمرت  ، ةَّباش ًةأرما  ىأر  ةَّرمو   . ةجاتحملا تالئاعلل 

، اھدالوأ ةلاعإل  ًالیبس  َِدَجت  ََّالأ  اھَعَّورو  اًثيدح 
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نكسملا ىلإ  اھلوصُو  َلاح  يبیف  مامأ  ُحطبنت 
ةَّباشلا َةلمرألا  ِتَماقأو   ، يبیف تَعاتراف   . شِحوملا
اھُسفن يھ  يبیف  تناك  اَّملف   . اھتَقناعو ًالاح 

دقو  . ىسألاو ِةَّیلبلا  ىنعم  ُمَھفت  َْتتاب   ، ةلمرأ
ةَّباشلا َةأرملا  ُِمّلكُت  ٍتاعاس  َعضب  تَثكم 

. ءازعلا اھل  ًةمِّدقُم   ، ديدشلا اِھنزُح  يف  اھُكِراشُتو 

تناك اھَّنأل   ، ًالیلج اًمارتحا  َهتِدّیس  سویلويإ  َمرتحا 
ٍفوَخو ةَّیلوؤسملاب  ٍروعش  ال   ، ٍةَّبحم ِعفادب  يطعُت 

نكاسملا يف  ماتيألاو  ُلِمارألاف   . عاعَّرلا نم 
نُفُّسلا ةفِصرأ  َبرُق  ناذِرجلاب  ةءوبوملا  ةریقحلا 
اذكھو  ، مھُّبحت اھَّنأ  نوَملعي  اوناك  سُسفأ  يف 

. ِلباقملا يف  اھوُّبحأ 

اھُّبح َبَعتملا  اھَھجو  َءاضأ  ذإ  سویلويإ  اَھبقار  نآلاف 
َيتأت نل  َكَّنأب  اًَربَخ  َكُمِداخ  َلسرأ  : ‘‘ تلاقو  . اِھنبال
ٌلوغشم َكَّنأ  ُتدقتعاف   . سُقرَم اي   ، ءاسملا اذھ 

’’. رَخآ ٍءيشب 

َّيأ ِقّلعُي  مل  هَّنأ  ریغ   ، اَھبعت سُقرَم  ظحال  دقو 
يف َرثكأ  َحيرَتست  نأ  ىلع  اھَعَّجش  دق  ناك   . قیلعت
َّنإ َّمُث   . هُتحیصن اھْتَعفن  امَّلقو   ، اھل ةریخألا  هترايز 
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. ءاسملا اذھ  هَنھِذ  َْتلقثأ  ىرخُأ  اًرومُأ 

’’. ًاِّیلَم اھیف  ِرّكفُأ  نأ  ُتدرأ  ٍرومُأ  ُةعِضب  يل  تناك  ‘‘

سُقرَم اھَذخأف   ، موینیلكيرتلا الخدو   . هیلع َّحلُت  مل 
َضفرو  . ىرخُأ ىلع  وھ  َئكَّتي  نأ  َلبق  اِھتَكيرأ  ىلإ 
يبیف ْتَسمھف   ، هل سویلويإ  اھمَّدق  يتلا  َةرمخلا 
اًزبُخ هیلإ  َرِضحُي  يك  سویلويإ  ىلإ  ٍتاھیجوَتب 
ىَّتح ربَصب  ْترظتنا  َّمُث   ، اًحَّرَشُم اًمَحلو  ًةھكافو 
ٍلكشب مَھفُتس  اھَتلئسأ  َّنأ  ًةِملاع   ، سُقرَم َمَّلكتي 
ًةلئسأ َلأسُي  نأ  اًمئاد  هَركي  ناك  سُقرَم  َّنأل  ؛  رخآ
ةطساوب رثكأ  مَّلعتت  نأ  اھنأش  نمف   . هتایح نع 

ِرابخأ يف  تقولا  ةیِضمتب  ًایضار  ادب   ، نآلاو  . ءاغصإلا
. اھَتبلج يتلا  عئاضبلاو  ةعجارلا  ِنُفُّسلا 

َضعب َْتبلجو   ، ةَّيرصیَق نم  اِننُفُس  ىدحإ  تَعجر  ‘‘
َةِلفاق نم  تازَّرطملاو  ةلیمجلا  ءاقرَّزلا  ةشمقألا 
’’. هَنيديرُت ٍءيش  ِّيأب  َِكیتآ  نأ  ينُِنكمُي   . قرَّشلا

ُّدوأ ِيّنكلو   . سُقرَم اي   ، ٍتازَّرطُم ىلإ  ُجاتحأ  امَّلق  ‘‘
اذإ ِفوُّصلاو   ... قرزألا شامُقلا  ضعب  ىلع  َلوصحلا 
ًاباوثأ َعنصت  نأ  عیطتست   ، كلذ نمف  كيََدل .’’ ناك 
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. اِھلِمارأل

ِدَوجأ نم   ، مویلا َحابص  قشمِد  نم  ٌءيش  َلصو  ‘‘
’’. ةَّیعون

نأشب ثَّدحتي  وھو  ًالیلق  ماعطلا  نم  يقتني  هَْتبقار 
ٍصاخشأو  ، ِهلَمَع ِبوتُرو   ، تادراولاو تارداصلا 

مل هَّنأ  تَِملع   ، هل اھئاغصإ  ةَّدم  لاَوطو   . مَُھلباق
. ًالعف َهلاب  ُلغشي  امب  ْمَّلكتي 

اًموي ةَّسدَھ  ِكَتثَّدح  لھ  : ‘‘ اھاَّيإ اًئِجافُم   ، لاق َّمُث 
’’ ؟ اھتلئاع نأشب 

ناك دقف   . هُّمُأ تفَرَع  اَّمم  رَثكأ  ُفِرَعي  هَّنأ  اًنیقي 
مَّلكتت َملأ   ‘‘ . اًديدش اًمارَغ  ةدبَعلا  ةاتفلاب  اًمَرغُم 

’’ ؟ اھتلئاع نأشب  ُّطق  اھعم 

يف اوتام  مھَّنأ  ُتْضَرتفا   . ّطق اًّمِھُم  ُرمألا  ُدبي  مل  ‘‘
ٍءيش ِّيأب  ًةَّرم  ِكتَربخأ  لھ   . سدُقلا ةنيدم 

’’ ؟ مھنع

مل اذإ   ‘‘ . ًاليوط اًتقو  يضاملا  يف  يبیف  ْتَرَّكفت 
يل ْرُكذت  مل   . ًاّيراَّخف اھوبأ  ناك   ، ةِركاذلا ِيّنَُخت 
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نم نوتأي  اوناك  َسانلا  َّنإ  تلاق  اھَّنكلو   ، ّطق هَمسا 
ناكو  . هعم اوثَّدحتيو  ُلَمعي  هوِبقارُي  يك  ٍةدیعب  ٍءاحنأ 

. ةئَیل اھتخُأ  ُمسا  ناك   . ىرغُص ٌتُخأو  ٌخأ  اًضيأ  اھل 
دقو  . اًّدج ًالیمج  اًمسا  هُتبسح  ِيّنأل  هُرَّكذتأ  انأو 
ىلإ اتَذِخُأ  امدنع  َْتتام  اھَتخُأ  َّنإ  ةَّسدَھ  َْتلاق 

تاریسألا عم  اتِزجُتحاو  ِّيدوھیلا  لكیھلا  بئارخ 
’’. ءاِسّنلا ِراد  يف 

’’. اًضيأ ِرسألا  يف  اھُّمُأو  اھوبأ  َتام  لھ  ‘‘

ةنيدملا ىلإ  َقلطنا  اھابأ  َّنإ  ةَّسدَھ  تلاق  ال.  ‘‘
تتام دقو   . ّطق عجَري  ملو   . عوسي نع  َمَّلعُي  يك 
ِفیسب اھوخأ  َلِتُق  َّمُث   ، عوجلا نم  ُدعب  ام  يف  اھُّمُأ 

’’. ةنيدملا َِتطقس  امدنع  ٍّينامور  ٍّيدنُج 

اھآر اَّم  لـ ًةلیحن  ةَّسدَھ  تناك  مك  سُقرَم  َرَّكذتف 
علطي اھُرعش  أدب  دقو  اًقولحم  اھُسأر  ناك   . ةَّرم َلَّوأ 
اَھبِسح دق  وھو   . اًّدج ٍبيرق  ٍدھع  ُذنم  اًدَّدجُم 

. اًضيأ كلذ  لاق  امَّبرو   . ةعَِشب

ًالئاستُم  ، ’’ سدُقلا ةنيدم  يف  ٍّيراَّخف  ُةنبا  : ‘‘ لاق
. ةقيرط ةَّيأب  هَدِعاسُت  نأ  كلذ  هتفرعم  نأش  نِمأ 
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’’. سدُقلا نم  ، ال  لیلجلا نم  اھُتلئاع  تناك  ‘‘

يف نولعفي  اوناك  اذامف   ، لیلجلا نم  اوناك  اذإ  ‘‘
’’ ؟ سدُقلا ةنيدم 

َّنأ رَّكذتأ  ِيّنأ  ودبي   . سُقرَم  ، ةنِّقیَتُم ُتسل  ‘‘
ةنيدم ىلإ  ُعجرت  تناك  اھَتلئاع  َّنإ  تلاق  ةَّسدَھ 

. ّيدوھیلا حصِفلا  دیع  َناَّبإ  ةنسلا  يف  ًةَّرم  سدُقلا 
ةكرشلاب اولِفتحي  يك  نوبھَذي  اوناك  دقف 

’’. قيرطلا عابتأ  نم  نيرخآ  نینِمؤم  عم  ةسَّدقملا 

’’ ؟ ةسَّدقملا ةكِرَّشلا  امو  ‘‘

نيذلا اھیف  ُكراشتي  ٍرمخو  ٍزبُخ  ُةمیلو  يھ  ‘‘
اھنولكأي مھَّنإ   . مھل ًاّبر  َحیسملا  َِدّیسلا  نوَلبقي 

، ریثكب كلذ  نم  َرثكأ  تناك  دقل  هاركِذل .’’ ًءایحإ 
نم اًثِعبنُم  َلاؤسلا  ِتأرو   . مھفي نل  سُقرَم  َّنكلو 

؟ ّكَّشلا هرَواس  لھف   . هئامیِس ِمُّھجتو  هیَنیع 

نع اًریبك  اًرادقِم  نیفرعت  ِكَّنأ  ودبي   ، هاَّمُأ ‘‘
’’ ؟ ةَّیحیسملا تاسَرامملا 

. رسيألا َلیبسلا  ِتَراتخا  اذل   ، هَجعزُت نأ  ْدِرُت  ملف 
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اھَّنإ  . نینس عبرأ  انتیب  يف  ةَّسدَھ  تَضمأ  دقل  ‘‘
’’. يدنع اًّدج  ًةزيزع  َتتاب 

ىلع يدلاو  َدشن  فیك  َمھفأ  نأ  يعسُو  يف  ‘‘
’’ ... ْنكلو  ، ریخألا هِسََفن  عم  َدولُخلا  حجرألا 

’’. دولُخلا ، ال  سُقرَم اي   ، َمالسلا كوبأ  َسَمَتْلا  ِدقل  ‘‘

، هتِدلاو يف  َرییغتلا  َّسحأ  دقل   . اًِقلَق سُقرَم  َفقو 
َرِسَخ دقل   . لأسي نأ  دِرُي  ملو   . هینَعي ام  َيشخو 
اھِھلإب مواسملا  ِریغ  اھناميإ  ببسب  ًالصأ  ةَّسدَھ 
ُدبعت نآلا  هُّمُأ  تناك  اذإ  ُنوكي  اذامف   . روظنملا ریغ 

هل تَرطخ  نأ  ِدَّرجُمب  هُتَدِعَم  تَدقعنا  ؟  هَسفن َهلإلا 
. ةركفلا هذھ 

’’ ؟ سُقرَم اي   ، اھَّلك َةلئسألا  هذھ  ُحَرَطت  اذامل  ‘‘

اًثِحاب ِباھَّذلاو  ِكِحارتقاب  لمعلا  يف  ِرّكفُأ  ِيّنأل  ‘‘
’’. ةَّسدَھ هلإ  نع 

اھُبلق َصقتراو   ، ةفیفخ ًةقھَش  يبیف  َتبحس 
’’ ؟ ِيّلصُت نأ  يونت  لھ   ‘‘ . اًحرف
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’’. ةَّيدوھیلا دالب  ىلإ  بھذأس  لب  ال،  ‘‘

نأ بجي  اذامل  ؟  ةَّيدوھیلا : ‘‘ تلاقو  ، هُباوج اَھلھذأف 
’’ ؟ اذكھ اًدیعب  َيضمت 

ٍَدَلب نم  ُلضفأ  ٍّيدوھي  ٍهلإ  ىلع  روثعلل  ٍناكم  ُّيأ  ‘‘
’’ ؟ ّيدوھي

ًةِثّبشَتُم  ، هنالعإ ِةمدص  نم  َقیفَتست  نأ  َْتلواح 
. هتاملك ِنومضم  يف  َحال  يذلا  لَمألا  ِصیَصِبب 

’’ ؟ اًّقح ٌدوجوَم  ةَّسدَھ  هلإ  َّنأب  نمؤت  تنأ   ، اًذإ ‘‘

لھ يردأ  ُتسل  : ‘‘ ةحارَصب لاق  ذإ   ، اھَقحس هَّنأ  ََّالإ 
َلَضفأ اًمھَف  اھُمھفأ  امَّبُر  ْنكلو   . ءيش ِّيأب  ُنِموُأ 
ىسع  . ةَّيدوھیلا دالب  يف  اھیلإ  ُبرقأ  ِيّنأب  رُعشأو 

ةياغ ٍوحن  ىلع  اذھ  اھَنيِد  ْتَقنتعا  اذامل  َفِرعأ  نأ 
َقَّدحو ماخُر  ِدومع  ىلإ  َدنَتسا  َّمُث  دانِعلا .’’ يف 
ةَّسدَھ َمَّلك  دق  ناك  ُثیح   ، اًجِراخ لْياتسيَرپلا  ىلإ 

ةَّرم َلَّوأ  امور  ُترداغ  اَملبق   ‘‘ . ىضم ام  يف  اًریثك 
انأ اَّنُك   ، يِدلاو عمو  ِكعم  انھ  ىلإ  ُتئجو 
َرمخلا َنیبِراش  ًةليوط  ٍتاعاس  ُسلجن  يئاقدصأو 

’’. نیثِّدحتُمو
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ناك ناعوضوَم   ‘‘ . ديدج نم  اھَھجاوي  يك  َتفتلاو 
ةسایِّسلا ًابوبشَم : اًشاقن  اریثُي  نأ  نومضملا  نم 

اوَقلطأ ٍةِھلآل  يئاقدصأ  َُمظعُم  َدَّبعت  دقو   . نيِّدلاو
َّالإ  . سُخاب  ، سیمطرأ  ، سيزيإ مِھتاَّذل : َنانِع  مھل 

’’. ةجاحلا وأ  ِفوخلا  ِعفادب  اودَّبعت  َنيِرخآ  َّنأ 

ُيشملا امَّنأك   ، مَّلكتي وھو  يشمي  أدب  َّمُث 
راكفألا ِفلتخُم  يف  ًاِّیلَم  ریكفتلا  ىلع  هُدِعاسُي 

. هنم تَغار  ِلاوَّزلا  ةعيرس  ًةصالُخ  ُبلطي  وھ  امیف 
نودُجسي دونجلا  ؟  كلذك سیلأ   ، ٌّيقِطنَم ٌرمأ  ‘‘

ٍةدالو ِلجأل  اریح  ىلإ  َنعَّرضتي  ىلابَحلا   . سْراِمل
َمامأ مَھيديأ  نوعفري  مُھاضرَمو  ُءاَّبِطألا   . ةِملاس
نوأجلي ُةاعُّرلا   . ءافِّشلاب مھنایْتإل  سویپیلكسأ 

’’. ناپ لثم   ، ةشِحوُم َِنكامأو  ٍلابِج  ِهلإ  ىلإ 

َناسنإلا َّنإ  ُلوقتأ  ؟  سُقرَم اي   ، ٌلئاق َتنأ  اذام   ، اًذإ ‘‘
َهلإ َّنإ  ؟  هتابغَرو هتاجاح  َبسح  ًةَِھلآ  ُقلخي 
ٍداف ىلإ  اھتجاح  نم  ٍعفادب  َّالإ  ُّطق  دَجوُي  مل  ةَّسدَھ 

’’ ؟ اھتَّيدوبُع نم  اھرِّرحُي 

ىلإ ُأجلي  ٍءودھب  اھب  ْتھَّوفت  يتلا  اھُتلئسأ  هَتلعج 
هیف ُنكسي  يذلا  ََدَلبلا  َّنإ  وھ  هُلوقأ  ام   ‘‘ . عافِّدلا
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ُلَقعُي اًرمأ ال  ُنوَكیفأ   . هتایح َةقيرط  ُِبلوقُي  ُناسنإلا 
’’ ؟ هتاجاحب يَفي  اًھلإ  ُناسنإلا  َبلوَقُي  نأ  اًذإ 

ناك دقل   . رَّطفتي ٍبلقب  هتاَّيَرَظن  ىلإ  يبیف  تغصأ 
َّنأ ُدبي  ملو   ، نَیبَّذعُم امھالكو   ، نیَّلاض اھيَدلَو  ِالك 

امِھكَرت ىوِس  ٍءيش  َّيأ  َلعفت  نأ  اھعسُو  يف 
سُمِسَد ِتادوھجَم  َّنإ   . َّصاخلا امھَقيرط  ناكُلسي 

ْتَءاب جھابملا  ىلع  شئاطلا  ایلوج  ِلابقإ  ِطبَضل 
سُقرَم ْتبَّرق  يتلا  يھ  ةَّسدَھو   ، ّيثراك ٍلشفب 

انھ ٌةسلاج  يھ  امیف   ، نآلاو  . ةلئاعلا ِدقوَم  ىلإ 
ٍداب ُءودھلاو   ، اھنبا ىلإ  يغصُت   ، موینیلكيرتلا يف 
دقل  . اھَرعش َفتنتو  َخرصتو  َقعزت  نأ  تَدارأ   ، اھیلع
ناك امیف  نِمآ  ٍئطاش  ىلع  ٌةفقاو  اھَّنأب  ْترعش 
نَم ُعلتبي  ٍِملظُم  ٍرحب  يف  اھیَنیَع  َمامأ  ُقرغي  اھُنبا 

. هیف ُرحبُي 

ملو  ، ماكحإب اھُقلَح  ََقبطنا  ؟  ّبر اي   ، لوقأ اذام 
. ةِملَكب ِسبنت  نأ  عطَتست 

هلیبس َكولُس  َلصاو  اذإ  اھنباب  ُّلحیس  اذام 
، اھِتّبحمو اھتمكح  ِّلُكب   ، ةَّسدَھ تناك  اذإ  ؟  ّيلاحلا
نم يھ  نَّكمتت  فیكف   ، هعانقإ نم  نَّكمتت  مل 
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ينبا َّنإ   ، َّمُھللا اھبلق : يف  ْتَخرص  اذكھو  ؟  كلذ
َلثِم حومُجلاو  فغَّشلا  ُديدشو   ، هیبأك ٌدینع 
فیك  ، عوسي ُّبرلا  اھُّيأ  ؟  لعفأ اذامف   . هتخُأ

؟ هذِقُنأ

َسلجو  . اھیلإ َبھذف   ، هِّمُأ َقُياضت  سُقرَم  َظحال 
. هيَدي َنیب  اھيَدي  ىدحإ  َكَسمأ  َّمُث   ، اِھتَكيرأ ىلع 
، بْرَكلا نم  اًديزَم  ِكل  َِبّبسُأ  نأ  يدصق  نُكي  مل  ‘‘

’’. هاَّمُأ اي 

ىلإ عجري  هْتَدَھاش  دقل  سُقرَم .’’ اي   ، كلذ ُفِرعأ  ‘‘
، نینِس ِعضب  ىدم  ىلع  هاَرت  نل  اھَّنأ  ًةَّناظ   ، امور
. هیف َرَداغ  يذلا  تقولا  نم  اًقُياضت  َرثكأ  َعَجَر  َّمُث 
نم لیحَّرلا  ىلإ  ٌَّرطضُم  هَّنإ  ُلوقي  نآلا  وھ  اھو 
هُقِّزَمُت  ، امورل ٍضِغبُم  ٍَدَلب  ىلإ  َةَّرملا  هذھو   ، ديدج

’’... ةَّيدوھیلا  . سُقرَم اي   ، ةَّيدوھیلا َّنكلو   ‘‘ . ُبرَحلا

َّيلع  . َْتتام اذامل  َفِرعأ  نأ  ُديرُأ   . ةَّسدَھ ُنِطوَم  ‘‘
هُدِجأسف ٌهلإ  َةَّمث  ناك  اذإو   ، ةقیقحلا َنَّیبتأ  نأ 

ِيّنأ ودبي  الو   ، يِّمُأ اي   ، ٌَةبِوجأ َّيََدل  تسیل   . كانھ
يف انھ   ، اھیلإ ُجاتحأ  يتلا  َةبِوجألا  ُدِجأس 

. روغي ٍلمَر  ىلع  اًِفقاو  ُتنك  ول  امك  ُرعشأ   . سسفأ
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’’. َّينُذُأ يف  ُّنري  لاز  ام  عاعَّرلا  َتوَص  َّنإ 

، هَسأر أطأط  اَملبق  هیَنیَع  يف  َملألا  ِتأر  دق  تناك 
اھیَعارذ ىلع  َهلِمحت  نأ   ، َهيِّزعُت نأ  ٍةَّدشب  ْتَدارأو 

َّالإ  . اًریغص اًَدلَو  ناك  اَّم  لعفت لـ تناك  امك  هَزِھزَھُتو 
ُدَعب كلذ  نم  ُدعبأ  ٌءيش  اھَعنم  دقو   ، نآلا ٌلُجَر  هَّنأ 

. يفكي ام  َْتلاق  دق  اھَّنإ  اھل  َلاقو 

ام َحرشأ  نأ  ُعیطَتسأ  ال   ‘‘ . اھَِدي ىلع  هادي  ْتَّدتشا 
كلذ عمو   ، يمَھفت نأ  ِكل  ُديرُأ   . يِّمأ اي   ، هب ُرعشأ 
يف َرظن  َّمُث  يسفنب .’’ َرمألا  ُدَعب  ُمھفأ  ُتسل 
مل ٍلابج  ِتارَدحنُم  ِمالَس  ىلإ  ُقوتأ   ‘‘ . ًةیناث اھیَنیع 
مل ٍةَّیلخاد  ٍةَریَحُب  ِةحئار  ىلإو   ، ُّطَق اھیلع  ِشمأ 
تناك يھاھَّنأل   ‘‘ . هانیَع ْتَقَروَرغاو  ُّطق .’’ اھَرأ 

’’. كانھ

دق  . اھل اھُنبا  هُلوقي  ناك  ام  تَمِھَف  اھَّنأ  يبیف  تَّنظ 
اذإ َنزحت  نأ  ةَّسدَھ  نأش  نم  ناك  مك  تَملَع 
مَنَص ِةَدِعاق  ىلع  اَھبََصن  دق  سُقرَم  َّنأ  تَفَرع 
َرون اًِسكاع  َرَمَقلا  َتناك  ةَّسدَھ  َّنإف   . َدبعُي
يھ نُكت  مل   . هَتلعفو هَتلاق  ام  ِّلك  يف  سمَّشلا 
كلذ َّنأ  َریغ   . رونلا اھَّنأ  ُّطق  تَعَّدا  الو   ، َرونلا اھُسفن 
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تَعَفترا ِدقل   . سُقرَم ىلإ  ةبِسّنلاب  هتَراص  دق  ام  وھ 
؟ اًضيأ كلانھ  ُّرقتست  لھف   . اھل ِهّبُحب  هُتایح 

ام ٍةمكِحب  هَّوفتت  نأ   ، ام اًئیش  َلوقت  نأ  ْتَدارأ 
مل ْنكلو   ، هیلع ُریسي  يذلا  لیبسلا  نع  هلِّوحُت 
هَعََدت نأ  ىوس  اھل  ٍرایِخ  ُّيأف   . ءيش ُّيأ  اِھفاوُي 

لاق دقل  ؟  هَدِشرُي يك  هللا  ىلع  َلِكَّتتو  ُبھذي 
حیسملا ِدّیسلا  َّنإ  نیعِمتجُملل  اَّنحوي  لوسرلا 

. اوِدَجت  ، اوبلطا ًالئاق : َدعَو 

. عوسي ُّبرلا  لاق  اذكھ 

. عوسي ُّبرلا 

ًةِعفادُم  ، سُقرَم ِّدَخ  ىلع  ةَّقِرب  اھَدي  يبیف  ْتَعضو 
اھب هَّوفت  يتلا  ءاجرلا  ِتاملك  ًةمِسارو  اھَعومُد 
مالَّظلا نم  ٍةيامِح  ِسرُتك  اھَیلاوح  ُحیسملا  ِدّیسلا 

. اًریسأ اھَنبا  َدَّیق  يذلا 

َّالإ َِكَتبِوجأ  َِدَجت  نل  كَّنأب  ُنمؤُت  َتنك  اذإ   ، سُقرَم ‘‘
َّمُث بھذت .’’ نأ  بجي  ةَّيدوھیلا  ىلإف   ، ةَّيدوھیلا يف 
ًةِیّلصُم  ، هْتَقلطأ َّمُث  ًاليوط  اًتقو  هتَّمضف   ، اَقناعت
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. ةتِماص ٍةرارحب 

، كرابُملا ِصّلخُملا   ، عوسي ُّبرلا  اھُّيأ 
َنم َهیِمحتو  هَسرحت  نأ  وجرأ   . ينبا ّلسُأ  َكُمِ

، ةقیلخ ِّلُك  ابأ  اي   ، هلإلا ُّبرلا  اھُّيأ   . ريِّرشلا
لَّكوتأ نأ  ّلعو  ينمِ ينبا  ىلع  يفوَخ  ْرَحدا 

. ةقث ِّلُكب  كیلع 

، ًةكِرابُم سُقرَم  َّدَخ  َْتلَّبق   ، كلذب تَقَّلعت  ذإو 
يھو َهلعفت .’’ نأ  يغبني  ام  ْلَعفا  : ‘‘ تَسمھو

لب  ، اِھنبا ىلإ  هَّجوُت  مل  تاِملَكلا  َّنأ  تَِملع  اھَدحو 
ِّلُكب هیلع  َْتلَّكوت  يذلا  روظنملا  ریغ  هللا  ىلإ 

. اھبلق
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٥

كنبلا ىلع  سُنيدنامأ  سِدیسوميد  ردنَسِكلأ  أكَّتا 
نأشب امُھَشاِقن  هاقيدص  َعبات  امیف   ، مويراِدلَكلا يف 

ُذنُم امھنم  ًاّيأ  ىأر  دق  نُكي  ملو   . ّطلا ّبِ ةسَرامُم 
ُةثالثلا ناك  ُثیح   ، نوغیلف َةياصو  مھترَداغُم 

ناكو  . ذاتُسألا ِبیبطلا  ِدي  َتحت  نوسرَدي 
يف اًمئاد  ًةبوعص  ىقَلي  ازویِم  سُتوالپ  سویڤورِتڤ 
يف  ، نوغیلف هُبلطي  يذلا  ِّيباتكلا  لمعلا  ةاراجُم 
َّلُك لَّبقت  ویخلامیت  سُردياف  سُسلَس  َّنأ  نیح 

َعجرملا اھرابتعاب  ذاتُسألا  ُبیبطلا  اھُلوقي  ٍةملك 
، نوغیلف َِدي  ىلع  مُّلعتلا  نم  ٍةنس  َدعبف   . مساحلا

ٍبیبط نع  َثحبو   ، ةبِرجَّتلا ُنبا  هَّنأ  سویڤورِتڤ  رَّرق 
ىلع  ، هَتيافك َدجو  دقو   . هئارآ يف  هُكِراشُي  ٍذاتُسأ 
ظَّفحت دقف  ردنَسِكلأ  اَّمأ   . ساتیلك يف   ، رھَظي ام 

اذھ يف  َهلاق  امھم  ْنأ  اًرِّرقُم   ، هیلع هتاظحالُم  يف 
. لاح ِّلك  ىلع  َءاَّمص  ًانُذُأ  ىقَلیسف   ، بیبطلا

اًِدنسُم  ، ردنَسِكلأ َةلابُق  سویڤورِتڤ  َسلج   ، نآلاو
، همامأ نیتَّيوقلا  هیَقاس  ّدامو  اً  ، راِدجلا ىلإ  هَرھظ 

مِھتاردُق نولاني  نِیّیقیقحلا  ءاَّبطألا  َّنأب  اًحِّرصُم 
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َّكش ال  ٌيأر  اذھو   ، ةِھلآلا نم  ًةرَشابُم  ةَّیئافِّشلا 
، هسفنل ردنَسِكلأ  َمستباف   . هاَّيإ هَنَّقل  ساتیلك  َّنأ 
نأ َكردأ  دق  ُّباشلا  سُسلَس  ناك  اذإ  ًالئاستُم 

. صقَّنلاب ٍروعش  نم  ٍعفادب  ىھابَتي  ناك  سویڤورِتڤ 
ىلع سُسلَس  ِئّنھُي  نوغیلف  ناك  ام  اًریثكو 
كلت امَّیس  الو   ، ةَِّیّبطلا میھافملل  ِهباعیتسا  ِةعرُس 

. هُسفن ُذاتُسألا  اھُِذّبحُي  يتلا 

ِنرُجلا ِبرُقب  اًِفقاو  ناك  ُثیح  نم  سُسلَس  لاق 
كَّنأ ُدقتعت  نآلا  تنأ   ، اًذإ : ‘‘ راخُبلا هنم  ُثعبني  يذلا 
ُقَرَعلاو  ، ًابِحاش ناك  دقو  ةِھلآلا .’’ دنع  نم  ٌَةبِھ 

نأ هل  ُحیتُي  ٍجازِم  يف  َسیلو   ، هِمسِج نم  ُرَّطقتي 
ِرْدَقب ةَِھلآلا  ىلإ  ِّلص  : ‘‘ سویڤورِتڤ َيھاَبت  لَّبقتي 
وھو  . نوغیلف هِمّلعُي  امب  كَّسمتأف  انأ  اَّمأ  ؛  ءاشت ام 
نُزاوَّتلا يف  ٍلِالتخا  ِنم  جتني  َضرملا  َّنأ  َتبثأ  دق 
ءاوھلاو رانلا  يف  اھنم  ٌّلك  لَّصأتي  يتلا  رِصانعلا  نیب 

’’. ءاملاو بارُّتلاو 

نوغیلف َّنأل  طقف  َِتبثُأ ! دق  : ‘‘ سویڤورِتڤ لاقف 
، مسجلا لئاوس  نُزاوت  نم  ُجتنت  ةَّحصلا  َّنإ  ُلوقي 
ٌّصاخ ٌلقَع  كيََدلأ   . ةقیقح هرابتعاب  كلذ  تنأ  ُلَّبقتت 

’’ ؟ كب
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اًّصاخ ًالقع  َّيََدل  َّنأ  ةقیقحلا  : ‘‘ سُسلَس َباجأ 
’’. ِهفاَّتلا كِمالك  لُّبقت  مدعل  يفَكي  ًالقع   ، يب

ثَِعبنملا ِّراحلا  راخُبلا  ىلإ  َبرقأ  ٍناكم  ىلإ  َلقتناو 
. ةنخاسلا ةراجِحلا  نم 

ةَّیفیك ِنأشب  ٍّقح  ىلع  ُخیَّشلا  َكلذ  ناك  ول  ‘‘
هذھ رْھَق  نم  َتنَّكمت  َتنُكل   ، ضيرملا ِةجلاعُم 
يف ِكتسارِد  ذنم  اھیناعتو  كُباتنت  يتلا  ىَّمحلا 
ُذنم رصانعلا » ةنَزاوُم   » يف َتبأد  َتنأف   . امور
َرفوألا َناسنإلا  َتنُكل   ، هُتاَّيَرَظن تَّحص  ولو   . انیَقتْلا

!’’ ةَّيروطاربمإلا يف  ًةَّحِص 

تناك اَّمم  ُّفخأ  ىَّمُحلا  : ‘‘ ًاِبّلصتُم سُسلَس  لاقف 
’’. ِسمأ

، هَھآ : ‘‘ ًالئاق  ، ةيرخُس َةرخش  سویڤورِتڤ  َقلطأو 
ول  . دْصَفلاب كمد  ُبحَس  وأ  تاِئّیقملا  كْتَدعاس  اًذإ 

ُفجترت كانھ  اًِفقاو  َتنك  ام   ، اًّقح كلذَك  كلذ  ناك 
!’’ ّراحلا ِّوجلا  اذھ  يف 

َتنك اذإ   ‘‘ . ديازتُم ٍكاِبتراب  سُسلَس  هیلإ  قَّدح 
، ةِھلآلا اھاَّيإ  كْتَمھلأ  يتلا  ِكتاردُقب  اًمامت  اًنِّقیتُم 
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ام ُّلك   ، ساتیلك ِقِطنَم  َبَسَح  ًاناھرُب ! يل  ْمِّدقف 
هَّوفتي نأ  وھ  اذھب  مایقلل  ُبیبطلا  هیلإ  ُجاتحي 
ىَّتح ًةعِراب  ٍَدي  َةَّفخ  ّدؤيو  َيِ ةحیحصلا  تاِملَكلاب 

اي  ، ةَّيرحسلا كتاملكب  ِمتَمت   ، اًذإ ًءافِش ! َجتنُي 
اًصخش َيفشت  نأ  ُعیطتست  لھ  َرَنلو   ، سویڤورِتڤ
ِنادیَم يف  هذھ  كَتبھوَم  َرِنل  اًّقح . اًضيرَم 

!’’ لَمَعلا

ُتاملكلا تَسیل  : ‘‘ ةفَرجَِعب سویڤورِتڤ  لاقف 
ةَّیناویحلا ُتاجالِعلاف  ؛  ةيادبلا َّالإ  ُةَّيرحِّسلا 

’’ ... ةَّیتابنلاو

َحرتقت نأ  ُكِشوُت  َتنك  اذإ   ‘‘ . هدي سُسلَس  َعَفرو 
يذلا ریخألا  كاذك  اًرَّمخُم  ًابارش  َعَّرجتأ  نأ  َّيلع 

، رَضَتحُم ٍبِراحُم  ِمَدو  دَسأ  ِثوَر  ِجزَمب  َهتدَدعأ 
!’’ يَنلُتقي نأ  َداك  دقل   . كَسََفن ْمُتكاف 

ُرقتفت ام  ناك  امَّبر   ‘‘ . ًالِدتعُم سویڤورِتڤ  َسلجف 
!’’ ةھلآلل قئاللا  مارتحالا  وھ  هیلإ 

نأ كلذ  نأش  نم  ناك  لھف   ، كیَمدق ُتلَّبق  اذإ  ‘‘
’’ ؟ اًقرف َثِدحُي 

156



َلُداَبت هتفصب  أدب  ام  َّنأ  ىأر  اَّم  ردنَسِكلأ لـ َطَّسوتو 
اي  ، هیناعُت ام  َّنإ   ‘‘ . ةلَداجُم نآلا  َراص  اًدیفُم  ٍراكفأ 
نَّمم نوریثك  هیناعُي  ٌّماع  ٌأبَو  وھ   ، سُسلَس

ام ًةقالع  هل  َّنأ  ُدِقتعأو   . امور يف  نومیقُي 
’’. كانھ ُثُدحت  يتلا  ةِنتَّنلا  تاناَضیَفلاب 

. اًدَّدجُم ءارولا  ىلإ  أكَّتاو  هیَنیع  سویڤورِتڤ  بَّلق 
؟ ردنَسِكلأ اي   ، ِكتاَّيرظن نم  ىرخُأ  ٌةدِحاو  هذھأ  ‘‘

مَّلكتي ال  ُلازي  ام  مأ  ؟  نوغیلف عم  اھیف  َتْثَحاَبتأ 
يتلا ِةدبَعلا  ِةاتفلا  َكلت  ِنأشب  َكيِّدََحت  ببسب  كیلإ 

’’ ؟ نیبراحملا ةحاس  نم  اھَتبَّرھ 

ىلإ مَّلكتي  َّرمتسا  امنیب  ردنَسِكلأ  َهلَھاجتو 
ءيجملا لبق  امور  يف  ُتسرد  دقل   ‘‘ . سُسلِس

نع ًةلماش  ٍتاظحالُم  ُتبتكو   ، سُسفأ ىلإ 
نیب ُلِصَفت   ، بھذتو يتأت  ىَّمحلا  َّنإ   . يتادھاشُم
’’ ... مقافتت ًانایحأو   . رُھشأ وأ  ُعیباسأ  ًانایحأ  اھتابَون 

يضارعأ هذھ  : ‘‘ اًِقفاوُم هِسأرب  سُسلَس  أموأف 
’’. اًمامت

َكل ُلوقیس   ‘‘ . سُسلَس ىلإ  سویڤورِتڤ  َرظنو 
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ٌتامیَسَج هرُشَنت  َضرملا  َّنإ  ىرخُأ  ًةَّرم  ردنَسِكلأ 
ةَِّیّبطلا ُتالاحلا  َِتِلّجُس  ول  هَّنإو   ، ّصلا رَغِ ُةِغلاب 
ءرملا عْسُو  يف  ناكل   ، ّيقِطنَم ٍّيجھنَم  ٍبولسُأب 

. حَرَم يف  هَِدیب  َحَّول  َّمُث  اًكرَتشُم .’’ ًاطََمن  َدجي  نأ 
ةبِرجَّتلا ىلع  مئاق  ٍبولسأُب  وأ   ، رابتخالا ِةطساوب  ‘‘

عجان ٍجالِع  ىلإ  ءادتھالا  ُِنكمُي  َتئش - اذإ  أطخلاو -
’’. ًابيرقت ٍضَرَم  ِّيأل 

َتْنسحأ  ‘‘ . اًرِخاس ُردنَسِكلأ  هل  َمستباف 
َّنظي نأ  ءرملا  نأش  نم   . سویڤورِتڤ اي   ، صیخلتلا

’’. ةديدج ٍریكفت  َةقيرط  ُدمَتَعت  كُتلعج  ِيّنأ 

اًِعنقُم ُنوكت  دق  : ‘‘ نِعذُم َهبِش  سویڤورِتڤ  لاقف 
نم َلضفأ  اًقِطنَم  ُبجوَتسي  يعانقإ  َّنكلو   ، ًانایحأ

ًةلوقعم ودبت  ال   ، سِكلأ اي   ، كتاَّيرظن َّنإ   . كقطنَم
ضارمألا عیمج  نوَك  ِءوَض  يف  امَّیس  الو   ، ةَّتبلا

. ةھلآلا يديأ  يف  ًةدوجوَمو  ناسنإلا  نع  ًةَّیفخم 
أجلي نأ  يغبني  َءرملا  َّنأ  اًذإ  ِّيھيدبلا  نمف   ، كلذلو

’’. طقف ةھلآلا  ىلإ 

هُلوقت ام  ناك  اذإ  : ‘‘ ًالئاق  ، هَیبِجاح ردنَسِكلأ  سَّوق 
َءاَّبطأ بيردت  يف  ِةَّقشملا  ُفُّلكت  اذاِملف   ، اًحیحص
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’’ ؟ ًالصأ

ّطالا عالِ ينَسَح  اونوكي  نأ  بجي  ءاَّبِطألا  َّنأل  ‘‘
’’. ةِھلآلا ُّرسي  ام  ىلع 

، كاتنھِم كیلع  َْتطلتخا  ِدقل   ‘‘ . ردنَسِكلأ َمسَتباف 
َنوكَتل بَّردتت  نأ  كل  يغبني  ناك  ام   . يقيدص اي 
َنوكت نأ  يغبني   ، نيِّدلل كتسامَِحبف   . اًدبأ ًابیبط 

. لكیھ ِفاَّرع  امَّبُر  وأ   ، ئدتبُم ٍنِھاك  َباِیث  ًايِدترُم 
َءاعمأ ٍناقتإب  ُعزَنت  فیك  َمَّلعتت  نأ  َكِعسُو  يف 
اھُِنّیبُت يتلا  تامالعلا  ُأرقتو  ةسئابلا  ِزِعاوملا 

’’. اھؤاشحأ

’’ ؟ ةھلآلاب ُأزھتأ  ‘‘

ُدُبعأ ِيّنإ   ‘‘ . ةرِخاس ٍةماستباب  ردنَِسكلأ  ُمَف  ىوَتْلا 
نع ًالضف   ، اًمامت ََكلثِم   ، سویپیلكسأو ولوپأ 

اِییجياھ لاثمأ  ىرُخألا  ءافِّشلا  ةھلآ  نم  ٍةرھمج 
نم ُدِجأ  ُتلز  ام   ، ِهّلُك َكلذ  عمو   . ِسیَكناپو
نأ ُعیطتسي  ٍناسنإ  َّيأ  َّنأب  َنموُأ  نأ  لیحتسملا 

ِدَّرجُمب ديرُي  ام  هل  َلمعي  ىَّتح  ام  ٍهلإ  يف  َِرّثؤي 
نم ٍءيش  ِقارحإو  ةَّيرحس  ٍتاملكب  ِهُّوفتلا 
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’’. روَُخبلا

َلوح ًةفَشنِم  اًّفال   ، ’’ ِقفاوُأ انأ  : ‘‘ سُسلَس لاقو 
’’ ؟ ّلحلا ام  ْنكلو  : ‘‘ فاضأ َّمُث   ، هیَِفتَك

’’. ّيرََشبلا ِحيرشَّتلل  اًقُّمََعت  ُرثكأ  ٌةسارِد  ‘‘

: لاقو  ، ٌئزاھ ٌریبعت  سویڤورِتڤ  هجو  ىلع  َمستراف 
« اًقُّمعت رثكأ  ٌةسارد   » هلوَقب ردنَسِكلأ  هینعي  ام  َّنإ  ‘‘

نوغیلف اھُرِصانُي  يتلا  ةسَرامملا  كلت  وھ 
’’. ءایحألا ُحيرشت  اًّدج : ٍبیھر  عاتِمتساب 

’’ ؟ ًالصأ نوغیلف  ِدي  َتحت  َتسرد  اذامل  اًذإ  ‘‘

َقاس ُرتبي  نأ  هعسُو  يف   . عمال عراب  ٌحاَّرج  هَّنأل  ‘‘
ًةَّرم هَتبقار  لھ   . قئاقد سمخ  نم  َّلقأ  يف  ٍناسنإ 

’’ ؟ لغتشي وھو 

نأ نم  َرثكأ  ٍتاَّرم  : ‘‘ اًِفَجترُم سویڤورِتڤ  باجأ 
’’. ََّينُذُأ يف  ُّنري  ُهاضرَم  ُخارُص  َلاز  امف   . اھَّدُعأ

ُذاتُسألا كُبیبط  نَم  : ‘‘ ردنَسِكلأ سُسلَس  لأسو 
’’ ؟ نآلا
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’’. دَحأ ال  ‘‘

’’ ؟ دَحأ ال  ‘‘

’’. ًّالِقتسُم َّبطلا  ُسِرامُأ  ُتعرش  دقل  ‘‘

’’ ؟ تاماَّمحلا يف  انھ  : ‘‘ اًشوھدَم سُسلَس  لاقف 
ءاَّبِطألا أدبي  نأ  دیعب  ٍّدح  ىلإ  اًعئاش  اًرمأ  ناكو 

ْنكلو  ، ةَّیمومعلا تاماَّمحلا  يف  مِھتَنھِم  ةسَرامُم 
. ِهتَردُقو ردنَسِكلأ  ِةبِھوَمب  عَّتمتي  ناك  نَم  َسیل 

تاعاق نم  َمخفأ  ٍتاعاِقل  هَسفن  َّدعأ  دق  ناك  هَّنإف 
. تاماَّمحلا

’’. اًجِراخ ٍةبيرق  ٍةفیقس  يف  ‘‘

ٍریثكب َربكأ  ٍوحن  ىلع  ٌدعاو  َتنأ  : ‘‘ سویڤورِتڤ لاقف 
. ةفیقس يف  َّبطلا  ٍسِرامُم  دَّرجم  َنوكت  نأ  نم 

’’. كب ّصَوُأس  يِ انأ   . ساتیلك ِمّلَك 

ساتیلك ال : ‘‘ لاقف  ، اًِقَبل َنوكي  يك  ردنَسِكلأ  َدَھاج 
... اھُدَِجأ ٍتاَّيرظن  رصانُي  وھو   ، ةحاِرجلا ُسِرامُي 
هَّنأ َّالإ   ، ٍضرُم ُریغ  َهباوج  َّنأب  َرعش  دقو  ةِقلقُم .’’
َّنأ دقتعي  هَّنإ  ةرابعلا  ِحيرصب  َلوقي  نأ  أشي  مل 

161



ًابیبط هَسفن  ىَّمس  لُجرلاف   . لاَّجد ساتیلك 
ٍباوثأب اًنَّيزُم  اًرحاس  رثكألاب  ناك  هَّنكلو   ، اًذاتسُأ

هَّنأ ٌحیحص   . بیطخ ِتوَصب  ًابوُھوَمو  باجعإلل  ٍةریثُم 
هنوَك ةقیقح  يف  ُنمكي  هَحاجن  َّنكل   ، اًحجان ناك 
َریغو اًّدج  ءاینغأ  اوناك  ىضرم  اًمئاد  َراتخا  ِدق 

- سویڤورِتڤ َّنإف   ، اذكھو  . ةرِطَخ ٍضارمأب  نیلتبُم 
ِةَّلقو ةَّیطارقوتسِرألا  ِهتجھلو  هِرظنم  ِنسُحب 

ِةسرامم يف  اًسوملم  اًحاجن  ُزِرحُیس  هقالخأ -
. هِسفن عوَّنلا  نم  ٍّبِط 

ُحيرشت ناك  امھم  : ‘‘ لاق نأ  سُسلَس  َِثَبل  امو 
ُریصَتس َتنُك  اذإ  هنم  َّدُب  ال  ٌرمأ  وھف   ، اًھيرك ءایحألا 

’’. ًابیبط

ُِنكمُي فیك  ُمھفأ  ُتسل  : ‘‘ ءارِدزاب سویڤورِتڤ  لاقف 
مُّدقت ىلع  مھُلتقو  نینطاوُملا  ُبيذعت  َلمعي  نأ 

’’. ّطلا ّبِ

نأ ُّطَق  نوغیلف  حِرتقي  مل  : ‘‘ بَضغب سُسلَس  َّدرو 
ِرجُأ مل  انأف   . ناك امَفیك  ٍناسنإ  َّيأ  َمدختسن 
نم نیموكحم  نیمِرجُم  يف  َّالإ  ءایحألا  َحيرشت 

’’. نیبراحملا ةحاس 
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ِخارُص نم  ًةَّدِح  َّفخأ  اًخارُص  نوخرصي  لھ  ‘‘
’’ ؟ ّيداعلا ِصخشلا 

ُنِّسحُي ىرخُأ  ٍةقيرط  ِّيأبو   ‘‘ . سُسلَس َبَّلصتف 
ِسِرامُي مل  ْنإ   ، ةحارجلا يف  ِهتاراھم  ُبیبطلا 

ًاباصُم اًصخش  َّنأ  ُّنظت  مأ  ؟  ام ٍصخش  يف  َلمعلا 
ِتاملكب َجلاعُي  نأ  يغبني  هقاس  يف  انيرغنغلاب 
شیفافخلا ةحنجأ  نم  معَّطلا  ِهيرك  ٍءاوِدبو  رحسلا 

’’ ؟ لدنمسلا ةَنِسلأو 

ُهجو َّرَمحاف   . اھامرَم سُسلَس  ُةيِرخُس  َْتباصأ 
’’. شیفافخلا َةحنجأ  لمعتسأ  انأ ال   ‘‘ . سویڤورِتڤ

ىرَِتل اھنم  ًالیلق  َرِّمخُت  نأ  ًابِجاو  ناك  امَّبُر  اًذإ   ، هَھ ‘‘
مل يذلا  كاذ   ... ریخألا َكئاود  نم  َلضفأ  ُعفَنت  لھ 

!’’ ُّطق عفني 

اًمُّھجت ُدادزي  سویڤورِتڤ  َهجو  ردنَسِكلأ  َدھاش  ذإو 
انل يغبني  امَّبر   ‘‘ . ةرِخاس ٍةماِستباب  هَمف  ىول   ، ُدَعب

’’. انماسجأ ديربتل  مويرادیجيرفلا  َلُخدن  نأ 

ًِالقاثتُم ىشمو   ، ’’ ةِدّیج ٌةرِكف  : ‘‘ سویڤورِتڤ لاقف 
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. ةریغصلا ةفرُغلا  جِراخ  ىلإ 

ٍكنب ىلع  اًدعاق  ناكو   . ةمیتَشب سُسلَس  َهَّوفت 
. راخُبلا هنم  ُثِعبَني  يذلا  ِنرُجلا  ىلإ  ُنوكي  ام  َبرقأ 
َذخأو  ، ٌةريرْعَشُق هتَرتعاو  ُبوحُّشلا  هیلع  ادب  دقو 

. هب َبَجعُأ  نأ  ُتدَتعا   ‘‘ . هھجو نم  بَّبصتي  ُقرعلا 
’’. رورغم ٌّيبغ  ُهَّنأ  ىرأ  نآلاو 

َلَواَنتو َةَّیلئاعلا .’’ ِهتاقالع  ناك  هب  َتبجعُأ  ام  ‘‘
. سُسلَس ىلإ  اھب  ىتأو  ىرخُأ  ًةفَشنِم  ردنَسِكلأ 
وھف  . صقَّنلاب سُسلَس  َروعش  ُمھفي  ناك  دقل 
ِّبطلا َةَِّیّلك  هلوخد  ىدل  هب  َرعش  نأ  َقبس  هُسفن 
هوبأ ناك  يذلا  َدیحولا  َبلاطلا  ناك  ذإ  ؛  امور يف 
يف اھل  ناك  ٌةقیقح  هذھو   ، ىضم ام  يف  اًدبَع 
ُّلقأ ٌریثأت   ، ةتباث ٌةَّیلام  ُدِراوم  هل  ترَفاوت  ُثیح   ، امور

َكلھتسا ِدق  ناك  ُثیح   ، سُسفأ يف  َنآلا  اھل  اَّمم 
ىلإ نیلاَّیَم  اوناك  َسانلا  َّنإف   . ِهثاریم َمظعُم 
ریثكب َلھسأ  ٍوحن  ىلع  ءرملا  ِةلالُس  نع  يضاغَّتلا 
نُكي مل  ام  َكلذو   . ءارَّثلا نم  ٌنزخَم  هيََدل  ُنوكي  َنیح 

. نآلا ردنَسِكلأ  ىََدل 

َهلوانو  . سُسلَس ىلإ  اًعوجُر  هَراكفأ  َبذج  َّمُث 
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ةبْطَّرلا ُةرارحلا  هذھ  تناك  امَّبر  : ‘‘ ًالئاق َةفَشنملا 
’’. كل ٍةمئالُم  ریغ 

لھ  ‘‘ . هَھجو اھب  َحسمو  ةفَشنملا  سُسلَس  َذخأ 
َتنُك امدنع  ىَّمُحلا  هذھ  ُجلاعُت  فیك  َتمَّلعت 

’’ ؟ امور يف  ُسُردت 

َطباوضو كیلدَّتلاو  َةحارلا  كانھ  ُذاتُسألا  َفصو  ‘‘
ىَّمُحلا تَّلظ  دقف   . ّمات ٍحاجن  َنود  امَّنإ   ، َةیمِح

يل ادب  دقل  : ‘‘ دُّدرت َدعب  َفاضأو  ىضرملا .’’ ُباتنت 
َّنأ اھب  ُتْظَفَتحا  يتلا  ِتالاحلا  ِخيراوت  ِةعجارُم  نم 
ًابَعتُم ُضيرملا  ناك  ىتم  أوسأ  اًمئاد  َتناك  ىَّمُحلا 
ُةعضب َّيََدل  ناك  دقو   . ةئيدر ٍةَّینََدب  ٍةلاح  يفو 
مھَتثالث ُتحصنف   ، يتَفیقَس ىلإ  اوءاج  ىضرم 

ْعبَّتا  ، نَّكمتت اَملاحف   . تابوَّنلا نیب  مھتَّوق  اوزِّزعُي  نأب 
’’. بُّرَدت َماظنو  ریعَش  َةیمِح 

ينعتأ : ‘‘ حَرَملا ىلإ  ُرقتفت  ًةكحِضب  سُسلَس  لاقف 
’’ ؟ بِراحُم ةفصب  َبَّردتأ  نأ 

نمف  . اًمامت َسیل  : ‘‘ ءاتسُم َریغ  ردنَسِكلأ  َباجأ 
كل اھَفصو  يتلا  تاِئّیقملاو  تالِھسملا  َّنأ  حضاولا 
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’’. كتَّوق ِفازِنتسا  ىلإ  َّالإ  ّدؤت  ِ مل  نوغیلف 

’’. ينََدب َرَِّھطُت  نأ  اھنم  ُدوصقملا  ناك  ‘‘

’’. كتَّوق َزِّزعُت  نأل  ُجاتحت   ، نآلا َترِّھُط  دقو   ، اَمأ ‘‘

َّنإ  . ردنَسِكلأ اي   ، ُدَعب ُقِّدصُأ  نَم  يردأ  ُتسل  ‘‘
، ًةياِفك َةھلآلا  ِِرّقوُأ  مل  ِيّلعل   . هَءارآ سویڤورِتڤ  ىدل 

ُةلأسم اھَّنإ  لوقي  نوغیلفو   . نآلا يننوِبقاعُي  مھو 
َدَّھنت َّمُث  رَخآ .’’ اًئیش  يل  ُلوقت  نآلا  تنأ  اھو   . نُزاوت
ِيّنأ وھ  هُفرعأ  ام  ُّلك   ‘‘ . هيََدي يف  هَسأر  َعَضوو 
نأ وھ  َهلعفأ  نأ  ُديرُأ  ام  ُّلك  ُنوكي  اذھب  ُرعشأ  امدنع 

’’. هنم َحيرتسأف  َتومأ 

عجرا  ‘‘ . سُسلَس ِفتَك  ىلع  هَدي  ردنَسِكلأ  َعضو 
نأ َلبق  ًالیلق  ْحرَتساو   ، يتَفیقَس ىلإ  يعم 

’’. اًدئاع َيضمت 

يف ردنَسِكلأ  َسطغف   . مويراِدلَكلا اورَداغ  َّمُث 
ىَّطخت امیف   ، هَمسج دَّربو  مويرادیجيرفلا 
هَمسج َفِّفجُي  يكل  بھذو  كلذ  سُسلَس 
ردنسِكلأ َرداغ  امَدنعو   . ليدبتلا ةفرُغ  يف  سبليو 
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َثدحأف  . رِداغُم هَّنأب  سویڤورتِڤل  أموأ   ، ةكِربلا
ىدحإ ىلع  َدَّدمتو   ، ءاملا يف  ًةجيَوُم  سویڤورِتڤ 

. كیلدتلا ىَّقلتي  يك  تالواطلا 

ِنیَعِطاق اراس  امیف  اًتماص  سُسلَس  َيقب 
ىلإ ةَّیمومعلا  تاماَّمحلا  نم  َةریصقلا  َةفاسملا 
َّبطلا ُسِرامُي  ردنَسِكلأ  ناك  ُثیح   ، ةفیقَّسلا

. ةھجاولا َربع  ًابوصنَم  ٌّيبشخ  ٌباجِح  ناك   . ًاّیموي
َّنأ ُدیفُت  ٌةریغص  ٌةِتفال  باجِحلا  ىلع  ْتَّلدت  دقو 
َّرم ذإو   . رصَعلا ِرِخاوأ  ىَّتح  َعجري  نل  َبیبطلا 
ناك امیف  ٍسأر  ِةءاميإب  ردنَسِكلأ  ایَّیح   ، ناَّيدنُج

سُسلَس ًالِعاج   ، باجِحلا نم  اًءزُج  ًاِبناج  ُعَفدي 
. امُھَفلخ هَِقلغُي  نأ  لبق  هَمامأ  ُلُخدي 

ةلِواط ىلع  اًعوضوَمو  ًءاضُم  ٌریغص  ٍتيز  ُحابصِم  ناك 
َدھاش ذإو   . ّيفلَخلا مسقلا  نم  ةيوازلا  يف  ٍلغُش 

: َهلأس  ، هب ُطیحُي  ام  لَّمأتي  سُسلَس  ردنَسِكلأ 
’’ ؟ ىَرت ام  يف  َكُيأر  ام   ، اًنسح ‘‘

اًرِظان  ، رَْھظ ِالب  ٍّيسرُك  ىلع  سُسلَس  َسلج 
. اًتِھاب اًءوَض  ةءاضملا  ةفیقَّسلا  َلِخاد  هَیلاوَح 

تناك  ، نوغیلف اھُكلمي  يتلا  تالیھسَّتلاب  ًةنَراقُمف 
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ُةَّیضرألا ِتناك  دقو   . ةَّیئادب َهبِشو   ، ةریغصو ًةطیسب 
َمغُر  ، ْنكلو  . اًفوصرم اًماخُر  ال   ، اًصوصرَم ًابارُت 
نم ةلومعملا  ناردُجلاو  ةَّيدِلجلا  ةَّلُّظلا  ِةطاسب 
ٍوحن ىلع  زیھجتلا  َةنسح  ةفیقَّسلا  َِتناك   ، نیطلا
َرَشاب ٍّباش  ٍبیبط  ىلإ  ةبِسّنلاب  شِھدُم 

. اًّدج ٍبيرق  ٍدھع  ُذنم  ةنھملا  َةسرامُم 

ةَّیصوصُخلا قیقحتل  ٌزِجاحو  ٌقَّیض  ٍصحَف  ُكَنب  ناك 
ٍعَّبَرُم ٍشنإ  َّلُك  َّنأ  ادبو   ، ّيبرغلا رادجلا  َءازإ  نیَماقُم 
تناك دقف   . لاَّعف ٍوحن  ىلع  ٌمَدختسُم  ناكملا  نم 

. ّيفلخلا رادجلا  ةاذاحُمب  ًةعوضوَم  ٌةریغص  ٌةلواط 
ٌنازوأو ُنيزاومو   ، هُتَّقدِمو ٌنَواھ  اھیلع  ناكو 

. ءاوَّدلا ِبوبُح  َِّفِلل  ٍرَمرَم  ُحاولأو   ، ةقیقد ُلیياكمو 
ةریغص ُّينانق  ةلواطلا  قوف  ٍفوفُر  ىلع  ْتَرھظو 
ىلع  ، ریطقت ُقيرابأو   ، ٌرارِجو  ، ةَّیجاجز تاروراقو 

: لثم  ، نیَقیقد ٍفینصتو  ٍفيرعت  ُةَعقُر  اھنم  ٍّلك 
،( َّتحلا ُِبّبسي   ) ٌّتاح  ، رِّھطُم  ، ٍواك  ،( ضباق  ) ٌلوُقَع

َْتِبّتُر لباقملا  رادجلا  يف  ٍفوفُر  ىلعو   . ئِّدھُم
، فِراغَم امُھَتنھِم : ُّصخت  ىَّتش  ٌتاودأ  ٍةَّقدب 
، بیلالك  ، ِطقالَم  ، تارفش  ، طِسابَم  ، قِعالَم

(. تايِواك  ) مِسایَم  ، ریِظانَم  ، طراشم  ، ِرباسَم
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. هَصَّحفتو  ، ًاطَرشِم سُسلَس  طقتلا 

مُكيرون ِةَعطاقُم  نِم  : ‘‘ رخفب ردنَسِكلأ  لاقف 
’’. ةَّینیپلألا

: رَذَحب اھناكم  ىلإ  َةادألا  اًدیعُم   ، سُسلَس قَّلعو 
تاودألا َلضفأ  كانھ  نوعَنصي  مھَّنأ  نوغیلف  معزي  ‘‘

’’. ةَّيذالوفلا ةَّیحارجلا 

ًةورث ِفّلكُت  يھو  : ‘‘ اًمِّھجَتُم ردنَسِكلأ  لاقف 
يف جِّجأتملا  رمجلا  ىلإ  اًدوقَو  اًفیضُم   ، ’’ ةمخض

. نوُناكلا

ىلإ ٍرھظ  الب  ًاّیسرُك  ًابِّرَقُم   ، سُسلَس لأسو 
’’ ؟ ةفیقَّسلا هذھ  َتزُح  ىتم  ُذنم  : ‘‘ ءفِّدلا

يتقو َمظعُم  ُتیضمأ   ، كلذ َلبقو   . نيَرھش ُذنم  ‘‘
’’. دیحولا يضيرمب  ًاینَتعُم 

يھ  . تاعاشإلا ُتعمس  : ‘‘ اًفِرَتعُم سُسلَس  لاقف 
’’ ؟ كلذك سیلأ   ، ةَدبع ٌةاتف 

’’. دوُسألل تَحِرُط  نأ  َقبس  ٌةَّیحیسم   ، ىَلب ‘‘
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’’ ؟ اھَتیفش لھ  ‘‘

’’. َتیِفُش اھَّنكلو   ، اًمامت سیل   ‘‘ . ردنَسِكلأ دَّدرتف 

’’ ؟ ينعت اذام   ‘‘ . سُسلَس بَّطقو 

. ثُّولَّتلا عنمل  تاراھملا  ُِكلمأ  نُكأ  مل  ِيّنأ  ينعأ  ‘‘

. َتبھتلاو ىنمُیلا  اھلجِر  يف  حورُجلا  ِتَحَّیقت  دقف 
اھُتدَدعأ اَّم  لـ ْنكلو   . رَتبُت نأ  ِّيرورَّضلا  نم  ناكو 

َّنإ تلاق  دقو   . ةفیظن َحورُجلا  ُتيأر   ، ةحاِرجلل
’’. اھافش َعوسي 

كَّنأ ٌفِسؤم   ‘‘ . هَیلاوح اًرِظان   ، هَسأر سُسلَس  َّزھف 
َذِقنُت يكل  نوغیلف  َدنع  كِزَكرم  ِنادقُفب  َتمِّرُغ 

’’. ًالیلق ولو  كَتیحضت  رِّدقُي  اًصخش ال 

ةاتفلا َّنأ  ىلإ  َحیملتلا  ِنعأ  مل  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقو 
’’. ًةركاش نُكت  مل 

’’. اھتایح ِذاقنإ  يف  َلضفلا  كیلإ  ُبِسَنت  اھَّنكل ال  ‘‘

سیل  ، اًنسح : ‘‘ ًالئاق  ، ةضيرع ًةماستبا  َمستباف 
’’. َِدي هللا يف  ًةادأ  َّالإ  نُكأ  مل  ِيّنإ  َتلاق  دقل   . اًمامت
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’’. نیناجم نوُّدَعُي  نِیّیحیسملا  َّنأ  ُتعِمَس  دقل  ‘‘

’’. ًالیلق راوطألا  ُةبيرغ  لب   ، ةنونجم تسیل  اھَّنإ  ‘‘

. ةدعاو ةَّینْھِم  ًةریسَم  َكْتَفَّلك  دقف   ، تناك امھم  ‘‘
دقل  . كُّدري هَّنأب  ٌِقثاو  انأف   ، نوغیلف ىلإ  َتْرذَتعا  اذإ 

’’. اًموي هَدي  تحت  َّرم  ٍِبلاط  ىكذأ  كَّنإ  ًةَّرم  لاق 

ُتْفلاخ دقو   ، راذتعالا ىلإ  ًةجاح  ىرأ  ُتسل  ‘‘
اذاملف  . تالاجم ةعضب  يف  يأرلا  يف  نوغیلف 

’’ ؟ هیلإ َدوعأ  نأ  يغبني 

دھعملا يف  اًسِراد  ٍتاونس  َثالث  َتْیضمأ  دقل  ‘‘
امور يف  َتسرد  َّمُث   . ةَّيردنكسإلاب ِّيطارقُبألا 
نأ ُعیطتسي  ام  َّلك  َتمَّلعت  امَدعبو   . وُتاك دي  ىلع 

اًسِمتلُم  ، انھ سُسفأ  ىلإ  َتئج   ، هاَّيإ كَِمّلعُي 
ءاحنأ عیمج  يف  ِهتَرھُش  ببسب  نوغیلف  َمیلعت 
ٍةفیقَس يف  انھ  تنأ  اھف   ، نآلا اَّمأ   . ةَّيروطاربمإلا

!’’ ةَّیمومعلا تاماَّمحلا  َجِراخ 

ِدقل اًّدج ! اًقياضتُم  ُدَبت  ال   ‘‘ . ردنَسِكلأ كحضف 
’’. انھ َنوكأ  نأ  ُترتخا 
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ىظحت نأ  كعسُو  يف  ناك  ؟  اذامل ْنكلو  ‘‘
امور يف  ىَّتح   ، ناكم ِّيأ  يف  ةمَرتحُم  ٍةسَرامُمب 
يف لاجِّرلا  ِمظعأل  ًابیبط   ، َتدرأ ول  اھتاذ 

، نوغیلف ىَّدحتت  كلذ  نم  ًالدب  كَّنكلو   . ةَّيروطاربمإلا
انھ يھتنت  َّمُث   ، ًّالقَتسُم ةسَرامملا  يف  ُعرشتو 
ُمھفأ ُتسل   . لاحلا هذھ  ىلعو   ، ناكملا اذھ  يف 

’’. رمألا

ىضرم ةریخألا  ةَّتسلا  رُھشألا  يف  ُتجلاع  دقل  ‘‘
ٍةنس يف  مھُتنياع  نيذلا  كئلوُأ  نم  اًددع  رثكأ 
ِةقفِر نم  ُتصَّلخت  ِيّنإ  َّمُث   . نوغیلف َِدي  َتحت  ةلماك 
لاق قیض .’’ نود  سَّفنتأ  نأ  يل  راصو   ، ساورُت
يذلا ِّيرصملا  دبَعلا  ىلإ  اًریشُم  اذھ  ردنَسِكلأ 
اًجلاعُمو اًحاَّرج  َكاذ  ناكو   ، ذاتُسألا َبیبطلا  ُّصخي 

. ّيصخشلا هِّقح  ِمكُحب  ًابوھوَم 

’’ ؟ كیلإ نوتأي  ىضرملا  نم  ٍعون  ُّيأ  ْنكلو  ‘‘

مھُتالاح ٌسان  : ‘‘ لاقو  ، هَنیبج ردنَسِكلأ  بَّطقف 
وأ ىِحّللا  َلوح  روثُبلاو  سرِقّنلا  نع  ُفلتخت 
’’. ةخذابلا ُةشیعلا  اھُِبّبسُت  يتلا  َةلِزھملا  ِضارمألا 

ٍةسوسدم جورُّدلا  نم  ٍةموك  َوحن  هسأرب  أموأ  َّمُث 
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ُءرملا مَّلعتي  َنيأ   ‘‘ . ةيوازلا يف  ٍّفَر  لخاد  ٍبیترتب 
’’ ؟ سانلا ةَّماع  ةَجلاعُمب  هُمَّلعتي  اَّمم  َلضفأ  ّطلا  َّبِ

’’ ؟ اوعفدي نأ  مھُِنكمُي  لھ  ْنكلو  ‘‘

، معن  ‘‘ . َةيرخُس ِءامیِسب  هیلإ  ردنَسِكلأ  رظنف 
َلثم مُھنِم  ُبلطأ  ال  ِيّنأ  ِضاِرتفا  ىلع   ... نوعفدي
ىلإ ئجأ  مل  ِيّنكلو   . نوغیلف اھبلطي  يتلا  ِروُجألا 
نم يدصقف   . سُسلَس اي   ، ًاّینغ َریصأ  يكل  انھ 

هُعیطتسأ ام  َّلك  َمَّلعتأ  نأ  وھ  انھ  يدوجو 
’’. نيرخآلا ریَخل  ةفرعملا  كلت  َلمعتسأو 

ِفارشإب كلذ  َلعفت  نأ  كعسُو  يف  نُكي  َملَوأ  ‘‘
’’ ؟ نوغیلف

ٍّدح ىصقأ  ىلإ  ٌدینع  وھف  ال.   ، هِطورُش ِبجومب  ‘‘
’’. هریكفت يف 

. عَجارت َّمُث   ، عطاقلا ُحتفي  ام  ٌصخش  أدب   ، ٍذئدنع

نأ ُلِواحُي  ٌصخش  ةَّمث  : ‘‘ اًسِّجوَتُم سُسلَس  لاقف 
’’. لخدي
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، ًابناج َباجِحلا  عَفدف  اًعِرسُم  ردنَسِكلأ  َضھنو 
هَكُرتأ نأ  يغبني  ناك  : ‘‘ جراخلا يف  نَِمل  لاقو 

ََربَع ذإ  سُسلَس  ىلإ  َتفتلاو  ِكل .’’ اًحوتفم 
يھ هذھ  : ‘‘ ًالئاق  ، جُرعي ٌبَّجحُم  ٌصخش  َةحتُفلا 

’’. لیلق َلبق  اھنأشب  مَّلكتن  اَّنك  يتلا  ةأرملا 

ٌةأرما َریغصلا  َعجھملا  َِتلخد  ذإ  سُسلَس  مُقي  مل 
ُردنَسِكلأ َقلغأو   . كیمس ٍباجِحب  ٌةبَّقنُم  ُءاجرع 

’’ ؟ حاَّفُّللا ِترضحأ  لھ  : ‘‘ اھلأسو  . اھءارو َعطاقلا 
اھعارِذ ىلع  اھُِقّلعُت  يتلا  ةریغصلا  ةَّلَّسلا  اًذِخآ 

. اھتايوتحُم نع  َءاطِغلا  اًفِشاكو 

َّلقأ ْنكلو   . يِدّیس  ، معن : ‘‘ قیقَّرلا َباوجلا  ءاجف 
ىلع لصح  دق  سُكيرَتت  ناك   . َتدرأ اَّمم  اًّدج  ٍریثكب 
يذلا لاملا  ُتلمعتساف   ، مُمَسَلبوُپألا نم  ٍءيش 

’’. ىرحألاب اذھ  ءارشل  هاَّيإ  ينَتیطعأ 

يف ناك  دقل   . زیكرتب ًایغصُم   ، سُسلَس َسَّبع 
ةجھَّللا ىلع  َغطي  مل  هَّنكلو   ، طیسب ٌؤطابت  اھمالك 

. ةلیقثلا ةَّيدوھیلا 

َذخأ َّمُث  ِتلعف ’’! اًنَسح  : ‘‘ اًرورسم ردنَسِكلأ  لاقو 
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ةَّلسلا َعضوو  نیمثلا  َمسَلبلا  يوحت  يتلا  ةَّرَجلا 
َبرُق ٍصرِحب  َةريَرُجلا  َكسمأو   . لَمَعلا ةلواط  ىلع 
ناك  . نكادلا نوَّللا  ىري  يك  بھللا  ِناِسل 
ٍمَسَلب ِراجشأ  ِتازَرفُم  نم  اًعونصم  مُمَسَلبوُپألا 

’’. داعلِج ناسلب   ‘‘ وأ ةَّكَم  ُمَسَلب  اھُرھشأ   ، ةديدع
نم  ، تالامِعتسالا ُتارَشَع  راَّقَعلا  اذھل  َناكو 

ِبحَسل ٍِحّیقُمو   ، ٍّتاح ةفصب  حورجلا  فیظنت 
ةفصب هلامِعتسا  ىلإ  بِھتلُم  ٍحرُج  نم  ديدَّصلا 

. ئِّدھُم

’’ ؟ مویتاديِرثِم َعنصت  نأ  يونتأ  : ‘‘ سُسلَس لأس 
اًّداضُم هنوَكب  َرِھُتشا  ميدق  ٍقايِرت  ىلإ  اًریشُم 
تاغدَّللا ةطساوب  َمِسجلا  لخدت  يتلا  مومُّسلل 

َيِّمُس دقو   . بارشلا وأ  ماعطلا  وأ  تاعسَّللاو 
اًفَّقثُمو ًاّیكذ  اًكِلَم  ناك  يذلا  هِعِرتخُم  ىلإ  ًةبِسن 

دق وھو   ، سداسلا ِستاديرثِم   ، سُطنُپلا دالب  يف 
ًالَّوأ َلَوانَتي  نأ  دعب  ٍمَوي  َّلك  َّمُّسلا  َبرشي  نأ  َداتعا 

، هتایحل ٍّدح  عْضَوب  َرِمُأ  اَّم  لـ َّمُث   . هَرَرض ُلِطبُت  ًةيودأ 
َِرثأ ىلع  ىرحألاب  تامو   ، هیف ِرّثؤي  َّمُّسلا ال  َّنأ  َنَّیبت 

. فیَس ِةنعط 

مویتاديِرثِم نوكي  امَّبُرل  : ‘‘ اًكِحاضتُم ردنَسِكلأ  لاقف 
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ِرابك نم  هاوس  وأ  لُصنُقوُربلا  َبیبط  ُتنك  ول  ًابولطم 
، دیبعلاو َلاَّمُعلا  يوادُأ  ُتمد  ام  ْنكلو   . نِیّیمسَّرلا
َعفنأ ٍءيَِشل  مُمَسَلبوُپألا  َمِدختسأ  نأ  ُلِّضفُأ 
ٍتاداِمك ِةَّدع  يف  تانِّوَكملا  ُدَحأ  وھف   . ریثكب
ِنّكَسُم ٍراَّقَع  ةفصب  اًضيأ  ٌدیفُم  هَّنأ  امك   ، اھُعنصأ

ٌلاَّعف هَّنأ  كلذك  َتبث  دقو   . ّيبَصَعلا َِملألا  ةئدھَِتل 
ةاتفلا ىلإ  َتَفَتلا  َّمُث  نویعلل .’’ ٍمَھرَم  ةفصب 

’’ ؟ جَنِیتار َوُھأ  : ‘‘ لأسو  ، ةدبعلا

َِفّثُك دقل   . يِدّیس ال،  : ‘‘ ةَّقِرب ةدبعلا  ِتباجأف 
’’. تانیَصُغلاو روزُبلاو  قرولا  نم  ِيلَغلاب 

’’ ؟ اًقرف كلذ  ُثِدحُي  لھ  : ‘‘ سُسلَس لأسو 

هَءاطِغ َحازأو   ، ًاّيزنورب اًقودنُص  ردنَسِكلأ  َلزنأف 
’’. ةَّیلاَّعفلا ال   ، رعِّسلا يف  طقف  : ‘‘ ًالئاق  ، قلَزنملا

تاریَجُحلا ىَدحإ  َلِخاد  ٍرَذَحب  َةَّرجلا  َعضوو 
َقودنُّصلا َلِفقُيو  َءاطِغلا  َِقّلَزُي  نأ  َلبق   ، ةَّیلخادلا

ىلع هناكم  ىلإ  اًدَّدجُم  َقودنُّصلا  َّدر  َّمُث   . ديدج نم 
ٍةَّیئاود ٍتامِّوقُمو  َریقاقَعب  ًالَّمَحُم  َناك  يذلا  ِّفَّرلا 

. ىرخُأ
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دق سُسلَس  َّنأ  َظحال   ، ردنَسِكلأ َرادتسا  ِذإو 
ِةرمَغ يف  ُهاَّمُحو  ِهتاريرعَشُق  ِتاجاعِزنا  َيَِسن 
نوریثك ناكو   . ةبَّجَحملا ةاتفلا  نأشب  هلوضُف 

اَّمع نیلئاستُم   ، اھنیَع ةقيرطلاب  اھیلإ  نوقِّدحُي 
َيِھ اذإف   ، ةاتفلا ىلإ  َرظن  َّمُث   . باجحلا ءارو  هیفخُت 

، زاَّكُعلا ىلع  ٌةِضباق  ُةریغصلا  اھُديو   ، ًالیلق ٌةینَحنُم 
َذخأف  . دھَجلا ءاَّرج  نم  اھُعباصأ  َتبِحُش  دقو 
ِبرُقب هَعضوو   ، ِهلغُش َِةلِواط  بناج  نم  َّيسرُكلا 

اي  ، يحيرتساو يدُعقا   ‘‘ . سُسلَس َِلباقُم  نوُناكلا 
َدعب ُعجرأو  ذیبَّنلاو  ِزبُخلا  َضعب  يرتشأس   . ةَّسدَھ

’’. ریصق ٍتقو 

ذإ  ، ةاتفلا عم  هَدحو  هئاقب  نم  سُسلَس  َسَّجوت 
ًةَكھنُم ْتَسلج  دقو   . حيرتسُم َریغ  ُباجِحلا  َهلعج 
اھَسُّفنت سُسلَس  َعمسو   ، ِّيسرُكلا ىلع 
ْتَكرفو  ، ًابناج زاَّكُعلا  ِتَقلأ  َّمُث   . ءودُھب َءادَعُّصلا 

َتاذ  ، ةقیقرو ًةریغص  اھُدي  تناك   . ىنمُیلا اَھلجِر 
ًاّيوَثنُأو  ، ًالیمج كلذ  ناكو   . ةفیظن ةَّيوضَیب  ٍرافظأ 

. سُسلَس َشِھُدف   . ًاّیبابشو  ، اًّدج

’’ ؟ باجِحلا اذھ  نیسبلت  اذامل  : ‘‘ ًةأجف لاقو 
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’’. يِدّیس  ، نیجِعَزنُم نيرخآلا  لعجت  يبودُن  َّنإ  ‘‘

’’. اھاَّيإ ينيرأ   . بیبط انأ  ‘‘

. اھَھجو ًةفِشاك   ، ءطُبب َباِقّنلا  ِتَعفر  َّمُث   ، تَدَّدرتف
اًئموُم  ، ةدحاو ًةَّرم  هَسأر  َّزھو   . سُسلَس َسَّبعف 
هذاقنإب ًایساق  ردنَسِكلأ  ناك  دقل   . ىَّطغتت نأ  اھل 

ٍعون َّيأف   . اھل اًریَخ  كلذ  ناكل   ، َتتام ول   . ةاتفلا هذھ 
هذھ ىلع  ودبت  يھو  َشیعت  نأ  ُِنكمُي  ةایحلا  نم 
ٍعفن ُّيأ  َّمُث  ؟  لاونملا اذھ  ىلع  ًةھَّوشُم   ، لاحلا
ُةلیلقو ةكرحلا  ُةلیقث  يھو   ، ةمداخ اھتفصب  اھل 

؟ اذكھ ةقاشرلا 

لوح َهباك  َّفلف   ، ديدج نم  ُِفجتري  سُسلَس  أدبو 
يف َنََعل  َّمُث   . دَربلا ِتابَون  َرحدي  نأ  ًالواحُم   ، هِمسِج

. هتَّقِش ىلإ  َعجرو  ًةَّفَحِم  َرجأتسا  ِول  ًاِیّنمتُم   ، هِّرِس

اھَدھاشو  . دھَجلا َضعب  ًةلِذاب  ةدبَعلا  ُةاتفلا  ِتَضھن 
نم ِّيفلخلا  ِمسِقلا  ىلإ  ُجُرعت  سُسلَس 
ِتحت نم  اًفوفلم  اًشاِرف  َرِضحُت  يك  ةفیقسلا 
َةَّیفوصلا َةَّیناَّطبلا  ِتَّلح  َّمُث   . لغُّشلا َةلِواط 

. هیَِفتك ىلع  اھتَقلأو   ، هیلإ اھب  تَداعو   ، ةكیمسلا
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’’ ؟ يِدّیس  ، َيقلَتست نأ  َرثكأ  َكُحيرُيأ  ‘‘

ةلواطلا ىلإ  جُرعت  اھَدھاش  َمُث  ال .’’ امَّبُر  ‘‘
اھتَّطَح َّمُث   ، ةریغص ٍرِدق  يف  ًءام  تَّبصو   . ةریغصلا
ةيودألا ِّفر  نع  َْتلزنأ  َّمُث   . نُخست ىَّتح  رانلا  ىلع 

نم ٍتامِّوقُم  َْتنزو   ، ناقتإو ٍةَّقِد  ِّلكبو   . ٍناوأ َةعِضب 
ىلع اِھتَِنكمأ  ىلإ  اھْتَداعأو   ، يناوألا كلت  ِضعب 
ذإو  . نَواھلاو ةَّقدملاب  هتَذخأ  ام  َّقدت  نأ  َلبق  ِّفَّرلا 

اھْتَكَّرحو  ، تايوَتحملا هیف  تَّشر   ، يلغي ُءاملا  َحار 
’’. يِدّیس  ، اذھ قِشنَتِسا   ‘‘ . ةعیفر اًصَِعب 

هتَشھدأو  ، اًّدج نیَحيِرُم  اھُكولسو  اھُتوص  ناك 
: اھل َلاق  مامألا  ىلإ  َلام  امیفو   . اھُتفِرعَم

’’ ؟ ِكِِدّیس ِءایشأ  يف  ةَّيِّرُحب  َنیفَّرصتتأ  ‘‘

!’’ ضِرتعي َنل  : ‘‘ ریثملا َقیقرلا  اَھباوج  ناكف 

، شھدُم ٍوحن  ىلع  ةِبّیط  ٍةحئارب  ِهیَتئر  ألم  ذإو 
هَتعیبط نِیّلغتست  لھ   ‘‘ . مِستبت تناك  اھَّنأ  َّسحأ 

’’ ؟ ةفیطللا

َجالِعلا اذھ  ُِدّیسلا  مدختسا  ِدقل   . يِدّیس ال،  ‘‘
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َنوكت نأ  َكل  َديرُي  نأ  هنأش  نمو   . ىَّمُحلاب ىضرَِمل 
’’. اًحيرَتسم

هَّنأل ِيزخلا  نم  ٍءيشب  اًرِعاش  هوُأ ’’! : ‘‘ لاقف
. اًضيأ ُهاَّيإو   ، اھِدّیس َمِدَخت  نأ  َتبلط  اَّم  اھَدقتنا لـ
دقو  . هُتالَضَع تَخرتساف   ، رِطَعلا َراخُبلا  َقَشنتساو 
ةرارح تناك   . هَتحار ةَّیناَّطبلا  ُلَِقث  َفعاض 

نم ُءفِّدلا  هَسَّعن  نآلاو   ، هتَفَزنتسا ِدق  مويراِدلَكلا 
ِردِقلا نم  ُثَِعبنملا  يكازلا  ُروَخبلاو  نوناكلا 

ذإ ًالِفجُم  قافأ  َّمُث   ، موَّنلا ِهیلع  َطَغطَغو   . ةریغصلا
. ِّيسرُكلا ىلع  َحَّنرت 

نم رخآ  اًفوفلم  اًشاِرف  ْترضحأو   ، ةاتفلا ِتَماق  َّمُث 
ةَّیضرألا ىلع  هْتَعضوو  لغُّشلا  ةلواط  تحت 
اھَعارِذ سُسلَس  َّسحأو   . ةصوصرملا ةَّیبارتلا 
َلاعت : ‘‘ سماھلا اَھتوص  َعمَسو   ، ةَّقِرب هَِفتك  قِّوطُت 

’’. ریثكب رَثكأ  ٍنُّسحتب  ُرُعشَتس   . يِدّیس  ، حرَتساو
ىلع هتَدَعاسو   ، تََدب اَّمم  ىوقأ  تناك  دقل 
َعمَس ِهلِقث  نم  ٍديزِمب  َدَنتسا  اَّم  هَّنكلو لـ  ، ضوھُّنلا

. ٍةظَحِلل اھِسََفن  َسْبَح 

َحيرَتسیل ىمترا  َّمُث   ، اھُِملؤت اَھلجِر  َّنأ  َّدُب  ال  رَّكفو :
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ةَّیناَّطبلا َِتبَّتر  ذإو   . هل اھتَّدعأ  يتلا  ةَّیِشَحلا  ىلع 
َلثِم ٌدَحأ  يب  ْلَعفي  مل  : ‘‘ ًالئاق َمستبا   ، هقوَف ًةیناث 
ِسوؤرب تَّسمو  اًریغص .’’ اًَدلَو  ُتنك  ذنم  اذھ 

ًابيرغ اًروعش  َّسحأف   ، اًقیقر اًّسم  هَنیبج  اھِعباصأ 
. لاحلا ِنسُحب 

، ِّيسرُكلا ىلإ  تَجَرعو   ، ةبوعصب ةَّسدَھ  تماق  َّمُث 
ِتالَضَعلا ًةدِّھنتُم  تدَّسمو   . هیلع ْتَحارتساو 

، اھیَنیَع ْتَضمغأ  ذإو   . ىنمُیلا اھلجِر  يف  َةملؤملا 
اِھبلق َعَجَو  دیسمَّتلاب  َفِّفخُت  نأ  ُعیطتست  ول  تَّنمت 

. اًضيأ

، اھِسبَِحل تَحفاكو   ، عُّقوت ریغ  ىلع  عومُّدلا  اھتَفاو 
اھَّنأ ُفِرعیف  اًعيرس  ُعجریس  ردنَسِكلأ  َّنأ  ًةملاع 
اھُلجِر تداع  لھ  ََملعي  نأ  ديرُیس  َّمُث   . يكبت تناك 
ىلع ُّرِصُیَسف   ، باجيإلاب َْتباجأ  نإف   . اھُِملؤت
اًقیقحت يرجُیسف   ، يفَّنلاب تباجأ  ْنإو   . اھكیلَدت

. اھنع ِةباجإلا  َنم  اھُبلق  ُرفني  ٍةلئسأب  اًقیقد 

! سُقرَم تأر  دقل 

. اًجراخ عراشلا  يف  ًةرشابُم  اھاقَتلا  ِدق  ناك  هَّنإف 
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ِدوشُح َطسو  ِبكانملاب  ُعَفدُت  تناك  ام  اًریثكو 
ْبسحت مل  ُثیحب   ، تاماَّمحلا ىلإ  نیھِّجوتملا 

َدنع تَقِعُص  ذإو   . مَّلكت هَّنإ  َّمُث   . ًابيرغ اًرمأ  كلذ 
وھ كلذ  َّنأ  ْتأرف  ُقوف  ىلإ  تَرظن   ، ِهتوص ِعامَس 
اھعم َبیعالأ  ُبعلت  طقف  اھُتَِركاذ  ْنُكت  ملو   ، هُسفن

. ديدج نم 

ادب هَّنأ  عم   ، كاَّتف ٍوحن  ىلع  اًمیسو  لازي  ام  ناك 
هُرَّكذتت يذلا  ُمَفلاف   . ءيَّشلا َضعب  ىسقأو  َربكأ 

دقو  . حلاك ّطخ  ٍ ىلع  اًتباث  َتاب  ٍرغُم  ٍلكشب  ًاّیِّسِح 
نآلا َعَراست  امك  اًمامت   ... اًّدج اًعيرس  اھُبلق  َقَفَخ 

، اھَِتّبثُي يك  اھَعارِذ  َكسمأ  اَّم  ـ لو  . هل اھرُّكذت  دنع 
. اھیلع ىَمغُي  ْتَداك 

ٌةَّدُم ٍةظحل  يف  ىَحمُت  نأ  نكمي  فیك  ٌلِھذُم  ٌرمأ 
يَنیَع يف  ْتَرظن  دق  تناك   . ةدحاو ًةنس  تَزواج 
اھُدِواعُت هعم  اھْتَضمأ  دق  ٍةظحل  ِّلُكب  اذإو   ، سُقرَم

اھَدي ُعَفرت  تَداكو   . ديدش ٍقایتشا  ِةجوَم  يف 
ادبو  ، ًالیلق َعَجارت  دق  ناك  هَّنأ  ریغ   ، هَھجو َسملَتل 
امَّلُك هتَحمل  ام  ًابلاغ  يذلا  ُرَذَحلا  كلذ  هھجو  ىلع 
ناك باجِحب  ةاَّطغُم  ٍةأرما  ُةيؤرف   . سانلا اھیلإ  َرظن 
ُلَع نم  اھَیلإ  َقَّدح   ، هَسأر ىَنَح  ذإو   . اًِكبرُم اًرظنم 
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اھِملِع نم  مغُّرلا  ىلعو   . لوھُّذلاب ٍنورقَم  ٍسوبُعب 
اھَھجو ىري  نأ  ًاّيزيرغ  ْتَفاخ  دقف   ، عیطتسي هَّنأب ال 

كلت يف   . اًعيرس اھَسأر  ْتأطأطو   ، بودُّنلا اذ 
. اًدِعتبُم َراد   ، ةظحللا

، ًابايإو ًاباھذ  كِّرحتملا  ِعمَجلا  َطسو  كانھ  تَفقو 
دقل  . اًدِعتبُم يشمي  هتَدھاش  ذإ  اھانیع  تَقَرورغاو 
يف ىشم  اَملثِم  اھتایح  نم  اًجراخ  يشمي  ناك 

. ىضم ام 

ِةفیقس ىَمِح  يف  ٌةِسلاج  نآلا  يھ  امَنیبو 
سُقرَم اھرَّكذتي  لھ  اھَسفن  ْتلءاس   ، ردنَسِكلأ

. رُّكذت َدَّرجُم  نايریلاڤ  سُنایشول 

ًةءاضإ ةءاضملا  ةفیقسلا  ِنوكُس  يف  تَسمھ 
’’ ؟ اذھ يل  َلُصحي  نأب  َتحمس  اذامل   ، ِّبر : ‘‘ ةتِھاب

رمَجلا ىلإ  اھباجِحو  اھعومُد  َربع  ْتَقَّدح  َّمُث 
ام ُّلك  ٍديدج  نم  َرَّجفت  دقو   ، نوُناكلا يف  جِّجأتملا 

ٍنزِحب اھاَّيإ  اًرِماغ   ، رِعاشَم نم  سُقرَِمل  هُّنكت  تناك 
لوقت تَضمو   . نوكي نأ  ُِنكمُي  َناك  ام  ىلع  ٍعجوُم 

، ِّبر - ‘‘ اًفیفخ اًعرق  اھتضبقب  اھَردص  ًةعراق  ةَّقِرب -
’’ ... رِین َتحت   ، هعم ٍدِحاو  ٍرِین  َتحت  ِيّنأب  ُرعشأ 
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. اھَسأر تأطأطو 

َلخدي نأ  سُقرَم  ِةداع  نم  نُكي  مل  هَّنأ  ْتَِملع  دقل 
يف ُّمِحتسي  اًمئاد  ناك  هَّنإف   . ةَّیمومعلا ِتاماَّمحلا 
نأ نوعیطَتسي  نيذلل  ٍةزوجحم  ةَّصاخ  ٍتاسَّسؤم 

. َةیلاغلا ِةَّيوضعلا  َموسُر  اوعفدي 

؟ انھ ىلإ  ءاج  اذامل   ، اًذإ

هتایح نم  هللا  اھَحازأ  دقل  ؟  كلذ َّمَھ  ام   . تَدَّھنتو
َعم  ، ةریغصلا ةفیقَّسلا  هذھ  يف   ، انھ اھَعضوو 
ِّلك نم  َملاعلا  صیلخت  ىلإ  ٍقِّوشتُم  ٍّباش  ٍبیبط 
هَّنإ  . َّيحورلا هَمالظ  ادع  ام  ٍءيش  ِّلك  ْيأ  ؛  ءيش
ُعبشي ال   ، سويدوالك  ، لَّوألا ایلوج  جوَز  َلثِم  ناك 

. ةمكِحلا نع  ىمعأ  ىقبي  ِنیح  يف  ةفِرعملا  نم 

اي  ، تومأ ينعََدت  مل  اذامل   . اھُبلق اھَعجو  دقل 
هللا ىلإ  ًةخِراص   ، تمَصب تَكبو  ؟  اذامل ؟  ّبر
ِدق تناك   . باوج ُّيأ  ِتأي  مل  ْنكلو   . باوج ِلجأل 
يف َتومت  نأ  اھل : هللا  َدصق  ْتَفرع  اھَّنأ  تَدقتعا 
ًةلِماح  ، ًةَّیح تلاز  ام  َيھف  كلذ  عمو   . هلیبس
هتَقال ام  ُّلكو   . ِنكادلا اِھباجِح  َءارو  ةَّيِّرسلا  اَھبودُن 
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دق ٍلوبُقو  ٍءافَص  نم  ةمرصنملا  َنینِّسلا  يف 
يف  ، ديدج نم  َسُقرَم  ْتأر  اھَّنأل  ؟  اذامل  . مَّطحت

. ةقیقد نم  َّلقأ  َماد  ٍةفدِص  ِءاقل 

ُردنَسِكلأ َلخدو   ، ُّيبشخلا ُباجِحلا  َحيزُأ  ٍذئدنع 
. هُروضح اھَجرفأ  دقو   ، هیلإ ةَّسدَھ  تَرظنف   . ةفرُغلا

ِرُھشأ ءانثأ  يف  اھَدنِع  اًزيزع  َتاب  هَھجو  َّنإ 
َّدَشأ ٍعَجوو  ٍضَرَم  ِةلاح  يف  كاذنآ  تناك   . اِھتَھاقن
يف اَھلذب  يتلا  َةیحضتلا  َكِردُت  نأ  نم  ًةأطو 
َّالإ َْملعت  ملو   . نیبراحملا ِةحاس  جِراخ  ىلإ  اھبيرھت 
دنع هزَكرَم  ِةراسَِخب  َمِّرُغ  هَّنأ  ٍبيرق  ٍدھَع  ُذنم 
َِمظعُم َءازِھتسا  َبَسك  امك   ، ریھش ٍذاتسُأ  ٍبیبط 

نم ریثكلا  ریثكلا  نع  هِیّلخت  ِلجأ  نم   ، هئاقدصأ
. ةَدبَع ِدَّرجُم  ِلجأ 

هَدي َعضو  دق  ناك  هللا  َّنأ  ٍّكَش  الب  ةَّسدَھ  تَِملع 
. توملا ِباب  ِلالِظ  يف  َمویلا  كلذ  ردنَسِكلأ  ىلع 

ْتَّرقأ  ، نآلا هَْتبقار  ذإو  َدي هللا.  يف  ًةادأ  وھ  ناك  دقف 
اھَّنإ  . ًانایحأ ًةِكبرُم  تناك  هَھاجُت  اھَرِعاشم  َّنأب 

. كلذ نم  ُرثكأ  ِرمألا  يف  ناك  ْنكلو   ، ًةركاش َتناك 
هُقَوت ناك  دقو   . باجعإلاو َةَّدوملا  هل  تَّنك  يھف 

ال  ، بلقلا میمص  نم  اًصِلخُم  سانلا  ءافِش  ىلإ 
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ِّدح ىلإ   ، ُّمتھي ناكو   . حبِر وأ  ةعفنم  َةلأسم 
اھیف هْتأر  ٍةَّرم  َلَّوأ  ْتَرَّكذتو   . اًضيرم َدقف  اذإ   ، ىسألا
ناكو  . اھُرمغت هل  ةَّبحملاب  ْتَرعش  دقو   ، يكبي

. ىَّمُحب َتام  اًِعفاي  ًاّیبص  هیلع  ىكب  يذلا  ُدیقفلا 
يتلا ةقيرطلاب  ردنَسِكلأ  َّبحت  مل  اھَّنأ  تَِملع  دقل 

نأ ْعطتست  مل  اھَّنأ  ََّالإ   ... سُقرَم ُّبحت  لازت  ام  اھب 
. اًقیثو ًاطُبارت  ِّباشلا  ِبیبطلا  نیبو  اھَنیب  َّنأ  َِركنُت 

ىلع ْتَربعو   . امھُنُیعأ تَقالتو   ، اھیلإ ردنَسِكلأ  رظن 
ِءاملا َضعب  ينِّخس  : ‘‘ لاقو  . ةنِھاو ٌةماستبا  ِهھجو 

’’. ةَّسدَھ اي   ، ُدَعب

’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

ىلإ ىَّتش  ٍتامِّوقُم  ُفیضُي  هَتبقار  َّمُث   ، كلذ َتلعفو 
ُِظقوُيو ءاصْفُرُقلا  ُسلجي  ََّمث  نمو   ، نخاسلا ءاملا 

دقو يقيدص .’’ اي  ِسلجا   ، اَّیھ : ‘‘ ًالئاق سُسلَس 
َبَّرقو  . ردنَسِكلأ توَص  يف  نانحلا  ةحسمب  ترَّثأت 
لَّوأ ىدلو   . سُسلَس يَتَفَش  ىلإ  َرَّثخملا  َبارَّشلا 

بارَّشلا نع  هَسأر  َعجرأو  سُسلَس  َرَّشك   ، ةفشر
هیف تسیل  : ‘‘ ًالئاق ردنَسِكلأ  َكحضف   . بایتراب
تَكِرُتو لدنمس .’’ ُةنِسلأ  الو  شیفافخ  ُةِحنجأ 
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َلَواَنت امیف   ، ردنَسِكلأ هانع  اَّمع  لءاستت  ةَّسدَھ 
. اھیف ام  عَّرجتو  َسأكلا  سُسلَس 

َكِذخأل ًةَّفَحم  ُترجأتسا  ِدقل   ‘‘ . ردنَسِكلأ َضھن  َّمُث 
’’. تیبلا ىلإ 

امیف  ، ’’ لیمجلاب ينافرِع  َكل  : ‘‘ سُسلَس لاقف 
هیَمدق َلوح  نامَّوكتت  نیتَّیناَّطبلا  اًكرات   ، ضھن
ةَّسدَھ َْتطقتلا   ، اًدِعتبُم ىشم  ذإو   . نیَتلَدنصملا

، اناك ثیح  امھتَعضو  َّمُث   ، امھتََوطو نیتَّیناَّطبلا 
ٍديدج نم  سُسلَس  ىَّوسو   . لغُّشلا ةلواط  تحت 
ىلإ ٍةجاحب  ُتنك  : ‘‘ ًالئاق  ، نَّضَغملا َهباك 
ىلإ َّمُث   ، ةَّسدَھ ىلإ  ََرَظنو  ًالیلق .’’ ِةحاِرتسالا 
اًضعب ُأرقأو  ًةیناث  َكیلع  ُجِّرَعُأ  دق   ‘‘ . اًدَّدجُم ردنَسِكلأ 

’’. ِكتالاح نم 

ِِفتك ىلع  ًةِعّجَشُم  اًدي  ردنَسِكلأ  ىقلأف 
ُداكي الف   . حابصلا يف  كلذ  نَُكِیل   ‘‘ . سُسلَس
َّمُث راھَّنلا .’’ يقاب  يف  ٍسََفن  ِذْخأل  يتقَو  ُعسَّتي 
َحتفنا ُثیحب  اًعم  هَءازجأ  اًعِضاو   ، ًابناج َعطاقلا  َعفد 
ٌّدِعتسُم هَّنأ  ىلع  ًةلالد   ، اًعِساو ةفیقَّسلا  ُلخدم 

. ىضرملا ةنياعُِمل 
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. جراخلا يف  ًالعف  نورظتني  مُھنِم  ٌددع  ناكو 

هَعفر ذإو   . ةَّفحملا ىلإ  َدِعَصو  سُسلَس  َجرخ 
امیف َردنَسِكلأ  لأس  َّمُث  ًالھم ’’! : ‘‘ لاق  ، ِنادبعلا
اذام : ‘‘ ةفیقَّسلا مامأ  ةریغص  ًةلواط  ُعضي  ناك 
يف ؟ ’’ هاَّيإ ينَتیَقَس  يذلا  ُبارَّشلا  كلذ  ىوتحا 
ًةَربحِم ةلواطلا  كلت  ىلع  ُعضت  ةَّسدَھ  تناك  نیح 

. اًجورُدو

. كاذو اذھ  نم  ٌءيش  : ‘‘ ًالئاق ردنَسِكلأ  كحضف 
’’. كَعفن اذإ  ينِملعأ 

أكَّتاو  ، تاھیجوَّتلا ضعب  هَیلِماح  سُسلَس  ىطعأ 
ذإ ءارولا  ىلإ  ََرظنو   . ِهباك تاَّیط  يف  ءارولا  ىلإ 

َنومَّدقتي اوأدب  دق  ىضرملا  ىأرف  نیَِقَلطنُم  هالَمَح 
لوح داِشتحالا  َلََدب  مھَّنأل   ، مَّھجتو  ... نیِعفادتُم
ةئداھلا ِةأرملا  نم  اَونَد   ، بیبطلا  ، ردنَسِكلأ

. ةبَّقَنملا

َةلِبق تناك  اھَّنأ  َيردت  نأ  َنود   ، ةَّسدَھ تَدمع 
محفلا نم  ٍتابَیبُح  ِّتِس  ِحَْرط  ىلإ   ، راظنألا

. ًءام ْتَفاضأ  َّمُث   ، ربحلا ةاوَد  يف  ِّفاجلا  قورحملا 
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اھَمَقرِم ْتَكسمأ  َّمُث   ، رَذَحب َلئاسلا  ِتَجَزمو 
َّيسرُكلا َلغش  يذلا  ِلُجَّرلل  تلاقو   . ّيديدحلا
َتلغتشا يتلا  ةباتكلا  ِةلواط  برُقب 
َمَقرملا ِتَسمغ  َّمُث  ِكلضف .’’ نم   ، مسالا :‘‘ اھیلع
عَّمشملا ِحوَّللا  ىلع  هَسأر  تَعضوو  ربِحلا  يف 

مسالا ةَّیلَّوألا : ِتامولعملا  هیلع  ُبتكت  يذلا 
ام يف  لَقنُتس  تامولعملا  هذھ  تناك   . ضرملاو

حَسمُیف عَّمشملا  ُحوَّللا  اَّمأ  ؛  ىرخأ ٍجورُد  ىلإ  ُدَعب 
ُةَّدع تناكو   . يلاتلا مویلا  يف  لمَعتسُیل  اًفیظن 
نم ِّيفلخلا  مسِقلا  يف  ًةنوزخم  تتاب  دق  ٍجورُد 

ىضرملا ءامسأب  ٌةليوط  ُحئاول  اھیفو   ، ةفیقَّسلا
مھِضارمأ نع  ًالضف   ، ردنَسِكلأ مُھاواد  نيذلا 

مھل ِةفوصوَملا  ِتاجالِعلاو   ، اھِضارعأو ةَّینََدبلا 
. اھِجئاتنو

مك  ... سوِثيوُب : ‘‘ ضِفَخنُم ٍتوصب  لَجرلا  اھباجأ 
؟ بیبطلا ُةيؤر  يل  َحاتُت  نأ  لبق  ُتقولا  لوطیس 

’’. ریثك ٌتقو  يدنع  سیل 

اَملاح كعم  نوكیس  : ‘‘ ةَّقِرب تلاقو   ، هَمسا َِتنَّودف 
ٌتاجاح ٍصخش  ِّلك  ىدل  ناك  دقل  عیطتسي .’’
تقولا نم  مك  ُديدحت  بعَّصلا  نم  ناكو   ، ةَِّحلُم
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ُتالاح تناكو   . ضيرم ِّلك  عم  ردنَسِكلأ  يضمُیس 
نم اًديزم  يضمُیف   ، هلقع ىلع  يلوتَست  مھضعب 

. مھاَّيإ اًصِحافو  اًرِسفَتسُم  تقولا 

دقل  . اھباجِح ِءارو  نم  لُجَّرلا  ىلإ  ةَّسدَھ  تَرظن 
هادي تناكو   ، سمشلا اھتَحَّول  ٍةرََشب  اذ  ًالیحن  ناك 

. ّقاشلا لمعلا  نم  نیَتغوبدمو  دَقُعلا  َِيتریثك 
ُطوطُخلاو  ، بیَّشلاب اًشوشرَم  ریصقلا  هُرعش  ناكو 

’’ ؟ كُتَنھِم ام   ‘‘ . َةقیمع هِمَفو  هیَنیَع  َلوح 

.’’( رُتَاپُتس ًاطافلِج ( ُتنُك  : ‘‘ بائتكاب باجأ 

ُطافلِج همسا : بناجب  هَتنھِم  ةَّسدَھ  َتنَّودف 
. رھَّظلل ٌمِصاق   ، ٌبِعتُم ٌلَمَع  اذھو   . نُفُس
ىلإ اًدیعب  اًقِّدحُم   ، تمَصب اًِسلاج  َّلظ  ؟ ’’ كُضَرَم ‘‘
اذامل : ‘‘ اھيََدي نیب  َمَقرملا  ًةعِضاو   ، َتلاقف  . ءيشال

’’ ؟ بیبطلا ةيؤرل  َتئج 

ًاطغاضو هيَذِخَف  ىلع  هَعباصأ  اًرِشان   ، رظَّنلا اھلَداب 
هِسفن َءاقبإ  لِواحُي  ناك  ول  امك  ةَّدشب  امھیلع 

نأ عیطتسأ  ال   . مانأ نأ  عیطتسأ  ال   ‘‘ . اًكِسامتُم
ةلیلقلا ماَّيألا  لاَوط  ٌعادُص  ينَمزال  دقو   . لكآ
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’’. ةیضاملا

َِتبتكو ديدج  نم  َمَقرملا  ةَّسدَھ  َتنزاوف 
ِةَّرَج َّلك  ُِبقارُي  هَّنأب  ْتَرعشو   . ةقیقَّدلا َلیصافتلا 
َِثَبل امو   . ِّبُّللا َبولسم  ناك  ول  امك   ، اھُّطخت ٍَملَق 
َعیباسأ ِةعضب  ىَّتح  لَمَعلا  ىلع  ُتبظاو  : ‘‘ لاق نأ 
ُنفُّسلاف  . اًرَّخؤم ٌلمع  يل  ْرَفاوتي  مل  ْنكلو   ، تَضَم
لاجِّرلا نورجأتسي  ُراَّظُّنلاو   ، اًددع ُّلقأ  ةیسارلا 

’’. لمعلاب اوموَقیل  اًّنس  رَغصألا 

اي  ، ةلئاع َكيََدلأ   ‘‘ . اھَسأر ةَّسدَھ  تَعفر 
’’ ؟ سوِثيوُب

يف طوطخلا  ِتَقَّمعتو  دالوأ .’’ ُةعبرأو   ، ٌةجوز ‘‘
ذإ َسَّبَعو   . دَعب ًابوحُش  رثكأ  هُھجو  ادغو   ، هھجو

. اھََدي نم  َعاَریلا  ِتَقلأ 

. بیبطلا ِتامدِخ  ِلََدب  ِعفَد  ىلإ  ًالیبس  ُدِجأس  ‘‘
’’. كلذ ىلع  ُمِسقُأ 

’’. سوِثيوُب اي   ، كلذ نأشب  َقلقت  نأل  َيعاد  ال  ‘‘ 

ُتضِرَم اذإ  ْنكلو   ، اذھ يلوقت  نأ  ِكیلع  ٌلھس  ‘‘ 
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’’ ؟ يتلئاعب ُّلحي  اذامف   ، توملا ىَّتح 

ال ٍتالئاع  تأر  دق  تناك  ذإ   ، هَفوَخ ةَّسدَھ  تَمِھف 
َةرسك َنیِطعَتسُم   ، عراوَّشلا يف  نوشیعي  ىصحُت 
ٌلكیَھ مھنع  ةلیلق  ٍمادقأ  ِدعُب  ىلع  َناك  امیف   ، زبُخ

. َلبَجلا رَدحنُم  ىلع  ٌةَّینبم  ٌةرِخاف  ٌروصقو  ٌمخف 
’’. ِكتلئاع نوؤشب  ينِربخأ  ‘‘

نأشب مَّلكتو   . ثالثلا هتانبو  هنبا  ءامسأ  ِركِذب  أدب 
ُّبحلا ناك  دقو   . لَمَعلا يف  ةدھتجملا  هتجوز 
هتَعَّجشو  . هِمالك يف  ًايداب  اھل  هُّنكي  يذلا  ديدشلا 

ىَّتح  ، ةئداھلا اھُتلئسأو  ُةفیطللا  ةَّسدَھ  ُتافُّرصت 
ِقمعأ نع  اًحِصفُم   ، مامألا ىلإ  ًاینَحنُم  َتاب 
هتجوَزو هدالوأل  َلُصحي  نأ  ُنكمُي  ام  ِنأشب  ِهفِواخَم 

ناكو  . اًعيرس ٍلمع  ىلع  ُروثُعلا  هیلع  رَّذعت  اذإ 
ُمیقُت يذلا  ریغَّصلا  نكسملا  َةرجُأ  ُبُلطي  ُِكلاملا 
ىَّتح ٌلام  سوِثيوُب  َِدِیب  نُكي  ملو   ، هیف ُةلئاعلا 
ىلع ًةدايز   ، نآلاو  . لعَفیس ام  ِرَْدي  َملف   . َهیِطعُي
َّلك اًضَرَم  ُدادزيو  ٌضيرَم  وھ   ، اِھّلُك ىرُخألا  ِهئابعأ 

. موي

’’. يِّدض ةھلآلا  : ‘‘ اًسئاي لاق  َّمُث 
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، ةفیقَّسلا ٌةأرما  ِتَرداغو   ، ةلزُعلا ُةراتِس  ْتَحيزُأ 
ةَّسدَھ ْتَضھنف   . ًاّیساحُن اًدقن  َةَّسدَھ  َْتطعأو 

نأ هنم  ًةِبلاط   ، سوِثيوُب فتك  ىلع  اھَدي  تَعضوو 
. وھ ثیح  ىقبي 

. ًاِبناج اھَدحو  ًةِفقاو  ًةَّباش  ُِمّلكُت  لُجَّرلا  اھَدھاش 
َتاذ اَھلیخالخو  نیَتلَّحكملا  ِةَّباشلا  يَنیع  َظحالو 
ًةفیفخ ًةلَجلَج  ُلِجلَجُت  يتلا  ةریغَّصلا  سارجألا 

: اھتنھم نع  ُحِصفُي  هُّلك  كلذو   ، ةكَرَح ىندأ  َدنع 
(. ةراعدلا ةسرامم   ) ءاغبلا

تَكسمأ اَّم  لـ ماِمتھاب  ُِبقارُي  سوِثيوُب  َّلظو 
اھيدي َنیب  ِّيَغبلا  ََدي  ُةبَّجحملا  ِبیبطلا  ُةنِواعُم 
ىلع اھِسأرب  ُةَّباشلا  ِتأموأف   . ديدج نم  تمَّلكتو 

. بیبطلا َِمّلكُت  يك  ُةنِواعملا  ِتَضَمو   ، لھم

َصِّخلُت نأ  تلواحو   ، ًالیلق ةراتِّسلا  ةَّسدَھ  َتبذج 
اھُمسا : ‘‘ يلاتلا ردنَسِكلأ  ِضيرم  نع  هتَفرع  ام 

ناك اَّم  ـ لو ةرشع .’’ َعبس  اھُرمعو   ، انيرَڤَس
َلأس  ، ةَّیصخشلا تامولعملاب  يلابُي  ال  بیبطلا 
َيھ : ‘‘ ةَّسدَھ َتلاقف   . اًديدحت ةضيرملا  عْضَو  نع 

’’. عیباسأ ِةعضب  ُذنم  ٍمَد  ِفزَنب  ٌةباصُم 
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اًفِّفَجُمو  ، هتاوَدأ ىدحإ  اًِعفار   ، هسأرب ردنَسِكلأ  أموأ 
’’. اھیلِخدأ  ‘‘ . اھاَّيإ

َلاز ام  هَّلعل   . ًالِھاذو ًابَعتُم  ناك  هَّنأ  ةَّسدَھ  َْتظحال 
ضيرملا ةلاح  نع  هل  نَّیبت  ام  يف  ًاّیلم  ِرّكفُي 

، هاضرَم ِنأشب  ُقلقي  ناك  ام  اًریثكو   . قباسلا
، لیَّللا يف  ًةليوط  ٍتاعاس  هريرس  نع  اًدِعتبُم 
مل  . ةلَّصفُم ًةقیقد  ٍتاظحالُم  ًانِّودمو  هَقئاثو  اًعجارُم 
ىلإ َرظن  لب   ، ةریثك تناك  دقو   ، ِهتاحاجن ُّطق  ِصحُي 
ٍضارمأل اًديدج  ًايِّدحت  هراِبتعاب  هاري  ٍصخش  ِّلك 

. هتفرعَمب اھَرھقي  نأ  يغبني 

اوَرجأ مھَّنإ  تلاق  دقو   . يِدّیس  ، لكیَھ َّيَِغب  َتناك  ‘‘
’’. اھودََرط ْعَفني  مل  اَّم  ـ لو  ، ٍریھطت َسَْقط  اھل 

ال ُرخآ  ٌضيرم   ‘‘ . ّفَّرلا ىلع  َةادألا  َعضو  َّمُث 
’’. عفدي نأ  ُعیطَتسي 

ردنَسِكلأ ناك  ام  اًرِدانو   . ةَّفاجلا هُتظحالم  اھْتأجافف 
ناكو  ، هاضرمل اًموسُر  دِّدحُي  مل  وھف   . لاملا ُركذي 
َِلباقُم هل  هوعَفدي  نأ  مھُعََسي  ام  طقف  ُلبقي 
ىَّطختي ُعوفدملا  ِنُكي  مل  ًانایحأو   . مھل هتدعاسُم 
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َلاملا َّنأ  ةَّسدَھ  تَِملع  دقو   . ةَّیساحُن ٍدَقن  َةعطق 
هَِزجنُي نأ  نَّكمتي  اَّممو  همَّلعتي  اَّمم  َّلقأ  هُّمھي  ناك 
َلِماك ْقِفنُي  َملأ   . كاذ هِملِع  ِةطساوب  نيرخآلل 
نأشب هَعاطَتسا  ام  ِّلك  ِمُّلََعتو  رَفَّسلا  ىلع  هثاریِم 

؟ ةراتخملا هتنھِم 

. هُِقلقُي ام  وھ  ُلاملا  ِنُكي  مل  ال، 

. هیَنیع يف  َةبیخلا  ِتَحملف   ، اھَیلإ َرظن  َّمُث 
َلََدب َعفدأ  نأ  َّيلعو   . ةَّسدَھ اي   ، ُدَفنت يدراوم  ‘‘

’’. ٍدَغ َحابص  َّقحتسملا  ةفیقَّسلا  هذھ  راجيإ 

َملأ  ، ردنَسِكلأ : ‘‘ هِعارِذ ىلع  اھَدي  ًةعضاو   ، َتلاقف
’’ ؟ يضاملا َرھَّشلا  ِراجيإلا  َلََدب  ِِرّبَدُي هللا 

ُلع نم  اھل  َمستباف   ، هِمسال اھُلامِعتسا  هَسنآ 
اًمئاد ٌّرطضُم  اذھ  ِكُھلإ  لھ  ْنكلو   ، ىَلب : ‘‘ نزُحب

’’ ؟ ةظحل ِرِخآ  ىَّتح  راظتنالا  ىلإ 

’’. هیلع َلُّكوَّتلا  َكَِمّلعُي  نأ  ُلِواحُي  هَّلعل  ‘‘

ٍةشَقانمل انُتقو  َعسَّتي  َّالأ  ِدَكَّنلا  نم  : ‘‘ لاقف
: فاضأو  . ةراتِّسلا َوحن  هسأرب  اًئموم   ، ’’ ةَّیصوصخ
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نأ نورظتني  اًجراخ  ىضرملا  نم  ٌّفَص  انَدنع  ‘‘
ةضيرملا نع  نیلوقت  ِتنُك  اذام   ، نآلاف  . اوَنياعُي
ُّيرھَّزلا ُضرملا  ناك  دقو  ؟ ’’ ٌّيَِغب يھأ  ؟  ةیلاتلا

. َّنُھنیب ًاّیِّشَفتُم 

، لكیھلا نم  تدِرُط  دقف   . يِدّیس  ، ًاّیَِغب تناك  ‘‘
ٌتالكشم اھيََدلو   . عراوشلا يف  نآلا  ُمیقُت  يھو 

’’. ... ّينََدبلا ِضرملا  ىوِس 

ةماستباب هُمف  ىوَتْلا  دقو   ، اھاَّيإ اًِتكسُم   ، هَدي َعفرف 
َقلقن نأ  انُنكمي  ال  ُتالكشملا  كلت   ‘‘ . ةرِخاس

ام َجلاعُأ  نأ  ُلِواحُأسو   ، اھیلِخدأ  . اھنأشب
’’. يقابلا اھُتھلآ  ْلَعفتلو   . هُعیطَتسأ

’’. ةَّینََدبلا اھتلاح  يف  ِرّثؤت  ىرُخألا  اھتِالكشم  َّنإ  ‘‘

ُتالكشملا كلت  ىشالتت   ، ُّحصت اھانلعج  اذإ  ‘‘
’’. ىرُخألا

’’ ... ْنكلو ‘‘

نأ انعسُو  يف  يبھذا ! : ‘‘ ًابيرقت ٍربَص  ِدافَنب  لاقف 
َّلقأ ٍتقو  يف   ، اًقحال ِكتَّيرظن  يف  َشَقانَتن 
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’’. اًشيوشت

ىلإ ْتَسلج  َّمُث   ، ردنَسِكلأ َرَمأ  امك  ةَّسدَھ  َْتلعف 
ىأر لھ   . طابحإلا ًةِحفاكُم   ، ديدج نم  ةلِواطلا 
ٍتانئاك ُدَّرجُم  مھَّنأ  ىلع  َسانلا  ءالؤھ  ُردنَسِكلأ 
ِتاجاح َّنإ  ؟  عيرس ٍءافش  ىلإ  ٍةجاح  يف  ّدام  ٍةَّيِ
ٍءاودب َّلَحُت  نأ  اًِنكمَم  َسیلف   . ةدَّقعُم تناك  سانلا 

ردنَسِكلأ َذخأ  دقو   . رخآ ٍفوصوَم  ٍجالِع  وأ  كیلدت  وأ 
مھِضارمأل ّداملا  َةَّيِ ِتاِیّلجَّتلا  ِطَقف  راِبتعالا  يف 

َّرم امَّلُكف   . قمعألا ِّيفخلا  َِببَّسلا  نود   ، ةعِّونتملا
َْتتاب  ، ردنَسِكلأ ُنِواعُت  ةَّسدَھ  تأدب  نأ  ُذنم  ٌموي 
نيذلا ىضرملا  نم  نيریثك  َّنأب  رَثكأف  رَثكأ  ًةِعنتقُم 
حورلا ىنكُسب  اوَفشُي  نأ  ُِنكمُي  مھادَھاش 

. سدُقلا

امیف كلذب  ردنَسِكلأ  َعنقُت  نأ  اھُِنكمُي  َفیك   ... ْنكلو
اھتفصب ةیفاشلا  هتھلآ  ىلإ  ُتِفتلي  ناك  هُسفن  وھ 
ٍسارتحاب ريدقلا  هللا  ىلإ  ُرظنيو   ، طقف اًریخأ  اًذالَم 

؟ ةبھَّرلاب ٍنورقَم 

دقو  . لَمأب اھیلإ  ُرظني  ناك  سوِثيوُب  َّنأ  َْتظحال  َّمُث 
ِتَزَخَوو  ، اِھناِیك َّبُل  ُقِرتخت  ةرظَّنلا  كلتب  ْترعش 
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يف ٍتمَصب  ًةِیّلَصُم   ، اھَسأر تَنَحف   . اھیَنیع ُعومُّدلا 
؟ لُجَّرلا اذھل  ُلوقأ  اذام   ، ّبر اي   . سأیلا ةرمغ 
. مالك ىلإ  ، ال  زبُخ ىلإ  نوجاتحي  هُتلئاعو  وھ 

. اھءاج ام  وھ  ُمالكلا  ناك   ، كلذ عمو 

ْتلَّمأتو  ، ًالیلق اھَسأر  َْتلامأ  َّمُث   . اھَسََفن تَجرخأف 
ىلع ًةَّرم  يدلاو  َدعق   ‘‘ . قَھرملا سوِثيوُب  َهجَو 

. ّلعُم همِ ىلإ  ًایغصُم   ، ةَّيدوھیلا دِالب  يف  ٍّلت  ِردَحنُم 
هُلوَقیس ام  اوعمَسِیل  اوُءاج  دق  نوریثك  ناكو 

َلاوط اوثكمو  ٍةدیعب  ةِنكمأ  نم  اوُءاج  دقو   ، ِمّلعُملا
نم اًضعب  ُقلَقلا  َرواسو   . اًریخأ اوعاج  ىَّتح   ، راھَّنلا
َسانلا َفِرصي  نأ  هیلع  َّنإ  هل  اولاقف   ، ِمّلعملا عابتأ 

، َسانلا مُھ  اومِعطُي  نأ  مھنم  َبلطف   . مِھتویُب ىلإ 
مَھنوطعُي اًئیش  نوكلمي  ال  مھَّنإ  اولاق  مھَّنكلو 

’’. هاَّيإ

. اھیَنیع تَرانأ  ًةماستبا  اِھباِقن  ءارو  نم  تَمستباو 
مَّدقتف  . كَمَسو ٌزبخ  ٍریغص  ٍّيبص  ِةزوَحب  ناك  ‘‘
َمعطأ كلذ  ةطساوبو   ، هيََدل ام  َِمّلعُملا  ىطعأو 

’’. هَّلُك َعمجلا  ِمّلعُملا 
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’’ ؟ ِمّلَعملا اذھ  َناك  نَم  ‘‘

سوِثيوُب َدي  تَكسمأ  َّمُث  عوسي .’’ هُمسا  : ‘‘ تلاق
. سوِثيوُب اي   ، اًضيأ رخآ  اًئیش  َلاق  دقل   ‘‘ . اھيََدي َنیب 

َْتلام ْذإو  هَدحو .’’ ِزبُخلاب  ایحي  ال  َناسنإلا  َّنإ  َلاق 
ءودُھب امَّلكت  دقو   ، لیجنإلا َةراِشب  هْتَغَّلب   ، هَوحن

. ردنَسِكلأ َدنع  ُّيَغبلا  هتَضمأ  يذلا  ِتقولا  َلاَوط 

ٍدقن َةعِطق  ةَّسدَھ  َتلوانو  ُةأرملا  ِتَجرخ  َّمُث 
ِكِسفنل يظِفَتِحا  : ‘‘ ًةلئاق  ، ةَّیساحُن
ةَّسدَھ اھتَركشف  نَییقابلا .’’ نیَسنَرداوُكلاب 

. ًةشوھدم

. ةعرُسب ًةدِعتبُم  يضمت  َةأرملا  ُسوِثيوُب  َبقارو 

، ًانایحأ - ‘‘ ديدج نم  ًةمِستبُم  ةَّسدَھ - تلاقف 
ریغ ٍةلجاع  ٍقرُطب  َةالصلا  ُّبرلا  ُبیجَتسي 
ديدج نم  هْتَكرتو  تماق  ذإ  اھَیلإ  انرو  ةعَّقوتُم .’’

. اًّداح ًالاعُس  يناعُي  ٍّباش  عم  ٍةظَحِلل  َمَّلكتتل 
. ىرخُأ ًةَّرم  ةراتسلا  َءارو  ام  ىلإ  َْتبھذو 

ُلِسغي وھو  ؟ ’’ ًایلات انيََدل  اذام  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاق 
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. دراب ٍءام  ِتَْسط  يف  هيَدي 

نورشعو ٌثالث  هرمعو   ، سُتِسڤويرأ هُمسا  ‘‘
؛ هَقِرافُي نأ  ىبأي  ٌلاعُس  ِهبو   ، راَّصَق هَّنإ   . ةنس
َّمُث نِشَخ .’’ ٌتوص  هلو   ، هِردص يف  ٌقیمع  ٌلاعُس 
َتحت ٍّيفخَم  ریغص  ٍّفر  نع  ٍلام  َقودنُص  َْتلوانت 
انيرَڤَس انَتطعأ  دقل   ‘‘ . ردنَسِكلأ ِلغُش  َِةلِواط 
ظفتحأ نأ  يل  ْتَدارأو   . ةَّیساحُن ٍدقن  َةعطق 

’’. نَییقابلا نیَسنَرداوُكلاب 

نأ ًةركاش  تناك  امَّبر  : ‘‘ هسأرب اھل  اًئموم   ، لاقف
، ركُّشلا  ِتَعفر  ذإو  اھُِمّلكُي .’’ ٌصخش  اھل  َرفاوتي 
َّمُث  ، قودنُّصلا نم  نيَریغَّصلا  نیَسنَرداوُكلا  ِتَذخأ 

. لغُّشلا ةلِواط  تحت  هناكم  ىلإ  هْتَداعأ 

برُقب ِّيسرُكلا  ىلع  اًسلاج  ُلازي  ام  سوِثيوُب  ناك 
تَجرخ اَملاح  هَرظن  َعفرف   . اًجِراخ ةریغصلا  َةلواطلا 
ينَقراف دقل  : ‘‘ اًھودشَم َلاقو   ، ةراتِّسلا ءارو  نم 
بیبطلا ةيؤر  ىلإ  ٌجاتحُم  ِيّنأ  دقتعأ  ال   . عادُّصلا

ىلع ِكَرُكشأو  ِكَرظتنأ  نأ  طقف  ُتدرأ  امَّنإ   . دَعب
. فقو َّمُث  يعم .’’ ِكِمُّلكت 
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، قوف ىلإ  اھَّفك  َتبلقو   ، هَدي ةَّسدَھ  ْتكسمأ 
- تلاق َّمُث   . نیتریغَّصلا دقَّنلا  يَتعِطق  اھیف  تَعضوو 
اًزبُخ  ... ِّبَّرلا َنم  - ‘‘ امھیلع هَِعباصأ  ًةِقبطُم 

!’’ كتلئاعل

َجرخ  ، ةحار ِةقیقد  ىلإ  ٍةجاحب  ردنَسِكلأ  ناك  ذإو 
ٍءاوھ ِةمََسن  ىلإ  جاتحي  ناك  دقل   . ةفیقَّسلا نم 
ىقلأو  . توفي ُتقولا  أدبو   ، ًابَعتُم ناك  دقل   . شِعنُم
راظتناب نولازي  ام  اوناك  نيذلا  ىضرملا  ىلع  ًةرظن 

ول  ، ّيرََشب ِدَّرجُم  نم  َرثكأ  ناك  ول  ىَّنمتف   ، هتيؤر
لاحلا ُعقاوف   . فَّقوتیف َتقولا  َرمأي  نأ  ُعیطتسي  هَّنأ 

. هیلإ ُجاتحي  ٍصخش  َّلك  َنياعُي  نأ  نم  هِنّكمُي  ال 
، ُدَعب ُّلقأ  ٌلَمأو  لیلق  ٌلام  مھيََدل   ، كئلوُأك ٌسانُأو 
. اًریخأ اًذالَم  هراِبتعاب  بیبطلا  ىلإ  نودصقي  اوناك 

ةيانعلا ىلع  لوصحلا  َنود  مھَفرصي  نأ  هَءاس  دقو 
ٍفُّرصت ُّيأ  ْنكلو   . اھیلإ ةَّسام  ةجاح  يف  مھ  يتلا 
ُةدودحم ِراھنلا  ِتاعاس  َّنإ  ؟  هُعیطتسي ناك  رخآ 
؟ هاوِس َرَخآ  َردنَسِكلأ  نم  سیلو   ... ددعلا

يف ٍةأرما  َمامأ  اھَّیسرُك  ْتَعضو  دق  ةَّسدَھ  ىأرو 
اًتباثو ًابوحشم  ُِّمألا  ُهجو  ناك   . ةیكاب ٌةلفِط  اھنْضِح 
ىلع هھاِجّتاب  اھُتَقلمَح  تَقفخف   ، مَّلكتت يھ  امیف 
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ىضرملا َّنأ  ُملعي  ردنَسِكلأ  ناكو   . ِرّتوتُم ٍوحن 
دق ٍجالِع  َّيأ  َّنأب  مھنم  اًنیقي   ، ًابلاغ هنم  نوفاخي 
ٍَملأ ىلع  َيوطني  نأ  َّدُب  ال  مھل  هيرجُي  وأ  هُفَصي 
َبلغأ اًحیحص  ناك  اًضيأ  كلذ  َّنأ  دَكَّنلا  نمو   . ریثك
َِرّبجُت وأ  اًحرُج  َطیخت  نأ  كعسُو  يف  سیلف   . نایحألا
يذلا ِطابحإلاب  َروعُّشلا  َحَفاكو   . َملأ َنود  اًرسَك 

، يفاكلا ُلاملا  هيََدل  ناك  ول   . ِهلخاد يف  َثعبنا 
لبق حاَّفُّللا  راَّقع  نم  ٍتاعرُج  ىضرملا  ىطعأل 
ٌرایِخ هل  نُكي  مل  هذھ - ُةلاحلاو  ْنكلو -  . ِهلمعب هماِیق 

. ةحاِرجلا ءانثأ  يف  لامِعتسالل  راَّقعلا  ِریفَوت  ىوس 

، اِھفوَخ َنیكست  ًالِواحُم   ، ةأرملل َمستبا  َّمُث   ، َدَّھنتف
. اًروف اھيَرظانب  تَحاشأو  اھیَنیَعب  ْتَفرط  اھَّنكلو 

ِجرَّدلا ىلإ   ، هسأر نم  ٍةَّزھ  عم   ، هَھابتنا لَّوحف 
ىرجأو  . ةریغصلا لغُّشلا  َةلِواط  ىلع  روشنملا 
ةيانعب ةبوتكملا  ءامسألا  َربع  ًالوزُن  ِهعبصإ  َسأر 

. ّوت اً هنم  َغرف  يذلا  َصخشلا  َدجو  ىَّتح  ِّقَّرلا  ىلع 
. يلاتلا ضيرملا  مساب  ىدان  َّمُث 

نیِفقاولا ىلع  هَرظن  َلاجأو  سوِثيوُب ’’! : ‘‘ لاق
لاجِر ُةعبرأ  ناك   . ةفیقَّسلا لخدم  َلوح  نيدعاقلاو 
ُلمحت يتلا  َةأرملا  ادع  ام   ، نورظتني ءاسن  ُثالثو 
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ىضرم َةرشع  َنياع  دق  ناكو   . ةیكابلا ّطلا  َةلفِ
ِةَنياعمل ُدعب  َعسَّتي  نل  َتقولا  َّنأ  َملَعو   ، نآلا ىَّتح 

ىلإ َّرطضُي  نأ  َلبق  ةثالث  وأ  نیَصخش  نم  َرثكأ 
. ةحاِرتسالاو لافقإلا 

. تَضھنو  ، اھزاَّكُع ىلع  ٍةبوعُصب  ةَّسدَھ  تأَّكوت 

َِدفان ناكو   ، !’’ سوِثيوُب  ‘‘ ًةیناث ردنَسِكلأ  لاقو 
. ربَّصلا

يھ اپيرغأ   . سوِثيوُب َرداغ  دقل   . يِدّیس  ، ةفِسآ ‘‘
سيراخیفإل حامَّسلا  ىلع  ْتَقفاو  اھَّنكلو   ، ةیلاتلا

يف  ، ةنالیھ  ، سيراخیفإ َةنبا  َّنإ   . اَھلبق َلُخدت  نأ 
’’. ًابیھر اًَملأ  اھل  ُِبّبَسُت  ٌةَّبَح  اھِمَدَق 

’’. اھیلِخدأ : ‘‘ ءافَجب ًالئاق  اھل  أموأو  ةأرملا  ىلإ  َرظن 
. ةراتِّسلا َءارو  ام  ىلإ  َلخد  َّمُث 

ّطلا ةلفِ ِتَقعز  ىَّتح   ، هَعبتَِتل ُُّمألا  ِتَماق  ْنإ  امو 
، اھَنئَمطُت نأ  ُُّمألا  َتلواحو   . اھیَعارِذ ىلع  ًةمِواقُم 

تَعسَّتا ِذإ  ًاّیلج : ناك  َّيصخشلا  اھَفوَخ  َّنأ  َّالإ 
تَمَّدقتف  . فجتري اھُمف  َذخأو   ، اًعم اتَقََربو  اھاتقَدَح 
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َّنأب اھنِم  اًملِع   ، تَدَّدرت َّمُث   ، اھَوحن ةَّسدَھ 
ُبجي ام  يف  َلَّخدتت  نأ  اھنم  ُديرُي  ال  ردنَسِكلأ 
َءارو ام  ىلإ  اھَتنبا  سيراخیفإ  َْتلمحو   . هب ُمایقلا 

. ةراتِّسلا

ُتاوصأ تَّقَش  ذإ  اھَینُذأ  َّدُست  نأ  ةَّسدَھ  ْتَدارأ 
نع اًّمان  ردنَسِكلأ  َتوَص  ْتَعِمسو   . ءاوھلا بعُّرلا 

. غلاب ٍربَص  ِداَفن 

الف ََّالإو   ، اھیِتّبثُت نأ  ِكیلع  ةأرما ! اي   ، ةِھلآلا ِةایحو  ‘‘
تَِملعو  ، ةأرملا ِتمَّلكت  َّمُث  لِغتشأ .’’ نأ  عیطتسأ 

اِمب مایقلل  ُحفاكُت  يھو  يكبت  تناك  اھَّنأ  ةَّسدَھ 
. ةَّدِحو ًةَّدِش  ُخارُّصلا  َدادزاو   . اھنم َِبلُط 

تَرعش يذلا  َملألا  ِتَرَّكذت  ذإ  اھيَدي  ةَّسدَھ  ْتَقبطأ 
ناك  . دَسألا اھَمَّشَھ  امَدعب  تَقافأ  اَّم  لـ هب 

، ِنكمُم ٍوحن  ِفطلأ  ىلع  اھَجلاع  دق  ردنَسِكلأ 
. اًحَِّربُم َيقب  َملألا  َّنكلو 

ةَّسدَھ َرمأو  اًرَتن  َةراتِّسلا  ردنَسِكلأ  َحازأ  ًةأجفو 
دودشملا ِهھجَِوب  اھل - لاق  َّمُث   . ةفیقَّسلا لوخدب 

نأ نیعیطتست  ِتنُك  اذإ  يرِصبأ  - ‘‘ بوحشملاو
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ُّنظي دق  : ‘‘ اًسِماھ َمتمتو  اًئیش .’’ امھب  يلعفت 
’’. ءایحأ َحيرشت  يِرجُأ  ُتنُك  ِيّنأ  ُءرملا 

. ةقعازلا ّطلا  ةلفِ ىلإ  َبِرتقَِتل  هلوح  نم  تَراس 
تَثَّبشتو بِحاشلا  ُِّمألا  هجو  ىلع  ُعومَّدلا  ِتَرجف 

. ردنَسِكلأ نم  اًمامت  ّطلاك  ةلفِ ًةبَِعترُم   ، اِھتنباب
ُرِضحُت اذاِمل ال   ، يِدّیس : ‘‘ فطُِلب ةَّسدَھ  ْتَحرتقاو 

. ةراتِّسلا وحن  هْتَھَّجو  َّمُث  ؟ ’’ هُلكأت اًئیش 

ّطلا ِةلفِ ُتاخَرَص  ْتَتفخ  ىَّتح   ، ىضم ْنإ  امو 
ْتَعضوف  . اًضِفخنُم ّطقتُم  اًعِ ًءاكُب  َتتابو  ُةيِّودملا 
تأموأو  . جِّجأتملا نوناكلا  برُقب  نیَّیسرُك  ةَّسدَھ 

يھ َتلزنأ  امیف   ، امھِدَحأ ىلع  دُعقت  نأب  ةأرملل 
ناك دقل   . رخآلا ِّيسرُكلا  ىلع  ًةِمّلأتُم  اھَسفن 
ةغلاب ٍةَّدِشب  اھُلجِر  اھْتملآو   ، ًاليوط ُراھنلا  كلذ 
ٍوحن ىلع  ُلِقتني  َملألا  ٍةكَرَح  ُّلك  َْتلعج  ُثیَحب 
اھَّنأ َّالإ   . اِھَتبكُر ىلإ  ًالوزنو  اِھكِرَو  ىلإ  اًدوعص   ، عِّورم
تناك اَّمم  اًریثك  َّفخأ  ناك  اھََملأ  َّنأب  ًةنِّقیتُم  تناك 
مایقلا نم  َّدُب  الف   . ةنیكسملا ّطلا  ُةلفِ هیناعُت 

؟ اذام ْنكلو   . ام ٍءيشب 

مادختسا ىلإ  اًّدج  اًقاَّوت  ناك  ردنَسِكلأ  َّنإ 
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. هطرشم

َِدي يف  ًةَّبَح  ًةَّرم  اھُّمُأ  ْتَجلاع  فیك  ًةأجف  تَرَّكذتو 
. نآلا اھُسفن  ُةقيرطلا  َعفنت  نأ  ىسَعف   . ةراج

ِلجأل عفني  لمعلا  اذھ  ْعَد   ، ُّبر اي   ، ًءاجر
. كدجم

ةئداھ ّطلا  ةلفِ َنوكت  نأ   ، ًالَّوأ  ، يغبني ناك 
َةأرملا ًةلئاس   ، اًدَّدَجُم ةَّسدَھ  تَضھنف   . ةنِواعتُمو

يف ًابذع  ًءام  تَّبص  امیف   ، اھتلئاع نع  ًةلئسأ 
يَمدق مامأ  ةبلُّصلا  ضرألا  ىلع  هتعضوو  تَسط 
ءاملا ىلإ  ُلَع  نم  ّطلا  ُةلفِ ِتَرظنف   . سيراخیفإ
تَّلظو  . اھِّمُأ ِردَص  يف  اھسأر  تَفخأ  َّمُث   ، بایتراب

. ةباجإلا ىلع  َُّمألا  ًةِعّجشُم   ، ءودھب مَّلكتت  ةَّسدَھ 
اَّم ـ لو  . تخرَتسا  ، سيراخیفإ تمَّلكت  اَّملف 

َسلجَتل ْتَرادو   ، اھعم ّطلا  ُةلفِ ِتَخرَتسا   ، تَخرَتسا
ةَّسدَھ ىلإ  َقِّدحُتو  اھِّمُأ  يَتبكُر  ىدحإ  ىلع 
رَِّخبملا ِءاملا  ىلإ  حلملا  ِتابَیبُح  ُفیضُت  تناك  امنیب 

. نوناكلا ىلع  ردِقلا  يف 

؟ اھِمَدق نع  َةداَمِّضلا  َنیعِزنت  َمل ال  : ‘‘ ةَّسدَھ َتلاق 
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ءاملا نم  ًالیلق  ُعضأس   . رثكأ ًةحيرتسُم  ُنوكتس 
. اھَمَدَق َعقنت  نأ  اھُِنكمُيو   ، تْسَّطلا يف  نِخاسلا 

’’. اھََملأ اذھ  ُفِّفخُیس 

. ةَّسدَھ تلاق  امك  ُُّمألا  َتلعف  اَّم  ّطلا لـ ُةلفِ ِتَخرص 
، ٌطیسب ُرمألا   . ةنالیھ اي   ، ءاملا يف  َِكلجِر  يعَض  ‘‘
اذھل  . كلذ ُفِرعأ   . ةعوجوَم ِكَّنأ  ُفِرعأ  انأ   . يتبیبح
ِلعَج نم  نَّكمتي  ىَّتح   . بیبطلا ىلإ  انئِج  ببَّسلا 

’’. ًالاح َنسحأ  ِِكلجِر 

’’ ؟ ةَّصَق ِكل  َيكحأ  نأ  َنِیّبِحُتأ  : ‘‘ ةَّسدَھ َتلأس 
اھل تَكَح   ، ًَةیِحتسُم اھسأرب  ةاتفلا  ِتأموأ  اَّم  ـ لو
يكل ةدیعب  ٍةنيدم  ىلإ  ارفاس  ةَّباشو  ٍّباش  نع 

، ًالِماح ُةَّباشلا  ِتناك   . بئارضلا لجأل  الَّجستي 
ٌناكَم امُھل  دَجوي  مل   ، ّطلا لفِ ِةدالِو  ُتقو  َناح  اَّم  ـ لو
ُّباشلا َبحطصا   ، سئاي ٍفُّرصت  يفو   . قُدنُفلا يف 

ٌرََقب هیف  َلِعُج  ًالَبطسإ  تناك  ٍةراغَم  يف  ايِوأیل  َُّمألا 
ّطلا ُلفِ َِدلُو  كلانھو   ... ىرخُأ ٌتاناویحو  ٌریمحو 

. ریغَّصلا

، َةطِمقأب ميرمو  ُفسوي  هََّفل  ّطلا  لفِ ِدلُو  اَّم  ـ لو ‘‘
’’. دوذِم يف  هتَعضوو 
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ِدَربلاب ُرعشأ  انأ  ؟  دَربلاب َرعش  لھ  : ‘‘ ةنالیِھ َتلأس 
’’. ًانایحأ

هجو نع  هاَّيإ  ًةعِجرُم  َرقشألا  َرعَّشلا  ُُّمألا  ِتَدَّسمف 
. اھَّدخ َتلَّبق  َّمُث   ، ّطلا ةلفِ

ُّشَقلاو ُةطِمقألا  هْتَقبأ  دقل  : ‘‘ ةَّسدَھ تلاقو 
، تسَّطلا نم  ءاملا  َضعب  ْتَّبص  َّمُث  اًئفاد .’’

َردِقلا ِتَعضوو   ، نِخاسلا ِءاملا  نم  اًديزَم  ْتَفاضأو 
دق ُةاعُّرلاو   ، ًاّیعیبر ُّوجلا  ناك   ‘‘ . ًةیناث نوُناكلا  ىلع 
َكِلت  . ةَّیلبجلا ِتارَدحنملا  ىلإ  مھنافرخ  اوذَخأ 
اودَھاش  ، ةِملظملا ءامَّسلا  يلاعأ  يف   ، ةلیَّللا

نم ىھبأ  ٍءوَضب  اًقِرشُم  اًمجن  ًالیمج - اًديدج  اًمجن 
’’. بیجع ٌرمأ  َثدح  َّمُث   . اًعیمج موجُّنلا  يقاب 
هللا مَھلسرأ  نيذلا  ةكئالملا  نأشب  امھْتَربخأو 
، ةنالیِھ اھتلأس  اَّم  ـ لو  . ّطلاب لفِ ةاعُّرلا  ریشبتل 

ةاعُّرلا ءاج  : ‘‘ تفاضأو  ، ةكئالملا ىنعم  ْتَحرش 
، مھُحیسم هَّنأ  ىلع  هل  اودُجسيو  ّطلا  لفِ اوََریل 

ُهَحَسَم يذلا  ُصخَّشلا   » ِةملكلا هذھ  ىنعمو 
’’. هَنَّیع يأ  هللا »

اذام : ‘‘ ديزملا ىلإ  ًةقِّوشتُم   ، ةنالیِھ تلأسو 
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’’ ؟ كلذ دعب  ىرج 

َتیب ِةدلب  يف  ةديدجلا  ُةلئاعلا  َِتیقب   ، اًنسح ‘‘
، اًِدّیج اًراَّجن  فُسوي  ناك  دقو   . اھب َسأب  ًةَّدُم ال  َمحل 
ةَّدع َدعبو   . هَتلئاع َلیعُيو  َلغتشي  نأ  نم  َنَّكمتف 
َّيبصلا اوََریل  ٍدیعب  ٍَدَلب  نم  ٍلاجر  ُةعِضب  ءاج   ، رُھشأ

َّنأ اوكردأ  دقل   . ديدجلا مجَّنلا  كلذ  َتحت  ِدلُو  يذلا 
نم َرثكأ  ناك  هَّنأو   ، اًّدج اًزَّیمُم  ناك  َّيبصلا  اذھ 

’’. ناسنإ ِدَّرجُم 

ناك لھ  : ‘‘ نیَتعِسَّتُم نیَنیعب   ، ةنالیِھ تلأسف 
’’ ؟ اًھلإ

ُلاجرلاو ؛  اننیب َشیعي  يك  َلزن  دقو  وھ هللا،  ناك  ‘‘
ًابَھَذ ايادھ : هل  اوَبلج  دیعبلا  َدَلبلا  نم  اوءاج  نيذلا 
ىلعألا نھاكلا  ناك  هَّنأل  اًروَُخبو   ، اًكِلَم ناك  هَّنأل 

لجأ نم  تومي  فوس  هَّنأل  ّرُمو  اً  ، رََشبلا ِعیمجل 
’’. ملاعلا ةَّیطخ 

ّطلا ُلفِ ناك  لھ  : ‘‘ لَمأ َِةبیَخب  ّطلا  ُةلفِ َِتلأسو 
’’ ؟ تومیس
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ىلإ يغصأ   . ةنالیِھ  ، شْشا : ‘‘ ُُّمألا َتلاقف 
يھ اھْتَرسأو  َّمألا  ُةَّصقلا  َِتبَذج  دقو  ’’. ... ةَّصقلا

. اًضيأ

ىلإ نخاسلا  ءاملا  نم  اًديزم  ةَّسدَھ  ْتَفاضأ 
ّطلا لفِ َّنأ  َملَع  ريِّرش  ٌِكلَم  كلانھ  ناك   ‘‘ . تسَّطلا

ىَّتح هنع  َثحب  اذكھو   ، اًكِلَم ُریصيو  ُربَكیس 
. ديدج نم  رانلا  ىلع  َرَدِقلا  ِتَعضوو  َهلُتقي .’’

َِططُخب ةدیعبلا  ِدالبلا  نم  َنوتآلا  ُلاجِّرلا  َفَرَع  ‘‘
ٌكالم رھظ  َّمُث   . مُلُح يف  ٌكالم  مھَھَّبن  ذإ   ، كلملا

، رْصِم ىلإ  ّطلاو  َلفِ َُّمألا  َذُخأي  نأ  هل  لاقو  َفُسویل 
’’. نامأ يف  ُنوكي  ثیح 

ٍءيش ِّبَص  يف  ْتَّرمتسا   ، ةَّصقلا ِتَكَح  امنیبو 
َرثكأف َرثكأ  ِةفاضإو  تسَّطلا  نم  رتافلا  ءاملا  نم 
ءاعولا نم  ُراخُبلا  َدَعاصت  ىَّتح   ، نخاسلا ءاملا  نم 
ُةدايِّزلا ِِبّبسُت  ملو   . هیف تنبلا  ُمَدَق  تناك  يذلا 
امَّلقو  ، ملألا يف  ٍةدايز  ةَّيأ  ةرارحلا  يف  ةَّیجيردتلا 

. َتظِحول

، يئُر ُليإ  َلسرأف   ، ريِّرشلا ُكلملا  َتام  اًریخأ  ‘‘
ميرمو فسوي  ىلإ  اًَربَخ   ،« ِرّبدُيو ىَري  يذلا  «هللا 
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’’. ... رخآ ٍكالم  ِةطِساوب 

. ةمعان ًةَّنأو  لافجإ  َةقھش  ُةریغصلا  ةنالیِھ  تَقلطأ 
ُةَّبَحلا ِترَجفنا  ِذإ  تسَّطلا  يف  ُءاملا  َّرمحاو 

. تَغرفو

! ةلقاع ٌتِنب   ‘‘ . ةریغصلا ِقاس  َةََّطب  ةَّسدَھ  تتَّبر 
ام فِّرَصُت  ةَّبَحلا  يعد   . ءاملا يف  ِكَمَدَق  يقبأ 
الأ  ‘‘ . ِهتمحر ىلع  هللا  ًةِركاش   ، اذھ َتلاق  اھیف .’’
ىلع ةبوعُصب  تأَّكوت  َّمُث  ؟ ’’ نآلا ٍنُّسحَتب  َنيرُعشت 

باشعألا نم  ًةداِمك  َتلِمعو  تماقو   ، اھزاَّكُع
يوذ ىضرملل  ردنَسِكلأ  اھُّدِعُي  يتلا  تاداِمكلاك 

، امھَیلإ ْتَتفتلا   ، تَھتنا اَّم  ـ لو  . ةِحّیقَتملا حورُجلا 
، ةلِواَّطلا ىلع  ِكُّمُأ  ِكُعضتس  : ‘‘ ةنالیھل ًةلئاق 

َتلعفو سيراخیفإ  تماقف  ِكَمدق .’’ انأ  ُدِّمضُأسو 
. اھنم َِبلُط  ام 

، اھتَفَّشن َّمُث   ، ةنالیِھ َمَدَق  ٍقفِرب  ةَّسدَھ  َْتلسغ 
َرفصألا َضیبألا   ، دِسافلا َلئاسلا  َّنأب  ًةنِّقیتُم 
َةداِمكلا ْتَعضو  َّمُث   . هُّلُك َفِّرُص  دق   ، مَّدلاب َبوُشملا 

. اًمَكحُم اًّفل  ٍفیظن  ٍناَّتَكب  َمَدَقلا  ِتَّفلو  ٍقفِرب 
، ةنالیھ َفنأ  ْتَتَّبر  ذإو   . امھْتَفَّشنو  ، اھيَدي َْتلسغو 
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’’. نیَموي وأ  اًموي  ُضكَّرلا  ٌعونمم  : ‘‘ حَرَمب َتلاق 

، اھانیع ْتَقفخو   . ًةھِقھَقُم ةنالیِھ  تَسلج 
ُءامیِس ریغصلا  نتافلا  اھِھجو  ىلع  تَرشتناو 

’’ ؟ ریغصلا ِّيبَّصلل  ىرج  اذام   ‘‘ . ةَّيِّدِج

، هتكلمم َنلعأو  َربك   ‘‘ . ناَّتَكلا َيقاب  ةَّسدَھ  تََوط 
هُمسا َيعُدو  ؛  هِفتك ىلع  ُةسائرلا  ِتَّرقتساو 
َسیئر  ، ًاّيَدبأ ًابأ   ، اًريدق اًَھلإ   ، اًریشُم  ، ًابیجع

ىلع هناكم  ىلإ  ناَّتكلا  ِتَداعأ  َّمُث   ’’. مالَّسلا
. ّفَّرلا

اجن دقل   . ةنالیھ  ، نآلا اَّیھ  : ‘‘ سيراخیفإ َتلاقو 
’’. ىذأ ِّلُك  نم  ُّيبَّصلا 

راصو ُّيبَّصلا  امن  ال.  : ‘‘ اھسأر ًةَّزاھ   ، ةَّسدَھ َتلاقف 
َدنع ىضِّرلاو  ةماقلاو  ةمكِحلا  يف  َدادزا  دقو   ، ًاّيوق
هنع اوقَّفل  ذإ  ؛  هوُناخ َرََشبلا  َّنكلو   . سانلاو هللا 

’’. َبلصُیل هوَملسأو   ، بيذاكأ

، سيراخیفإ ىلع  ُعَزَفلا  ادبو  ةنالیھ  ُهجو  َمَّھجت 
اذھ ِورت  مل  ةَّسدَھ  َّنأ  ول  تَّدو  اھَّنأ  اًحضاو  ناكو 
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. ةَّصقلا نم  َءزُجلا 

ىَّتح هَّنأ  ُةقیقحلا   ‘‘ . ةنالیھ َنقذ  ةَّسدَھ  تَعفر 
اوبِسَح دقف   . اًّقح وھ  نَم  اومَھفي  مل  عوسي  ُعابْتأ 
هؤادعأ َّنظو   . ةنالیھ اي   ، ناسنإ َدَّرجُم  ناك  هَّنأ 
هُدَسَج َعِضُو  دقو   . هَُتطلُس يھتنت  هولَتق  اذإ  مھَّنأ 
َِفّلُكو  ، ربَقلا َِمتُخو   ، ءاینغألا دَحأ  هَمَّدق  ٍربَق  يف 

، ماَّيأ ةثالث  َدعب  ْنكلو   . هتسارحب نوُّینامور  ٌساَّرُح 
’’. ربقلا نم  ًاّیح  عوسي  َماق 

ماق لھ  : ‘‘ ةبذع ٍةماِستباب  ةنالیِھ  ُهجو  قرشأف 
’’ ؟ اًّقح

’’. مویلا ًاّیح  ُلازي  ام  وھو  ماق ! اًّقح   ، معن ‘‘

!’’ ديزملا يل  يكحا  ‘‘

. ةنالیھ اي   ، َيضمن نأ  ُبجي   ‘‘ . سيراخیفإ تَكِحَض 
َةَّسدَھ ًةمِستبُم  َْتلوان  َّمُث   . نورظتني نورخآ  كانھ 

ِكل اًركُش  : ‘‘ ةنالیھ اھَتنبا  َِتلمحو   ، نیَسنَرداوُك
’’. ةَّصقلا ىلعو   ... اھِمَدَق ةَجلاعُم  ىلع 

. ةَّیقیقح اھَّنإ   . سيراخیفإ اي   ، ةَّیلایخ ًةَّصق  نُكت  مل  ‘‘
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’’. اھل ٍنایِع  َدِھاش  يبأ  ناك  دقل 

ةنالیھ تَّدش  َّمُث   . ًةلوھذَم سيراخیفإ  اھیلإ  تَقَّدح 
َيِضمتو ىقَبت  نأ  ْتَدارأ  ول  امك  ْتَدَّدرتو   ، َرثكأ اھَیلإ 

دقف  . ّقح ىلع  تناك  اھَّنأ  ََّالإ   . ُدَعب ِثيدحلا  يف 
تَقلأو  . اًجِراخ نورِظتني  نوجاتحُم  نورخآ  ناك 
يعِجرا : ‘‘ ًةلئاق  ، ةأرملا ِعارِذ  ىلع  اھَدي  ةَّسدَھ 

يتلا روُمألا  عیمجب  ِكُِربخُأسو   ، حابص ِّيأ  يف 
’’. عوسي اَھلعف 

تأموأف امام ...’’  ، ًءاجر  ، هوُأ : ‘‘ ةنالیھ تلاقو 
ةراتِّسلا تحازأ  َّمُث   . ًةِقفاوُم اھِسأرب  سيراخیفإ 
جراخلا يف  ردنسِكلأ  ْتأرف   ، جورخلاب تَّمھو 
َتظَّفلتف  . رَھظ ِالب  ٍّيسرُك  ىلع  اًسلاج   ، اًمامت

تَرادأو  . هاَّيإ ًةزِواجُم  ْتَشَمو   ، ِكبترُم ٍراِذتعاب  ًةثِھال 
. َّدشأ اًثُّبشت  اھِّمُأب  ًةِثّبشتُم   ، اًدیعب اھَسأر  ةنالیھ 

ةفیقَّسلا ِترَداغو   ، ًالیلق اھَسأر  سيراخیفإ  تَنحف 
دقل  . لَجَع ىلع  ُدعتبت  ردنسِكلأ  اَھبقارو   . ةعرُسب

اَّم لـ ّطلا  ةلفِ ِيَنیع  يفو  اھیَنیع  يف  َفوخلا  ىأر 
ًةقث ةَّسدَھب  اتَِقثو  امھیَتِلك  امھَّنأ  ریغ   . هیلإ ْتَرظن 

. ةَّمات
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’’ ؟ نورَخآلا نيأ  : ‘‘ ةَّسدَھ َتلأس 

’’. اًدغ اودوعي  نأ  مھنم  ُتبلط  ‘‘

’’ ؟ ِيّنم ٌبِضاغ  َتنأأ  ‘‘

. امِھب هُلعف  ُنكمي  ام  يََرت  نأ  ِكَیلإ  َبلط  نَم  انأ  ال.  ‘‘
، ةنيزح ًةكحِض  َكِحَضو  ’’. ... عَّقوتأ مل  طقف  ِيّنأ  ریغ 
. ُلَع نم  اھیلإ  َرظنو  َضھن  َّمُث   . هَسأر َّزھو 

يقِرَست َّالإو   ، َبرقأ ٍنیَعب  َِكِبقارُأ  ْنأل  ُّرطضُأس  ‘‘
َبذجو ًةرَشابُم .’’ يمامأ  نم  نيِرخآلا  َياضرَم 

. ّدُو ةَّيِ ًةفیفخ  ًةبذج  اَھباجِح 

َرضحأو  ، ةراتِّسلا َقلغأ   ، ةفیقَّسلا َلخد  ذإو 
اذامل  ، ةبَسانملاب  ‘‘ . ًأَّبخم ناك  ثیح  لاملا  َقودنُص 
’’ ؟ رظتني ناك  امیف  ِهتیَفش  لھ  ؟  سوِثيوُب َرداغ 

ِهلاؤس نع  ٍةَّيِِّدجب  َبیجُت  نأ  ةَّسدَھ  تَرَّرق 
هُببس ًاّینََدب  هنم  وكشي  ام  َّلك  َّنأ  دقتعأ   ‘‘ . ِظياغملا

’’. فوخلا

’’ ؟ كلذ فیك  ؟  فوخلا : ‘‘ ماِمتھاب ردنسِكلأ  اھَقمرف 
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ٌةلئاع هيََدلو   ، لَمَع هل  سیل   . يِدّیس  ، َُقلَقلا ‘‘
ِهتَدِعَم َعاجوأ  َّنإ  لاق   . اَھيوؤُيو اھَمِعطُي  نأ  يغبني 

ناك َنیح   ، لاق امك   ، كلذو  . ةلیلق َعیباسأ  ُذنم  تأدب 
أدب دقو   . ةَّرم َرِخآ  نُفُّسلا  ِضاوحأ  يف  لغتشي 
يذلا تقولا  يف  ًابيرقت   ، تَضَم ماَّيأ  َلبق  هُعادُص 
ِلََدب ىلع  ْلُصحي  مل  ْنإ  هَّنإ  ُِكلاملا  هل  لاق  هیف 

’’. عراشلا ىلإ  هَتلئاع  ُدرَطیسف  راجيإلا 

’’ ؟ اِھتَللَح لھ   . ةَرِداِنب تَسیلو   ، ةریبك ٌةِلكشُم  ‘‘

’’. يِدّیس ال،  ‘‘

هَعاجوأ يناعُي  لازي  ام  ناك   ، اًذإ  ‘‘ . اًدِّھنتُم لاقف 
َِعِطق َضعب  َذخأ  َّمُث  راظتنالا .’’ َّلم  امَّبر   . رَداغ اَّم  لـ

ذإ َفاضأو   . ءاطِغلا َقفسو   ، قودنصلا نم  دقَّنلا 
ُتسل  ‘‘ . َقلغملا هناكم  ىلإ  اًدَّدجُم  َقودنُّصلا  َعفد 

، عَرسأ ٍوحن  ىلع  َلِغتشأ  نأ  ينَنكمأ  ولف   . هُمولأ
’’ ... اًددع َرثكأ  ىضرم  ِةَجلاعُم  نم  ُتنَّكمتل 

’’. ىَّلو هَعادُص  َّنإ  لاق  دقل  ‘‘

، َلدتعا ِذإ  َسَّبعو   . اًشوھدَم َرظَّنلا  َردنَسِكلأ  اَھلداب 
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ُرعشي ٍةَّرم  َلَّوأ  يھ  كلت  نُكت  مل   . حيرتسُم َریغ 
َرثكأ َنوكي  نأ  َداكو   . اھروضح يف  اذھك  اًروعش  اھیف 
اھُحارِج تَّحص  امَدعب  اھَسملي  نأ  نم  اًفوَخ 
اھَھلإ َّنإ  اًنیقي   . ّيقِطنَم ٍریسفت  ِّيأ  نود  ةِحّیقتملا 
هیلإ ََرظنُي  َّالأ  ُبجي  هذھك  ٌةردُق  َهل  ٌهلإو   ، لَّخدت دق 
َمسا ِترَضحَتسا  ِلھ   ‘‘ . فافِختسالا ِنیَعب 

’’ ؟ ِكِعوسي

َتنُك اذإ   ‘‘ . ًالیلق َتلدتعاو  ؟ ’’ ُترضحتسا : ‘‘ تلاق
، رحِس تاملك  وأ   ، ًةیقُر ُتمدختسا  ِلَھ  ُلأست 

’’. وھ ال ُباوجلاف 

’’ ؟ ِكتدارإ َلعفیل  ِكَھلإ  ِتَفطعتسا   ، َفیك  ، اًذإ ‘‘

ُرِھظتَست يتلا  يھ  ِّبرلا  َةدارإ  َّنإ  كلذ ! لَعفأ  مل  ‘‘
’’. ءيش ِّلك  يف 

’’ ؟ كلذ ناك  اذامف   . ام اًئیش  ِتلعف  دقل  ‘‘

.’’ سوِثيوُب ىلإ  ُتیَغصأ  دقل  ‘‘

’’ ؟ رمألا يف  ام  َّلُك  اذھ  ناك  لھو  ‘‘

217



. عوسي ِّبرلا  نأشب  سوِثيوُب  ُترَّبخ  َّمُث   ، ُتیَّلص ‘‘
ينَتطعأف  ، انيرڤَس ِبلق  يف  هللا  َلِمَع  َّمُث 

’’. هلجأل نیَسنَرداوُكلا 

. اھریسفت َءازإ  اًمامت  اًكَِبترُم   ، هَسأر ردنَسِكلأ  َّزھ 
اي  ، لاح ةَّيأب  ًاّیقِطنَم  اًمھف  مَھفُي  ال  كلذ  َّنإ  ‘‘

لاملا انيرڤَس  ِكتطعأ   ، لَّوألا ماقملا  يفف   . ةَّسدَھ
مل يھ   ، يناثلا ماقملا  يفو   . فطُلب اِھتلَماع  ِكَّنأل 

تالكشَم نع  قالطإلا  ىلع  ٍءيش  َّيأ  ْفرعت 
’’. سوثيوُب

’’. فِرَعي ناك  هللا  ‘‘

ٍةياغ ٍوحن  ىلع  نیثَّدحتت   ‘‘ . اًرئاح ردنَسِكلأ  َفقو 
نم  . ةَّسدَھ اي   ، هتردُقبو كِھلإ  نأشب  ةَّيِّرحلا  يف 
َنود ِتنأ   ، ِهتَیناع ام  ِّلُك  َدعب  ِكَّنأ  َدقتعأ  نأ  ينأش 
لثم وھ  َملاعلا  َّنأ  يفِرعت  نأ  َّدُب  ال   ، سانلا رئاس 
اًدَحأ َنیفرعت  ال  ِتنأف   . ِِكتَّصق يف  ريِّرِشلا  ِكلملا 
كلذ عمو   ، ةفیقَّسلا ىلإ  نوتأي  نيذلا  سانلا  نم 

’’. مََدن ِالب  َعوسي  نأشب  مھنيِربخُت 

نم ٍفاك  ٍبرق  ىلع  اًسلاج  ناك  هَّنأ  ْتَكردأ 
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اھتلاق ٍةملك  ِّلك  ِعامَس  نم  َنَّكمت  ُثیحب  ةراتسلا 
َّنإف  ، رھاظلا يف  ادب  امھم   ‘‘ . ةنالیھو سيراخیفإل 
نأ يغبني  َّمِمَف   . ردنَسِكلأ اي   ، ّبَّرلل ٌكلم  ََملاعلا 

’’ ؟ فاخأ

’’. توملا نم  ‘‘

ًةایح عوسي  ُّبَّرلا  يناطعأ  دقل   ‘‘ . اھَسأر تَّزھف 
ُكِسمُي َّنكلو هللا   ، انھ يتایح  اوذُخَأیلف   . هیف ًةَّيدبأ 
ينَذُخأي نأ  ُعیطتسي  َدَحأ  الو   ، هَِدي ِةحار  يف  يب 

؟ ردنَسِكلأ اي   ، ىرت َالأ   ‘‘ . اھيََدي َتطسب  َّمُث  هنم .’’
. يبناج نم  ِساِرتحالا  ىلإ  ُجاتحي  سوثيوُب  نُكي  مل 
مُھف  . ةنالیھ الو   ، سيراخیفإ الو   ، انيرڤَس الو 
امك مھُّبحي  هللا  َّنأ  اوفِرَعي  ْنأل  نوجاتحي  اًعیمج 

’’. اًضيأ َتنأ  َكُّبحي  امكو   . اًمامت ينُّبحي 

ُفاخي ًانایحأ  ناك   . هَِدي يف  َدوقُّنلا  ردنَسِكلأ  َجَرحد 
ٌرِّذجتُم اَھناميإ  َّنأ  مك  ًالعف  ْتَتبثأ  دقف   . اِھتاعانق نم 
َلءاسو  . اَھتایح َلذبت  ْنأل  ًایفاك  اًقمُع   ، اًقیمع

... ام اًموي  اھاَّيإ  اھُناميإ  هُمِرَحي  لھ  هَسفن 

َفَّقوتي نأ  نود   ، لاحلا يف  اًدیعب  َةركِفلا  َكلت  َعفد 
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. َهلاصوأ ْتَقرتخا  يتلا  ةبھَّرلا  َةنَعط  ّلحُي  َلِ يك 
ِرُّكفتلا يف  ُبَغري  اًئیش  نُكي  مل  اھل  َهنادقف  َّنإف 

... هیف

يذلا ناطلُّسلا  َلایِح  اًفوخ  َرثكأ  ناك  هَّنإ  ىَّتح 
ًةبِھ ناك  مأ   ، اھَدحو اھل  كلذ  َناكأ   . اھیف هَسمل 
امھم ؟  تقو ِّيأ  يف  ىعدَتسُت  نأ  ِنكمُي  اھِھلإ  نم 
َلوقت نأ  ًانایحأ  اھنأش  نم  ناك  دقف   ، باوجلا ناك 

. ِهنََدب يف  ةريرْعَشُقلا  ُّثبت  َءایشأ 

. ًابِھاذ اھَزواجو   ، ’’ ِرّكفُأ ْنأل  ُجاتحأ  : ‘‘ لاق ََّمث  نمو 

ِسانلا ِراَّیت  َطسو  اًمُدُق  يضمي  وھ  امنیبو 
يف ًاّیلم  َرَّكف   ، تاماَّمحلا نع  َنيدِعَتبُم  نيرئاسلا 

ىضرملل َُقلَقلا  هُِبّبسي  ام  نأشب  ةَّسدَھ  هتلاق  ام 
َنعمأ امَّلُكو   . ّطلا ّبِ ِنوؤش  نم  هُفرعي  امب  ًةنَراقُم 

ام َّنأب  نُّقیَّتلل  ًالوضُف  َدادزا   ، رمألا يف  ریكفتلا  يف 
ظافتحالا ربع  هُتابثإ  ُِنكمُي  ةَّسدَھ  هتَحرتقا 

اًزبُخ ىرتشا  َّمُث   . ّصلا َةلِ ِتاذ  تالاحلل  ٍتَّالجِسب 
. اھِتثَداحُم ىلإ  اًقاَّوت   ، اًعجار َقلطناو  اًرمخو 

ِلجأل ةفیقَّسلا  َلفقأو   ، َعطاقلا ُردنَسِكلأ  َعفر 
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َةلِواط ِتحت  نم  َةفوفلملا  هَتَّیِشَح  َرضحأ  َّمُث   . لیَّللا
، زبُخلا نم  اًءزُج  َعطتقاو   . اھیلع َدعقو   ، لغُّشلا
ىلع َهِلباقُم  ْتَدعق  ذإ  ةَّسدَھ  ىلإ  همَّدقو 
ِدلِج نم  عونصملا  َّقزلا  َلزنأ  َّمُث   . اِھتَّیِشَح

. امھَیِلِكل اًرمخ  َبكسو   ، ىزعملا

َديزملا َعمسأ  نأ  ُديرُأ  : ‘‘ لاق  ، نالُكأي امُھ  امنیبو 
فیك  . ةریغصلا ِتنبلا  َةَّبح   ، ًالَّوأ  . كتاَّيرظن نع 

’’ ؟ لَمعُي نأ  يغبني  ام  ِتفَرَع 

. تاراجلا ىدحإل  ًةَّبح  ًةَّرم  يِّمأ  ْتَجلاع  دقل  ‘‘
’’. تَعفن ِةمعنبو هللا،   . اھَتقيرط ُتبَّرجف 

نَیتاھ رُّكذت  ىلع  هَمزع  َدَقَع  هللا .’’ ةمعنب  ‘‘
نم اًضعب  َّلعل  وأ   ، ناَّتمھُم امُھَّلَعلف   . نیَتِملَكلا

. امھیف اًنِماك  ناك  ةَّسدَھ  ِناطلُس 

ىلإ اوءاج  صاخشأ  َةعِضب  نیفَشت  ِكُتيأر  دقل  ‘‘
’’. ةفیقَّسلا

!’’ ُّطق اًدحأ  ِفشأ  مل  انأ  ‘‘

دقل  . مھنم ٌدِحاو  سوثيوُبو   . اًّقح ِتیَفَش  لب  ‘‘
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ىَضَم َّمُث  ىَّتش  ٌضارعأ  هيََدلو  ءاج  وھف   . ِهتیَفَش
ْلَّخدتأ مل  انأ  ِيّنأ  ِّيھيدبلا  نمو   . ىًفاعُم اًحیحص 
ِلُجَّرلا ىلإ  مَّلكتأ  مل  ِيّنإ  ىَّتح   . اًقالطإ ِرمألا  يف 

’’. ّطق

سوِثيوُب ىلإ  هُتمَّدق  ام  ُّلك   ‘‘ . ةَّسدَھ َتبرطضاف 
’’. لَمألا وھ 

هَسمغو ِزبُخلا  نم  اًریسي  اًءزج  ردنَسِكلأ  َعطتقا 
ُثِدحُي هَّنأ  ُدقتعأ  ال  ؟  لَمألا : ‘‘ لاقو  ، هترمخ يف 

’’. يحَرشا  . ِكثيدح يف  يضما  ِنكلو   ، اًریبك اًقرف 
. همف يف  ِزبُخلا  َةعِطق  َّسد  َّمُث 

سويدوالك ُلثِم  هَّنإ   ، ّبر اي  ةَّسدَھ : تَّلصف 
ِنانُذُأ ُّطق  سويدوالكل  نُكت  ملو   ، اًریثك

نیب َةَّیبشخلا  َسأكلا  ِتَكسمأ  ذإو   . ناتعماس
لب  ، طقف ردنَسِكلأ  َعمسي  َّالأ  ًةِبلاط  تَّلص   ، اَھيَدي

. اًضيأ َمَھفي  نأ 

ٍةَّبحم ِةقالع  يف  اوشیعي  يك  رََشبلا  هللا  َقلخ  ‘‘
اوشیَعیل اوَقلخُي  مل  ُسانلاف   . هاياجس اوِسكعيو  هب 

’’. نع هللا نِیّلقتسُم 
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. عْمَّسِلل اًفِّھلتُم   ، هَدي اًكِّرحُم  يعبات ’’! : ‘‘ لاقف

فیكو سوَدرِفلا  يف  ءاَّوحو  مدآ  نع  هل  تَكَحو 
اقَّدص ذإ  اأطخأ  فیكو   ، ةدارإلا ةَّيِّرُح  هللا  امُھاطعأ 
نم ادِرُط  فیك  هتَربخأو  هللا.  نم  ًالدب  ناطیَّشلا 
فیكو  ، ةعيرشلاو ىسوم  نأشب  هتثَّدحو   . ةَّنجلا
قَرحُت راھنلا - َلوطو  ٍموي  َّلك  تامدقتلا - تناك 

َكِلت عیمج  ْعطتست  مل   ، كلذ عمو   . ةَّیطخلا ةیطغَتل 
امَّنإ هللا  . مامتلا ىلإ  ةَّیطخلا  نم  رِّھطُت  نأ  حئابَّذلا 

َدیحولا هَنبا  هلاسرإب  كلذ  َزاجنإ  َعاطتسا  هَدحو 
نم ةمِساحلا  ةيراَّفكلا  ةحیبذلا  هتفصب  َتوَمیل 
عوسي ِّبرلا  ةطساوبف   . اًعیمج رشبلا  لجأ 

يف َراصو  ةلصافلا  ُناردُجلا  ِتَمِدُھ   ، حیسملا
حوُّرلاب هللا  عم  َنوكي  نأ  ديدج  نم  ناسنإلا  عْسُو 

. نینِمؤملا َلِخاد  ِِنكاسلا  سدُقلا 

يكل ال  ، دیحولا هَنبا  َلََذب   ‘‘ َّنإ هللا ًةِسبتقُم  تلاقو 
ُةایحلا هل  نوكت  لب  هب  ُنِمؤي  نم  ُّلك  َِكلھي 

لاز ام   ، ِهّلُك اذھ  َمغُر  ْنكلو  : ‘‘ تفاضأ َّمُث  ةَّيدبألا .’’
نع ٍلاصِفنا  ِةلاح  يف  نوشیعي  سانلا  َُمظعُم 

’’. هللا
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هذھ ِلاصفنالا  ُةلاح  لھو  : ‘‘ ًانوتفَم ُردنَسِكلأ  لاق 
’’ ؟ ضرملا ُِبّبسُت  يتلا  يھ 

ِلاجملا يف  طقف  َروُمألا  ىرت  تنأ   ‘‘ . اھسأر تَّزھف 
نیح ُضرملا  َيتأي  نأ  ُنكمي   . ردنَسِكلأ اي   ، ّداملا ِّيِ

هللا. ِةَّطُخ  راطإ  يف  َشیعي  نأ  ناسنإلا  ُضفري 
، ىنِّزلا ةسَرامُم  نم  ُّبرلا  َرَّذح  دقل   . ًالَثَم  ، انيرڤَس
نم رَّذحو   . ةَّیعرشَّاللا ةَّیسنجلا  تاسَرامملا  نمو 

نولَّمحتي َكلت  َنوسرامي  نيذلا  عیمجو   . ةریثك ٍرومُأ 
يھ ٌةریثك  ٌضارمأ  تناك  امَّبُرف   . مھاياطخ َِبقاوع 

’’. ةعاطلا مدع  ِِبقاوع  َدَّرجُم 

ُریصت  ، َكِھلإ َنیناوق  انيرڤَس  ْتَعاطأ  اذإف   ، اذكھو ‘‘
’’ ؟ دوصقملا وھ  كلذأ   . ديدج نم  ًةحیحص 

اذامل  ، ّبر اي   . اھباِقن َءارو  اھَنیع  ةَّسدَھ  تَضمغأف 
ِّلك يف  اًمئاد  ُقِفخُأ  امیف  ًةَّیح  ينَتیَقبأ 

ِتامِلكلا ُدِجأ  ال  اذامل  ؟  هاَّيإ ينیطعُت  ٍءيش 
؟ هماھفإل

’’. ةَّسدَھ ‘‘ 
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، ءطب ِّلُكب  تمَّلكتو   . اھیَنیع ِةبیخلا  ُعومُد  تَقرحأ 
يك ُةعيرشلا  َِتیِطعُأ  دقل   ‘‘ . ریغص ٍَدلَو  ىلإ  امك 
اًكرات ِّبرلا  ىلإ  َعجريو  ئطاخ  هَّنأ  ُناسنإلا  َكِردُي 
ٍتانئاك مھرابتعاب  رََشبلا  ىلإ  ُرظَنت  َتنأ   . هَّرش
َِملاعلا يف  لولُحلا  نع  ُثحبتو   ، ْبسَحف ّدام  ًةَّيِ

، اًضيأ ٌّيحور  ٌنئاك  َناسنإلا  َّنأ  ریغ   ، ّداملا ّيِ
َتنأ نَم  ُفرعت  فیكف  هللا.  ةروص  ىلع  ٌعونصَم 
َجَّدھت انھو  هللا .’’ وھ  نَم  َمَّلعتت  نأ  َنود  اًساسأ 

. مَّھجتي هْتأرو   ، ًالیلق اھُتوَص 

اب انَتقالع  َّنإ   ‘‘ . عباتُت نأ  لبق  اھَتفش  تَّضعو 
انِفِطاوع يف  ُِرّثؤت  اھَّنكلو   . اًّقح انماسجأ  يف  ِرّثؤت 

ىلع ٍماكحإب  اھيََدي  ْتَقبطأ  َّمُث   . اًضيأ اِنلوقُعو 
َّنأب ُنموُأ  انأ   ‘‘ . اھَسأر تأطأط  ذإ  ةَّیبشخلا  سأكلا 
ُّدَرُي امدنع  َّالإ  َلُصحي  نأ  ُنكمي  َّيقیقحلا ال  ءافِّشلا 

’’ ... ىلإ هللا ُناسنإلا 

َّمث  . ریكفتلا يف  اًقِرغَتسُم   ، اًتماص ردنَسِكلأ  يقب 
، هترمخ يف  اھَسمغو   ، ىرخُأ ٍزبُخ  َةعِطق  ََعطتقا 
ام يف  ًاِّیلَم  ریكفَّتلل  تقولا  نم  اًديزم  هَسفن  ًایِطعُم 

هلاحك ٍةعرُِسب  ُقفخي  هُبلق  َذخأو   . ّوت اً ةَّسدَھ  هَتلاق 
هَزبُخ َلكأف   . ام ٌةركف  هلاب  يف  ُرُضحت  امدنع  اًمئاد 
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، هسأك يف  َيقب  ام  َّلك  َبِرشو   ، لَجَع ىلع 
َتاتُف هيَدي  نع  َضَّفنو   ، ماق َّمث   . ًابناج اھَعضوو 
َجَزَم ذإو   . ِهلغُش َِةلِواط  ىلع  ًاناكم  َغَّرفو   ، زبُخلا
َّمُث  . هب َبُتكي  يك  اًربِح  َّدعأ   ، اًقورحم اًمحف  ءاملاب 
هیلع اًعِضاو   ، هَرَشنو َدعقو   ، اًغِراف اًجْرَد  ىقَتنا 

. اًحَّطَسُم ِهئاقبإل  ٍتالاَّقث 

، ’’ عئارشلا هذھ  نم  اًضعب  يل  يلوق  : ‘‘ ًالئاق َرمأو 
ىلوألا ةظَحالملا  نوكتل  ِةمعنب هللا ’’  ‘‘ بتك امَدعب 

. هيدل

ىلع اًئیش  ال  ؟  ّبر اي   ، ءيش َّيأ  ْعمسي  َملأ 
’’. ةعيرشلا يف  سیل  ُصالخلا   ‘‘ ؟ قالطإلا

نأشب ُمَّلكتأ  ِيّنإ   . ةعيرشلا نأشب  مَّلكتأ  ُتسل  ‘‘
’’. ىضرملا ِةاوادُم 

ىلإ ينْذُخأت  مل  اذامل  ؟  انُھ ينَتیَقبأ  اذامل  اي هللا ! ‘‘
ٍطابحإو ٍبْرَك  َةخرص  هذھ  َتناك  ؟ ’’ ينِطوَم

ِةبقَر افق  ىلع  ُرعَّشلا  َبصتناف   ، نیَِصلاخ
، اھيََدي يف  اھِسأرب  ًةِثّبشتُم   ، يكبت اھَّنإ   . ردنَسِكلأ

اھُھلإ َهلعفي  نأ  ُنكمي  يذلا  امف   . هُتطلغ ُةطلَغلاو 
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؟ نآلا هب 

يلزنَتَست ال   ‘‘ . اھمامأ َعكر  َّمث   ، ِهّیسرُك نع  ماقو 
نأ ُّدوأ  ام  يعَمست  نأ  َلبق  َّيلع  ِكَِھلإ  َبَضَغ 

. هَنیبج امھب  َّسمو  اھيَدي  َكسمأو  ِكل .’’ َهلوقأ 

ْمُق  ‘‘ . ءارولا ىلإ  هْتَعفدو   ، ًالاح هنع  اھيََدي  َْتبحسف 
امَھینحت ىَّتح  هللا  انأأ  يل ! نیَتَِعكارلا  كیتبكُر  نع 

’’ ؟ يل

نم ِهّیسرُك  ىلع  َدعقو  َضھنو   . ًالوھذَم أفكناف 
. ِكُعمسي وھف   . هل ِكَزرفأ  دق  ِكھلإ  َّنإ  : ‘‘ ًالئاق  ، ديدج
يف سیلو   . ِكتایح انأ  ْذِقنُأ  مل   ، ًةَّرم يل  ِتلُق  امكو 
تناك  . كلذ َثدح  فیك  َرِّسفُأ  نأ  اًضيأ  يعسُو 
ِعیمج َبَسحف   . ةَّسدَھ اي   ، ةِحّیقتُم ِكُحارِج 

نأ يغبنیناك   ، اھُفِرعأ يتلا  ملِعلاو  ةعیبطلا  ِنیناوق 
!’’ انھ ِتنأ  اھ   ، ْنكلو  . يتومت

’’ ... ةقاعإو ٌبودُن  يبو  ‘‘

اذاملف  . كلذ ادع  ام  يف  ًةافاعُمو  ًةمیلس  ْنكل  ‘‘
’’ ؟ ِكاوِس َنود  ِكَذِقنُي  نأ  ِكُھلإ  َءاش 
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. يردأ ُتسل  : ‘‘ اھَسأر ًةَّزاھ   ، بائتكاب َتلاقف 
ِدق َتناك  يتایح .’’ َذقنأ  اذامل  ةَّتبلا  يردأ  ُتسل 
يف َتومت  نأ  اھل : هللا  َدْصَق  تَِملع  اھَّنأ  ْتَدقتعا 
ًةَّمھَم اھل  َدنع هللا  َّنأ  ادب  ْنكلو   . نیبراحملا ةحاس 

. ىرخُأ

’’. َهلُبُس ينیِمّلعُت  ىَّتح  ِكَذقنأ  هَّلعل  ‘‘

. اھباجِح لالخ  نم  هیلإ  تَرظنو  اھَسأر  تَعفرف 
ناعمست ِنانذُأ  َكل  تسیلو  كلذ  ُلعفأ  َفیكو  ‘‘

’’ ؟ اھُلوقأ ةدحاو  ًةملك 

’’. عمسأ انأ  ‘‘

ِتناك اذإ  دَسَجلا  ةَّیِّمھأ  ام   . اذھ ْعمسا   ، اًذإ ‘‘
’’ ؟ ةِتّیم ُسفَّنلا 

ُلَّلحتي ُدَسَجلا  ناك  اذإ  اًسْفن  َنِیفاعُت  فیكو  ‘‘
ٍةَّیطخ َةَّيأ  َمھفي  نأ  َنود  ُءرملا  ُبوتي  فیك  ؟  اًضَرَم
َرثكأ اًراكفأ  ُِبّلَقُي  هُنھِذ  ناك  دقل  ؟ ’’ بَكترا ِدق 
. ةدحاو ًةعفد  اھراوغأ  ُربَس  هَِنكمُي  نأ  نم  اًدیقعت 

، اَّیشوُي َةَّصق  ًايوار  اھابأ  تَرَّكذت  ْذإ  ةَّسدَھ  َتبَّطق 
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رفِس ىلع  هُمِداخ  َرَثَع  يذلا  كاذ   ، اذوَُھي ِِكلَم 
َمالك اَّیشوي  َعمَس  ْنإ  امف   . هل هأرقو  ةعيرشلا 
َةَّیطخو هَتَّیطخ  َكردأ  ذإ   ، َهباِیث َقَّزم  ىَّتح   ، رفِّسلا

ِلالخ نم  ُةبوَّتلا  ِتءاج  دقف  هللا.  ِّقحب  هبعش 
نم ةبوتكم  ٌةَخسُن  اھَِدِیب  ْتسیل  ْنكلو   . ةفرعملا

تاِرّكذُم نم  خَسُن  ُةَّيأ  اھيدل  تَسیلو   . ةاروتلا
. اَھتركاذ ناك  هُكلمت  تناك  ام  ُّلكف   . لُسُّرلا

نآلا َنم  : ‘‘ ًابناج هَتشير  اًعِضاو   ، ردنَسِكلأ لاقو 
ُلمعن فوس   . ةَّسدَھ اي   ، ينینِواعُت َنل   ، اًدِعاصف

’’. اًعم

’’. ةبیبط َنوكأل  ٍبيردت  َّيأ  َّقلتأ  مل   ‘‘ . تَرِعُذف

َّنكلو  ، انأ اھب  ُتبَّردت  يتلا  ةقيرطلاب  سیل  امَّبُر  ‘‘
نم انأ  ُتعَّلضت  دقل   . نیكردُت اَّمم  َرثكأ  ًابيردت  ِكيََدل 
ًةریصب ِكھلإ  ِكاطعأ  دقو   ، ّداملا ةَّيِ ناسنإلا  ِةعیبط 

نأ ِّيقطنملا  َنمف   . ّيحوُّرلا َِملاعلا  يف  ًةذفان 
ُرثكأ مھَُللِع  نيذلا  ىضرملا  َجلاعُن  يك  اًعم  َلمعن 

’’. ةَّيروف ٍةاوادُم  ىلإ  ُجاتحي  ٍحرُج  نم  اًدیقعت 

. ةملكب َسبنت  نأ  نم  ةَّسدَھ  ْنَّكمتت  مل 
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’’ ؟ نیِقفاوُت لھ  ‘‘

نأ نم  َقمعأ  لَمَعلا  يف  ًاطِشان  ام  اًئیش  تَّسحأ 
اذھ ناك  َنِمأ هللا   . ردنَسِكلأ هَمھفي  وأ  يھ  هَمھفت 
ُتسل : ‘‘ ًةِمثعلَتُم َتلاقو  ؟  ريِّرشلا نم  مأ  ُضرَعلا 

’’ ... ِيّلَصُأ نأ  يل  يغبني   . يردأ

ام اًمامت  وھ  كلذ   . ِدّیج : ‘‘ اًرورسم ردنَسِكلأ  لاقف 
َّمُث  ، ِكھلإ يلأسا   . هیلَعفت نأ  ِكنم  ُديرُأ 

’’ ... ينیِملعأ

يف َفوخلا  هُتاِملَك  ْتَّثب  ذإ   ، ةعرُسب َتلاقو 
َلثم ًةطیسو  ُتنُك  ول  امك  ُمَّلكتت  كَّنإ  ال ! : ‘‘ اھلِخاد

’’. نویسیمطرألا برُقب  كاشكألا  يف  يتاوللا 

’’. كِھلأل ًانابرُق  مِّدقُأس   ، اًذإ ‘‘

’’. تنأ وھ  هُلبقي هللا  يذلا  دیحولا  ُنابرُقلا  ‘‘

ملو  ، ًالیلق ءارولا  ىلإ  هَتسلِج  ردنَسِكلأ  لَّدعف 
َمَستبا َّمُث   . تاظََحل َعِضب  ةَدِحاو  ٍةِملَكب  هَّوفتي 
ًاّیِّحَضُم َنوكأ  َّالأ  ىشخأ  : ‘‘ ةرِخاس ًةماِستبا 
ُّبِحُأ ُتَسل   . ةَّسدَھ اي   ، ِّدحلا كلذ  ىلإ  يتاذب 
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’’. دوُسألا

هجو ىلع  انأو   ‘‘ . ةقیقر ًةكحِض  ةَّسدَھ  تَكِحَض 
’’. اھب ًةمَرغُم  ُتسل  صوصخلا 

، َكلذ َمغُر   ‘‘ . ديدج نم  ًاّيِّدج  َداع  َّمُث   ، اھعم َكِحَضف 
لیبس يف  َِكتایح  يلذَبت  ْنأل  ٍدادِعتسا  ىلع  ِتنُك 

’’. هب نینمؤت  ام 

’’. نیبراحم ِةحاس  يف  عم هللا  يتریسم  أدبأ  مل  ‘‘

’’ ؟ ِتأدب َنيأ   ‘‘ . هُمف ىوتْلاف 

دقل  . اھلاصوأ يف  ُءفِّدلا  َعاش  ذإ  ُعومُّدلا  اھتَفاوو 
َمھفيو َفِرعي  نأ  يف  هُتبغرف   . لُجَّرلا اذھ  تَّبحأ 

. سانلا ةدعاسُم  يف  ةديدشلا  هتبغر  نم  ْتَعبن 
ام يف  هَرِّونُتو  هِمّلعُت  نأ  هللا  ُةئیشم  تناك  امَّبرو 
يتلا عئارشلا  يف  تناك  امَّبرو   . ّبَّرلا نع  هُفِرعت 
ٌَةبِوجأ نِیّیناربعلا  لجأل  ىسومل  هللا  اھاطعأ 
يكل َءاج  هَّنإ  حیسملا  ِدّیسلا  لاق  دقف   . هُدیفُت

. اَھلِطبُي يكل  ، ال  ةعيرشلا لِّمكُي 

اھیلع اًِقبطُم  ردنَسِكلأ  اَھلَوانَتف   ، اھَدي تَّدم  ٍذئدنع 
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َْتلفجأف  . ةَّيوقلاو ةریبكلا  هَِدیب  اًمَكحُم  اًقابطإ 
ةَّیضرألا ىلع  ًةِعكار   ، اِھتَّیِشَح نع  تَماقو 

ىلإ هَتبذج   ، ىرُخألا هَدي  ْتَكسمأ  ذإو   . ةَّیبارتلا
، امِھبَكُر ىلع  نَییثاج  امھالك  اتاب  ُثیحب  ُتحت 

. رَخآلا امھُدَحأ  اًھِجاوُم   ، اًعم ٌةَكبشُم  امھيديأو 

’’. أدبن انھ  ‘‘

ىلع اًِزّكَرُم   ، هسأر ىَنحف   ، اھَوذَح ردنَسِكلأ  اذحو 
. اھُلوقت ٍةِملَك  ِّلك 

. دعب ام  يف  تاِملَكلا  كلت  ُبتكیس 
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٦

اًجْرَد ایلوُج  َْتلوانو   ، موینیلكيرتلا ساميدوُي  َتلخد 
ایلوج ُهجو  َبِحُشف   . عمش نم  ٌمتَخ  ِهیلع  اًریغص 
اھتَفرصو َجْرَّدلا  َِتلوانت  ذإ  ٍظوحلم  ٍوحن  ىلع 
ُسلاجلا سُميرپ  َمستباو   . اھدي نم  ٍةراشإب 
ةعرُِسب َجْرَّدلا  ِتَّسد  ذإ  ًةرخاس  ًةماِستبا  اھَتلابُق 

. ّصلا ّينیِ ريرحلا  نم  عونصملا  اِھكنُت  ايانث  َلِخاد 

’’ ؟ ایلوج اي   ، ام اًئیش  َنیِئّبخُتأ  ‘‘

’’. ءيش َّيأ  ُِئّبخُأ  ال  ‘‘

’’ ؟ نآلا ِكتلاسر  َةءارق  ّدوت  نيِ اذامل ال   ، اًذإ ‘‘

ال ِيّنأل  : ‘‘ هَیلإ َرُظنت  نأ  َنود   ، باضِتقاب تلاقف 
َّيريرحلا اَھلاش  ْتَّدشو  كلذ .’’ ىلإ  ٍلیَمب  ُرعشأ 
بھَّذلا َراوس  اھِعباصأب  تَّسمو   ، اھلوح َّيزمرِقلا 

فیك سُميرپ  َظحالو   . اھِمَصعِم ىلع  ساملألاو 
هُمف ىوَتلاو   . ةصِحافلا ِهتارظن  نم  اًجاعزنا  ِتَدادزا 

، ًةتماصو ًةِرّتوَتُم  َتیِقبف   . اھُلَّمأتي ىضَم  ذإ 
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يتلا ةیھازلا  ُناولألاو   . ظِحالُت مل  اھَّنأب  ًةَرِھاظتُم 
ًةَّدِح اَھبوحش  ْتَداز  امَّنإ  اھَسبلت  نأ  ْتَراتخا 
َتحت قَرألا  نع  ةَّمانلا  ةرئاغلا  َرئاودلا  ِتَزربأو 
ًةوھش ىضم  ام  يف  ْتقَّلأت  يتلا  ایلوج  َّنإ   . اھیَنیع
ءوس نم  نوَّللا  َةعقتمُم  لعفلاب  نآلا  َِتتاب   ، ًةایحو
اًديزم اھسفنل  تَّبص   ، فجترت يھ  امَنیبو   . ةَّحصلا
نیَنیعب ةَّیبھذلا  اھسأك  يف  تَقَّدح  َّمُث   ، رمخلا نم 

. نَیتِرتاف

’’ ؟ َّيلإ ُقِّدحُت  اذامل   ‘‘ . هب ْتَقلمح  ٍةظحل  َدعبو 

؟ قِّدحُأ ُتنُك  لھ  : ‘‘ لاقو  ، ًةظياغُم هُتَمسب  تَدغف 
’’. ءاسملا اذھ  ًةلیمج  َنيرھَظت  مك  لَّمأتأ  ُتنك  دقل 

هَقُّلمت َّنأ  ملِعلا  َّقح  ًةِملاع   ، اًدیعب اھَسأر  ْترادأ 
ٌفیطل وھ  مك  : ‘‘ ةرارمب َتلاقو   . اًثیبخو اًغراف  ناك 

!’’ ظِحالُت نأ  َكنِم 

نم ِكل  اي   ‘‘ . ّصلا ةَّینیِ نع  بياطألا  نم  ًةًّصِح  َلوانتف 
يئِّربُت نأ  َنیلواحُت  ِتلز  ام   . ایلوج اي   ، ةنیكسِم

’’ ؟ كلذك سیلأ   ، سُقرَم ىدل  ِكَسفن 
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. ناتِنكادلا اھانیع  تَضموو   ، ٍلاعَتب اھَنقذ  تَعفرف 
ُتسل  . دَحأ ىدل  يسفن  ةئربت  ىلإ  يب  َةجاح  ال  ‘‘

’’. هُتلعف اَّمع  راذتعالا  ىلإ  ًةَّرطضُم 

. ةَمقُّللا َلكأو  نيِّرِصُت .’’ اذاِمل   ، اًذإ ‘‘

!’’ ُّرِصُأ ُتسل  ‘‘

ًابلط سُقرَم  َنیَّجرَتتو  نیلَّسوتت  نیلازت  ام  هَھ ! ‘‘
ِةحاس ِجَّردُم  يف  ِكَكرت  نأ  ذنم  ةرفغَملل 
حَّولو اھب .’’ َنیثعبت  ٍةلاسر  َّلك  ُّدري  وھو   . نیبراحملا

’’. ةموتخملا ِةلاسرلا  كلتك  اًمامت   ‘‘ . حَرَمب هَدیب 

يتلا لئاسرلا  نع  ُفرعت  فیكو   ‘‘ . هیلإ تَقَّدحف 
’’ ؟ اھلُسرأ نَم  ىلإو  ؟  اھُثعبأ

نم ًةَّوشحَم  ٍةرقب  َةَملَح  ىقتنا   ، كحضي وھ  امنیبو 
ُتدَجو اَملاطل   ‘‘ . ةَمِسَّدلا ِبياطألا  ةَّینیص  ىلع 

َحازأ َّمُث  يلوَح .’’ َنيذلا  ةبقارُم  يف  ًةقئاف  ًةیلست 
اي  ، ِتنأ امَّیس  الو   ‘‘ . رثكأ َحيرتسیل  َمخَّضلا  هَمسج 

’’. يتَولُح

’’ ؟ هیلإ ُتبتك  ِيّنإ  ساميدوي  َكل  تلاق  لھ  ‘‘
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أرقأ نأ  يعسُو  يفف   . كلذ ىلإ  ًةَّرطضُم  نُكت  مل  ‘‘
ِتذخأ ىَّتح  ةحِرابلا  ًةناركس  ِتنُك  دقل   . تامالعلا
ِكتفرُغ ىلإ  ِتيََوأ   ، نيذھت ِتنُك  اَّم  ـ لو  . نيذھت

اي  ، هب نیموقت  ام  َّلُك  َّنإ   . ِكیخأ ىلإ  ِتبتكو   ، اًركاب
ِّدح ىلإ  هب  نُّھكتلا  نكمي  هب - نُّھكتلا  ُنكمي   ، ایلوج
عمو  ، ِكل َرِفغي  نل  هَّنأ  اًمامت  نیَملعت  ِتنأ   . لالمإلا

، اًشِعنُم نیَلي  يذلا ال  هَدقِح  ُدِجأ  انأو   . نيِّرِصُت كلذ 
يتلا ال ِكُتدَراطُم  َْتتاب   ، يتزيزع اي   ، ةحارصب ْنكلو 

’’. ءاثِّرلا ىلإ  وعَدي  اًرمأ  هترفغمل  ُنیلت 

ىلع َةرطیسلا  ًةلِواحُم   ، ٍةظَحِلل مَّلكتت  مل 
امَّنإ وھف   . ينُھركي ال  هَّنإ   ‘‘ . ةشئاجلا اھرِعاشم 

’’. طقف ينُھركي  هَّنأ  ُّنظي 

. اًَقلطُم اًھرُك  ِكُھركي   . ایلوج اي   ، ِكُھركي هَّنإ   ، ىلب ‘‘
’’. ةدحاو ًةظحل  اذھ  يف  ِيّكشت  ال 

. اھتََسبَح ٍعومُدب  اھانیع  تَوَتكاو   ، هُتاِملَك اھتَقَّزم 
!’’ كُرِقَتحأ ِيّنإ  : ‘‘ ِمتاقلا اھِرعاشَم  ِءاخَسب  تلاقو 

أزھَتساو  ، لثملاب ّدَّرلل  ِ ةسئابلا  اھتلَواحُم  َكردأف 
َریغ  ، يتزيزع اي   ، اذھ ُفرعأ   ، هَھآ  ‘‘ . ًةحارص اھب 
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هابالاك َّنإ  ؟  كلذك ُتسلأ   ، ِكل َيقب  ام  ُّلك  انأ  ِيّنأ 
ةریِّفس عم  امور  ىلإ  ًةدِعتبُم  ْتَرحبأو  ِكتَرجھ 
ِببسب ِكنوبَّنجتي  ِكؤاقِدصأو   . ةریغصلا ةلیمجلا 
عوبُسألا يف  ًةدحاو  ًةوعد  ِتیَّقلت  دقف   . ِكِضرم

َرعش سُیناتيِرك  نأ  ِكَِربُخأ  نأ  ينُفِسؤيو   ، ریخألا
. بَّدؤملا ِكراِذتعاب  ِتثعب  اَّم  لـ جَرَفلاب  ٍّكش  َنود 
’’ ؟ هتَرشِعب ِكُِسنؤي  ياوِس  ِكل  نَم   ، يتزيزع  ، اًذإ

. ایلوج اي   ، ِتنأ ٌةنیكسِم   ‘‘ . هناسِلب َقطقط  َّمُث 
!’’ ... ةقَفَّشلا ریثُي  ٍرمأ  نم  هل  اي   . ِكوكََرت ُعیمجلا 

اي  ، كمھف ىلع  َدمتعأ  نأ  اًمئاد  يعسُو  يف  ‘‘
ٌّيأ َدجو  لھ   ، ةبسانملاب ؟  كلذك سیلأ   ، سُميرپ

’’ ؟ ِكبوبحم سویثیمورپل  ٍَرثأ  َّيأ  كيروجأم  نم 
َسأر ًةعِضاو   ، ةدِحاو ٍةیحان  ىلإ  اھَسأر  َتلامأو 

ٍقارِغتسال ٍةرخاس  ٍةاكاحُم  يف   ، اھِّدخ ىلع  ٍَعبصإ 
َراص َِكّنظ  َبسح  اذامل   ، نآلاف  ‘‘ . ًاّیلم ِریكفتلا  يف 
َّمُث ؟ ’’ قاَّشُع ىلع  َرُثعت  نأ  كیلع  َبعصأف  َبعصأ 
ٍكاردإب اھُريراسأ  ْتَجرفنا  ِدقو   ، اھيَدي َتطسب 
كتناَدب ببَّسلا  َنوكي  نأ  ِنكمُيأ   ‘‘ . هب تَرھاظت 

’’ ؟ ةِمقافتملا

اًِنكمُم ناك   ‘‘ . هُنَول َعقُتماو  سُميرپ  ُهجو  مَّھجت 
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هابالاك ىلإ  ِتیغصأ  ول  يايَالبو  ِكايَالب  ُبُّنجت 
ٍتقو يف  ةریغصلا  ةَّيدوھیلا  ِكتمداخ  َلتقم  ِترَّبدو 

.’’ رَكبأ

تأطخأف  ، اھب هتَمَرو  اھترمخ  سأكب  ْتَكسمأ 
، اھتبیَخ عم  اھُسُّفنت  َلقاثت  ذإو   . برُق نع  هَسأر 
، اھتكيرأ نع  ْتَماق  َّمُث   ، ةنیھُم ٍةمیتشب  هتَقشر 
: امُھَنیب ةلصافلا  ةفاسملا  َربع  هیلإ  ًةقِّدحُم  َْتلاقو 
َكعم ْدِقعأ  مل  ِيّنأ  ول  يايَالب  ُبُّنجت  اًِنكمُم  ناك  ‘‘

!’’ ّطق ًاطابترا  تنأ 

. هانیع تَضموو  هھجو  نع  رمخلا  ِتارطق  َحسمف 
َّنكلو  ، كلذ نم  َّدُب  ال  ناك  ْنإ  َموللا  َّيلع  يقلأ  ‘‘

’’. رایِخلا اذھ  ِترتخا  ِتنأ  ِكَّنأ  َُملعي  ٍدِحاو  َّلك 
نأ ِكیلع  بجي   ، نآلاو  . ءادوَس ًةكحِض  َكِحَضو 

’’ ... يتومت وأ   ، اذھ ِكِرایِخ  عم  يشیعت 

!’’ ةریقح ٌةَدوُد  َتنأ  ‘‘

!’’ ةَّیبغ ٌةريزنِخ  ِتنأو  ‘‘

َيغصُأ نأ  يغبني  ناك  : ‘‘ عومُّدلا ًةِبلاغُم   ، َتلاقف
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’’. تنأ نَم  َملَع  دقل   . سُقرَم ىلإ 

ُحجني داك  هَّنأ  ىأر  ذإ   ، هتاذب اًّدتعُم  سُميرپ  َمستبا 
سیلأ  ، ينَفرع دقل   ‘‘ . ايریتسِھلا ىلإ  اھعفد  يف 

. ایلوج اي   ، اًضيأ ِتنأ  يِنتفرع  ََّمث  نم  ْنكلو  ؟  كلذك
، اًمامت ناتحوتفم  كانیعو  لخادلا  ىلإ  ِتیَشَم  ِكَّنإ 
. طبَّضلاب ِهتِدرأ  امك  ُنوَكیس  ٍءيش  َّلك  َّنأ  ًةدِقتعُم 
؟ يتَولُح اي   ، كلذك سیلأ   ، كلذك ناك   ، نیح ىلإو 
، ِستيرتأ  ، ماقملا  ، لاملا  . ِتنأ ِتدرأ  امك  ِطبَّضلاب 

’’. انأو  ... هابالاك

َةماِستبالا كلت  َوحمت  نأ   ، هَقحست نأ  ْتَدارأ 
هَّنكلو  . دبألا ىلإ  ِهھجو  نع  ةرورغملا  ةفَّلكتملا 
تَقاضف  . كلذ تَِملَع  َيھو   ، اھل َيقب  ام  َّلك  ناك 

ام ِنأشب  ييأر  ُترَّیغ  امَّبر  : ‘‘ تلاقو  ، اھانیع
’’. هديرُأ

!’’ دِعترأ ِيّنإ   . رَخآ ٌغراف  ٌديدھت   . يتزيزع  ، هوُأ ‘‘

ٍةغِراف َریغ  ٍموي  َتاذ  يتاديدھت  َِدَجت  نأ  ىسع  ‘‘
’’. اًمامت
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اًّدج ٌةضيرم   ، ةضيرم يھ  مك  سُميرپ  َملع  دقل 
. ةایحلا دیَق  ىلع  ىقبَتس  اھَّنأ  يف  َّكش  هَّنإ  ىَّتح 

َّيِّرسلا َهبضغ  َنضتحا  ِذإ  ةدوربب  هانیع  تَقاضو 
دق ينوكت  نأ  ىلإ   ‘‘ . هئاَّرج نم  ءفِّدلاب  َرعشو 
نلو  ، ِِكلام َّلك  ِتدَّدب  دق  َنینوكتس   ، َِكيأر ِترَّیغ 

، عاَّدخ ٍءودُھب  اذھ  لاق  ؟ ’’ قرَف َّيأ  كلذ  َثِدحُي 
؟ ِكعم ىقبأ  اذامل  ًةَّرم  ِتْلءاست  لھ  : ‘‘ فاضأو

ِفوخلا َةقفَخ  َظَحالو  ؟ ’’ كُّبِحُأ ِيّنأل  َنِیّنُظتأ 
ُملعي ناك  دقل   . ىضِّرلا هَرمغف   ، اھیَنیع يف  َةلیئضلا 

، ًةدیحو ىقبت  نأ  وھ  َمظعألا  ایلوج  َفوَخ  َّنأ 
ٍذئدنع  . تقولا ُنیحي  امدنع  ُنوكتس  ًةدیحوو 
ٍءارِدزا ِّلك  نع   ، ةناھإ ِّلُك  نع  هَماِقتنا  ُزِرحُیس 
ِنارجُھ نع  اھنِم  ُمقتني  َفوسلو   . اھنم هاناع 

. هل سویثیمورپ 

ُرعشت اِھلعَج  ىلع  فسألاب  َرَھاظَتف   ، نآلا اَّمأ 
ام ِّلك  ىلع  فِسآ  انأ  : ‘‘ ًالئاق هدي  َعفرو   . حاِرجنالاب
َزجنأ دق  هنوَكب  ًایضارو   ، مَدَّنلاب اًرِھاظتُم   ، ’’ هُتلق
اًریثك ُلَداجتن  اذامل  : ‘‘ فاضأ َّمُث   . هِدِصقَم نم  اًءزُج 
ُبجي  . عفن َّيأ  َيدجُي  نل  كلذ  َّنإ  ؟  يتبیبح  ، اذكھ
دقل  . هَیلَع ِتنأ  ام  يَلبِقا   . ایلوج اي   ، يجَضنت نأ 
ِترَّرك دقو   ، اھنم انأ  ُتبِرش  يتلا  رئبلا  نم  ِتبِرَش 
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. عوجُّرلا َنیعیطتست  ُثیحب ال  اًّدج  ًةليوط  ًةَّدُم  َكلذ 
’’. ِكل َيقب  يذلا  دیحولا  ُقيدصلا  وھ  انأف 

تَحاشأو ينُرذعت ’’! َّالھ  : ‘‘ ةعذال ٍةبوذُعب  َتلاقف 
. اھيرظانب

، نیئاشت امك  : ‘‘ نوكُس يف  اًكِحاض   ، ةَّقِرب لاقو 
، رخآ ٍتقول  يرابخأ  ِرّفوُأس  ِيّنأ  ُضِرتفأ   . يتزيزع
، ةحرابلا سویِڤلُف  ِةمیلو  يف  اًضَرَع  هُتعِمَس  اًئیش 

’’. سُقرَم نَع 

ُرمألا ام   ‘‘ . اھانیع ْتَقاض  دقو   ، هَھِجاوُت يك  تَرادف 
’’ ؟ ةَّرملا هذھ 

. ْقَرعتلَف سأب ’’! ال  : ‘‘ هِدي نم  ٍةحيولت  عم  َلاقف 

. لمألاب اھَسفن  ّلعُتلو  ْلِ  . ِبلَقنتو اھُتَدِعَم  ْرِصعنَتْلو 
امدنع  ، رَخآ ٍتقو  ىَّتح  ُرمألا  َرِظتني  نأ  ُِنكمُي  ‘‘

’’. ًالُّبقت َرثكأ  نینوكت 

اي  ، َةَّرملا هذھ  َتعِمَس  ةثیبخ  ٍةَعاشإ  َّيأ  ‘‘
’’ ؟ سُميرپ

َِدّلبتُم ىرحألاب  َتاب  دقل  ؟  كیخأ نع  ؟  ةَعاشإ ‘‘
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’’. لاجِر الو   . ءاِسن الف   . ةیحان ِّلك  نم  ِّسِحلا 
ِلماكب َيِظَح  دق  هَّنأ  اًِملاع   ، ءازِھتساب َكِحَضو 

َفیك ُفِرعي  ْدُعي  مل  هَّنإ   . سُقرَم ٌنیكسِم   ‘‘ . اھِھاِبتنا
ىلإ بھذيو   ، لغتشي وھف  ؛  ةایحلاب ُعتمتسي 
َدعب ٍموي  َدعب  اًموي   . تیبلا ىلإ  ُدوعيو   ، تاماَّمحلا
موقي وھو   ، ِكَضِغبُي نأ  وھ  ىوقألا  هُفَغَشو   . رخآ

هل ایف  ؟  كلذك سیلأ   ، اًّدج ٍنَسَح  ٍوحن  ىلع  َكلذب 
!’’ دیكأ ٍماِزتلا  نمو   ، دیطو ٍمزَع  نم 

ىلإ ٍحیملت  َّيأ  يدبُي  ال   ، اًِرّجحتُم ایلوج  ُهجو  ناك 
َمامت ْتَِملع  دقو   . سُميرپ ُمالك  َهبَّبس  يذلا  ِبْرَكلا 

. ةئیندلا ِهتاظاظفب  ُعتمتسي  ناك  سُميرپ  َّنأ  ملِعلا 
نأ اھِسفن  ةيامحل  ُةدیحولا  ُةقيرطلا  ِتناكف 
، قالطإلا ىلع  ٍءيش  ِّيأب  رُعشت  مل  اھَّنأب  َرَھاظتت 

ََطبَخو  ، ةلَواحملا نم  تَجَّنشت  اَھتَدعم  َّنأ  ریغ 
. ةَّدشب اھُبلق 

ُمَعط اھَمف  َألم  ىَّتح  هل  ُديدشلا  اھُضغُب  اھرَواسو 
هنطب يف  اًنِیّكِس  ْتَدمغأ  ولف   . نِشَخ ٍفافج 
اھَرورُس َكلذ  اھاتآل   ، هخارُص ْتَعمسو  نیمَّسلا 

ِنَعي مل  ْنإ   ، َهلُتقت نأ  اھنأش  نم  ناكو   . مظعألا
، ٍذئدنع ْنكلو   . رمألاب مایقلا  ِقایس  يف  اَھتوَم  كلذ 
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نم مغُّرلا  ىلعف   . هَءانع اًّقِحتسُم  ُرمألا  ُنوكي  دق 
هلجأل َشیعت  ىَّتح  اھيََدل  ٍءيش  ُّيأ   ، ءيش ِّلك 

؟ ًالصأ تَِدلُو  اذاملو  ؟  لاح ِّلك  ىلع  َنآلا 

ال  . اًئیش ْعَمست  مل  تنأ   ‘‘ . ةرارمب اھُمف  ىوَتِلا 
افعِض هَّنأل  سُقرَم  ُهَركت  كَّنإ   . رَكذُي ىًنعم  اذ  اًئیش 
َهنوكت نأ  ُعیطتست  يذلا  ِوأ   ، وھ َتنأ  يذلا  لُجَّرلا 

؟ كنع اذامو   . مَرتحُم وھو   . باجعإ ُّطَحَم  وھف   . اًموي
ىلع شیعت  ٍةرَشَح  ِدَّرجُم  نم  َرثكأ  َتسل 
!’’ كنم ُلضفأ  مُھ  نَم  نأشب  بایتغالاو  بيذاكألا 

َعیمج ْمتكأ  َملأ  : ‘‘ ةَّقِرب لاقو  هانیع  تألألتف 
ِكُجوز َتام  فیك  ؟  يتبیبح  ، ایلوج اي   ، ِكرارسأ
اذامو ؟  يناثلا ِكَجوز  ِتلتق  َفیكو  ؟  ِكَببسب لَّوألا 
ىلع نیثیغَتسُم  نوخرصي  اولاز  امأ  ؟  ِكدالوأ نع 
نأ َلبق  ِكمِحَر  نم  ِتَخلَس  َرخآ  ًالفط  مك  ؟  روخُّصلا
ًابوحش ُدادزي  اھَھجو  ىأرو  ؟ ’’ ِستيرتأ َلسن  يِذبَنت 
اھیلع ًالفقُم  ِكَرارسأ  ُتظِفَح  دقل   ‘‘ . مستباف  ، ُدعب
ىلع هَِعباصأ  َعضو  َّمُث  ؟ ’’ كلذك سیلأ   ، اًدیعب

. اھل ًةلبُق  اًِثفان   ، امُھَّمزو هیَتفش 

َِملَع َدَحأ  ؟ ال  روُمألا هذھ  َفرع  َفیك   . ِفجتَرت ْتَذخأ 
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ٌدَحأ ال   ، دیكأَّتلاب  ... يناثلا اھَجوز  ْتَمَّمس  اھَّنأ 
اھَتبیبح  ، هابالاك َّنأ  َّدُب  الف   . هابالاك ىوِس 

. هتربخأ دق   ، ةقوثوملا اھَتقيدصو 

، دئاسولا ىلع  َمخَّضلا  هَمسج  سُميرپ  َحازأ 
دقل  ‘‘ . ماعَّطلاب ةلفاحلا  ّصلا  ةَّینیِ ىلإ  َرثكأ  ًابِرتقُم 
ًاببس يل  َرَّفو  ِنأشلا  َمیظع  اًئیش  ُتعمس 
نأ يل  يغبني  لھ  وھ : ُلاؤسلا  امَّنإ   . ریكفَّتلل
ِكیلإ اًثيدح  ةفَشتكملا  تامولعملا  هذھب  َيضفُأ 

’’ ؟ ءاِسّنلا نیب  اًقوقُع  ُرثكألا  ُةأرملا  اھُتَّيأ   ، ِتنأ

اھُقِھرُي ناك  هَّنإ   . ديدج نم  اھبضغ  ىلع  تَرطیس 
ىلع ؤرجت  مل  اھَّنأ  َریغ   ، ةرِّركتملا هتامجھب  اًدَّدجُم 
اًفِراع ةقیقحلاب  َنوكي  نأ  نم  ًةیشخ   ، ةرَداغملا
نم اًجراخ  هدَرطب  َرُمأت  نأ  ْتَدارأو   . ام ٍءيشب 
ُضِّرعُت كلذ  َتلعف  اذإ  اھَّنأ  ْتَِملع  اھَّنأ  َّالإ   . اھتراد
اَھلامعأ ُحضَفیسو   . ِركاملا ثیبخلا  ِهناسِلل  اھَسفن 
ُحَضَفیس هَّنأ  كلذ  نم  ُأوسألا  ِلب   . عیمجلا َمامأ 

. ءافخلا يف  اھَمحل  ُشھني  يذلا  اھِضَرَم  َثبُخ 

اًمَویف  . ریقحلا ُناوعفألا  اھُّيأ   ، كَّمُس ْثُفنا 
. مِسجلا نع  َسأرلا  مھُدحأ  ُعطَقیس   ، ام
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كيََدل اذام   . ٌةیِغصُم يَّنإ  سُميرپ ! اي   ، اًّدج ٌنَسَح  ‘‘
’’ ؟ يخأ نأشب  هاَّيإ  ينِربخُت 

ِكَحِرفُي نأ  يغبني   . سُسفأ ُرِداغُیس  سُقرَم  َّنإ  ‘‘
ٌةماِستبا هھجو  ىلع  ْتَمستراو  يتزيزع .’’  ، اذھ

يتلا ُةلیئضلا  ِنوللا  ُةَّیقب  اھَھجو  ْتَقراف  ْذإ  ةثیبخ 
يِّرطضُت نل   . رمألا ِتانَسَح  يف  يِرّكف   ‘‘ . هیف تناك 
ِكُلأسي نیح  ةلوقعملا  راذعألا  لاِحتنا  ىلإ  ُدَعب 
كوخأ ُضفري  هلجأ  نم  يذلا  ببسلا  نع  نورخآلا 

ِّيأ ىلإ  تاوعَّدلا  َةیبلت   ، ُبولطملاو  ، اًّدج ُمرَتحملا 
’’. هیف ًةرِضاح  َنینوكت  دق  ٍعامتجا 

َّيأ ِفّلخُي  مل  هَمالك  َّنأب  ًةرِھاظتُم   ، اھَنقذ َتلامأف 
’’ ؟ اًذإ اذامف   . امور ىلإ  ٌعجار  َوھ   ، اًذإ  ‘‘ . اھیف ٍَرثأ 

ىدحإ نتَم  ىلع  ُرِحبُیس  هَّنإ  تاعاشإلا  لوقت  ‘‘
’’. امور ىلإ  سیل  ْنكلو   . ةَّصاخلا ِهنُفُس 

يقتني سُميرپ  َتبقار   ، ماكحإب اھيََدي  تَقبطأ  ذإو 
َّمُث  . فِرقُم عاتِمتساب  اھُمِھتليو  ىرخُأ  ٍةرقب  َةَملَح 
ًةَملَح َذُخأیل  هَدي  َّدمو   ، هِعباصأ نع  َمحَّشلا  َّصم 

. رِظتنت يھ  تناك  امیف   ، ىرخُأ

245



. ةفرُغلا َربع  ُّعشي  اھِربَص  َدافن  سُميرپ  َّسحأ 
ناك يتلا  ةبجولاب  ذَّذلت  ام  ِرادقمب  ًابيرقت   ، هب َذَّذلتف 
ام وھ  كلذو   ، اھِھاِبتنا ِلماكب  َيظح  دقل   . اھُلَوانَتي

َديدَّشلا اِھبلق  َناقفَخ  ُعمسي  داك  هَّنإ  ىَّتح   . هَدارأ
َماعَّطلا ِهعباصأب  َّسمو   . ةفرُغلا ءاجرأ  يف  ًابعُر  ُّقدي 
. رَخآ ًاّیھش  اًئیش  ًایقتنُمو   ، هاَّيإ اًِتّبَرُم  َمِسَّدلا 

ِهتدَھاشُم ىلإ  اھرارِطضا  ِنم  ایلوج  تَّزأمشا 
، ًاظیَغ ةرئاثلا  اھِرِعاشم  ِمظَكل  تَدھاجف   ، ًِالكآ
اي  ، ُرِحبُیس َنيأ  ىلإ   ‘‘ . بوسحم ٍءودُھب  َتلاقو 

’’ ؟ سوثنروك ؟  سدوُر ؟  سُميرپ

نع َمحشلا  َحسمو   ، ىرخُأ ٍةَملَحب  هَمف  اَشحف 
ُكولي وھو  لاق  َّمُث   . ِهتَجوُت نم  ٍةَّیط  ىلع  هِعباصأ 

’’. ةَّيدوھیلا ىلإ  : ‘‘ ةمقُّللا

!’’ ةَّيدوھیلا ‘‘

، معن  ‘‘ . نیتَِزنتكملا هیتفش  َسحلو   ، ةمقُّللا َعلتبا 
هَّنأ ودبيو   . ةریغصلا ِهتَّيدوھي  ِنِطوَم   ، ةَّيدوھیلا ىلإ 

’’. ةليوط ًةليوط  ًةَّدُم  َثُكمي  نأ  يوني 
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’’ ؟ ثُكمي نأ  يوني  مك  فرعت  فیك  ‘‘

يف هَحلاصم  َعاب  سُقرَم  َّنأ  ُتِملَع   . جاتِنتسالاب ‘‘
فُّرصت َتحت  اھَعضو  ذإ   ، ِِكتلئاع َةراد  ادع  ام   ، امور

نأب اًَربَخ  َْتلسرأ  ؟  َْتلعف ام  نیفرعت  لھو   . ِكتدلاو
اتنَمیلأ َنوكتل  ُتادئاعلا  َمَدختسُتو  ةَّیكلملا  َرَّجؤت 
َقافنإ يرَّوصتت  نأ  ِكعسُو  يفأ   . ةیحانلا ءارقُفل 
يِسبال ِةلَھَجلا  ماعطإ  ىلع  ِهّلك  ِلاملا  كلذ 

نأ اًِنكمُم  ناك  ديدَبت ! نم  َهل  اي  ؟  ةعیضولا بایثلا 
ِءلَم ةَداعإ  ِلجأل   ، لضفأ ٍفدھل  ُلاملا  َصَّصخُي 

’’. ةلئاضَتملا اِنتنزَخ 

.’’ انأ يَتنزَخ  ‘‘

!’’ ِتنأ ِِكتنزخ   ، نیئاشت امك  : ‘‘ هیَفتك ّزاھ  اً لاقف 
ٍلَسَع ِةَصلَص  يف  ماعَّنلا  ِناسل  نم  ًةعِطق  َسَمَغو 
امَّلق َةریغصلا  هایلوُج  َّنأ  ٍداِدتعاب  رَّكفو   . ةبَّیطُم

، وھ هيَدي  ىلإ  َبَّرست  دق  اِھلام  َمظعُم  َّنأ  ْتَكردأ 
ِریَغب هُّلك  َكلذ  َّمت  دقو   . َلبقتسملا لجأل  َيفخُأو 

ِذإ ؛  رمألا مامتإ  يف  هَدعاس  اھَضرم  َّنإف   . اھنم ٍملِع 
ُثیحب ةفلَتخملا  اھماقسأ  ُسِجاوَھ  اھب  تَّدبتسا 

ُِقثت تناكو   . رَكذُي اًماِمتھا  َّيلاملا  اھَعضو  ْرِعُت  مل 
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. اھتيامح ِلجأل  اھئالَكُوب 

ُةَّوقلا ٌةشِھدُم   . هسفنل اًمِستبُم   ، سُميرپ رَّكف 
. ام ٌةوشر  اھب  َءرملا  َّدمت  نأ  ُنكمي  يتلا 
ىلإ تَزرب  اذإ  ٌةجِرحُم  اھَّنأ  َفِرُع  امَّلقو 

. َنلَعلا

ٍَربَخب َحابصلا  َكلذ  هیلإ  َثعب  دق  ناك  اَھلیكو  َّنأ  ریغ 
دقف  . لماك ٍباسح  ِفشك  َءارجإ  ُبُلطت  اھَّنأ  دیفُي 
ایلوج َيطعُي  نأ  هل  لضفألا  نم  َّنأ  سُميرپ  َملع 

. اِھكالمأ ِةلاح  نع  ًالضف  اَھلاب  ُلغشي  اًئیش 

، هِدَدَصب وھ  ام  يف  ىضَم   ، ةياغلا كلت  ِلجألو 
َّنإ : ‘‘ هسأر ّزاھ  اً  ، ًةیناث لاقف   . هَتكبش اًجِسان 
... اذإ َّالإ   . هرُّوصت ُنكمي  ٌرمأ ال  ِهّلُك  ِلاملا  كلذ  َءاطعإ 

تَدسفأ دق  كلت  َةریغَّصلا  ِكتَّيدوھي  َّنأ  نيدِقتعت  لھ 
’’ ؟ ًةَّیحیسم تراص  ىَّتح  َِكتِدلاو 

... اھُّمُأ  . حیملتلا اذھ  َءازإ  اھلخاد  يف  ایلوج  َْتلفجأ 
، اًحیحص كلذ  ناك  اذإ  هَّنأ  تَِملع  دقف  ؟  ةَّیحیسم

. رخآ ٌباب  اھِھجو  يف  َقلغنا  ِدق  ُنوكي 
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هَّنأ َِملَعف   ، ركَِمب رَّیغتت  اھَءامیِس  سُميرپ  َظحالو 
. قمعأف َقمعأو  ًالیلق  ًالیلق  اھِحرَج  يف  ُنِعمُي  ناك 

ءاشحألا َةفوشكم  اھَحرطيو  اھَّقشي  نأ  َدارأ  دقل 
ِكیخأ ُحلاصَم  اَّمأ   ‘‘ . اھِمَحلب ُعتمتست  َحِراوجلا  َعََديو 

دقف  ، تاعَدوَتسمو ٍنفُس  نم   ، سُسفأ يف  انھ 
. مھب قوثوملا  كیبأ  ماَّدُخ  ضعب  ِةرادإ  تحت  اھَعَضَو 

ِستسَرُأ نَیلیكو : يديأ  يف  هُكلمي  ام  َّلك  َعَضو  هَّنإ 
. سالیَسو

ٍَقَبط ىلع  اھَقصب  َّمُث   ، َةرِخافلا ِماعطلا  َةمقُل  َغضم 
َيھو  ، ةَّیناینِرلاف ًةرمخ  هسفنل  َّبصو   ، اًرِّشكُم
ِةلازإل اھنم  ٍءيشب  هَمف  َرغرغو   ، اَوپاك يف  ُدَوجألا 

َّنإ  ‘‘ . هَثيدح َعباتو   ، هِمف يف  ام  ََعلَتبا  َّمُث   . معَّطلا
ِّيأ يف  َعجري  نأ  يوني  ِكاخأ ال  َّنأ  يحوُي  هَّلك  اذھ 
ُموقي هَّنأ  ُدقتعأ   . اًمَوي ُعجریس  ناك  ْنإ   ، بيرق ٍتقو 

َّمُث ةَّسدَھ .’’  ، ةلحارلا هتبیبحل  اًراكذت  ٍّجَح  ِةلحِرب 
ةَّیبھذلا َسأكلا  اًعفار   ، ةماِستباب ایلوج  َظاغأ 

ٍةحار َةرتف  هُلیحر  َِكیتؤي  نأ  ىسع   ‘‘ . بَْخن ِبرُشل 
هَّنأ ادب  دقو  يتزيزع ’’! اي   ، بنَّذلاب ِكروعش  نم 
هآر يذلا  َملألا  َغاسَتسا  ِدقف   . اھباذعب ُعتمَتسي 
ْدُعي ملو   . میمصلا يف  اھتَذآ  هَرابخأ  َّنإ   . اھیَنیع يف 

. كلذ َيِفخُت  نأ  اھِعسُو  يف 
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ىلإ َْتلصو  اَّم  ـ لو  . موینیلكيِرتلا ایلوج  تَرداغ 
ِتَجرخأو  ، ةكيرألا ىلع  ًةبَعتم  ْتَمترا   ، اھِعَجھَم

امیفو  . ًالیلق ئلألتملا  اھكِنُت  ايانث  نم  ریغَّصلا  َجْرَّدلا 
دقل  . اھعباصأب َمتَخلا  ِتَّسَم   ، اھُّلك ُفجترت  يھ 
امَّبُر  . اھیَنیع ُعومُّدلا  ِتألمف   . هناكم يف  اًتباث  ناك 

. سمل َدَّرجُم  ةلاسرلا  سُقرَم  ْسملي  مل 

كلذ ىلإ  باھَّذلا  ىلع  ُمِدقُي  اذامل   ، ىرُت ةَّيدوھیلا !
ىلع سُميرپ  ناك  اذإ  َّالإ   ، اًّدج بیھَّرلا  ناكملا 

؟ ةسئابلا ةدبَعلا  َكِلتب  ام  ٌةقالَع  رمألل  تناكو   ، ٍّقح

ىسني نأ  هُنكمي  ال  اذامل   . اًنِشَخ اًسََفن  ْتَقھش 
؟ ثَدح دق  ام  ىسني  نأ  هُنكمي  ال  اذامل  ؟  ةَّسدَھ
يف ًةخِراص  اَھتوص  ُعفرت  ول  ًةَّداو   ، اھَتفش تَّضعو 
يرجي ام  هُّمھي  ناك  َدَحأ  ؟ ال  نَم ىلإ  ْنكلو   . اھبْرَك

. اھل

. هَتلعف ام  َتلعف  اََمل   ، لصَحیس امب  َُملعت  تناك  ول 
، هُتخُأ اھَّنإ  ؟  اھَحماسُي نأ  سُقرَِمل  ُنكمي  ال  اذامل 
يھ مكو   ، اًمئاد هتَّبحأ  مك  َْملعي  َملأ   . هُمدو هُمحل 
نأ روُمألل  ْتَدارأ  امَّنإ  يھف  ؟  هتَّبحم ىلع  ٌةَّرمتسم 
امھَّنأ ادب  اَّم  ، لـ نيَریغص اناك  اَّم  تناك لـ امك  َنوكت 
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، نَیبِراقتُم اناك  مك  َيسن  لھ   . َملاعلا َّدض  اًعم  اناك 
عم امھُدحأ  اثَّدحتي  نأ  امھعسُو  يف  ناك  فیكو 
ُّطق ٍدَحأ  يف  ِْقثت  مل  اھَّنإ  ؟  ءيش ِّيأ  ِنأشب  رخآلا 

. هب تَِقثَو  امك 

ٌتوص اھلِخاد  يف  َسمھ  اذكھ  ةَّسدَھ : ادع  ام 
. ریغص

اَھلعج ٍَملأب  اھب  بَّحرملا  ُریغ  ُةركفلا  هذھ  اھتَنعط 
ِسَمط ىلع  اھَسفن  ًةمِغرُم   ، اھیَنیع ُضِمغُت 
اِھَتلاح ِتايركِذ   ... اَھناِیك ْتَحاتجا  يتلا  ِتايَركِّذلا 
َِرّكفُأ َنل  ال. ال .  ‘‘ . اًّقح ًةبوبحم  ًةبوبحم - تناك  اَّم  لـ

!’’ ... َنل  . اھیف

. مالظلاب هعم  ًایتآ   ، اھیلع ُنوكُّسلا  َقبطأو 

ْتَسمھو  ، اھَِدي يف  ریغصلا  جْرَّدلاب  ْتَثَّبشت 
َكَّنأب ًةَّرم  يَنتَدعو  دقل  سُقرَم ! ِهآ  : ‘‘ راِسكناب
َِثبل امو  هُلعفأ .’’ اَّمع  رظنلا  ِفرَصب  ينُّبحتس 

. اًقحاس ًالِقث  َراص  نأ  ُشِحوملا  اھِعَجھَم  ُنوكُس 
’’. سُقرَم اي   ، َتدعو دقل  ‘‘
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ُةریخألا اھُتدَشانُم  ْتنَّضغ   ، سأیلا اھَرمغ  ذإو 
ُّقَّرلا َطَقتلاف   . نوُناكلا يف  اھتَحرطو  اھیخأل 

. اًدامر اًرئاص  َصَّلقت  ام  َناعرُسو   ، َبیھللا

اھیخأ حفَصب  َریخألا  اَھلَمأ  ُِبقارُت  ایلوج  تَسلجو 
. ىشالتي

ُحَّجرتت ْتَذخأو   ، اھَھجو تَّطغ  َّمُث  ’’ ... َتدعو دقل  ‘‘
. ءاكُبلا يف  ًةلِسرَتسُم   ، مامألاو ءارولا  ىلإ 
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نیطلا
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٧

ىلع َنوكت  نأ  انل  میظع  ٌفَرَش  : ‘‘ سُرَیتاس لاق 
رغصألا َّباشلا  ًالِّمأتُم   ، ’’ يِدّیس  ، ةنیفَّسلا ِنتَم 
فَرَّشلا ِناكم  يف  َسلجي  نأب  هل  أموأ  ذإ  ّنِس  اً

ْنكل  ، ةطیسب ٌَةبجو  َْتِبّتُر  دقو   . ةكيرألا ىلع 
. امُھَنیب ةریغص  ٍةلواط  ىلع   ، ٌةَّیھش

اًئموم  ، ’’ سُرَیتاس  ، فَرَّشلا َيل  : ‘‘ سُقرَم باجأ 
يف اًرمخ  هل  َبُكسي  ْنأب  ناَّبُّرلا  مداخل  هسأرب 

نولیلَقف  . ةحالملا يف  ًةروطسُأ  ُّدَعُت  َكَّنإ   ‘‘ . هسأك
زبُخ َةعِطق  َعطَتقا  َّمُث  ةنیفس .’’ ِمُّطحت  نم  نوُجَني 

. ةَّیِّضِفلا ّصلا  ةَّینیِ ىلإ  َفیغرلا  َّدرو 

نأشب مَّلكتت  تنأ  : ‘‘ راقَوب هَسأر  سُریتاس  ىنَح 
، كاذَنیح ًاناَّبُر  نُكأ  مل   . ةطلام يف  ةنیفَّسلا  ِمُّطحت 
انأ نُكأ  ملو   . ةنیفسلا كلت  يف  ٍراَّحب  َدَّرجُم  لب 

ةنیفَّسلا كلت  نتم  ىلع  ناك  دقف   . اجن نَم  يدحَو 
ٌدَحأ دَقفُي  ملو   ، اًصخش نوعبسو  ٌةَّتسو  ِناتئم 

’’. مھنم

َمَّلكتو  ، مِداخلا هَحتفف   ، ناَّبُّرلا َباب  مھُدَحأ  َعَرَق 
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َةلاسرلا َغَّلب  َّمُث   . ةراَّحبلا نم  ٍدِحاو  عم  ٍراصِتخاب 
ِتامیلعتلا َردصأف   ، سُریتاس ىلإ  حايِّرلاب  ةَّصتخملا 

تناك دقل   . ةَّفَّدلا يريدُم  ىلإ  َلقنُت  نأ  بجي  يتلا 
. اًنَسَح ِمامألا  ىلإ  يرجت  اڤرینیِم  ةنیفسلا 

َرذتعاو ديدج  نم  هَھاِبتنا  سُقرَم  سُریتاس  َراعأ 
ناك دقف  ؛  ةلومحلا نأشب  اثَّدحتو   . ةَعطاقملا نع 
ِرُزُج نم  بَشَخلاو  ماخُّرلاب  ًانآلم  ةنیفسلا  ُربنَع 

ِعیسَوت يف  لامِعتسالل  ةَّدَعُم  ُّداوم  يھو   ، نانویلا
ىرُخألا قيدانَّصلا  نم  ٌةرفَو  تناكو   . ةَّيرصیق
هارتشا ام  اھنم   ، اًضيأ لفسألا  يف  ًةموزحم 
ٍتاَبَلطل ًةیبلت  ناك  ام  اھنمو   ، ةبَراضملاب سُقرَم 

ُّلك ناك  دقف   . ةَّيدوھیلا يف  ىَّتش  ٌراَّجُت  اَھلسرأ 
ٍبَھَذو  ، ایناطيرب نم  ٍدولُجب  ًالَّمَحُم  ِرفاوتُم  ٍناكَم 
ٍءارفو  ، لاغلا ِدالب  نم  ٍتاَّیفَزَخو   ، اینابسإ نم  ةَِّضفو 

، َةِیّلِقِص نم  ةرِخاف  ٍرومُخو   ، نامرجلا دالب  نم 
َُمظعُم َغَرفُت  نأ  اًرَّرقُم  ناكو   . نانویلا نم  َریقاقعو 

. ةَّيرصیق يف  ةلومُحلا 

ًةَّدُم طقف  ةَّيرصیق  يف  ُثُكمنس  : ‘‘ سُرَیتاس لاق 
نيِرفاسملا ُّلِقُن  َّمُث   ، ةلومحلا ِغارفإل  ةیفاك 

’’. ةَّيردنكسإلا ىلإ  نیھِّجوَتملا 
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وسرَتس  ، ةَّيردنكسإلا يفف   . هسأرب سُقرَم  أموأ 
ُلقنَتسو  . ةنیفَّسلا هوِلّثمُم  يقالُیسو   ، ةطیبرُقلا

َسورُت ةَّمِھُم : اًَعلِس  ةَّیناموُّرلا  ِقوُّسلا  ىلإ  اڤرینیِم 
ایقيرفأ نم  َِلباوتو  اًتيز  ؛  ایپویثإ نم  اًجاعو  فِحالَس 

. برَغلا نم  تاَّیضمحو  اًغابصأو  َئلآل  ؛  ةَّیقرَّشلا
ًةرِحبُم اڤرینیم  ُدوعَتس   ، ةلیلق ٍرُھشأ  ِنوضُغ  يفو 
يذلا ِّيراِجّتلا  ّطخلا  ِ يف  اھقالِطنا  َِةطقُن   ، امور ىلإ 
ُديزي ام  ُذنُم  نايریلاڤ  سُكینوردنأ  سُمِسَد  هسَّسأ 

. ًةنس َنيرشع  ىلع 

ُقرغتَسیس  ‘‘ . ةبیئك ًةكحِض  سُریتاس  َكِحَض 
، ًةداعو  . ةعاضبلا ىلع  اًمِواسُم  ُهَتقو  داسُم  بایلإ 
يف عئاضبلا  ِزرَِفل  عیباسأ  ةعضب  ىلإ  ُرمألا  ُجاتحي 
اًدَّدجُم راحبإلا  نم  نَّكمتن  نأ  َلبق  اھِفيرصتو  رصم 

’’. امور ىلإ 

. اًدیبع َلقنت  نأ  كنم  ُبلَطیس  : ‘‘ سُقرَم َلاقف 
هب ُتلصَّتا  ِدقل   . رعِّسلا ناك  امھم   . ًالمَر الو  كاَّيإف !
يف عوَّنلا  اذھ  نم  ٍَعلِِسب  َلماعتأ  َنل  ِيّنأب  هُتملعأو 

’’. دعب ام 

’’. يِدّیس  ، نزاوم ٍلِقث  ىلإ  ُجاتحَنس  ‘‘
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’’. اًِدّیج ًانزاوم  ًالِقث  نوكتس  ةَّيرصملا  ُةطنِحلا  ‘‘

دق ناكو  يِدّیس .’’  ، ءاشت امك  : ‘‘ سُریتاس َباجأ 
يف نايریلاڤ  سُقرَم  رُّیغت  نع  ٍتاعاشإ  َعمس 
َّباشلا َلَّمأتف   . نآلا ًةَتبثُم  َْتتاب  ٍتاعاشإ  ریكفتلا -

ىرج اذام   ، ىرُت  . ّيِّرس ٍوحن  ىلع  اًّنس  رغصألا 
ام امور  ءاطعإب  َلئاقلا  َروھشملا  َراعشلا  َرَّیغ  ىَّتح 
نم ًةورث  نايریلاڤ  سُقرم  َعمج  ِدقل  ؟  هديرُت
نأ ُديرُي  ال  نآلا  وھ  اھو   . دیبعلاو لمَّرلاب  ةرَجاتملا 
هَروعُش َّلعل   . نیتَعلِّسلا اتِلك  يف  ٍروَد  ُّيأ  هل  َنوكي 

... هیبأ َسِواسَو  هَدنع  َلعج  ٍّدح  ىلإ  اًفَھرُم  َتاب 
؟ رَّیغت اذامف  ؟  لبق نم  سیلو   ، نآلا اذامل  ْنكلو 

’’. ةَّيرصیق يف  ةنیفسلا  ُرِداغُأس  : ‘‘ سُقرَم لاق 

ناك  . دھَِجب ُهَتشھد  سُرَیتاس  َرَتَس   ، ىرخُأ ًةَّرمو 
ةنیفسلا نتم  ىلع  سُقرَم  ىقبي  نأ  َعَّقوت  دق 

َّنإف  . امور ىَّتح  امَّبُر  وأ   ، ةَّيردنكسإلا ىَّتح 
َلاَوط ُِرفاسُي  ًانایحأ  ناك  اًّنس  َربكألا  َّينايریلاڤلا 

ٍتامولعم ىلع  ُلصحيو   ، هیِلّثمُم عم  ِّيراِجّتلا  ّطخلا  ِ
. هتاَّیلمعل مھفيرصت  ةَّیفیك  نع  ٍةرشابُم 
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ٌةدیفُم ٍقالطنا  ُةطقُن  يھ  َةَّيرصیق  َّنأ  ُدجَتس  ‘‘
اھِراقتفا نم  مغُّرلا  ىلَعف   . يِدّیس  ، سُسفأ ىلإ 
اھیبراحم ِتاحاس  اھیف  َّنإف   ، ةھَُّبألا ِرصانع  ىلإ 
اًروھشم سُقرَم  ناكو  تالیمجلا .’’ اھَءاِسنو 

. ّدح ىصقأ  ىلإ  نيَرمألا  ِالكب  هعاتِمتساب 

ىَّتح ًةیفاك  ًةَّدُم  ةَّيرصیق  يف  ىقبأ  نأ  يونأ  ‘‘
’’. رفَّسلل يسفن  َزِّھجُأ 

يف  ‘‘ . ًالیلق نابئاشلا  سُرَیتاس  ابِجاح  َعفترا 
ىدل ًةنَسحَتسُم  اھُلعجي  اَّمم  ٌلیلق  ةَّيدوھیلا 

’’ ؟ ىرت نأ  ديرُت  ٍءيش  َّيأف   . ّينامور ٍصخش 

’’. سدُقلا َةنيدم  ‘‘

ُراتخت ىرُت  اي  اذامل   ‘‘ . اًقیقر ًابُّجعت  سُرَیتاس  ىدبأ 
يف ًاطابحإ  َرثكألا  َناكملا  سانلا - ِرئاس  َنود  َتنأ -
َّمُث ؟ ’’ هَروزت يك  ةمولعملا  َملاعلا  ءاحنأ  عیمج 
هُلاؤس هیلع  ىوطنا  ام   ، ناوألا تاوف  َدعب   ، َكَردأ

: روَفلا ىلع  َفاضأف   ، ّظف ٍلُّفطت  نم  عِّرستملا 
َةنيدم َّنأ  اھُتعمس  يتلا  رابخألا  ُعیمج  ُدیفُت  ‘‘
امَّبر  . يِدّیس  ، ماكُر ِةَموك  ىوس  ْتَسیل  سدُقلا 
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نیَتمئاق اتلاز  ام  ينم  ـَ يرَمو اینوطنأ  اتَعلَق  تناك 
دقل  . اذھ يف  ُّكشأ  ِيّنأ  ریغ   ، ةَّیعافِد ٍضارغأل 
َقوف اًمئاق  ٌرَجَح  َكَرتُي  َّالأب  سطیت  ُرِماوأ  ْتَضَق 

’’. رَجَح

اي  ، اًِدّیج َكلذ  ُملعأ  انأ  : ‘‘ ةدورُبب سُقرَم  لاق 
’’. سُرَیتاس

َّنأ ناوألا  ِتاوف  َدعب  اًكِردُم   ، سُرَیتاس سَّبعف 
هتفصبف  . هَّلك كلذ  هسفنب  َفرعي  نأ  َّدُب  ال  سُقرَم 

ناك  ، ةَّینايریلاڤلا ةَّيراجتلا  طوطُخلاو  نفُّسلل  اًكلام 
لاوحألا ىلع  ّطالا  عالِ َنسح  ىقبي  نأل  اًّرطضُم 
ىوتسُم َّمن  دقو   . ةَّيروطاربمإلا ءاحنأ  عیمج  يف 

َّنأ َریغ   . لاجملا اذھ  يف  هئاكذ  نع  هِحاجن 
َّيصخشلا َهلوضف  َتبكي  نأ  ْعطَتسي  مل  سُرَیتاس 

. ئجافملا حيرصتلا  كلذ  َلایِح 

’’ ؟ اذھك ٍبِرَخ  ٍناكمب  ٌّينعَم  َتنأ  اذامل  ‘‘

وھ ُناكملا  سیل   ‘‘ . ةحارصب َبیجُي  نأ  سُقرَم  رَّرق 
ِقوف نمو  هیف .’’ َماقأ  يذلا  هلإلا  ِردَقب  ينینَعي  ام 
َثعبني نأ  اًرِظتنُم   ، لُجَّرلا َهجو  َبقار   ، هسأك ِةَفاح 
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ِهلإب ٌّينامور  ىَنعُي  اذامل  ُّيمتحلا : ُلاؤسلا 
. كلذ نع  بیجُیس  امب  اًنِّقیتُم  نُكي  مل  وھو  ؟  دوھیلا

بابسألا عیمجب  اًِملاع  هُسفن  وھ  نُكي  مل  هَّنإف 
. ملِعلا َّقح 

ُببس ُنمكي  كانُھ  امَّبُر   ‘‘ . هأجاف سُرَیتاس  َّنأ  َّالإ 
’’. ةنيدملاب تَّلح  يتلا  ةثراكلا 

’’ ؟ ينَعت ٍببس  َّيأ  ‘‘

’’. ىًنبَم َهبِعوَتسي  نأ  نكمي  مُھَھلإ ال  َّنأ  ‘‘

كلتل اًقیقد  اًساكِعنا  سُرَیتاس  ُتاملك  ْتلَّكش 
ُثیحب  ، ةَّرم َتاذ  اھَتلاق  دق  ةَّسدَھ  تناك  يتلا 
هلإلا نع  ُفرعت  اذام   ‘‘ . ًةَّدِح سُقرَم  ُماِمتھا  َدادزا 

’’ ؟ ِّيدوھیلا

، ةليوط ةَّدُم  ذنم  ٍنیجس  نم  هُتعمس  ام  طقف  ‘‘
ْنكلو  . اھنیَعب اًقباس  اَھتركذ  يتلا  ةنیفَّسلا  ىلع 

’’. كمامتھاب ىظحي  ُرمألا  ُداكي  ال 

’’. اًریثك ينُّمھي  هَّنإ   ، ىلب ‘‘
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لُجَّرلا ناك   ‘‘ . ٍةظَحِلل اذھ  يف  سُرَیتاس  َرَّكف 
ٍنایصع ُمیعز  هَّنأ  رابخألا  ُعیمج  ْتَدافأ  دقو   . ًاّيدوھي

، هُتلباق اَّم  ـ لو  . بَغَّشلا راثأ   ، بھذ امَنيأف   . حَّلسُم
هُمسا ٍّيسُطسغوُأ  ٍةئم  ِدئاق  ِةدھُع  يف  ناك 

، رصیق مامأ  ِلوثُملل  امور  ىلإ  اًِرفاسُمو   ، سویلوُي
هَّنأ ُدعب  ام  يف  ُتعمس  دقو   . همئارج لجأ  نم 
وھو  ، سُلوب ناكف  هُمسا  اَّمأ   . هِسأر ِعطَقب  َمِدعُأ 

’’. هب َتعِمس  َكَّلعل   . سوسرط نم 

نم طقف  امَّنإ   ، ًالعف هب  َعمس  دق  سُقرَم  ناكو 
ٍهلإ نع  هيواعَدب  اوُأزھتساو  هومَتَش  ٍصاخشأ 

. ةردُقلا ِِّيّلُك  ٍّبِحُم 

’’ ؟ اذھ ُسلوب  مُكل  لاق  اذام  ‘‘

نیب َشیعي  يكل  َدیحولا  هَنبا  َلسرأ  هللا  َّنإ  لاق  ‘‘
َّدَرُت ىَّتح  اناياطخ  لجأ  نم  ًابولصَم  َتوميو  سانلا 
لاقو  . بآلا عم ِهللا  تاوامسلا  يف  َشیعنو  انُسوفن 
ُِنكمُي هاعَد - امك  حیسملا - اذھ  ةطساوب  هَّنإ 

. ةَّيدبألا َةایحلا  اولانيو  اوصُلخي  نأ  رشبلا  عیمجل 
انیلع تَّبھ  ىَّتح  ٌدَحأ  هیلإ  ِغصُي  مل  امَّنإ 

’’. نودیلكورُوألا
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ةبوھملا ةَّیعبوَّزلا  َحايِّرلا  هذھ  ُفِرعي  سُقرَم  ناك 
. ةریثك اًنُفُس  تَقرغأ  يتلا 

انَربخأ دق  سلوب  ناك  : ‘‘ ًالئاق سُرَیتاس  ىضمو 
، نیَحِداف اًرَرَضو  ًةراسخ  ُدَّبكتنس  انَّنأب  اًقَّبَسُم 

’’. حاورألا يف  اًضيأ  لب  ةنیفسلا  يف  طقف  سیل 

’’. دَحأ لَتقُي  مل  هَّنإ  اًقباس  َتلُق  ‘‘

سلوب َّنأل  َلصح  كلذ  َّنأب  ٌعنتقُم  ِيّنكلو   ، حیحص ‘‘
: َهبلط ام  َهبھو  هَھلإ  َّنأ  ُدقتعأ  انأف   . انلجأل ىَّلص 
. رمخلا نم  اًئیش  هسفنل  َّبصو  اًعیمج .’’ اَنتایح 
يف انَحلفأو   . انفِرُجو  ، ةفینعلا حايِّرلا  يف  انِْقلَع  ‘‘

ةنیفسلا ةعِرشأ  عفرل  ًایفاك  اًتقو  ادوَك  ىلإ  ءوجُّللا 
َّيأ انَعفن  َرمألا  َّنأ  اذھ  ينعي  . ال  لابِحلاب اھِطیمَقتو 

ُةفصاعلا انْتبَرض   ، راحبإلا ىلإ  اندُع  اَّملف   . عفن
َةلومحلا انْحرط  انَّنإ  ىَّتح   . ىسقأو ىوقأ  ٍةروِصب 

َثاثأ انْحرط   ، ثلاثلا مویلا  يفو   . رحبلا يف 
، موجُن ِّيأ  َةيؤر  ْعطَتسن  ملو   . اِھنتَم نع  ةنیفسلا 
. اَّنُك َنيأ  ِرْدن  ملو   . ّطق ٍراحبإ  ُكلسَم  انل  نُكي  ملف 
ِنتَم ىلع  ناك  امو   . ىدُھ ریغ  ىلع  ُرِحبُن  اَّنُكف 
اًفوَخ ْبَعتري  مل  ٌدحاو  ٌِرفاسُم  وأ  ٌراَّحب  ةنیفسلا 
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!’’ سلوب ادع  ام   ... هتایح ىلع 

. زبُخ َةعِطق  َعطتقاو   ، مامألا ىلإ  سُرَیتاس  َلام  َّمُث 
هَّنأ ةفصاعلا  نم  ٍتقو  إوسأ  يف  ناك  : ‘‘ َفاضأو
دقو  . دَقفُتس اھَدحو  َةنیفسلا  َّنإ  لاقو   ، انَنیب َفقو 
ِريدھ َقوف  هُتوص  َعَمسُي  ىَّتح  ّصلا  حایِ ىلإ  َّرُطضا 
َّنإ لاقو   . ءودھلا َّلك  ًائداھ  ناك  هَّنأ  ریغ   ، ةفصاعلا
ِنأشب ِهَتنأَمطل  َلِسرُأ  دق  هِھلإ  ةكئالم  نم  اًدحاو 
لاقو  . فاخن َّالأ  اَّنم  َبلط  َكلذك   . انل هُلوقي  ناك  ام 
َلتقُي نل  ْنكلو   ، ةريزج َّرب  ِ ىلع  َحَنجن  نأ  َّدُب  ال  انَّنإ 

’’. ًاتاتب ٌدَحأ 

. لوھُذ يف   ، ةفیفخ ًةماِستبا  اًمِستبُم  هَسأر  َّزھو 
ىلإ مَّلكتي  ىَّتح  َشیعي  نأ  هل  َدارأ  هَھلإ  َّنأ  ادب  ‘‘

َنیعمجأ انَذِقنُي  نأ  َرَّرق  ِهذاقنإ  ِقایِس  يفو   ، رصیَقلا
’’. اًضيأ

’’. ةفْدِص تناك  اھَّلعل  ‘‘

’’. كلذك نُكت  مل  اھَّنأب  ٌعنتقُم  ِيّنكلو   ، امَّبُر ‘‘

’’ ؟ اذامل ‘‘

263



، رمألا َمھفت  يك  َكانھ  َنوكت  نأ  يغبني  ناك  ‘‘
ًةفصاع ُدَعب  نم  الو  ُلبَق  نم  ُّطق  َرأ  مل   . يِدّیس

َّنأ َّالإ   ، نیَّیمتح ُتوملاو  ُكالھلا  ناك  دقف   . كِلتك
ُّيأ هْرِواسُي  مل   . اًَقلطُم اًءودھ  ًائداھ  ناك  سلوب 

، اًزبُخ َذخأو   . فاخن َّالأ  اَّنم  َبلطو   . توملا نم  ٍفوخ 
؟ اذھك اًرمأ  َرَّوصتت  نأ  كُِنكمُيأ   . لكأو هللا،  َركشف 
َّزھو ةلئاھلا .’’ ىضوَفلا  َكلت  ِّمَضِخ  يف  َلكأ  دقل 

ام َرَّكذت  ذإ  ًالوھذَم  ُلازي  ام  وھو   ، هَسأر سُرَیتاس 
، ِهناميإك ٍءيش  َّيأ  ُلبق  نم  ُّطَق  ُتيأر  ام   ‘‘ . ىرج

’’. ٍذئُذنُم ًةلیلق  ٍتاَّرم  َهلثِم  ُتيأرو 

. رمخلا يف  َةزبُخلا  سُرَیتاس  َسمغ 

ِلامِر ىلع  ٍءودھب  تَشَم  ذإ  ةَّسدَھ  سُقرَم  َرَّكذتو 
نیِفتاھلا عاعَّرلاب  ٍةِرّثأتُم  َریغ   ، نیبراحملا ِةحاس 

. دوُسألا ریئَِزب  الو   ، نیخراصلا

عوقنملا محَّللا  نم  ًةحيرش  سُرَیتاس  َلَواَنتو 
نأ يغبني   ، اذھ لثم  ًاناميإ  ىرت  امدنع   ‘‘ . حَّلمملا

’’. ام اًئیش  هیف  َّنأ  قِّدصُت 

’’. رثكأ سیل  َةَّیصخشلا  هَماھوأ  تناك  اھَّلعل  ‘‘
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ناك َسلوب  َّنإف   . كلذ نم  َرثكأ  ُرمألا  ناك   ، هوُأ ‘‘
ُسلوب َلاق  دقل   . ثادحألا هل  َفشك هللا  دقل  اًفراع !

َّمُث ًالعف .’’ تَمَّطحت  دقو   . مَّطحتتس ةنیفسلا  َّنإ 
. ةعوقنملا رََقبلا  ِمحل  َةحيرش  َلكأ 

هُتَّیھش ْتشالت  دقو  كَمالك ’’! ْعبات  : ‘‘ سُقرَم لاقف 
. ديزملا عامس  ىلإ  ِهقَوت  ِةرمغ  يف 

، رَّسكتت ُةنیفسلا  ِتأدب  : ‘‘ ًالئاق سُرَیتاس  ىضمو 
نأ َلََدب  ءانَجُّسلا  اولُتقي  نأ  ُركسعلا  كشوأف 
مھَّنإف  ، اذھ اولَعَف  ْنإف   . نوجَني مھوُعََدي 

ذإف  . كلذ نم  سویلوُي  مُھَعنم  امَّنإ   . نومَدعُیس
َنيرِداقلا ُعیمج  ةنیفسلا  ِنتَم  نع  َزفَق   ، كلذ َلصح 

ٍحاولأ ىلع  نیقابلا  نحن  انمُعو   ، ةحابِّسلا ىلع 
ىلع اًرفاوتُم  ناك  رخآ  ٍءيش  ِّيأ  وأ  ٍبشخ  نم 
ِْكلھي ملف   . ةطلام يھ  ُةريزجلا  تناكو   . ةنیفسلا
ٌلِھذُم كلذ  َّنإ   . يِدّیس  ، دحاو الو   . دحاو ٌصخش 

’’. اًّقح

يف ُلضفلا  ُبَسنُي  اذامل  ْنكلو   . امَّبُر : ‘‘ سقرم لاق 
اذامل ال ؟  ّيدوھیلا حیسملا  اذھ  ىلإ  عیمجلا  ذاقنإ 
نم ٍمَّظعُم  َرَخآ  ٍدِحاو  ِّيأ  وأ  نوتپن  ىلإ  ُركشلا  ُمَّدقُي 

265



’’ ؟ ةِھلآلا ِعَمجَم   ، نویتناپلا ِءاضعأ 

. نیثیغَتسُم اِنتھلآ  ىلإ  ُخرصن  اَّنُك  اًعیمج  انَّنأل  ‘‘

. مُھنِم ٌّيأ  ِبجتسي  ملف  انوراڤ ! اونِشڤ ! امھارب !
ةطلام يف  َتثدح  ُدعب  ًالاھذإ  َرثكأ  اًرومُأ  َّنإ  َّمُث 
اًمداخ ناك  سلوب  َّنأ  رخآ  ٍدِحاو  ِّلكلو  يل  ْتَتبثأ 

’’. ءيش ِّلك  ىلع  ٍرداق  ٍهلإل 

. حَرشي نأ  َلواحف   ، ديدَّشلا سُقرَم  َماِمتھا  َظحالو 

انل اودَقوأ  دق   . غلاب ٍفطُِلب  ةريزجلا  ُلھأ  اَنَلبقتسا  ‘‘
تَجرخ ىَّتح  اھلوح  انْعَّمجت  ْنإ  ام  ْنكلو   ، اًران
َضفنف  . سلوب َِدي  يف  اَھباینأ  َتبشنأو  ىعفأ 
نوَملعي ُعیمجلا  ناكو   . رانلا ىلإ  هِدي  نع  ىعفألا 

نم ًالجاع  َتومي  نأ  َّدُب  ال  سلوب  َّنأو   ، ةَّماس اھَّنأ 
ىعفألا َّنأبو  ًالتاق  ناك  هَّنأب  ُسانلا  َعنتقاف   . اِھتغدل

’’. هل ًاباقِع  ُةِھلآلا  اھَتلسرأ 

امور يف  ُتنك  دقف   . تُمي مل  هَّنأ  ِّيھيدبلا  نم  ‘‘
’’. ةسارحلا َتحت  َكانھ  ىلإ  هب  َءيج  اَّم  لـ

مل هَدي  َّنإ   . اًضيأ ضرمي  مل  هَّنإ  لب   . تُمي مل  ال،  ‘‘
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ُلھأ َرظتنا  دقو   . هوركم ُّيأ  اھل  َثَدَح  الو   ، مَّروتت
اوعنَتقا  ، حابَّصلا َعلط  اذإ  ىَّتح   . لیَّللا َلاوط  ةريزجلا 
سلوب َّنأ  َّالإ   . كلذك ِهراِبتعاب  هل  اودَجَسو  ٌهلإ  هَّنأب 
ٍصخشل ٍمداخ  ُدَّرجُم  لب   ، اًھلإ سیل  هَّنإ  مھل  لاق 

ْنأ َقبس  امب  مُھَرَّشبو   . حیسملا َعوسي  هاَّمس 
’’. انل َهلاق 

. ّصلا ةَّینیِ نع  ةَّفاج  ٍتانِیت  َعِضب  سُرَیتاس  َلَوانت  َّمث 
دقو  . ةريزجلا َِمكاح   ، سویلبوپ  ، انُفیضُم ناك  ‘‘

. اًديدش اًضَرَم  هوبأ  َضِرَم  َّمُث   ، ماَّيأ ِةثالث  َةَّدُم  انَفاضأ 

. هیلع هيَدي  عْضَو  ِدَّرجُمب  َلُجرلا  ُسلوب  ىفشف 
ىلع اًفِرشُم  سویلبوپ  وبأ  ناك  ةقیقد  َلبقف 

. ىًفاعُم اًحیحص  َماق  ةیلاتلا  ةقیقدلا  يفو   ، توملا
َلبقأف  ، ةريزجلا يف  ُربخلا  َرشتنا  ِنأ  َِثَبل  امو 

’’. اھئاحنأ ِعیمج  نم  ىضرملا 

’’ ؟ مُھافش لھو  ‘‘

ِلضَفب انَّلُك  ُموَقلا  انَمركأ  دقو   . مھُتيأر نيذلا  َعیمج  ‘‘
، اِنتَرفَس ِلامكإل  ٍتابیترت  انل  اوَرجأو   . سلوب ِدوجُو 
دقو  . هیلإ نیجاتحُم  اَّنُك  ام  ِّلُكب  انوزَّھج  مھَّنإ  ىَّتح 
ىلع ةَّیناردنكسا  ةنیفس  ِنتم  ىلع  سُلوب  َرحبأ 
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انأ اَّمأ   . سكلوپو روطسَق  نیَمأوَّتلل  ٌلاثِمت  اھِمَّدقُم 
’’. ّطق ًةیناث  َسُلوب  َرأ  ملو   . ىرخُأ ٍةنیفسب  ُترَحبأف 

َنآلا َمرطضا  اًرُھشأ  سُقرَم  َبَّذع  يذلا  َلاؤسلا  َّنإ 
اذإ  ‘‘ . سَّبعو هَسأك  َلَوانَتف   . ىَّمُح لثم  ِهنھِذ  يف 
مل اذاِملف   ، ءيش ِّلك  ىلع  اًرداق  ُهلإلا  اذھ  ناك 

’’ ؟ مادعإلا نم  َسُلوب  ذِقنُي 

ُتلءاست دقل   . يردأ ُتسل   ‘‘ . هَسأر سُرَیتاس  َّزھف 
امَّنإ  . هریصَمب ُتعِمَس  اَّم  لـ يسفن  انأ  كلذ  نع 
َةَّمث ناك  دقف   ، ًاّیفخ ُرمألا  ناك  امھم  اذھ : َُملعأ 

’’. ام ٌدصَق 

َّنأ يل  ودبي   ‘‘ . هترمَخ يف  ٍبائتكاب  سُقرَم  َقَّدح 
َعرتجا َّمُث  هب .’’ نمؤي  نَم  َّلك  ُرِّمدُي  َحیسملا  اذھ 

’’. ببَّسلا َفرعأ  نأ  ُّدوأ   ‘‘ . اھَّطحو هَسأك 

ُلوقأس ْنكلو   . يِدّیس  ، كلذ نع  َّيدل  َباوج  ال  ‘‘
َملاعلا َّنأ  َُملعأ  ُِّتب   ، سلوب ُتلباق  امدعب   . اذھ كل 
نيذلا ُةھلآلاف   . انل ودبي  ام  وأ  هارن  ام  طقف  سیل 
هلإلاب اھُتنراقُم  ُِنكمُت  ال   ، َناموُّرلا ُنحن   ، اھُدبعن

’’. سلوب هَدبع  يذلا 
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ُمكحت يتلا  يھ  امور  : ‘‘ اًرِخاس سُقرَم  لاقف 
َثَّدحت يذلا  اذھ  ُعوسي  ال   ، سُرَیتاس اي   ، ملاعلا
َثدح ام  ىلإ  َرُظنت  نأ  َّالإ  َكیلع  ام   . سلوب هنأشب 

’’. كلذ َفِرعتل  ةَّيدوھیلا  دالب  يف 

َّنإ سلوب  لاق  دقل   . ةفرعملا ىلإ  ٌقاَّوت  ِيّنإ  ‘‘
نِمؤي نم  ِّلُكل  َقيرطلا  َحتفو  َتوملا  َرَھَق  َعوسي 

’’. هب

اًدحاو ًاّیحیسم  َرأ  مل  : ‘‘ ٍساق ٍتوَصب  سُقرَم  َباجأ 
َتوملا نوھِجاوُي  اًعیمج  مھَّنإ   . توملا َرھق 
نوتومي اًعیمج  مھو   . حیسملا َعوسي  نیِحّبَسُم 

’’. مُھاوِس ٍةأرما  ِوأ  ٍلُجر  ِّيأك 

َّنأ اًرِعاش   ، هَرظن اًِزّكَرُم  سُقرَم  سُریتاس  َلَّمأتو 
ٍَدَلب ىلإ  راِحبلا  َربع  هُعفدي  ناك  ام  اًقیمع  ًاباذع 

، هُدشَنت يذلا  وھ  ُهلإلا  اذھ  ناك  اذإ   ‘‘ . ٍصاع
’’. رَذَح ِّلُكب  أطت  نأ  َكیلعف 

’’ ؟ اذامل ‘‘

’’. كرِّمدُي نأ  ُنكمي  ‘‘
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: ضومغبو اًزِجوُم  َلاقو   . ةرارمب سُقرَم  ُمف  ىوَتلاف 
سُرَیتاس َركشو   ، َماق َّمُث  ًالِعف .’’ ينرَّمد  دقل  ‘‘

. ىضمو  ، ِهتفایِض ِنسُح  ىلع 

َةنَسَح َتناك  َحايِّرلا  َّنأ  عم   ، ءطبب ماَّيألا  ِتَّرم 
. ةیتاؤم رحبلا  َلاوحأو   ، اًمئاد ِبوبُھلا 

، ًةعاس ةنیفَّسلا  رھظ  ىلع  سُقرَم  ىَّشمت 
ناكم ىلإ  َعجر   ، اًریخأ  . هرِعاشَم َقمُع  اًعِراصُم 

. ثاثألا ُةطیسب  ٌةریغص  ٌةَّصاخ  ٌةرجُح  َوھو   ، هتماقإ
، طئاحلا ىلع  ةِقّیضلا  ةكيرألا  ىلع  ىقلَتساو 

. لوقصملا ِّيبشخلا  فقَّسلا  ىلإ  اًقِّدحُم 

يف ةَّسدَھ  هتَفاو  دقل   . ّطقتُم اًعِ اًمَون  َمان  َّمُث 
ُحفاكُي وھو   ، هب ُثیغَتست  تناك   . ةلیل َّلك  همالحأ 
اًضيأ ىري  َناكو   . هُعنَمتو هكِسمُت  يتلا  يديألا 
ٍوحن ىلع  ُقِّدحُت  هابالاك  تناكو   . سُميرپو ایلوج 
َوحن يرجي  اًدِحاو  ىأرو   . رأزت ُدوُسألا  امیف  ٍثیبَخ 
ُدسألا َزفق  َّمُث   ... ةتاِمتساب هَدویق  اًمِواقم  ةَّسدَھ 

. اھَعرصو

، فجتري وھو  ًةأجف  ُظقیتسي  ناك   ، ةلیل َدعب  ًةلیل 
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. ةَّدِشب ُقفخي  هُبلق  امیف   ، اًقَرَع ُبَّبصتي  هُمسجو 
ِةورَف يف  هَِعباصأ  َزرغ  ذإو   . هَسأر َكسمأو  َسلجف 
. هَحاتجا يذلا  ِبرَكلا  َّدض  َدَھاجو  َمَتَش   ، هسأر

ءوَض َتحت  ًةِعكار  ةَّسدَھ  َرَّكذتف   ، هیَنیع َضمغأو 
َهناضِتحا َرَّكذتو   . اھِھلإ ىلإ  ناتعوفرَم  اھاديو  رمقلا 
نیَتَِّیّنُبلا اھیَنیَع  يف  هَرظنو  هيَدي  يَتَحاِرب  اھَھجو 

ًاّبُح نیَتمعفملا  نیَنیعلا  َِكنَیت   ، نیَتلیمجلا
ناكو  ، هناِیك نم  ٍءزُج  ِّلُكب  اھیلإ  َقاتف   . ةنیكَسو

. هَّوأت ىَّتح  اًّدج  اًديدش  هُقَوت 

ُّيأ - ‘‘ عومُّدلا امھُقرحت  هانیعو  َّشَجأ - ٍتوَصب  لاقو 
َتحمس اذامل  ؟  اَھلُتقت ىَّتح  َتنأ  ِةَِھلآلا  نم  ٍعون 

، هلِخاد يف  ُبضغلا  َمرطضا  َّمث  ؟ ’’ كلذ َثُدحي  نأب 
ٍنانسأ ِلالخ  نم  َسمھو   ، نیَتضبق هيَدي  َرَّوكف 

’’ ... فِرعأ نأ  ُديرُأ   . تنأ نَم  َفِرعأ  نأ  ُديرُأ  : ‘‘ ُّرصت

َدعصیل َهبایث  ىَدتراو   ، عیمجلا نم  َركبأ  َظیقتسا 
ِءاوَھ ىلإ  ُجاتحي  ناك  دقف   . ةنیفَّسلا رھظ  ىلإ 
ٌِفقاو وھ  امنیب  ىَّتح  ْنكلو   . صراقلا درابلا  رحبلا 
ةَّسدَھ َروضُح  َّسحأ   ، ةنیفَّسلا مَّدقُم  َقوف 

. اًركاش ناك  هَّنكلو   ، هَتباتنا ِدق  اھَّنإ   . هبناجب
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. هيََدل َيقب  ام  َّلك  تناك  اھنع  هُتايَركِذف 

ِقورُش َدنع  نولَّقنتي  اوذَخأو  نوِرفاسملا  َضھن 
اھَوحن ُحيِّرلا  ُّبھت  يتلا  ةھجلا  ىلإ  ََربَعف   . سمَّشلا
نِیّيروسو ًابَرَع  باَّكرلا  َُمظعُم  َناكو   . هَدحو ىقَبیل 

قيَرط يف  اوناكو  سُسفأ  يف  مَھلامعأ  اوزَجنأ 
طقف ٌّيلَّوأ  ٌماملإ  هيدل  ناك   . مھِرايِد ىلإ  ةدوَعلا 

ةطیبرُقلا َّنأ  عمو   . دَحأ هَِسناؤي  نأ  ْدِرُي  ملو   ، مِھتَغُلب
نُكي مل   ، بكار ِةئم  َثالث  ُزِھانُي  امل  ُعسَّتت  تناك 
ٌةعبسو ٌةئم  ََّالإ  ةنیفسلا  هذھ  نتم  ىلع 

نأب َرمأ  دق  ناك  سُقرَم  َّنأل  ؛  طقف نوسمخو 
َناكف  . نحَّشلل ةحاسملا  نم  ٍءزُج  ُربكأ  مَدختسُي 
نتم ىلع  سانلا  نم  ٍديزَم  دوجُو  مدَعل  اًركاش 

. ةنیفسلا

. تباث ّطخ  ٍ يف  ُةنیفسلا  ِتَرجف   ، ًةیتاوم ُحيِّرلا  تناك 
يشمي ناك   ، سُقرَم ىلع  َُقلَقلا  ىلوَتسا  ِذإو 

ناكو  . هاوق َروخت  ىَّتح  موي  َّلك  ةنیفسلا  ِرھظ  ىلع 
. هتماقإ ناكم  ىلإ  يوأي  َّمُث   ، ناَّبُّرلا عم  ىَّشعتي 

سُقرَم َتاب   ، ماَّيأ ِةعضبب  ةَّيرصیق  ىلإ  لوصُولا  َلبق 
نم ٍةموك  ىلع  هيَدِعاس  ُحيرُي  وھ  اھو   . اًءودھ َرثكأ 
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رضخألا قرزألا  رحبلا  ىلإ  ُقِّدحُيو   ، قيدانصلا
سمَّشلا رون  ساكِعنا  نم  ُألألتي  وھو  هَمامأ  ِّدتمملا 

هثحب َةلحِر  ُرِشابُیس  ًابيرَق  هَّنأ  هل  دَّكأت  دقل   . هیلع
. ةَّيدوھیلا ِدِالب  ءاحنأ  يف 

َلابِح نوبذجي  مھو  اًضعب  مھُضعب  ُةراَّحبلا  ىدان 
ًةدودشَم ةعَّبرملا  ةعِرشألا  ِتَرشتناو   . ةعِرشألا

. هایملا ىلع  ٍءودھب  َليامتت  ةنیفسلا  ِتَذخأو   . هقوَف

ىَّتح اًنَسَح  اًمُّدقت  اڤرینیم  ُةنیفسلا  ِتَزرحأ  دقل 
ىلإ اًقاَّوت   ، ربَّصلا َِدفان  َيقب  سُقرَم  َّنكلو   ، نآلا

. ِهتلحر ةياھن  ِغولب 

. هتحت ءاملا  يف  ٌنیفلُد  ََبثَو  َّمُث 

دقو  . ًةیناث َرھظ  َّمُث   ، رمألا َلَّوأ  هُظِحالُي  دََكي  مل 
اھتعرُس يف  َةنیفسلا  ًايراجُم   ، َدِعَص َّمُث  َصاغ 

َتوَص ًاثِدحُم   ، میقتسُم ّطخب  ٍ ًةَّرم  َدِعَصو   . رسُِیب
ديدج نم  رحبلا  يف  َصوغي  نأ  لبق  ًابيرغ  ٍةرثرث 
نيذلا ةراَّحبلا  ُدَحأ  َهظحالو   . ءاملا اًشِطَرطُم 

. مھعم َةھلآلا  َّنإ  ًالئاق  َفتھف   ، ةعرشألا نولِّغشُي 
حيِّرلل هِجاوملا  بناجلا  ىلإ  نورفاسملا  َعرسأف 
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. نیفلُّدلا اودھاشُي  يكل  راَّحبلا  لوح  اومَحَدزاو 
، دوسأ ٍمازِحب  َرمحأ  اًسُنرُب  يَدتري  ٌّيبارعأ  َعفدناو 
ىلع ةدَھاشملا  نم  نَّكمَتیل  مھَنیب  هَقيرط  اًّقاش 

. لضفأ ٍوحن 

. اًمامت سُقرَم  َتحت   ، اًرارَكتو اًرارِم  ُنیفلُّدلا  َدِعَص 
َّمث  ، اًرارَكت َزفق   ، ّيسوق ٍلكشب  ٍةقاشَِرب  كَّرحت  ذإو 
ىلإ َّمضناو   . ءاملا حطس  َتحت  ٍةقابلب  َقلزنا 
يف ُعیمجلا  َزفقو   ، هاوِس ٌةثالث  بوُعَّللا  ِناویحلا 

تاناویحلا كلتب  نوِرفاسملا  َّرُسف   ، ماجِسنا
. تاغُل ِعضِبب  تاَّیحتلاب  اھل  نوِفتھي  اوذَخأو 

ُریَشب اذھ  : ‘‘ اًسِّمحتُم نيِرفاسملا  ُدَحأ  َلاقو 
!’’ ریَخ

كُرُكشن نوتِپن ! ِمداخب  ًالھأ  : ‘‘ لیجبَِتب ُرَخآ  َفتھف 
!’’ انَتنیفس ِكتَكرابُم  ىلع 

!’’ ًانابرُق َنیفالَّدلا  اوُطعأ  ًانابرُق ! ًانابرُق ! ‘‘

. رحبلا يف  ًةَّيدقن  اًَعِطق  نيِرفاسُم  ُةعضب  َحرطف 
أفكناف  . هَتلَّفجف  ، لَّوألا نیفلُّدلا  اھادحإ  َْتباصأو 
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. ةیقابلا ُنیفالَّدلا  هب  تَقِحلو   ، راظنألا نم  دَعتباو 
، تاقولخملا كلت  َْتلحر  ذإ  ُجاھتبالا  ىشالتو 
نع اودعَتباو   ، هاوَھ ىلع  ٌّلك  ًاّيرئاد  ُباَّكرلا  َكَّرحتف 

. تقولا َةیِضْمَتل  اًقُرُطو  ًةنكمأ  َنيدِجاو  سُقرَم 
َِةطِساوب ةرَماقُملل  ٍتاعومجم  ُعضب  ْتَدقعناف 
نورخآلا ىقْلَتسا  امیف   ، ةریغصلا درَّنلا  ِتابَّعكُم 

. سمشلا َتحت  نیِخارَتُم 

َلزنو  ، لَّوألا هلیكَول  ةَّفَّدلا  ََضبقِم  سُرَیتاس  مَّلس 
، كتلحِرل ٌنَسَح  ٌلأف   ‘‘ . سُقرَم بناجب  َفِقي  يك 

’’. يِدّیس

ٌّيدوھي ٌحیسم  ُلِسرُيأ  : ‘‘ فافَجب سُقرَم  لاقف 
اتلاز ام  هاعارِذو  ؟ ’’ ّينثو ٍزمر  ةطساوب  اًَربَخ 
ِتاضمَو ىلإ  قِّدحُي  وھو   ، ةَفاحلا ىلع  نَیتَّرقتسُم 

. ءارضخلا ءاقرزلا  هایملا  ىلع  سمشلا  رون 

اذھ اھَقلخ  ءایشألا  ُعیمج   ، سُلوب ِداِقتعا  َبسح  ‘‘
هَّنأ ًاّیقِطنَم  سیلفأ   . هنع َتنأ  ُثحبت  يذلا  هلإلا 
ٍةلیسو ةَّيأب  اًربخ  َكیلإ  َلِسرُي  نأ  ُعیطتسي 

’’ ؟ اھُراتخي

275



ٌلِسرُم ٍءيش  ِّلُك  ىلع  اًرِداق  اًھلإ  َّنإف   ، اذكھو ‘‘
!’’ ًةكَمَس

ُِمّلسُن ٌزمر  ُنیفلُّدلا   ‘‘ . تابثب ِهیلإ  سُرَیتاس  قَّدحف 
مھل سیل  نيذلا  َكئلوُأ  ىَّتح   ، يِدّیس  ، انُّلك هب 
يك َنیفلُّدلا  هللا  َلسرأ  امَّبُرف   . نيِد ِّيأب  ٌناميإ 

’’. ًءاجر كَحنمي 

َبَّلصتو ةبِوْجأ .’’ ىلإ  لب   ، ءاجر ىلإ  ُجاتحأ  ُتسل  ‘‘
ًايِّدحَتُم َلاقو   ، هایملا َقوَف  هَدي  َّدم  َّمُث   . هُھجو
َُلبقأ ال  انأ  ريدقلا ! َلوسر  اي   ، ينْعَمسا : ‘‘ ًابضاغو

!’’ ثوعبم َّيأ 

َنوكي نأ  يغبني  يذلا  فوخلاب  سُرَیتاس  َرعشو 
يف ٍریكفت  َنود  هللا  ىَّدحتتأ   ‘‘ . سُقرَم ىدل 

’’ ؟ جئاتنلا

ُديرُأ انأ   ‘‘ . ةنیفسلا ِحطَس  ِةَفاحب  سُقرَم  َثَّبشتف 
اذھ لھ  ُفِرعأس  ٍذئنیح   ، ّلقألا ىلعف   . جئاتنلا
ٌصخش هَركتبا  اًمھو  سیل  هَّنأو   ، اًّقح ٌدوجوَم  ُهلإلا 

’’. هب ِناميإلا  ىلع  ةجَذاسلا  َةَّيرشبلا  َهِركُي  يك  ام 
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’’. دوجوَم هَّنإ   ‘‘ . سُقرَم نع  سُرَیتاس  َعَجارتو 

ِةفصاع نم  َتوََجن  كَّنأل  ؟  كلذ ُدقتعت  اذامل  ‘‘
مل وھو  ًالُجر  ْتَغدل  ىعفأ  َّنأل  ؟  ةنیفس ِمُّطَحتو 

ثَّدحتت يذلا  اذھ  سُلوب  َّنإ  ؟  كلذ ءاَّرج  نم  تُمي 
هیَتبكُر ىلع  ًایثاج   ، سُرَیتاس اي   ، تام دق  هنأشب 

ال ٍهلإ  يف  ٍریَخ  ُّيأ   ، يل لُق  ةبَشَخ ! ىلع  هُسأرو 
’’ ؟ هَعابْتأ يمحي 

’’. اھُدشَنت يتلا  َةبِوجألا  ُكلمأ  ُتسل  ‘‘

هللا امَّنإ   . ِّلقألا ىلع   ، َناسنإ ال   . اھُكلمي َدَحأ  ال  ‘‘
ىدانو هَسأر  َعفر  َّمُث  مَّلكتي .’’ َناك  اذإ   ، هَدحو

!’’ فِرعأ نأ  ُديرُأ  : ‘‘ ٍلاع ٍتوصب 

’’ ؟ عمسي ناك  ول  اذام   . هب ُرَخست  تنأ  ‘‘

’’ ؟ عمست لھ  : ‘‘ لاقف َداع  َّمُث  عمَسیلف ’’! : ‘‘ لاق
امُھَّنأك رحبلا  قوف  نیَتملكلا  نَیتاھب  ىدان  دقو 
يتلا لُّفطَّتلا  ِتارظنب  ٍلابُم  َریغو  ٍِملاع  َریغ   ، ٍّدََحت

انأ  . سُرَیتاس اي   ، َعمسي نأ  هنم  ُديرُأ  انأ   ‘‘ . اَھبَذَتجا
!’’ عمسي نأ  هاَّدحتأ 
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ةفاسملا ىلع  ىقبأ  هَّنأ  ول  سُرَیتاس  ىَّنمت  كاذنآ 
ُرِطاخُت كَّنإ   ‘‘ . نايریلاڤ سُقرَم  نیبو  هَنیب  ةلصافلا 

’’. كتایحب

يھ امك   ، يتایح  ‘‘ . ةَّشھ ًةكحِض  سُقرَم  َقلطأف 
، اھَذُخأي نأ  َءاش هللا  اذإف   . اًئیش يل  ينعت  ، ال  نآلا
ِّلك ىلع  ىنعملا  ُةميدعو  ةيواخ  اھَّنإ   . اھْذُخأیلف
َدِماج  ، ديدج نم  ةَفاحلا  ىلع  أكَّتا  َّمُث  لاح .’’
امدنع ينْھِجاوُیل  ْنكلو   ‘‘ . كَنَحلا َِبّلصتُم   ، مِسجلا

!’’ كلذ ُلَعفي 

278



٨

ىلع هب  َّرمو   . نویپیلكسألا َءاِنف  ردنسِكلأ  َلخد 
الَصَو ىَّتح  ًةغراف  ًةَّفحِم  نالمحي  نالُجر  ٍلَجَع 

، مَّھجتف  . ناردجلا َفلخ  ايَراوتو  ةباَّوبلا  ىلإ 
َعِّوَرملا َدھشملا  ًالِّمأتُم   ، مامألا ىلإ  ىَنحناو 

. همامأ

انیثأ يف  نویپیلكسألا  ىلإ  هب  ءاج  دق  هوبأ  ناك 
امھُنیبارق ّدؤت  َيِ نأ  ًایِجار   ، اًریغص ًاّیبص  ناك  اَّم  لـ

ِقیقش ِذاقنإ  ىلإ  راھَّنلا  لاَوط  ٌمایصو  ٌةالَصو 
. ىَّمُحلا نم  ىربُكلا  هتقیقشو  رغصألا  ردنَسِكلأ 
، اًِمّیخُم ُلاَزي  ام  مالظلا  ناك  هوبأو  وھ  َءاج  اَّم  ـ لو

يقلُت طقف  ةقفاخلا  ُلِعاشملا  ُثیح   ، نآلا ِِهلاحك 
ءانفلا يف  ئلألَتملا  ماخُّرلا  ىلع  ًةبيرغ  ًالالِظ 
ىدل كاذنآ  امُھَھجاو  يذلا  ُدھشملاو   . مخَفلا

ال حَِّربُم  ٍَملأب  َهتَدِعَم  َجَّنَش  باوبألا  امھلوخُد 
... فَصوُي

هَرمغ  ، هَمامأ َّيواسأملا  َرظنملا  َلَّمأت  ذإ   ، نآلاو
ٌروعش هُِقفارُي   ، هُنیع ُحِّربملا  َُملألا  كلذ  ىرخُأ  ًةَّرم 
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. سؤبلاو ِزجَعلاب  ٌحِساك 

ىلع نیحِرطنُم  ةأرماو  ًالُجر  نيرشع  نم  ُرثكأ  ناك 
ٌةَّيرََشب  . نیتئام  ، نیِمّلأتُم  ، ىضرَم لكیھلا : جَرَد 

يف مھنع  ىَّلخت  دق  مھُبلغأو   . ةذوبنَم ةبَّذعُم 
ِالب مھاَّيإ  َنیكرات   ، نولابُم ُریغ  َنوِكلام  لیَّللا  ِفوَج 

ردنَسِكلأ َمَواقف   . ّطغُت مھیِ ِّلقألا  ىلع  ةَّیناَّطب 
ِلاح ِعالْطِتسال  هیَنیع  َحَّرَس  ذإ  هَرِعاشم 
ىلإ َتفتلا  َّمُث   ، هَیلاوَح نيرَثعبملا  صاخشألا 

. ةَّسدَھ

ىشخي ناك   . هُبلق َصاغو   ، اِھلوھُذ ُءامیِس  هتَدَّمج 
نأ َةحِرابلا  لواح  دقو   ، هارَتس ام  َلایح  اھلعف  َةَّدِر 

. اھَِئّیھُي

يف اھَھجو  ًاِبقارُم   ، ’’ اًدبع يبأ  ناك  : ‘‘ اھل لاق  دقل 
ریغَّصلا تيَّزلا  جارِس  نم  ثَِعبنملا  قفاخلا  ءوَّضلا 
َةأجافملا ىري  نأ  هَنكمأو   . امُھنیب ةلِواطلا  ىلع 

مَّلكتي ناك  ام  اًردان  هَّنأل   ، هلاق ام  َلایِح  اھیَنیع  يف 
نآلا كلذ  َلعف  امَّنإ  وھو   . هیضامو هسفن  نوؤشب 

. َهلَعفي نأ  ىَون  ام  ِمھف  ىلع  اھَدِعاسُي  يكل 

280



. فیطل ٌِدّیس  هانَتقا  ِذإ  ًةياِفك  ّظحلا  ِ َدیعس  ناك  ‘‘
هُِدّیس َعضو   ، لامعألا يف  اًنیطَف  ناك  يبأ  َّنألو 
نم ًةَّصح  هاطعأ  دقو   . هتَدھُع يف  ةَّیلاملا  َهنوؤش 
نأ َعاطَتساف   ، ًاّیصخش وھ  اھَرِمثَتسي  يكل  لاملا 
وبأ  ، يِّدج َعضوو   . هتَّيِّرُح ءارشل  يفَكي  ام  َبِسكي 
هُِدّیس  ) سُلیفوریھ سُكنأ  سُياك  وھو  يِّمأ 
تامدخ نم  ةداِفتسالا  ِماودل  ًةلیسو   ،( اًقباس
ناكو  . الِسورُد  ، هتنباب هَجِّوزُي  نأ  هیلع  َضرعف   ، يبأ

َّمُث  . رورُسب َلبقف   ، ةليوط ٍةَّدُم  ذنم  يِّمُأ  ُّبِحُي  يبأ 
. يِّمُأ لالخ  نم  هَكالمأ  يبأ  َثِرَو   ، يِّدج َتام  اَّم  لـ

’’. ... دالوأ ُةعبس  امھل  َِدلُو  دقو 

دقو  . هَھجو ةَّسدَھ  انیَع  تَصَّحفت   ، فَّقوت اَّم  ـ لو
اذل  . دعب هَمالك  ِهنُي  مل  هَّنأ  ْتَكردأ  ةَّسدَھ  َّنأ  َملَع 

. يقابلا ًةرظتنُم   ، اًمامت ًةتماص  ْتَّلظ  دقف 

اًَملأ ناسكعت  هانیَعو   ، اھیلإ ردنَسِكلأ  َرظن  دقل 
ٌلامو ٌكالمأ  يِّمُأو  يبأل  ناك   ‘‘ . دھعلا َميدق 
اھاَّنمَتي نأ  ُنكمي  يتلا  ِتازیملا  ُعیمج   ، راِبتعاو
ُدیحولا َدلَولا  وھ  انأ   ، ِهّلُك كلذ  َمغُر   ، ْنكلو  . ءرملا

، يتاوخأو يتَوخإ  َّنإف   . ةایحلا ِدیَق  ىلع  َيقب  يذلا 
ملو  . راغِص ُدَعب  مھو  اوتام   ، دحاو َدعب  اًدِحاو 

281



ِتاولصلا ُّلكو   ، ىنِغلا ُّلك  َكلذ  َِرّیغُي  نأ  ْعطتسي 
هجو ىلع  عومُّدلا  ُّلكو   ، لكایھلا يف  ِنیبارقلاو 

’’. يُِّمأ

’’ ؟ ًابیبط َریصت  نأ  َترَّرق  ببَّسلا  اذِھلأ  ‘‘

نوتومي يتاوَخأو  يتوخإ  ُتيأر  دقل   . ًاِّیئزُج ‘‘
َةفلكلا ُتيأرو   ، اِھَللِعو ةلوفُّطلا  ضارمأ  ِفلتخُمب 

نم َرثكأ  ُرمألا  ناك  ْنكلو   . َّيَِدلاو ىلع  ةَّقاشلا 
امَّلُك هب  ُترعش  ام  ىلع  اًضيأ  َلَمَتشا  ِذإ   ، كلذ

. هلإلا ىضر  ِبلطل  نویپیلكسألا  ىلإ  يَنبحطصا 
هُتيأر يذلا  سؤبلا  ِةھَجاوم  يف  اًزجاع  ُتنك  دقو 
ُدَّرجُم لب   ، ةردُقلا ىلع  ٍلیلد  نم  ْنُكي  ملف   . كانھ

. كلذ ِنأشب  اًئیش  َلعفأ  نأ  ُتْدرأو   . ملألل ٍةاناعُم 
َریثكلا ِرّیغن  نأ  انعسُو  يف  سیل  ْنأ  ٍذئذنم  ُتمَّلعتو 

، هُعیطَتسأ ام  ُلَعفأ  ِيّنإ   . َملاعلا اذھ  يف  َریثكلا 
َّدم دق  ٍذئدنع  ناكو  كلذب .’’ ًایضار  َنوكأ  نأ  ُلواحُأو 
َنيَرَتس ةَّسدَھ !  ، َّيلإ يغصأ   ‘‘ . اھَدي َكِسمُیل  هَدي 

يف سیل  ْنكلو   . َِكناِیك ُلِزلَزُت  اًرومُأ  ٍدَغ  َحابص 
’’. طقف ٍدحاو  ٍضيرمب  َّالإ  َدوعن  نأ  انِعسُو 

’’. يِدّیس  ، معن  ‘‘ . ًةمِھاف اھسأرب  تأموأف 

282



َّيأ َةصرف  َّنأل  ؛  لامآلاب سفَّنلا  ِلیلعت  نم  ِكُرِّذحُأ  ‘‘
نيذلا َدیبعلا  َّنإ   . ةلیئض ةاجنلا  يف  هُراتخن  ٍصخش 

، مِھتَداسل عفَّنلا  وميدع  نویپیلكسألا  يف  مُھَنيََرت 
ُتْحجن اھیف  يتلا  ُتاَّرملاو   . اوتوَمیل اوكِرُت  دقو 

’’. اھیف ُتقفخأ  يتلا  كلت  نم  اًددع  ُّلقأ  مِھتاوادُمب 

’’ ؟ اذھب َتمُق  ًةَّرم  مك  ‘‘

، ىلُوألا ةَّرملا  يفو   . رثكأ امَّبُرو   ، تاَّرم ِرشَع  َقوف  ‘‘
كاذنآ  . اموُِرب ٍلكیھ  يف  َكِرُت  اًدبع  َجلاعُأ  نأ  ُتلواح 
َلُجرلا َّنكلو   . ّصاخ ٌماقُمو   ، رثكأ ٌلام  َّيدل  ناك 
ِّلقألا ىلع  هَّنأ  َّالإ   . دحاو ٍعوبُسأ  ِنوضغ  يف  َتام 
ًةعبرأ ُتدقف  كلذ  َدعب  ِيّنأ  َریغ   . اًحيرَتسُم َتام 

’’. ملسَتسأ ُتِدكو   ، نيِرخآ

’’ ؟ ِْملستست مل  اذامل   ‘‘ . ًانانَح اھانیع  تَّعشف 

ةبِسانُم ًةدابِع  َنَّمضت  يبيردت  نم  اًءزُج  َّنأل  ‘‘
َزِواجُأ نأ  يعسُو  يف  نُكي  ملف   . ءافِّشلا ةھلآل 
اونوكي مل  مھَّنأب  اًرِھاظَتُم   ، صاخشألا َكئلوُأ 

نأ ينُعََسي  ال   ‘‘ . هسأر ّزاھ  اً  ، دَّھنت دقو  كانھ .’’
ُدقفي امدنعف   . ًاِّیّلك ًةَّینانأال  تناك  يبابسأ  َّنإ  َلوقأ 
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ِجَرَد ىلع  اًكورتم  اًضيرم  ّطلا  ِّبِ ُِبلاط 
اذ ّرُح  اً َدقف  اذإ  اَّمأ   . دَحأ ُّمتھي  ال   ، نویپیلكسألا
’’. عادَولا َةلبُق  َهلبقتسُم  ّبقُي  َلِ نأ  ُِنكمُیف  ماقَم 

يعفاود َّنإ   ‘‘ . هھجو ىلع  ٌةریشكت  ْتَمَستراو 
، دِعاسُأ نأ  ُديرُأ  انأف   . ةَّسدَھ اي   ، اًعم ٌةِئّیسو  ٌةِدّیج 

’’. مَّلعتأ نأ  ُديرُأ  اًضيأ  ِيّنكلو 

’’ ؟ ىضرملا كئلوُا  نم  ٌّيأ  شاع  لھ  ‘‘

َدانِع ٌدینع   ، ّحُق ٌّينانوي   ، امور يف  ٌدِحاو   . ةثالث ‘‘
’’. ةَّيردنكسالا يف  نانثاو   . يبأ

ُّقحتسي ناك  هَتلعف  ام   ، اًذإ : ‘‘ ئداھ ٍنیَقیب  تلاقف 
’’. هَءانع

، اھِھجَو َءامیِس  ردنَسِكلأ  َدھاش  ذإ   ، نآلا ِنكلو 
ِةيدأتب هرارمتسا  يف  ٍّقح  ىلع  ناك  لھ  َلءاست 
َبحطصي نأ  ًالصأ  هل  يغبني  ناك  لھو   ... كلذ

هَنكمأ  ، ةحِرابلا َهلاق  ام  ِّلك  َمغُرف   . انھ ىلإ  ةَّسدَھ 
ٍدیبع ِةيؤر  ىدل  ُبعُّرلا  اھَرمغ  ةَّسدَھ  َّنأ  ىري  نأ 

. لكیھلا ِجَرَد  ىلع  نیكورتم  اًّدج  نيریثك  نيذوبنم 
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’’! هآ : ‘‘ ًةلئاق َتَسمھ   ، هبناجب تَفَّقوت  ذإو 
نم اھیف  امب  َهبلق  ةدحاولا  ُةملكلا  هذھ  تَقرتخاف 

. ىسأو ٍنُّنََحت  ىَنِغ 

هُترَجنَح َتبَّلصت  دقو   ، هيَرِظاِنب ردنَسِكلأ  َحاشأف 
ٍتوَصب َمَّلكت   ، ةظحل دعبو   . ةفطاعلا ِطرَف  نم  ًالاح 

’’. ریثك ٌتقو  انيدل  سیل   . اَّیھ  ‘‘ . ّشَجأ

ِبناجب ىنحناو   ، رعَّشلا َبیشأ  ًالیحن  ًالُجر  َزواج 
ِتاجَرَد َوحن  ةَّسدَھ  هتَِعبَتف   . اًّنس َرغصأ  َرَخآ 
ِبرُقب تلَّھمت  اھَّنكلو   ، ةَّیماخُّرلا نویپیلكسألا 
ٍةبكُر ىلع  ْتَعكرف   . هاَّطخت دق  ناك  يذلا  ِلُجَّرلا 
مل هَّنأ  َّالإ   . َمومحملا خیَّشلا  َنیبج  تَّسمو   ، ةدِحاو

. هیَنیع ْحَتفي 

َءانِفلا ُربعي  وھو   ، ’’ هیكُرتا : ‘‘ ًالئاق  ، ردنَسِكلأ اھادانو 
. نویپیلكسألا ِجَرَد  ىلإ  ةعساو  ًىطُخب 

ىَّطختي هتَدھاشو   ، اھَرظن ةَّسدَھ  تَعفرف 
نُكي مل   . نيَرخآ نيَذوبنم  نيَدبع  ٍةعرُسب 
ِتاجَرَد ىلع  امُھاعَضیل  ًالیلق  الَّھمت  دق  امھاِدّیس 

اَّمأ  . ةيامِحلا نم  ٌءيش  رفاوتي  ُثیح   ، ایلُعلا لكیھلا 
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ِدعُب ىلع  َيِمُر  دق  َناكف  ُنیكسملا  ُخیَّشلا  اذھ 
مخفلا قاوِّرلا  لخدم  نم  طقف  ةلیلق  ٍمادقأ 
نورخآ َحرطنا  هنم  ٍةبُرقم  ىلعو  نُلیپورپ .) )

. ةلوھجم ٌضارمأ  مھب  تَكتف  يعولا  يِدقاف 

: تاَّرم َعضب  َةحِرابلا  اھل  لاق  دق  ردنَسِكلأ  ناك 
يف ام  ُلذبنو   ، ىَفشُي نأ  نكمي  اًدِحاو  ُِدجَنس  ‘‘
نيَرَتس - ‘‘ ريذحتلا لیبس  ىلع  اًفیضُم -  ، ’’ انِعسُو
يرئاخو ِّنِّسلا  َرابك  وأ   ، ةتیمُم ٌضارمأ  مھب  نيریثك 

ىَّتح َِكبلق  يِّسَقُت  نأ  كیلعف   . بْسَحف ىوقلا 
ٍضيرمب َّالإ  َدوعن  نأ  انُِنكمُي  . ال  ةَّسدَھ اي   ، مھيزِواجُت

’’. ةاجن ُةَصرُف  هيََدل  ٍصخَِشب   ، طقف ٍدِحاو 

كلذ يف  ةئلألَتملا  ةَّیماخُّرلا  ِتاجرَّدلا  ىلإ  ْتَرظنو 
ًالُجر نيرشع  نم  َرثكأ  ْتَّدعف   ، ِّينثولا دبعملا 
َّمُث  . ةبَّذعُم ٌةذوبنم  ٌةَّيرشب   . اھیلع نیحِرطنُم  ةأرماو 
َِيّلُخُت دقل   . اًدَّدَجُم خیَّشلا  ىلإ  ُقوَف  نم  ْتَرظن 
ِّلقألا ىلع  ةَّیناَّطب  الب  لیللا  ِحنُج  يف  انھ  هنع 

. ّطغُت هیِ

!’’ هیكُرتا : ‘‘ ةمارَِصب ردنَسِكلأ  اھادانو 
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’’ ... انَّلعل ‘‘

اذھ َشیعي  نل   . ةَّسدَھ اي   ، ِهترََشب َنول  يرُظنا  ‘‘
اًّنس ُرغصأ  ٌدِحاوف   . ّنِّسلا ُریبك  هَّنإ  َّمُث   . دعب َراھنلا 

’’. ةاجَّنلل ربكأ  ٌةصرُف  هيدل 

، ناجَرجرَتت خیشلا  دبعلا  ِينیع  ةَّسدَھ  تأر 
كلانھ : ‘‘ هل َْتلاقف   . هُلیلعت ُرَّذعتي  ىًسأ  ْتَّسحأو 
َّدشأ ُخیشلا  ناك  عوسي .’’ هُمسا   . كُّبِحُي ٌصخش 
ىلإ رظن  اَّم  لـ ْنكلو   ، مَّلكتي نأ  نم  اًفعضو  اًضَرَم 
َةراشب هتَغَّلب  ىَّمُحلا  امُھْتَسك  نیَنیَعب  ةَّسدَھ 

اھَّنأ َّالإ   ، ًءازع ىَّقلت  وأ  َمِھَف  لھ  ِرْدت  مل   . حیسملا
، ْنِمآ : ‘‘ ًةلئاق  ، اھيََدي نیب  ةلیحَّنلا  هَدي  ْتَكسمأ 

!’’ َّزََعتو ْعَّجشت   . ْصُلخت

ىلع ٍبائتكاب  هَیلاوح  هَرظن  ردنسِكلأ  َلاجأ 
مھَُمظعُم ناك   . همامأ نيذوبنملا  دیبعلا  ةعومجم 

ٍغِّوَسُم نم  نُكي  مل  ثیحب  توملا  ِةبَتَع  ىلع 
َةَّسدَھ ىأر   ، هئارو ىلإ  َتفَتلا  ِذإو   . مھب مامتھالل 

- اھب َحاصف   . رَضَتحملا خیَّشلا  َقوف  ًةِینَحنُم  لازت  ام 
!’’ َيلاعتو ُهنع  يدِعتبا  ةَّسدَھ ! - ‘‘ ةَّرملا هذھ  اًرِمآ 
َلاح ْعلطتسَِنل  : ‘‘ اًفیضُم  ، هَعبتت نأب  اھل  أموأ  َّمُث 
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’’. نيرخآلا

اھِّدخ ىلع  ةلِّھرَتملا  ِخیَّشلا  َِدیب  ةَّسدَھ  َْتطغض 
مَحرا  ، ُّيوامسلا ُبآلا  اھُّيأ  : ‘‘ تَّلصو  ، بَّجحملا

، هیلع هْتَحرطو  اَھلاش  ْتَعزن  َّمُث  لُجرلا .’’ اذھ 
ًةماِستبا اھل  َمستبا  ِذإ  عومُّدلاب  اھاَنیَع  ْتألتماو 

يف َكعم  َنوكِیل  هْدِعصأ   ، عوَسي اي   ، ًءاجر  ‘‘ . َةیِھاو
ِلعَف نع  ًةزجاع   ، ًةعِّجوَتُم تَضھن  َّمُث  سوَدرِفلا .’’

. هل َرَخآ  ٍءيش  ِّيأ 

َّمُث  ، َءانِفلا ِتَربعو   ، اھزاَّكُع ىلع  ٍةَّقشَمب  ْتأَّكوت 
َينَحَنت نأب  تَّمھو   . ردنَسِكلأ َءارو  َجَّردلا  ِتَدِعص 

ًاِبلاط اھادان  َّباشلا  َبیبطلا  َّنأ  َّالإ   ، رخآ ٍلُجر  َقوف 
. ِتّیم هَّنإ   ‘‘ . اًضيأ ِلُجرلا  ِكلذ  ىلع  اھَتقو  َدِّدبُت  َّالأ 

’’. كانھ نيرخآلا  كئلوُأ  يرُظنا 

ِّلُك ىلإ  تَرظن   ، دْھَج ِّلُكب  َجَرَّدلا  ُدعصت  يھ  امنیبو 
ءاضیبلا نویپیلكسألا  ِتاجَرَد  ىلع  ٍةأرماو  ٍلُجر 

نم ُرثكأ   . ًةبِضاغ ُخُرصت  ول  ْتَّدوف   . ةئلألَتملا
ىضرملا دیبَعلا  نم  ًةدحاوو  اًدحاو  َنيرشع 

. بولقلا ُةاسُقلا  مھُتداس  مھنع  ىَّلخت  نیتئاملاو 
ُمَدَخ اًدیعب  مھُلقَنیسو   ، ًالعف اوتام  نَم  مھنم  ناكو 
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ِدقف  ، خیَّشلا َكاذك   ، نورَخآ اَّمأ   . ًالجاع لكیھلا 
، ءازع الو  ٍءاجر  الب   ، ًابيرقت َيعولا  َنيدقاف  اوحرطنا 

مھَِملأ يف  نوُّنئي  مھُضعب  ناكو   . توملا نيرِظتنُم 
. مِھنايَذَھو

يكل ال   ، ًالعف مھَضعب  نولقني  لكیھلا  ُمَدَخ  ناك 
َءاتست َّالئل  راظنألا  ِنع  مھوراوُِیل  لب   ، مھب اوُّمتھي 

. ركابلا حابصلا  يف  نيِدفاولا  نيِدباعلا  ُنویع  مھنِم 
ِتاذ ٍتاَّفَحِم  ىلع  ًالعف  اولَصَو  دق  ءالؤھ  ُضعب  ناكو 

. مھفاتكأ ىلع  ٌدیبع  اھُلِمَحي   ، اًّدج ٍةفَرتُم   ، رئاتس
َنيدِعاص اوراسو  ءاینغألا  نوِدّبَعتملا  َلَّجرت  ذإو 

، ًةرَشابُم مامألا  ىلإ  ًةرِظان  مھَنُیعأ  اوَقبأ   ، جَرَّدلا
ةاناعملا ىلع  ال   ، مخفلا لكیھلا  ىلع  َنيِزّكرُم 
مھُتِالكشُم مھيََدل  تناك  دقل   . هَمامأ ةَّيرََشبلا 

نیبارقلا لجأل  ُمزاللا  ُلاملاو   ، مھُِقلقُت ُةَّصاخلا 
كئلوُأ ِفالِخ  ىلع   ... ةَّیسقَّطلا تاولَّصلاو 

. مھَیلاوَح نیحورطملا  نیكاسملا 

، لھم ىلع  هَْتبلقو   . رخآ ٍلُجر  َقوف  ةَّسدَھ  تَنحنا 
ْتَرعش  ، تَضھن ذإو   . ًالعف َتام  هَّنأ  اھل  نَّیبتف 
َملألا نم  ُریبكلا  ُرْدَقلا  اذھ   . نایَثَغلاو فعَّضلاب 

ردنَسِكلأ ِةيانعب  ىظحي  نلف  كلذ  عمو   ، ةاناعملاو
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ءالؤھ نم  طقف  ٌدحاو  َّالإ  ةَِّیّبطلا  هتنوعَمو  ةَّماتلا 
! مھل َىثرُي  نيذلا  نیسئابلا  نیقولخملا 

َةایح ؟  كاذ ُنوَكیس  مھنم  ٍدِحاو  َّيأ  هللا،  اي 
ًةكِبترُم  ، اھَیلاوَح ْتَعَّلطت  ؟  مویلا ُذِقنُتس  نَم 

؟ ّبر اي   ، نَم  . ةَّمِھلا َةطَّبثُمو 

ِعِضب َدَعب  اذإو   . ْتَتفَتلاف  ، اھُِبقارُي مُھَدَحأ  ْتَّسحأو 
نكاد مِسجلا  ُریبك  ٌحرطنم  ٌلجر  اھقوَف  ٍتاجَرَد 
امُھْتَسَك ناتللا  ناوادوسلا  هانیعو   ، ةرََشبلا

تناك دقو   . افرَطت نأ  نود  اھیلإ  ِناقِّدحُت  ىَّمُحلا 
. اًخَّسوُم ًاّيدامر  اًكنُت  ًايدترُم  ناكو   ، ًةَّيرَسن هُحمالم 

. ٌّيبارعأ هَّنإ 

نم ةليوَّطلا  ةریسملاب  ِبقاث  ٍوحن  ىلع  اھرَّكذ  دقو 
نم اھریَغ  عم  ًةدَّیقُم  تناك  اَّم  لـ سدُقلا  ةنيدم 
اوحََرط دق  اوناك  اًّدج  َهنوِھبشُي  ًالاجر  َّنإف   . ىرسألا

ناك امك   . دوھیلا ىرسألا  يقاب  ىلعو  اھیلع  ًالبِز 
. ةِرباع َيھو  اھیلع  اوقَصب  دق  هنوِھبشُي  ٌلاجِر 

َتلاجو  ، اھيَرِظانب تَحاشأ  ؟  ّبر اي   ، لُجَّرلا اذھ 
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ْتَعجر َّمُث   ، نيرخآلا عیمج  ىلع  ًةیناث  امھُتَقلمح 
. اھَقوَف ِحورطملا  ِّيبارعألا  ىلإ 

. لُجَّرلا اذھ 

. ةَّقشَمب هَوحن  َجَرَّدلا  ِتَدِعَصو 

ِّلك عم  ٍةحبُس  ِتاَّبح  ٍةعرُسب  يرجُت  هُِعباصأ  تناك 
. ونِشڤ ىلإ   ... نِشَخلا ِهتوَصب  اھولَتي  ٍةالص 

يتلا ةَّیماخُّرلا  ةجرَّدلا  ىلع  ٍَملأب  اھَمسِج  َتلزنأ 
هيََدي تَنضَتحاو   . ًابناج اھزاَّكُع  تَقلأو   ، اًمامت هَتحت 

: اھلوقب ةمیقعلا  ةَّيراركَّتلا  ِهتاِبَلط  ًةِتكسُم   ، اھيََدیب
، هُِعباصأ ْتَختراو  ِكتاولص .’’ ُعمسي  هللا  ششا ! ‘‘
، اھِمازِح َتحت  اھتَّسدو  ةالصلا  َةحبُس  ْتَذخأف 

هَنیبج تَّسم  َّمُث   . اَھبلط اذإ  اًقحال  ِلامِعتسالل 
. اھیلإ اًدوعُص  َقلمح  ْذإ  هیَنیع  َتلَّمأتو   ، ًةصِحاف
اھَّنظ لھ   . هیَنیع يف  يدابلا  ُفوخلا  اھأجافف 
سَّفنتي ناك  دقو  ؟  اھباجِح ءارو  نم  توملا  ََحبَش 

. ةديدش ٍةبوعصب 

!’’ يِدّیس  ، انھ  ‘‘ . ردنَسِكلأل تأموأو  اھَسأر  تَعفر 
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، امھیلإ َلصو  ْنإ  امو   . اھَوحن ردنَسِكلأ  َعرسأف 
ِرعَق نم  ُلاعُّسلا  َجرخ  دقو   . لُجَّرلا َلَعس  ىَّتح 
ٍمَد َعَقُب  ردنَسِكلأ  َظحالو   . هَمسِج ّطحُم  اًمِ  ، هیَتئر
ّزاھ اً  ، مُّھجَتب لاقف   . ّيقنلا َماخُّرلا  ىلع  ًةریغص 

’’. نیتئِّرلا ىَّمُح  : ‘‘ هَسأر

اھَعارِذ تَّسدو  لُجَّرلا .’’ وھ  اذھ  : ‘‘ ةَّسدَھ تلاق 
. نیَتضيرعلا لُجرلا  يَِفتَك  تحت 

ال  . ًالعف هیَتئر  َفلتأ  دق  َضَرملا  َّنإ   ، ةَّسدَھ ‘‘
’’. ءيش َّيأ  هل  َلَعفأ  نأ  ُعیطَتسأ 

كُذخأنس  ‘‘ . ّيبارعألا ىلإ  تَمَّلكتو   ، هَْتلَھاجَتف
. اًماعطو ًءاود  كیطعُنسو   . تیبلا ىلإ  انعم 
ىلع هتَدعاس  َّمُث  ٌةحارو .’’ ىًوأم  كل  ُنوَكیسو 

’’. كیلإ يَنلسرأ هللا  دقل  : ‘‘ تَفاضأو  ، سولجلا

!’’ ةَّسدَھ : ‘‘ لاقو  ، ردنَسِكلأ ُمف  َحَّطسَتف 

ًةرِظن اھَیلإ  ردنَسِكلأ  َرظنف  ضيرملا .’’ اذھ  : ‘‘ تلاق
اذھ َلثم  ُلبَق  نم  ُّطق  اھيدل  َّسِحُي  مل  هَّنإ   . ةِبقاث

. سِرَّشلا ِمیمصَّتلا 
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ىلع ٍةَّوقب  هَدي  َعضو  َّمُث  اًّدج .’’ ٌنسَح  : ‘‘ لاقف
اھاَّحن َّمُث   ، تَفقو ىَّتح  اَھبذجو  هُذخآس .’’  ‘‘ . اھِفتَك

ًابلط هَیلاوَح  َعَّلطت   ، زاَّكُعلا اھلَوان  ذإو   . ًابناج
اَّم ـ لو  . دبعملا ِمَدَخ  نم  نیَنثا  ىدانو   ، ةدعاسُملل
نم ضيرملا  لُجَّرلا  ِةلازإ  ىلإ  نیَقاَّوت  ناذھ  ناك 

. ةرجأتسُم ةَّفحِم  ىلإ  ةلوھُسب  هاعفر   ، طسولا

َریقاقعلا َّنإ   . اًدَّدجُم ِّيبارعألا  ىلإ  ردنَسِكلأ  َرظن 
. ضيرملا اذھ  ىلع  ُدََّدبُتس  َتقولاو 

اَّرُطضا نيذلا  نيِرَخآلا  ىلإ  ًةرِظان   ، ةَّسدَھ تَثَّيرتو 
. اوتومي ىَّتح  َكانھ  مھكَرت  ىلإ 

َّلدن نأ  انیلع   . ةَّسدَھ اي   ، َيلاعت : ‘‘ ردنسِكلأ لاقف 
اھَسأر ْتأطأطف  قيرطلا .’’ ىلع  نَیلُجَّرلا  نيذھ 

. اِھباِقن َءارو  ًةتماص  يكبت  تناك  اھَّنأ  هتَدافأ  ٍةقيرطب 
يف ِكَكُرتأ  نأ  يل  يغبني  ناك   ‘‘ . ردنَسِكلأ سَّبعو 

’’. اذھ يَرَتل  َِكبَِحطصأ  نأ  َلََدب  ةفیقَّسلا 

ِلھ  ‘‘ . هعم تَشَم  ذإ  زاَّكُعلا  ىلع  اھُدي  َتبِحُش 
ّطالا عالِ نم  ُلضفأ  ملاعلا  يف  ٍراج  وھ  اَّمع  ُءاِبتخالا 

’’ ؟ هیلع
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َهتاراجُم َلعجي  يك  ِهیشَم  َةعرُس  فَّفخ  ذإو 
ال َنیح  امَّیس  الو   ... ًانایحأ : ‘‘ لاق  ، اھیلع َلھسأ 

’’. هرییغَتل ٍءيش  ِّيأب  َمایقلا  نیعیطَتَست 

’’. دحاو ٍلُجر  ىلإ  ةبِسّنلاب  هُِرّیغُت  تنأ  : ‘‘ تلاقف

ٍةَّفحِم ىلع  ًالومحَم  ِّيبارعألا  ىلإ  َرظنو 
ًالیلق ٌةلئام  َةَِنكادلا  َهترََشب  َّنأ  َدَجوَف   ، ةفوشكم
َتحت َرھظ  دقو   . قَرَعلاب ٌةقاَّربو  ِّيدامَّرلا  نوللا  ىلإ 

هَّنأ يف  ُّكشأ   ‘‘ . نارئاغ نافيوجت  هیَنیع 
’’. شیَعیس

’’. شیَعیس ‘‘

مَّلعت دق  ناك  هَّنكلو   ، ردنَسِكلأ اھُتعانق  تَشھدأ 
اھَّنإف  . هُلوقت ام  َمرتحي  نأ  ةقباس  ٍتاراِبتخا  نم 

. اھَروَغ َربسي  نأ  وھ  ُعیطَتسي  ال  ًةفرعم  ُكلمت 
وأ ِهتایح  َرمأ  َّنكلو   ، يعسُو يف  ام  هل  ُلعفأس  ‘‘

’’. َِدي هللا يف  وھ  هتوَم 

نم َملَعو   . تمَّصلاب تَذال  َّمُث  ’’ ، معن : ‘‘ تلاقف
هَّلُك اھَدھَج  َّنأ  زاَّكُعلاب  اِھكاسمإو  اھِجَرَع  ِةقيرط 
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عراوشلا طسو  اھقيرط  ِّقش  ىلع  اًزَّكرُم  َنآلا  َتاب 
ىلإ َةَّفحملا  ًایقبُم  اھُمَّدقتي  َّلظف   . ةمِحَدزملا
ًةبَعتُم تناك  دقل   . اھَقيرط َيمحي  يكل  هراسي 
ٍلیبس ُِرباع  اھَمِدصي  نأ  اھُصقني  نُكي  ملف   . ةِمّلأتُمو
َلعفي َّالأب  نَّقیتي  نأ  ردنَسِكلأ  َدصق  دقو   ، ٍلابُم ریغ 

. كلذ ٌدَحأ 

ردنَسِكلأ َعضو   ، ةفیقَّسلا ىلإ  اولَصَو  اَّم  لـ
َْتلوانتو  . دَعب هَصحفي  يك  َةلِواَّطلا  ىلع  َّيبارعألا 

يف ةتَّبثملا  ِةفَقَعلا  ِنع  ىزعملا  ِدلِج  َّقِز  ةَّسدَھ 
امَدعبو  . ّيبَشَخ ٍبوك  يف  ًءام  تَّبص  ََّمث   ، راِدجلا
ْتَّسدو َْتلبقأ   ، ِهتَفقَع ىلع  اًدَّدَجُم  َّقِّزلا  ِتَقَّلع 
ُثیحب ًةيافك  هاَّيإ  ًةِعفار   ، لُجَّرلا ِيَِفتك  َتحت  اھَعارِذ 

. برشي نأ  ُعیطَتسي 

َهلِمعتسن َّالئل  هبوُك  ىلع  ًةمالع  ُعَضأ  لھ  ‘‘
’’ ؟ يِدّیس  ، َطلَغلاب

ىلإ هب  ِنایتإلاب  َِكتدارإ  ِتذَّفن  دقو   ، نآلا  ‘‘ . كِحَضف
«!’’ يِدّیس  » لوقلا ىلإ  ِتدُع   ، انھ

يف َةماِستبالا  َعمس  دقو  يِدّیس .’’  ، دیكأَّتلاب ‘‘
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. اھتاَرَبن

ُدِّسَمُت ردنَسِكلأ  اَھظحالو   ، َّيبارعألا َِتلزنأ  َّمُث 
َملع دقل   . ُُّمألا ُلعفت  اَملثِم  ءارولا  ىلإ  لُجَّرلا  َرعش 

، اِھتسمل يف  َنوكي  نأ  هنأش  نم  يذلا  َّوُنُحلا 
. اھیَنیع نم  َّعشي  نأ  هنأش  نم  يذلا  َنانحلاو 

ِيّنََمت َةرِكف  َّنإ  ذإ   . ٌةئجافُم ٌةجوَم  َهناِیك  ْتَحاتجاف 
دوُسألا ىلإ  اھلاسرإب  ِرمألاو   ، اھل َتوملا  ٍدَحأ 

. َهلَّفج ٍطخُسب  هتَرمغ   ، ةسِرتفملا

: ًالئاق  ، ِّيبارعألا ىلإ  هَتَقلمَح  هَّجو  نأ  َِثبل  امو 
’’ ؟ كُمسا ‘‘

: فاضأو لَفارمأ .’’ : ‘‘ نِشَخ ٍتوَصب  اذھ  َباجأف 
’’. رموََعلرَدَك دِشار  ‘‘

ََقلعي نأ  نم  ُلوطأ  ٌمسا  اذھ  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقو 
َذخأ َّمُث  دِشار .’’ مْسِاب  كوعدَنس   . ةركاذلا يف 
َحسمو  ، اھاَّيإ ةَّسدَھ  هَْتلوان  يتلا  ةلََّلبملا  َةقرخلا 

ٌِدّیس كل  سیل   ، دشار  ‘‘ . قِّرعتملا لُجَّرلا  َهجو 
ىلع كَكرت  نَم  ناك  ًاّيأ  ؟  يلوَق َتمِھف  لھ   . نآلا
ِّيأب َِبلاطُأ  َنل  انأو   . كیف ٍّقح  َّلُك  َمِرُح  دقف   ، جَرَّدلا
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ام َلعفت  نأ  وھ  يھاجُت  ُدیحولا  كُبِجاو  امَّنإ   . ّقح
نأ اَّمإ  كل  ُنوكي  ٍذئدنعو   . ىفاعََتت ىَّتح  كنم  هُبلطأ 

َلِغتشتو َثُكمت  نأ  اَّمإو   ، كلیبس يف  َيضمت 
’’. يعم

، ًابناج ردنَسِكلأ  َفقوو   . ةَّدِشب ُلُعسي  دشار  َعرش 
ُةبَون تَھتنا  اذإ  ىَّتح   . ةمِّھجتُم َءامیِسب  هُِبقارُي 
ىمتراو اًِمّلأتُم  دِشار  َهَّوأت   ، اًریخأ لاعُّسلا 

. ديدَج نم  ةلواطلا  ىلع  ٍنَھَوب  ًایِقلتسُم 

. اًدَّدجُم ةلواطلا  بناجب  تَفقوف  ةَّسدَھ  َْتلبقأو 
َتحت تَّسحأف   ، دشار ردَص  ىلع  اھَدي  ْتَعضوو 
اذكھ شیَعیس .  . تباثلا َّيوقلا  ِهبلق  َضَْبن  اھِّفك 
امَّنإ  . ىرخُأ ًةَّرم  فیفخلا  ُئداھلا  توَّصلا  اھل  َدَّكأ 

. اذامل َُملعي  ... هللا  فیك َُملعي  هللا 

َرظنو  ، اھَِدي قوَف  هَدي  َعضو   ، دشار ىخرَتسا  ِذإو 
. نَیترئاغ  ، داوَّسلا َِيتديدش  نیَنیعب  اھیلإ  ُتحت  نم 
نع ُهاَّيإ  ًةعِجرُم  دوسألا  هَرعش  ديدج  نم  تَدَّسمف 

’’. كنع َّلختي  مل  َّنإ هللا   ‘‘ . هنیبج

ْتَقفشأ اذامل   . ًالیلق َسبعف  ةَّيدوھیلا  َةنكللا  َزَّیمو 
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؟ ّيبارعأ ىلع  ٌةَّيدوھي 

’’. اًشاِرف كل  ُزِّھجُنس   . حِرَتسا ‘‘

ردنَسِكلأ َدعاس  ىَّتح   ، شارِفلا َّدِعُأ  ْنإ  امو 
ًابيرقت  ، وفَغي هب  اذإو   . هیلع ءاقِلتسالا  يف  َّيبارعألا 

. تاَّیناَّطبلاب ّطُغ  َيِ َةظحل 

ُلَع نم  ُقِّدحُي   ، هیَكِرَو ىلع  هاديو   ، ردنَسِكلأ َفقو 
هَّنأ َّدُب  ال   ، ةِدّیجلا ِهتَّحص  يف   ‘‘ . مئانلا هضيرم  ىلإ 

’’. باسِح هل  ُبَسحُي  ًالُجر  َناك 

’’ ؟ هيوادُتس فیك   . هِدھع ِقباس  ىلإ  ُدوعیس  ‘‘

اتناك ْنإو   ... لمحلا ناسلو  نویسارَفلا  ِيَتَتبَِنب  ‘‘
’’. ضَرملا نم  ةلحرملا  هذھ  يف  اًریثك  هاعَفنت  نل 

’’. َةبْلُح َةداِمك  ُّدِعُأس  : ‘‘ تلاقف

ىلإ يعَّرضتت  نأ  اًعفن  َرثكأ  ُنوَكیس   ، ةحارصب ‘‘
’’. هلجأ نم  ِكھلإ 

. ةالصلا ىلع  ُِرباثُأسو   ، يِدّیس  ، ِيّلَصُأ ُلازأ  ام  ‘‘
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’’. اًضيأ هل  اَھلمعن  نأ  انُِنكمُي  اًرومأ  كلانھ  َّنكلو 

’’. اًذإ ْرِشابُنلف  ‘‘
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٩

نوضغ يف  موَّنلا  ىوِس  رَخآ  اًئیش  دِشار  َلعف  امَّلق 
هُتَّیشح َتناك  دقو   . ةیلاتلا ةلیلقلا  عیباسألا 

نع اًدیعب   ، ّيفلخلا ةفیقسلا  طئاح  ِةاذاحُمب 
ردنَسِكلأ َبقار   ، ًاظِقیَتسُم ناك  ىتمف   . راظنألا

ِّلُك ىلإ  يغصُي  ناكو   . ىضرملاب ناِینَتعي  ةَّسدَھو 
. ىَرجُي ام  ظِحالُيو  لاقُي  ام 

اًسَّمغُم اًزبُخو  اًرَضُخو  اًكمس  ِهیطعُت  ةَّسدَھ  تناك 
، ةَّیھَّشلا ِهنادقُف  َمغُرو   . مَوي َّلك  نیتَّرم  رمخلاب 

هتَمَّلك كتَّوُق .’’ ُدیعَتسَتس   ‘‘ . لكأي نأ  هیلع  ْتَّحلأ 
. اھَعاطأ ُثیحب   ، نیقیلا يف  ٍةياغ  ٍوحن  ىلع 

ُّدِعُت اھُدِھاشُي  ناك   ، ليوطلا ُراھنلا  ىضَم  اذإ  ىَّتح 
َّمُث  ، ًالَّوأ اًمئاد  وھ  هْتَمدخ  دقو   . ءاشَعلا َةبجو 
مل  ، ًابِسانُم َرمألا  َّدع  امكو   . هأجاف اَّمم   ، َبیبطلا
دق امھ  انوكي  نأ  دعب  َّالإ  اھَسفن  ُمدخت  ُةأرملا  ِنُكت 

. اِعبَشو الكأ 

ٍتاشَقانُم نايِرجُي  ذإ  امھیلإ  يغصُي  ٍةلیل  َّلك  ناكو 
َحضَّتا ام  َناعرُسو   . ضيرم ِّلُك  ِنأشب  ًةلَّوطُم 
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ٍلُجر ِّلُك  نع  فرعت  ةبَّجَحملا  َةأرملا  َّنأ  دشارل 
هُفِرعي اَّمم  َرثكأ  ةفیقَّسلا  اولخد  ٍدلوو  ٍةأرماو 

اَّمأ ؛  مھمالك َعمَس  دق  ُبیبطلاف   . هُسفن ُبیبطلا 
. مھَفوَخو مَھبرَكو  مُھََملأ  تَعِمَس  دقف  ةأرملا 
نم ًةَّینََدب  ًةَّلِع  هتفصب  ٍضيرم  َّلك  ىأر  ُبیبطلاو 

... ىضرملا َسوفُن  تَفرع  دقف  ةأرملا  اَّمأ   . ام ٍعَون 
. هیَنیَع يف  تَرظن  َةظحل  هَسفن  ْتَفرع  امك  اًمامت 

. هْتَسمل اَّم  َكلذب لـ َرعش  وھو 

اھَّنكلو  ، اھوََري يكل  نایحألا  َبلغأ  ُسانلا  َءاج  دقل 
مل َضيرملا  َّنأ  ریغ   . فطُلب بیبطلا  ىلإ  مھْتھَّجو 
نم ناك  ْنإ  عیباسألا  ِّرم  ىلع  َلَءاستي  نأ  َْكلامَتي 
ٍعَفن َّيأ  َعفني  نأ  ُبیبطلا  هُلعفي  ٍءيش  ِّيأ  نأش 

. اھُدوجُو الَول 

يف ِهلغُش  َِةلِواط  ىلإ  اًِسلاج  ردنَسِكلأ  ىلإ  رظن 
ٍحاولأ ىلع  ةَّسدَھ  هَْتبتك  دق  ام  َّلك  ًالقان   ، راوجلا

. ضيرم ِّلُِكل  وھ  َهلعف  ام  َّلُك  اًفیضُم   ، جورُد ىلإ 
ءارجإ ىلإ  َدَمَع   ، ةَّمھملا هذھ  ىھنأ  اذإ  ىَّتح 

اَّمع ٍتاظحالُم  ًانِّوَدُم   ، ریقاقَعِلل ءاسملا  ِةَدرَج 
ِریضحت ىلع  ُفكعي  ناك  ذإ   ، ةجاحلا هیلإ  وعَدت 

. ةيودأ
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تناك  ، لمعلا ىلإ  بیبطلا  ِفارِصنا  ِةَّدُم  َلاوطو 
، نوناكلا برُِقب  ریغصلا  ِّيسرُكلا  ىلع  سلجت  يھ 

. اھباِقن َءارو  ٌةئبتخُم  يھو  ًةِیّلَصُم 

ناكو  . عاطقنا الب  ِيّلصُت  تناك  اھَّنأ  دِشارل  ادب 
ُحتفت تناك  ًانایحأو   . ةَّقِرب ُنِدنَدُت  اھُعَمسي  ًانایحأ 
ىَّتح  ، قوف ىلإ  نیَّفكلا  ًةِبلاق  امُھطسبتو  اھيََدي 
ناك  ، ىضرملا ُِنياعُت  يھو  راھَّنلا  ءانثأ  يف  هَّنإ 

، ٌةیغصُم اھَّنأ  ُبَسحي  هُلعجي  ّوَج  اً اھَیلاوَح  ُّسِحُي 
. روظنم ریغ  اًئیش  ُلَّمأتت 

دق هَّنأل   ، مالس ِروعُشب  هتَرمغ  اھل  َهتدَھاشُم  َّنإ 
ىلع ةفیقَّسلا  هذھ  يف  ُثُدحت  ًةلِھذُم  اًرومُأ  ىأر 
َهلإ َّنأ  اًِعنتقُم  َتاب  ىَّتح  ؛  ةیضاملا عیباسألا  ِّرم 

. ةردُقلاب اھَسََمل  دق  میھاربإ 

يف ریصح  ىلع  سلجي  َتاب   ، دِشار َنَّسحت  اَّم  ـ لو
ُِكلمت اھَّنإ  ‘‘  . ىرخُأ اًرومُأ  اًضَرَع  ُعَمَسیف  جراخلا 

نم ُرثكأ  اَھلاق  ٌتاملك  : ’’ ةیفاشلا َةسمَّللا 
ةَّسدَھ نع  َربَخلا  ناكو   . يغصُي نَم  ِّيأل  ٍصخش 

اوءاج نَم  َضعب  َّنأل   ، راشتنالا يف  اًذِخآ  ردنَسِكلأو 
فیصر ِبرُقب  ةِقّیضلا  ةَّقِزألا  نم  اونوكي  مل  امھتيؤرل 
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ةنيدملا ءاحنأ  نم  لب   ، تاماَّمحلا وأ  ءانیملا 
. ةدیعبلا

اًِنكمُم ناكو   . حابص َّلك  عَّمجتي  ٌریغص  ٌدشَح  ناك 
َبَذجُي نأ  َنيرِظتنُم   ، ماِرتحاب نوسَماھَتي  مھُعامَس 

َءاج دقو   . ةفیقَّسلا َحتفُتف  ءارولا  ىلإ  ُباجِحلا 
نیحورجم وأ  ىضرَم  اوناك  مھَّنأل  مھُضعب 

دقف نورخآلا  اَّمأ   . بیبط ِةيانع  ىلإ  نوجاتحيو 
ًةلئسأ اوحَرَطيو  ةَّسدَھ  َصَصق  اوعَمَسیل  اوءاج 

. اھھلإ نع 

عم ًابلاغ  يتأت  سيراخیفإ  اھُمسا  ٌةأرما  تناكو 
ٌلُجر يتأي  ناك  اًضيأ  كلذك   . ةنالیھ  ، ةریغصلا اھتنبا 
هَتجوَز ُبحطصي  ًانایحأ  ناكو   . سِوثيوُب هُمسا 
ةَّسدَھ ِءاطعإ  نود  ُّطق  ْرِداغُي  ملو   . ةعبرألا هَدالوأو 

هذھ تناكو  جاتحُم .’’ ٍصخشل   ‘‘ ٍدَقن َةعِطق 
ِءاھتنا َلبق  ام  ٍصخشل  اًمئاد  َىطعُت  ةمِدقَّتلا 

. راھَّنلا

اَھظحال ٌةَّباش  ةفیقَّسلا  ىلإ  تءاج   ، حابص َتاذو 
لیمج ٍنوُّسَح  لثم  تناك  ذإ   ، لاحلا يف  دِشار 

. ةَّيداعلا ِةَِّیّنُبلا  ِّيروُّدلا  ریفاصع  نم  ٍبرِس  َطسو 
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ٍراَّنُِزب ًاطیسب  ًاِّیّنُب  اًكنُت  ًةيِدترُم  تناك  اھَّنأ  عمف 
ناك  ، نكادلا اھِرعش  ىلع  ىًخرُم  ًالاشو  ؛  ضیبأ
ُريرحلا اھب  ُقیلي  هذھك  ًةأرما  َّنإ   . اًرِسآ اھُلامج 

. رھاوجلاو

. يسلجا  . اَّیھ انيرَڤَس !  ‘‘ . اھتيؤرب ةَّسدَھ  تَّرُسف 
’’. ِكُلاح فیك  ينيربخأ 

َنیب ةقاشَرب  تكَّرحت  ذإ  انيرَڤَس  ىلإ  دِشار  َقَّدح 
تاوامسلا يف  ِقّلأتُم  ٍمجن  ُءاَھب  اھل  َناكو   . نيرَخآلا

ةَّسدَھ ِبتكم  ِبناجب  ِّيسرُكلا  ىلع  ْتَدعق  ذإ 
دقل  . ينَنيرَّكذَتَتس ِكَّنأ  ُّنظأ  ُتنك  ام  : ‘‘ تلاقو

’’. ةليوط ةَّدُم  ُذنم  انھ  ُتنك 

: تلاقو  ، ةأرملا َِدي  ىلع  اھََدي  ةَّسدَھ  تَعضوف 
’’. ةِدّیج ةَّحِصب  َنيدَبت  ‘‘

ىلإ ْعجرأ  مل   . ةمیلس انأ  : ‘‘ تباجأ
’’. نویسیمطرألا

ِلوَِقل َةَّيِّرحلا  اھل  ًةحیتُم   ، اًئیش ةَّسدَھ  لُقت  ملو 
. ًةیناث اھیَنیع  انيرَڤَس  ْتَعفرف   . تءاش اذإ   ، ديزملا
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يذلا ِدّیسلاو   . ةَّیتیب ًةدبع  يسفن  ُتِعب  دقل  ‘‘
. ِهتجوز يتِدّیس  ُنأش  هُنأش   ، فیطل ينارَتشا 
اًریثك لمعلاب  ُعتمتسأ  انأو   . ةكایِحلا ينْتَمَّلع  يھف 

’’. اًّدج

’’. ّبَّرلا ِكَمركأ  دقل  ‘‘

نیَتشِعترُم ِنيََدیبو   . انيرَڤَس انیَع  ْتَقَروَرغاف 
ِتنُك دقل   ‘‘ . امُھَنیب اھَتطغضو  ةَّسدَھ  َدي  ْتَكسمأ 
يِنتلأس دقو   . انھ ىلإ  ُتئج  اَّم  لـ يعم  ًةفیطل 
ٌطیسب ُرمألا  اذھف   . ينَنيرَّكذتت ِتنأو   . يمسا نع 
َدَّروتو اھرُّوصت .’’ ِكُِنكمُي  قُرُطب ال  ٌّمِھُم  هَّنكلو   ، اًّدج

: ًةسِماھ تلاقو   . تماقو ةَّسدَھ  ْتَتلفأ  َّمُث   . اھُھجو
ٍةعرُسب ْتراد  َّمُث  يَملعت .’’ نأ  طقف  ُتدرأ  دقل  ‘‘

. ًةدِعتبُم تَشَمو 

: ًةلئاق  ، ةقاشَّرلا اھُزوعُت  ٍةقيرطب  ةَّسدَھ  تَضھنف 
ُثیح ىلإ  ْتَجرع  َّمُث  ًءاجر ’’!  . ًالھم  ، انيرَڤَس ‘‘

ىضرملا ِةقلح  ِفََرط  َدنع  ًةباترُم  ُةَّباشلا  ِتَفقو 
نورَخآلا امیف  قئاقد  َعِضب  اتثَّدحتو   . نيرِظتنملا
ْتَقصَتلاف  ، انيرَڤَس ُةَّسدَھ  ْتقناع  َّمُث   . نوِبقارُي

ىلع ًةدِعتبُم  تَشَمو  ْتَعجارت  َّمُث   ، كِلتب هذھ 
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. لَجَع

ةِبّلصَتملا َةبرطضملا  ةَّسدَھ  َةیشِم  دِشار  َبقار 
َلءاستو  . اِھّیسرُك ىلإ  ًةعجار  اھَقيرط  تَّقش  ذإ 

نم ىضرم  َةعِضب  َّنأب  ٍملِع  َدَّرجُم  ْتَِملع  لھ 
، ةراجحلاب فوصرملا  عراشلا  ىلع  نيدِعاقلا 

اھبَوث َةیِشاح  اوُّسَم   ، ُبیبطلا مھَِنياعُي  نأ  َنيرِظتنُم 
. ةَّرام يھو 

ردنَسِكلأ ناكو   . ّيبارعألل اًنُّسحت  ٍموي  ُّلك  َلمح 
نم هاطعأ  ام  َرادقِم  لِّجسُيو  ًاّیموي  هُصحفي 

تاداِمك ىلإ  ًةفاضإ   ، لَمَحلا ِناسلو  نویسارَفلا 
امَّبُرف  . هردَص ىلع  ةَّسدَھ  اھَتطبر  يتلا  َةبلُحلا 
ءفدو يِّذغملا  ماعَّطلا  نع  ًالضف   ، ءایشألا هذھ 
يف ٌروَد  اھل  ناك   ، ِدّیجلا نكسملاو  تاَّیناَّطبلا 
هیلإ َداعأ  ام  َّنأ  َفَرَعف  دِشار  اَّمأ   . توملا نم  هذاقنإ 

. نكسملا ِوأ  ءاوَّدلا  دَّرجُم  نم  َرثكأ  َناك  َةایحلا 
ٍماِرتحاب ةَّسدَھ  َلماع   ، هذھ ِهتفرعم  ِببسبو 

. ریقوَّتلا َّدح  ُبِراقُي 

ءاسم َتاذو   . اًریثك ٌدِحاو  ٌرمأ  هَقلقأ  كلذ  َمغُر  ْنكلو 
، هُتَدبَع ِتنأأ  : ‘‘ ًاباوج َسمَتلاو  هَتعاجش  َعَمجَتسا 
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’’ ؟ يتِدّیس

’’. اًمامت سیل  : ‘‘ تلاقف

َعفرف  . هیلع ُبتكي  ٍجْرَد  ىلع  اًفكاع  ردنسِكلأ  َناكو 
اي  ، ةَّرُح يھ  : ‘‘ ًالئاق  ، اَھباوج َعمَس  اَّم  لـ هَرظن 

’’. ّرُح َتنأ  امك  اًمامت   . دشار

، ةَدبع انأ   ‘‘ . ردنَسِكلأ وحن  ةَّسدَھ  ْتَتفتلاف 
’’. ًاّینوناق رَّرحُأ  ىَّتح  اذكھ  ىقبأسو   ، يِدّیس

هَّنأل  ، بیبطلا َجَعزأ  اھَحيرصت  َّنأ  دِشار  َظحالو 
دقل  ‘‘ . ِهّیسرُك ىلع  ًةلماك  ًةروَد  َرادو  هَمقرِم  ىَقلأ 
ىلإ ِكولسرأ  اَّم  كیف لـ مھقوقح  َّلك  ِكُتداس  َمِرُح 
ِكُتعمج انأو   ، ِكامح ِكھلإ  َّنإ   . نیبراحملا ةحاس 

’’. ديدج نم 

ِّقح نم  َناكل   ، يِدّیس  ، ًةَّیح ُتنُك  ِيّنأب  اوملَع  ول  ‘‘
’’. اھیلإ يتدوَِعب  َِبلاطُت  نأ  يتِدّیس 

اھَمسا يل  يلوُق   . َملعت نل   ، اًذإ : ‘‘ ةطاسبب لاقف 
’’. اَھبَّنجتأ ىَّتح 
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. تمَص يف  ًةسلاج  ةَّسدَھ  تَّلظو 

’’ ؟ هل نیلوقت  اذامل ال  : ‘‘ اًِرّیحتُم  ، دِشار لأسف 

اھَّنأل  ‘‘ . ةرِخاس ًةماِستبا  ردنَسِكلأ  مستباو 
يھ مك  موي  َّلُك  ىرت  تنأ   . دِشار اي   ، ةدینع

’’. ةدینع

ينَتیَّطخت َتنُكل   ، اھالول : ‘‘ ىًسأب دِشار  لاقف 
’’. نویپیلكسألا ِجَرَد  ىلع 

َّنأب ُفِرتعأ  ِيّنإ   ‘‘ . ًالیلق ردنَسِكلأ  ابِجاح  َعفتراو 
نم ٍةبُرقَم  ىلع  َتنك  كَّنأ  ُتنَنظ  دقف   . حیحص اذھ 

’’. توملا

’’ ... ًالعف ُتنك  دقل  ‘‘

َتنأف  . ودبي ام  يف   ، ةیفاك ٍةبُرقَم  ىلع  سیل  ‘‘
’’. موي َّلك  ًةَّوق  ُبِستكت 

اھَّنكلو  . فرعت اَّمِم  توملا  ىلإ  َبرقأ  ُتنُك  دقل  ‘‘
’’. ينتَسمل يھ 
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ردنَسِكلأ َمستباف   ، حوضُولا َِّيّلُك  هینَعي  ام  ناك 
َّنأ ُدقتعي  هَّنأ  ِّيلَجلا  نم   ‘‘ . اًِمّكھَتُم ةَّسدَِھل 
’’. ِهنُّسحت يف  ٍماھسإ  ُّيأ  اھل  نُكي  مل  يتافاعسإ 

. هِجورُد ىلإ  َداع  َّمُث 

َّيلإ ْبسنت  ال   ، دِشار : ‘‘ ًةعاترُم ةَّسدَھ  تلاقو 
ُعوسي لب   ، انأ نُكأ  ملف   . كئافش يف  َلضفلا 

’’. حیسملا

َحیسملا اذھ  َّنإ  نيرخآلل  ِتلُق  دقل  : ‘‘ دِشار لاقف 
’’. ِكیف ٌِنكاس 

وھو  . هب نونمؤي  نيذلا  عیمج  يف  ٌِنكاس  وھ  امك  ‘‘
هل َحتفت  نأ  َترتخا  اذإ   ، َكیف َنُكسي  يك  ُلِبقُي 

’’. َكبلق

’’. اڤیس ىلإ  يمَتنأ  انأ  ‘‘

ٌهلإ طقف  َِكلانُھو   . دشار اي   ، میھاربإ ءانبأ  نم  انِالك  ‘‘
’’. ُنبا هللا  ، عوسي ُّبَّرلا   ، ُّيقیقحلا هلإلا  وھ   ، دِحاو

، نایحألا َبلغأ  هنأشب  نیثَّدحتت  ِكُتعِمَس  دقل  ‘‘
يذلا َلیبسلا  وھ  اذھ  سیل  ْنكلو   ، يتِدّیس
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انأ اَّمأ   . ِكَّودع َنیحماسُت  ِتنأف   . اڤیِس يل  هَراتخا 
ُمِسقُأ امك   ‘‘ . اًماتَق هانیَع  ْتَدادزاو  يِّودع .’’ ُلتقأف 
ِكیلَع اوَلبقأ  اذإ  ِكَءادعأ  ُلتقأس  ِيّنإ   ، اڤیس َمامأ 

’’. اًمَوي

نم ًةقِّدحُم   ، لِھاذ ٍتمَص  يف  ًةسلاج  َتیِقبف 
ِرّبكتملا يساقلا  ِنكادلا  ِهجَولا  ىلإ  اھباِقن  لالخ 

. اھمامأ

، هِفتك قوَف  نم  ءارولا  ىلإ  ردنَسِكلأ  َرظنو 
َّمُث  . يراضلا ِفنُعلا  كلذ  نم  ءاوَّسلا  ىلع  اًشوھدَم 
تیب يف  َكل  ناك  ٍزَكرم  ُّيأ   ‘‘ . َّيبارعألا َلَّمأتو   ، َراد

’’ ؟ دِشار اي   ، َكِِدّیس

’’. يضَرَم يَنبلغ  نأ  ىلإ  هَنبا  ُتسرح  دقل  ‘‘

’’. بَّردُم ٌّيدنُج  تنأ   ، اًذإ ‘‘

ِةلالُس نم  انأ  : ‘‘ زاِزتعاب هَسأر  اًعفار   ، دِشار لاقف 
’’. نیبراحم

مل هللا  َّنأ  ودبي   ‘‘ . بائتكاب ردنَسِكلأ  َمسَتباو 
لب ؛  ةَّسدَھ اي   ، لاح ِّلك  ىلع  اًذیمِلت  َّيلإ  لِسرُي 
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’’. ًایِماح ِكل  لَسرأ 
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١٠

مخَفلا قاوِّرلا  َلِخاد  دشَحلا  َطسو  ایلوج  تَفقو 
ُعمَتست  ، نویپیلكسألا ىلإ  يضفُي  يذلا  نُلیپورُپ ) )

ُثیح  ، ادب امك  هل  ةياھن  ال  يذلا  جمانربلا  ىلإ 
ماقُم ـ لا ناجَرھملا  يف  نوَرابَتي  ءارعُّشلا  ىضم 

َّنأ ْتَدجو  دق  تناكو   . هلإلل اًماركإ  ٍتاونس  ِثالث  َّلُك 
ٍثادحأ ىلع  َْتلمَتشا  يتلا  ةقباسلا  َباعلألا 

اذھ َّنإف   . اِھقوذ ةیبلت  ىلإ  ُبرقأ  ةَّيزانمِجو  ةَّیضاير 
ذإ  . اًئیش اھل  ِنَعي  مل  ةِقّفدَتملا  تاِملَكلا  نم  َرحبلا 

. ّصلا ةَّحِ َةئيدر  تناكو   . ةَّیضايِر الو  ًةرِعاش  نُكت  مل 
نویپیلكسألا ىلإ  اًریثك  رِّركتملا  اھئیجم  ُببَسف 

نأ اھعسُو  يف  نُكي  ملو   . هلإلا ِةمحر  َزارحإ  ناك 
زَّیمتت ٍةَّیلعف  َِرثآم  وأ  ٍلامعأب  َهلإلا  كلذ  َيِضرُت 
هلوُطب َلیللا  َرھست  نأ  تََون  َكلِذل   . ةقاشَّرلاو ةَّوُقلاب 

. َهیِضرتستو هَمِركُت  يكل  ًةِیّلصُمو  ًةمئاص 

َمامأ ْتَعكرو  َلكیھلا  َِتلخد   ، سمشلا َِتباغ  اَّملف 
تَّلصو  . هیلع مَّدقُت  نیبارقلا  ِتناك  يذلا  حبذملا 
ىَّتح تَّلص   . ةَّینََدبلا ةلاحلاو  ةَّحصلا  ِهلإ  ىلإ 
ىلع ًةرداق  ْدُعت  مل  اَّم  ـ لو  . اھُرھظو اھاتبكُر  اھْتملآ 
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، درابلا ماخُّرلا  َقوف  اھھجو  ىلع  ْتَحطبنا   ، عوكرلا
سویپیلكسأ ِلاثمت  وحن  ناتدودمَم  اھاعارذو 

. ّيرمرَملا

نم ٍءزُج  َّلُك  ُرخني  َُملألا  ناك   ، حابَّصلا َلبقأ  َنیحو 
. ةَّیسقط َلیتارت  ُدِشنُت  َةقوجلا  ِتَعِمسو   . اھناِیك

اوَضمأ دق  اوناك  نيذلا  َنيِرخآلا  عم  ْتَفقوو  ْتَضھنف 
َّمُث  . اھرارِغ ىلع   ، ّصلاو مایِ ةالصلا  يف  هَّلك  َلیَّللا 
اھتلاح يف  ْنكلو   ، ةليوط ًةبطُخ  ٌنِھاك  ىقلأ 

. هلاق اَّمم  َلیلقلا  َّالإ  ْمَھفت  مل  ةقَھرملا 

نم مك  ؟  ةقفَّشلا تناك  نيأ  ؟  ةمحَّرلا تناك  َنيأ 
َِّمتُت نأ  اھل  يغبني  موَّصلاو  ةالصلا  يلایلو  نیبارقلا 

؟ ءافِّشلا َبِسكتو  ىفاعتت  ىَّتح 

ُضرملا اھَدَھجأو   ، ليوطلا ُرَھَّسلا  اھَنھوأ  ذإو 
ٍلُقاثتب اھَرَھظ  ْتَدنسأو  ًةبعتم  ْتَدعق   ، باِئتكالاو
تَضمغأ َّمُث   . ةَّیماخُّرلا ةَدِمعألا  نم  ٍدحاو  ىلع 

. ةَّلمملا ِهتبطُخ  يف  نھاكلا  ىضم  امیف   ، اھیَنیَع

ْتَعفرف  . مھُدَحأ اھَّزھ  ذإ   ، ًةلَّفجُم َتظَقیتسا 
. ةمئان َفِصن  ُلازت  ام  يھو   ، ًةكِبترُم اھَرَظن 
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سیل : ‘‘ لاق ذإ   ، اھُروضح هَجعزأ  َلُجَّرلا  َّنأ  ًاّیلج  ادب 
، انھ نم  يموق  ةأرما ! اي   ، موَّنلل ًاناكم  اذھ 
ٌدِحاو هَّنأ  تَفَرَع   ، ِهبایث نمو  ِكتیب .’’ ىلإ  يبھذاو 

. لكیھلا راَّظُن  نم 

’’. عیطتسأ ال  ‘‘

’’ ؟ نیعیطَتَست ِكَّنإ ال  ِكلوقب  نینَعت  اذام  ‘‘

لیَّللا َلاَوط  انھ  ُتنك  دقل  : ‘‘ ًةِمثعلَتُم تلاقف 
’’. ِيّلصُأ

ىلع اھاَّيإ  اًفقوُم  ٍةنوشخب  اَھبذجو  اھَكسمأف 
’’ ؟ ةمِداخ ِكعم  تَسیلأ  : ‘‘ ربَص ِدافَِنب  َلاقو   . اھیَمدق
. اھُباجحو اھُكنُت  ُهنم  َعونصملا  َرِخافلا  َناَّتَكلا  اًِمّیقم 

َّدُب ال   ‘‘ . ساميدوي نع  اًثحب  اھَیلاوَح  ایلوج  ْتَعَّلطت 
’’. لیَّللا َلالِخ  ام  ٍتقو  يف  ينتَكرت  اھَّنأ 

’’. تیبلا ىلإ  ِكَذُخأیل  اًدبع  يعدَتسأس  ‘‘

. تیبلا ىلإ  َيضمأ  نأ  ُعیطتسأ  ِيّنأ ال  ينعأ  ال ! ‘‘
ِلُخدْألف  . تاعاس َلاَوط  ِيّلصُأ   ، ِيّلصُأ ُتنك  دقل 
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’’. ءافِّشلا َلانأف   ، يل َتنذأ  ول  نوتابألا 

يلَسغُت َّمُث   ، ریھطتلا َسقط  يزاتجت  نأ  ُبجي  ‘‘
ِكلاخدإ نم  َنَّكمتن  نأ  َلبق  سَّدقملا  عوبَنیلا  يف 

ىَّتح  . كلذ يفِرعت  نأ  ِكیلع   . ةأرما اي   ، نوُتابألا ىلإ 
’’. هلإلا اھُرِّرقُي   ، كلذ َدعب   ، ِكتَّحِصل َِكتداِعتسا  َّنإ 

’’. هبُلطت ٍءيش  َّيأ  ُلعفأس  : ‘‘ ديدش سأیب  َتلاقف 

’’. اًریثك ِكُِفّلكُي  ُرمألا  : ‘‘ لاق َّمُث   ، ديدج نم  اَھلَّمأتو 

ىلإ نالقَتنت  هیَنیع  ْتأرو  ؟ ’’ مك : ‘‘ ةعرُسب َتلاقف 
. امھاَّيإ هَتلوانو  امُھتَعزنف   . نیَّیبھذلا اھَیطرُق 

ِّيريرحلا هراَّنُز  تاَّیط  لخاد  لَجَع  ىلع  امُھَّسدف 
. ةَّیبھذلا اھتدِالق  ىلع  هَرظن  َتَّبثو   ، رمحألا

َقبطأف  . ةدودمملا ِهَدي  يف  اھْتَعضوو   ، اًضيأ اھْتَعزنف 
ِلِخاد ىلإ  ٍةعرُسب  اھَعفدو   ، ةنیخَّثلا هَِعباصأ  اھیلع 

. اھَیطرُق عم   ، راَّنُّزلا ِتاَّیط 

’’ ؟ ينُلِخدُت لھ   ، نآلاو ‘‘

’’ ؟ رَخآ ٌءيش  ِكيََدل  َسیلأ  ‘‘
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نیَتبِحاشلا اھيَدي  ىلإ  ُقوف  نم  تَرظن 
ُمتاخلا اذھ  وھ  َّيدل  َيقب  ام  ُّلك   ‘‘ . نیَتشَعترملا

اَّم لـ يبأ  هاَّيإ  يناطعأ  يذلا  ُّيبھَّذلاو  ُّيدروزَّاللا 
’’. ةریغص ًةاتف  ُتنُك 

: اھاَّيإ اًِتلفُم   ، لاق َّمُث   . متاخلا َلَّمأتو  اھََدي  َكسمأف 
’’. اًضيأ هُذُخآس  ‘‘

ىَّتح َمتاخلا  ِتَمََرب   ، اھیَنیع ألمت  عومُّدلا  امیفو 
. ىنمُیلا اھِدي  ِرصنِخ  نع  ِهبحَس  نم  تنَّكمت 
: لاق َّمُث   . ةدالِقلاو ِناطرُقلا  ُثیح  هُّسدي  هْتَدھاشو 

’’. ينیَعبتا ‘‘

علخت نأ  اھنم  َِبلُط  ُثیح   ، ریھطت ِةفرُغ  يف  اھَكرت 
ام يف  اھِدَسَجب  اًروخف  تناك  اَملاطلو   . اھَّلُك اَھبایث 
، اھُلِسغي ُمِداخلا  اذھ  ناك  امَنیب   ، نآلا اَّمأ   . ىضم
، سَّدقملا عوبنیلا  لوخُدل  اًدادعإ  اھَدسج  ّظنُم  اًفِ

ُحورُقلا ِتَفشكنا  ِذإ   . ةبیَخلاو لَجَخلاب  ْتَرعشف 
ًالیلد تناك  يتلا  ةَّيزمرقلا  تامَدَكلاو  ةِحّیقتملا 
َِتیِطعُأ اَّم  ـ لو  . ضماغلا ثیبخلا  اھِضرم  ىلع 

، ةعرُسب هتَِسبلو  هَْتلوانت   ، عساولا َضیبألا  َبوثلا 
. ةلِّفطَتملا ةَّیلوضُفلا  ِنویُعلا  نع  اھَسفن  ًةِرتاس 
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َعوبنیلا يمحت  يتلا  َةرجُحلا  ایلوج  تلخد 
تَحاشأو  . اَھلبق نورظَتني  نيرَخآ  تأرف   ، سَّدقملا

، ةبیھر ةَّيدلج  ٍةرفطب  ٍةباصُم  ٍةأرما  ِنع  اھيَرِظاِنب 
ِّيدلجلا ِحْفَّطلا  ِروثُب  َلایح  ٍزازئِمشا  َةجوَم  ًةمِواقُم 

َمِّروتُم ًالُجر  َْتبقارو   . ةأرملا هجو  يف  ةعَِشبلا 
، َهنولِزنُي ُمَدَخلا  أدب  ْنإ  امو   . ةكِربلا ُلخدي  لصافملا 
ىلإ اوُّرُطضاف   ، ّداح ٍلاعُس  ُةبَون  هتَذخأ  ىَّتح 

. ةبوَّنلا يھتنت  امَثير  راظِتنالا 

ًةأرما ناكف  ةكِربلا  َلخد  يذلا  يلاتلا  ُصخشلا  اَّمأ 
َلیتارت ُمَدَخلا  َدشنأ  دقو   . ةَّدِشب ُفجترت  ةنیمس 

امَّلُك  ، ةمَّغَنُم ًةَّيرحس  ٍتاملك  اورَّرك  َّمُث   ، ًةَّیسقط
ىلإ ّدؤملا  ةيِ ِتاجَرَّدلا  هلإلا  ىضِرل  ٍِبلاط  ُّلك  َلزن 

، دِحاو َرثإ  اًدِحاو  َةكِربلا  نولُخَدي  ءالؤھ  ناكو   . ءاملا
. ام ٌةھاع  وأ  ٌضَرَم  هب  مھنم  ٌّلكو 

ىلع َِزّكرُت  نأ  ْعطَتست  مل   ، ایلوج ُروَد  ءاج  اَّملف 
ام ُّلك  َناك  ذإ  ؛  مَّنرُت وأ  َىلتُت  تناك  يتلا  تاملكلا 

ِحْفَّطلا َتاذ  َةأرملا  وھ  هیف  ریكفتلا  نم  تنَّكمت 
. اًمامت اَھلبق  ةَسَّدقملا  َهایملا  ًةلِخاد  ِّيدِلجلا 
ىَّتح َةأرملا  ُمَدَخلا  َلزنأ  اَّم  لـ َْتبقار  دق  تناكو 
نأ اھیلع  َناك  نآلاف   . ةِمتعملا ةكِربلا  يف  ّطُغ  ْتَسِ
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ةزِّزَقملا روثُبلا  َكِلت  ىلع  ْتَرَج  يتلا  َهایملا  َلُخدت 
. سفَّنلل

ًةَدِعاسُم  ، ماكحإب اھيَدي  مَدَخلا  يديأ  ْتَكسمأ 
ذإ َرعُّذلا  ِتَمواقو   . ةقلَّزلا تاجرَّدلا  لوزُن  ىلع  اھاَّيإ 
َّمُث اھَرھظ  ُدِرابلا  ُءاملا  َمطلف  ءارولا  ىلإ  اھولامأ 

تَّمھو  . اھَھجو َرمغ  ىَّتح  اھَقوفو  اھَیلاوَح  َىلاعت 
، اھلخاد يف  اھَرعُذ  ْتَمظك  اھَّنأ  َریغ   ، خُرصت نأب 

تَصاغ َّمُث   . اھَسَفن ًةِسباحو  اًعم  اھیَتفش  ًةطِغاض 
سَّدقملا عوبنیلا  هایم  يف  َقمعأف  َقمعأ 

امِھنوَك َمغُر  اھیَنیع  ُتيرِبكلا  َقرحأو   ، ةرَّكَعملا
. نیَتضَمغُم

ِةَّوق ِلِماك  ىلإ  تَجاتحا   ، اًدَّدجُم تَِعفُر  امَدنعو 
قَّلستتو مَدَخلا  نم  ًةرِّرحتُم  َضِفتنت  الیك  اِھتَدارإ 

نم ًةجِراخ   ، ِلباقملا َجَرَّدلا  ًةروعسمو  ًةروعذَم 
اَھنودِعاسُي نيذَِّلل  ْتَمستباو   . ةثَّولملا ةكربلا 

دق ناك  اھَھابتنا  َّنأ  ریغ   ، ّدرتُم ةدِ ًةفئاز  ًةماِستبا 
ٍذَئنآ َناكو   ، اھَءارو يذلا  ِلُجَّرلا  ىلع  ًالعف  َزَّكرت 

. ةسَّدقملا َهایملا  ُلخدي 

َبوثلا ِتَعلخ  ُثیح   ، ًةِفجترُم ةیناثلا  َةرجُحلا  َِتلخد 
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. اًعساو َضیبأ  اًكنُت  تَدتراو  لولبملا  َضیبألا 
ىلإ فوشكَم  ٍليوط  ٍقاوِر  يف  رخآ  ٌمِداخ  اھَداتقاو 
ُثیح  ، نویپیلكسألل رِواجُم  ٌعَجھَم  وھو   ، نوُتابألا
دقو  . يعافألا ُةَّوُھ  تناك  هَماَّدُقو   . ًالیل ُنَضحُتس ’’ ‘‘

ِفِحاوَّزلا ِةلتُك  ىلع  مَھبئاكس  ُةنھَكلا  َّبص 
ٍتاوصأب نِیّلَصُمو  َنيدِشنُم   ، ةجئاھلا ةيِّوتلملا 

. هحاورأو ِّيلفُّسلا  َملاعلا  ةَِھلآ  ىلإ  ةیلاع 

َةِدقاف تناك  اھَّنأ  عمو   . نوُتابألا ایلوج  َتلخد   ، اًریخأ
ٍماَعط نم  اھیلإ  مِّدُق  ام  َتبِرشو  َْتلكأ   ، ةَّیھَّشلا
نأ اھنأش  نم  ُریقاقع  امھیف  َناك  امَّبُرف   . رمخو
ىلع ْتَقلَتسا  َّمُث   . ةیفاشلا َمالحألا  َِبلجَتست 
اذإ هَّنأ  تَِملع  دقو   . ديدج نم  تَّلصو   ، موَّنلا ةكيرأ 
ُفحزت ٍتاَّیح  وأ   ، اھَمسِج ُسحلت  ٍبِالكب  ْتََملح 
َتیِظَح دق  اھَّنأ  ىلع  ًةمالع  َكلت  ُنوكت   ، اھیلع

ََّمث نمو   . اھیفَشیس هَّنأو  سویپیلكسأ  ىضِرب 
َّنأ عم   ، اھیلإ ُتاَّیحلاو  ُبِالكلا  َيتأت  نأ  ًةبلاط  ْتَّلص 

. اھتَعَّور نیَتئفلا  اتِلك  َةرِكف 

ّیُخو َلِ  . ًالَّقثُم اھَدَسجو   ، ًةلیقث اَھنافجأ  ْتَّسحأ  َّمُث 
ًابََعت َرثكأ  تناك  اھَّنأ  َّالإ   ، ةفرُغلا َلخد  اًدَحأ  َّنأ  اھیلإ 
ٍلُجر َتوص  تَعِمسو   . رُظنتو اھیَنیع  َحتفت  نأ  نم 
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ِّيلفُّسلا َملاعلا  َةھلآ  اًضِھنَتسُم   ، ةَّقِرب مَّلكتي 
. اھتاباذع نم  اَھیِفشتو   ، اھیلإ َيتأت  يك  هَحاورأو 
ٍةَّوُھ يف  تَقِرَغ  ذإ  َلقثأف  َلقثأ  اھُمسِج  َتابو 

... ةِملظُم

، مجَح ِّلُك  نم  يعافألا  َفالآ   ، َيعافأ اھَتحت  ْتأر 
ٍتاَّیح ةعِّوَرُم : ٍةلتُك  يف  اًعم  ُرَفاضتتو  ىَّولتت 
ًةریغص َيعافأو   ، ةلیئض ًةَّيرصم  ًالالصأو   ، ًةرِصاع

، اموُِرب ةَراَّدلا  ةقيدح  يف  اھتأر  دق  تناك  ةيذؤم  ریغ 
تناكو  . ةبوصنملا اھِسوؤرب  ةَّماس  اربوُك  َلالصأو 
ًالخاد  ، ةعرُسب ىَفخُتو  َزَربُت  ُةقوقشملا  َّنُھُتَنِسلأ 
ُغدلت تَذخأ  ىَّتح   ، برقأف َبرقأو   ، اًجِراخف
َمَرطضا ِنأ  ىلإ   ، ةقِرحُم ٍرانك  ٍةغدل  ُّلكو   ، اھَمسِج

. كلذ ءاَّرج  نم  اھُدَسَج 

. َتظَقیَتساو ًةخراص  ْتَحفاك  َّمُث 

، ةریغصلا اِھتَرجُح  ِلالِظ  يف  ام  ٌصخش  ناك 
اھَسفن ْتَدَھجأف   . ئداھ ٍتوَصب  اھیلإ  اًِمّلكتُم 

، اًشَّوَشُم ناك  اھَرَصب  َّنكلو   ، وھ نَم  َفِرعَتل 
. ةدََّبلُم اھَراكفأو 
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’’ ؟ سُقرَم ‘‘

َّسِح ًةِدقاف   ، اھیَنیع تَضمغأف   . صخَّشلا اھِبجُي  مل 
اًئیطبو اًقیمع  تَسَّفنت  َّمُث  ؟  تناك نيأ   . هاِجّتالا

يف اھَّنإ   . تَرَّكذتف  ، ًالیلق اھُنھِذ  ىلجنا  ىَّتح 
. ءافِّشلا يغتبت  تءاج  دقو   ، نَوتابألا

. ًةرورسَم َنوكت  نأ  يغبني  ناك   . يكبت تَعرشو 
تناكو  . اھِملُح يف  يعافألا  اھیلع  تَفحز  دقف 

. ّحصَتس اھَّنأ  ىلع  ةِھلآلا  ِنَُدل  نم  ًةمالع  كلت 
َتوَص ِنّكسُت  نأ  ْعطَتست  مل  كلذ  َمغُر  ْنكلو 

ول اذام   . اھنھذ يف  هؤادصأ  ْتدَّدرت  يذلا  ِّكشلا 
ُةِھلآلا َِتناك  ول  اذام  ؟  اًئیش ينعي  ال  مُلُحلا  ناك 

نع َّفكلا  َِتلواح  ذإ  اھُردَص  اھََملآو  ؟  اھب ُرخست 
. جیشَّنلا

هُِفنتكت يذلا  َصخشلا  ِتأر   ، اھَسأر ْتَرادأ  ذإو 
لھ  . ِملظملا ِةَرجُحلا  ِنكُر  يف  اًفقاو  لاز  ام  ّظلا  لالِ

- جِّدھتُم ٍتوصب  تَسمھو  ؟  سویپیلكسأ اھافاو 
’’ ؟ تنأ نَم  - ‘‘ ًةیجار ْنكل  ًةفئاخ 

هَّنأ تَكردأف   ، بيرغ ٍسماھ  ٍتوصب  مَّلكتي  َعرشف 
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َریغ ُتاملكلاو   ، ًّالِمُم ُتوصلا  َراص  َّمث   . دِشنُي ناك 
اًدَّدجُم ساعُّنلا  اَھبلغو   . اًعْطَق اھيََدل  ٍةموھفم 
ةَّوُھب َملحت  نأ  يف  ٍةبِغار  َریغ   ، موَّنلا ِتَحفاكف 
َمواقُت نأ  ْعطَتست  مل  اھَّنأ  ریغ   . ديدج نم  يعافألا 

يف تَصاغف   ، اھل َتیطعُأ  يتلا  ِریقاقعلا  َلیعافَم 
... مالظلا

ًةِلبقُم بِالكلا  ِتناك   . تَّنأف  ، حبنت ًابِالك  تَعِمس 
ُضكرت تناك  َيھو   . عرسأف َعرسأو   ، َبرقأف َبرقأ 

ىلإ ْتَتفتلا  اَّم  ـ لو  . ّراح ٍّيرخص  ٍلھَس  َطسو 
ًةعِراستُم  ، برِس يف  ًةِلبقُم  َبِالكلا  ِتأر   ، ءارولا

ْتَفقوو  ، تطقسف ْترَّثعت  َّمُث   . اھَوحن ِضرألا  َربع 
ْتَرعشو  ، ًةثِھال ديدج  نم  اھیَمدق  ىلع  ٍدھَجب 

امو  . عرسأ َضُكرت  نأ  َْتلواح  ذإ  اھیَتئر  يف  ٍةقرُحب 
، ةَّدِشب ًةِحبان   ، اھیلع ْتَقبطأ  نأ  ُبالكلا  ِتَِثبل 

. اھباینأ نع  ًةرِّشكُم 

!’’ ... ينْدِعاسُیل دَحأ ! ينْدِعاسُِیل  ‘‘

، ضوھنلا نم  نَّكمتت  نأ  َلبقو   ، اًدَّدجُم ْتَرَّثعت  َّمُث 
ًةسِحال ال   ، اھیلع ْتعَّمجت  دق  ُبالكلا  َِتناك 

هاَّيإ ًةشِھان  لب   ، ضرملاب َىلتبملا  اھَدَسَج 
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. ًةخِراص اھتَحفاكف   . ةَّداحلا اھباینأب 

ىلع ْتَسلجو   ، ةَّيوق ًةخرص  ًةِقلطُم  َْتظقیَتسا 
أطابت ىَّتح  ٌةظحل  َّالإ  يھ  امو   . ِقّیضلا ريرَّسلا 
سیلف  . مُلحت تناك  اھَّنأ  اًمامت  ْتكردأو  اھُسُّفنت 
نكُّرلا يف  ُرھظي  ّظلا  لالِ هُرمغت  ٍصخش  نم 

نأ ًةفئاخ   ، يكبت ْتَذخأو  اھَھجو  تَّطغف   . ِملظملا
ْتَِثبل ََّمث  نمو   . ديدج نم  ُموَّنلا  اھیلع  َطِغطَغُي 
ىلإ  ، ةليوطلا ةدرابلا  لِیّللا  ِتاعاس  َلاَوط  ًةرِظتنُم 

. عشقني ُمالظلا  أدب  نأ 

اھلأسو  ، رجفلا ِغوزُب  َدنع  لكیھلا  ِمَدَخ  ُدَحأ  اھافاو 
هرَّكذتت نأ  تَعاطَتسا  امب  هتَربخأف   . هب تََملح  اَّمع 

ادب دق  َبارِطضالا  َّنأ  َتظحالو   ، لیصافتلا نم 
. هیلع

َنلأ ؟  مؤش ُريذن  اذھأ  ؟  رمألا يف  ٍبطَخ  ُّيأ  ‘‘
ُعومُّدلاو  ، سافنألا َةروھبَم  ْتلأس  اذكھ  ؟ ’’ ىفاعتأ

، اھُتدعم ْتَشعترا  َّمُث   . ديدج نم  اھیفاوُت  ُداكت 
اھيََدي ْتَقبطأف   . ةكیشو ايریتسِھ  ِةبوَنب  ًةرِذنُم 

. رمألا ِتحَفاكو   ، ةَّدِشب
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ةفطاعلا نم  ٍلاخ  هُھجوو   ، ءودھب ُرِظانلا  اَھنأمطف 
. ریَخ َریَشب  سویپیلكسأ  َلسرأ  دقل  : ‘‘ ىرخُأ ًةَّرم 
َّنإ  . ّيداع ٌرمأ  اذھ   . ةریثك ٌبِالك   ، ةریثك ٍعافأ 
انِھلإ ىدل  ةمیظع  ًةوظُح  َْتلان  دق  ِِكتاولص 

’’. ىلعألا

نم جاعِزنالاب   ، ضماغ ٍوحن  ىلع   ، ایلوج تَرعشو 
ًابیھر اًئیش  ام - اًئیش  هینیَع  يف  ْتأر  دقل   . هِریسفت

اھل ُلوقي  ناك  نآلا  هَّنأب  ٍنیقي  ىلع  تناكو   . اًِقلقُمو
َّالأ َْكلامتت  ملف   ، كلذ عمو   . هِعامَس ىلإ  ْتَقات  ام 

’’ ؟ اًدَّدجُم ىفاَعتأس   ، اًذإ : ‘‘ لأست

ُّدَریس  ، بِسانملا تقولا  يف   ‘‘ . هسأرب أموأف 
’’. ِكَتَّحص سویپیلكسأ 

مك َدعب  بِسانملا ! ِتقولا  يف  : ‘‘ بائتكاب َتلاقو 
’’ ؟ نمَّزلا نم 

’’. ةأرما اي   ، ناميإلا نم  اًديزم  يدبُت  نأ  ِكیلع  ‘‘

ةَّرُم ـ لا َةيِرخُّسلا  َيقبُت  نأ  تلواحو   . تَِملَع ٍذئدنع 
يرُأ فیك  : ‘‘ تلاق ذإ  اھتوَص  نع  ًةدیعب 
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ىَّتح ًایفاك  ًاناميإ  يدنع  َّنأ  سویپیلكسأ 
اھَّنإف  . يتأیس ناك  امب  ْتَملع  دقو  ؟ ’’ يَنیفشي
ِةنھك نم  ةيافكلا  هیف  امب  كلذ  ْتَعمس  ام  اًریثك 
يف ْتَقفخأو  مُھاضِر  ْتَسمتلا  نيرخآ  ٍةھلآ  ِةَّتس 

. هزارحإ

ِرَھَسب  ‘‘ . هانیَع ْتَقاض  دقو   ، ًالیلق هَسأر  ُرِظانلا  َعفر 
. ةَّيرذَّنلا نیبارقلابو   ، لُّمأتلاب  ، ةالَّصلاب  ، يلایللا

َبِسانملا َركُّشلا  يدبُت  نأ  بجي   ، نیَفاعتت امَدنعو 
’’. ةِمّیق ايادھب 

اھيََدل نُكت  مل   . اھینیَع ْتَضَمغأو   ، هنع اًدیعب  تَرظن 
يف ٍةبغر  ُةَّيأو   ، ةليوطلا لیللا  تارھَسل  ٍةَّوق  ُةَّيأ 
ام يف  اھتَّدع  يتلا  ةورَّثلا  َّنأ  امك   . لُّمأتلاو ةالصلا 
دق رمُعلا  َلاَوط  ًةھَّفَرُم  اھئاقبإل  ًةیفاك  ىضم 

اَھطفش امدعب   ، ًابيرقت ٍءيشال  ىلإ  تلءاضت 
َّمُث اھتَّیكلم  َِمظعُم  نم  اھدَّرج  دق  هَّنإف   . سُميرپ
َبكر  ، هابالاك َلثم   ، هَّلعلو  . سُسفأ نم  ىفَتخا 
ُدَجي ُثیح   ، امور ىلإ  اًدِعتبُم  َرحبأو  ٍةنیفس  يف 
نم ءطبب  ُتومت  يھو  اھَتبقارُم  نم  ًةراثإ  َرثكأ  ًةایح 

. لوھجم ٍضَرَم  ءاَّرج 
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يقب دق  هَّنأ  طقف  ةلیلق  ٍماَّيأ  ُذنم  تَِملع  دق  تناك 
ِشیَعلل يفكي  داكي  ال  لاملا  نم  ٌریسي  ٌرَزن  اھل 
َلیلقلا َِرّفوت  نأ  اھعسُو  يف  ناكو   . ةطیسب ٍةحارب 
يذلا عوَّنلا  نم  ةَّيرذَّنلا  نیبارقلا  لجأل  َلیلقلا 
ءاضعألل بھذ  نم  ٍخَسُن  هیلإ : لكیھلا  ُرِظان  َحَّم  لـ

ََملألا وكشت  نُكت  مل  يھو   . اھُِملؤت يتلا  ةَّیلخادلا 
... راِشتنالا يف  َذِخآلا  َفعَّضلا  ِتَكَش  ام  ِردَقب 
، شاعترالا ِتابَون   ، قُّرعَّتلاو َنایَثَغلا   ، ةتباثلا ىَّمُحلا 

هذھف  . ةروتسملا اھئاضعأ  يف  ةِحّیقتملا  َحورُقلا 
. كاھنإلا ىَّتح  اھتَفزنتسا  اھُّلك 

اذكھ ؟ ’’ ِكُتاناعُم َيھتنِتل  ِكَسفن  نیلُتقت  اذامل ال  ‘‘
هَّنأ اًقحال  تكردأ  ام  يف  اھل  لاق  دق  سُميرپ  ناك 
ّلخ يصِ  ‘‘ . اھَرُجھي نأ  َلبق  ریخألا  امُھَثيدح  ناك 

!’’ سؤبلا نم  ِكَسفن 

َنوكتو َتومت  نأ  دِرُت  ملو  شیعت ! نأ  ْتَدارأ  اھَّنأ  َریغ 
َهِجاوُتو َتومت  نأ  ْدِرُت  مل   . ةَّيدبألا َلاَوط  ٍمالظ  يف 

. اھُرِظتني ٍلوھجم  ٍبعُر  َّيأ 

. ةفئاخ تناك  دقل 
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ٍديدج نم  ًةرِظان   ، ’’ لاملا نم  ٌلیلق  َّيََدل  : ‘‘ تلاق
َلوقت نأ  راظتناب  اًتماص  َسلج  يذلا  رظانلا  ىلإ 

. ينَرجَھو يكالمأ  ََمظعُم  يجوَز  َذخأ  دقل   ‘‘ . اًئیش
ٍةَّيرَذن َنیبارق  ِميدقَتل  يفكي  ام  َّيدل  سیلف 

’’. ساحُن نم  ىَّتح  وأ   ، ةَّضف وأ  بھذ  نم  ةعونصم 

!’’ ءاثِّرلاو فسألل  وعَدي  ٌرمأ  : ‘‘ ساسحإ ِالب  لاقف 
يكُرتا  ، ًءاجر  . ّفَّرلا ىلع  ِكُباِیث  : ‘‘ ًالئاق  ، ماق َّمُث 

’’. كانھ كنُّتلا 

. هثاِرتكا ُمدع  اھَقعصو 

ُرثكأ يھو   ، ديدج نم  ًةدیحو   ، ةكيرألا ىلع  ْتَدعق 
َدعب ْتَضھن  َّمُث   . ءيشب َرُعشت  نأ  نم  ًابائتكاو  ًابَعت 
دق ناك  يذلا  َضیبألا  َبوَّثلا  ِتَعزنف   ، ليوط ٍتقو 

قرزألا َّصاخلا  اھَكنُت  تَِسبلو   ، اھل َيطعُأ 
يَتَمحش ْتَسملو   . معان َقرزأ  ٍناَّتَك  نم  عونصملا 

، ةَّیبھذلا اھالُح  ُرِخآ  تناك  ُثیح   ، اھَتبقرو اھَینُذُأ 
اَھلاش َْتلوانت  َّمُث   . اھَیبنج ىلإ  اھيَدي  َتلزنأو 
رھَّزلاب ةزَّرطملا  ةنیمثلا  ةقینألا  ِةیشاحلا  اذ  َقرزألا 

. اھیَِفتكو اھسأر  ىلع  هْتَقلأو  هْتََنثو 
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. قاوِّرلا ىلإ  ًةجِراخ  تَشم   ، ًالیلق اھَنقذ  ْتَعفر  ذإو 
، اھَتلَیل ْتَضمأ  فیك  اھولأسو  ٍمَدَخ  ُةَعِضب  اھَفقوأف 

َْتبذكو ْتَمستباف   . اَھتالص ُةھلآلا  َِتباجَتسا  ِلھو 
. اھاوَلب نم  َتیِفُش  دق  اھَّنإ  ًةلئاق 

!’’ سویپیلكسأل اًدمَح  : ‘‘ دحاو َرثإ  اًدِحاو  اولاقف 

، نُلیپورُپلا َّمُث   ، ءانِفلا ًةِرباع  ةعرُسب  تَشَمو 
نأ ْتَدارأو   . سانلاب ّظَتكملا  ِ عراشلا  ىلإ  تَجرخو 
، سُسفأ يف  انھ  اھتراد  يف  ال   ... اھتَیب يف  َنوكت 
نم ًةلفِط   ، امور يف  ةرادلا  ىلإ  َدوعت  نأ  ْتَدارأ  لب 
اھیف يتلا  تاقوألا  ىلإ  َعجرت  نأ  ْتَدارأو   . ديدج
ًةلیمجو ًةِقّلأتُم   ، اھَمامأ ًةَّدتمُم  اھُّلُك  اھُتایح  تناك 

، تاناكمإلاب ًةنآلم   ، ةديدجو اًرِكب   ، رجَفلا ِناولأك 
. صَرُفلاب ًةلفاح 

مكف  ، كلذ اھل  َحیتُأ  اذإو   . ديدج نم  أدبت  نأ  تَدارأ 
ُنوكتس مكو   ، فلتخم ٍوحن  ىلع  َروُمألا  ُلعفَتس 

! ةفلتخم ُجئاتنلا 

، كلذ اھیطعُیس  سویپیلكسأ  َّنأ  تَّنظ  دق  تناك 
اھتاولصو ةَّیلیَّللا  اھتارھسو  اھَنیبارق  َّنأ  تَّنظ  امك 
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َلسرأو  ، تاَّیحلا َلسرأ  هَّنإ  َّمُث   . كلذ اھُبِسكُتس 
. بِالكلا

هَّلك كلذ  َّنأ   ، اھناِیك ِقامعأ  يف   ، تَِملع كلذ  عمو 
. سئابلا سئایلا  ُطخُّسلا  اھَرمغف   . َثبَعب اًَثبَع  ناك 

َيفشت نأ  َكُِنكمُي  ال  كلذ ! َّالإ  َتسل  تنأ  رَجَح ! ‘‘
َّمُث تْیَم ’’! ٍدراب  ٍرَجَح  ىوس  اًئیش  َتسل  َكَّنإ  اًدَحأ !

. صخشب تَمَدطصا 

!’’ نیبھذت َنيأ  ىلإ  يِھبَتنا  ةأرما ! اي   ، ٌةنعل ِكیلع  ‘‘

. تَضكرو  ، ًةیكاب ایلوج  تَرجفناف 
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١١

َدنع ةَّيرصیَق  ءانیم  يف  اڤرینیم  ُةنیفسلا  ِتَسَر 
ٌِكلَم اھانب  دق  َةنيدملا  َّنأ  عمو   . عیبرلا ِءفِد  ِءادتبا 

، ةَّینامور ةنيدم  َلثِم  سُقرَم  اھَدجو  دقف   ، ّيدوھي
ِةنيدملا َلثم   ، خانُم ـ لا يف  مأ  رھظملا  يف  ٌءاوس 

، نورُق ةعبرأب  َكلذ  َلبقو   . اھیف ىَّبرت  يتلا  ةدلاخلا 
اوََنب نوُّیقینیف  ِهتاذ  عقوملا  كلذ  يف  َنطوتسا 

، وتارتسا ةعلق  هوَّمس  اًنَّصحُم  اًریغص  ىًسرَم 
َهلعجو ىسرملا  َعَّسَو  َّمُث   . مِھكولُم ِدَحأل  اًماركإ 
ةديدجلا هَتنيدم  ىَّمسو   ، ریبكلا ُسُدوریِھ  ًاّيرصع 
سُطسغُوأ روطاربمإلا  ِفَرَش  ىلع  ةَّيرصیَق ’’ ‘‘

يف ئناوملا  ِّمھأ  نم  ًةدحاو  ةَّيرصیَق  ْتتابو   . رصیَق
نومكحي نيذلا  ِةالُولا  َّرقمو   ، ةَّيروطاربمإلا

. نیطَسلف

، امور ىلع  هانیَعو  ةنيدملا  ىنب  دق  سدوریھ  ناك 
َرھظو  . نیبولغملا نِیّینانویلا  نم  ٍراِدتقاب  اًریعَتسُم 

رامضملاو جَّردملا  يف  ٍةَّوقب  ُّيقيرغإلا  ُریثأتلا 
ُلكیھلا اًضيأ  كلانھ  ناكو   . ءاملا ِتاوَنَقو  تاماَّمحلاو 
ِلیثامت نع  ًالضف   ، سُطسغُوأل اًميركت  ُأَشنملا 
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َطخُس ُریثُت  لازت  ام  ىَّتش  نِیّینانويو  نِیّینامور  ٍةِھلآ 
. اًریثك دوھیلا  ِراربأ 

ام اًریثك  تاعاِزّنلا  َّنأب  اًمامت  اًِملاع  سُقرَم  ناكو 
ُرِخآف  . نِیّینانویلاو دوھیلا  ةنيدملا  لھأ  نیب  َتبِشن 

، نینس ِرشَع  َلبق  اھُترارش  ْتَقلطنا  ةیماد  ٍةرَوث 
َّالإ سُطیت  ِهنباو  نايزابسَف  روطاربمإلا  نم  ناك  امو 
، سدُقلا ةنيدم  ىلع  امھِفحز  َلبق  اھاقَحَس  ْنأ 

نايزابسَفب يِدوُن  دق  ناكو   . ةَّيدوھیلا ِبلَق 
َعَّفر ْنأ  َِثبل  امو   ، ةَّيرصیَق يف  انھ  اًروطاربمإ 

. ةَّینامور ةَرمعتسُم  ىلإ  ًالاح  ةنيدملا 

ةَّيديدحلا اھَتضبق  امور  ماكحإ  نم  مغُّرلا  ىلعو 
رارقتسالا َمدع  َّنأ  سُقرَم  َكردأ   ، ةنيدملا ىلع 

. ةِقّیضلا عراوشلا  يف  ىشم  ذإ   ، ًاّیتَحت اًراَّیت  َّلظ 
ةنَّیعُم ٍءازجأ  ِلوخد  نم  َسُقرَم  ُسُرَیتاس  َرَّذح  دقو 
َبھذ اھنیَعب  ءازجألا  كلت  ىلإ  امَّنإ   ، ةنيدملا نم 

نأ َدارأ  َوھو   ، ةَّسدَھ َبعش  اوناك  َكئلوُأف   . سُقرَم
يف میمصتلاو  ِدانِعلا  يِغلاب  مَھلعج  اذام  َفِرعي 

. مھناميإ

يذلا ِفنُعلا  يف  ریكفتلا  ىلع  ٍتقو  َّيأ  ْدَِّدبُي  مل 
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ناك دقف   . نيرویَغلا يديأ  ىلع  هل  ُضَّرعتي  دق 
يف هَِدَجي  نل  وھو   ، ةَّسدَھ َهلإ  َدجي  ْنأل  ىعسي 
يف الو   ، ةَّینامورلا نیبراحملا  تاحاسو  تاماَّمحلا 

ُتامولعملاف  . نامورلا راَّجُّتلا  نم  ِهئالمُز  لزانم 
ءالؤھ ُلوقُع  اھیلع  َتلمَتشا  اھیلإ  ُجاتحي  ناك  يتلا 
ِدانِعلا ُریظن  اًمامت  مھل  نيذلا  دوھیلا  نِیّینطولا 

. ةَّسدَھ ىدل  هَسمل  يذلا 

ىرَتشا  ، سُقرَم لوصُو  نم  ماَّيأ  ةثالث  ِنوضغ  يف 
ًالیلدو  ، ةَّيِّربلا ِهتلحِرل  ًةنوؤمو   ، ًاّيوق ًاّيوارحص  ًاناصِح 

( ِسنویتاتسا ليدبتلا ( َزكارمو  َقُرُّطلا  ُِنّیبُي 
َدعبو  . َّنُھَنیب ِتافاسملاو   ( ِستاتِڤیس تادْلَبلاو (
َناصحلا ىطَتما   ، ةطيرخلا ةسارد  يف  هاضمأ  ٍمَوي 
ِّيقرشلا بونجلا  َوحن  اًھِّجوتم  ةَّيرصیَق  نع  اًدِعتبُم 

. ةرماَّسلا ةقطنم  يف   ، ةیطَسبِس ىلإ 

مویلا ِرصَع  ِلئاوأ  يف  ةنيدملا  ىلإ  سُقرَم  َلصو 
َةنيدملا كلت  َّنإ  اًقَّبسُم  هل  َلِیق  دق  ناكو   . يلاتلا

َةنيدم ةھَُّبألا  يف  تَسفان  َةميدقلا  ةَّيدوھیلا 
هلوصُو َلبق  هَمامأ  ْتَرھظ  دقو   . اھبارخ َلبق  سدُقلا 

. َلبَج ىلع  ًةیلاع  تناك  اھَّنأل  ؛  ليوط ٍتقوب  اھیلإ 
نم ِراحبإلا  َدنع  سُرَیتاس  عم  هثيداحأ  نمو 
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ةیطَسبِس َّنأ  َِملع   ، اڤرینیم ِنتَم  ىلع  سُسفأ 
نوُّیناربعلا اھسَّسأ  يتلا  ُةدیحولا  ُةنيدملا  يھ 

دقو  ، ةرماَّسلا ىعدُت  ُةنيدملا  كلت  تناك   . ىمادُقلا
. ةنس ةئم  عست  نم  َرثكأ  َلبق  يرمُع  ُكلملا  اھانب 
امیف  ، ةَّیلامشلا ةَّیناربعلا  ةكلمملل  ًةمِصاع  تناكو 
اذوَھي ةكلممل  ًةمصاع  سدُقلا  ُةنيدم  تناك 

. ةَّیبونجلا

َحبذ انُھف   . ٍمادو ٌليوط  ٌخيرات  ةنيدملا  َكلِتل  ناك  دقو 
هلإلا ةنَھك  نم  ٍةئم  َعبرأ  اَّیليإ  هُمسا  ٌّيدوھي  ٌّيبن 
بآخأ كلملا  ُةلالُس  تَضَّرعت  ُدعب  ام  يفو   . لعب

، ٍلُجر َِدي  ىلع  ةدابإلل   ، َلبازيإ  ، ةَّیقینیفلا هتجوزو 
َلكیھ َلعج  َّمُث  لَعب  هلإلا  ةََدبَع  َحبذ   ، وھاي هُمسا 
َكفس َّنأ  ریغ   . ةجاحلا ءاضَقل  ًاناكم  هلإلا  َكلذ 

. كانُھ ِهتني  مل  ءامِّدلا 

نوُّيروُّشألا َةرماَّسلا  ازغ   ، نوُرقلا ِّرَم  ىلعف 
َدمع  ، اًریخأو  . نوُّینودقملاو سرُفلاو  نوُّیلبابلاو 

، لَّوألا سُناكریَھ  اَّنحوي  هُمسا  ٌّينومسح  ٌدئاق 
نم ٍةَّيدوھي  ٍةكلمم  نم  اًءزُج  ةنيدملا  لْعَج  ىلإ 

ىلوَتسا  ، اًقحال ِنَینرَق  نم  َّلقأ  َلبق  ْنكلو   . ديدج
ىدھأ َّمُث   . امور ِةحلصمل  ةنيدملا  ىلع  يیپموپ 
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سدوریھ ىلإ  َةرماَّسلا  ُسُطسغوُأ  ُرصیقلا 
ُّيدوھیلا ُكلملا  اذھ  َقلطأ  ٍءاطبإ  ِنوُد  نمو   ، ریبكلا

ٌةظفل هذھو   ، ’’ ةیطَسبِس : ‘‘ اًديدج اًمسا  اھیلع 
ُِلباقُي سوطَسبِس ’’  ‘‘ اھُرَّكذُم ةَّینانوُي 

. ناموُّرلا ِةَغُلب  سُطسغوُأ ’’ ‘‘

، باوبألا َربع  ًاِبكار   ، ةنيدملا ىلإ  سُقرَم  َلخد  اَّم  لـ
ُریثأتلا هفَّلخ  يذلا  َزِرابلا  ََعباَّطلا  ًةیناث  ىأر 
يطِلَتخُم ناَّكُّسلا  ناك  دقو   . ّينانویلاو ُّينامورلا 

سُقرم دجوو   . دوھي  ، بَرَع  ، نانوي  ، نامور سانجألا :
ذإ  . اًقُدنُف ىَّمسُي  ناك  ام  وأ   ، اًقُدنُف قوُّسلا  ِبرُقب 
يذ ٍّيِمحَم  ٍءاِنف  نم  ٍلیلقب  َرثكأ  عقاولا  يف  ناك 
يف ٍرانو  ةَّیلخادلا  ناردُجلا  ةاذاحُمب  َفئاقس 

. لاح ِّلك  ىلع  ىًوأم  َرَّفو  هَّنأ  َّالإ   . طسولا

ىلإ َعَجر   ، لَسَتغاو تاماَّمحلا  ىلع  َجَّرع  امَدعبو 
، ِكلاملا ىلع  ةلئسألا  َضعب  َحرط  ُثیح   ، قُدنُفلا

. سُخلَم هُمسا  َرظَّنلا  ُّداح  ٌلیحن  ٌّينانوُي  وھو 

ىَّتح  . دوھیلا ِهلإ  نع  ثحبلا  يف  كَتقو  ُدِّدبُت  َتنأ  ‘‘
ُّيأ َلوح  مھنیب  ام  يف  نوعَزانَتي  مھُسفنأ  مُھ 
يف نيذلا  كئلوُأف  سَّدقملا . ُلبجلا  وھ  ٍَلبَج 
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ُناكملا وھ  ميِّزِرِج  َلبج  َّنإ  نولوقي  ةیطَسبِس 
’’. هب َيِّحضُي  يكل  هَنبا  ُمیھاربإ  َذخأ  هیلإ  يذلا 

’’ »؟ هب يِّحضُي   » كلوَِقب ينَعت  اذام  ‘‘

َبلط  ، میھاربإ هُمسا  ٍلُجَرب  دوھیلا  ُسنج  أدب  ‘‘
يف هَقِزُر  يذلا  دیحولا  هنباب  َيِّحضُي  نأ  مھُھلإ  هنم 
َهلاق اذھ  هُسفن .’’ ُهلإلا  هب  ُهَدعو  امدعب  هتخوخیَش 

. سُقرَم ِسأك  يف  اًرمخ  ُّبصي  وھو  سُخلَم 

اذكھ  ‘‘ . حَرملا ىلإ  ُرقتفت  ًةكحِض  سُقرَم  َكِحضف 
!’’ ةيادبلا ذنم  هتَّصاخ  ُهلإلا  اذھ  َلتق  اًذإ 

. راظنملا اذھب  رمألا  ىلإ  نورُظَني  ال  مھَّنإ  ‘‘
َناميإ ُنِحتَمي  ناك  هللا  َّنأ  نودقتعي  نوُّیناربِعلاف 

هللا َّبحي  نأ  اذھ  ُمیھاربإ  ُراتخيأ   . اذھ لَّوألا  مھیبأ 
يف میھاربإ  َحجن  دقو  ؟  دیحولا هنبا  نم  َرثكأ 
نم اًدحاو  اذھ  ُّدعُيو   . هَنبا هللا  ىَّجنف   ، ناحتمالا
َةعاطإ َّنإف   . ّينيدلا مھخيرات  يف  ثادحألا  ِّمھأ 

هنم نيرِّدحتملا  َلَعَج  ام  يھ  هِھلإل  میھاربإ 
اوفِرَعي نأ  َّدُب  مھَّنأ ال  ُبَسحت  دقو  ِيِراتخُم هللا .’’ ‘‘
َعضوَم راص  َعقوملا  َّنكلو   ، ثَدَحلا كلذ  ىرج  َنيأ 
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اَّيرُم ـ لا اَّمإ  وھف   . ّطخلا ىلع  ام  ٍَةطقُن  َدنع  ٍفالِخ 
ًایشَم هُغولب  ُِنكمُي  يذلا  ميِّزِرِج  اَّمإو  بونجلا  يف 
ِةنيدم يف  َدوھیلا  َّنأ  َروُمألا  ِلِّھَسُي  ملو   . انھ نم 

يف انھ  َنيذلا  كئلوُأ  ىلإ  نورظني  سدُقلا 
’’. اًدَسفُم اًسنِج  مھراِبتعاب  ةرماَّسلا 

’’ ؟ َِمب اًدَسفُم  ‘‘

يفو  . يِدّیس  ، ناَّیمَمُأ انأو  َتنأف   . مَُمألا ِةرَھاصُمب  ‘‘
نم ًةرشابُم  اًرِّدحَتُم  َدلوُي  مل  ٍصخش  َّيأ  َّنأ  عقاولا 
اذھب نوِثّبشتُم  مُھف   . مَُمألا نم  ُنوكي  اذھ  َمیھاربإ 

ال مُھَنيِد  نوقنَتعي  نيذلا  كئلوُأ  ىَّتح   . دانِعب رمألا 
’’. اونَتخُي نأ  َدعب  ولو   ، نیلیصأ اًدوھي  نوُّدَعُي 

ُناتخلا هُّرجي  امب  َعمس  دق  ناك  ذإ   ، سُقرَم َلفجأف 
ةَّیلقعلا هاوق  ِلِماك  يف  ٍلُجر  ُّيأ   ‘‘ . ِبقاوع نم 

’’ ؟ ةَّیجَمَھلا ةسَرامملا  هذھ  ىلع  ُِقفاوُي 

ةعيرشلل َعضخي  نأ  دارأ  نَم  ُّيأ  : ‘‘ سُخلَم لاقف 
مھِنكمُي َدوھیلا ال  َّنأ  يھ  ةلكشملا  امَّنإ   . ةَّيدوھیلا
نورِمضُي مھَّنإ  َّمُث   . مُھَنیب ام  يف  ُقاِفّتالا  ىَّتح 
دوھیلاف  . ّينامور ُّيأ  ُرِمضُي  اَّمم  َلوطأ  اًتقو  َنئاغضلا 
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نوضِغبُي لیلجلاو  ةَّيدوھیلا  ِيَتقطنِم  يف  نيذلا 
ثدح امب  ٌةقالع  ِرمأللو   ، ةرماَّسلا يف  انھ  نيذلا 

، ىضم ام  يف  ٌلكیھ  انھ  ناك  دقو   . نورُق َلبق 
اَّنحوي هُمسا  ٌّينومسَح  ٌّيدوھي  ُهَرَّمد  ْنكلو 

َّنإ  . اًضيأ كلذ  نوُّيرماسلا  َسني  ملف   . سُناكریَھ
ٌرْدَق كئلوُأو  ءالؤھ  َنیبف   . ىدملا َةليوط  ًةِركاذ  مھل 
مھَنیب ُةَّوھلاو   ، رودُّصلا يف  ةنیغضلا  نم  ٌریبك 

’’. نَمَّزلا ِّرم  ىلع  عسَّتت 

نم ًابعش  ُدِّحوُت  ٍدحاو  ٍهلإ  َةدابِع  َّنأ  ُدقتعأ  ُتنك  ‘‘
’’. بوعُّشلا

نم قَِرفو  بازحأ  ىلإ  نوُّقَشنُم  دوھیلا  َّنإ  هَھ ! ‘‘
، نورویَغلاو  ، نوُّینیِّسألا كَدنِعف   . عون ِّلك 

نوُّيرِماسلا كَدنِعو   . نوُّیقوُّدصلاو  ، نوُّیسيِّرَفلاو
، سَّدقملا ََلبجلا  هتفصب  ميِّزِرِج  نوِنلعُي  نيذلا 
َدنع نوُّلَصُي  اولاز  ام  نيذلا  ةَّيدوھیلا  دالب  وُّیناربِعو 
َفئاوط َكَدنِع  َّنإ  َّمُث   . مِھلكیَھ ِناردُج  نم  يقب  ام 
ءالؤھ  ، ًالثم  . نیح َّلك  ًةأجف  ُزربت  ًةديدج 
ِقَرِفلا َِمظعُم  نم  َرثكأ  اوُماد  دقو   . نِیّیحیسملا
ًابيرقت مھَّلُك  مھودََرط  دق  َدوھیلا  َّنأ  عم   ، ىرُخألا
مزعلا اودَقَع  ُءَِّالقأ  ُدَعب  انُھف   . نیطسلف جراخ  ىلإ 
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هَّنإ كل  ُلوقأو   . نيرخآلا صیلختو  ءاقبلا  ىلع 
نأ كُِنكمُي   ، نیطسلف يف  نوُّیحیسم  َدجُو  امُثیح 
ُمَجرُیس اًدَحأ  َّنأو  ُلصَحیس  ًابغش  َّنأب  َنَّقیتت 

’’. ةراجِحلاب

ةیطَسبِس يف  انُھأ  : ‘‘ سُقرَم لأسف 
’’ ؟ نوُّیحیسم

ُریغ كلذف   . مھب ٍةقالع  ىندأ  يل  َسیل  امَّنإ   . ءَِّالقأ ‘‘
’’. ةَّيراِجّتلا ةحلصَملل  عفان 

’’ ؟ مُھَدِجأ نأ  ينُِنكمُي  َنيأ  ‘‘

الف  ، كلذ َتلعف  ْنإو   . بارتقا َّيأ  مھنِم  ْبرتقت  ال  ‘‘
نوھَركي َدوھیلا  َّنإ   . يقُدنُف ىلإ  مھنم  ٍّيأب  ِتأت 

’’. نامورلا نوھركي  اَّمم  َرثكأ  نِیّیحیسملا 

ُثیح ؛  ةكرتشُم ًةَّیضرأ  امھَنیب  َّنأ  َبسحأ  ُتنك  ‘‘
’’. هَسفن هلإلا  امھل  َّنإ 

هُفِرعأ ام  ُّلُكف   . بِسانملا ریغ  َلُجرلا  ُلأست  تنأ  ‘‘
دق حیسملا  َّنأب  نونمؤي  نِیّیحیسملا  َّنأ  ًابيرقت 

. اًرِخاس َكِحَض  َّمُث  عوسي .’’ هُمساو   ، اًّقح َءاج 
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هللا هَحسَم  نَم  هَّنأ  ضَرتفُي  يذلا  اذھ - ُعوسيو  ‘‘
يف ةریغص  ٍةلبزم  نم  َعلط  مھِداقتعا - َبَسح 
ٍءيش َّيأ  َّنإ   ، ينقِّدص  . ةرصانلا اھُمسا  لیلجلا 
وداَّیص اِھلھأ  َمظعُمف   . لیلجلا نم  ُعلطي  ال  حلاص 
ْعلطي مل  اًنیقي  ْنكلو   ، ٌةلَھَج ٍمَنَغ  ُةاعُرو  ٍكَمَس 

نأ ُضَرتفُي  ذإ   . دوھیلا هُرظتني  يذلاك  ٌحیسَم  مھنم 
تاوامَّسلا نم  ُلزني  ًابِراحُم  اًكِلَم  ُحیسملا  َنوكي 

نوِدبَعي نوُّیحیسملا  امَّنإ   . ةكئالملا نم  ٍشیج  عم 
، َِبلُص دق  هَّنأ  كلذ  ىلإ  ْفِضأ   . اًراَّجن ناك  اًحیسَم 
. تاومألا نیب  نم  ماق  هَّنأ  نومعَزي  مھَّنأ  عم 

َلمكأ َعوسي  َّنإف   ، ةفئاطلا هذھ  ُلوقت  اَمبسحو 
ام ىوعَّدلا  هذھ  يف  َّنإف   . اَھلطبأ َكلذبو   ، ةعيرشلا
ناك ْنإو   . دبألا ىلإ  ًةَّرِمتسُم  ٍبرح  ِءاقبإل  يفكي 
ِنوضغ يف  اًمامت  هُفِرعأ  ُّتب  دِحاو  ٍءيش  نم 

وھف  ، سئابلا دلبلا  اذھ  يف  اھُتشِع  ًةنس  َنيرشع 
. ةعيرشلا الَول  ًاّيدوھي  نوكي  ال  َّيدوھیلا  َّنأ  اذھ :

’’. َهنوسَّفنتي يذلا  ُءاوھلا  يھف 

اًئیش كل  ُلوقأسو  : ‘‘ فاضأو  ، هَسأر سُخلَم  َّزھ  َّمُث 
مھو  ، امور ىدل  اَّمم  َرثكأ  َنیناوق  مھيََدل  َّنإ  ُدعب :
اَھبتك يتلا  ُمھُتارَوت  مھيََدلف   . اًمئاد اھیلع  نوديَزي 

. ةَّیقُلُخلاو ُةَّینَدملا  مھُنیناوق  مھيََدل  َّمُث   . ىسوم
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، ماعطلاو ءاذِغلاب  ًةَّصاخ  َنیناوق  مھيََدل  َّنإ  ىَّتح 
دوھیلا ىدل  َّنإ   ، اًمَسَق  . مھُدیلاقت اًضيأ  مھيََدلو 
يضَقي َنيأو  َفیك  ىَّتح   ، ءيش َّلك  ُّصخت  َنیناوق 

!’’ ءالَخلا يف  هَتجاح  ُناسنإلا 

نع ًةَّرم  ةَّسدَھ  هَْتلاق  اًئیش  َّنإ   . سُقرَم َمَّھجتف 
يھف  . لیئَض ٍران  ِناِسلك  هنھذ  يف  َضَمو  ةعيرشلا 
ةلیلق ٍتاملكب  ةعيرشلا  َلِماك  ْتَصَّخل  دق 
كلت َنَّود  دق  وھو   . لَّوألا ایلوج  ِجوز   ، سويدوالكل

، ىرُت  . هل اِھتاملك  أرق  َّمُث   ، هجورُد ِدَحأ  يف  تاملكلا 
؟ تاملكلا كلت  تناك  اذام 

’’. فرعأ نأ  يغبني  : ‘‘ هسفنل سُقرَم  َمتمتو 

’’ ؟ اذام َفرعت  نأ  : ‘‘ سُخلَم لأسف 

’’. ُّقحلا وھ  ام  ‘‘

. مِھاف َریغ   ، سُخلَم سَّبعف 

’’ ؟ ميِّزِرِج َلبَج  ىلإ  ُلِصأ  فیك  : ‘‘ سُقرَم لاقو 

ىرتف  ، بابلا نم  اًجراخ  َيشمت  نأ  َّالإ  كیلع  ام  ‘‘
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ميِّزرج َلبجو   ، لامشلا ىلإ  لابیِع  َلبج  نیَلبَج :
يداو ىلإ  ّدؤملا  يِ ُّرمملا  امھنیبو   . بونجلا ىلإ 
ضرأ  » ىلإ ًایتآ  میھاربإ  ربع  كانھ  نم   . سُلبان

«’’. ءابآلا

. ةَّیبھذ ٍدَقن  َةعِطق  سُقرَم  َهلَوان 

. ال هعباصأ َنیب  اَھَبلق  ذإ  ًالیلق  سُخلَم  ابِجاح  َعفتراو 
َربع ُقيرطلا  كُذخأیس   ‘‘ . ٌّينغ َّينامورلا  اذھ  َّنأ  َّدُب 
َّنإ  . اًقداص اًريذحت  كُرِّذحُأ  ِيّنكل   ، راخوس ِةنيدم 
، نیطسلف نم  ٍناكم  ِّلك  يف  نوھوركَم  َناموُّرلا 
ال  ، ءَالبلا ُبلَطي  اًدیحو  ُِرفاسُي  يذلا  ُّينامورلاو 

’’. لاملا باحصأ  نامورلا  امَّیس 

’’. قُرُّطلا ِهذھ  سرحي  ًاّیناموُر  اًَقلیَف  َّنإ  يل  لیق  ‘‘

ٍنَمأمب ٍقيرط  نم  ام   ‘‘ . ةباعُد ِالب  سُخلَم  كِحَضف 
كِقُنُع ِّزَح  ىلإ  نوعِراسُیس  مُھو   . ييراكیِّسلا نم 

’’. ماحِرتسا ِّيأ  ىلإ  ءاغصإلا  َلبق 

’’. نيرویغلا نم  يرذِح  ُذُخآس  ‘‘

نورویغلاف  . نيرویغ دَّرجُم  اوسیل  ُلاجرلا  ءالؤھ  ‘‘
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َلبق اداسَم  يف  اورحَتنا  نيذلا  كئلوُأ  نوِھبشُي 
يفو  . ةَّيدوبُعلا ىلع  َتوملا  اولَّضف  ذإ   ، نینس عضب 

ييراكیِّسلا اَّمأ   . كئلوأك ًالاجر  َمرتحت  نأ  كعسُو 
نوبسَحي مھَّنإ   . اًمامت ٌفلتخم  رَخآ  ٌءيشف 

رثكأ اوسیل  مھَّنكلو   ، نیسِّمحتُم نِیّینطو  مُھَسُفنأ 
َلِخاد دقَّنلا  َةعطق  َّسد  َّمُث  ةلَتَق .’’ ٍقُرُط  ِعاَّطُق  نم 
اًَدَلب َتیَقتنا  ِدقل  : ‘‘ َفاضأو  ، خِسَولا هِمازِح  ةَّیط 
ٍءيش نم  انھ  سیلف   . يِدّیس  ، هیف ُرفاسُت  اًدساف 

’’. ٍّينامور َمامأ  اًحودمم  هُلعجي 

’’. مھِھلإ نع  َةقیقحلا  َفِرعأل  ُتئج  دقل  ‘‘

ُّدوي اذامل  : ‘‘ لاقو  ، ٍةأجافُم َةكحِض  سُخلَم  َقلطأ 
سَیلف ؟  مھِھلإب ٍةقالع  ُةَّيأ  هل  َنوكت  نأ  ٍصخش  ُّيأ 

نأ كعسُو  يف  سیلو   . هاَرت نأ  كعسُو  يف 
اذإ  . دوھیلل ىرج  دق  ام  اًضيأ  كیلإو   . هَعمست

’’. مھھلإ نع  اًدیعب  ىقبت  نأ  َكیلعف   ، ينَتلأس

مل - ‘‘ ءالجب َفارصنالا  هنم  ًابلاط  سُقرَم - َلاقف 
!’’ كْلأسأ

ىضَم َّمُث  كُتایح .’’ اھَّنإ  : ‘‘ اًسمھ سُخلَم  َمَتمَتف 
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. نيرخآلا هئالَزُن  نوؤشب  ءانتعالل 

. ةنخي َةَّيدبُز  سُقرَم  َمامأ  سُخلَم  ُةجوز  ْتَعضو  َّمُث 
سَدَعلا َطیلخ  َّنأ  َدجوو  َلكأ   ، اًعئاج َناك  ذإو 

. ٌعبشُم تيَّزلاو  لَسَعلاب  ةطنحلاو  ایلوصافلاو 
ِرادِج ةاذاحُمب  هَتفیقس  َدجَوف  َضھن   ، غرف اَّم  ـ لو
اًنِبت َيِطعُأ  دق  هُناصِح  ناكو   . فوشكملا ءانِفلا 

، هَشاِرف َطسبو   ، ًابناج َناویحلا  َعفدف   . اًریعشو
. هَتلیل َماَنِیل  ىقلَتساو 

َّنإف  . سُقرَم َظَقیَتسا   ، ضھن وأ  ٌدَحأ  كَّرحت  امَّلُك 
ىلع اكَحاَضتو   ، رمخلا ابِرَش  احيرأ  نم  ِنيَِرفاسُم 
اَّمأ  . لیَّللا نم  ةرِّخأتُم  ٍةعاس  ىَّتح  اثَّدحتو   ، تاكِّنلا

ةَّباشلا هتجوَزو  دِعاقتُم  ٍّيركسع  َلثِم   ، نورخآلا
. اًركاب اومان  دقف   ، امھدلوو

َِلبَج ىلإ  َقلطناو   ، رجفلا َدنع  سُقرَم  َقافأ 
رصع رِخاوأ  يف  راخوس  ةدلب  َربع  ًابكار  َّرمو   . ميِّزِرِج

، ْفَّقوتي مل   ، هدِصقَم ِغولب  ىلإ  ُقوَتي  ناك  ذإو   . راھنلا
، ٍّيدوھي ٍرازَم  َدنع  َفَّقوت  َّمُث   . َلبَجلا َدوعص  َعبات  لب 

هَتجھل اوعِمَس  اَّم  لـ هوبَّنجت  ناكملا  لھأ  َّنكلو 
َدَّیَق َّمُث   ، ةریصق ًةفاسم  َِبكَرف   . هَساِبل اوظَحالو 
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. ةَّمِقلا ِغولُبل  ًایشام  ىضَمو   ، ِهناصِح َمئاوق 

ةَّیَلبَجلا فايرِألل  ًابَّالخ  اًرظنم  ناك  َكانُھ  هَدجو  امو 
. ةَّیھبلا ءابآلا  ِضرأ  نم 

يتلا راثآلا  نم   ، ام ٍهلإل  ٍَرثأ  ُّيأ  َكانھ  نُكي  مل  امَّنإ 
َءازإ ةَّمِھلا  َطَّبثُم  َخرصف   . ًانایِع اھاَري  نأ  هُِنكمُي 
’’ ؟ ِيّنع ئبتخت  اذامل  ؟  تنأ َنيأ  : ‘‘ هَیلاوَح ِغارفلا 

ًایِغصُمو  ، هَقوَف ِموجُّنلا  ىلإ  اًقِّدَحُم  َلیللا  ىضمأ 
. هَتحت يداولا  نم  ام  ٍناكم  يف  يوَعي  ٍبئذ  ىلإ 
يف اھیلإ  َمَّلكت  اھَھلإ  َّنإ  تلاق  دق  ةَّسدَھ  تناك 
نكمي ام  َعَمسي  نأ  ىسع  هَسفن  َدَھجأف   ، حيِّرلا

. هل ُحيِّرلا  هُلوقت  نأ 

. ءيش َّيأ  ْعمسي  مل  هَّنأ  َّالإ 

. ًایغصُمو اًرِظتنُم  هلوُطب  َيلاتلا  َمویلا  ىضمأ  َّمُث 

. ُدَعب ٍءيش  َّيأ  َعمَس  امو 

اًعئاج  ، ثلاثلا مویلا  يف  َلبَجلا  َطوبُھ  َرشاب  َّمُث 
. ًاناشطعو
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ُمِعطُي  ، هناصح ِبرُقب  ُفَِقي  ىًتف  ٍعار  كانھ  ناك 
ِدقو  . هِدي ِةحار  نم  َءارضخ  ًةَّضغ  ًاناصغأ  َناویحلا 

. ىعَرت ٌمانغأ  َلبَجلا  ِرَدحنُم  ءاحنأ  يف  تَرشتنا 

َقَمَر ذإو   . ةعساو ًىطُخب  َرَدحنملا  سُقرَم  َلزن 
ءاملا ِةبِرق  َةطوشنُأ  َّلَح   ، ةِرتاف ٍةرظِنب  ىتفلا 
َبِرَشو جْرَّسلا  ِنَع  زعاملا  ِدلِج  نم  ِةعونصملا 
َهبقار لب  ىتفلا  ِئفكني  ملو   . هَِشطَع ءاورإل 

. ام اًئیش  َلاقو   ، ماِمتھاب

دقو  ، ’’ ةَّیمارآلا ُمھفأ  ال  : ‘‘ باضِتقاب سُقرَم  َلاقف 
. همانغأب مامتھالل  ىتفلا  ِقالطنا  ُمَدَع  هَءاس 

نِم  ‘‘ . ةَّرملا هذھ  ةَّینانویلاب  ىتفلا  يعارلا  همَّلكو 
نم نوریثك  انُھف   . انُھ لاز  ام  َكناصِح  َّنأ  َكِدعَس 

’’. هوقرسي نأ  مھنأش 

ُتبِسَح  ‘‘ . ةرخاس ٍةماستباب  سُقرَم  ُمَف  ىوَتلاف 
’’. ةقِرَّسلا نع  ىھَنت  ًةَّیصو  دوھیلا  ىدل  َّنأ 

!’’ ناموُّرلا نم  َسیل   ‘‘ . ءازِھتساب ىتفلا  َرَّشكو 

’’. انھ َلاز  ام  هَّنأ  ينُّرسي   ، اًذإ ‘‘
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ٌداوَج هَّنإ   ‘‘ . َّيلَمخملا ناصحلا  َفنأ  ىتفلا  َدَّسمو 
’’. ِدّیج

’’ ؟ بھاذ انأ  ُثیح  ىلإ  ينُلِصوُیس  ‘‘

’’ ؟ بھاذ تنأ  َنيأ  ىلإو  ‘‘

: فاضأ  ، زیجو ٍدُّدرت  َدعبو  اَّيِرُم .’’ ـ لا َِلبَج  ىلإ  ‘‘
’’. َدجأ هللا يك  ‘‘

هلَّمأت َّمُث   ، اًشوھدَم سُقرَم  ىلإ  هَرظن  ىتفلا  َعفرف 
. نيریثك ًةَھلآ  ناموُّرلا  ىََدل  َّنإ  يبأ  لوقي   ‘‘ . لوضُفب
، مھنیب نم  َراتَخت  نأ  كُنكمي  اًعیمج  مھِدوجِوبَف 

’’ ؟ رَخآ نع  ُثَحبت  اذامل 

’’. ةلئسأ هیلع  َحرطأ  يكل  ‘‘

’’ ؟ عَون ِّيأ  نم  ًةلئسأ  ‘‘

هجَول اًھجَو  هللا  ُلأَسیس   . هيَرِظانب سُقرَم  َحاشأ 
اذامل هُلأَسیس   . ةَّسدَھ َتومت  نأب  حمس  اذامل 

وھ ناك  ْنإ   ، فنُعلاو ِملُّظلاب  ًِالفاح  اًَملاع  َقلخ 
نأ َدارأ   ، ِّلُكلا َرثكأو   . ءيش ِّلك  ىلع  َرداقلا  َقلاخلا 

346



ىلإ َتِفتلي  نأ  َلبقو   . ًالصأ ٌدوجوَم  هللا  لھ  َفرعي 
، اًمَوي هُتدجو  اذإ  : ‘‘ لُقاثَِتب لاق   ، اًدَّدجُم ىتفلا 

يعارلا َهلَّمأتف  ةریثك .’’ ٍرومُأ  نع  هُلأسأسف 
َلاق َّمُث   ، نیَتِملاح نیَتِنكاد  نیَنیَعب  ُریغَّصلا 

: ةطاسبب

’’. اَّيِرُم ـ لا َِلبَج  ىلع  َدجت هللا  نل  ‘‘

’’. ميِّزِرِج َلبَج  ىلع  ًالعف  هنع  ُتثحب  دقل  ‘‘

’’. مُكَدنع رتیپوج  َلثِم   ، َلبَج ةَّمق  ىلع  وھ  سیل  ‘‘

’’ ؟ هُدِجأ نيأ   ، اًذإ ‘‘

نأ ُعیطتست  لھ  يردأ  ُتسل   ‘‘ . هیَِفتك ىتفلا  َّزھف 
’’. اھديرُت يتلا  ةقيرطلاب  هَِدَجت 

ِناسنإلل َهتاذ  ُرِھظُي  ال  هلإلا  اذھ  َّنإ  يل  ُلوقتأ  ‘‘
هل ْرَھظي  َملأ  ؟  مكدنع ىَسوُم  ِنأشب  اذام  ؟  اًدبأ

’’ ؟ مكُھلإ

’’. ًانایحأ ساَّنلل  ُرَھظي  هَّنإ  : ‘‘ ىتفلا َباجأ 
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’’ ؟ هُتئیھ َيھ  َفیك  ‘‘

میھاربإ ىفاو  دقف   . ةدحاو ٍةئیھب  اًمئاد  ودبي  هَّنإ ال  ‘‘
، رصم نم  نوُّیناربِعلا  َجرخ  اَّم  ـ لو  . ّيداع ٍِرفاسُمك 

راھَّنلا يف  ٍباحَس  ِدومَع  ةئیھب  هللا  ُمھَمَّدقت 
هللا انئایبنأ  ُدَحأ  َدَھاش  دقو   . لیَّللا يف  ٍران  ِدومعو 

ُسوؤر َهلو   ، ةلَجَع َلِخاد  ٍةلَجَع  َلثِم  َناك  هَّنأ  َبتكو 
’’. ران لثم  َجَّھوت  دقو   ، تاناویح

’’. سْفَز َلثِم   ، َهلكش ُِرّیغُي  اًذإ  هَّنإ  ‘‘

ِةھلآ َلثِم  َسیل  انھلإ  َّنإ   ‘‘ . ًاِیفان هسأر  ىتفلا  َّزھف 
’’. ناموُّرلا

؟ كلذ ُبسحت  َالأ   ‘‘ . ةيرخُس َةكحِض  سُقرَم  َقلطأو 
، هُبرَك َمقافت  َّمُث  هَُملعت .’’ اَّمم  مھب  اًَھبَش  ُرثكأ  هَّنإ 

َسانلا ُّبحي  اًھلإ  َّنإ   . ًالئاھ ًءالیتسا  هیلع  ًایلوَتسُم 
َذِقنُیل تاوامَّسلا  نم  هَدي  َّدمي  نأ  هنأش  نم  ناك 

نأ اًِنكمُم  ناك  طقف  ًایساق  اًھلإ  َّنكلو   . ةَّسدَھ
. تومت يھو  اَھبقارُي 

؟ تنأ نیَھلإلا  ِنيَذھ  ُّيأ 
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تنأ  ‘‘ . فوَخ َنود  ْنكل   ، مارتحاب ىتفلا  هیلإ  َرظن 
’’. بِضاغ

اًضيأ انأو   . بِضاغ انأ   ، معن : ‘‘ ةحارَصب سُقرَم  لاقف 
’’. تقولا دِّدبُأ 

هیَتمئاق ىلع  ُناصحلا  َبثو  ذإ  ىتفلا  َعَجارتو 
اھُّيأ هللا،  نم  ُديرُت  اذام   ‘‘ . اًحَرَم نیَتَّیفلخلا 

’’ ؟ ُّينامورلا

دقو  ، اًّدج ٍّضغ  ىًتف  نم  ًابیھَم  ًالاؤس  اذھ  ناك 
ُفرعأس  ‘‘ . َبلَّطلاو عاِضّتالا  نم  ٍبيرغ  ٍجيزمب  َحِرُط 

’’. هُھِجاوُأ امَدنع 

نأ ُنكمي  ال  اھُدشَنت  يتلا  ةبِوجألا  َِتناك  امَّبر  ‘‘
’’. هَسملتو هارت  نأ  ُعیطتست  ٍءيش  يف  َدَجوُت 

اًّدج ٌةریبك  ٌراكفأ  َكيََدل   ‘‘ . ًاِیّلَستُم سُقرَم  َمستبا 
’’. ریغص ىًتف  ىلإ  ةبِسّنلاب 

ٍفاك ٌتقو  منغلا  يعار  ىََدل  : ‘‘ ىتفلا َرَّشكف 
’’. ریكفَّتلل
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’’ ؟ ينُحصنت َِمب   ، ریغصلا يفوسلیف  اي   ، اًذإ ‘‘

هللا، ُهِجاوُت  امدنع   ‘‘ . ىتفلا ُةماِستبا  ِتَشالتو 
’’. هَّنأ هللا ْرَّكذت 

’’. َهلعف دق  ام  ُرَّكذتأس  : ‘‘ ةدوربب سُقرَم  لاقف 

كلذو : ‘‘ فطُّللا اھیلع  ُبلغي  ٍةجھلب  ىتفلا  لاقو 
’’. اًضيأ

نم ٍديزمب  ىتفلا  ًالِّمأتُم   ، ًالیلق سُقرَم  َسبع 
ُلَّوأ َتنأ   ‘‘ . ةرِخاس ٍةماستباب  هُمف  ىوَتلاو   . زیكرتلا
َّمُث ءاثرلل ’’! وعدي  ٌرمأ   . ٍِّدِنل اًِّدن  َّيلإ  مَّلكت  ٍّيدوھي 

َعمسو َلبَجلا  نع  لوزنلا  َرشابو  َناصحلا  َفطع 
. ءارولا ىلإ  َتفتلاف   ، ةریغص ٍسارجأ  َةشخشخ 

َّوسكملا َرَدحنملا  اًرباع  يشَمي  ىتفلاب  اذإو 
. لِجالَجلا ِتاذ  هاصَعب  َضرألا  اًعراق   ، بشُعلاب
، ًةبِراقتُم تعَّمجتو   ، ةعرُسب ُفارِخلا  َِتباجَتساف 

. ّيبرغلا ِرَدحنملا  َوحن  َهَّجوت  ذإ  هتَعَبت  َّمُث 

اَّم لـ هلِخاد  يف  ُكَّرحتي  ًابيرغ  اًئیش  سُقرَم  َّسحأ 
. اًَشطَع  . اًعِجوُم اًعوُج   . همانغأ عم  ىتفلا  َدھاش 
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ًةضِماغ ًةركف   ... روظنَم َریغ  اًروضُح  َسمل  ًةأجفو 
ُداكت ٍماعطل  ةبِّذعُم  ةِبّیط  ٍةحئار  َلثم   ، ام ٍءيشل 

. هُدي هُلانت 

َءارو َقلمح  َّمُث   ، َفَّقوتو  ، ِهناصح َماِجل  َحبكف 
ُةریَحلا هتَذخأ  دقو   ، ةظَحِلل ریغصلا  يعاَّرلا 

َّزھ َّمُث  ؟  اًِفلتخُم ناك  هیف  ٍءيش  ُّيأ   ، ىرُت  . لوھُّذلاو
َزفحو  ، تاَّذلاب ٍفافِختسا  َةكحِض  َقلطأو  هَسأر 
َلبَجلا ىلع  ىضمأ  دقل   . ّيِضُم ـ لا ىلع  َهناصِح 
اًصخش َراص  دقو   . برُش الو  ٍلكأ  الب  َّدحلا  َزواج  اًتقو 

. ماھوألا ریثك 

، َلبَجلا نع  ًالوزن  ةثیثح  ٍةعرُسب  َریَّسلا  َعبات  َّمُث 
. سدقلا ةنيدم  ىلإ  ًابونج  هَّجوتو 
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١٢

اًعرَقو ًةثاِغتسا  تَعِمس  ذإ  ةَّسدَھ  َتظقیتسا 
يِدّیس  ‘‘ . ِّيجراخلا ةفیقَّسلا  ِعطاق  ىلع 

!’’ كیلإ ٍةجاحب  ُنحن  ًءاجر ! يِدّیس ! بیبطلا !
. موَّنلا ًةِبلاغُم   ، اھِشاِرف يف  تَسلجف 

: ًالئاق  ، اَھلیبس َضِرتَعیل  ٍةعرُسب  دِشار  َكَّرحتف 
َّمُث  . يحيرتست نأ  بجيو   ، رِّخأتُم ُتقولا  َّالك ! ‘‘
هَمزَع اًدقاع   ، ًابناج َعطاقلا  َعفَدیل  اِھلوح  نم  َزاتجا 

اي  ، نيديرُت اذام   ‘‘ . هِدَرطو لِّفطتملا  ِتاكسإ  ىلع 
’’. نامئان هَُتنِواعُمو  ُبیبطلا  ؟  ةأرما

دقل  . بیبطلا ِِمّلُكألف   . ًءاجر  . يِدّیس يَنلسرأ  دقل  ‘‘
اَھبیبط َّنأ  انِملَع  دقو   ، يتِدّیس ةدالو  ُةعاس  ْتَءاج 
ٍضاخَم يف  يتِدّیس  َّنإ   . اًدورطم سُسفأ  َرداغ 

’’. ریسع

َدنع نورخآ  ُءاَّبِطأ  َكانُھ   . انھ نم  يبرغا  ‘‘
’’. ةلَفقُم ةفیقَّسلا  هذھ   . تاماَّمحلا

. َهِظقوُت نأ  بجي   . دَحأ اھْدِعاسُي  مل  ْنإ  ُتومَتس  ‘‘
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اًمالآ يناعُت  اھَّنإ  ًءاجر   . كیلإ ُلَّسوتأ   . يتأي نأ  َّدُب  ال 
. ّينغ يِدّیس  َّنإ   . ءيجملا ىبأي  ّطلاو  ُلفِ  ، ةبیھر

’’. نوبُلَطت ام  ُعفَدیس  وھو 

: ًةلئاق  ، اھِھجو ىلع  اھَرامِخ  ةَّسدَھ  َتلدسأ 
’’. بھذنس انَّنإ  اھل  لُق   ، دِشار ‘‘

يك ّوت  اً ِتیَقلتسا  ِدقل   ، يتِدّیس : ‘‘ اًّجتحُم لاقف 
، ظقیتسا ِدق  ردنَسِكلأ  ناك  كاذ  ذإ  يحيرَتَست .’’
أدب دقو  ةَّسدَھ ’’! لوقت  امك  لعِفا  : ‘‘ دِشارل لاقف 

ةَّيدِلجلا هتبیقح  ىلإ  اًضعب  اًفیضُم   ، ِهتالآ ُصَّحفتي 
ُرمألا ناك  اذإ   . ةَّسدَھ  ، حاَّفُّللا يرِضحأ   ‘‘ . ةلومحملا

’’. هیلإ ُجاتحن  دقف   ، ودبي امك  اًِئّیس 

ىرخُأ َریقاقع  َةعِضب  ْتَفاضأو  يِدّیس .’’  ، معن ‘‘
ًةَّدعَتسم َْتتابو   . حاَّفُّللا نع  ًالضف   ، قودنُّصلا ىلإ 

ىلإ تَجرعو  اھزاَّكُع  ْتَذخأف   ، بیبطلا َلبق 
اھَدي تَعضوف   ، قيرطلا اھَمامأ  دِشار  َّدسو   . عطاقلا

’’. اھِْمّلُكألف  ‘‘ . هعارذ ىلع 

ٍناسنإ ِّيأك  ةحاَّرلا  ىلإ  نیجاتحت  ِتسلأ  : ‘‘ لاقف
، جراخلا يف  ةدبَعلا  ةاتفلا  ىلإ  قَّدح  َّمُث  ؟ ’’ كاوِس
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!’’ رخآ ٍناكم  ىلإ  ْبَھذَتلف  : ‘‘ فاضأو

’’. ًابناج ىَّحنت  َنآلاف   . انیلإ ْتَءاج  دقل  ‘‘

تَجرخف  . ةدحاو ٍةرتَنب  َعطاقلا  َّدرو   ، هَمف دِشار  َّمَزف 
ادبف  ، اھَمامأ ُةدبَعلا  ُةاتفلا  ِتَعجارتو   . ةَّسدَھ
ةَّسدَھ تَمِھفو   . رمقلا ءوَض  َتحت  ًابحاش  اھُھجو 

َّنأ كلذ   . ةیفاك اًرارم  كلذ  ْتأر  دق  تناك  ذإ   ، اھَرعُذ
نأ َْتلواحو   . نيریثك َباصعأ  ِرّتوُي  َناك  َباجحلا 

: فطُلب تلاقف   ، ةَّباشلا ةدبَعلا  َرُّتَوت  ئِّدھُت 
ام َّلك  ُلذَبیسو   ، ّطالا عالِ ُرفاو  هَّنإ   . ٍتآ ُبیبطلا  ‘‘

ُجاتحي ام  ُمزحي  هَّنإ   . ِكتِدّیس ِلجأل  هعسُو  يف 
’’. هیلإ

اًركُش  ، هوُأ : ‘‘ تاَّرم َعِضب  ًةینَحنُم   ، ةاتفلا تلاق 
: تَفاضأو  ، ًةیكاب تَرجفنا  َّمُث  مكل ’’! اًركُش   ، مُكل

اھُمالآ تَراص  َّمُث  سمأ  َرصع  يتِدّیس  ُضاخَم  أدب  ‘‘
’’. ّدشأف َّدشأ 

’’. ِكُمسا ام  يل  يلوق  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، الیڤیل ‘‘
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’’ ؟ ِِكتِدّیس ُمساو  ‘‘

ساِنبَھ ةجوَز   ، سُناینوغام اینافیتسا  اینوطنأ  ‘‘
’’. سُلاتأ

؟ سُناَینوغام  ‘‘ . جرخ دق  ردنَسِكلأ  ناك   ، ٍذئدنع
’’ ؟ ةَّضفلا َغئاص  سُناینوغام  وھ  سیل   ، دیكأَّتلاب

ادب دقو  يِدّیس .’’  ، هُسفن وھ  لب  : ‘‘ الیڤیل تباجأ 
نأ بجي   ‘‘ . ریخأت ىندأ  نم  ٌةِقياضتُم  اھَّنأ  اًحضاو 

!’’ عرسُن نأ  بجي   ، ًءاجر  . َعرسُن

تَقلطناو قيرطلا .’’ يف  انیمَّدقت  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف 
. ًةعِرسُم الیڤیل 

َّمُث  . مُھَِعَبتو  ، هَقلغأف  ، ةدحاو ٍَدیب  َعطاقلا  دِشار  َرتن 
نأ ِكُِنكمُي  ال  : ‘‘ ةَّسدَھ بناجب  ًایشام   ، لاق

’’. يراجُت

دق ناك  َملألا  َّنأل   ، ّقح ىلع  هَّنأ  ةَّسدَھ  تَِملع 
ًةَّرم ترَّثعتو   . ةبورضملا اھَقاس  ًالعف  ُزَِخي  أدب 
ادب دقو   ، اًھودشم اھَیلإ  دِشار  قَّدحف   . تَثھلف

. اھعارذب َكِسمُیل  هَدي  َّدم  ذإ  هئامیِس  يف  مُّھجَّتلا 
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’’ ؟ ِتيأرأ ‘‘

َفَّقوتف  . اَھتاناعُم ىأرو   ، ءارولا ىلإ  ردنَسِكلأ  َتَفَتلا 
. هُكِردُت امَثير  اھَرظتناو 

يتآس  . ينود نم  ْبھذا  ال ! : ‘‘ ًةثھال تلاقف 
’’. ينُِنكمُي ام  عرسأب 

َيتأت نأ  يغبني  ناك  ام  : ‘‘ اًجِعزنُم دِشار  لاقو 
!’’ ُّطق

ءارو تَجرعو   ، اھِعارذ نع  هَدي  ةَّسدَھ  ْتَضفن 
ًةيدانُم ٍَفطعنُم  َدنع  ًةِفقاو  هذھ  تناك  دقو   ، الیڤیل

يك اًئِطبُم  اھبناجب  ردنَسِكلأ  َراسف   . اوِلّجَعُیل مھاَّيإ 
ُبَعصأو ُدَعبأ  ُناكملا   . ّقح ىلع  دِشار   ‘‘ . اَھيِراجُي

نم ُبُلطأس   . يعجرا  . هَتَّقشَم يلَّمحتت  نأ  نم 
’’. ةَّفَحِمب ِكیلإ  َثعبي  نأ  سُناینوغام 

َلایِح اِھنانسأب  تَّرص  ذإ   ، هُعمست ةَّسدَھ  دََكت  مل 
ةدبعلا ىلع  اًزَّكرُم  هُّلُك  اھُھاِبتنا  ناكو   . َملألا

. عارسإلا ىلع  مھاَّيإ  ًةَّثاح  ةَّباشلا 

ىلع ةَّسدَھ  َلمحو   ، هتَغُلب ًةمیتش  دِشار  َقلطأ 
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َلاز ام  وھو   ، ةعساو ًىطُخب  َّلتلا  َدِعَص  َّمُث   . هیَعارذ
. سومھَم ٍتوَصب  ُِمتمتُي 

، كل اًركُش  : ‘‘ اھعارذب هَقُنُع  ًةقِّوطُم   ، ةَّسدَھ َتلاق 
’’. ام ٍَببَسل  انَیلإ  اَھلسرأ  َّنإ هللا   . دِشار اي 

، ةِملظملا ةنيدملا  عراوش  ِةَھاتَم  يف  الیڤیل  اوعَبت 
ٍهِجاوُم ٍریبك  ٍناَّكُد  ىلإ  اولَصَو  ىَّتح 
ةَّسدَھ تَِملع   ، ةدحاو ٍةرَظن  نمو   . نویسیمطرألل

، ةَّضفلا ُغئاص   ، سُناینوغام هتيؤرل : َنیتآ  اوناك  نَم 
. مانصألا ُعناص 

. هءارو ِِنكسملا  ىلإ  ناَّكُّدلا  َربع  دِشار  اَھلمح 

داھجإلا نم  ًةثِھال   ، ’’ انھ نم  : ‘‘ الیڤیل تلاقو 
، مھَقوَف ام  ٍناكم  يفو   . ّيماخُر ٍجَرَد  َوحن  ًةضِكارو 

!’’ اوِلّجع  ، ًءاجر  ، هآ اوِلّجع !  ‘‘ . خُرصت ٌةأرما  َِتناك 

ةقبَّطلا يف  ةفرُغ  ِلخاد  ىلإ  دِشار  اھب  َقَِحل 
ُلازت ام  ةَّسدَھو   ، هَیلاوَح ُرظني  َفقو  َّمُث   ، ةیناثلا
َفَّقوتف  ، اًمامت هءارو  ردنَسِكلأ  ناكو   . هیَعارِذ ىلع 

دقف  . اھَنیَع ِلعفلا  َةَّدر  ًايدبُم   ، بابلا هلوخُد  ِدَّرجُمب 
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ًةِقّلأتُم ةفرُغلا  تناك  ذإ   . ًالِھذُم ُخذابلا  ُطیحملا  ناك 
، ُّينیھرملا ُجاجزلا  ألألت  دقو   . ةیھازلا ناولألاب 

تَّمنو  . ّيقرشلا َرادجلا  ةَّیلبابلا  َُةیِشغألا  ِتَّطغو 
ةریغصلا ةفیقسلا  نع  اًّدج  ٍدیعب  ٍءاَرث  نع  ِناتَّيرادِج 

تَّطغ دقو   . ةَّیمومعلا ِتاماَّمحلا  َجراخ  عراشلا  يف 
راغِص َنوُِّیّنِج  اھیف  َرھظو   ، ّيبرغلا َرادجلا  امھادحإ 

نيَِرفاضتُم ِناقشاع  ناك  امیف   ، ةباغ يف  نوصقري 
راِدجلا ىلع   ، ىرُخألا اَّمأ   . روھُّزلا نم  ٍريرس  يف 

. دیَص ُدھشَم  اھیف  َرھظ  دقف   ، ّيبونجلا

ةيِّولتملا ِةَّباشلا  ىوس  اًئیش  َرت  مل  ةَّسدَھ  َّنأ  ریغ 
’’. دِشار اي   ، ينلِزنأ  ‘‘ . ريرَّسلا ىلع 

ِتاِنّیبلا ىلإ  ٍلوھذ  يف  اًقِّدحُم   ، دشار َعاطأف 
. ّداملا ّيِ سُناینوغام  ِراھِدزا  ىلع  ةَّیلجلا 

، اینوطنأ : ‘‘ ًةلئاق  ، ريرَّسلا ىلإ  ةَّسدَھ  تَجرعو 
نیبج ىلع  اھََدي  تَعضو  َّمُث  ِكَدِعاسُنل .’’ انھ  ُنحن 

اَّم لـ ایلوج  نم  اًّنس  َربكأ  نُكت  مل   . لَّلبملا ةَّباشلا 
نم رخآلا  بناجلا  يف  ناكو   . ةَّرم َلَّوأ  ْتَجَّوزت 

سويدوالك َِهبشُي  رعَّشلا  ُبئاش  ٌلُجر  ريرَّسلا 
هيَدي َنیب  ءاضیبلا  َةریغصلا  اھََدي  اًكِسمُم   ، اًریثك
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ًاطَّقنُمو ًابحاش  ُبَعتملا  هُھجو  َناكو   . امھیَتِلك
ذإ ًةیناث  تَخرص  نأ  اینوطنأ  تَِثبل  امو   . قَرَعلاب

لُجَّرلا هجو  ىلع  ْتَعبطناف   ، ىرخُأ ٌةضابِقنا  اھتَفاو 
اي  ، اًئیش اھل  يلعفا   ‘‘ . ةزِراب ٍبْرَك  ُءامیِس  بَعتُم  ـ لا

!’’ اًئیش يلعفا   . ةأرما

’’. يِدّیس  ، اِھلجأل ًائداھ  َنوكت  نأ  َكیلع  ‘‘

اھانیَع تَعسَّتا  ِدقو  ساِنبَھ ’’! : ‘‘ اینوطنأ تَخرص 
. ةَّسدَھ ىلإ  اھَرظن  ْتَعفر  ذإ  فوخلا  نم  ناواقرَّزلا 

’’ ؟ ةبَّجَحُم يھ  اذاملو  ؟  يھ نَم  ‘‘

، ’’ يتِدّیس  ، يفاخت ال  : ‘‘ فطُلب ةَّسدھ  تلاقف 
ال َةریخألا  َّنأب  اھِملع  عم   ، اینوطنأل ًةمِستبُم 

ةَّباشلا َّنأ  َلضفألا  ناكو   . اھَھجو ىرت  نأ  ُعیطتست 
نأ َّدب  ال  ةبیھَّرلا  بودُّنلا  َّنأل   ، كلذ ُعیطتست  ال 

َدِعاُسأل بیبطلا  عم  ُتئج  دقل   ‘‘ . اًضيأ ُدَعب  اھَعِّورُت 
’’. َِكلفِط ِكِعضو  يف 

... هآ  ‘‘ . ُّنئت َّمُث   ، ديدج نم  ُثھلت  اینوطنأ  تَذخأو 
!’’ ينیمَحرا  ، اریِح  ، هاوأ  ... هوُأ
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ًةذيوعت ْتأر   ، فطُلب ةَّباشلا  َنیبج  ةَّسدَھ  تتَّبر  ذإ 
هذھك ًةریثك  َذيواعت  تأر  دق  تناكو   . اھِقنُع َلوح 
اًعونصَم اھُضعب  ناك   . ةیضاملا رُھشألا  ىدم  ىلع 

هب اًدوصقمو   ، ّيِّربلا َِبنرألا  ةحفنإ  نم  وأ  رَجَحلا  نم 
، ىرخُأ ُذيواعت  تناكو   . دالوألا َباجنإ  َلِّھسُي  نأ 
. باصخإلا ِزیفحتل  ُذخَّتُت   ، ةذيوعَّتلا هذھ  رارِغ  ىلع 

َلوقصملا َّيوضیبلا  ِمَّدلا  َرَجَح  ةَّسدَھ  تكسمأف 
مِھتَلت ٍةَّیح  َشَْقن  هیَھجو  ِدَحأ  ىلع  تأرو   ، اھَِدیب
نوكیس هَّنأ  رَجَحلا  َبلقت  نأ  نود  تَملعو   . اَھَبنذ
ءاسَفنُخو سيزيإ  ِةھالإلل  ٌشَْقن  رخآلا  هجولا  ىلع 

ٌتاملك ٍلیصفت  ِّقدأب  اًضيأ  اًشوقنم  ناكو   . ءادوس
دقو  . هَوَھيو وايإو  ثويورُأ  ُءامسأو  ةَّینانویلاب  ٌةَّيرحس 

تاملكلاو موسُّرلا  َجزم  َّنأ  ذيواعتلا  ولِماح  َدقتعا 
ىًوق مھیتؤي  ةَّیِماَّسلاو  ةَّيرصملاو  ةَّینانویلا 

. ًابناج اھتَعضوو  ةذيوعتلا  ةَّسدَھ  تَّلحف   . ةَّيرحس

. ًابايإو ًاباھذ  اھَسأر  ًةِبّلقُم  ُةَّباشلا  َِتلاق 
!’’ تومأس  ... تومأس ‘‘

نل  . يتومت نل  ال،  ال،  : ‘‘ ًابوركَم ساِنبَھ  لاقف 
َّيِحاضأ ُةنَھَكلا  ُمِّدقُي  َنآلا  َنآلاف   . نیتومت ِكَعَدأ 

’’. اریِحو سیمطرأل  ِكِمساب 
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ِكُلفِط اذھأ  : ‘‘ رثكأ اھیلإ  ًةبرَتقُم  ةَّسدَھ  تَنحناو 
’’ ؟ اینوطنأ اي   ، لَّوألا

’’. ال ‘‘

’’. نيَرخآ نَیلفِط  ْتَدقف  دقل  : ‘‘ ساِنبَھ لاقو 

، ثَھَلت ْتَعرش  َّمُث  َدلوُي .’’ نل  ّطلا  ُلفِ اذھ  َنآلاو  ‘‘
امیف ةلَّلبملا  ةَّیناَّطبلا  ٍةَّقِرب  ُّسمت  اھيَدي  ىدحإو 
ُعفدَني هَّنإ   ‘‘ . اھجوَز َِدي  ىلع  ىرخألا  َِتبِحُش 
ٌملؤم ُرمألا   ، ساِنبَھ  ، ِهآ  . جُرخي نل  هَّنكلو   ، عفدَنيو
ناك  ، اھِخارُص ءانثأ  يفو  هوِفقوأ ’’!  . هوِفقوأ اًّدج !

. ديدشلا ِبْرَكلا  نم  ىَّولَتي  اھُمسِج 

. ىكبو  ، هيََدي اتِلكب  اھَدي  ساِنبَھ  َكسمأف 

ءارَّثلا لایِح  ًالوھذَم  ُلازي  ام  ردنَسِكلأ  امَنیبو 
رطِعلا ِتاجاجُز  َلازأو  ةفرُغلا  ََربَع   ، هب طیحملا 
ًةیناث هَیلاوح  َعَّلطتو   . ةَّیجاع ٍةلِواط  نع  مِھارملاو 
ةَّيريرحلا هرئاتسب  ِّيزنورُبلا  ِّيثنِروُكلا  ِريرسلا  ىلإ 

ِناولأ ِفلتخمل  دَّقعملا  طمَّنلا  ىلإو   ، ّصلا ةَّینیِ
ریبكلا نوُناكلا  ىلإو   ، ةَّیضرألا ىلع  ماخُّرلا 
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. ةَّیبھذلا حیباصملاو  فَرخَزملا 

ََعِطقو ًاّيرحب  اًجنفسإو  اًتيَز  ٍماظِنب  ردنَسِكلأ  بَّتر  ذإو 
َلءاست  ، ةَّیحارج ٍتاودأو   ، دولوَملل ًةطِمقأو   ، فوص

ِءارَِثب ٌلُجر  ُدِمَعي  هلجأ  نم  يذلا  ببسلا  نع 
تاماَّمحلا ىلإ  ٍةدبَع  ِلاسرإل  ِّيلجلا  َسُناینوغام 

نأ تَِثبل  امو   . ةَّماعلل ٍبیبط  ِبلط  يف  ةَّیمومُعلا 
ٌمتاق ٌكاردإ   ، ىلوألا ِباقعأ  يف  ىرخُأ  ٌةرِكف  هتَفاو 
ِةجوَز ِذاقنإ  يف  َقفخأ  اذإ  سِجاوھلاب : هَرمغ 

، حضاو وھ  امك  ةبوبحملاو   ، ةَّباشلا َسُناینوغام 
هتفصب هُتَعمُس  رَّمَدُتو  ةنيدملا  نم  ُدَرطُیَسف 

. ًابیبط

’’. كل َعمسأ  نأ  يغبني  ناك  : ‘‘ اًسمھ دِشارل  لاقو 

’’. رِداغو  ، اًئیش َلعفت  نأ  ُعیطتست  َكَّنإ ال  ْلُق  ‘‘

َتَفتلاو  ، حَرَم الب  ًةفیفخ  ًةكحِض  ردنَسِكلأ  َقلطأف 
اھنع ةَّسدَھ  داعبإ  نم  َنَّكمتأ  نل   ‘‘ . ريرَّسلا َوحن 

’’. نآلا

اھیلإ ءودھب  ةَّسدَھ  ْتَمَّلكتو   ، اینوطنأ ُخارُص  َدمھ 
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ينْدِشرُِیل : ‘‘ ردنَسِكلأ َلاقو   . لِھاذلا َساِنبَھ  ىلإو 
. ريرسلا ىلإ  مَّدقت  َّمُث  سویپیلكسأ ’’!

ٍءام ىلإ  ُجاتحنس  : ‘‘ ساِنبَِھل ةَّسدَھ  تلاقو 
’’. يِدّیس  ، نخاس

هَدي اًرِّرحُم  دیكأَّتلاب ’’!  ، معن  ، معن : ‘‘ ساِنبَھ لاقف 
. ةَّباشلا هتجوز  ِةضبق  نم  اًرَتن 

ال ينْكرَتت ! ال  - ‘‘ ّطقَتُم اًعِ ًءاكُب  ًةیكاب  اینوطنأ - َتلاقو 
’’ ... كرتت

، ِكَكرتي نل  : ‘‘ اھَِدیب ًةكِسمُم   ، ةَّسدَھ َتلاقف 
’’. ءام ِراضحإل  الیڤیل  ُلِسرُي  هَّنإ   . يتِدّیس

، هآ : ‘‘ ًةبِحتنُم تَّنأو   ، اینوطنأ ُرھظ  سَّوَقت  ٍذئدنع 
ُعیطتسأ ال  تَءاج ! دقل  ديدج ! نم  ُةقلَّطلا  ِتءاج 

’’ ... رثكأ َلامتحالا  ُعیطتسأ  ال  لِمَتحأ ! نأ 

ًاطِغاض َفقو  لب   ، ريرسلا ىلإ  ساِنبَھ  ْعجَري  مل 
ُةھالإلا اھُتَّيأ   ، سیمطرأ  ‘‘ . هیَتضبقب هیَغدُص 

!’’ اھیمَحرا  . اھیلع ينَّنحت   ، ةريدقلا
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، اینوطنأ نیبج  ىلع  اھيَدي  ىدحإ  ةَّسدَھ  تَعضو 
اینوطنأ ْتَسبحو   . ٌةنخاس اَھترَشب  َّنأ  ْتَدَجوف 
ْتأتنو  . اھُھجو اًدِّروَتُمو  اھانیَع  ًةقِروَرغُم   ، اھَسََفن
ْتَّرص َّمُث   . اھیَنیع نم  ُعومُّدلا  ِتَرَجو   ، اِھَتبقَر ُقورُع 

. ةديدش ٍباحتنا  َةخرص  ْتَقلطأو  اھنانسأب 
ةَّسدَھ ىلإ  ّیُخ  َلِ ىَّتح  اًّدج  اھَِدي  ُةضبَق  تَّدتشاو 

. قَحسُتس يھ  اھََدي  َّنأ 

ىلع ًةبَعتُم  اینوطنأ  ْتََمترا   ، ضابقنالا أدھ  اَّم  لـ
يَنیع ُعمَّدلا  ألمف   . ًةجِشان ًةدَھجُم   ، ًةیناث ريرَّسلا 

ول ًةِیّنمتُم   ، ةَّباشلا َنیبج  تَتَّبرو   ، ةَّسدَھ
ردنَسِكلأ ىلإ  ْتَتفَتلا  َّمُث   . دَعب اھََتيِزعت  ُعیطتست 

َّالإ ؟ ’’ لعفت نأ  كُِنكمُي  اذام  : ‘‘ تَسمھو  ، اھءارو
. بْسَحف ٍبائتكاب  ُِبقارُي  اًِفقاو  َّلظ  هَّنأ 

. يتاناعُم اوِفقوأ  : ‘‘ ّشَجأ ٍتوَصب  اینوطنأ  تلاقو 
!’’ اھوِفقوأ  ، ًءاجر

ًةلئاق ةَّسدَھ  ْتَنحنا   ، اًئیش ردنَسِكلأ  لُقي  مل  اَّملف 
ِنیبج نع  َقَرَعلا  ِتَحسمو   ، ’’ ِكَكرتن نل  : ‘‘ ةَّقِرب

. ةقرِخب اینوطنأ 
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ذإو اھَصحفأ .’’ نأ  ُبجي  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاق   ، اًریخأ
نأ ُكِشوُي  ام  اًحراش   ، ءودھب مَّلكت   ، اینوطنأ تَرَّتوت 
ذإ  ، اینوطنأ ْتَخرَتساف   . ببَّسلا اًحِضومو   ، َهلعفي
، دَمألا َریصق  ناك  اھَجَرَف  َّنأ  َّالإ   . نیَتقیقر هادي  تناك 

ْتَذخأ  ، تَمقافت اَّم  ـ لو  . ىرخُأ ٌةَضابِقنا  اھتَفاو  ذإ 
هَدي ردنَسِكلأ  ْبَحسي  ملو   . حِّربملا َملألا  نم  ُّنئت 
َلدَتعا َّمُث   . ًةیكاب ٍديدج  نم  َيقلَتست  نأ  َلبق  اھنم 

. َقلَقلاب ةَّسدَھ  ِهھجو  ُءامیِس  تألمف   ، اًمیقتسُم

’’ ؟ بطَخلا ام  ‘‘

’’. ةحیحص ریغ  ٍةَّیعضَو  يف  ّطلا  ُلفِ ‘‘

’’ ؟ لعفت نأ  كُِنكمُي  اذام  ‘‘

ّطلا لفِ جارخإب   ، ةَّیحارج ٍةَّیلمع  ُءارجإ  ينُِنكمُي  ‘‘
. راطخأ ىلع  يوطَني  َرمألا  َّنكلو   ... اِھفوَج َربع 
َّمُث كلذب .’’ مایقلل  سُناینوغام  ِنذإ  ىلإ  ُجاتحأس 

. ريرسلا َِبناج  ىلخأ 

ىلإ ردنَسِكلأ  َمَّلكت  امیف  ُكوكُّشلا  ةَّسدَھ  تَرواس 
نم ًاتوفُخ  َرثكأ  ٍتوَصب  سُناینوغام  سُلاتأ  ساِنبَھ 
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. هَعمست نأ 

عیطتست ال  َتنُك  نإ  ال ! : ‘‘ سُناینوغام َلاق  ًةأجفو 
. رمألاب َحمسأ  َنلف   ، شیعَتس اھَّنأ  يل  َنمضت  نأ 
نأب كل  َحمسأ  نل   . ّطلا لفِ ، ال  ينُّمھي ام  يھ  اھَّنإ 

!’’ رطخ ِّيأل  اَھتایح  َضِّرعُت 

طقف ٌدِحاو  رَخآ  ٌرمأ  اًذإ  َكانھ  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف 
ىلإ اًرِظان   ، ًةأجف َفَّقوت  دقو  ’’ ... هلعفأ نأ  ُفِرعأ 
َرظن َّمُث   . ةعباتملا يف  ّدرتُم  اًدِ ناك  ول  امك  ةَّسدَھ 
ٍسباع ٍهجوب   ، سُناینوغام ىلإ  ٍديدج  نم 
َهجو ةَّسدَھ  ْتأرو   . اًسماھ مَّلكتو   ، ِضبقنُمو
هَسأر َّزھ  دقو   ، ُدَعب ًابوحُش  ُدادزي  اًّنس  ِربكألا  ِلُجَّرلا 

. راوُد ِهب  نَمك 

َّزھف ؟ ’’ رخآ ٍءيش  َلعف  ُعیطتست  الأ  ؟  نِّقیتُم َتنأأ  ‘‘
. اًِقفاوُم هسأرب  سُناینوغام  أموأو   ، هَسأر ردنَسِكلأ 
، ةِھلآلا ِةایحب   ، ْنكلو  . َهلعفت نأ  بجي  ام  ْلَعفا   ، اًذإ ‘‘

’’. دَعب ََملأتت  ىَّتح ال  ٍةعرُسب  هْلعفا 

ِتاوَدألا ىلإ  ةَّدشب - ُقفخي  اھُبلقو  ةَّسدَھ - تَرظن 
ةَّيدلجلا هتبیقح  نم  ردنَسِكلأ  اھجرخأ  يتلا 
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َلقن امیف  َتبقارو   . اھُتَدِعَم تَدقعناف   . ةلومحملا
ِرمأل ًةعاطإ   ، ريرسلا لفسأ  ىلإ  ََةلِواطلا  دِشار 

: ًالئاق  ، اھَیلإ هَرظن  ردنَسِكلأ  َعفر  َّمُث   . بیبطلا
، ءاضیبلا حاَّفُّللا  ِةراصُع  نم  ًةَّيوق  ًةعرَج  اھیِطعأ  ‘‘

’’. دِشار ينُدِعاسُیس   . يجُرخا َّمُث 

’’. اھُمِّونُیس حاَّفُّللا  ‘‘

بجي ام  اھل  يرجُأ  امیف  ًةمئان  َنوكت  نأ  ُلضفألا  ‘‘
، ةفوقعم اًنِیّكِس  هِدي  ِلَوانتُم  يف  َعضو  َّمُث  هؤارجإ .’’

. نینج َةئِّزَجُمو   ، ةفَحقِمو  ، َةعِطاقو

تلاقو  . هلیبس يف  ْتَضرتعاو  ةَّسدَھ  تَضھن 
ينَفِرصت ىَّتح  اھل  َلعفت  نأ  يونت  اذام  : ‘‘ اًسمھ

ُرظنت يھو  هعارِذ  ىلع  اھَدي  ًةعضاو  ؟ ’’ ةفرُغلا نم 
. ةفیخملا تاودألا  ىلإ 

نإ ُتومتس   ‘‘ . اِھنذُأ يف  َمَّلكتو   ، اھیلإ ًابِرتقُم  َلامف 
’’. ّطلا لفِ ِلِزُأ  مل 

تاودألا ىلإ  ًةیناث  تَرظنو  ؟ ’’ هُليزُت : ‘‘ ىًسِأب تلاق 
نأ ىون  هَّنأ  ةیثغُم  ٍةمدَصب  تكردأف   ، ةَّیحارجلا
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ال  ‘‘ . مِحَّرلا َنم  هَجِرختسيو  ّطلا  لفِ َلاصوأ  ّطقُي  َعِ
!’’ ردنَسِكلأ  ، اذھ َلعفت  نأ  ُِنكمُي 

اھاقبأ ْذإو   . ًابناج مزَحب  اَھبذجو  اھعارذب  َكسمأف 
نأ اھَدحو  يھ  ُعیطتست  ّداج  ٍ ٍسمَھب  َمَّلكت   ، هَمامأ
؟ ةَّسدَھ اي   ، امھالك اتومي  نأ  نيديرُتأ   ‘‘ . هَعمست
؟ نیمھفت لھ   . اَھلِخاد ٌرِشَحنُم  ّطلا  َلفِ َّنإ 

’’. َدلوُي نأ  نِكمُي  ، ال  هذھ هتَّیعضَِوبف 

’’. كِسفنب َدلولا  ِبلقا  ‘‘

ىرت ىَّتح  هيَدي  َّدمو  عیطتسأ .’’ ال  : ‘‘ اًمزاج لاقف 
’’ ؟ تنأ َنیعیطتست  لھ   ‘‘ . ناتریبك امُھ  مك 

!’’ ردنَسِكلأ  ، اذھ لعفت  نأ  نكمُي  ال  ‘‘

ناتنآلم ُهانیعو   ، سرَش ٍِتفاخ  ٍتوَصب  لاقف 
ْنكلو  . ِتنأ هَنیبِّحُت  ال  امك  اذھ  ُّبحُأ  ال  : ‘‘ سأیلاب
ّطلا لفِ َّنإ  َّمُث   . هُلعَف ُنكمي  رخآ  ٍءيش  نم  سیل 

ُذنم هب  ُضَّخمتت  يھف   . ًالعف َتام  دق  ُنوكي  امَّبر 
’’. دلولا نم  ُّمھأ  َةِدلاولا  َّنإ   . نیَموي

’’. ِرظن هللا يف  ٌّمِھُم  امُھِالك  ‘‘
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َُملعأ  . َِكیعدَتسأ ىَّتح  يرظتناو  اًجِراخ  يجُرخا  ‘‘
. ّطلا ّبِ نم  ِءزُجلا  اذھ  ىلإ  ٌلیَم  ِكيََدل  سیل  ْنأ 
يف  . ةبَقارملاو فوقولا  ىلإ  يِّرطضُت  َّالأ  ُلضفألاف 

’’. اًقِحال اھب  ينَتَعت  نأ  ِكعسُو 

ٍةضبقب هَعارِذ  ْتَكسمأ  اھَّنأ  َّالإ   ، اھاَّطختي نأب  َّمَھو 
!’’ ردنَسِكلأ  ، ًءاجر  ‘‘ . ئجافُم ٍوحن  ىلع  ةَّيوق 

َّالإو  . يغصُأسف  ، ةَّسدَھ اي   ، ٌحارتقا ِكيدل  ناك  اذإ  ‘‘
’’. دعب َرظتنت  نأ  ُِنكمُي  ال   . لاجملا يل  يحسفأَف 

اینوطنأ تَقلطأ   ، ودبي ام  يف   ، هِمالكل اًدیكأتو 
. ديدج نم  اًخارُص 

نكي مل  ردنَسِكلأ  َّنأ  ىرت  نأ  ةَّسدَھ  ْتَعاطَتسا 
ىلع هَرِكف  َتَّبث  هَّنكلو   ، َهلاق امب  مایقلا  ىلإ  ُقوتي 

. اینوطنأ ذاقنإل  هب  ُمایقلا  يغبني  هَّنأ  َبسَح  ام 
’’. ِيّلَصُن نأ  انَیلع  : ‘‘ ًةلئاق اھَسأر  تَّزھف 

نأ يغبني  ام  ُفِرعأ  انأ  ةَّباشلا ! ُةالصلا  َذِقنُت  َنل  ‘‘
’’. لَعفُي

َةِیّندَتملا َةمیقلا  ِملِعلا  َّقح  َُملعت  ةَّسدَھ  تناك 
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َدعب ىَّتحف   . لفِط ِّيأ  ِةایح  ىلع  هنوفضُي  يتلا 
ناك لب   . اًریبك ِهتوَم  ُلاِمتحا  ناك   ، ّطلا لفِ ةدالو 
ْرُظحي مل  ُثیحب   ، عقاولا يف  اًّدج  اًریبك  ُلامتحالا 

امك  ، ةنيدملا راوسأ  َلِخاد  لفطلا  َنفَد  ٍنوناق  ُّيأ 
وأ ٍعوبسُأ  ِلَّوأ  َلاوط  ٌمسا  هیلع  َقلطُي  نُكي  مل 

مھنفَدب لافطألا  نم  نوصَّلخَتي  ُسانلا  ناكو   . رثكأ
. تايافُّنلا ماوكأ  يف  مِھیمَر  وأ   ، تاراَّدلا قئادح  يف 
يف اًثيدح  ٍدولوَم  ٍلفط  ِعضَِوب  ٌةداع  تَجرد  اًضيأ  لب 

! ديدج ىًنبَم  ِساسأ 

نل اھَّنأ  ْتَِملعو   ، ساِنبَھ ىلإ  ةَّسدَھ  ْتَتفَتلا 
هُمامتھا ناك  ذإ   . هنم ةدَعاسُم  ةَّيأب  ىظحت 

. ةَّباشلا ِهتجوز  ىلع  ًاّبَصنُم  دیحولا 

، مانصألا ِعناص  ىلإ  ُرظنت  ردنَسِكلأ  اھآر  اَّم  ـ لو
َعَدأ نأ  نكمي  ال  : ‘‘ ةِملؤم ٍةضبقب  اھَعارِذ  َكسمأ 
نَّمع ٌةركف  ِكيََدلأ   . ةَّسدَھ اي   ، تومت َةَّباشلا  َكلت 
يف لاجِّرلا  ىنغأ  نم  ٌدِحاو  هَّنإ  ؟  لُجَّرلا اذھ  وھ 
اذإف  . لُصنُقورُبلا ةدئام  ىلإ  ُلكأي  وھو   . سُسفأ

. ةَِّیّبطلا يتنھِمیھتنت   ، يتَدھُع يف  هُتجوز  َْتتام 
نوكت نأ  َلبق  يھتنت   ، معن يھتنت ! ؟  نیمھفت لھ 

، ةنيدملا ِةرَداغُم  ىلإ  ُّرطُضأسو   . ًالصأ تأدب  دق 
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ٍناكم يف  ٍديدج  نم  ءَدبلا  ِلَمأب  سفَّنلا  ِلیلعتو 
’’. رَخآ

. هیف َدُّدَرت  ال  ٍتابَثب  هیَنیع  ِتارظن  ةَّسدَھ  تَّقلتف 
ِبُلطا  . ةَّيرشب ٍةایح  ِریمَدت  ىلإ  اًّدج  اًقاَّوت  نُكت  ال  ‘‘

’’. اًضيأ اَھلفِطو  اینوطنأ  َقلخ  يذلا  كاذ  نم  َنوَعلا 

َءارو اھَھجو  ىري  نأ  ْعطَتسي  مل   . ردنَسِكلأ أفكناو 
، اًذإ  ‘‘ . اھمالك يف  َعاِنتقالا  َعمَس  هَّنكلو   ، باقَّنلا
ِكنم وجرأ   . كَھلإ ىلإ  يلِھَتبا   . ِكیلإو  ، هیلإ ُلَّسوتأ 

: توبكملا ِهتوَصب  َفاضأ  َّمُث  نآلا .’’ اذھ  يلعفت  نأ 
ِكَعمسي نأ  ىسعو   ، ةعرُسبو ٍةَّوقب  ِيّلَص  امَّنإ  ‘‘

اَّمم َلوطأ  اًتقو  َِكیِطعُأ  نأ  ينُعسي  هَّنأل ال   ، اًعيرس
َحاشأ َّمُث  ةحارجلل .’’ ٍءيش  َّلك  يدادعإ  هُقرغتسي 

. دِراب ٌفوَخ  ِهبلق  ىلع  ىلوَتسا  ِدقو   ، اھنع هيَرظانب 

. اھَجھَتنال  ، اینوطنأ ذاقنإل  ىرخُأ  ٌةقيرط  ْتَدجُو  ول 
ىلإ ُّرطضُیَسف   . رایِخ َّيأ  هل  كرتي  مل  َتقولا  َّنكلو 
يكل هتَمُجمُج  ِقحسو   ، نیَفِصن ّطلا  لفِ ِعْطَق 
ٍهاِبتناب كلذ  لعفي  مل  ْنإو   ... ةأرملا نم  هَجِرختسي 
رَضحُي مل  هَّنأب  ٌدَحأ  َيلابُي  نلو   . تومت دقف   ، ةعرُسو
ُعَقیس موَّللاف   . ةریخألا تاظحللا  ىَّتح  انھ  ىلإ 

. هیلع
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، ديدج نم  ِهتالآ  َوحن  هَمامتھا  ردنَسِكلأ  َهَّجو  امیف 
ردنَسِكلأ َناميإ  َّنإ   . بْرَك يف  ةَّسدَھ  ُبلق  َخرص 

هَمَّلع ام  يف   ، ةَّیصخشلا هتفرعم  يف  ناك  هَّلك 
. ًایفاك نُكي  مل  كلذو   . نورخآ ٌةَِذتاسأ  هاَّيإ 

ىرخُأ ٌةَضابِقنا  َِتناكو   . اینوطنأ ىلإ  ةَّسدَھ  تَعجر 
وعدي ٍوحن  ىلع  ُجشنتو  ُنئت  يھو   ، ّوت اً تأدب  دق 
ِدُياَزت عم  ةلَّلبملا  ِتاضایبلا  ُلِتَفت  اھاَديو   ، ءاثِّرلل
َْتلاقو  . خارُّصلا ِدَّرجُِمل  ٌةَّوق  اھل  َقَبت  مل  ىَّتح   . َملألا

!’’ يلفِط اوذِقنأ   ... يلفِط : ‘‘ ًةھِّوأتُم

اھيَدي ْتَعضوو  ًءاجر ...’’!  ، َّمھَّللا : ‘‘ ةَّسدَھ َتلاقف 
، اھاتفَش تكَّرحت  دقو   . خفَتنملا اینوطنأ  ِنطب  ىلع 

ِّبَّرلا ىلإ  تخرص  ذإ  ٍتوَص  ُّيأ  ْعلطي  مل  هَّنأ  عم 
. َهلُّخَدت ًةبلاط 

. اھِلفطو ِةأرملا  هذھ  ُِقلاخ  تنأ   ، َّمُھَّللا
ىَّتح ًةحیحص  َروُمألا  ِلَعجا  امھَیِلك ! امُھذِقنأ 
الیَِكل ًةحیحص  َروُمألا  ِلَعجاو   . امُھِالك اشیعي 

، َهلعفي نأ  هركف  يف  ىون  ام  ردنَسِكلأ  َلعفي 
ُّبَّرلا اھُّيأ   ، ًءاجر  . هسأر ىلع  ًةَّیطخ  َِبلجیف 
َكتردُق ُعیمجلا  ىري  نأب  ْحَمسا   ، عوسي

372



. كتَّبحمو

ساِنبَھ هَّجوتف   ، ةديدش ًةخرص  اینوطنأ  تقلطأو 
!’’ رثكأ اھَنیِملؤُت  ِكَّنإ  اَھنأشو ! اھیعد   ‘‘ . ريرسلا وحن 

نم رَّرحَتیل  اذھ  َحفاكف   ، ساِنبَھ دِشار  فقوأو 
َنود  ، نِیِّیِّنجلا ِرادِج  ىلع  دِشار  هَقفسف   ، هتضبق

. اًِذفانو ًاّینغ  ناك  مك  هَّمھي  نأ 

َتلاقو  . ةَّسدَھ تََكب   ، اینوطنأ ِتاَّنأ  عْقَو  ىلعو 
، هآ  ، عوسي ُّبَّرلا  اھُّيأ   ، ًءاجر : ‘‘ سومھَم ٍتوَصب 
َقوَف ٍةقیقر  ٍةَدیسمت  يف  اھيَدي  ًةكِّرحُم  ًءاجر ’’!

. انعَمسا  ، ُّبر اي   ، ًءاجر  ‘‘ مِحَّرلا يف  روسأملا  َِدلَولا 
ىلإ ََدلولا  ِبلقا   . اَھلفِط مَحراو  اھمَحرا   ، ًءاجر

!’’ اًجِراخ هْجِرخأو   ، حیحصلا عضولا 

. َدلَولا َكَّرحتف 

ِتَّسحأف  ، ةَّفِخب اینوطنأ  ىلع  اھيَدي  ةَّسدَھ  تَقبأو 
َریغ ِنيََدي  َّنأ  ول  امك   ، رسُِیبو ٍءطبب   ، ِبلقني ّطلا  َلفِ

، َّدشأ ًءاكُب  تَكبف   . قفِرب هاتَكسمأ  دق  نَیتروظنَم 
ةرََشبلا ىلع  اھُعومُد  َْتطقاستو   ، حرفلاب ًةنآلم 
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. ةدودشملا

اًِفلتخُم اًخارُص  ْنكل   ، ىرخُأ ًةَّرم  اینوطنأ  ْتَخرصو 
ًابيرق ٌِفقاو  وھو  ردنَسِكلأ - دَھاشو   . ةَّرملا هذھ 
َطقسأف  ، ىرجي ناك  ام  ةفوقعملا - ُنِیّكِّسلا  ِهَدیبو 

. اًضرأ َنِیّكِّسلا 

ِكاسمإ ِةحفاكُمو  خارُّصلا  نع  ساِنبَھ  فَّقوت  دقو 
’’ ؟ يرجي اذام  : ‘‘ حاصو  ، هب دِشار 

ٍرِداق َریغ  ّطلا ’’! لفِ َبلقنا  ِدقل  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف 
ِنُكي ملو   . هتوَص نع  اًدیعب  َرُّثأتلا  َيقبُي  نأ  ىلع 

. دیلوَّتلا ِّيسرُك  ىلع  اینوطنأ  عْضَول  ُعسَّتي  ُتقولا 
ِفََرط ىلع  هیَتبكُر  ىدحإ  اًعضاو  هَسفن  َتَّبثف 
ىرخُأ ٌةَضابِقنا  ِتناكو   . مامألا ىلإ  ىنحناو  ريرسلا 
ٍرسُیب ُلفطلا  َقلزنا  اھتافاوُم  َعمف   ، ًالعف تأدب  دق 

، ًةَّداح ًةرفز  َْتلسرأف   . هيََدي ىلإ  اینوطنأ  ِمسِج  نم 
. ريرَّسلا يف  ًةصئاغ  تأفكناو 

يف ّطلا  لفِ ىلإ  ُلَع  نم  َرظن  ذإ  ردنَسِكلأ  َكِحَض 
َتقِزُر دقل  : ‘‘ حَرَفلاو ةبھَّرلا  نم  ٍجيزمب   ، لاقو  . هيََدي
َعطق ْذإ   ، ًاّثاح َفاضأ  َّمُث  سُناینوغام ’’! اي   ، اًنبا
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!’’ هیلع ًةرظن  ِقلأو  َلاعت  : ‘‘ هَطبرو َّيِّرُّسلا  َلْبَحلا 

، ةَّدشب ُفجترت  يھو  ءارولا  ىلإ  ةَّسدَھ  تَعجارت 
. هتأر اِمب  ٍّدح  ىصقأ  ىلإ  ًةجِھتبُم 

الب مانصألا  ُعناص  َفقوف   ، ساِنبَھ دِشار  َتلفأو 
. ّوت اً ِدولوملا  ِهنبا  َخارُص  اًعماس   ، ةظَحِلل ٍكارَح 

. ردنَسِكلأ نم  ّطلا  لفِ ذخأل  ًةرِضاح  ّالیڤیل  تناكو 

، ٌنبا : ‘‘ اھئایعإ َمغُر   ، غلاب ٍرُّثأتب   ، اینوطنأ َتلاق 
َعفرت نأ  ًةلِواحُم  ’’ ... اًنبا َكُتیطعأ  دقل  ساِنبَھ !
نُكت مل  ْنكلو   ، اھَدولوَم ىرت  يك  ًةيافك  اھَسفن 
ًةبعتم ْتَمتراف   . كلذب ِمایقِلل  ُةمزاللا  ُةَّوُقلا  اھل 

، ىخارتو اھُسُّفنت  أطابت  دقو   ، بْطَّرلا ريرسلا  ىلع 
. اھُنافجأ ْتَقبطناو 

ّطلا ِلفِ ىلع  ًةفِطاخ  ًةرظن  ساِنبَھ  ىقلأ  امدعب 
. ريرَّسلا ِبناجب  َعكر   ، الیڤیل يَعارِذ  َقوف  قعازلا 
َقُنُع ِهسأرب  َرَمَغ   ، َةیِطغألا ىلع  َمَّدلا  ىأر  ذإو 
ًةَّرم اذھ  َثُدحي  نل   ‘‘ . هاِفتك تَّزتھا  ِدقو   ، هتجوز
هذھ يزاتجت  نل   . كلذ ىلع  اًمسق   . اًدبأ ىرخُأ 

’’. اًدبأ ىرخُأ  ًةَّرم  َةاناعملا 
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اًدِّسَمُم  ، ’’ َدلولاب ينتِعا  : ‘‘ ةَّسدَھل ردنَسِكلأ  لاقو 
َّمُث  . ةمیشَم ـ لا اھُمسِج  َجِرخُي  ىَّتح  اینوطنأ  َنَطب 

’’. ةِدلاولاب ُّمتھأ  انأو  : ‘‘ فاضأ

ةَّسدَھ ْيَعارِذ  ىلع  ّطلا  لفِ الیڤیل  ْتَعضو 
. اھانیَع تَعسَّتا  ِدقو   ، اھنع ًةدِعتبُم  ْتَعجارتو 

ةَّسدَھ تَسبعف   ، ظوحلَم ٍوحن  ىلع  فجترت  تناك 
ةدبَعلاب َّلح  يذلا  ِبطَخلا  نع  ًةلئاستُم   ، ًالیلق

. ةَّباشلا

ٍءام ِضوَح  يف  ٍهاِبتناب  ّطلا  َلفِ ةَّسدَھ  َْتلسغ 
ْتَكرفو معان  ٍناَّتَك  ىلع  ٍقفِرب  هْتَعضو  َّمُث   . ئفاد
ترَّكذت ذإو   . ثَُّوَلت ِّيأل  اًعنَم  حلملاب  هَّلُك  هَمسِج 

. اھَوذَح ْتَذَح   ، اًميدق ةئَیل  اھُّمُأ  َتطَّمق  فیك 
ادغ ىَّتح  ٍماكحإب  َدیلولا  ِتَّفل   ، نِدنَدُت يھ  امَنیبف 
ًةَّقش ْتَذخأ  َّمُث   ، ةریغص ءایموم  لثم   ، اًدماجو اًتباث 

، ّطلا لفِ َسأر  َْتبصعو   ، ضیبألا ناَّتَكلا  نم  ةریغص 
ٍتاََّیِطب هنیبج  ىلعو  ِهنقذ  َتحت  َلاشلا  ًةرِّرَمُم 

، هِطاِمق يف  اًئفادو  اًنِمآ   ، هْتَعفر ٍذئَدعبو   . ةریغص
. هتَِدلاو ىلإ  هَتلمحو 

: ًالئاق ساِنبَھ  َضھن   ، ةَّسدَھ ِباِرتقا  ىدلو 
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’’. ِهتَعِضرُم ىلإ  الیڤیل  هذُخأتس  ‘‘

ُجاتحي هَّنإ   . ةعِضرُِمل ىطعُي  نل   ‘‘ . ةَّسدَھ تلاقف 
َنیبج ًةَّسام  ٍةَّقرب - َتلاقو   ، تَنحنا َّمُث  هِّمُأ .’’ ىلإ 

ْتَمستباف ِكُنبا ’’! هَّنإ   ، اینوطنأ - ‘‘ قفِرب ةَّباشلا 
، ًالیلق اھَعضو  َتلَّدعو   ، اِھبلق میمَص  نم  اینوطنأ 
. اھبناجب ريرسلا  ىلع  َلفطلا  ةَّسدَھ  ْتَعضوف 

َقبطأ ذإ  ًةثھال  ًةقیقر  ٍحرَف  َةكحِض  اینوطنأ  ْتَقلطأو 
اھیلع ْتََدب  ٍةظحل  َدعبو   . اِھتََملَح ىلع  ّطلا  ِلفِ ُمَف 

. ةبآكلا ُتاراَمأ 

اھیَنیَعب ًةفِراط  بیلح ’’! َّيََدل  سیل  : ‘‘ اینوطنأ َتلاق 
. ءایعإلا ًةِحفاكُمو  عومُّدلا  َسبحَتل 

. يقلقت ال  : ‘‘ ًةلئاق  ، قفِرب اھَّدخ  ةَّسدَھ  ْتَتَّبرف 
اتََقَبطنا ِدق  اینوطنأ  انیَع  تناكو  ِكيََدل .’’ ُریَصیس 

. دھَج نود  ًالعف 

َّدخ ُِتّبرُت  ةَّسدَھ  ْتَّلظو   . اًّدج ًةئداھ  ةفرُغلا  تناك 
اھذاقنإ لجأ  نم  َركُّشلا  هللا  ىلإ  ًةعفار   ، اینوطنأ

، اھلخاد يف  ُعیشي  َحرفلا  ِتَّسحأو   . ّطلا لفِ عم 
يف ُلعفت  تناك  امك  حیباسَّتلا  ِداشنإ  ىلإ  ْتَقاتف 
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دَسألا ُموجُھ  اھَفَّلخ  يتلا  َبودُّنلا  َّنكلو   ، ىضم ام 
ِدَّرجُم نم  َرثكأ  اھتَذآ  نیبراحملا  ةحاس  يف  اھیلع 

دق َتَلت  يتلا  تاباھتلالا  َّنإف   . اھِھجو ِهيوشت 
َرمألا َّنأ  تَِملع   ، كلذ عمو   . اِھتوَص َِمظعُمب  َتبھذ 
نآلا وھو   . اَھتالص هللا  َعمس  دقف   . اًّقح ُّمھي  ال 

. اِھبلق َمینرت  َعمس 

. اھَسأر ْتَعفرو   ، عومُّدلا ًةمِواقُم  اھیَنیَعب  تَفرط 
اَھِلباقُم اًفقاو  سُناینوغام  سُلاتأ  ساِنبَھ  ْتَدجوف 

ْتأرو  . اھیلإ ُقِّدحُي   ، ريرسلا نم  رخآلا  بناجلا  يف 
َلبق الیڤیل  يَنیَع  يف  هتأر  نأ  َقبس  ام  هیَنیَع  يف 

. فوخلا  ... لیلق

ِدیمَضت نم  َغرف  ذإ   ، ريرسلا نع  ردنَسِكلأ  َعجارت 
َءانتعالا ُّصخت  ٍتامیلَعت  الیڤیل  ىطعأو   . اینوطنأ
ِةَقلمَح نع  ًةلِّوحتُم   ، ةَّسدَھ َتبرتقاو   . اھتِدّیسب

. اًدئاز ًءانحنا  اھل  ينحنت  الیڤِیلب  اذإف   ، سُناینوغام
َّلك ًةَّرم  ّطلا  لفِ َطاِمق  َِرّیغُت  نأب  ةَّسدَھ  اھتَصوأف 
َّمُث  . ًةیناث حلملاب  هیكُرفاو  ءاِنتعاب  هیلِسغا   ‘‘ . موي
، ةعِضرُم ىلإ  هیِمّلسُت  . ال  لَعفأ يِنتيأر  امك  هیطِّمَق 

’’. هب ينَتعَتس  هُتِدلاو  لب 
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’’ ، يتِدّیس  ، نیلوقت امك  نوكیس  : ‘‘ الیڤیل تباجأف 
. ىرخُأ ًةَّرم  ًةِینحنم 

َبناج َرداغ  َّمُث   . ىرخُأ ٍةمداخ  ىلإ  ساِنبَھ  مَّلكت 
امیف ةَّسدَھو  ردنَسِكلأ  ىلإ  َبرتقاو  ِهتجوَز  ِريرس 

. ةلَمعتسملا َریغ  َةيودألاو  ِتاوَدألا  ِنامزحي  اناك 
’’. كَمسا ىَّتح  فِرعأ  مل  ‘‘

زَّكر اَّم  لـ َدَّدرت  هَّنكلو   ، هسفنب ردنَسِكلأ  هَفَّرعف 
، ’’ يَتنِواعُم : ‘‘ لاق َّمُث   . ةَّسدَھ ىلع  هَرظن  ُساِنبَھ 
. اًمامت هْكِردُي  مل  ٍَببسل  اھِمسا  ِركِذ  نع  اًِمجحُم 
. انھ انُلمع  ىھتنا  ِدقل  : ‘‘ دِشار ىلإ  اًرظان   ، فاضأو

’’. اھَعجرُت نأ  َكل 

، هیَعارِذ ىلع  ةَّسدَھ  َعفرو  دِشار  ىنحنا  ِذإو 
، ديدج نم  سُناینوغام  ىلإ  ردنَسِكلأ  َتفَتلا 

اَھلمح اَّم  لـ َقیقرلا  ةَّسدَھ  َجاجتحا  ًالِھاجَتُم 
ًالُجر َّنأ  ىرج  َفیك   ‘‘ . ةفرُغلا جراخ  ىلإ  ُّيبارعألا 
ُسرامُي ٍبیبط  ِبلط  يف  َلسرأ  َكماقَم  يف 
ردنَسِكلأ لاق  ؟ ’’ ةَّیمومُعلا تاماَّمحلا  َجراخ  ةنھملا 

ِهاِبتنا ِفرَص  يف  اًضيأ  ًابِغار  ْنكل   ، اًِعلطَتسُم اذھ 
. ةَّسدَھ نع  ساِنبَھ 
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نع سُلُتاك  َلِّحُر  دقل  : ‘‘ سُناینوغام َباجأ 
ذإ  . زراب ٍبیبط  َمسا  ردنَسِكلأ  َفَّرعتف  سُسفأ .’’

ءاَّبِطألا رھمأ  نم  ٍدحاو  لثم  اًروھشم  سُلُتاك  ناك 
ءارَّثلا يوذ  َّالإ  يوادُي  نُكي  ملو   ، ةنيدملا يف 
ِهدَرِطب ُتِملَع  : ‘‘ بائتكاب ساِنبَھ  َفاضأو   . ماقملاو

دقل  . ىرخُأ ٍتابیتَرت  ءارجإ  ىلع  ناوألا  ِتاوَف  َدعب 
ُتسل  . ةدَعاسُمب نایتإلل  يتجوَز  َةدبع  ُتلسرأ 

اھَّنأل ةھلآلا  ُركشأ  ِيّنكلو   ، كَیلَع ْتَرثع  فیك  يردأ 
’’. كْتَدجو

: انھ ىلإ  قيرطلا  ىلع  َتلاق  دق  ةَّسدَھ  تناك 
لھ  . ردنَسِكلأ َسَّبعف  . ’’ انیلإ اَھلسرأ  دق  هللا  ‘‘

؟ ًالعف اَھلسرأ 

اھَّنأب ْنَّقیت  : ‘‘ ًالئاق  ، اینوطنأ وحن  هسأرب  أموأ  َّمُث 
اًدغ ُعجرأس   . ةحار ىلإ  ُجاتحَتس   . ءفِّدلاب ُمَعنت 

’’. اھُلاح َفیك  ىرأو 

اًئموُم ؟ ’’ اَھبِحطصت نأ  يونت  لھ  : ‘‘ ساِنبَھ لاق 
ًالماح دِشار  َجرخ  هنم  يذلا  بابلا  وحن  هسأرب 

. ةَّسدَھ
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اذإ َّالإ  اَھبِحطصأ  نل  : ‘‘ رَذَحب ردنَسِكلأ  َباجأف 
’’. كلذ يف  َتنأ  َتْبِغر 

’’. اھنع ديزملا  ةفرعم  يف  ُبغرأ   ، معن ‘‘

ةَّيدلجلا هَتبیقح  ًاِطّبأتُم   ، اًمیقَتسُم ردنَسِكلأ  َفقو 
’’ ؟ هتفرعم يف  ُبغرت  يذلا  ام   ‘‘ . ةلومحملا

ًةردُق ةأرملا  هذِھل  َّنإ   . هَتلعف ام  َّينیَعب  ُتيأر  دقل  ‘‘
’’ ؟ دُبعت ٍَهلإ  َّيأو  ؟  يھ نَم   . ةمیظع

يذلا جاعِزنالا  يف  ًاباترُم   ، ًةیناث ردنَسِكلأ  َدَّدرت 
ُكَّرحتي َلُجرلا  اذھ  َّلعل   . هلِخاد يف  َكَّرحتي  هَّسحأ 

ُةَداس اًضيأ  اھیف  كَّرحتي  يتلا  طاسوألا  يف 
ِنأش نِمَفأ   ، لاحلا َعقاو  وھ  اذھ  ناك  ْنإف   . ةَّسدَھ
ناك نَم  اًنئاك  ؟  َرطَخلل اھَضِّرعُي  نأ  اھتَّيِوُھ  ِفشك 
ِةحاس يف  َتومَِتل  اَھلسرأ  دقف   ، اھُِكلام
ةایحلا دیَق  ىلع  اھَّنأ  اھُتداس  َملع  اذإو   . نیبراحملا
كانھ ىلإ  اَھنولسرُيو  اھیلع  َنولوَتَسي  لھف   ، ُدَعب

؟ ًةیناث

’’ ؟ يھ نَم  : ‘‘ ىرخُأ ًةَّرم  ُساِنبَھ  َلأسو 
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ُلعفَتسف  ، كل اِھتَّيِوُھ  ِفْشَك  يف  يھ  َْتبِغَر  اذإ  ‘‘
اذإو  . بابلا َوحن  هَّجوتو  اذھ  ردنَسِكلأ  َلاق  كلذ .’’
ٌقودنُص هيََدي  يفو   ، هَیِبناج ِدَحأ  َدنع  ُفقي  ٍمداخب 

. زرألا ِبَشَخ  نم  ٌریغص 

نم قودنُّصلا  َذخأ  َّمُث  ًالھم ’’! : ‘‘ ساِنبَھ لاق 
َكُترجُأ هذھ  : ‘‘ ًالئاق  ، ردنَسِكلأ ىلإ  هَمَّدقو  مداخلا 

’’. ِكتامدِخ َءاقل 

. ًالیقث ُقودنُّصلا  ناكو 

ُبیبطلا َلصي  نأب  َّمتِھا  : ‘‘ مداخلل ُساِنبَھ  لاقو 
ٍمَون ِةكيرأ  ِراضحإب  َرَخآ  َرمأ  َّمُث  اًِملاس .’’ هتَیب  ىلإ 

. ِهنباو هتجوز  نم  ٍةبُرقم  ىلع  ىقَبي  ىَّتح 

ساِنبَھ ِةَّفحم  يلِماح  ىطعأو   ، ردنَسِكلأ َجرخ 
َدِعَص َّمُث   ، ِهتفیقس ىلإ  ِلوصُولا  ِتاھیجَوت  َةعبرألا 
ُدیبعلا َعفر  ْنإ  امو   . ةرخافلا ةروصقملا  ىلإ 

، َةقیقَّرلا ةَّیصوصُخلا  َرئاتس  َقلغأ  ىَّتح   ، ةَّفحملا
هَّنأ عمو   . ةمِعانلا دئاسولا  ىلع  ٍرَجَضب  ىقلَتساو 

. ُّنطي هُنھِذ  َّلظ  دقف   ، اًقَھرُم ناك 
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اھتروطُخ ىدمو  اًّدج ! ًةریطَخ  ُةلیَّللا  ِتناك  دقل 
. َقلَقلاب هَرمغ  ةغلابلا 

ةزخَِوبو  . ةَّسدَھو دِشار  َلبق  ةفیقسلا  ىلإ  َلصو 
َثحبلا ىَّتح  هَسفن  ِْفّلكُي  مل  هَّنأ  َكردأ   ، ریمض
َعضوو َةفیقسلا  َلخد  َّمُث   . قيرطلا ىلع  امُھنع 
َِةلِواط ىلإ  َسلج  ذإو   . اھناكم يف  هَتيودأو  هتاودأ 
هجْرَد يف  َنَّودو   ، ًءامو اًقورحم  اًمحف  َجَزَم   ، ِهتباتك

، ًالیلق ءارولا  ىلإ  َلام  َّمُث   . ّوت اً تَرَج  يتلا  َثادحألا 
: ىضِر ِمدَعب  َهبتَك  ام  ىلإ  َرظنو 

، اینوطنأ ِنَطب  ىلع  اھََدي  ةَّسدَھ  ْتَعضو 
اھُعومُد َتطقس   ، كلذ َتلعف  ذإو   . تََكبو

. جرخو ّطلا  ُلفِ َبلقناف   ، ةأرملا ىلع 

ةجاجز يف  ُةظوفحملا  ُعومُّدلا  َِتناك  ام  ًابلاغ 
ٌةَّوُق ةَّسدَھ  عومُد  يف  تناك  لھف   . ًءاود ُمَدختسُت 
ِتَرجأ يتلا  يھ  اھُتَسَمل  تناك  لھ  مأ  ؟  ةیفاش
يتلا اِھتاملك  ِلضَفب  كلذ  ناك  مأ  ؟  ةزجعملا

؟ اھَِھلإ ىلإ  اًّرس  اھب  تَمَّلكت 

ردنَسِكلأ َضھنف   ، ةفیقَّسلا َعطاق  مھُدحأ  َلكر 
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ىلع ةَّسدَھو   ، دِشار َلَخدف   . ءارولا ىلإ  َهبذجو 
ىلإ ٍقفِرب  دِشار  اَھلزنأف   . ةمئان تناك  دقو   . هیَعارِذ
ِرَّخؤم ِبرُقب  ضرألا  ىلع  عوضوملا  شارفلا 
ىلإ َتَفَتلاو  َماق  َّمُث   . ةيانِعب اھاَّطغو   ، ةفیقَّسلا

’’. حيرَتَست نأ  اھل  يغبني  : ‘‘ ًالئاق  ، ردنَسِكلأ

ُأدبیس  . سمشلا َقرشُت  نأ  ُداكت  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف 
’’. اًعيرس جراخلا  يف  عُّمجتلاب  ىضرملا 

!’’ مھَفرصت نأ  كیلع   ‘‘ . دِشار ُكَنَح  َبَّلصتو 

ىلع َتنأأ   ‘‘ . ِهتجھل َلایِح  ردنَسِكلأ  ُمَف  ىوَتلاف 
’’ ؟ اًِدّیس سیلو   ، دِشار اي   ، اًدبع َتنُك  كَّنأب  نیقي 
َحَول َلَوانتو  ّقح .’’ ىلع  َتنأ  : ‘‘ فاضأو هَدي  َعفر  َّمُث 
اذھ ِْقّلع   ‘‘ . ةریصق ًةلاسر  هیلع  َنَّودو   ، ةباِتك
نوتأي نيذلا  َنوكي  نأ  ُلمأنس   . بابلا ىلع  اًجِراخ 

’’. ةءارقلا نوعیطَتسي 

. ةِتفاللا دِشار  أرقو 

ىظحت لھ  : ‘‘ ءافَجب ردنَسِكلأ  َهلأسف 
’’ ؟ ِكناسِحتساب
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’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

ردنَسِكلأ أموأ   ، لِخادلا ىلإ  دِشار  ـَع  جَر اَّم  ـ لو
. ةلواطلا ىلع  ریغصلا  ِّيزرألا  ِقودنُّصلا  َوحن  هسأرب 

’’. ةرظن ِقلأ  - ‘‘ هتاظحالم ىلع  لمَّرلا  اًرثان  لاق - َّمُث 

َِعِطق نم  ًةدحاو  َلَواَنتو   ، قودنصلا دِشار  َحتفف 
. سويروأ يھ  اذإو   . هِعباصأب اھبَّلقو   ، ةَّیبھذلا دقَّنلا 

!’’ ًةورث انھ  َّنإ  : ‘‘ لاقف

يفف  . ريدقت َعَفرأ  هتجوَز  َةایح  ُرِّدقُي  ساِنبَھ  َّنإ  ‘‘
ديزملا ءارشو  ةَّقش  ِراجئتسال  يفكي  ام  قودنُّصلا 

ٌروعش َّيََدل   ‘‘ . هُمف ََحطلفت  َّمُث  تازیھجتلا .’’ نم 
’’. ًابيرق نيَرمألا  ِالك  ىلإ  ُجاتحنس  انَّنأب 

. َهلفقأو  ، قودنُّصلا ىلإ  دقَّنلا  َةعِطق  دِشار  َّدر 
ًالیبس انل  تَحَتف  ُةلیَّللا  هذھ   . يِدّیس  ، معن ‘‘

ِتَجرخأف ةأرملا  كلت  ةَّسدَھ  تَسمل  دقل   . اًديدج
ُِربخُیس وھف   . كلذ سُناینوغام  ىأر  دقو   . ّطلا لفِ

’’. نوتأیس نورخآلا  ءالؤھو   ... نيرخآلا

’’. اذھ َُملعأ  : ‘‘ لاقو  ، اًِقفاوُم هَسأر  ردنَسِكلأ  َّزھف 
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ناك اَّم  لـ  ‘‘ . ةریغصلا ةساَّطلا  ىلإ  َلمَّرلا  َداعأ  َّمُث 
، ِكلاثمأ دیبعلا  وأ  نِیّیِّماعلا  ىلع  اًروصقَم  اھُفطَع 
اًددع رَثكأ  ىضرَم  ِلابقإ  ىوس  ٌةِلكشُم  انل  نُكت  مل 

’’. َرطَخ َةَّمثف   ، نآلا اَّمأ   . مھَرمأ ىَّلوتن  نأ  نم 

يف لَّقنتي  سُناینوغام   ‘‘ . دِشار ُةَقلمَح  تَّدوسا 
’’. ایلُعلا رئاودلا 

، قِدحملا َرطخلا  دِشار  كاردإ  ردنَسِكلأ  ىأر  ذإو 
اولَسرأ نيذلا  ِةداَّسلا  ُنأش  هُنأش   ، معن : ‘‘ لاق

َّفل َّمُث  نیبراحملا .’’ ِةحاس  يف  َتومَتل  ةَّسدَھ 
: فاضأو  ، بتكملا َقوف  ٍةناخ  يف  هَّسدو  َجْرَّدلا 

ُّصخت ًاّینوناق  تلاز  ام  يھف   ، ةَّسدَھ تلاق  امك  ‘‘
’’. اھوَرتشا ِنأ  َقبس  َنيذلا  كئلوأ 

، اھئاويإ ببسب  رطخلل  ٌةضرُع  اًضيأ  َتنأو  ‘‘
’’. يِدّیس

كلذ كانھ   ‘‘ . كلذ يف  َرَّكف  دق  ردنَسِكلأ  نُكي  مل 
: يھ ُةلأسملا  امَّنإ   . دقتعأ ام  ىلع   ، اًضيأ ُرطخلا 

نوریثكو  ، ةنیمث ٌةبِھوَم  اھلف  ؟  نآلا لعفن  اذام 
اذإ َثدحي  نأ  ُنكمي  ام  ةركِفب  اذإو  اھیلإ .’’ نوجاتحي 
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ردنَسِكلأ ُعَفدت  ٌةَّیح  اھَّنأ  ةَّسدَھ  ُةداس  َفَشَتكا 
ةفرغلا يف  يشمي  َذخأف   . ِهّیسرُك ةرداغُم  ىلإ 
نيذلا كئلوأ  ىلإ  اَھتداعإ  يونأ  ُتسل   ‘‘ . اًكَِبترُم
َنینئاك  ، تومَتل نیبراحملا  ةحاس  ىلإ  اھولَسرأ 

!’’ مھُبابسأ تناك  امھمو   ، اوناك نَم 

’’. مَھلُتقأف  ، مُھءامسأ يل  ْفِرعا  ‘‘

يف ىأرف   ، ِّيبارعألا ىلإ  ًالوھذَم  ردنَسِكلأ  َقَّدح 
ال َكَّنإ  : ‘‘ اًعاترُم هل  لاقو   . ةمتاقلا َةوارَّضلا  هیَنیَع 
اًرمأ َلعفت  نأ  ٌرداق  كَّنأ  يف  ٍّكش  َّيأ  َّيدل  يقبُت 

، ينُِقلقُت ٍحاَون  َكِقُلُخ  يف   ‘‘ . هَسأر َّزھ  َّمُث  اذھك .’’
ِذاقنإل ُدِھاجُأ  انأف   . حاَّفس ال   ، بیبط انأ   . دِشار اي 
ةَّسدَھو انأ   ، كلذ يفو   . اھفالتإل ال   ، ةایحلا

’’. ناَّیِس

’’. نمَّثلا ناك  امھم   ، اھیمحأس ‘‘

. كتيامح لئاسو  ىلع  َِقفاوُِتل  ةَّسدَھ  تناك  ام  ‘‘
نأ  ، عقاولا يف   ، لئاسولا هذھ  نأش  نم  َّنإ  لب 

’’. اًديدش ًانزُح  اھل  َِبّبسُت 
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’’. َملعت ْنأل  َيعاد  ال  ‘‘

نأ َّدُب  ال  ْنكلو   ، فیك يردأ  ُتسل   . َملعت نأ  َّدُب  ال  ‘‘
يف ُّطغت  تناك  ُثیح   ، ةَّسدَھ ىلإ  َرظنو  َملعت .’’
يفف  . بیجع ٌصخش  اھَّنإ   ‘‘ . ةَّیِشَحلا ىلع  موَّنلا 
اًرومأ َفِرعتو   ، سانلا لخاود  يف  ام  ىرت  نأ  اھعسُو 
اھنوَك ىلإ  طقف  ُدوعي  كلذ  َّنإ  ُلوقت  يھ   . مھُّصخت
ىَّطَخَتي َرمألا  َّنأ  ُدِقتعأ  ِيّنكلو   ، رِصبُتو يغصُت 

’’. روُمألا اھل  ُفشكي  اھََھلإ  َّنأ  ُدِقتعأ  انأف   . كلذ
ٍةاتف لثم  اِھبنَج  ىلع  ًةَّفتلُم  ةَّسدَھ  تناكو 
اًفِشاك  ، قفِرب اَھباجح  َعزنو   ، اھیلإ ىشمف   . ةریغص

اذ اھَھجو  َسمل  ٍقفِربو   . ةھِّوشملا َبودُّنلا 
َةقیقح َّنإ   ‘‘ . اَھِظقوي َّالأ  ىلع  اًصيرَح   ، بودنلا
ِةردُِقل ٌةداھش  َيِھ  َلـ ةایحلا  ِدیَق  ىلع  اِھنوَك 
تناك ام  ًابیبط  يتفصب  يتارُدُق  َّنإف   . اھھلإ

: ًالئاق  ، دشار ىلإ  َرظنو  َماقَتسا  َّمُث  يفكَِتل .’’
’’. اھھلإ َِدِیب  اِھتيامح  َرمأ  َكرتن  نأ  انل  يغبني  هَّلعل  ‘‘

. ةَِملَكب دِشار  ِْسبني  ملف 

لھ  ‘‘ . هُروَغ َُربسُي  ال  يذلا  َهجولا  ردنَسِكلأ  َلَّمأتو 
’’ ؟ اھَسفن ّطغُت  يِ اذامل  َملعت 
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’’. لَجَخلاب ُرعشت  اھَّنإ  ‘‘

نم ٌةَّرذ  اھیف  تسیل   ‘‘ . ًایفان هَسأر  ردنَسِكلأ  َّزھف 
. نيرخآلا ُجعزُت  هذھ  َّنأل  اَھبودن  ّطغُت  يِ اھَّنإ   . رورُغلا

اھیلع نوََري  ُسانلاف   . كلذ ىوس  َرَخآ  َببس  ال 
’’. هینَعت ام  اوفرعي  نأ  يف  نوقِفخُيو   ، دَسألا َةمالع 

هُبلق َعَّجوتو   . ءارولا ىلإ  اھَرعش  َدَّسمو  ىنحنا  َّمُث 
ِطسو ىلإ  يشمت  اھآر  َةظحل  ُذنمف   . اھلجأ نم 
َلثِم تناك  دقل   . اھیلإ َبذجنا   ، نیبراحملا ِةحاس 
ًةذوبنَم نویپیلكسألا : يف  نیحورطملا  دیبعلا 

عمو  . روُمألا ماظن  يف  ىًنعم  ِالب  اھُتایحو   ، ةَّیسنَمو
ِبلقل ٍةرانَم  لثم  اھعُضاوتو  اھَُتبوذُع  تناك  كلذ 
َتناك ذإف   . نيریثك نيرخآ  ِبولقو   ... ردنَسِكلأ
ىَّدحتت ٍةنورُم  َتاذ  َتناك   ، بودنلاب ًةنآلمو  ةمَّطحُم 

اھنع ُِرّبعُت  يتلا  ُةَّبحملا  َِتناك   ، ًانایحأو  . قِطنملا
ُقرتخت ةقیقر  ٍةملك  وأ  ةقیفر  ٍةسَملب  ٍضيرمل 

نأ َدارأ  يتلا  َةَّبحملا  يھ  كلت  تناك  دقل   . َهبلق
. اھیلإ ُرقتفي  هَّنأ  ادب  يتلا  َةَّبحملا   ... اَھيدبُي

! ُّبِحُت تناكف  ةَّسدَھ  اَّمأ   ، ّمتھيو يلابُي  ناك  وھ 
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ٍصخش ِّيأل  اًِنكمُم  ناك  فیك   . ًابُّجعت هَسأر  َّزھو 
تناك يذلا  ِلاونملا  ىلع  َنوكي  نأ  هتَدباك  ام  َزاتجا 

؟ هیلع

، هعباصأ نیب  نكادلا  ِرعَّشلا  نم  ًةلصُخ  َكَرَف  ذإو 
اي  ، اھلثم ٍصخش  ِّيأ  ىلإ  ُّطق  ُتفَّرعت  ام  : ‘‘ لاق
’’. اَھیضرُي َّالأ  هنأش  نم  ٍءيش  َّيأ  َلعفأ  نل   . دِشار
ِةَّدِحب ُشِعتري  ناك  َهتوَص  َّنأ  َكِردُي  نأ  َهلھذأ  دقو 

، ّيبارعألا ىلإ  َرظنو   . اًعيرس َماقَتساف   ، هفِطاوع
نل اًضيأ  َتنأو   ‘‘ . نیَتِنكادلا هیَنیع  يف  ٍتابَثب  اًقِّدَحُم 

’’. كلذ َلعفت 

’’. يِدّیس  ، اَھیِمحأ نأ  ىلع  ُتمَسقأ  دقل  ‘‘

، ةَّسدَھ ُّرسي  ٍوحن  ىلع  اذھب  مُق  ْنكل   ، اھِمحا اًذإ  ‘‘
’’. كَسفن ال 

نأ ُِنكمُي  ، ال  كلذ لجأ  نم   . يتایحب اھل  ٌنيدَم  انأ  ‘‘
’’. اھتایح ُقھزُي  اًدحأ  َعدأ 

ٌنيدَم َكَّنإ  ُلوقَتس  اھَّنإ   ‘‘ . ردنَسِكلأ ُمف  ىوَتلاف 
َرَفَز َّمُث  يھ .’’ اھتایح  ُنأش  اھُنأش   ، اھَھلإل ِكتایحب 
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. ِيّنم ًةبِوجأ  بُلطت  ال   ‘‘ . اًِرجَض هَتبَقَر  َكرفو   ، هَسفن
َءالبلا ُِبلجتَسن  انَّلعل   . باوج ُّيأ  َّيََدل  سیلف 

ِّيأ نع  ُةلیَّللا  هذھ  ُرِفسُت  ال  امَّبُرف   . بْسحف
ًاطِسق ْذُخأِنل   . َرطَخ نع  الو  ةصرُف  نع  ال   ، ءيش
ُلِبقُي ٍرمأ  َّيأ  َهجاوُن  نأ  انِعسُو  يفف   . موَّنلا نم 

انْحَرتسا ُنحن  ْنإ   ، ریثكب َلضفأ  ًةھَجاوم  انیلع 
’’. ًالیلق

. ةغِوارُم تناك  َةحارلا  َّنأ  َریغ 

يف اًعِجارُم   ، اًِرّكفُم  ، ًاظقیتسُم ردنَسِكلأ  ىقلَتسا 
ُبَجَعلا ََطلَتخاو   . اًرارَكتو اًرارِم  ةلیللا  َثادحأ  ِهنھذ 
هرِعاشم َةَّدِح  لَّمأت  اَّم  ِقلقُم لـ ٍكاِبتراب  َثَدَح  اَّمم 

ةَّسدَھ ِضُّرعت  ُةركف  هلاب  يف  ْتَرطخ  امدنع 
َّالإ َناك  ام  هََقلَق  َّنأب  هَسفن  َعنقُي  نأ  َلَواحو   . َرطَخلل
تناك  ، ءيش ِّلك  نم  مغُّرلا  ىلعف   . ًاّیعیبط اًرمأ 

ام اًئیش  َّنكلو   . ةءافك تاذو  ةنیمثو  ًةنِواعُم  ةَّسدَھ 
َكلذ نم  رَثكأ  رمألا  يف  َّنإ  هل  لاق  هسفن  ةرارَق  يف 

. ریثكب

ًةثاغتسا َقلطأو  عطاقلا  ىلع  مھُدَحأ  َعرق   ، اًریخأ
هَّنأ َملَعو  تاملكلا  َضعب  ردنَسِكلأ  َمِھفف   . ةَّيربِعلاب
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ناكو  . ةَّسدَھ لب   ، لُجرلا هادان  نَم  وھ  نُكي  مل 
َماق ذإ   ، مونلا يف  ًةلثامُم  ًةبوعص  ىقَلي  دِشار 

ةَبطاخُِمل يفكي  امب  ًالیلق  َعطاقلا  َحتفو  ٍةعرُسب 
. مُھَمون َعطاق  يذلا  لِّفطَتملا 

’’ ؟ أرقت نأ  كُِنكمُي  الأ  ّيبغ ! اي  ‘‘

’’. افار َِمّلكُأ  نأ  ُبجي  ‘‘

’’. اًدغ ُعجَریسو   ، ةنيدملا ُبیبطلا  َرداغ  دقل  ‘‘

’’. افار َِمّلكُأ  نأ  ُديرُأ   ... افار ‘‘

ُءاَّبطأ تاماَّمحلا  ةَقطنِم  يف  ْفرَصنا !  . انھ تَسیل  ‘‘
َقلغأ َّمُث  مھیلع .’’ كَتِلكشُم  ْضرعا   . نورخآ

نم هشاِرف  ىلع  ىقلَتساو   ، ماكحإب َعطاقلا 
دق ةَّسدَھ  َّنأ  ىأر  ذإ  هُھجو  َبَّلصت  دقو   ، ديدج

. َتِظقوُأ

ذإ تَرَّشكو   . اھَھجو ُكُرفت   ، اھِشارف ىلع  ْتَسلج 
هَّنإ  ‘‘ . عطاقلا َربع  ةیتآلا  روُّنلا  ِةمزح  وحن  تَرظن 

!’’ حابَّصلا
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’’. رمقلا ُةَّعشأ  َّالإ  هذھ  ام  ال.  : ‘‘ ًابذاك دشار  لاقف 

’’ ؟ ءاھبلا اذھب  ‘‘

ٍدَحأ نم  سیل   . يتِدّیس  ، موَّنلا ىلإ  يدوع  ‘‘
’’. ِكَجِعزُیل

’’ ... اًدَحأ ُتعمس  دقل  ‘‘

نیمُلحت ِتنك  دقل   . اًدَحأ ِتعِمَس  ام  : ‘‘ فْطُلب َّرصأف 
’’. اًدَّدجُم ةَّيدوھیلا  دالب  يف  ِكَّنأب 

ُتنك اذإ  : ‘‘ ًابجاح هل  تَعفر  َّمُث   ، اھَھجو تَكرفو 
ْتَّدمو ؟ ’’ ةَّيربِعلاب اومَّلكت  مھَّنأ  َتفرع  َفیكف   ، مُلحأ

. اَھباجِح َذُخأتل  اھََدي 

اًِملاع  ، ’’ ُرظنأس : ‘‘ لاقو  ، ردنَسِكلأ َضھن  ٍذئدنع 
َلَھاجتت نأ  اھِعسُو  يف  سیل  ْنأ  ملِعلا  َّقح 
ةحاَّرلا ىلإ  اھُتجاح  تناك  امھَم  ٍدَحأ  َةثاِغتسا 

ذإو  . عطاقلا ىلإ  َبھذو  اھَقوَف  اطَخ  َّمُث   . ةديدش
اًدِعتبُم يشمي  ًالجر  ىأر   ، ّقِّشلا نم  َرظن 

’’. اًجِراخ ٌِفقاو  َدَحأ  ال  : ‘‘ قدِصب َلاقف   . بائتكاب
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’’ ؟ نیقي ىلع  َتنأأ  ‘‘

ُثیح  ، ةفیقسلا ِرَّخؤم  ىلإ  ىضمو  ّكش ’’! نود  ‘‘
ةَّسدَھ بوك  يف  ًءام  َّبص  ذإو   . ةَّيدلج ًةبِرق  َلزنأ 
حاَّفُّللا ِةراصُع  نم  اًئیش  فاضأ   ، ریغصلا ِّيراَّخفلا 
اھیَتفش ىلإ  َبوكلا  ىندأ  َّمُث   . اھیلإ َجيزملا  َلمحو 

َّالإو  ، يحيرَتست نأ  بجي  اذھ ! يبَرشا  : ‘‘ ًالئاق
َحتفأ نأ  لبق  ِكُِظقوُأس   . اًدَحأ يعفنت  نلف 

’’. ةفیقَّسلا

، َتبِرَشف  ، ةكَھنُمو ًةناشطع  ةَّسدَھ  تناك 
’’ ؟ اینوطنأ ُلاح  َفیك  : ‘‘ تلأسو

. ِتنأ ينوكت  نأ  بجي  امك   ، ةمئان اینوطنأ  ‘‘
يَقبو  ، اًدَّدجُم اھاَّطَغ  َّمُث  اًدغ .’’ اھارنو  ُبھذَنس 

ِنإ امو   . َهلِعف ُراَّقعلا  َلعف  ىَّتح  اھبناجب  اًِصفرقُم 
. هتَّیِشَح ىلإ  َعجر  ىَّتح   ، موَّنلل تَملسَتسا 

. ةَّسدَھ ُِبقارُي  دِشار  َسلجو 

َلبق ظقیتست  نل  اھَّنإ   . دِشار اي   ، ْحرَتسا ‘‘
’’. تاعاس
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. ُّيبارعألا أكَّتاف 

’’ ؟ ُّيدوھیلا اھاعد  اذام  َتعِمَسأ  ‘‘

’’ ؟ كلذ ينعي  اذام   . ُتعِمس دقل  : ‘‘ دِشار باجأ 

. ًایضار هَسأر  َّزھ  َّمُث   ، تاظََحل َعِضب  ردنَسِكلأ  َرَّكفو 
’’. اِنباوج ىلع  انلصح  انَّنأ  ُدقتعأ  ‘‘

’’ ؟ ءيش ِّيأ  ِباوج  ‘‘

نل  ، اًدعاصف نآلا  نمف   . ةَّسدَھ يمحن  فیك  ‘‘
ُفَرعُتس اھَّنإ   . دشار اي   ، اھِمساب ةَّسدَھ  فَرعُت 
ُفَرعُت فوس   . لیلق َلبق  هب  َتيِدوُن  يذلا  ِبقَّللاب 

«’’. افار  » ِمساب

! ةیفاَّشلا
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١٣

سدُقلا ةنيدم  ىلإ  اًدصاق  َهناصح  ُسُقرَم  ىطَتما 
’’. ةافصملا  ‘‘ َربع ُّرمي  يذلا  قيرطلا  يف   ، ًابونج
اًزَول َيرتَشیل  َفَّقوت  ُثیح   ، ةماَّرلا ىلإ  رَفَّسلا  َعباتو 

نوئفكني ُسانلا  ناكو   . ذیَبن َّقِزو  اًریطف  اًزبُخو  اًنیتو 
مھُلِخدُتو اَھلوح  اھَدالوأ  ُعمجت  ًةأرما  ىأرو   . هنع

يمَحت ٍةجاجدك   ، اًریغص ًاّینیط  اًتیب  ٍلَجَع  ىلع 
. سِرتفُم ٍشحو  نم  اِھناصیِص 

. سدُقلا ُةنيدم  هل  تَحال  اَّم  َمِھَفو لـ

ُّفلت توملا  َةءابع  َّسحأ   ، ًاِبكار اھیلإ  َبرتقا  ِذإف 
وزغ نأشب  تثَّدحت  دق  اھُّلك  امور  تناكو   . َدَلبلا
ىرخُأ ٍةرَوث  ىوس  كلت  نُكت  ملو   . اِھبارخو سدُقلا 
َدھاش َنآلاف   . حاجَنب ةَّیناموُّرلا  ُِقلایفلا  اھْتَقحس 
. اھیلع ًةرِداق  امور  تناك  يتلا  َةدابإلا  هنیَع  ِّمُأب 

ُثیحف  . هآر ام  َهلھذأ   ، لِحاقلا َيداولا  هروبُع  َدنعو 
تَرھظ  ، ةمیظع ٌةنيدم  ىضم  ام  يف  ُموقت  َتناك 
َلِزانِمل ءادوَس  ٌبَرِخو   ، ةمَّدَھُم ٍنابمو  ٌراوسأ 

. ةایحلا نم  تَدِّرُج  اًضرأ  َكِلت  تناكف   ... ةقورحم
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ةضََّیبملا ِماظِعلا  نم  ٌماوكأ  تََدب   ، ٍّلت َفلخ  ٍداو  يفو 
يف ٍلامھإب  اوحِرُط  دق  اًفالآ  َّنأ  ول  امك   ، َةلِخادتملا
دق ناَّیجیتارتسا  ِناجرُب  ناكو   . اونَفدُي ملو  ةَّوُھلا 

نیَسِراحك نیَِفقاو  ابَصتناف   ، ریمدَّتلا نم  ایِفعُأ 
. ماكُّرلا َطسو 

َْتتاب  ، ’’ مالَّسلا َماقُم   ‘‘ ، سدُقلا َةنيدم  َّنإ 
! ةفوشكم ةربقم  ىلإ  ّلُق  تَصِ دقف   . اًّقح ًةِملاسُم 

َتحت ریغص  ٍّلت  ِرَدَحنُم  ىلع  هَتمیَخ  ُسُقرَم  َبصن 
يداولا ِقوَف  نم  َرظن  ذإو   . ةليزَھ ٍنوتيز  ةرجش 

نم ةرَثعبملا  َلالطألا  ىري  نأ  َعاطَتسا   ، ریغصلا
، ّطقَتُم اًعِ اًمَون  َمان  َّمُث   . ةميدقلا ةنيدملا  ِراوسأ 
كلذ نم  ةثَِعبنملا  ِتمَّصلا  ِءادصأ  نم  اًجعَزنُم 

. تاومألا نم  لئاھلا  ددعلا 

. رخَّصلا قوَف  َریماسَم  يذ  ٍءاذِح  عقَو  ىلع  َظقیَتسا 
ًِالبقُم ِّينامورلا  َقلیفلا  نم  ًاّيدنج  ىأرف  ماقو 

. هَوحن

’’ ؟ انھ تنأ  اذاملو  ؟  تنأ نَم  : ‘‘ ُّيركسعلا َُهلأس 
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ُتئج دقل   ‘‘ . هَمسا لاقو  هَجاعزنا  سُقرَم  َمظكف 
’’. دوھیلا ِهلإ  َتیب  ىرأ  يكل 

وھ هنم  َيقب  ام   ‘‘ . ةریصق ًةكحض  ُّيدنجلا  َقلطأو 
، اَّيرُم ـ لا ََلبَج  َهنوعَدي  مھَّنإ   . ّلَّتلا كلذ  َقوَف  كانھ 
نل  . سویڤوزیڤ لبجب  َنِروُق  اذإ  اًئیش  سیل  هَّنكلو 

هانيَّوسو هانمَدَھ  دقل   . لكیھلا نم  َيَِقب  اًریثك  َِدَجت 
عَّمَجُم ـ لاو ِةنكُّثلا  ءاِنب  ِةداعإل  َّداوم  ِلجأل  ضرألاب 

’’. كانھ امُھارت  نيَذللا 

’’ ؟ راصِحلا ءانثأ  يف  سُطیت  عم  َتنُك  لھ  ‘‘

دِالب يف  ُتنك   ‘‘ . ةضماغ ًةرِظن  هیلإ  ُّيدنجلا  َرظنف 
’’. ِسلیڤیس ةرمإ  َتحت   ، نامرجلا

ناك ِسلیڤیس  َّنإ   . بَثَك نم  َلُجَّرلا  ُسُقرَم  َلَّمأتو 
لئابقلا عم  َبراحو  رصیَقلا  ىلع  َدَّرمت  دق 

. دَمألا ریصقلا  دُّرمتلا  كلذ  ءانثأ  يف  ةَّینامرجلا 
ماظِّنلا ِتَداعأ  يتلا  ِقلایفلا  َةدایق  نایتیمود  ىَّلوتو 

، همادعإل اموُر  ىلإ  ِسلیڤیس  َِبلُجو   . دودحلا ىلإ 
دق هلاجر  نم  ٍةرشع  ِّلُك  نم  ٌدِحاو  ناك  امدعب 

َلِسرُأ  ، ودبي ام  يفو   . ًاّینادیَم فیَّسلا  ِّدَحب  ُمِدعُأ 
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. ةَّيروطاربمإلا ءاحنأ  يف  ةمدخلا  ِِزكارم  ىلإ  نوقابلا 
. اًعیمج زكارملا  كلت  أوسأ  ُّدعُت  ةَّيدوھیلا  دالب  تناكو 

يف ًةَرشابُم  اًرِظان  لاق - ْنأ  ُّيدنجلا  َِثَبل  امو 
ِّلُك ِمادعإ  يأ   ، لاجرلا ریشعَتل  َّنإ  - ‘‘ سُقرَم يَنیع 
ىلإ ءرملا  عاجرإ  يف  هَتقيرط   ، ةعرُقلاب ٍرِشاع  ٍلٌجر 
َّمُث كلذ .’’ َةَّحص  َتبثأ  انھ  ىلإ  يلاسرإو   . ءالولا

. ةَّرُم ٍةماستباب  هُمف  ىوَتلا 

دقل : ‘‘ لاقو  ، فئاخ َریغ   ، َقيدحتلا سُقرَم  َهلدابف 
’’. لكیھلا ىرأ  يكل  ُتئج 

ُرماوأ تَضَق  دقف   . ُدَعب َسیل   . لكیھ ُدَجوي  ال  ‘‘
هنم َقبي  مل  ىَّتح  اًرجحف  اًرجح  همدَھب  سُطیت 
نم اًدِحاو  اًءزُج  انْكرت   ‘‘ . هُمف ىوَتلاو  ءيش .’’
اذاِمل  ‘‘ . ديدج نم  سُقرَم  ىلإ  قَّدح  َّمُث  روُّسلا .’’

’’ ؟ لكیھلاب اًّدج  ٌّمتھُم  َتنأ 

’’ ؟ هیف اًِنكاس  مھَُھلإ  َنوكي  نأ  اًضَرتفُم  ناك  ‘‘

’’. نآلا ٌءيش  هنم  َقبي  َملف   ، ًالصأ ٌَهلإ  انھ  ناك  اذإ  ‘‘
ِبارخلا ِةعقُر  ىلع  هَتَقلمَح  ُّيدنجلا  َلاجأو 
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ُعنقُتس اموُر  َّنأ  اذھ  ينَعي  ال  امَّنإ   ‘‘ . ةعساولا
يفَتكيو  . انھ ىلإ  نوتأي  اولاز  ام  مھف   . اًمَوي َدوھیلا 
نوفَِقیف نورخآ  اَّمأ   . بَرِخلا َنیب  لاوجتلاب  مھُضعب 

، مھُفِرصن انَّنإ   . نوكبيو ضیغبلا  طئاحلا  كلذ  مامأ 
ًانایحأ َّيلإ  ُلَّیخَُیل  ىَّتح   . نوعجَري اولاز  ام  مھَّنكلو 
َقحسنو اًمئاق  َيقب  ام  َّلك  َمِدھن  نأ  انل  يغبني  هَّنأ 

ىلإ َرظنو  هَسَفن  َرفز  َّمُث  اًرابُغ .’’ َریَصیل  ٍرجَح  َّلك 
. ءيش ِّيأ  نع  ُرمألا  َرفسُي  َنل   ‘‘ . ديدج نم  سُقرَم 
ٍفاك لاجِّرلا  نم  ٌدَدَع  اِھّلك  ةَّيدوھیلا  يف  َقَبي  ملف 
اذھك ٌرمأ  َثُدحي  نلو   . امورل ریطخ  ٍءَالب  ِّيأ  ِثادحإل 

’’. ةليوط ٍلایجأ  ىدم  ىلع 

يف َتكراش  َكَّنإ  يل  َتلُق  اذامل  : ‘‘ سُقرَم َلأسف 
’’ ؟ ِسلیڤیس دُّرمت 

’’. ريذحتلا ِلیبس  ىلع  ‘‘

’’ ؟ َّمِم ريذحتلا  ‘‘

ىرخُأ َدعب  ةَّيركسع  ٍةلمح  يف  ُتكراش  دقل  ‘‘
َحاتُي ىَّتح   ، ةنس نيرشعو  ٍثالث  ىدم  ىلع 
يف ةحيرُم  َكئارأ  ىلع  اوئكَّتي  نأ  كِریظن  ٍلاجِرل 
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ىوَتلا َّمُث  ةمالسو .’’ ٍهافر  َةشیع  اوشیَعيو  امور 
هانیَع ْتَقفخ  دقو   ، ةرِخاس ٍةماِستباب  هُمف 
ِهمازِحو يلاغلا  سُقرَم  ِكنُت  ىلع  ناَتیِساقلا 

امور َُعباط  كیلع  ُنِمیَھُي   ‘‘ . ساحُّنلاو دِلجلاب  نَّيزملا 
نم َكَذِقنُأ  يكل  اًَعبصإ  َعفرأ  نل   . كَرذِح ْذُخف   . ًاِّیّلك

’’. نآلا سیلو   . ناكملا اذھ  يف  انھ  سیل   . توملا

َطقتلاو  ، هَسأر َّزھف   . اًدِعتبُم يضمي  سُقرَم  َهبقارو 
. هیَِفتَك ىلع  اھاقلأو   ، َهتءابع

، ریغصلا ِّلتلا  ىلع  مئاوقلا  َدودشم  َهناصِح  َكرت 
ةراجحلا نیب  هَقيرط  َّقش  ذإو   . بَرِخلا ىلإ  ىضَمو 

اھُّلك هُراكفأ  تَزَّكرت   ، ةمَّدھملا ينابملاو  ةطقاسلا 
ةنيدملا ِتَضَّرعت  اَّم  انھ لـ تناك  دقل   . ةَّسدَھ ىلع 

اَّم لـ انُھ  تناكو   . ةفئاخو ًةعئاج  تناكو   . راصِحلل
َفالآلا ِتَدھاش  دقو   . ةنيدملا َراوسأ  سُطیت  َمحتقا 

. نَوبسُي وأ  فیَّسلا  ِّدَحب  نولَتقُي 

كلت ًةَّرم  الو  اھیَنیع  يف  ُّطَق  ََري  مل  وھف   ، كلذ عمو 
ٍّيدنُج يَنیع  يف  ّوت  اً اھآر  دق  يتلا  َةرظَّنلا 

. ّينامور
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، ةمیقلا َةلیئضلا  َةریغصلا  ِدقَّنلا  ََعِطق  َتطعأ  دقل 
، مویلویَكپلا لیبس  ىلع  اھاطعُت  تناك  يتلا  َكلت 
. زبُخ ِءارِشل  ٌلام  اھيََدل  نُكي  مل  ةَّینامور  ٍةأرمال 

ًاّيدنج ناك  ةأرملا  َنبا  َّنأ  ًةِملاع   ، لباقُم الب  اھَْتطعأ 
. اھنِطوَم ریمَدت  يف  َكراش 

. اًتخُأو اًخأ   ، اًّمُأو ًابأ   ، انھ ٍصخش  َّلك  تَدقف  دقو 
ةمَّدَھملا ينابملا  هذھ  َنیب   ، ام ٍناكم  يفف 

َكئلُوأل ةَّیسنملا  ُماظِعلا  ُحرطَنت   ، دوسألا ماكرلاو 
. مُھتَّبحأ نيذَّلا 

ُلسن َریصي  نأب  َدعو  دق  مھَھلإ  َّنأب  ُدوھیلا  َنمآ 
ُمخَّضلا ُروھمُجلاف   . ءامَّسلا موجُنك  اًریثك  ُمیھاربإ 

يف ءالؤھ  َتَّتشت  دقو   ، ةدودعم ٍفالآ  ىلإ  َِصّلُق 
. امور ِرِین  َتحت   ، ةَّيروطاربمإلا ءاحنأ  ِعیمج 

َتیِقب فیك  هَسفن  َلَءاسو   ، هَیلاوَح سُقرَم  َرظن 
. اًساسأ ةایحلا  دیَق  ىلع  ةَّسدَھ 

ُءادصأ هنھذ  يف  تَدَّدرت  ِيّنع .’’ هللا  َّلختي  مل  ‘‘
. هذھ اھتاِملَك 
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ُحيِّرلاو  ، ’’ ةَّسدَھ  ، ناھرُبلا انُھ  : ‘‘ اًسِماھ َلاقف 
. هَیلاوَح َرابُغلا  ُریثُت  ُةَّفاجلا  ُةَّراحلا 

’’. ِيّنع َّلختي هللا  مل  ‘‘

َلَّوأ ٍءالجب  َرَّكذتو   . ناَّوص َِةلتُك  ىلع  سُقرَم  َدعق 
ٍدیبع َنیب  ًةفقاو  كاذنآ  تناك   . امور يف  اھآر  ٍةَّرم 
لھأ نم   ، قوسلا نم  ُخونخأ  مھب  َداع  نيرخآ 

. حورلا يقوحسَمو  مِسجلا  يلوزھَم   ، ةَّيدوھیلا
ِسأرلا َةقیلح   ، ًةلیحن  ، ًةریغص مھَنیب  ْتَفقو  دقو 
ِنانیع  ... اھِھْجو ىلع  اًّدج  ناتریبك  اھانیَعو   ، اًمامت
كاذنآ  . فوخلاب ناتَمعفُم  ْنكل  دقحلا  نم  ناتیلاخ 

. اھیلع ةقفَّشلاب  ْرُعشي  مل  هَّنكلو   ، اھُفعَض هَقَعَص 
اھُبعش ْبلجي  ملأ  ؟  كلذك سیلأ   ، ةَّيدوھي تناك  دقل 
نایصِعلاو ةَّیلھألا  برحلاب  مھِسُفنأ  ىلع  َكالھلا 

؟ حَّلَسملا

. ّيناموُّرلا َماِقتنالا  انُھ  ىَري  نآلا  وھ  اھو 

َكاذنآ ؟  اذھك اًمیظع  ًابارَخ  ٍبعش  ُّيأ  َّقحَتسا  ِلَھ 
هتَدباك دق  ام  يف  ٍریكفت  َنودف   . رمألا اذھ  هَّمھي  مل 
ٍءيش َّيأ  ََري  ملف  اھیلإ  َرظن  دق  ناك   ، ةدبَع ٌةاتف 

403



ٍِهبَتنُم َریغ   ، ةعَِشب اھَّنإ  لاق  دقل   . هماِمتھاب ىظحي 
اھِحور ىلإ   ، اھلخاد يف  نماكلا  ِلامجلا  ىلإ 
. صالخإلاو ةَّبحملا  ىلع  اھتَردُق  ىلإ   ، ةقیقرلا

ةنيدم ِطوقُس  ءانثأ  يف  ِّنسلا  َةریغص  تناك 
نم نوتومي  اًفالآ  ْتَدَھاش   ، اھتثادح يفو   . سدُقلا

. ةدابإلاو ةعاجملاو  ةیمادلا  ةَّیلھألا  برحلا  ءاَّرج 
تَدھاش فالآلا  نم  مكو   . اًدالوأو ًءاسنو  ًالاجر 

نم مكو  ؟  ةنيدملا َلوح  ٍنابلص  ىلع  َنيرَّمَسُم 
ًالامش ةليوطلا  ةلحِّرلا  يف  اوراس  مُھنم  َرثكأ  ٍفالآ 

؟ دیبعلا قاوسأو  نیبراحملا  تاحاس  ىلإ 

ىلع ِلیلدلا  ِدوجُوب   ، كلذ نم  مغُّرلا  ىلعو 
َلوح ةَّيدوبُعلا  ِرینو  اھَتناع  يتلا  ّداملا  ةَّيِ ِةمدَّصلا 
يف َمویلا  َكلذ  ٌةبوذُع  اھِھجو  يف  تناك   ، اِھَتبَقر
ىَّتح ٍةِرّیغَتُم  َریغ  َْتیَِقب  ٌةبوذُع  ةراَّدلا - ِةقيدح 
يف سمشلا  َتحت  اًجِراخ  هیف  تَشَم  يذلا  مویلا 

. ناَتطوسْبَم اھاعارِذو   ، نیبراحملا ِةحاس 

’’ ... اًدبأ ِيّنع  ىَّلختي هللا  نل  ‘‘

. هيََدي يف  هَسأر  َعضوو   ، هَّوأتف
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ِبِرَخلا ناكملا  اذھ  يف  انھ  ٌسلاج  وھ  امَنیبو 
نم اھَذَقنأ  دق  اھَھلإ  َّنأب  َنمؤي  نأ  عاطَتسا   ، رِفقملا
اھنع ىَّلخت  اًذإ  اذاملف   . اھتثادح يف  ٍّيمتح  ٍتوَم 

؟ ُدَعب ىوقأ  هل  اھُتَّبحم  تناك  اَّم  ، لـ اًقِحال

ََّنط  ، سَّدقملا َلبَجلا  ىلإ  هَرظن  سُقرَم  َعفر  ذإو 
ًاطابترا ٌطِبترُم  هَّنأب  َرعش  دقو   . ىَّتش ٍةلئسأب  هُسأر 

، ام ىًنعَِمبف   . ضرألا نم  َةبِرَخلا  ةعقُّرلا  هذھب  ًابيرغ 
ِدقل  . ةَّسدَھ َدَقَف  اَّم  لـ وھ  ِهتایح  َبارَخ  ْتَسكع 
ةنيدم يف  اًمامت  أفطنا  امك   ، هتایح يف  ُرونلا  أفطنا 

. ةایحلا َّسحأ  دق  ناك   ، ةَّسدَھ َعمف   . سدُقلا
دقل  . حَرَفلا َقاذ   ، اھبرُقبو  . ءاجَّرلا َفرع   ، اھیفو
وھ اھو   ، اھَّقشو هَسفن  َقَّزم  اًقَوت  هیف  َْتظقيأ 
... اًحورجم  ... كلذ ِءاَّرج  نم  ُفزني  نآلا  ٌكورتَم 

. اًعئاض

َبُلطي نأ  يغبني  ناك  ام   . هيََدي َعباصأ  َقبطأ  َّمُث 
اھَذُخأي نأ  يغبني  ناك  لب   . هَتجوَز َریصت  نأ  اھنم 

ام َتناكل   ، كلذ َلعف  ولو   . كلذك اَھلعجيو   ، هتَیب ىلإ 
. ةایحلا ِدیَق  ىلع  ُلازت 

ِبَرِخ َقوف  ٍنَفَك  َلثِم  ُلیقثلا  ُتمَّصلا  مَّیخ   ، هَیلاوح
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... نیتئاملا َخارُص  ُعمسي  َداكو   . سدُقلا ةنيدم 
. يداولا َربع  ُهؤادصأ  ُدَّدرتت  ِفالآلا  َبیحن 

. نآلا يكبي  مھَدَحأ  َعمَسو 

. توَّصلا َوحن  َهَّجوتو  َضھن  َّمُث   ، ىغصأف

ام ِلالطأ  َمامأ  يكبي  اًِفقاو  ِّنِّسلا  َریبك  ًالُجر  َدجو 
هاَّفك ناك  دقو   . ریخألا لكیھلا  ِطئاح  نم  َيقب 
هاِفتكو  ، درابلا ِرَجَحلا  ىلع  ًةطوغضَم  هُنیبجو 

، هَءارو سُقرَم  َفقوف   . ّطَقتملا عِ ِءاكُبلاب  ناَّزتھت 
. هُریسفت ُرَّذعتي  ِيزِخلاو  ِنزُحلا  نم  ٍروعُشب  َبقارو 

ِلیكو  ، اًميدق امور  يف  ِنیمألا  َخونخأب  ُلُجَّرلا  هَرَّكذ 
َلایِح ًالِھاسَتُم  سُقرَم  وبأ  ناك  دقو   . ةلئاعلا ِةراد 
ٍَهلإ َّيأ  اودُبَعي  نأب  هدیبعل  َحمسف   ، نايدألا عیمج 

، ًاّیقت ًاّيدوھي  خونخأ  ناكو   . اھوراتخا ٍةقيرط  ةَّيأب 
ةَّیفرح َعاِبّتا  َّنإف   . ًاّیفرح ىسوم  َةعيرش  ُعیطُي 
اھیلع يتلا  َةرخَّصلا   ، هناميإ َساسأ  ناك  ةعيرشلا 
ُةَصرُفلا ُّطَق  هل  حَتُت  مل  َخونخأ  َّنأ  ریغ   . هُنيد َينُب 

. هُتعيرش اھَتبَّلطت  يتلا  ةمزاللا  نیبارقلا  ميدقَتل 
ُمایقلا اًِنكمُم  َناك   ، سدُقلا ةنيدم  يف   ، طقف انُھف 
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ُخونخأ َيِطعُي  نأ  اًِنكمُم  ناك  طقف  انُھ   . كلذب
ىَّحَضُي يكل  ةبِسانملا  َةَمِدقَّتلا  َراتخملا  َتونھكلا 

. سَّركملا َحبذملا  ىلع  اھب 

حبذملا كلذ  نم  ٌءيش  َقبُي  ملف   ، نآلا اَّمأ 
. سَّدقملا

سُقرَم َرَّكف  اذھب  ُّيناموُّرلا : ُمالَّسلا   ، انامور سْكاپ 
َدالب َّنإ   . دِقُف ام  ىلع  ُنزحي  َخیشلا  َدھاش  ذإ 

ُمالَّسلا كلذو   ، مالس يف  اًریخأ  َْتتاب  ةَّيدوھیلا 
؟ مالَّسلا َفَّلك  مكف   . توملاو مَّدلا  ىلع  َينُب 

ِدوھیلا ىلع  هُراصتنا  ناك  مك  سُطیت  َملَع  لھ 
ِدقل ؟  ًالماك هُرصن  ناك  مك  َملَع  لھ  مأ  ؟  اًمیظع
مِھتنايد َبلق  ََخلَس  دقل  ؛  ٍنابَم نم  َرثكأ  مھنم  َعَزتنا 

! اًمامت

ِةسارد يف  اوضمي  نأ  بعشلا  ِعسُو  يف  ناك 
ِؤُّبنتلا يف  اوضمي  نأ  مھعسُو  يف  ناكو   . عئارشلا

؟ ةياغ ِّيأل  ؟  ضَرَغ ِّيأل  ْنكلو   . مھِعِماجَم َلِخاد 
نود نمو   ، تونھكلا نود  نمو   ، لكیھلا نود  نمف 
تناك  ، ةَّیطخلا نع  ِریفكَّتلل  ةبَّرقملا  حئابَّذلا 
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ُراوسأ تَّكُد  امَدنِعف   . تَھتنا ِدق  اھَّنإ   . ةيواخ مھُتنايد 
َُةطلُس اًضيأ  كلذك  تَعادت   ، َتطقسو لكیھلا 

. روظنملا ریغ  ريدقلا  مھَھلإ 

نأ ُنِكمُي  َّنإ هللا ال   ، بوبحم اي   ، سُقرَم  ، هآ ‘‘
’’. ... لكیھ َهيوتحي 

اذامل  ‘‘ . اًھِّوأتُم  ، هيََدیب هَینُذُأ  سُقرَم  َّدسف 
’’ ؟ اذكھ َّيلإ  نیمَّلكتت 

ىضم  ، سُقرَم ىأر  اَّم  ـ لو  . َتفَتلاف ُخیَّشلا  َعمسو 
. لَجَع ىلع  اًدِعتبُم 

ْتَفقو ةَّسدَھ  َّنأ  ول  امك  ادب  دقل   . سُقرَم َبَحَتناف 
اذامل  . ةميدقلا ةنيدملا  هذھ  ِبَرِخ  َطسو  هبناجب 

انھ ةایحلا  ىلإ  حوضُولا  اذھب  اِھتاملك  ىدص  َداع 
هیَعارِذ َطََسبو  ؟  اذھ بارخلاو  ِتوملا  ِناكم  يف 
!’’ تْیَم ِكَِھلإ  َّنإ  انھ ! َءيش  ال   ‘‘ . امھادَم ىلع 

’’. لكیھ َلِخاد  َرُصحت هللا  نأ  َكُِنكمُي  ال  ‘‘

نم َيقب  ام  َّدَُري  ملو  ؟ ’’ وھ نيأ  ؟  وھ نيأ   ، اًذإ ‘‘
. هتوَص ىدص  ىوس  طئاحلا 
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’’. ... بُلطا  ... بُلطا  ... ِدَجت  ، ُبلطا ‘‘

ُراثآ هیلع  تََدب  يذلا  طئاحلا  َّلِظ  سُقرَم  َرداغ 
ىلإ َلصو  ىَّتح  ماكرلا  َنیب  ٍرَذَحب  َراسو   ، برحلا
ٍرخص ِدوملُج  ىلع  َفقوف   . بِرَخلا لكیھلا  طسو 

. هَیلاوَح َعَّلطتو   ، نوُفدَم هُفِصن  ٍریبك 

میھاربإ دَّدم  اھیلع  يتلا  َةرخَّصلا  يھ  هذھ  تناكأ 
َسِدقملا وھ  اذھ  ناكأ  ؟  هب َيِّحضُیل  قاحسإ  هَنبا 

نیب ُدھَعلا  َعطُق  انُھأ  ؟  سادقألا َسدُق   ، َّيلخادلا
؟ میھاربإو هللا 

كلانُھ ام  ٍناكم  يف   . لِالّتلا َقوف  هَرظن  سُقرَم  َّدمو 
ْنكلو  ، ةنيدملا ِباوبأ  َجراخ   ، ُّيرصاَّنلا ُعوسي  َِبلُص 
هیف يذلا  ِناكملا  نم  ىرُي  نأ  ُِنكمُي  ٍعضوَم  يف 

َشیعیل َدیحولا  هَنبا  َلسرأ  هللا  َّنإ   ‘‘ . دعولا َيِطعُأ 
... اناياطخ لجأ  نم  ًابولصَم  َتوميو  سانلا  نیب 
نأ رشبلا  عیمجل  ُِنكمُي  حیسملا  اذھ  ةطساوب 
لاق اذكھ  ةَّيدبألا .’’ َةایحلا  اولانيو  اوصُلخي 

. ةنیفَّسلا ُناَّبُر   ، سُرَیتاس

َبلُص َّيرصانلا  َعوسي  َّنأ  ّصلا  ةفدِ ِلیبَق  نم  ناكأ 
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َّنأ ّصلا  ةفدِ لیبق  نم  ناكَوأ  ؟  حصِفلا دیع  ءانثأ  يف 
تأدب دق  سدُقلا  ةنيدم  ىلإ  ةبسنلاب  ةياھنلا  َةيادب 

؟ هِسفن ِدیعلاب  لافتحالا  ءانثأ  يف 

ِلجأل ةنيدملا  هذھ  ىلإ  اوقَّفدت  دق  ُفالآلا  َناك 
ةَّیلھألا ِبرحلا  ُّخَف  مھیلع  َقبطأ  انھو   ... دیِعلا

َدَّرجُم َثدح  ام  ُّلك  ناكأ  ىرُت   . سُطیت ِِقلایفو 
عیمجل ٌةلاسرو  ٌةَّطُخ  كانھ  تناك  مأ   ، ةَفدِص

؟ رََشبلا

اًئیش ُمَّلعتي  امَّبرف   ، ةِینمَج ىلإ  َهناصح  ىطَتما  اذإ 
َّنإ هل  لاق  دق  سرَُیتاس  ناكو   . نيِّدلا ةداق  نم 

َّينيدلا َدئاقلا  راص  ناَّنحوي  ماخاحلا  ىعدُي  ًاّیسيِّرَف 
ْنإ امو   . كانھ ىلإ  َميردھنَّسلا  َلََقنو  َديدجلا 

. اھَدرط ىَّتح   ، سُقرَم ِلاب  يف  ةركفلا  هذھ  تََرطَخ 
ِّيأ نم  َيتأت  نل  اھیلإ  ُجاتحي  يتلا  َةلئسألا  َّنإف 

. اًدوجوم هللا  ناك  اذإ   ... هِسفن هللا  نم  لب   ، ناسنإ
ناكأ  . دَعب ُثحَبي  ناك  نَّمع  اًنِّقیتُم  ْدُعي  مل  وھو 
َعوسي نع  مأ   ، دوھیلا ِهلإ   ، يانودأ نع  ُثحبي 

َدارأ نيذھ  َّيأف  ؟  ةَّسدَھ هل  تَدَّبعت  يذلا  ِّيرصانلا 
لاق امك   ، هُنیع ُدِحاولا  َهلإلا  امھ  مأ  ؟  هِجاوُي نأ 

؟ سُرَیتاس
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. اًرابُغ تَراثأف   ، بَرِخلا َربع  ٌةَّراح  ٌحير  تَّبھو 

ملأ  . َّيلع َكَتلَّضف  دقل   ‘‘ . ًةرارم سُقرَم  ُمَف  ألتماف 
’’ ؟ ًایفاك كلذ  نُكي 

الو  . حيِّرلا يف  ٍفیفخ  ٍئداھ  ٍتوَص  ُّيأ  هِمّلكُي  مل 
ةَّسدَھ هتَمَّلك  نأ  َقبس  يتلا  تاملكلل  ىًدص  ناك 

نأ اًّقح  َعَّقوت  لھ   . اًمورحم هُتَرجنَح  تَّدسناف   . اھب
؟ حيِّرلا نم  ٌباوج  َهیتأي 

ًابناج َسَفَر   ، نكاَّدلا ِرخَّصلا  حطَس  نع  َلََزن  ذإو 
َقلطناو  ، قورحملا ماخُّرلا  نم  ًةظیلغ  ًةعِطق 

ِّلظ َتحت  َدعق   ، ریغصلا َرَدحنملا  َغلب  اَّم  ـ لو  . اًعجار
َبَعتُم  ، طابحإلاو ةرارحلاب  اًرعاش   ، نوتيَّزلا ِةرَجش 

. سفَّنلا

. ةتْیملا ةنيدملا  هذھ  َلِخاد   ، انھ ٍباوج  َّيأ  َِدَجي  نل 

َببس ُمھفي   ، جراخلا نم  َناكملا  اذھ  ىأر  اذإ  هَّلعل 
دقل  . دوھیلا ناميإ  ىلإ  ةبِسّنلاب  اًّدج  اًزَّیمُم  هنوَك 

. مھفي نأ  هیلع  َناك  لب   . مَھفي نأ  َدارأ 

. لِالّتلا َوحن  هَّجََوتو   ، هاطتماو ناصحلا  دیَق  َّلح  َّمُث 
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َربع َلحترا   ، ةیلاتلا ةثالثلا  ماَّيألا  ىدم  ىلعو 
َطسوو  ، حوفُّسلا لوُط  ىلعو   ، ةيدوألا
عیمج نم  سدُقلا  ةنيدم  ىلإ  اًرظان   ، تاضفَخنملا

. ءيش اھنم  هْبجعُي  ملف   . اياوزلا

اذھ َترتخا  اذامل   ، میھاربإ ََهلإ  ُّبرلا  اھُّيأ  ‘‘
ناك هَّنأ  ٍملاع  َریغو  اًھودشَم  لاق  اذكھ  ؟ ’’ ناكملا
ةنيدم َلالت  َّنإ   . هب نمؤي  ال  هَّنأ  ىعَّدا  اًھلإ  لأسي 
اھیف ناك  الو   . ةعارِّزلل ًةحلاص  نُكت  مل  سدُقلا 
ٌةَّیِّمھأ اھل  تَسیلو   ، ةنیمث ٌةَّینِدعَم  ُبِساور 
َةسمخ ُدعبت  تناكو   . ةَّیجیتارتسا ٌةَّيركسع 
اذاملف  ‘‘ . ّيراجت ٍقيرط  ِبرقأ  نع  اًمامت  ٍتارتمولیك 

’’ ؟ انھ

’’ ... دعولا ‘‘

ىنبُیس ةرخَّصلا  هذھ  ىلع  : ‘‘» ٍلاع ٍتوَصب  لاق  َّمُث 
هذھ َعمس  نأ  َقبس  َنيأ  ٍِرّكذَتُم  َریغ   ، «’’ ... مكُناميإ
اًئیش مأ   ، هل سُریتاس  َهلاق  اًئیش  تناكأ   . ةرابعلا

؟ وھ َهلَّیخت 

كلذ  . ٍةیِحضت ُةرخص   . رَّكف اذكھ   ، میھاربإ ةرخص 
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َبَجعُي ىَّتح  ةسَّدقملا  ُةنيدملا  هتَزاح  ام  َّلك  َناك 
. ءرملا اھب 

؟ ًالعف ٍباجعإ  َةاعدَم  تناك  لھ  مأ 

هللا َِدَجي  يكل  ِتأي  مل  امَّبرف   . هُّمھي كلذ  دُعي  مل 
ةَّسدَھ َّنأل  طقف  ناكملا  اذھ  ىلإ  ءاج  امَّبرو   . اًعطق
ببسلا كلذ  لجأ  نم  هیلإ  َبِذُج  دقو   ، انھ تناك 

نأ ؛  تَشَم ُثیح  َيشمي  نأ  َدارأ  دقل   . هَدحو
َرُعشي نأ  َدارأ   . هتَسَّفنت يذلا  َءاوھلا  سَّفنتي 

. اھنم ِبرُقلاب 

ىقلَتساو  ، هتءابَعب هَسفن  َّفل   ، لیَّللا َمَّیخ  اَّم  ـ لو
، اًئطابتُم ُموَّنلا  هافاو  َّمُث   . حيرتَسیل ضرألا  ىلع 

. ةجعزُم ٌمالحأ  هَعمو 

ًاتوَص َّنأ  ادب  اذكھ   ... اًمُدُق ِضما   ... اًمُدُق ِضما 
. انھ ًةبوجأ  ىقَلت  نل  هَتلئسأ  َّنإ   . سمھي ناك 

ًالَّلظُم  ، هَقوف اًِفقاو  ًاّيدنج  ىأرف   ، ًةأجف َظَقیَتسا  َّمُث 
ادبو انھ .’’ َتلِز  ام   ، اًذإ  ‘‘ . ةعلاَّطلا سمَّشلا  َلباقُم 

. اًفولأم ُرِخاسلا  ُتوَّصلا 
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’’. انھ ُتلز  ام   ، معن  ‘‘ . سُقرَم َضھنف 

، قرَّشلا ىلإ  تارتمولیك  َةثالث  ُدُعبت  اینَع  َتیب  َّنإ  ‘‘
نأ كِعسُو  يف  ناك  ول  امك  ودبت   . ديدج ٌقُدنُف  اھیفو 

’’. ِدّیج ٍةلیل  ِمَون  نم  َدیفَتست 

!’’ ةحیصنلا ىلع  اًركش  : ‘‘ اًِمّكھتُم سُقرَم  باجأ 

’’ ؟ هنع ُثحبت  ام  َتدجو  لھ  ‘‘

سدُقلا ةنيدم  نم  ُتيأر  ِيّنكلو   ، نآلا ىَّتح  ال،  ‘‘
’’. ِهتيؤر ىلإ  ُجاتحأ  ام  َّلُك 

ىلإ  ‘‘ . ةناھإلا ىلع  ِّيدنجلا  ُةماِستبا  ِتَفرشأو 
’’ ؟ نآلا َنيأ 

’’. ّنُدُرألا يداوو  احيرأ  ىلإ  ‘‘

. قيرطلا ِرْفَِخل  ٌةَّيِرَس  نیَتعاس  َدعب  ُِقَلطنَتس  ‘‘
’’. ًابكار اھِْقفارف 

’’. اھُترجأتسال  ، ًةقفِر ُتْدرأ  ول  ‘‘

414



ٍلاجر َسوفن  ِفّلكُي  نأ  ِنكمُي  ٍدحاو  ٍّيبغ  َتوَم  َّنإ  ‘‘
’’. نيریثك نیحلاص 

’’ ؟ ينعت اذام  : ‘‘ ةدورُِبب سُقرَم  انیَع  ْتَقاضف 

اوناك امھم   ، اھینِطاوُم ِلتقَم  َلایح  ُمَّھجتت  امور  َّنإ  ‘‘
’’. رادقألا َنوَّدحتي 

ٍءيش ِّيأ  يف  ُبْنَّذلا  يسأر  ىلع  نَُكیل  ‘‘
’’. ثُدحي

! ِبّیط : ‘‘ ةماستبا َفِصن  اًمِسَتبُم  ُلُجَّرلا  لاقف 
يونأ يتلا  ِبلَّصلا  تاَّیلمع  َعیمج  ُتزجنأ  دق  ِيّنأل 

، دَسأ ِمَف  يف  َكَسأر  عَض   . يتایح يف  اھَزاجنإ 
هَّنأ َّالإ   ، اًدِعتبُم َيشمي  نأب  َّمَھو  َعطقُي ’’! نأ  ْعَّقوتو 
هُھجوو  ، سُقرَم ىلإ  َتَفتلاو  َرادَتسا  ِنأ  َِثَبل  ام 

’’ ؟ انھ َتنأ  اذامل  ‘‘ . بيرغ ٍوحن  ىلع  ٌرئاح  يفاجلا 

’’. ةقیقحلا نع  ُثحبأ  ِيّنإ  ‘‘

’’ ؟ اذام ِنأشب  ِةقیقحلا  ‘‘

ٍفافِختسا َةماِستبا  هل  َمستبا  َّمُث   ، سُقرَم َدَّدرتف 
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. هیلع ُّيدنُجلا  َكحضي  نأ  َعَّقوتو   ، ’’ هللا  ‘‘ . تاَّذلاب

هَسأر ىَنَح  َّمُث   ، تاظََحل َعِضب  هیلإ  ُّيدنجلا  َرظن 
نأ َنود  اًدِعتبُم  ىشمو   ، ةئیطب ًةدیحو  ًةَءانحنا 

. ةِملَكب َِسبني 

. نارمُق ىلإ  اًقرش  اًھجَّتُم   ، َهناصَح سُقرَم  ىطَتما 
ٍةبَضَھ ىلع  ُعقت  هذھ  حلملا ’’ ُةنيدم   ‘‘ تناكو
يف اًساسأ  اھنَكس  دقو   ، تْیَملا رحبلا  ِبرُقب  ةیلاع 
ُلاقُي  ، ءایقتألا نم  ةَّيدوھي  ٍةفئاط  ُعابْتأ  ىضم  ام 
ةالصلاو ةساردلا  ىلع  اوفكع   ، نوُّینیِّسألا ُمَھل 
ُءایقتألا كئلوُأ  َلحر   ، وزَغلا َِرطَخ  ِباِرتقا  َدنعو   . كانھ

يف مھ  اوُأبتخا  امك  ةنیمثلا  مھَجورُد  اوُأَّبخو 
ِدونُجلل َةنيدملا  َنیكِرات   ، ةَّيدوھیلا ةَّيِّرب  ِفوھُك 

. ناموُّرلا

ََفطعنا  ، قُرُّطلا ىقَتلُم  ىلإ  سُقرَم  َلصو  اَّم  لـ
ِلامشلا َوحن  احيرأ  ىلإ  ِهجَّتملا  قرفملا  ىلإ 

ِّتحلا نع  َجتن  قیمع  ٍداو  يف  َبكَرو   . ّيقرشلا
ةلحاقلا تارَدَحنملا  يف  ءاملا  لعفب  ةيرعتلاو 

. ّنُدُرألا يداو  وحن  ةطباھلا 
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عم هیلع  ًةطِغاض   ، ةلیقثو ًةَّراح  ُسمشلا  ِتَقرشأ 
َّلَحو  ، َهتءابع َعلخو   ، فَّقوت َّمُث   . ّرمت ٍةعاس  ِّلك 

، ىَوترا ىَّتح  َبِرَشف   ، هجرَس نع  ةَّيدلجلا  َةبرِقلا 
. هھجو ىلع  ءاملا  نم  اًئیش  ََّخبو 

. ًابناج وطخيو  ًةأجف  ُرُخشي  هناصحب  اذإو 

هیلع َلامو   ، ةَّیلحس هَتلَّفج  امَّبُر  سُقرَم : َرَّكفف 
. ةنئَمطُم ٍتاِملَكب  هل  َسمھيو  هَِتّبِرُیل 

ِةَفاح ِةاذاحُمب   ، سُقرَم ِرظن  ِّدَح  َدنع  ٌءيش  َكَّرحتو 
ْدجي مل  هَّنكلو   ، هابتناب َةعقُبلا  َصَّحفتف   . يداولا
هَیلاوح َرظن   ، هجرَس ىلع  ًالیلق  َراد  ذإو   . اًئیش

نم ٌلَّالش  َعفدنا   ، هنم ٍبيرق  ٍناكم  يفو   . رَذَحب
. قیحسلا يداولا  ِردَحنُم  ىلع  ًالزان  ةراجحلا 

ىرخُأ ٍةازعِم  نع  ٌمجان  كلذ  َّنأ  سُقرَم  َضرتفاو 
. تارتمولیك ةعضب  َلبق  َّنُھآر  يتاوللاك 

ِجرَِسب ةَّيدلجلا  ءاملا  ِةبِرق  َطْبَر  َِمكحُیل  ىنحنا  ِذإو 
. هِسأر َبوَص  اًرئاط  ٌرَجَح  اھنیح  َءاج   ، ِهناصح
، ةَّدِحب َعَجارتو  ًایلاع  ًالیھَص  ُناصِحلا  َقلطأف 

. جرَّسلا ىلع  ٍةعرُسب  وھ  َماقَتساو 
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يداولا ِةَفاح  يف  نوِئبَتخي  اوناك  ٍلاجر  ُةعبرأ  َزفق 
ىلع َرِطیسُي  نأ  اًمتاش  َلواحف   . هوحن اوضَكرو 
هَعالقِم هب  َمََّقل  اًرَجَح  لاجِّرلا  ُدَحأ  َطَقَتلاو   . هناصح

رخآ ٌرَجَح  َراط  ذإ  سُقرَم  ىنَحناف   . ٌِضكار وھو 
نیَتَّیمامألا هیتمئاق  ُناصحلا  َعفرو   . هَسأر اًزِواجُم 

ٍءاقبلا ىلع  ىوَقي  سُقرَم  دََكي  مل  ىَّتح   ، ةَّدِحب
نأ َلواحو  لاجِّرلا  ُدَحأ  هیلإ  َلصو  امیف  ِهتَوھَص  َقوف 

. هَعقوُيو َهبحسي 

. ماِجّللاب ِكاسمإلل  ِناَِّصل  مَّدقت   ، ناصِحلا َطبَھ  ذإو 

. ءارولا ىلإ  هَعقوأو   ، هھجو يف  ًالُجر  سُقرَم  َلكرف 
عافدنا َمخز  اًكرات   ، سُقرَم هنم  َغاَرف   ، رَخآ َزفقو 

. ناصحلا نع  َهَبلَقو   ، جرَّسلا َقوف  هُحِّوطُي  لُجَّرلا 

َعفرو  ، ىرخُأ ًةَّرم  ًایلاع  ًالیھص  اًِقلطُم  ُناصحلا  َعاترا 
نع نَیلُجَّرلا  َدَحأ  َعفرف   ، ًةیناث نیَتَّیمامألا  هیَتمئاق 

مھُدَحأ َكَسمأو   . رخآلا َةضبق  ىخرأو  ضرألا 
، مِجاھملا َهجو  هقَفرِمب  َمََكلف   ، ِهبنَج نم  سُقرَِمب 

ُسَرَفلا َبثوف   . ناصِحلا َِيتَرِصاخ  ىلإ  هَیبِقَع  َّمَضو 
. هماَّدُق َرَخآ  ٍقيرط  ِعطاق  ىلع  اًمِجاھ   ، مامألا ىلإ 

ٍبناج ىلإ  َدیَحيو  َينحَني  نأ  لُجرلا  َعاطَتساو 
َحَّجرو  ، َهیمدق ىلع  َفقو  َّمُث   ، قيرطلا نم  ٍدحاو 
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. هنم َرجحلا  اًِقلطُم  هَعالقم 

ُرجحلا َباصأ  ذإ  سُقرَم  ِسأر  يف  َُملألا  رَجفنا 
. َهنُزاوت َدقفو   ، مامِّزلا ىلع  هُِعباصأ  ْتَختراف   . هَفدھ

ِتاِملَك ءادصأ  هَیلاوح  َعَمسي  نأ  َعاطَتساو 
ْعَّقوتو  ، دَسأ ِمَف  يف  َكَسأر  عَض  ‘‘ ّيدنجلا :

نع هُّرُجت   ، هیلع ًايِديأ  َّسحأ  َّمُث   !’’ َعطقُي نأ 
ْعَفني مل  كلذ  َّنكلو   ، اھَِحفاكُي نأ  َلَواحف   . جرَّسلا

. هُسََفن ََعطقناو   ، ةَّيوق ًةطقِس  ضرألا  ىلع  َطقسف 
نم ٌدِحاو  هَسفر   ، سَّفنتي نأ  ًالِواحُم  َقھش  ذإو 

. هبنج ىلع  ُرَخآو   ، هسأر ىلع  كئلوأ  قرُّطلا  عاَّطُق 
هَقِرحُتل هِذِخَف  ىلعأ  ىلع  ةریخأ  ٌةسفر  ْتءاج  َّمُث 

نم ٍرئب  يف  اًركاش  ىوَھ  نأ  َِثَبل  امو   ، ّيران ٍَملأب 
. مالَّظلا

. ریثكب ُعَّقوتُي  اَّمم  َعرسأ  َقافأ  َّمُث 

َقصب َّمُث  ِنَتن ’’! ٌّينامور  ٌريزنِخ  : ‘‘ مھُدَحأ لاقو 
. هیلع

َيدايأ سُقرَم  َّسحأ   ، ملألاب ّداح  ٍ ٍروعش  طسوو 
َعزن دقف   . ديدش ٍرعُسب  ِهتَزوَح  يف  ام  ُعزتَنت 
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َبحسو  . هِقُنُع ِلوَح  نم  ةَّیبھذلا  ةدالقلا  مھُدَحأ 
َةَّیبھذلا تاسويروألا  هعم  اًذِخآ   ، هَمازِح ُرَخآ 

ُلِواحُي مھنم  اًدِحاو  َّنأ  َّسحأ  اَّم  ـ لو  . هیف ةأَّبخملا 
ناك يذلا  َشوقنملا  ََمتاخلا  هعبصإ  نم  َِقّلَزُي  نأ 
اذإو  . ماكحإب هَتضبق  َقبطأ   ، هاَّيإ هاطعأ  دق  هوبأ 
َقاذف  . هِسأر ِبناج  ىلإ  ُدَّدسُت  َِدیلا  افَقب  ٌةبرَض 

، تَخترا هَِعباصأ  َّنأ  َّالإ   . ًایعاو ءاَقبلل  َحَفاكو   ، اًمد
. هنم ُعَزنُي  هیبأ  ََمتاخ  َّسحأو 

. قحاسلا ِبابَّضلا  نم  ٌتاوصأ  هیلإ  تَھانتو 

هوَعلخا  . رِخافلا ِناَّتَكلا  نم  ُكنُّتلا   . نآلا هوعطقت  ال  ‘‘
’’. ًالَّوأ هنع 

’’. ةیتآ ًةَّینامور  ًةَّيروَد  ُعَمسأ  اوِلّجع ! ‘‘

’’. ِدّیج ٍرعِسب  ُعابُیس  ُكنُّتلا  ‘‘

’’ ؟ ّينامور ٍبیلص  ىلع  رَّمَسُت  نأل  ُقوتت  لھ  ‘‘

. هنع ُكنُّتلا  َعزُن  َّمُث 

َنیثحاب نوتَأیسف   ، هوُدجو اذإ   . يداولا يف  هومرا  ‘‘
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’’. اَّنع

هَیبِقَِعب هوكسمأ  َّمُث  اوِلّجع ’’! : ‘‘ مُھنِم ٌدِحاو  َّسھو 
. هوُّرجو

دقل  . يراعلا هَرھظ  ٌرخَص  قَّزم  ذإ  سُقرَم  َهَّوأت 
ٌلُجر أدبو  اوِلّجع ’’!  ‘‘ . ةَفاحلا ِبرُقب  هوطَقسأ 

. ةفوقعم اًنِیّكِس  َيقب  يذلا  َبحس  امیف   ، ضكري

هجو ىلع  َقَصبو  ُقَمحأ ’’! ٌّينامور  : ‘‘ لُجرلا لاق 
، يوَھت نِیّكِّسلا  َةرفش  سُقرَم  ىأرو   . سُقرَم

هَصَفَق ُبطشت  َنِیّكِّسلا  َّسحأو   . ًاّيزيرغ ََبلقناف 
َمدطصاف  . يداولا ِةفاح  ىلع  َطقس  امیف  َّيردَّصلا 

ىلع ًالوزن  َقلزناو  َجَرحدت  َّمُث   ، ِقّیض ٍّيرخص  ٍقْرِعب 
هَقوف يذلا  ُلُجَّرلا  َّبسو   . ةنَّنسملا ةَّفضلا 

. دعُب نم  نوخُرصي  اوناكف  نورخآلا  اَّمأ   . ةظاظَفب
. ِرفاوَح ُعقَو  َضرألا  َرقنو 

َكَّسمتي نأ  ًالِواحُم   ، ُّنئي وھو   ، هَدي سُقرَم  َّدم 
ِهبنج يف  ُقِراحلا  ُملألا  َلعج  دقو   . ام ٍءيشب 
ِقرِعلا َوحن  هَرظن  َعفر  ذإو   . رِّذعتُم َهبِش  هَسُّفنت 
َءيشلا ىري  َحارو  هُرََصب  َبرطضا   ، ّيرخصلا
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َنایَثَغلا َحَفاكف   . هَیلاوَح ُرودت  اینُّدلاب  اذإف   ، نیَئیش
يداولا ِبناج  ِضرُع  يف  اًزجاع  ٌحَِرطنُم  وھو 

. ّيرخص ٍءوتُن  ىلع  اًِقلاع   ، رِدَحنملا

. لیَخلا ِِرفاوح  ُعقَو  َبرتقا  َّمُث 

تَجرخ تاِملَكلا  َّنكلو   ، يدانُي نأ  سُقرَم  َلواحف 
َّالإ  ، ىلعأ ىلإ  هَسفن  َّرجي  نأ  َلواحو  ًةقیمع  ٍتاَّنأ 
ىرخُأ ٍمادقأ  َعِضب  َقلزناو  ءارولا  ىلإ  َطقس  هَّنأ 

. رادِحنالا ديدشلا  حفَّسلا  ىلع 

ىلع اًمامت  هَقوَف  ْتَراص  دق  ُةنِصحألا  ِتناكو 
. قيرطلا

: ةبِرطضُم ٍةجھلب  لاقو   ، ًایعاو ىقبي  يك  َحفاكف 
’’ ... ةدجَّنلا  ... َةدجَّنلا ‘‘

ٍرابُغ ُةَمامغ  تَفَرجناو   ، رفاوحلا ُعقَو  َتَفَخ  ٍذئدنع 
. يداولا ىوھَم  يف 

نم امو   . ودَشیل ٍرَیط  نم  امف   . نوكُّسلا َمَّیخ 
وأ ةلیئضلا  ِباشعألا  يف  اًفیفَح  َثدحُتل  ٍةمََسن 

اھَدحو ُسمشلا  ِتناك  امَّنإ   . ةَّشھلا ِكاوشألا 
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ال يذلا  ِّراحلا  ِروُّنلا  نم  ًةَرُك   ، قوف نِم  هاَّيإ  ًةبِراض 
. مَحري

. ءيَشَّاللا هیلع  َقبطأ  َّمُث 

َبلُعلاو َّينانقلاو  ةریغصلا  تاروراقلا  ةَّسدَھ  َْتبَّتر 
ىلإ ردنَسِكلأو  دِشار  َلمح  امیف   ، فَّرلا ىلع 
تَضمأ دق  ةَّسدَھ  تناكو   . صحف َةلواط  لخادلا 

. سُقرَم يف  ًةِرّكفُم  اھَّلك  حابصلا  ِتاعاس 

. َقلقلا اھَرمغ  اذامل  ًةلئاستُم  اھیَنیع  تَضمغأف 
َمامأ اھب  َمدطصا  َموي  ُذنم  هْتَحمل  دق  نُكت  ملو 
ةَّوقلا هذھب  اھنھذ  يف  َرَضَح  اذاملف   . تاماَّمحلا

؟ نآلا ةغلابلا 

هْسرحا  ، ًالعاف ناك  امھمو   ، ناك امنيأ   ، ُّبر اي 
! هْظَفحاو

عْضَو ىلع  َِزّكرُت  نأ  َْتلواحو   ، اِھلغُش ىلإ  ْتَداع 
ناكو  . حیحصلا اھبیتَرت  يف  ةيودألاو  ریقاقعلا 

نأ ْتَعاطَتساو   ، ًةیناث اجرخ  دق  دیشرو  ردنَسِكلأ 
. جَرَّدلا نالزني  امنیب  ناثَّدحتي  امُھَعمست 
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َءاقل ردنَسِكلِأل  سُناینوغام  هاطعأ  يذلا  ُلاملا  ناك 
راجئتسا ىلع  هُّلك  َقِفنُأ  دق  ةمالسب  ِهنبا  دیلوت 

ىلإ ًابرُق  رثكألاو  عسوألاو  ِمخفألا  ةدایعلا  هذھ 
نوغیلف ناك  يتلا  ّطلا  ِّبِ ةسردمو  سُسفأ  طسَو 

. اھیف ِمّلعُي 

َةادغ هرارق  ىلع  ةَّسدَھ  ردنَسِكلأ  َعلطأ  اَّم  لـ
اھَّنأ َُملعأ  : ‘‘ اھل لاق   ، ةمالسب اینوطنأ  َلفِط  هدیلَوت 
ىلإ ُجاتحَنس  انَّنأ  ُدقَتعأ  ِيّنكلو   ، ةَرطاخُم

’’. اناضرَِمل َلضفأ  ٍتالیھست 

نل تاماَّمحلا  برُقب  مھَتمدخ  نيذلا  ىَضرملا  َّنإ  ‘‘
’’. كانھ ىلإ  اوتأي 

... نورخآ يتَأیسف   ، اوتأي مل  ْنإو  ؛  نوتأي دق  ‘‘
’’. سُناینوغام ُءاقدصأ 

’’ ؟ نيرخآلا ىدل  اَّمم  ُرثكأ  ٌجایتحا  مھيََدل  لھو  ‘‘

نأ مھعسُو  يف  َّنكلو  ال،  : ‘‘ ردنَسِكلأ باجأف 
ِزيزعَتل لاملا  ىلإ  ٍجایتحا  يف  انأو   ، اوعَفدي

’’. يتاسارد
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نع اذامو  ؟  هِدالوأو ِهتجوزو  سِوثيوُب  نع  اذام  ‘‘
’’ ؟ ةنالیھو سيراخیفإ 

عیمج ىلإ  َلئاسرب  ُثَعبأس   . مھنع ىَّلختن  نل  ‘‘
نأ ُنكمي  َنيأ  مھُِملعُأو  مھاَّنياع  نيذلا  ىضرملا 

’’. ُدَعب انَیلإ  اوجاتحا  اذإ  انوِدَجي 

ردنَسِكلأ ناك  يتلا  ةلَجَعلا  َلایح  ةَّسدَھ  تَعاترا 
كلت تناك  يذلا  هاِجّتالاو   ... ِهتارارق اھب  ُرِّرقُي 

. هب هُقوست  ُتارارقلا 

اي  ، يب يِقثت  نأ  ُبجي   ‘‘ . قفِرب هَوحن  اھَھجو  َلامأف 
’’. افار

’’ ؟ مسالا اذھب  ينوعَدت  اذامل   ‘‘ . ًالیلق تَعجارتو 

’’. هب ُسانلا  ِكوعدي  ام  وھ  ‘‘

’’ ... نَم ُّبَّرلا  َوھ  ْنكلو  ‘‘

ىرجأ  ‘‘ . اھیَتفش ىلع  هِعبصإ  َسأر  َعضوف 
ينِمآف  . اذھب نینمؤت  ِكَّنأ  ُملعأ  انأ   ، معن  . تاِزجعملا

’’. مسالا اذھ  َرَّبَد  نَم  وھ  َّبَّرلا  َّنأب  اًذإ 
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’’ ؟ ضَرَغ ِّيأل  ‘‘

َّنإ  . ِكَكالھإ اولَواح  نيذلا  نم  ِكَتَّيِوُھ  َيمَحیل  ‘‘
. نيذِّفنَتملاو ءاینغألا  رئاوَد  يف  ُلَّقنتي  سُناینوغام 

مسا ىلع  ينیِعلطُت  نأ  دیفملا  نم  ُنوكیَسف 
نأ انل  ىَّنستي  ىَّتح   ، ِكُكلمت تناك  يتلا  ةلئاعلا 

’’ ... َنل ِتمَد  ام   . اھَدارفأ َبَّنجتن 

، ديدج نم  هوحن  هَرادأ  هَّنكلو   ، اھيَرظانب تَحاشأف 
ِتنأ  ، ةَّسدَھ  ‘‘ . اھیَنیَع يف  اًرظانو  اھَنقذ  اًعفار 
َرِطاخُأ نل   . نآلا يدنع  ٍّدح  ىصقأ  ىلإ  ٌةَّمِھُم 

’’. ِكنادقُفب

: ًةلئاستُم  ، هیَنیَع َْتلَّمأتو   ، لافجإ َةزِفق  اھُبلق  َزفق 
؟ قُرُط ِّيأب  ٌةَّمِھُم 

’’ ... ةحِرابلا ِِهتلعف  ام  ‘‘

’’. اًئیش ْلعفأ  مل  : ‘‘ رارصإب تلاق 

’’. ِتبلط امك  َلعفو  َعمَس  هللاو   . ِتیَّلص دقل  ‘‘

نأ َكِعسُو  يف  سیل  ال !  ‘‘ . هُریكفت اھل  َحضَّتاف 
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اذھ يف  ِرّكفُت  نأ  كاَّيإ   . ردنَسِكلأ اي  هللا،  َّلغتست 
َلوصحلا ًایجار  َِيّلصُت  نأ  َكِعسُو  يف  سیل   . اًدبأ

يتلا يھ  هللا  ُةئیشم  امَّنإ   . ديرُت ام  ىلع 
ال هللا،   . اھَنباو اینوطنأ  َذقنأ  نَم  وھ  اف   . َنلعَتسُت

’’. انأ

’’. ِكَعِمَس دقل  ‘‘

اَّمم َرثكأ  سیل  : ‘‘ اھیَنیع ُبِھلُت  عومُّدلاو  َتلاقف -
’’. َكُعمسي

، كلذك ُرمألا  ُنوكي  امَّبر   ‘‘ . هیَتحاِرب اھَھجو  َنضَتحاف 
ىلع هاَّيإ  اًركاش  نآلا  ينُعمسي  وھف  ناك  اذإو 

. ةحرابلا ِكیلع  ُتفِخ  دقل   . يتایح ىلإ  ِكب  ِهنایتإ 
ول امك  اًحِضاو  ُباوجلا  َءاج  َّمُث   . اًضيأ دِشار  َكلذكو 
’’. ةفیقَّسلا عطاق  َدنع  ُحیصي  ناك  اًصخش  َّنأ 
َحملو نیَعدُتس .’’ اذھبو   . اًّدج ٌِنّیَھ   . افار  ‘‘ . كِحَضو

’’. ِكُنھذ ْحرَتسیلف   ‘‘ . اھَقلق

مل ىَّتح   ، ةقئاف ٍةعرُسب  َثدح  ٍءيش  َّلك  َّنكلو 
. ریكفتلا ىلع  ىوقت  ْدََكت 
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َثدح  ، ثُدَحیس هَّنأ  دشارو  ردنَسكلأ  َّنظ  امف 
َرِخاوأ سُناینوغام  ةراد  ىلإ  الصو  اَّملف   . ًالعف

دق تناك  ذإ   . اینوطنأ ِعجاھَم  ىلإ  ًالاح  الِخدُأ   ، رصعلا
ُمئانلا ّطلا  ُلفِ ناكو   . راَّوُز لابِقتساب  ًالعف  تأدب 
امیف  ، ةديدجلا ةَِدلاولا  ِيَعارِذ  ىلع  اًعَجضُم 

َنْكَحاضَتيو َنسَماھَتي  ٍءاسن  ُثالث  امھب  َْتطاحأ 
ناكف سُناینوغام  اَّمأ   . دولوملاب َّنَھباجعإ  َنيدبُيو 
ِراِختفا َءامیِس  ًايدبُم  َّنھنم  ةبُرقَم  ىلع  اًِفقاو 

. ديدجلا ِدلاولا 

ِِفتَك ىلع  هَدي  َعَضَوف   ، ًالَّوأ سُناینوغام  امُھآر  دقل 
’’. يتبیبح  ، ارَضَح دق  امُھ  اھ   ‘‘ . ةَّباشلا هتجوَز 

ُدي تناكو   . نتَكَسو  ، َّنھُّلك ُةوِسّنلا  امھیلإ  ْتَتفتلاف 
ابرتقا ِذإ  ةَّسدَھ  عارذ  َتحت  تَّدتشا  ِدق  ردنَسِكلأ 
ّداحلا ِ ِلوضُفلاب  ْتَرعش  دق  ةَّسدَھو   ، ريرَّسلا ىلإ 
ًالیلق اھَسأر  تأطأطف   ، ثالثلا ُءاِسّنلا  هْتَدبأ  يذلا 

. باجحلا َءارو  ام  نيََري  نأ  َّنھعسُو  يف  ناك  ول  امك 

انأ : ‘‘ ًالئاق  ، ُلَع نم  اینوطنأل  ردنَسِكلأ  َمستبا  ِدقو 
ِكَّنإ  . يتِدّیس  ، ِكُلاح َفیك  ىرَنل  انعَجَر  افارو 

’’. ةِدّیج ٍلاح  يف  َنيِرھظت 
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لاق اذكھ  ةِدّیج .’’ ٍلاح  يف  اًّقح  امھَّنإ  ‘‘
. ناتقِرشُم هانیعو  سُناینوغام 

ىلإ تَرظن   ، ردنَسِكلأل اینوطنأ  ْتَمستبا  امَدعبو 
، ’’ امكل اًركُش  : ‘‘ ضفخنم ٍتوَصب  تلاق  َّمُث   ، ةَّسدَھ
َّالھ : ‘‘ ةَّسدَھل ّطلا  َلفِ ًةعفار  ًالیلق  اھيَدي  تَّدمو 

!’’ هَنیلمحت

، اھیَعارذ ىلع  ٍهابتناب  ّطلا  َلفِ ةَّسدَھ  َتلمحف 
اي : ‘‘ ًةِمتمَتُم  ، معانلا َّيلمخملا  هَّدخ  تَسملو 
يك ُهئِّشنو  اًمیلس  هظَفحا   . ّطلا لفِ اذھ  كِراب   ، ّبر
َكَّرحو  ، ًالیلق ّطلا  لفِ ُسأر  كَّرحتف  كل .’’ اًنبا  نوكي 
ًةكحِض ةَّسدَھ  ْتَقلطأو   . عَضري ناك  ول  امك  هیَتفش 

. ةثھال

’’ ... سُقرَم ‘‘

ناكأ  . اَھبلقو اَھلقع  ُقیقرلا  همسا  ُسمھ  َألم  دقل 
اًدولوَم ًالفِط  اھیَعارذ  ىلع  َْتلمح  اھَّنأل  طقف  كلذ 
اًدحاو َلِمحت  نأ  اًِنكمُم  ناك  هَّنأ  تَِملَعو   ، اًثيدح

. هِّمُأ ىلإ  ّطلا  َلفِ ِتَّدر  َّمُث   ، اھانیَع ْتَقرورغاو  ؟  هنم
’’. اًّدج ٌلیمج  هَّنإ  ‘‘
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َكُّبُِحأ ُتلز  ام   . كُّبُحأ ُتلز  ام   ، سُقرَم ِهآ 
. اًّدج اًریثك 

... سُقرَم  ... سُقرَم

ٍلُجَرب َمَرغُأ  نأ  َكُتئیشم  نُكت  مل   ، هاتبأ
يكل ينْدِعاس  ؟  كلذك سیلأ   ، كُضفري

نم ٍصالخإب  كَمِدخأ  نأ  ُنِكمُي  فیك   . هاسنأ
َقمعأ ُفِرعت  َتنأ  ؟  هیلإ ُقوتأ  انأو  بلقلا  ِّلُك 
َلمِحلا اذھ  حِزأ   ، ّبر اي   ، ًءاجر  . يبلق ِقاوشأ 

... ِيّنع

َةیفاشلا َباشعألاو  َریقاقعلا  َِتبَّتر  ذإف   ، نآلا اَّمأ 
نم ُقیقرلا  ُسمَھلا  اھَدواع   ، ةديدجلا ةدایعلا  يف 

. دعتبي نأ  ىبأي  ٍحاحلإب   ، ديدج

... سُقرَم  ... سُقرَم  ... سُقرَم

. اھَِدي ِةَضبقب  اَھبلق  َْتطغضو  َءاِدّنلا  ِتَّسحأ 

ًةكئالم ِمقأ   . هِمحاو هْسرحا   . هعم نُك   ، ّبر اي 
... كَتمحر ْفِرَعیلف   ، هاتبأ  . هَیلاوَح
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اًدِعاص َةریغصلا  ِةباِتكلا  َةلِواط  ردنَسِكلأ  َلمح 
. فنُعب هَِعباصأ  َبرضف   ، بابلاب اھَتَفاح  َمدصو   . جَرَّدلا

َهلمِح َلمحو   ، سماھ ٍتوَصب  ًةمیتش  َقلطأف 
ىلع هَعضو  ُثیح   ، ةفرُغلا لخاد  ىلإ  َنِشَخلا 

. ةَّيوق ٍةطبَخب  ضرألا 

، اھَسأر ًةیناح   ، اھیَتبكُر ىلع  ًةیثاج  ةَّسدَھ  تناك 
. اھِردَصب ِناتقصلُم  اھاديو 

، اًضيأ اھآرف   . ًاّیلطَم اًزجاح  ًالماح  هَءارو  دِشار  َلخدو 
ردنَسِكلأ َّزھف   . اًرِسفَتسُم ردنَسِكلأ  ىلإ  َرظنو 

، امِھلمع يف  ٍءودھب  اعرشو   . ًاناجْھتسا هیَِفتك 
. ةحیحصلا اِھنكامأ  يف  َءایشألا  ِنیَعِضاو 

يف ْتََدب  دقو   ، هِقَفرِمب َردنَسِكلأ  دِشار  َزَكَو  ًةأجفو 
ردنَسِكلأ َرادأف   . فوَخ ُةرِظن  نیَتنكادلا  هینیَع 

هدومع يف  يرسي  زاَّخو  ٍساسحإب  َرعشو   ، هَسأر
. ّيرقِفلا

، اھتاذ ِةَّیعضولا  يف  ًةِعكار  ُلازت  ام  ةَّسدَھ  تناك 
! سمَّشلا رون  نم  ٌعاعُش  اھَرمغ  دقو 
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١٤

هَتنبا ىدانو   ، هِفتَك ِقوف  نم  نیكايراب  ارزَع  َتَفَتلا 
ىلإ َلَصن  نلف  َّالإو   ، لِّجَعُن نأ  انیلع   ، اثاَفت : ‘‘ ًالئاق
ِهرامِح َبنج  َبرض  َّمُث  لیَّللا ’’! ِطوبُھ  َلبق  احيرأ 

، رغصأ ٍرامح  ىلع  هُعبتت  اثاَفت  تناكو   . اصعلاب
اًرقن ناویحلا  يَكِرَو  ْتَرقن  اھَّنأ  َّالإ   ، هَرمأ تَعاطأف 
كلذ يبرضا   ‘‘ . ءيطبلا هَریس  َعبات  ُثیحب  اًفیفخ 
هیِلّلدُت الو  يتنبا ! اي   ، ِكاصَعب لوسكلا  ناویحلا 

’’. اھب

ىلع اصعلاب  اھَدي  تَّدشو   ، اھَتفش اثاَفت  ْتَّضعف 
. هریَس يف  َعرسأف   ، ناَویَحلا

ٍرُّتوَِتب اًِقلمَحُم   ، ديدج نم  َرادَتساو   ، هَسأر ارزع  َّزھ 
نأ هل  يغبني  نُكي  مل   . همامأ ِّدَتمملا  ِقيرطلا  ىلإ 
َقوف اًفیلأو  اًریغص  ناك  دقف   . رامِحلا َكلذ  َيرتشي 

. يعمِش  ، هدیفحل اًّدج  اًمئالُم  َهبِسَح  هَّنكلو   ، ّدَحلا
ضِّرعُت نآلا  تناك  َةئداھلا  ِناویحلا  َةعیبط  َّنأ  ریغ 

اذھ ُقوسي  وھ  ناك  ولف   . َرطَخلل امھَتمالس 
. رثكأ ٍةعرُسب  اكَّرحتل   ، هیطَتمت اثاَفت  امیف  َناویحلا 
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نم ناكو   . هماَّدُق َقيرطلا  اًِعلطَتسُم  هَرظن  َعفر  َّمُث 
، لِالّتلا كلت  يف  اوئبتخي  نأ  صوصُّللا  ةداع 
َبنج َبرضف   . نيدوكنملا نيِرفاسملا  َنيرِظتنُم 
ىلع ودَعي  ُناویحلا  ََقلطناف   ، ةیناث ًةَّرم  ٍةَّوقب  هرامح 
نأش نم  ناك  دقو   . رَدحنملا اًدعاص  عَرسأ  ٍوحن 
ناغُلبي اَملاح  نامألا  نم  ٍديزمب  َرعشي  نأ  ارزع 
امَھنود ايََري  نأ  نم  نانَّكمَتیف  لِالّتلا  ىلعأ 
تناكف انھ  اَّمأ   . احيرأ ىلإ  ةلزانلا  ِتاردَحنملا 
َُرطَخو  ، ةَّراح ُسمَّشلاو   ، ًةشحوُم ُقيرطلا 
يتلا َِفِیجلا  ِرویُط  لثم  َهلوح  اًمئاح  ةمَجاھملا 

. يلاعألا يف  هَمامأ  ِقّلحُت  اھآر 

ِتأر دق  َنوكت  َّالأ  ًالِمآ   ، اثاَفت ىلإ  ًةیناث  َتَفَتلاو 
َدعبو  . ًةیناث َفیطللا  َناویحلا  ِتَرقنف   . رویُّطلا
رامحلا ىلع  ُقِفشُتس  اھَّنأ  َِملَع   ، ٍتاظحل

اي  ، لِّجعُن نأ  انیلع   ‘‘ . َهیطَتمت نأ  َلََدب  هَقوستو 
ىلإ اًعطَق  َيغصُي  نأ  هل  يغبني  ناك  ام  يتَنبا .’’

. ةرفَّسلا هذھ  يف  اثاَفت  َبِحطصيو  ينمأ  هیخأ 
يف َحجنألاو  َربكألا  وھ  ينمأ  ناك  اَّم  لـ ْنكلو 

. اًمئاد َهباھأ  دقف   ، ةلئاعلا

اذھ ىلع  اھیبأ  عم  ٌةدئاع  اثاَفت  يھ  اھ   ، نآلاو
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َِتناك دقو   ، نوناقلا ةرطیَسل  عضاخلا  ریغ  قيرطلا 
مدع ىلع  ُرمألا  ِرصتقي  ملف   . ةھفات ًةثراك  ةرفَّسلا 
اًضيأ ْتَعِطُق  لب   ، جاوزلا ىلع  ٍقافَّتا  ىلإ  لُّصوتلا 
ينمأ َّنأ  حَّجرملا  ریغ  نم  َناكو   . ةَّیلئاع ُرِصاوأ 
رایھنالا لجأ  نم  اثاَفت  ُحماسُي  وأ  اًمَوي  هُحِماسُیس 

. لصح يذلا 

؟ لعف ام  َریغ  َلعفي  نأ  هعسُو  يف  ناك  اذام   ، ىرُت
ُّلك َناكأ   ، تیبلا يف  اثاَفت  َكرتو  ينمأ  َلَھاجت  ول 
نم ْتَجَّوزت  ول  اذامو  ؟  ىَّنمت امك  ىرج  ٍءيش 

؟ ةثراك نع  َرفسأ  جاوَّزلا  اذھ  َناكأ  ؟  اَّینودأ

ُةلأسم َتيِّوَُسل  اثاَفت  روضُح  الَول  هَّنأب  َمَّلس  دقل 
اَّینودأو ًاّیقطنَم  ناك  ينمأ  َّنأ  ول   ... ةلوھسب اھجاوز 

. ّصاخلا هلیبس  ِكولس  ىلع  اًرارصإ  َّلقأ 

ٍَقلَق يعاود  هيََدل  تناك  دقل   . هَیلاوح ارزع  َعَّلطت 
. اثافَِتل ٍنِمآ  ٍَلبقتسُم  َبیترت  هَتلَواحم  يف  ٌةیفاك 

اھَمجاھُي نأ  نم  َقلَقلا  ُءبِع  هیلع  َديِز  َنآلاو 
. اھَتَّفِع اھوبلسيو  ٌصوصُل 

ذإ  . اثافَِتل اًجوَز  َلَّوألا  ارزع  َرایِخ  ُّطق  اَّینودأ  نُكي  مل 
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َنبا فُسوي  ناك  دقو   . فُسوي َلَّوألا  هَرایِخ  ناك 
ِّلُك نم  اًسَّركُمو    ، نیماینب ِطبِس  نم  ٍّيراَّخَف 

َهلقتعا ِدقف   . لحر دق  فُسوي  َّنأ  َریغ   . بلقلا
ِجراخ ىلإ  هوذخأو   ، ةنس َلبق  ُناموُّرلا  ُدونُجلا 

. هوبلصو  ، ةنيدملا راوسأ 

نم َربكأ   ، نآلا َةرشع  َةسِماخلا  يف  اثاَفت  تناك 
هللا َكراب  دقو   . ةلماك ٍةنسب  ْتَجَّوزت  اَّم  لـ اِھتخُأ 
اثاَفت َكِرابُي  نأ  َّدُب  الف   . ةنباو ٍنبِاب  َثامیَسب  هَتنبا 

. ّبَّرلل ًةسَّركُم  تناك  اھَّنأل   ، دَعب َرثكأ 

اَھتداعس َنمضيو  اًحلاص  اًجوَز  اھل  َِدَجي  نأ  هیلع 
. ِهثاریمو ِهَتلالُس  ِرارمتسا  نع  ًالضف   ، ةَّیَلبقَتسملا

نوریثكو  . سدُقلا ةنيدم  يف  اًّدج  نوریثك  َتام  دقف 
نیبراحملا تاحاس  يف  مھُتياھن  تناك  نورخآ  اًّدج 

ٍةداِسل اًدیبع  اوعیب  ٌةنیمث  ٌةَِّیّلقأو   . ةَّیناموُّرلا
يضارألا ءاحنأ  يف  نیتَّتشُم  اوتابو   ، نِیّینامور

. ةعَضخملا

میھاربإ ُلسن  نوكي  نأب  هللا  َدعو  نأ  َقبس  دقل 
ٌةَِّلق َّالإ  ىقبي  ْدَكي  مل  امَّنإ   . موجُّنلاك ددعلا  يریثك 

ُضَّرعتي َناك  نِزحملا  ُدَدَعلا  كلذو   ، اًّدج ةلیئض 
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اًموسرَم نايزابسف  َرَدصأ  دقف   . دَعب صیحمَّتلل 
، دُواد نم  نيرِّدحتملا  ُعیمج  َلَتقُي  نأب  يضَقي 
. بیلص ىلع  ُقاحسإ  َرِّمُس  هَدحو  ببسلا  كلذلو 

يتنبال يرَجیس  اذام  ؟  اَّنع َتیَّلخت  اذامل   ، َّمُھَّللا ‘‘
’’ ؟ ىرغُّصلا

اًحلاص اًدحاو  ًالُجر  ارزع  ْفِرعي  مل   ، اِھّلُك احيرأ  يف 
ٌدوَھي مھَّنأ  اوَعَّدا  نوریثكف   . اھل اًجوَز  َنوَكیل  ًةيافك 

ىضتقُمب َةعيرشلا  اورَّسف  مھَّنكلو   ، نولیصأ
نیحلاصلا لاجِّرلا  نم  ٌلیلق  ٌددع  ناك  دقو   . مھئاوھأ

ببسب بِسانُم  َریغ  لازي  ام  ِّيوقلا  ناميإلا  يوذ 
نأ سواملُثَرب  نأش  نم  ناكف   . َطلتخملا جاوَّزلا 
ًاّیقت اھرارِغ - ىلع  ناك - ذإ   ، اثافَِتل اًزاتمُم  نوكي 
ناك هافسأاو -! هابأ - َّنأ  ریغ   . ّبَّرلا حور  يف  ًاّيوقو 
ََحتاف َرَخآ  اًصخش  سوفیسوي  ناك  كلذك   . ًاّینانوي
ًالُجر ناك  هَّنإف   . تاَّرم َعِضب  عوضوملا  يف  ارزع 

. ةَّيروس تناك  َهتَّدج  َّنكلو   ، اًحلاص

ارزع َبرض   ، هذھ ةديدشلا  هتبآك  ِّمضخ  يفو 
َّنأب اًّدج  اًنِّقیتُم  ناك  دقل   . اًدَّدجُم اصعلاب  هَرامح 
ناك ذإ   . ةرفَّسلا هذھب  ىَّوسُیس  اثاَفت  ََلبقَتسُم 
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اھَحورو اَھلامج  ىري  َنیح   ، ينمأ َّنأب  نیَقي  ىلع 
. هنبال اًسورَع  اھَديرُي  نأ  َّدب  ال   ، اَھتراھطو ةعِداولا 

. ّقح ىلع  ناك  وھو  ؟  كلذ ُّدوي  ٍبأ ال  ُّيأف 

، ةعئار اھَّنإ  : ‘‘ ءودھب لاق  دق  ناك  ينمأ  َّنأ  كلذ 
هُحصنأس انأو   . ًالَّوأ اھتيؤر  ىلع  ُّرِصُي  اَّینودأ  َّنكلو 

’’. اًمامت ٌةنتاف  يھف   . دیكأَّتلاب

، ارزع ىلإ  ُرظني  دََكي  مل   ، مھیلإ اَّینودأ  َّمضنا  اَّم  ـ لو
ُّدبتست  ، اًمیسو ناك   . بْسَحف ًةفِطاخ  ًةَّیحت  ُهاَّیحو 

ذإ َاثافت  ىلع  هُتَقلمَح  تَتَّبثت  دقو   ، ءايرِبك َُةیشِم  هب 
امیفو  . ةلیئض ٌةماستبا  هَمف  تَسمالو   ، اھب َئجوف 
يف هنبا  ِةنطفب  ينمأ  ىھاَبت   ، اھُصَّحفتي وھ 

، ىأر امب  اَّینودأ  َيضر  ذإو   . ةراِجّتلاو نيِّدلا  نوؤش 
َكسمأ اَّم  لـ ينمأ  َكِحَضو   . ةراسجب اھیلإ  َبرتقا 

، يل يمِسَتبا  : ‘‘ ًالئاق اھَسأر  َعفرو  اثاَفت  ِنقَذب  هُنبا 
!’’ ّمَعلا َةنبا  اي 

اًرمأ هل  تَصَع  ام  يتلا  ارزع  ُةنبا  ِتَرداب  ٍذئدنعو 
، اَّینودأ مامأ  ِعُجارَّتلا  ىلإ   ، اًّمغ هل  تبَّبس  الو   ، ًةَّرم

’’. يبأ اي   ، لُجَّرلا اذھ  َجَّوزتأ  نل  : ‘‘ حوضو ِّلُكب  ًةلئاق 
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ِةجھلب لاقو   ، ظوحلَم ٍوحن  ىلع  اَّینودأ  ُهجو  َمَّھجتف 
’’ ؟ ِتلُق اذام  : ‘‘ رِخاسلا ِرِمآلا 

ٍلُجر ِّيأب  َجَّوزتأ  نل   ‘‘ . ًةرَشابُم هیَنیَع  يف  تَرظنف 
ذإو هیبأ .’’ َةحیصن  ُلھاجتي  وأ   ، ءارِدزاب يبأ  ُلِماعُي 

. ةعرُسب َةفرُغلا  ِتَرداغ   ، كلذ َتلاق 

نم ُةدورُبلا  هْتَرواس   ، كلذ يف  ارزع  َرَّكف  اَّم  ـ لو
. ديدج

َكُتنبا : ‘‘ ًاناھُمو ًاطَخسُم   ، ينمأ َحاص  دقل 
!’’ ةنونجم

اًرعاش  ، هیخأ ِنباو  هیخأ  نیب  هَرظن  ارزع  َلاجأف 
. اًكابترا ِيزِخلاب 

ال  . ُّمع اي   ، اھِمّلكو بَھذا  : ‘‘ اًسِرطَغتُم اَّینودأ  لاقو 
ًةصرُف ىقلَتس  ةلیمجلا  يِّمع  َةنبا  َّنأ  ُحَّجرُي 

’’. هذھ نم  َلضفأ 

. ارزع اھْمَّلكو 

ٍلُجَرب َجَّوزتأ  نأ  نونجلا  نم  : ‘‘ ًةیكاب تلاق  اھَّنأ  َّالإ 

438



َّنأل َهنود  َتنُك  ول  امك  َكیلإ  ُرظني  هَّنإ   . َِتبأ اي   ، اذھك
رظنيو  ، هیبأ َةحیصن  ضفري  وھو   . لقثأ ِهلام  َةَّرُص 
َتيأر لھ   . ةَّینثولا هنیبارِقل  ًةلجِع  ُتنُك  ول  امك  َّيلإ 

’’ ؟ هَھجو

’’. اًّدج ٌمیسو  هَّنإ  ‘‘

ٌِرّبكتُم هَّنإ   ‘‘ . اھيََدي يف  اھُھجوو   ، اھَسأر تَّزھف 
’’. اًّدج

َّنإ  . اَّنم نوریثك  َّقبتي  ملو   ، انِطبِس نم  هَّنإ   ، اثاَفت ‘‘
’’. ٌّراب ٌلُجر  ينمأ 

َكاَّیحأ ؟  فطُل هیَنیَع  يف  ناكأ  ؟  يبأ اي   ، هیف ِّرب  ٍ ُّيأ  ‘‘
اذامو ؟  كلَّبق وأ  كیَمدق  كوخأ  َلسغ  لھ  ؟  ماِرتحاب
َكَمَّلك لھ  ؟  ةفرُغلا َلخد  اَّم  لـ اَّینودأ  نم  ناك 

ال اناك  ْنإ  ؟  خیَش وھ  نَم  هاجُت  ِبجاولا  ِمارتحالاب 
’’. اَّبحُي هللا نأ  ُِنكمُي  الف   ، كاَّبِحُي نأ  ناعیطَتسي 

يف ٍةياغ  ٍوحن  ىلع  امھیلع  نیمُكَحت  ِتنأ  ‘‘
ِّقحلا َضعب  هل  َّنإ   . ِرّبكتُم ينمأ  َّنأ  َُملعأ   . ةوسَقلا

. هِسفنل ًةورث  َلمع  دق  وھف   . كلذك َنوكي  نأ  يف 
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’’ ... هَّنإ

ِلخاد ىلإ  . ال  َّيلإ رظن   . ِتبأ  ، َّيلإ اَّینودأ  َرظن  دقل  ‘‘
... ناك هَّنأ  ول  امك  كلذ  ناكف   . ةَّرم الو   ، َّينیع
’’. يماظِع َلِخاد  ىَّتح  ًةدراب  ُتنك  دقو   . ينُسملي

ينُِنكمُي اذامف   ، اَّینودأب جاوزلا  يف  يبغرت  مل  اذإ  ‘‘
’’ ؟ اثاَفت اي   ، كل َلعفأ  نأ 

ىلع اھُنیبجو   ، هَمامأ ِضرألا  ىلع  تَحرطنا  ٍذئدنع 
. َِتبأ  ، كعم ىَقبأس  : ‘‘ ناِفجتَرت اھاِفتَكو   ، هیَمدق

’’. لُجَّرلا اذھل  ينِطعُت  ، ال  ًءاجر  . ِكب ينَتعأس 

نمف  . نیح َّلك  ِهبارَخ  َببس  اھُعومد  تناك  املاطل 
. ٌجاوز َنوكي  َنل  هَّنأب  هَملعأو  هیخأ  ىلإ  َبھذ  ََّمث 

ْتأَّرجتف  ، اًمیظع اًفَرَش  َِكتنبا  ىلع  ُتْضرع  دقل  ‘‘
ىندأ يل  َنوكت  نل   . فِرَصناو اھذُخ   . انتناھإ ىلع 

’’. كتلئاع يف  ٍدرَف  ِّيأب  وأ   ، كب ٍةقالَع 

َحاص ىَّتح   ، رامِحلا ِرھظ  ىلإ  اثاَفت  ارزع  َعفر  ْنإ  امو 
تنأ َكلذكو   ، ةنونجم َكُتنبا  : ‘‘ بابلا نم  ينمأ  هب 

!’’ اًضيأ
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سفَّنلا ِطبَض  نم  هيََدل  ٍةَّرذ  َّلُك  ُرمألا  َمزلَتساو 
، اثاَفت ىلإ  َرظن  دقف   . لثملاب َبِواجُي  ال  ىَّتح 

. ناتقئار اھانیَعو  هل  ْتَمستباف 

ىلع ُنوكي  هَدحو  ُنونجملاف   . ًانونجم ناك  امَّبَُرل 
! ضیغبلا قيرَّطلا  اذھ 

يف اًدودشم  هُمف  ناكو   . ةریھَّظلا ُةرارح  هتَعفس 
دقل  . عارسإلا ىلع  َرامحلا  َّثح  ذإ  ةمتاق  ٍطوطُخ 
ِنأش نمف   . ّبَّرلا ىلع  َلَّكوتي  نأ  هیلع  َّنأ  َملَع 
. اھطبِس نم  اًجوَز  ّراب - اً اًجوَز  اثافَِتل  َِرّبدُي  نأ  ِّبرلا 

َنولیلق انَّنإ   . ُّبر اي   ، اًّدج اًریثك  َّنأتت  ال  ْنكلو 
. اًّدج

، ًةیشام اثاَفت  ىأرف   ، ءارولا ىلإ  ٌةتاِفتلا  هنم  َتناحو 
’’ ؟ نیلَعفت اذام   ، يتَّیَنُب  ‘‘ . اھَِدي يف  رامِحلا  ُنَسَرو 

ٌقَھرُم ُنیكسملا  ُناویحلاو   ، َِتبأ  ، اًّدج ٌّراح  ُّوجلا  ‘‘
ًةدِعاص قيرطلا  ىلع  ْتَضكر  َّمُث  يلمَح .’’ نم 
ٌةبَعتُم انأ   ، كلذ ىلإ  ًةفاضإ  : ‘‘ حَرَمب تلاقو   ، هوحن

’’. بوكرلا نم 
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: ًالئاق  ، هئادر ِّمُِكب  هنیبَج  نع  َقَرَعلا  َحسَمف 
’’. ّراحلا ِّوجلا  اذھ  يف  ةدئاز  ٍةعرُسب  نیبَعتَتس  ‘‘

َيطتمت نأ  ىلع  هرارصإ  يف  ٍعَفن  نم  ْنُكي  ملو 
ام ٍّثح  ىلإ  ٍةجاحب  دَُعي  مل  َناویحلا  َّنإ  َّمُث   . رامِحلا

. ِهنَسَرب ًةكِسمُم  تماد 

’’ ؟ ُمِّوحت رویطلا  َّنأ  ُدقتعت  ٍءيش  ِّيأ  َلوح   ، يبأ ‘‘

نع اًثحب  هَیلاوَح  َرظنو  ؟ ’’ اذام : ‘‘ اًسِّجوتُم لاقف 
. روخُّصلا نع  نوزِفقي  ٍصوصُل 

’’. يلاعألا يف  َكانُھ  : ‘‘ ًةلئاق اھَِدیب  تَراشأ  اھَّنأ  َّالإ 

لاقف  . ديدج نم  َحراوَجلا  ىأر   ، ًالیلق هَسأر  َعفر  ذإو 
ِهسفنل َفاضأ  َّمُث  ام .’’ ٌءيش  َتام  دقل  : ‘‘ ةحارَصب

ْنإ ًایلات  امُھ  انوكي  نأ  اًِنكمُم  ناكو  لِتُق ! وأ  اًّرس :
ىلإ نالزنيو  لِالّتلا  هذھ  نیب  نم  ناجُرخي  ال  اناك 

. احيرأ

اھرئاود يف  ًةِقّلحُم  َرویُّطلا  ُِبقارُت  اثاَفت  ْتَّلظو 
. ةقیشرلا ِةئیطبلا 

امَّبر : ‘‘ اھََقلَق ِنّكَسُي  نأ  ًالِواحُم   ، ارزع لاقف 
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ىلع اصعلاب  ىوھأو  يداولا .’’ يف  ٌةازعِم  َْتطقس 
. رثكأ ابَرَتقا  ِذإ  هَریس  اًعِّرَسُم   ، هرامح ِبنَج 

’’. َِتبأ  ، اًمامت مادقألا  ُةتباث  ىزعملا  ‘‘

.’’ ّنِّسلا َةریبك  ًةازعِم  تناك  اھَّلعل  ‘‘

’’. ًاتاتب ًةازعِم  نُكت  مل  امَّبر  ‘‘

ُقابطإ َّدتشاف   . ًابيرقت امھیَسأر  َقوَف  حراوجلا  تناك 
ًةَّرم ُقوف  ىلإ  َرَظن  َّمُث   . اصعلا ىلع  ارزع  عباصأ 
اَمل  ، َتتام دق  اھُتسيرف  تناك  ول   . سَّبعو  ، ىرخُأ
اذامف  . اھماِھتلاب ُعتمَتست  َْتناكل  لب   ، ًةمِّوحُم َتیَِقب 

؟ ًاناسنإ ُةسيرفلا  ِتناك  ول 

أموأ َّمُث  ؟ ’’ ّبر اي   ، انأ اذامل  : ‘‘ سِماھ ٍتوَصب  َمتمت 
’’. ةرظن يقلُأس   . ةَفاحلا نع  ًةدیعب  يَقبا   ‘‘ . اثافَِتل

اَھلوانو  ، رامِحلا ِرھظ  نع  َقلزنا  ِنأ  َِثبل  امو 
. نَسَّرلا

ملف  . هَتحت يداولا  ىلإ  َرظنو   ، ةَفاحلا ىلإ  ىشم 
ضعبو  ، بارُّتلاو روخُّصلا  ىوس  اًئیش  هِضرأ  ىلع  َري 
ِلوطُھ َدنع  ُفِرجنَتس  يتلا  ةلیئضلا  ِتاریَجُّشلا 
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اَّم لـ عُجارَّتلا  ِكشو  ىلع  ناكو   . ىلوألا راطمألا 
هِراَسي ىلإ  َتفَتلاف   . ةراجِحلا ضعب  َفاِرجنا  َعمَس 

يف ِقیمعلا  ِدودُخألا  َربع  لَفسألا  ىلإ  اًرِظان 
. ةَّفِّضلا

’’ ؟ يبأ اي   ، وھ ٍءيش  ُّيأ  ‘‘

، هبایث نم  اًدَّرجُم  ناك  دقو  لُجَر .’’ : ‘‘ ًابئتكُم لاقف 
َتابث ارزَع  َسَمَتلاف   . اًتْیَم ادبو   . اًمَد ُفِزنيو 
ْدُعي مل  ىَّتح   ، هآر ْنإ  امو   . لوزُّنلا َرشابو   ، نیَمدقلا
وھ ٌّيحأ  َنَّیبتي  نأ  َنود  َریَّسلا  َعباتُي  نأ  هعسُو  يف 
اًِقلزنُم ؟ ’’ ّبر اي   ، انأ اذامل  : ‘‘ ًةیناث َمتمتف   . تْیَم مأ 
ٍحطَس ىلع  ٍرَذَحب  ًایشامو   ، ًالوزُن ٍمادقأ  َعضب 

نأ َنود  اًدَّدجُم  َطِبَھي  نأ  َعاطَتسا  ىَّتح   ، ٍّيرخَص
قوَف طوقُّسلا  ىلإ  ةراجحلا  نم  ًالَّالش  َعفدي 
اھيَدي ىلع  هَتنبا  ىأر   ، قوَف ىلإ  َرظن  ذإو   . لُجَّرلا
ىلإ يعجرا   ‘‘ . ةفاحلا َقوف  ًةینَحنُم  اھیَتبكُرو 

!’’ اثاَفت اي   ، ءارولا

’’. ةَّیناَّطبلا ُرِضحُأس  ‘‘

’’. اھیلإ ُجاتحن  امَّبُر ال  : ‘‘ اًسمَھ لاقف 
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ىلع َبِطُش  دق  َلُجَّرلا  َّنأ  ىأر   ، دَعب َبرتقا  اَّم  ـ لو
دقو  . ناَّبِّذلاب ُّجعي  ُحوتفملا  ُحرُجلا  ناكو   . ِهبنَج ِلوُط 
اتِلك ىلعو   ، هفاِشكنا ءاَّرج  نم  هُدلج  َّرمحا 

نیَتمِّروتُم امھَتلعج  ٌدوُس  ٌتامدَك  نیَنیعلا 
هُمسجو  ، ةقوقشم هُتفش  َتناك  امك   ، نیَتضَمغُمو

َّدب الف   . ةطوشكملا شودُخلاو  ضوضُّرلاب  ًىّطغُم 
يف ام  ِّلك  نم  هودَّرجو  هوبرَض  دق  قُرُّطلا  َعاَّطُق  َّنأ 

. يداولا يف  هوحرطو   ، ِهتزوَح

. ةدحاو ٍةبكُر  ىلع  َعكرف   ، ةقفَّشلا ارزع  ْتَرمغ 
هَرعش ىأر  ىَّتح   ، لُجَّرلا َقوَف  ىنحنا  ِنإ  ام  ْنكلو 
نم هصُّحفت  ىدلو  ّينامور ! هَّنإ   . اًریصق اًصوصقَم 
ُءاضیب ٌةقلح  ىنمُیلا  هدي  ِرَصنِخ  َلوح  ْتَرھظ   ، بَثَك

. فقوو ارزع  َعَجارتف   . َمتاخ َناك  ُثیح 

َةرارح َمواق   ، حيرجلا ِلُجَّرلا  ىلإ  ُلَع  نم  َقَّدح  ذإو 
َةنيدم اورَّمد  دق  َناموُّرلا  َّنإف   . ةرئاثلا ِءادِعلا 

. كولملا سورع   ، ةبوبحملا هَتنيدم   ، سدُقلا
ِلوصُح َةصرُف  اوَغلأو  فسوي  اوَبلَص  دق  ناموُّرلاو 
ٌمَدَق تناكو   . دیعسو ٍنِمآ  ٍَلبقتسُم  ىلع  ِهتنبا 

. نیعمجأ ِدوھیلا  ِباقِر  ىلع  ٌةَّینامور 
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’’ ؟ يبأ اي   ، ٌّيح َوھأ   ‘‘ . قوَف نم  اھابأ  اثاَفت  تَدانو 

!’’ ّينامور هَّنإ  ‘‘

’’ ؟ ّيح َوھأ  ‘‘

، ةَّینانویلاب لاقو   ، ًالیلق هَسأر  لُجرلا  َكَّرح   ، ٍذئدنع
!’’ يندِعاس : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب 

. توَّصلا كلذ  هنع  َّمن  يذلا  َِملألا  َلایِح  ارزع  َلفجأ 
ِتامدكلا َقوف  هُتَقلمَح  َْتلَّقنتو   ، اًدَّدجُم ىنحناف 
ِعوفسملا دِلجلاو  رئاغلا  ِحرُجلاو  ةَّیناوجُرألا 

ٍفطع ِةجوَم  يف  هؤادِع  َرَّخبتو   ... طوشكملاو
. ناسنإ وھف   ، ّينامور َریغ  مأ  ناك  ًاّینامورأ   . ةئفاد

َةبِرق يطُبرا   ‘‘ . هَتنبا ىدانو  َكَكرتن ’’! نل  : ‘‘ هل لاق 
’’. اًضيأ يتءابَعو  ؛  اھِیّلَدو  ، لبَحلا ِفََرطب  ءاملا 

َكسمأو  . تَداع َّمُث  ًةظحل  ةفاحلا  ِنع  ْتَفتخاف 
، قوَف ىلإ  َلبحلا  َِتبذجف   . اھَّلحو  ، ءاملا ِةبرقب 
َدنع ِنارامحلا  َفقو  امیف   ، ًایلات ةءابَعلا  ِتَّلدو 

. لفسألا يف  هیلإ  ِنارُظني  ةَفاحلا 

ٍتارطق َعِضب  َلعجو   ، ًالیلق ِّيناموُّرلا  َسأر  ارزع  َعفر 
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ءاملا نم  ًالیلق  َّبص  َّمُث   . همف يف  ُرطقت  ءاملا  نم 
. َعوُفسملا ِلُجَّرلا  َهجو  َدَّربو   ، ةرَّعقملا هدي  يف 
ارزع هل  لاقف   . اًِمّلأتُم َّنأو  ًالیلق  ُّيناموُّرلا  َكَّرحتف 
ةبرقلا َمف  َبَّرقو  بَرشا .’’  . كَّرحتت ال  : ‘‘ ةَّینانویلاب

، نیمثلا َلئاسلا  ُّيناموُّرلا  ََعلَتباف   . هیَتفش نم 
هردَص ىلعو   ، هقنُعو ِهنقذ  ىلع  هنم  ٌءيش  َلاسو 

. طوشكملا

’’ ... ُتمِجوُھ دقل  ‘‘

ِرطخلا ةرئاد  نم  جُرخت  مل  : ‘‘ اًمِّھجَتُم ارزع  لاقف 
’’. كعم اھیف  يتنباو  انأ  ينَتعضو  دقو   ، دَعب

’’. َّيلإ عجرت  نأ  ةَّيروَّدلا  ىلإ  بُلطاو   . ينكُرتا ‘‘

نأ َّيلع  ُنوكیسو   ، َّتُم دق  ٍذئدنع  ُنوكتس  ‘‘
. لُجَّرلا ىلع  َةءابَعلا  ىقلأو  َمامأ هللا .’’ َبَساحُأ 

َكَسمأو لبَحلا .’’ يل  يكُرتا  : ‘‘ ًالئاق اثاَفت  ىدان  َّمُث 
دق ناكو   . رَدحنملا ىلع  ًالوزن  هوحن  َقلزنا  ِذإ  هب 
ارزَع َمَنتغاف   . ديدج نم  لُجرلا  ىلع  َيمغُأ 
َلوح ٍماكحإب  َةءابعلا  َّفلي  يك  َةنیمثلا  ِتاظحَّللا 
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هَّرَُجیل ًةعساو  ًةطوشنأ  َریَصیل  َلبحلا  َدقعو  حيرجلا 
. اھب

ُبَحسي أدبو   ! ينْدِعاس  ، ّبر اي  هبلق : يف  ىَّلص 
نم اًّنِس  ُربكأ  انأ   . رَدحنملا ىلع  اًدوعُص  َلُجَّرلا 
ىلإ هلاصيإ  نم  ُنَّكمتأ  فیك   . اذھب َموقأ  نأ 

؟ ُقوف قيرطلا 

َتنأو َرثكأ  هيذؤتس   ، يبأ : ‘‘ اھیبأل ًةلئاق  اثاَفت  تَدانو 
’’. ةقيرطلا هذھب  هُدِعصُت 

ّراص اً  ، ’’ اًدَّدجُم هیلع  َيمغُأ  دقل  : ‘‘ ارزع لاقف 
ِبحس ةَّمھَمب  مایقلل  هَرھظ  َّدش  ذإ  هنانسأب 

. هَسَفن َعمجَتسي  يك  َفَّقوتو   . اًمَدقف اًمَدَق  لُجَّرلا 

. ُّينامور اي   ، ًالیئض ًالیحن  ًالُجر  َتسل  كَّنأ  ٌفِسؤم  ‘‘
’’. يِفتَك قوف  َكعفرأ  نأ  ينَنكمأل   ، كلذك َتنُك  ولف 

. لمعلا َفنأتساو   ، ةَّدِشب َهنانسأ  َقبطأ  َّمُث 

ٍةبُرقَم ىلع   ، بارُّتلاو ةراجِحلا  نم  ٌلَّالش  َُهلعجو 
؟ اثاَفت اي   ، نیلَعَفت اذام   ‘‘ . ةَّدِحب ُقوف  ىلإ  ُرظني   ، هنم

’’. قيرطلا ىلع  يَقبا 
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دقو كَدحو .’’ هَرمأ  ىَّلوََتت  نأ  نم  ُلَقثأ  هَّنإ  ‘‘
. امھُعبتي ُرَخآلا  ناكو   ، هِرامِح َنَسَر  اھَِدیب  ْتَكسمأ 
، يداولا رعق  ىلإ  ًالوزُن  هَذُخأن  نأ  َلھسأ  ُنوكیس  ‘‘

ُنوكي دقف   ، ٌقوف انھ  َمِجوُھ  دق  ناك  اذإ   . يبأ اي 
’’. قيرطلا ِبرُِقب  ام  ٍناكم  يف  نیِصّبرتُم  صوصللا 

ٌديدش ُرادِحنالاف   . انھ ىلإ  يلِزنت  نأ  ِكُِنكمُي  ال  ‘‘
’’. اًّدج

’’. ينُِنكمُي  ، ىَلب ‘‘

دقو  . لئام ٍدودخُأ  َربع  ًالوزُن  هَرامِح  ُّرجت  اَھبقارو 
فیك ارزع  ِرَدي  ملو   . اًِعّیط ریغصلا  ُرامِحلا  امُھَِعَبت 

نَیناویَحلا ِلازنإل  ٍناكم  ىلع  َرُثعت  نأ  ْتَعاطَتسا 
اًمَدَق اًكِّرَحُم  هَسفن  َتَّبث  ذإو   . يداولا ىلإ  ٍنامأب 
اًئیشف اًئیش  َّيناموُّرلا  ُِقّلَزُي  َذخأ   ، ةَّرم َّلك  ًةدِحاو 

. يداولا ِعاق  َوحن 

ِتَكرت ىَّتح   ، رعَقلا ىلإ  اثاَفت  َتلصو  ْنإ  ام 
تَقرورغاو  . اھابأ َدِعاسُِتل  تَدِعَصو  نَیناویَحلا 
ِّيناموُّرلا هجو  ىلإ  ٍةدحاو  ٍةرظن  ِرْثإ  ىلع  اھانیَع 

َرخآلا َِةطوشُنألا  َفََرط  َْتطقَتلاف   . قوحسملا
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َةبِرق ارزع  َّلح   ، رعَقلا اَغَلب  اَّم  ـ لو  . ارزع تَدعاسو 
َنَّكمتي ىَّتح  لُجَّرلا  َسأر  َعفرو   ، هِفتَك نع  ءاملا 

. ًةیناث ِبرُّشلا  نم 

َلاقو  ، هَِدیب ارزع  َمَصعِم  ُّيناموُّرلا  َكسمأ 
!’’ كل اًرْكُش  : ‘‘ ةجَرشَِحب

، يتنباو انأ   ، ُعنصنس  . اًِنكاس ْدَّدمت  : ‘‘ ارزع هل  لاقف 
’’. هیلع َرُثعن  نأ  ُِنكمُي  اَّمم  ًةلاَّمَح 

لُجَّرلا ىلإ  ًایِغصُم   ، اًَملأ ىَّولتي  سُقرَم  َحَرطنا 
ِهعفَِرل ادَھاجو  اعَجَر  َّمُث   . ةَّیِمارآلاب ناثَّدحتي  ِهتنباو 
ىلإ َيعولا  َدقفف   ، اھاعَنَص يتلا  ةلاَّمَحلا  ىلع 

. بِّذعُم ٍيعَوو  ةِملظُم  ٍةيِواھ  َنیب  ام  َفَرجناو   . نیح
هَّنأ َّالإ   ، ةَقبطُمو ًةمِّروتُم  هیَنیع  ىدْحإ  تناكو 
دقو  . ىرُخألاب ًةبِرطضُم  اًرَوُص  َنِّوكُي  نأ  عاطَتسا 
ِالك نع  هَقوف  ُةِلكآتملا  يداولا  ُناردُج  ْتَماق 

ٍةداِدترا ِّلك  عم  همسج  يف  َملألا  َّسحأو   . نَیبناجلا
امزال ذإ  َّداحلا  ِسمَّشلا  َجھو  َِيقُو  هَّنأ  ریغ   ، ةَّجترُم

. ةَّيرخصلا ِفورُجلا  َلالِظ 

َوحن اَفط  ْذإو   . ملألا نم  ٌرَحب  سُقرَم  ىلع  َّجع 
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: ًةسِماھ ةَّسدَھ  َعمسي  نأ  َعاطَتسا   ، مالَّظلا
ال  ، توملا ِّلِظ  يداو  يف  ُترِس  اذإ  اًضيأ  ‘‘

’’ ... يعم َتنأ  َكَّنأل  ؛  اًّرش ُفاخأ 
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١٥

َنيدِھجُت ِتنأ   ، يتِدّیس : ‘‘ يبیفل سویلويإ  لاق 
، اھُلمحي ناك  يتلا  َةَّرُّصلا  َحازأو  لمعلاب .’’ ِكَسفن 

ِةَفِصرأ ِبرُقب  ِقّیَّضلا  قاقُّزلا  يف  نایشمي  امُھو 
ىلع يِّرمتست  نأ  ُِنكمُي  ال  : ‘‘ فاضأ َّمُث   ، ءانیملا

’’. لاونِملا اذھ 

ام ُّلك  كلذ   . سویلويإ اي   ، مویلا ًالیلق  ٌةبَعتُم  ِيّنإ  ‘‘
’’. رمألا يف 

اھَسفن ُقِھرُت  تناك  اھَّنإ   . دبعلا ُمَف  َقبطناف 
. َّنِھدالوأو ةراَّحبلا  لمارأب  َينتعت  نأ  ًةلِواحُم 

رھظلا ىَّتح  ُلِغتشتو   ، رجفلا َدنع  ُضھنت  تناكف 
َباِیّثلا َذُخأتل  هیعدَتست  َّمُث   ، سمشلا دادتشاو 

ىلإ تداع  اذإ  ىَّتح   . ةجاتحملا تالئاعلل  ماعَّطلاو 
ُتاعاس اھَمامأو  ًةَكھنُم  ُنوكت   ، راھَّنلا َرصع  ِةراَّدلا 
نُكي ملو   . اھسفنل اَھتدَّدح  يتلا  ءاسملا  ِّماھَم 

. اِھلَون َدنع  ًةمئان  دَجوُت  نأ  اًرِدان 

يِسبلُت نأ   ، يتِدّیس  ، ِكِعسُو يف  سیل  ‘‘
’’. عیمجلا مھیمِعطُتو 
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اناك يذلا  عیضولا  نكسملا  ىلإ  اھَرظن  ْتَعفر  ذإو 
ام َلعفن  نأ  انیلع  : ‘‘ َتلاق  ، هتاذاحُمب ناَّرمي 
’’. سویلويإ اي   ، اًّدج ٌرُثُك  نوجاتحملاف   . هُعیطتسن
ًةقیتع ًابایث  جراخلا  يف  َنِقّلعُي  ًءاسن  ْتَدھاشو 
نوبعلي ةیلاب  ًابایث  نوَدترُم  ٌدالوأ  امیف   ، َّفجت يكل 
خَّطلُم ٍعراش  يف  ركسَعلا  َةبعُل  لفسألا  يف 
ّصلا ةیبِ َضعب  يبیف  ْتَفرع  دقو   . لیَّللا ِراذقأب 

. ةرارحب مھیلع  تَمَّلسو 

، يتِدّیس  ‘‘ . يبیف هَتلعف  ام  َّلك  سویلويإ  ىأرو 
ينَتعت نأ  ِكُِنكمُي  ال   . اًمئاد انَعم  ُءارقُفلا  ُنوكیس 

’’. مِھّلُك مِھب 

’’ ؟ سویلويإ اي   ، ينُِبّنؤتأ  ‘‘ . هل يبیف  تَمستباف 

. يتِدّیس  ، ِكَوفع  ‘‘ . ًةیناث َةلیقثلا  َةَّرُّصلا  َحازأو 
’’. يتَِكلام َِبّنَؤُأ  نأ  يل  اشاح 

َُملعت تنأ   ‘‘ . ّظَفلا هكولُس  َءازإ  اھُتَمَسب  تَشالت 
. دبع كَّنأب  كُِرّكذُأ  نُكأ  مل  ِيّنأ   ، سویلويإ اي   ، اًِدّیج

’’. كلذ يف  َتبغر  اذإ  نآلا  كتَّيِّرُح  َلانت  نأ  َكل 
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يل َديرُِیل  سُمِسَد  يِدّیس  ناك  ام   ‘‘ . هُھجو َّرمحاو 
’’. ِكَكُرتأ نأ 

اي  ، يھاجُت بِجاولا  ِعفادب  ىقبت  َّالأ  ُبجي  : ‘‘ َتلاقف
تناك ذإ   . اھَتنَزحأ هنادقُف  ةرِكف  َّنأ  عم  سویلويإ ’’!

َّلُك هب  ْتَِقثو  دقو   . اًّدج ٍةریثك  ٍحاَون  نم  هیلع  ُدِمتعت 
يغبني ام  ِّلك  َمامتإ  َرَّوصتت  نأ  ْعطتَست  ملو   ، ةِقّثلا

هَّنإ َّمُث   . ِهتدَعاسُم نود  نم  موي  َّلك  َهلعفت  نأ  اھل 
. اًِدّیج اًِقفارُم  ناك 

ٌةأرما َِتیقب  َفیك   ، ىرُت  . هعباصأ ُلِصافَم  َتبِحُش 
اذھ ىلإ  ًةجَذاس  ًةنس  نوعبرأو  ٌّتِس  اھُرمع 
َناك دقو  ؟  اھُّبحي هَّنأ  ََملعت  َّالأ  َنكمأ  َفیك  ؟  ّدحلا

، هروعُش َةقیقح  ََملعت  نأ  َّدُب  ال  اھَّنأب  ًانایحأ  ُنَّقیتي 
مل اھَّنأ  ُِنّیبُي  لیبَقلا  اذھ  نم  اًئیش  ُلوقت  اھب  اذإف 

. اھبرُقب ءاقبلا  ىلإ  هجایتحا  نع  ٍةرِكف  ىندأ  زَُحت 
ٍریثكب َرثكأ  اھبناج  ىلإ  اًدبع  َنوكي  نأ  ُلِّضفُي  وھف 

. اھنم اًدیعب  ّرُح  اً َنوكي  نأ  نم  اًّدج 

يف ٌّرُحو  ِكب  ٌدَّیقُم  انأ   ، اًدبع يتَفِصب  : ‘‘ لاق ََّمث  نمو 
ُترِص اذإو   . اھیلإ نیجاتحت  ٍةقيرط  ِةَّيأب  ِكَمِدخأ  نأ 

’’. ِكتیب ةرَداغُم  ىلإ  ُّرطضُأسف   ، ّرُح اً
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’’. رِداغُت نأ  اًدبأ  َكنِم  َبُلطأ  نل  ‘‘

ِتاذ ٍةأرما  ةفصب  ُدعب  ِكیلإ  ََرظنُي  َنلف   ، ُتیَِقب اذإ  ‘‘
’’. اھیف ُّكَشُي  ِةلیضف ال 

ام ْتَكردأ  اَّم  لـ اھھجو  دَّروت  َّمُث   ، ٍةظحلل تَسبعف 
’’ ... اًدبأ ُسانلا  َِرّكفُي  نل   ‘‘ . هَیلإ يمَري 

، َملاعلا يف  ِتشِع  دقل   . نوِرّكفُیس  ، ىلب ‘‘
سیلف  . هنم اًءزُج  ُّطق  ينوكت  مل  كَّنكلو   ، يتِدّیس
ِنھِذ يف  يذلا  ِّرشلا  نع  ٍرُّوَصت  ىندأ  ِكيََدل 

’’. ناسنإلا

َّرشلا َّنأ  َُملعأ  ِيّنإ   . سویلويإ اي   ، ةَّیبغ ُتسل  ‘‘
انُعفدي ٌببس  َكلذو   . َملاعلا يف  ِنانِعلا  َُقلطُم 

انیلع ُبجي   . ریخلا ِلیبس  يف  ِحاِفكلا  ىلإ  ىرحألاب 
’’. سانلا ءالؤھ  َدِعاسُن  نأ 

’’. مھَّلُك مھيدِعاسُت  نأ  ِكِعسُو  يف  سیل  ‘‘

يتاوَّللا ُءاِسّنلاف   . لیحَتسملا َلْعَف  ُلِواحُأ  ِيّنإ ال  ‘‘
دنع نولغَتشي  ٌجاوزأ  َّنُھل  ناك  َّنھُدِعاسُأ 
يرھظ َريدُأ  نأ  ُعیطتسأ  الو   . سُقرَم وأ  سُمِسَد 
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’’. تاجاتحُم َنْرِص  اَّم  َّنُھل لـ

ایسانریڤ نع  اذام  ؟  سادنَكو ایلیپ  نع  اذام  ‘‘
ِدّیسلا دنع  نولغَتشي  َّنھُجاوزأ  ناكأ  ؟  ارفاپيإو

’’ ؟ ِِكنبا َدنِع  وأ  سُمِسَد 

ُتعِمَس دقل   . تاءانِثتسا ِكلانھ  : ‘‘ ًةِقفاوُم َتلاقف 
’’. تايَرُخألا نم  َّنِھبِعاصَم  نع 

’’. ِهّلُك َملاعلاب  يِّمتھت  نأ  ِكُِنكمُي  ال  ‘‘

اذھ ْتلاق  ِهّلُك ’’! َملاعلاب  َّمتھأ  نأ  ُلواحُأ  ُتسل  ‘‘
اھُدِراوم امیف  َمویلا  اَھظیغُي  نأ  ُبجي  اذامل   . ًةقَھرُم

لب  ، ًةبَعتُم طقف  ْتسیل  يھ  ؟  اًّدج ٌةنھاو  ةَّیعیبَّطلا 
ناك دقو   . ّدَح دعبأ  ىلإ  ةفَزنَتسُم  ةفَزنَتسُم - اًضيأ 
اًّدج ٌتاریثكو   ، هب َموقت  نأ  يغبني  اًّدج  ٌریثك  كلانھ 

. تقولا نم  اًّدج  ٌلیلقو   ، َّنُھارت نأ  يغبني 

. تمَّصلاب سویلويإ  َذالو 

ْتأرف هیلإ  يبیف  ْتَتفتلا   ، ریصق ِریغ  ٍتقو  َدعبو 
. اھیلع ًاطخاس  ناك  دقل   . ةِرّجَحتملا ُهءامیِس 
ىلع ََقلقت  نأ  َِكتداع  نم  ناك   ‘‘ . ةَّقِرب ْتَمستباف 
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َّيلع َُقلقت  اھب  يتلا  اھسفن  ةقيرطلاب  سُمِسَد 
’’. نآلا

نم سیل   ‘‘ . اھِسفن ِةقيرطلاب  كلذ  نُكي  مل  امَّنإ 
’’. لَّلذتأو َينحنأ  نأ  يتعیبط 

’’. ُّطَق َكنِم  َكلذ  ُتبلط  ام  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، َّكش ال  ‘‘

’’. سویلويإ اي   ، ًةلفِط ُتسل  ‘‘

. ةملكب ِسبني  ملف 

’’ ... مھفت َكَتَیل  ًءاجر !  . سویلويإ اي   ، ِيّنم ْجعزنت  ال  ‘‘

. يتِدّیس  ، مھفأ ِيّنإ  : ‘‘ فطُّللا نم  ٍديزمب  َباجأ 
يف ِِكتظََقي  تاعاس  نم  ٍةظحل  َّلك  َنیضمُت  ِتنأف 
يك ٌتقو  ِكيََدل  ىقبي  ال  ُثیحب   ، ریَغلا ِةمدِخ 

’’ ... يف يِرّكفُت 

’’. اھلَُقت ال  ‘‘
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يف هَعِمَس  يذلا  ملألا  َلایِح  هلِخاد  يف  َلفجأف 
. اَھيذؤي نأ  ْدِصَقي  مل  هَّنإ   . قیقَّرلا اِھتوَص 

يف سیل  : ‘‘ اھتوَص ُقنخت  ُةفطاعلاو  َتلاق - َّمُث 
اَّمأ  . سویلويإ اي   ، ءایشألا َضعب  َِرّیغُأ  نأ  يعسُو 

’’. كلذ يعسُو  يفف   ، انھ

َربع ٍلخدم  يف  نیَتِسلاج  ناتریغص  ناتاتف  تناكو 
. امُھادحإ اھتأرف   . ةخِسَو ٍةقرِخب  ِنابعلت   ، عراشلا

عراشلا َربع  ِناتِنبلا  ِتَضكر  َّمُث  يبیف ’’! ةِدّیسلا  ‘‘
نیتقِرشُم نیَتماستباب  ناقَّلأتي  امُھاھجَوو   ، اھیلإ

. نیَتِنتاف

جاھتباب ًةكِحاض   ، ’’ اریح  ، ًابحرم : ‘‘ يبیف تلاق 
. ةَّراحلا امِھتَّیحتل 

، يبیف اھارت  ىَّتح  اھَتیمُد  ةریغصلا  ُتنبلا  ِتَعفر 
َتلاق  . َيامام يل  اھتَعَنص  دقل  : ‘‘ ًةیِھابتُم َتلاقو 
ِهذھ يل  ْتَعنص  اذكھو   ، اًديدج اًكنُت  اِھتیطعأ  ِكَّنإ 

’’ ؟ ةلیمج تَسیلأ   . ميدقلا اِھكنُت  نم  ّطلا  َةلفِ

!’’ اریِح اي   ، اًّدج ٌةلیمج  ٌةلفِط  اھَّنإ  : ‘‘ يبیف تلاقف 
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ٍةعرُسب اھتَفاو  يتلا  َعومُّدلا  ُحفاكُت  ُلازت  ام  يھو 
ىلع ناكأ   . سویلويإ ِتاِملَك  اھِعامَس  َدنع  ةقئاف 
ىلإ حابَّصلا  نم  اھَسفن  ُقوست  تناك  لھ  ؟  ّقح

سُمسَد َّنأ  ىسنت  نأ  اھل  ىَّنستي  ىَّتح  ءاسملا 
؟ اھیلإ ِةبِسّنلاب  نادوقفم  اًضيأ  اھيَدلو  َّنأو   ، لحر دق 

’’ ؟ اھُمسا ام  ‘‘

اھُتیَّمس دقل   . يبیف : ‘‘ ًةمِستبُم ُةاتفلا  َِتباجأ 
’’. يتِدّیس  ، ِكِمساب

’’. يل ٌریبك  ٌفَرَش  اذھ  ‘‘

اھُتَّيأ  ، ریخلا ُحابص  : ‘‘ قوَف نم  َّنُھادحإ  ْتَدان  َّمُث 
’’. يبیف ُةِدّیَّسلا 

ُحابص  ‘‘ . اھَِدیب تَحَّولو   ، قوَف ىلإ  يبیف  تَتفتلاف 
. ةلیلق َقئاقد  َلبق  ِكَنبا  ُتيأر  دقل   . ایپمیلوُأ  ، ریخلا

’’. نآلا اًّدج  ٍةنسح  ٍلاحب  ودبي  هَّنإ 

يذلا َءاوَّدلا  َّنإ   . معن : ‘‘ ًةكحاض ایپمیلوُأ  تباجأ 
ُبعلي ُّيبصلا  ُلازي  امف   . ًابیجع ًالِعف  َلعف  ِهترضحأ 

!’’ حابصلا ِتاعاس  َلاَوط  ركسَعلا  َةبعُل  هئاقدصأ  عم 
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، اھنھذ نم  اًدیعب  سویلويإ  ِتاِملَك  يبیف  تَعفد 
َدِقُف ٍةلمرأ  ةرايزل  تَءاج  دقل   . نكسملا َِتلخدو 

. راغص ٍدالوأ  ُةثالث  ةأرملل  ناكو   . رَحبلا يف  اھُجوز 
ىدل ًةِھفات  َةَّصاخلا  اھتالكشم  يبیف  ْتأرف 
َمومُھ ، ال  بْلَق َنوجُش  اھُنوؤش  تناك  ذإ  ؛  ةنَراقملا

. ءاَقب

ُدالوألا َعَّمجت  ىَّتح   ، ةریغصلا َةفرُغلا  َِتلخد  ْنإ  امو 
. اوعَمسُي ىَّتح  نوَقباسَتيو  اھَكنُت  نوُّدشي   ، اَھلوَح
، كحضت يھو   ، اھيََدیب مھَرغصأ  يبیف  َْتلمحف 

ِتَقلأ َنیح  يف   ، اھنضِح يف  هاَّيإ  ًةِسلجُم  تَدعقو 
. نوناكلا ىلع  ةَّیفاضإ  ًةَبطَح  ُُّمألا 

ٍریبك ٍسیك  نم  َغرفأو   ، اًضْرأ َهلامحأ  سویلويإ  َلزنأ 
َعضو دقو   . ةَّلس يف  ًةطنِحو  اًسدعو  ًالوُف  ةفَرغِمب 
يھو يبیف  ىلإ  ًایغصُم   ، اًعوبسُأ َةلئاعلا  يفكي  ام 
روُمألا ضعبو  دالوألا  نأشب  ثَّدحتتو  َةأرملا  نئَمطُت 

، رخآ ْتَدعصأ  َّمُث  اًَدلَو  يبیف  َْتلزنأو   . ةَّیئاِسّنلا
ىلع ٍتاظحلو  ٍةناضِتحاب  مھنم  ٌّلك  َيِظَح  ىَّتح 
. اًریثك اَھنوُّبحي  َدالوألا  َّنأ  اًحضاو  ناكف   . اھیَعارِذ

ىلإ اًِقلاع  سُقرَم  يف  َرَّكف  ذإ  سویلويإ  ُمَف  َحطلفت 
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ةيؤر يف  َقفخأ  ُثیحب  ِّصاخلا  هَِملأ  يف  مامَّتلا 
ٍةَّرم َرِخآ  َتناك  ىتم  َّمُث   . هُِّمأل اھبَّبس  يتلا  ةاناعملا 

؟ اھترايز َءانَع  اھَسفن  ایلوج  تفَّلك  اھیف 

ٍدوقُن َةَّرُصو  اًديدج  ًالاش  َةأرملا  يبیف  َتطعأو 
ِكراجيإ ِلََدب  عفَدل  يفكي  ُغلبملا  اذھ   ‘‘ . ةریغص

’’. تاَّيرورَّضلا ضعبب  ِكديوَزتو 

َفیك  ، يتِدّیس  ، هآ  ‘‘ . يكبت ةَّباشلا  ُةأرملا  ِتَذخأ 
’’ ؟ اًموي ِكَئفاكُأ  نأ  ينُِنكمُي 

َدَحأ َْتلَّبقو   ، اھیَتحاِرب ةأرملا  َهجو  يبیف  ْتَنضتحاف 
اذھ ىلع  اًمئاد  ُلاحلا  َنوكت  نل   ‘‘ . رخآلا َّمُث   ، اھيَّدخ
وحن ِكُلاوحأ  رَّیغتت  امدنعف   . ایسانریڤ اي   ، لاونِملا
كلذ َّنإ   . ِكُتدعاس امك  اًدَحأ  يدِعاس   ، لضفألا

’’. ىلإ هللا اًعوفرَم  اًركُش  ُنوَكیس 

اراسو  ، ریغَّصلا َنكسملا  يبیفو  سویلويإ  َرداغ  َّمُث 
َبرقأ َرخآ  ٍنكسَم  ىلإ  ِنتَّنلا  ِقّیَّضلا  قاقُّزلا  يف 
يف ُنكست  اكسِِرپ  تناك  كانُھ   . ءانیملا ىلإ 
ةعضب ذنم  َتام  دق  اھُجوَز  ناكو   . ایلُعلا ةَقبَّطلا 
ِزوجعلا هذھ  ِلاوحأب  يبیف  ْتَملعأ  دقو   . عیباسأ
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. اھَیلإ تَدصق  ٌةأرما  ةروسعملا 

. يتِدّیس  ، لمارألا َنيدِعاسُت  فیك  ُتعِمس  دقل  ‘‘
اًجایتحا ةدعاسملا  ىلإ  ُجاتحت  اًزوجع  فِرعأ  انأف 

ُذنم اھُنبا  رَحبأ  دقو   . اكسِِرپ اھُمسا   . اًديدش
َعجَري َنلو   ، اڤرینیم ةنیفَّسلا  ِنتَم  ىلع  نيَرھش 
يف َلغَتشا  ِدقف  اھُجوز  اَّمأ   . رثكأ وأ  ٍةنس  َلبق 
ىلع َتامو   ، ةنس نیثالثو  ًاثالث  نفُّسلا  ِةطَفلَج 
ُلازت ام  اھَّنإ   . عیباسأ ِةعضب  َلبق  اھِدَحأ  ِرھظ 

، ةنس نيرشع  َلاوط  اھسفن  ةَّقشلا  يف  ًةنكاس 
، راجيإلا ِلََدب  عْفَد  ىلع  ةرداق  ُریغ  َنآلا  اھَّنكلو 
ناك ولو   . اًجراخ عراشلا  ىلإ  ُِكلاملا  اھُدرَطیسو 
ام ُكلمن  ُداكن  ال  انَّنأ  َّالإ   . اھُتدعاَسل  ، يعسُو يف 

ُّلحیس اذام  يردأ  ُتسل   . انتلئاع ماعطإل  يفكي 
، يتِدّیس  ، ًءاجر  . دَحأ اھْدِعاسُي  مل  ْنإ  زوجعلا  كلتب 

’’ ... نیعیطتست ِتنُك  اذإ 

تناك دقف   . اكسِرِپب اًّدج  ًةِقّلعتُم  يبیف  َتتابو 
اھل ِبّبَسُت  مل  ةایحلا  َةواسق  َّنإ  ذإ   . ةِیّلسُم ُزوجعلا 

ةذفانلا َءارو  ُسلجت  تناكف   . اھتَعَّور الو   ، ةرارملا
ةكرحلا ًةبقارُمو  ءاوھلا ’’ ًةقِشنَتسُم   ‘‘ ةریغصلا
اھاوِقل اًمامت  ًةِكلام  تناكو   . اھَتحت عراوشلا  يف 
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سُسفأ يف  يرجي  ام  َرابخأ  ُطِقتلت   ، ةَّیلقعلا
دقو  . كلذ ِنأشب  ةرِخاسلا  اھتمكح  نع  ُحصفُتو 

، ةَّیعامتجالا بادآلاب  ىَنعُت  نأ  نم  ّنِس  اً َربكأ  تناك 
نم ناك  نیتَّللا  ةحارصلاو  ةَّدوملاب  يبیف  َتلماعو 
تَقِزُر ول   ، ةَّصاخلا اِھتنبال  امھب  َظفتحت  نأ  اھنأش 

. لعِفلاب ًةدِحاو 

تَعِمَس اَّم  لـ َتلخد  َّمُث   ، بابلا يبیف  تَعرق 
ًةِسلاج زوجعلا  تناك   . لوخُّدلا ىلإ  اھوعدت  اكسِِرپ 

، ةَفاحلا ىلع  اھَدِعاس  ًةَِئكْتُم   ، ةذفانلا ِبرُقب 
ِتَربعو  ، يبیف ْتَمستباف   . جراخلا ىلإ  ًةقِّدحُم 

. اھَّدخ ّبقُتل  َلِ تَنحناو   ، َةفرُغلا

’’ ؟ اكسِِرپ ُُّمألا  اھُتَّيأ   ، مویلا ِكُلاح  َفیك  ‘‘

ام  ، نینامَّثلاو ِةعباسلا  يف  ٍزوجع  ِلاحك  ٌةنَسَح  ‘‘
ُءرملا ُكِسمُي  امك  يبیف  ِنقذب  تَكسمأو  ’’ ... ادع

ام  ‘‘ . ةفیفخ ٍةسبَعب  اھَتلَّمأت  َّمُث   ، لفِط ِنقذب 
’’ ؟ ِكُبطَخ

، اكسِِرپ قيدحت  نع  ًالیلق  يبیف  ْتَعَجارت 
’’. ٌبطَخ كانھ  سیل   ‘‘ . ةماِستبا ِتَعنطصاو 
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. ّنِّسلا ُةریبك  انأ   . بْطَخ ال  هَّنإ  يل  يلوقت  ال  ‘‘
ِتنأ اذامل   ، نآلاف  . ةشَِعترُم ةفِرَخ  ُتسلو 

’’ ؟ ةجعَزنُم

’’. ةجعَزنُم ُتسل  ‘‘

’’. ةجعَزنُمو ٌةبَعتُم  ‘‘

تَسلج امیف   ، اھتَتَّبرو زوجعلا  َدي  يبیف  تكسمأ 
. اھتارايز لجأل  ًابيرق  اكسِِرپ  هْتَقبأ  ٍّيسرُك  ىلع 

’’. ةَّرم َرِخآ  ِكُتيأر  نأ  ُذنم  ِهتْلعف  ام  ِّلُكب  ينيِربخأ  ‘‘

ْتأرف سویلويإ  ىلإ  ُتحت  نم  اكسِِرپ  ْتَتفتلاو 
ًةَّيرھُز تناك  ول  امك   ، ِهتِدّیسل هتبقارُم  َةقيرط 
ٍءيشب  ، َتلاقف  . مَّطحتت نأ  ُكِشوُت  ةنیمث  ةَّیثنروُك 

دقل  . عوضوملا ِِرّیغُِنل   ، اًّدج ٌنَسَح  : ‘‘ دَكَّنلا نم 
يھو  . ایپمیلُوأل اھُتیطعأو  ِتالاَّشلا  ُتیَھنأ 

’’. اِھتركذ يتلا  ِةأرملل  اھتَمَّلس 

ِكل َرضحأ  دقل  ؟  ةعرُّسلا هذھب  اِھتعنص  َفیك  عئار ! ‘‘
’’. طقف يضاملا  ِعوبُسألا  يف  َفوُّصلا  سویلويإ 

َُهلعفت نأ  ِنكمُي  رَخآ  ٍرمأ  ُّيأ   . ِكتاءارطإ يِرّفو  ‘‘
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: ًةلئاق ْتَفقو  َّمُث  ؟ ’’ هُّلك ُتقولا  اذھ  اھيَدل  ٌزوجع 
اذھ ناك  دقو  ؟ ’’ اكسوپ ِبوُك  يف  ِكل  لھ  ‘‘
اًجيزَم دونجلاو  ُءارقُفلا  هب  ُعتمتسي  يذلا  ُبارَّشلا 

. ءاملاو ةصیخرلا  ةرمخلا  نم  اًشِعنُم 

َبوكلا ِتَذخأ  َّمُث  ِكل .’’ اًركُش  : ‘‘ يبیف َتلاق 
. سویلويإل رَخآ  ًابوك  اكسِِرپ  تَّبص  امیف   ، تَمستباو

تَخرتسا ِذإ  ًةدِّھنتُم   ، اھدعقم ىلإ  يبیف  ْتداعو 
. ديدج نم 

ْتَعتمتساو  . ةدحاو ًةعاس  كانُھ  يبیف  ْتَثكم 
نأ َقبس  يتلا  َصَصِقلا  يكحت  اكسِِرپ  ِعامَسب 

. هتالحر نم  اھُنبا  اھل  اھاكح 

ُعجري اًمئاد  سُمسَد  ناك  : ‘‘ ًةفِّھلتُم يبیف  تلاق 
. ةایحلاب اًمَعفُمو  اًّرَمسُم  رحبلا  نم  رايدلا  ىلإ 
. هل ُرفَّسلا  اَھلَّكش  يتلا  ِةَنتِفلا  نم  ُراغأ  ُتنكو 
ىلإ اًقاَّوت  ناك   ، اًّنس َرغصأ  ناك  اَّم  ـ لو

، ةديدج ةَّيراجت  ٍطوطُخ  ِحتَف  ىلإو   ، فاشكِتسالا
. ةَّيروطاربمإلا يصاقأ  يف  يرجي  ام  ةفرعم  ىلإو 

ُرعشأف هھجو  ىلع  َءامیِّسلا  كلت  ىرأ  ًانایحأ  ُتنكو 
’’. ةاسرملاك ِيّنأب 
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’’. يتِدّیس  ، ِكُّبحي ناك  دقل  : ‘‘ ءودھب سویلويإ  لاقف 

ْتَحاشأف  ، عُّقَوت َنود  ٌةعيرس  ٌعومُد  اھتَفاوو 
َمَّیخ يذلا  ُتمَّصلا  اھَكبرأ  ذإو   . اھل ًءافخإ  اھيَرِظاِنب 
تأر  ، ًةمساب ْترادَتسا  اَّم  ـ لو  . تَماق  ، ةفرُغلا ىلع 

!’’ ةفِسآ انأ  : ‘‘ تمَتمَتف  . اھل اكسِِرپ  ِةبَقارُم  َةقيرط 
. اًضيأ نیَتقِروَرغُم  زوجعلا  ِيَنیَع  ْتأر  دقو 

: ةرخَش َدعب  تَفاضأ  َّمُث  ةفِسآ .’’ ينوكت  ال  ‘‘
ٍةھبَج ِةيؤر  ىلع  حيرَّصلا  ِكَِملأ  َةيؤر  ُلِّضفُأ  ‘‘

!’’ َةلِساب

دَّعجملا ِةأرملا  َّدخ  َتلَّبقو  تَنحناو   . يبیف َتلفجأف 
، اًّدج ٌةبعص  ِّنِّسلا  ُةریبك  ٌةِدّیس  ِتنأ   ‘‘ . ِلباَّذلا

’’ ؟ اكسِِرپ اي  كلذ  َنیملعتأ 

’’ ؟ ءاَّمَص الو  َءایمع  ُتسل  ِيّنأل  ‘‘

’’. ةلیلق ٍماَّيأ  َدعب  ِكارأس  ‘‘

نم اًديزم  َّيلإ  يلِسرأ   ‘‘ . اھَّدخ اكسِِرپ  تَتَّبرف 
’’. فوُّصلا
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، ةَّینايریلاڤلا تاعدوَتسملا  ىلإ  عوجُّرلا  ِقيرط  يف 
ىَّتح ًانآلم  اھُنھذ  ناك  دقف   . اًئیش يبیف  ْلُقت  مل 
ْتَدارأو  . ایلوجو سُقرَمو  سُمِسَد  ِتايَركِذب  ضیَفلا 

اھعم ِْبلجت  مل  اھَّنأل   ، اًدیعب ِتايَركِّذلا  كلت  َعَفدت  نأ 
الو اھَرئاسخ  َلَّبقتت  نأ  اھیلع  ناك  دقف   . بْرَكلا َّالإ 

َيضَمت نأ  اھیلع  ناك  لب  ؛  اھَدنع َفوقُولا  َلیطُت 
ُحیسملا ُِدّیسلا  لاق  دقل   . اھنم هَعَّقوت هللا  امب  اًمُدُق 

ام وھ  كلذو  اًضعب .’’ مكُضعب  اوُّبحأ  : ‘‘ هذیمالتل
َينتعت نأ  ناك  اَھلمع  َّنإف   . َهلعفت نأ  ُلواحُت  تناك 
تناك يتلا  دراوملاب   ، اھُدي مھُلانت  نيذلا  عیمجب 

. اھل ًةرفاوتُم 

ُلَّوألاف  . اھيََدي َجراخ  ُلبقتسملاو  يضاملا  ناك 
. هرُّوَصت ُرَّذعتي  ُرخآلاو   . َلطبُي نأ  ُنكمي  الو   ، ىھتنا
دقف  . كلذ ْعطَتَست  مل  لب   ، هرَّوصتت نأ  ْدِرُت  مل  يھو 
ةقیقح ُةھَجاوُمو   . ًایفاك سُمِسَد  ِنادقُف  َُملأ  ناك 
َقوف تناك  ةبِرَخ  ًةایح  ِناشیعي  اھيَدلو  ِالك  ِنوَك 
نأ اھیلعو   ، طقف ُّيلاحلا  ُتقولا  اھل  ناكف   . اھتقاط

َحَمست نأ  يف  ٍعفن  ُّيأو   . قئال ٍوحن  ىلع  َهیِضمُت 
الب ِرّكفُت  نأ  يفو   ، ىسألاو فسألاب  اھسفنل 
ٍوحن ىلع  هب  َموقت  نأ  ُنكمي  ناك  ام  يف  عاطقنا 
ِةایح ْيَراسم  َِرّیغُت  نأ  اھِعسُو  يف  ناكأ  ؟  فلتخم
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؟ كلذ اھِعسُو  يف  ناكأ  ؟  ایلوجو سُقرَم 

هفصوب هَْتلبَقو  عوسي  َّبرلا  َعبَّتت  نأ  ْترَّرق  اَّم  لـ
نآلا اھَیلَعف   . اھقُنُع ىلع  هَرِین  ْتَعضو   ، اھل ّلخُم  اًصِ
اوُّبحأ هذیمالتو : ِهلُسُرل  لاق  دقل   . ةريدَج َنوكت  نأ 

. ًالعف لب  ًالوَق  ، ال  اًضعب مكُضعب  اوُّبحأ   . اًضعب مكُضعب 

؟ ام اًئیش  نيرخآلل  اولَعفا  كلذ : ىنع  امأ 
. اھل َةئیشم هللا  اھُلمع  ناك  دیكأَّتلابف 

اَھناعأف  . عَدوتسملا َدنع  اھراظِتناب  ُةَّفحملا  ِتناك 
ْتَمتراو  ، اھلخاد ىلإ  دوعُّصلا  ىلع  سویلويإ 
ُجاتحت تناك   . دئاسولا ىلع  فلخلا  ىلإ  ًةقَھرم 
ىَّتح  ، لزنملا ىلإ  اِھلمح  ِءانثأ  يف  َحيرتست  نأل 

. دَغلا لجأل  ةمزَّاللا  ِتاریضحَّتلاب  مایقلا  نم  َنَّكمتت 

اذھ ناك  دقل   . ًةِنكاس اھْتَدجو   ، ةراَّدلا اھلوخد  ىدل 
، ّلُكلا َرثكأ  اھعَّور  يذلا  َءزجلا  وھ  مویلا  نم  ُءزجلا 

لْياتسيَرپلا َربع  تَرظنو   . ٍواخ ٍتیب  ىلإ  يوأت  ذإ 
. اھيَرظانب ْتَحاشأ  اھَّنأ  َّالإ   ، اھِمويرارال ِباب  ىلإ 
َرثكأ تناك  اھَّنكلو   ، ِيّلصُت نأ  اھل  يغبني  هَّنأ  ْتَملَع 

. ریكفت َدَّرجُم  َِرّكفُت  نأ  نم  ًابعت 
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ىلإ َفوشكملا  َقاوِّرلا  ِتَزاتجاو  جَرَّدلا  تَدِعص 
ةفرُّشلا ىلإ  ْتَجرَخو  اَھلاش  ْتَعلخ  َّمُث   . اھِعَجھَم

َدنع ُةنيدملا  تناكو   . سُسفأ ىلع  ةَّلطملا 
سمشلا ُءوَض  ىمارَتي  ذإ  ناولألاب  ُألألتت  قَسَغلا 

، ًالیمج ىًنبَم  اذھ  ناك  دقو   . نویسیمطرألا ىلع 
حباذمب نینوتفم  ُفالآلا  ناكو   . هتماخفب اًشِھدُم 

. ةلطابلا اھِدوعُوب  نیِثّبشتتُم   ، سیَمطرأ

؟ كانُھ ىلإ  ُبھذت  ایلوج  تلاز  امأ 

اًئیش ِكل  ُترضحأ  : ‘‘ اھئارو نم  اھُتمِداخ  َتلاق 
’’. يتِدّیس  ، هَنیلُكأت

نأ نود   ، ’’ اِینڤال  ، كل اًركُش  : ‘‘ يبیف تلاقف 
يف ریكفتلا  نع  َّفكت  نأ  اھیلع  ناك   . ريدَتَست
اًرارِم يضاملا  راضحتسا  يف  اھل  ٍریخ  ُّيأف   . ایلوج
ٍةَّرم َرِخآو  ؟  تأطخأ َنيأ  َنَّیبتت  نأ  ًةلِواحُم   ، اًرارَكتو
ىلإ سُميرپ  اَھلخدأ   ، اِھتنبا ِةيؤرل  َتبھذ 

. موینیلكيِرّتلا

ناك ْنكلو   ، ’’ ءاسملا اذھ  ٌةكِّعوتُم  اھَّنإ  : ‘‘ اھل لاق 
ْتأر نیحو   . ةناركَس تناك  ایلوج  َّنأ  اًمامت  اًحضاو 
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ًةمِداص اًمَھُتو  َمئاتش  اھِجوَزل  َْتلاك   ، اھَّمأ ایلوج 
ِْقبسي ملف   . يبیف يزِخلاب  ُروعُّشلا  َّزَھ  ىَّتح   ، اًّدج
ِتَمَّلكت امك  ُمَّلكتي  ٍصخش  َّيأ  ْتَعِمس  نأ  ُّطق  اھل 
فُّرصت نع  ُرِذتعي   ، ًابناج سُميرپ  َفقوو   . اھُتنبا

كلذ َّنأ  ادب  ْنكلو  هھجو - ىلع  ٍداب  َُملألاو  ایلوج -
، هْتَنَعلف  . ًالاِعتشا َديدشلا  ایلوج  َطْخُس  َداز  دق  هَّلك 

امَّلُكو  . بلقلا َةنيزحو  ًَةِلجَخ  يبیف  تَرداغ  اھدنعو 
كلذ ْنُكي  ملو   . ام ٌءيش  اھَعنم   ، عوجُّرلا يف  ْتَرَّكف 
ایلوج َكُرتت  نأ  اھیلع  َّنأب  ٍّيوق  ٍروعش  ىوس  ًانایحأ 
ىلإ اھتدوَع  َقيرط  اھِسفنب  َسَّملتت  يكل  اَھنأشو 

. باوصلا

كلذكو  ، اھیلإ ةبِسّنلاب  ًةدوقفَم  ایلوج  تناك  دقل 
َْتلءاس  ، ِهثحب َدِصقَم  ْترَّكذت  ذإو   . اًضيأ سُقرَم  ناك 

نم اًمَوي  ٍديدج  نم  ًاّیح  هارَتس  تناك  ْنإ  اھَسفن 
. ماَّيألا

اھيَدلو ِةَّیلب  نع  اًدیعب  اھَراكفأ  َفرصت  نأ  َْتلواح 
. اًدغ َّنُھارَتس  يتاوللا  لمارألا  تاجاح  ىلع  َِزّكرُتو 

سُقرَم ِلجأل  اھِعسُو  يف  ناك  ام  َّلك  َْتلعف  دقل 
ّدؤُت ِ مل  يضاملا  ِلالطأ  ىلع  ِفوقولا  َةلاطإ   . ایلوجو
نأ اھَیلعف   . َلبقَتسملا ِرییغَتل  اھِصَرُف  ِديدَبت  ىلإ  َّالإ 
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َفرَصتو مَُھتدَعاسُم  ُعیطتست  نيذلا  كئلوُأ  َدِعاسُت 
. عیطتست نيذلا ال  نع  اھَنھِذ 

نم امھَفرصت  نأ  اھُِنكمُي  فیكف   . اھاَدلَو امھَّنكلو 
ِبْرَكلا َةدَھاشُم  َلمتحت  نأ  اھنكمُي  فیك  ؟  اھرِكف

؟ امھیَسْفنل هابَّبس  يذلا 

اھِروعش ةرْمَغ  يف  عایَّضلاو  ُةشحولا  اھْتَرمغ  ْذإو 
ْتحارو ِّيديدحلا  جَرَّدلا  زجاحب  ْتثَّبشت   ، لَشَفلاب
امھَّبِحُت مل  اھَّنإ   . ام ٍةقيرطب  امھَتلذخ  دقل   . يكبت
هتفرعم ىلإ  ناجاتحي  ام  اًمامت  امُھْتَمَّلع  الو  ًةيافك 
َلَعفت نأ  اھُعََسي  اذامو   . ملاعلا يف  ادُمصي  يكل 
. سأیلاو زجعلاب  ْتَرعش  دقل  ؟  نآلا كلذ  ِنأشب 

، َّمُھَّللا ؟  َلعفأ نأ  ُنكمُي  اذام   . ّبر اي   ، ٌةروھقَم انأ  ‘‘
’’ ؟ لعفأ نأ  ينُنكمُي  اذام 

َْتطغضو  . نھِّذلا َةبِرطضُم   ، شِعترت تَذخأ 
ًةِرّكذتُم  ، اھعباصأ سوؤرب  نیَعَجوملا  اھیَغدُص 

نیب ام  ىلإ  ًةِبثاوو  اًضكر  قئادحلا  نم  ًةلزان  ایلوج 
. ةليوط ٍةرفَس  نم  هعوجر  ىدل  اھیبأ  يَعارِذ 

اھُحِّجرُي نیح  َحرملا  اھكِحَض  ُعمست  ْتَداكو 
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َلوَقیل هیلإ  اھُّمضي  َّمُث  ءاوھلا  يف  ًایلاع  سُمِسَد 
ِرُھشأ ِءانثأ  يف  تراص  ةلیمج  ةریغص  ٍةاتف  َةَّيأ  اھل 

. تیبلا نع  هبایغ 

اھَّنإ ًةلئاق  تَقعز  اھُنیع  ُةنبالا  َكلت   ، دعب ام  يفو 
. توملا هل  ىَّنمتتو  هُھركت 

؟ يتنبال َلَعفأ  نأ  ينُنكمي  اذام   ، عوسي اي 
اذام يل  ّیب  ْنِ  ، َّمُھَّللا ؟  َلَعفأ نأ  ينُنكمي  اذام 

! لعفأ

. تَراھناف  ، بيرغ ٌفعَض  اھیلع  ىلوَتسا  َّمُث 
ًةلِواحُم  ، ىرسُیلا اھَِدیب  جرَّدلا  زجاحب  تكَّسمتو 
ةَّیضرأ ىلع  تَسلج  ْذإو   . طوقُّسلا نم  ىدافََتت  نأ 

. ديدحلا ِنابضُق  ىلع  اھلِْقث  ِّلُكب  ْتأكَّتا   ، ةفرُّشلا
اھَمف ْتَحتف  اَّم  ْنكلو لـ  ، اھَتمِداخ َيدانُت  نأ  ْتَدارأو 
َّرجت نأ  ْتَدارأ  امك   . هُمھَف ُرَّذعتي  ٌتوص  َّالإ  ْجُرخي  مل 
اھَّنأ اھل  َنَّیبت  نكلو   ، ديدج نم  فوقُولل  اھَسفن 

. نَیینمُیلا اھلجِرو  اھِعارِذ  يف  َّسِحلا  ِتَدقف 
ُعیطتست ام  َّلك  َتاب  ىَّتح  ُفوخلا  اھَرمغو 

. اھَینُذُأ يف  اًِقفاخ  اِھبلق  ُتوص  هَعامَس 
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يبیف َرھظ  ًةبِراض   ، ءطُبب ُسمشلا  ِتَصاغو 
. ةئفادلا ةَّيدرولا  اھتَّعِشأب 

’’ ؟ يتِدّیس  ‘‘ . يبیف عجھَم  َباب  ام  ٌصخش  َعرق 

ىلإ ُةمِداخلا  ِتَقَّدحو   ، لھم ىلع  ُبابلا  َحتفنا  َّمُث 
َةفرُغلا ِتَربعو  َْتلخد  َّمُث   ، ًالیلق تَمَّھجتف   . لخادلا

َلبق ماعَّطلا  َةَّینیص  ْتَعضو  دق  تناك  ُثیح  ىلإ 
اِینڤال َتطقَتلاف   . َّسُم دق  ٌءيش  نُكي  ملف   . نیح
هاِجّتاب ْتَرظن  َّمُث   . ًةمیقتسُم تَفقوو  ّصلا  ةَّینیِ

يف اھََرَظن  َْتلاجأ   ، هیف اًدَحأ  َرت  مل  ذإو   . ريرَّسلا
. ةفرُّشلا وحن  ْتَتفتلا  َّمُث   ، ًةیناث ةفرُغلا  ءاحنأ 

، ّصلا ةَّینیِ َِتطقسأو   ، ًةخرص اِینڤال  ْتَقلطأ  ٍذئدنع 
تَحاصو  . لِزنملا ِءاحنأ  يف  اھِعوقو  ُءادصأ  ْتدَّدرتف 

ْتَّرخ َّمُث   . يبیف ىلإ  ًةعرسُم  يتِدّیس ’’! : ‘‘ اِینڤال
. اھتِدّیس َقوَف  ْتَنحناو   ، اھیَتبكُر ىلع  ًةیثاج 

!’’ يتِدّیس هآ  يتِدّیس ! ‘‘

َةمداخلا ىأرف   ، ةفرُغلا لِخاد  ىلإ  سویلويإ  عَفدنا 
َقوف ٌةینحنُم  يھو  ٍّيریتسھ  ٍوحن  ىلع  يكبت 

’’ ؟ ىرج اذام   ‘‘ . اھَیلإ َضكرف   . ةفرُّشلا ىلع  يبیف 
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نع يبیف  عْفَر  نم  نَّكمَتیل  ًابناج  َةاتفلا  َعفدو 
. درابلا ِطَالبلا 

اھُتدجوف  ، ّصلا ةَّینیِ َذُخآ  يك  ُتلخد  يردأ ! ُتسل  ‘‘
’’. انھ ًةحرطنُم 

، اھريرس ىلإ  يبیف  َلمحو  تنب ’’! اي   ، اًءودھ ‘‘
دقو  ، نیَتحوتفم اھانیع  تناك   . قفِرب اھدَّدمو 

كسمأف  ، نَھوب ىرسُیلا  اھَدي  ْتَعفرو   . اًفوَخ اتَّعش 
َعمَسف  ، ’’ تاَّیناَّطبلا َضعب  يرِضحأ  : ‘‘ لاقو  . اھب
. ةعِراستُم ًىطُخب  ةفرُغلا  نم  ُجرخت  َةمداخلا 

: هب ِروعشلا  ِنع  اًدیعب  ناك  ٍنیقیب  سویلويإ - لاق 
ًةليوط ًةَّدم  لمعلاب  ِكَسفن  ِتْدَھجأ  دقل   ، يتِدّیس ‘‘
ةعضب يف  نینَّسحتتو   ، نآلا نیحيرَتسَتس   . اًّدج

، اھَنیبج َتَّبرف   . اھیلع ُفوخلا  هَدَّمج  دقو  ماَّيأ .’’
ًایَخترُم اھُھجو  ناك   . هلاق ام  تَمھف  لھ  ًالئاستُم 

دقو  . نَیِیّلدَتُم اھُمفو  اھُنفجو   ، ةدحاو ٍةھج  نم 
امَّلكو  . ةموھفَم نُكت  مل  اھَّنأ  َّالإ   ، ًاتاوصأ ْتَردصأ 
ْعطتَسي مل  ذإو   . ًالوھُذ َرثكأ  ْتتاب   ، اھَدھَج تَفعاض 

. اھِمَف ىلع  هَعباصأ  َعضو   ، رمألا َلاِمتحا  سویلويإ 
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. نآلا يمَّلكتت  نأ  يلِواحُت  ال   ، يتِدّیس ‘‘
’’. يمان  . يحيرَتسا

. اھیَنیَع تَضمغأ  َّمُث   . اھيَّدخ ىلع  عومُّدلا  َِتلاسو 

لخاد ىلإ  اھَعَبتو   . تاَّیناَّطبلا ًةلماح  اِینڤال  تَعجر 
. اھیلع اوُقلَقو  مَھتِدّیس  اوُّبحأ  ٌماَّدخ   ، نورَخآ ةفرُغلا 

َبھذ دقل  : ‘‘ لفسألا روَّدلا  ُةمداخ   ، انَِرپ تلاقو 
نم اًديزم  ٌّباش  َرضحأو  بیبط .’’ ِراضحإل  سُياغ 
امك  . ريرَّسلا ىلإ  َهبَّرق  َّمُث   ، نوناكلا ِلجأل  بطحلا 

اودَشَتحا نيرخآ  اًماَّدُخو  نیخاَّبطلاو  ةلاَّسغلا  َّنأ 
، ريرسلا لوح  ًةَقلح  نیِلّكشُم  ةفرُغلا  َلخاد  مھُّلك 
دق نايریلاڤ  يبیف  َّنأ  ول  امك  مُھاسأ  نع  َنيِرّبَعُم 

. ًالعف َْتتام 

ىلإ اًسأر  َبیبطلا   ، ةخاَّبطلا ُنبا   ، سُياغ َدعصأ 
َبلطف  . يبیف عَجھَم  ِلِخاد  ىلإ  َّمُث  ىلعألا  روَّدلا 
ُبقارُي ًابناج  َفقو  َّمُث   ، عیمجلا َجُرخي  نأ  سویلويإ 

. اھُصحفي وھو  َبیبطلا 

، اھُبطَخ ام  : ‘‘ سویلويإ لاق   ، صحَفلا َدعبو 
’’ ؟ يِدّیس
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ىلإ َرظنو  ريرَّسلا  نع  َدعتبا  لب   ، بیبطلا ِبجُي  مل 
’’ ؟ انھ ُلوؤسملا  َتنأأ   ‘‘ . سویلويإ

’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

’’. ءيش ِّيأ  ُلعَف  ُنكمُي  ال   ‘‘ . هَسأر ُبیبطلا  َّزھف 

’’ ؟ اَھباصأ اذام  ؟  اِھب ام  ‘‘

ىَّتح  . ةَّیغامد ًةبَون  اھل  َبَّبسو  ٌَهلإ  اھَّسَم  دقل  ‘‘
’’. اھلوح يرجي  ام  يرَدت  اھَّنإ ال 

’’ ؟ اھَدِعاسُت َنلأ  ‘‘

يذلا هلإلا  َِدِیب  ُرمألاف   . اھَدِعاسُأ نأ  ُعیطتسأ  ال  ‘‘
وحن هَّجوت  َّمُث  ناك .’’ نَم  اًنئاك   ، اھیلع هَدي  ىقلأ 

. هَقيرط َّدس  سویلويإ  َّنأ  َّالإ   ، بابلا

اھَكرتتو اذكھ  َيضمت  نأ  ُنكمي  ال   . بیبط َتنأ  ‘‘
!’’ هذھ اِھلاح  ىلع 

هذھ نع  فرعأ  ِيّنإ  ؟  يَنلئاسُت ىَّتح  تنأ  نَم  ‘‘
هَّنإ كل  لوقأ  انأو   ، تنأ ُفِرعت  اَّمم  ریثكب  َرثكأ  روُمألا 
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يفف نارایِخ : َكمامأ   . اھل ءيش  ُلْعَف  ُِنكمُي  ال 
ىسع ًةَّیح  اھءاقبإو  اھَماعطإ  َلِواحُت  نأ  كِعسُو 
اليزُيو اھب  اذھ  العف  ناذللا  ةھالإلا  وأ  َهلإلا  َنیلي  نأ 
اھَعدتو اَھنأشو  اھكرتت  نأ  َكِعسو  يف  وأ   ، ةنعَّللا

’’. ةماركب ُتومت 

’’ ؟ ةماركب ُتومت  ‘‘

، اًمیحر نُك   . كلذ َلعفت  نأب  َكُحصنأ  انأو  معن ! ‘‘
ًةجاجُز َهلوانو  اھبارَش .’’ يف  اذھ  نم  اًئیش  ْعَضو 
ةلواطلا ىلع  اھَّطحو   ، سویلويإ اھَذخأف   . ةریغص

َكل : ‘‘ لوقي ُبیبطلا  ىضمو   . ريرسلا برقب  ةریغصلا 
يف كلذ - َّنكلو   ، اھارجم يرجت  َةعیبطلا  َعدت  نأ 

: ريرسلا َوحن  َرظن  َّمُث  اًّدج .’’ ًایساق  ُنوكیس  ييأر -
، رخآ ٍصخش  ِّيأل  وأ   ، اھِسفنل عفَّنلا  ُةلیلق  اھَّنإ  ‘‘

تَراتخال  ، رایِخلاب َيھ  تناك  ولف   . ةلاحلا هذھ  يف 
’’. ينیقي اذھو  ؛  تومت نأ 

َبرُق ٍرھظ  ِالب  ٍّيسرُك  ىلع  سویلويإ  ىَمترا 
اھیلإ َرظنو   . يبیف عم  اًدیحو  َتاب  اَملاح   ، ريرسلا

. اًمامت ًةزجاعو  اًّدج  ًةبِحاشو  ٍكارَح  ِالب  ًةحِرطنُم 
ىلع ةدیحولا  ُةمالعلاو   ، نیَتَقبطُم اھانیَع  تناك 
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. لھَم ىلع  هُضافخناو  اھِردَص  ُعافترا  ًةَّیح  اِھنوَك 

، ریَغلا ةدَعاسمل  غلاب  ٍداھتجاب  َتلِمَع  مك  َرَّكفو 
مَویلل ًةرِّضَحُم  اھیضمُت  تناك  يتلا  تاعاسلا  يفو 
هذھ ىلع  َشیَعلا  َديرُت  نأ  اھنأش  نم  ناكأ   . يلاتلا

؟ لاحلا

؟ اھنود نم  َةایحلا  َقیطُي  نأ  ُعیطتسي  لھو 

َرظنو هَدیب  َةریغصلا  َةجاجُّزلا  سویلويإ  َكسمأ 
ةلاح نأشب  بیبطلا  ُعاِنتقا  هَینُذُأ  يف  َّنطو   . اھیلإ
نم ام  يفو   ، اھیف ِرّكفُي  نأ  هیلع  ناك  دقل   . يبیف
ىلع اھَّطح   ، ةظحل َدعب  هَّنكلو   . هَديرُت نأ  اھنأش 

ال : ‘‘ قونخم ٍتوصب  لاقو   . ديدج نم  ةلواَّطلا 
. ال فِسآ انأ   . يتِدّیس  ، رمألا اذھ  َلعفأ  نأ  ُعیطتسأ 

’’. نیلَحَرت ِكَعدأ  نأ  ُِنكمُي 

َنیب اھَّدشو   ، ىرسُیلا اھَِدیب  َكسمأف   ، هيََدي َّدم  َّمُث 
. هيََدي اتِلك 
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١٦

ِعض : ‘‘ اكیتویلِببلا لخد  يذلا  مِداخلل  ردنَسِكلأ  لاق 
نع اًعطق  هَرظن  َعفري  نأ  نود   ، ’’ كانھ ّصلا  ةَّینیِ
اًرئاح ِهعبصإب  َّقَّرلا  َرقنو   . هُسردي ناك  يذلا  جرَّدلا 

، اًرارَكتو اًرارِم  قئاثولا  هذھ  ُتعجار  دقل   ‘‘ . هرمأ يف 
. اِھتلكشُم ِةفرعم  نم  ٍبيرق  َریغ  ُتلز  امو   ، افار اي 
نآلا يھو   . عفن َّيأ  ِدجُت  مل  كیلدتلاو  ُتاماَّمحلاف 

’’. عیباسأ ِةعِضب  ُذنم  تناك  امك  ةحيرتسم  ُریغ 

ىلع اھَرظن  ًةلیجُم   ، ِذفاونلا ِبرُقب  ةَّسدَھ  تَفقو 
نع اًّدج  نيدیعب  اوَسمأ  دق  اوناكو   . اًجراخ سُسفأ 

تَعاطَتساف  . ةَّیمومعلا تاماَّمحلا  برُقب  ةفیقَّسلا 
ةمخفلا هتھجاوب   ، نویسیمطرألا ىَرت  نأ  انھ  نم 
ِبِھایغ جولُوب  َریھامجلا  ِتَوغأ  يتلا  ةبَّالخلا 
ةَّسدَھ نُكت  ملو   . ةِملظملا ةَّینثولا  ةدابِعلا 

نم اًّدج  بيرقلا  ناكملا  اذھ  يف  ًةحيرَتسُم 
دقف  . هلامج َمغر   ، دسافلا لكیھلا  كلذ  تاجرد 

، جَرھبملا َرمحألا  اَھبوث  ًةيدترُم  ایلوج  ْتَرَّكذت 
، هآ  . ِستيرتأ  ، روھشملا ِبراحملا  ءارغإل  ًةِقلطنُمو 

ىرخُأ ٍنازحأ  ُّيأو  كلذ ! اھنع  َرفسأ  ٍسآم  ُّيأ 
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نم اھریغو  سیَمطرأل  اودجس  نيذلا  كئلوأ  َْتباتنا 
؟ ایلوج ِرارِغ  ىلع   ، نیفئازلا تاھالإلاو  ةھلآلا 

’’ ؟ ةَّسدَھ اي   ، َّيلإ نیغصُتأ  ‘‘

’’ ... ةفِسآ انأ  : ‘‘ ًةلئاق هیلإ  تَتفتلاف 

’’ ؟ ِكُيأر ام   ‘‘ . هاغَتبُم َرَّركو 

دقو ؟  هُسفن ُثيدحلا  اذھ  امھَنیب  ىرج  ًةَّرم  مك 
اًّدج ةَّمھلا  َةطَّبثُمو  ًةبَعتُم  ِنایحألا  َضعب  تناك 
ناك ذإ  نآلا  اِھلاح  لثم   ، يكبت نأ  ُِنكمُي  ُثیحب 
سُقرَم َلغش  اذاملف   . رخآ ٍناكم  يف  اھُرِكف 

؟ بيرق ٍدھع  ُذنم  اًریثك  اھَراكفأ 

’’ ؟ ةَّسدَھ ‘‘

ةَجلاعُِمب يغبني  اَّمم  َرثكأ  ًالِغَشنُم  َتنُك  امَّبر  ‘‘
’’. ةِنكمملا َةَّلِعلا  ًالِمھُم  ضارعألا 

ىلإ ُجاتحأ   . لیصافت يتاھ  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف 
’’. لیصافت
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ةَّینََدبلا َكِصوحُف  يف  ٍءيش  َّيأ  ِْدَجت  مل  كَّنإ  ُلوقت  ‘‘
’’. اھَءاقبو ةریثكلا  اِھتالِالتعا  َةَّدح  ُرِّسفُي  ایشینَِڤل 

’’. حیحص اذھ  ‘‘

’’ ؟ اھنع ُفرعت  اذام   ، اًذإ ‘‘

ُدَحأ وھ  اھُجوَزو   . كلذ َُملعأ  انأ   . ةَّینغ اھَّنإ  ‘‘
’’. لُصنُقورُبلا يراشتسُم 

قرزألا نوَّللا  ِجُّردت  ىلإ  َرظنف   ، هَوحن ةَّسدَھ  تَرادو 
ْتنَّسحت اَّم  لـ  . اَھبودُن ّطغُي  يِ يذلا  باِقّنلا  يف 

. ًةديدج ًابُجُحو  ٍتاكنُت  اھل  ىرَتشا   ، ةَّیلاملا هُلاوحأ 
، هُبضغ َرجفنا   ، اًریخأ  . َّيدامَّرلا يدترت  تَّلظ  اھَّنكلو 

. ًاطَخسُم

ام ًةيِدترُم  ِكیقبُي  يذلاو  ِكل  يذلا  اذھ  ٍدانِع  ُّيأ  ‘‘
َّدِض ٌءيش  هللا  ىََدلأ  ؟  توملا َِحبَش  َّيِز  ُِهبشُي 
َدوسأ ٍبارُغ  ِرھظمب  يرھظت  نأ  َبجي  ىَّتح  ناولألا 
میحجلا ِمَدَخ  نم  ٍدِحاو  َلثِم  َنيرھظت  كَّنإ  ؟  بَّجَحُم
سْقُطسُأ رھن  َربع  براقلاب  مھِدَحأ  ِلقَنل  ٌّدعَتسم 

!’’ ةیفاش ِرھظمب  نيرَھَظت  اَّمم  َرثكأ 
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ِةطاِشتسا ىلع  َمَِدن  لاحلا  يف  هَّنأ  َبيَر  الو 
ْتَرھظ  ، يلاتلا حابَّصلا  يف  َّمُث   . رَذتعاو  ، ِهبضغ
تناك نيذَّللا  نیَقرزألا  باجِحلاو  بوَّثلا  يف  ةَّسدَھ 

. هُھجو َجَّجأت  دقو   ، ردنَسِكلأ ََكَبتراف   . نآلا امھيدتَرت 
ءافخلا يف  رُّیغتلاب  اًذِخآ  هلِخاد  يف  ام  ٌءيش  ناك 
ةَّیھام ِنأشب  ٍنیَقي  ىلع  وھ  نُكي  ملو   ، اھوحن نم 

. هانعم وأ  ءيشلا  كلذ 

. ةَّیلام ايادھ  اَھنوطعُي  نایحألا  َبلغأ  ىضرملا  ناك 
ِتاملكب ًةِمتمتُم  كلذ  ُلبقت  تناك  لب   ، عنَتمت َملف 
اھُكرتتو  ، َةبلُع يف  َدوقُّنلا  ُطِقسُت  َّمُث   ، ركُّشلا

ُحتفت يتلا  ُةدیحولا  ُتاَّرملاو   . ّفر ىلع  ًةَّیِسنَم 
َنيذلا ىضرملل  اھترايز  َلبق  تناك   ، اھیف َةبلُعلا 
ُعَضت تناكف   . تاماَّمحلا ِبرُقب  مُھاجلاع  نأ  َقبس 

. اھعم اھُذخأتو   ، ةریغص ٍةَّرُص  يف  ةبلُعلا  ىوتحُم 
َّنأ ریغ   . اًمئاد ًةغراف  ُةَّرُّصلا  ُنوكت   ، اھعوجر دنعو 

تَعَّسوت ذإ   ، ماَّيألا هذھ  يف  َنمثأ  َتاب  َتقولا 
ىلع ُتاَبَلطلا  ِتَدادزاو  ةنھِملل  بیبطلا  ةَسرامم 

. ةَّسدَھ

اذھ ملاحلا  ریكفتلا  يف  اھُقارِغتسا  هرَّیح  ذإو 
، ىرُت ؟ ’’ ةَّسدَھ اي   ، يِنتعِمَس لھ  : ‘‘ لاق  ، ءاسملا
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ًانایحأ هل  رَّسیتي  ناك  ؟  ديدج نم  ِيّلصُت  تناك  لھ 
. اھُفنَتكت يتلا  ةنینأمُّطلا  دَّرجُم  نم  كلذ  َِدّكؤي  نأ 

ىنِِغل َّنأ  دقتعت  لھ   . يِدّیس  ، كُتعِمَس دقل  ‘‘
’’ ؟ اھِضرمب ام  ًةقالع  ایشینَڤ 

َدافن َحبكي  نأ  َلواح   ، ًابَعتُم ردنَسِكلأ  ناك  اَّم  ـ لو
نم َرثكأ  َنياع  دق  وھو   ، َّلح دق  ُقَسَغلا  ناك   . هربَص
اًمالآ مُھَمظعُم  ىكَتشا   ، مویلا اًضيرم  َنيرشع 
تناكف  ، ایشینَڤ اَّمأ   . ةلوھسب تَِجلوُع  ةطیسب 

َّنإف  . ةَّیِّمھأ اذ  ناك  اھَجوز  َّنإ  َّمُث   . ةفلتخم
. ِهتَنھِم َرامد  ينَعي  دق  اًئطاخ  اًصیخَشت 

ةفیقَّسلا يف  َيقب  ول  ىَّنمت  اھیف  ٌماَّيأ  ْتَّرم  دقل 
. تاماَّمحلا ِبرُقب 

نیلوقت ِكَّنكلو ال   ، اًدَّدجُم ينَنيدوقت  ِكَّنإ  : ‘‘ اھل لاقو 
، ِكُيأر ام  يلوقت  نأ  َّالإ  ِكیلع  ام   . نيأ ىلإ  يل 
ىلإ َلُّصوتلا  ِيّنم  يعَّقوتت  نأ  نع  يِّفُكتو 

’’. يدحو ةحیحصلا  ِتاجاتنتسالا 

ُتسل : ‘‘ ةطاسبب تلاقو   ، هیلإ تَرظنو   ، تَتفتلاف
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. هب ُمایقلا  يغبني  يذلا  ُحیحصلا  ُرمألا  وھ  ام  يردأ 
ام ُّلكف  ةَِّیّبط . ًةبِوجأ  ُديرُت  تنأو   ، بیبط تنأ 

رافسأ نم  هُرَّكذتأ  ام  وھ  ةمعطألا  نع  هُفِرعأ 
ُّلكو  . ًالعف كلذ  َتنَّود  دق  َتنأو   ، ةسمخلا ةاروتلا 
هُفرعأ ام  ُّلكو   . كنم هُتمَّلعت  ریقاقعلا  نع  هُفرعأ  ام 

’’. ِكَتبقارُمب هُتمَّلعت  كیلدَّتلا  ِبیلاسأ  نم 

’’. هُلوقي هللا ام  يل  يلوقو   ، ِيّلص  ، اًذإ ‘‘

. ًالعف ِيّلصُأ  ِيّنإ   ‘‘ . ماكحإب اھيَدي  ةَّسدَھ  ْتَقبطأف 
اھيَرظانب تَحاشأ  َّمُث  كلجأل .’’  . نیح َّلك  ِيّلصُأ 

’’ ... نيرخآلا لجألو  : ‘‘ تَفاضأ ٍةظحل  َدعبو   ، اًدَّدجُم

ُعفاَّدلا اذھ  اھَجلاخ  اذامل  ؟  ریَخب سُقرَم  ناكأ 
اذامل ؟  ایلوج نع  اذامو  ؟  هلجأل ةالصلا  ىلإ  ُّحلُم  ـ لا
؟ بيرق ٍدھع  ذنم  اًّدج  اًریثك  اھلاب  يف  ْتَرطخ 

ال كلذ  عمو   ، ِيّلصُأو  ، ِيّلصُأ ِيّنإ   ، ّّبر اي 
. امھتھج نم  ٍمالسب  ُرعشأ 

تسیل ایشینَڤ  َُةِلكشُم   ، اًذإ : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقو 
ةَّسدَھ لُقت  ملف   . دانِعب ام  ٍجالِع  نع  اًثحاب   ، ’’ ةَّینََدب
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َلَوانَتف  . ًاِّیلَم ةلأسملا  يف  ِرّكفُت  تناك  اھَّلعل   . اًئیش
َّبصو  ، ّصلا ةَّینیِ نع  محَّللا  نم  اًئیش  ردنَسِكلأ 
ىلإ ُرظننس  نَسَح !  ‘‘ . رمخلا نم  ًالیلق  هسفنل 
اھَّلعل  . ّيلقع وھف   ، ًاّینََدب نُكي  مل  ْنإ   . ًاّیقطنم رمألا 
َةعطق َغضم  َّمُث  اھیناعُتف .’’ ام  ٍةَّلِعب  ٌةباصُم  اھَّنأ  ُِرّكفُت 

نأ ُّلحلا  ناك  امَّبر   ‘‘ . اھَعلَتباو ةَّيرطلا  ِلجعلا  محل 
’’. اھریكفت ِرییغت  ىلع  اَھلِمحن 

’’ ؟ اًموي كَریكفت  َِرّیغُت  نأ  تنأ  يوَنت  لھ  ‘‘

َهلعجف  . ذفاونلا ِبرُقب  ًةفقاو  اھیلإ  َرظنو  هَسأر  عفر 
. ًالیلق َسبعو   . اَھنزُح ُّسِحُي  اھتَفقِو  يف  ام  ٌءيش 
ِيّنإ  ‘‘ . اھیَِفتَك ىلع  هيَدي  َعضوو   ، ةفرُغلا َربع  َّمُث 

! كلذ ىلع  اًمَسَق   . افار اي   ، يل ِهتلُق  ام  َّلُك  ُقِّدصُأ 
’’. ريدق هَّنأ  َملعأو   . دوجوَم َّنأ هللا  َُملعأ  ِيّنإ 

’’. ردنَسِكلأ اي   ، نونمؤي ُنیطایشلا  ىَّتح  ‘‘

ُهَرمغ ْذإو   . هَھِجاوُت يك  اھَرادأ  ذإ  هاَدي  ْتَّدتشاو 
نع َباِقّنلا  َحازأ   ، هُریسفت ُرَّذعتي  ٌديدش  ٌبضغ 
اذام  ‘‘ . اھیَنیع ةيؤر  نم  َنَّكمتي  ىَّتح  اھھجو 

’’ ؟ كِرظن يف  ٌناطیش  انأ  لھ  ؟  نیلوقت
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َكلذو  ، كسأر يف  اھُّلك  يھ  كَتفرعم  َّنإ  ُلوقأ  ‘‘
صالخلا ىلإ  ّدؤت  يِ يتلا  ُةفرعملاف   . ًایفاك سیل 

’’. بلقلا نم  يھ 

ُديرُأ - ‘‘ اًضيأ ایشینَڤ  يف  ُِرّكفُي  وھو  اًنَّكَسُم - لاقف 
نِیّنظت اذام  صالَخلا . ىلإ  ّدؤت  يِ يتلا  ةفرعملا 
اھانیَضمأ يتلا  ةَّدملا  هذھ  َلاَوط  ُبلطأ  ُتنك  ِيّنأ 

’’ ؟ اًعم

، اھیَِفتك نع  هيََدي  َلزنأف   . اھَسأر ةَّسدَھ  تَّزھو 
. كانھ ناك  ٍّيسرُك  ىلع  ْتَمتراو 

َعضوو  ، اھَمامأ ةدِحاو  ٍةبكر  ىلع  ُردنَسِكلأ  اثج 
ولتأ ِيّنإ   . افار اي   ، ُنموُأ انأ   ‘‘ . اھیَتبكر ىلع  هيَدي 
ًةملك اھنیلوقت  ِكُتعِمَس  يتلا  تاولصلا  َعیمج 
َةبِوجألا ُكلمأ  ال  ُتلز  امف  كلذ  عمو   ، اًمامت ًةملك 

’’ ؟ ئطخُم انأ  َنيأ  يل  يلوق   . اھیلإ ُجاتحأ  يتلا 

َروُمألا ُبلطت  كَّنأل  ًةبِوجأ  ىَّقلتت  ال  امَّبُر  ‘‘
ام ناك  امَّبر   ‘‘ . هيَدي قوف  اھيَدي  تَعضوو  ةئطاخلا .’’

’’. ةَنلعملا هتمكح  ةردق هللا، ال  وھ  ًالعف  هیلإ  ُقوتت 
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اذإ  ، كلت وأ  هذھ  ُلبقأس   ‘‘ . هَسَفن ردنَسِكلأ  َرَفزف 
ىلع َةأرملا  كلت  َدِعاسُت  نأ  اھنأش  نم  ناك 
َيفشأ نأ   ، افار اي   ، هُديرُأ ام  ُّلك  وھ  كلذ   . نُّسحَّتلا

’’. سانلا

. َرخآ ٍلاجَم  يف  امَّنإ   ، اًضيأ انأ  هُديرُأ  ام  وھ  كلذ  ‘‘
’’. ىلُوألا ةبترملا  يف  ُّلحي  اف 

. مظعلاو َمحَّللا   . عقاولا َلاجم  َّالإ  ُفرعأ  ال  انأ  ‘‘
هذھ عم  َلماعتأ  نأ  َّيلعو   . قطنملا  . ضرألا

’’. وحن ِلضفأ  ىلع  اھُفرعأ  يتلا  ءایشألا 

ِهبشُت َةایحلا  َّنإ   . قاطِّنلا اذھ  َنمض  ِْرّكف   ، اًذإ ‘‘
مأ ناك  اًحلاصأ   ، هب ُموقن  ٍلِعف  وأ  ٍرارق  ُّلكو   ، ةكِرب

ُرِشتنت َّمُث   . اھیف اھیقلُن  ٌةاصَح  وھ   ، اًحلاط
امَّبُرف  . عاِسّتالا يف  ٍةَذِخآ  َرئاود  يف  ُتاجُّومَّتلا 
يف اھْتَذخَّتا  ٍتارایِخ  َجئاتن  يناعُت  ایشینَڤ  تناك 

’’. اھتایح

نع َعنتمت  نأ  اھل  ُتلقو   . كلذ يف  ُترَّكف  دقل  ‘‘
ىوس نيرخآ  ٍلاجر  عم  ةَّیسنجلا  تاقالعلا  ةماقإ 

’’. ةرمخلا نع  ًالعف  تَكسمأ  دقو   ، اھِجوز
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يف ُّلحلا  سیل   . ردنَسِكلأ اي   ، ٍمِھاف َریغ  َتلِز  ام  ‘‘
ىرخُأ َنیناوق  ِةفاضإ  وأ   ، كتایح نم  ٍرومُأ  ِةلازإ 

هللا ىلإ  َكتایح  َدیعُت  نأ  وھ  ُّلحلا  امَّنإ   . اھب ُلمعت 
َلثم ٌّيقیقح  ٍهجو  ِّلك  نم  وھو   . كََقلَخ يذلا 

ال ِيّنأ  ریغ  قِطنَملاو .  ، ضرألاو  ، مَّدلاو محَّللا 
َحتفأ نأ  ُعیطتسأ  . ال  كلذ ىَرت  َكلعجأ  نأ  ُعیطتسأ 

’’. كَینذُأو كیَنیَع 

َّمُث  ، ِهَتبَقر افق  َكرفو   . فقوو  ، قامعألا نم  َدَّھنتف 
- ایشینَڤ َّنأ   ، افار اي   ، ٌفِسؤم  ‘‘ . هجورُد ىلإ  َداع 

’’. ًةبلاط هللا تسیل  دقتعأ - امك 

’’. كلذ َُملعأ  انأ  : ‘‘ ءودھب ةَّسدَھ  َتلاقو 

نيذلا ىضرملا  نم  نيریثك  َلثِم  ایشینَڤ  تناك 
اینوطنأ ُدیلَوت  ىرج  ُذنم  اھَیلإو  ردنَسِكلأ  ىلإ  اوَلبقأ 
ًةَّيرحس ٍتاجالِع  نوبُلطي  اوُءاج  دقو   . اھلفط ُذاقنإو 

نیبوحشَم مھُضعب  ناكو   . ةعيرس ًةافاعُمو 
نم اونَّكمتیل  ةمِسَد  ٍةبجو  َؤُّیقت  اونَمدأ   ، نیلوزھمو

َفاجترا نورخآ  ىكَتشاو   . ىرخُأ يف  ةكراشملا 
رمخلا ُةحئار  مھِسافنأ  نم  ْتَحاف  امیف   ، تالَضَعلا

ءاَّرج نم  ُرارِفصالا  مھِدلِج  ىلع  ادبو   ، ةلیقثلا
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اوشاع ءاوسلا  ىلع  ًءاسنو  ًالاجر  َّنإ  َّمُث   . ناقََریلا
اودارأ ََّمث  نمو   ، ّيعرش ریغ  ٍّيسنج  ٍطِالتخا  َةایح 

وأ ةَّیلُسانتلا  مھئاضعأ  يف  ٍحورُق  نم  اوَفشُي  نأ 
: ةَدحاو ةدَشانملا  َتناك  ام  اًریثكو   . ةھيرك ٍتازارفإ 

رارمتسالا نم  نَّكمتأ  ىَّتح  اًحيرَتسُم  ينلَعجا 
. هب مایقلا  ُديرُأ  امب  مایقلا  يف 

. اھِبقاوَع َنود  ةَّیطخلا  اودارأ  دقل 

نوِدناعُم ُنحنو   ، ّبر اي   ، انُلمتحت فیك 
نم انُلمتحت  فیك  ؟  ّدحلا اذھ  ىلإ  نوِھفاتو 

؟ ساسألا

اًفِطاعتُم  ، نیكسملا ُردنَسِكلأ  َِكلانُھ  ناك  َّمُث 
َنوكي يك  اًِحفاكُم   ، مھتاناعُمو مھَِملأ  يف  مھعم 
عیمجل ٍةسوملم  ٍلولُح  ىلإ  اًقاَّوت   ، اًذاتسُأ ًابیبط 

. ةَّيرشبلا َِللِع 

ْبَّنجت تاجالِعلا ! ِةغُلب  اًمئاد  َرَّكف  دقل   ... تاجالِعلا
نم ْرَذحا   . ءاسملاو حابَّصلا  َدَْربو   ، ةریھَّظلا َسمش 
َنَول ْبقار   . تاعَقنَتسملا ِبرُقب  ءاوھلا  ِقاشِنتسا 

تاماَّمحلا نم  اًریثك  ذُخ   ، قَرعا  ، ْنَّرمت  . ِكلَوب
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ٍتوَصب أرقا   ، كیلدت ىلع  لَصحا   ، ّظَنملا ةفِ
ِةَّیعوَنل سِرَتحا   . بَعلا  ، ضُكرا  ، لِورَھ  ، عومسم

، كُماعط اھیف  َعرُز  يتلا  ةبرَّتلا  ِفنصو   ، محَّللا
. ةجَزاط ِةمعطألا  ِنوَكو   ، ءاملا ِةدوُجو 

اوسیل مھَّنأ  اًكِردُم  ادب   ، اًضيأ وھ  الو   ، مھنم َدَحأ  ال 
ًةَمس مھیلع  َفَّلخ  دق  َّنأ هللا  ّدام - ةَّيِ ٍتانئاك  َدَّرجُم 
مَھناثوأ اولَّضف  دقف   . ةدَّرجملا ِهقلَخ  ِةقیقحب 
ِصئاصخلا َتاذ   ، ةلوھسب  َةموھفملا   ، َةسوململا

نأ مھُنكمُي  اًئیش  اودارأ   . مھرارِغ ىلع  ةِبّلقتملا 
الو  ، سَملُي الو   ، كَردُي ال  وھف  هللا  اَّمأ   . هب اوبَعالَتي 

تاَّذلاب ٍةیحضت  َةایح  اوديري  مل   . ُّلَغتسُي الو   ، رَّوصتُي
ْنُكَتل  ‘‘ اھُراعِش ًةایح  سيركتو - ٍةراھطو 
َةداس اونوكي  نأ  اودارأ  يتئیشم .’’ ال   ، َكُتئیشم
َّالأو  ، ةَّیتاذلا ُمَھلُبُس  اوكلسيو   ، ةَّصاخلا مھتایح 

. دَحأ َمامأ  اوبَساحُي 

ُضفرت تنأ   . بآلا اھُّيأ   ، كلذب ُحَمست  َتنأو 
اھُّيأ  . ةدارإلا ةَّيِّرُح  َكِھتَنت  نأ  ِضفَّرلا  َّلُك 
ُّدمت ول  ًانایحأ  ىَّنمتأ   ، عوسي كَرابُملا  ُّبرلا 

، اًفینع اًّزھ  انُّزھتو  انُكِسمُتو   ، قوَف نم  كيَدي 
نأ اًرداق  ٌدِحاو  ٌصخش  ىقبي  ال  ىَّتح 

490



دلَوو ةأرماو  ٍلُجر  ُّلك  َوُثجي  ىَّتح   ... كَِركنُي
. ّبر اي   ، انحِماس  . كمامأ َنيدِجاس 
دقل  . اًّدج ِةميزعلا  ُةرئاخ  انأ   . ينحِماس
ِبرُقب اوناك  نيذلا  كئلوأ  يف  ًالِماع  َكُتدھاش 
َملألا ىوس  ُدِھاشُأ  الف   ، انُھ اَّمأ   . تاماَّمحلا
ایلوُج ىرأ  ِيّنإ   ، بآلا اھُّيأ   . ِدناعُملا حاِفكلاو 
مھیف ىرأو   . مھِھوجو يف  اًرارَكتو  اًرارِم 
َعبشُي ال  يذلا  َّيناوھَّشلا  اھَعوُج  اًمامت 

. ينِّوق ًءاجر   . ُّبر اي   ، ينِّوق  . ةَّتبلا

ایشینَِڤل ُلوقأس  : ‘‘ ًالئاق َجْرَّدلا  رَدنَسِكلأ  َّفل 
’’. رخآ ًابیبط  َِدَجت  نأ  اھَیلع  َّنإ  اھجوَزو 

ٍببس َّيأ  : ‘‘ ةشوھدم هیلإ  اھَرظن  ةَّسدَھ  تَعفرف 
’’ ؟ امھل مِّدقُتس 

ِكَّنإ امھل  لوقأس   . ةقیقحلا : ‘‘ ةطاسبب َباجأ 
َعراصُأ نل   . ةَّیحور ٍةعیبط  ُتاذ  اھَءاودأ  َّنأ  نيدقتعت 

نم ٍةدحاو  َلِخاد  َفوفلملا  َجْرَّدلا  َّسَد  َّمُث  هللا .’’
. بتكملا قوف  ریبكلا  ِّفَّرلا  يف  ةریثكلا  نویعلا 
نأ هنأش  نمف   . سویڤورِتڤ امھَیلع  ُحرتقأ  امَّبُر  ‘‘

’’. ءيش َّيأ  َحفاكُي 
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!’’ ًءاجر  ، يِدّیس  ، فاَّرع ىلإ  اھْلِسرُت  ال  ‘‘

’’ ؟ اَھلِسرُأ نأ  نیحرتقت  َنيأ  ىلإ  ‘‘

’’. اھِقتاع ىلع  كلذ  كُرتا  ‘‘

ىلإ َقراطلا  ردنَسِكلأ  اعدو   ، بابلا ُمھُدَحأ  َعَرَق 
َلِسرُأ ٌّباش  لفسألا  يف   ‘‘ . دشار َلخدف   . لوخدلا
ٌبيرغ ٌَللَش  اَھباصأ  َهتِدّیس  َّنإ  لاق   . افار َِبَلط  يف 

اَّم لـ ْنكلو   . يِدّیس  ، كَجعُزأل ُتنك  امو   . ئجافُم
’’. كَِملعُأ نأ  َلضفألا  ُتبِسَح   ، اھَمسا يل  َلاق 

’’ ؟ اھُمسا ام  ‘‘

’’. نايریلاڤ يبیف  ‘‘

: ًالئاق دِشار  اھَقمرو   . ةَّدِحب ةَّسدَھ  ُسأر  َعَفتراف 
’’ ؟ مسالا اذھ  َنیفِرعتأ  ‘‘

دقل  . مسالا اذھ  نوفرعي  ُعیمجلا  : ‘‘ ردنَسِكلأ باجأ 
نم اًدِحاو  نايریلاڤ  سُكینوردنأ  سُمِسَد  ناك 
َرشاب هَّنأ  ىَكحُيو   . امور يف  مھِرَدقأو  راَّجُّتلا  ىنغأ 
لالت ىلإ  َلقتنا  َّمُث   ، سُسفأ يف  انھ  هَعورشم 
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هَّنأ ُتعمَس  دقو   . رَھدزا ُثیح   ، اًحابرإ ِرثكألا  امور 
ٍضَرَمب تام  َّمُث  نینس  ِعِضب  َلبق  ِهترسُأ  عم  َعجَر 
سُقرَم  ، هَنبا َّنأ  هُتعمَس  ام  ُرخآو   . لاضُع
ُنبالا ناكأ   . تاَكلَتمملا َمامز  َمَّلست  دق   ، سُنایشول

’’ ؟ مداخلا اذھ  َلسرأ  نَم  وھ 

. ةَّدِشب ةَّسدَھ  ُبلق  َقَفَخ 

، كیلإ ُتئج  دقل   . َهلسرأ نَم  ْلُقي  مل  : ‘‘ دِشار َلاقو 
ٍریثكب ىوقأ  ٌمسا  نايریلاڤ  َّنأ  َُملعأ  ِيّنأل   ، يِدّیس

’’. سُناینوغام نم 

ىلع هُتَلاسِر  َتناك   ، اًذإ  ‘‘ . هَیبِجاح ردنَسِكلأ  َعفرف 
’’. ءاعدتسالا ِلیبس 

فَّقوتت َهتایح  َّنأ  ول  امك  لَّسوتي  هَّنإ   . يِدّیس ال،  ‘‘
’’. رمألا اذھ  ىلع 

ام يف  نھارلا  هقِزأم  يف  اًِرّكفُم  ردنَسِكلأ - لاق 
ِيّنأب ٍنیقي  ىلع  ُتسل   . نايریلاڤ - ‘‘ ایشینَڤ ُّصخي 
ةَّيوق ٍتاطابترا  يذ  ٍصخش  ِنأش  يف  َطَّروتأ  نأ  ُديرُأ 
عم ءالبلا  نم  هیفَكي  ام  هل  ناك  دقل  اًّدج .’’ ذوفُّنلا 
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نم اًديزم  َفیضُي  نأ  ُعیطتسي  لھف   . ایشینَڤ
؟ ةفَزاجملا

اي  ، يتأنس انَّنإ  هل  لُق  : ‘‘ ةَّسدَھ تلاق  ٍذئدنع 
. تَماق َّمُث  دِشار .’’

يف َِرّكفُن  نأ  يغبني   ‘‘ . اًشوھدم ردنَسِكلأ  َضرتعاف 
!’’ اذھ

’’. ًابیبط َتسل  كَّنأ  اَّمإو  بیبط  كَّنأ  اَّمإ   ، ردنَسِكلأ ‘‘

ِّنسلا ریغص  َناك   . مِداخلا ةَّسدَھ  فِرعت  مل 
عوَّنلا نم  اًدبع  ناكو   . ةرََشبلا َِنكادو  اًمیسوو 

. يبیف ُةِدّیسلا  ال   ، ایلوج هئارِش  ىلع  ُلِبقُت  يذلا 
’’ ؟ كُمسا ام  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، سُياغ ‘‘

يف لِغتشي  ناك  اًریغص  ًاّیبص  ٍذئدنع  هتَرَّكذتف 
. خبطملا

’’. ةَّفحملا ِعدَتسا   ، دِشار : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقو 
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. يِدّیس  ، كلذل ةرورض  ال  : ‘‘ ًاینَحنُم  ، سُياغ لاقف 
’’. اًجراخ مُكِراظتناب  ٌةَّفحم  َكانھ 

ِمَخفأ يف  ةَّینايریلاڤلا  ةرادلا  ىلإ  ٍةعرُسب  اولِمُحو 
نم ةَّسدَھ  ردنَسِكلأ  َعَفرف   . سُسفأ نم  ٍءزُج 
تناكو  . ّيماخُّرلا ِجَرَّدلا  ىلع  اَھلمحو  ةَّفحملا 
َبابلا ِتَحتفف   ، امھَروضُح ُبِقترت  ىرخُأ  ٌةمِداخ 

نم : ‘‘ ةَّباشلا َِتلاقو   . امُھَتلخدأو  ، امھب َتبَّحرو 
. رَخآ ٍّيماخُر  ٍجَرَد  َوحن  تَعِرُھ  َّمُث  يِدّیس .’’  ، انھ

لْياتسيَرپلا ِلِخاد  ىلإ  ًةرظن  ردنَسِكلأ  ىقلأو 
. ًةحارإو ًالامج  ُهآر  دق  ام  ِرَثكأ  نم  ٌدحاو  هَّنأ  َدجوف 

اَّم اَھلزنأو لـ  ، اًدوعص ِجَرَّدلا  ىلع  ةَّسدَھ  َلمح  َّمُث 
َكَسمأف  . ًالیلق تَحَّنرتف   . ىلعألا قاوِّرلا  ىلإ  الصو 

ام : ‘‘ لأسف  . جلثلاك ٌةدراب  اھُدي  اذإو   . اھَِتّبثُیل اھَِدیب 
، هِدي نم  اھَدي  َتبحسو   ، اھَسأر ْتَّزھف  ؟ ’’ ِكُبطخ

. عجاھملا ِلِخاد  ىلإ  َقاوِّرلا  ًةِرباع  هتَقبسو 

َمِداخ ناك  دقل   . لاحلا يف  َسویلويإ  تَفرعو 
. يضاملا يف  هَتثداح  امَّلقو   ، َّيصخَّشلا سُمِسَد 
ىلع ودبتو   ، يبیف ِريرس  بناجب  اًسلاج  ناك  دقو 

، ءودھب هیلإ  ُةمِداخلا  ِتمَّلكتف   . َقلَقلا ُحمالم  هھجو 
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اًركُش : ‘‘ لاقو  ، اًریثك ىنحنا  َّمُث   . اھَوحن َلبقأو  َماقف 
، اھل ًةیناث  ىَنحناو  يِدّیس .’’  ، ءيجملا ىلع  َكل 

ةدیحولا ةِملَكلا  كلت  يف  ناكو  افار ’’! : ‘‘ ًالئاق
. اًضيأ ٌریبك  ٌلَمأو   ... میظع ٌمارتحا 

ةحرطنملا ِةأرملاو  ريرَّسلا  َوحن  ةَّسدَھ  تَرظن 
ُعجرتست ٍةوطُخ  ُّلكو   ، ءطُبب هَوحن  ْتشم  َّمُث   . هیلع

ىلع ىًخرُم  يبیف  ُرعش  ناكو  ًةَّداح  ٍتايَركِذ 
. ةفاَّفش َهبِش   ، ةبِحاش اھُتَرَشبو   ، ةداسولا

. يبیف َصحف   ، سویلويإ ُردنَسِكلأ  َلءاس  امنیب 
تامِداخلا ىدحإ  اھْتَدجو  َفیك  سویلويإ  هَربخأو 

تََسَبن فیكو   ، اًجِراخ ةفرُّشلا  ِطالب  ىلع  ًةحِرطنُم 
اھَدي َّالإ  َكِّرحُت  نأ  عطَتست  ملو  ةبيرغ  ٍتاِملَكب 

. ىرسُیلا

، ِهلمعب ُموقي  ُردنَسِكلأو   ، نامَّلكتي امُھ  امیفو 
. بَثَك نم  يبیف  ُلَّمأتت  ةبُرقَم  ىلع  ةَّسدَھ  تَفقو 
، ءيشلا َضعب  ًاِیّلَدتُم  اھُمفو   ، ًایخترُم اھُھجو  َناك 

ٍتاِملَكب تَمتمت  دقو   . ةلِیلَك اھیَنیع  ىدحإو 
. اھُصحفي وھو  ًةَّرم  ردنَسِكلأل  ةھَّوشُم 
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اھَسفن ُدِھجُت  َتناك  : ‘‘ ًالئاق سویلويإ  ىضمو 
ٍراھن َّلك  ْتَضمأ  دقل   . اًغلاب اًداھجإ   ، يِدّیس  ، لَمَعلاب

، ءانیملا ةفصرأ  نم  ةبيرقلا  ِنكاسملا  َدنع  اًجراخ 
ٍةلیل َّلك  َرَھَّسلا  ُلیطُت  تناكو   . ةراَّحبلا َلِمارأ  ًةرئاز 

’’. تاكنُّتلا ِعنُِصل  ٍشامُق  ِةكایِح  يف 

ىلع اھقوَف  ىنحناو  ىلعألا  اھَنفج  ُردنَسِكلأ  ََبلَق 
ىلإ ُّرطضُأس  : ‘‘ ًالئاق  ، اھَصَّحفتیل َبرقأ  ٍوحن 

’’. اِھنبا ِةَملاكُم 

. رُھشأ ِةعضب  ُذنم  ةَّيدوھیلا  ِدِالب  ىلإ  َرحبأ  دقل  ‘‘
’’. نیحلا كلذ  ذنم  ٍَربَخ  ُّيأ  هنم  انْلَِصي  ملو 

ىغَتبا اذامل   ، ىرُت ةَّيدوھیلا !  . ةَّسدَھ ُبلق  َصاغف 
هتَرَّمد يذلا  دلبلا  كلذ  ىلإ  َبھذي  نأ  سُقرَم 
ِلِالت َحوفُس  ترَّكذت  ذإ  اھتَفاو  ًةَّصُغ  َّنأ  َّالإ  ؟  برحلا

. روثنملا ِرھَّزلاب  َةنادزملا  ِلیلجلا 

، نايریلاڤ يبیف  ِردَص  ىلع  هَسأر  ردنَسِكلأ  َعضو 
َماقَتسا َّمُث   . اھِسُّفنتو اِھبلق  ِضَْبن  ىلإ  ًایِغصُم 

’’ ؟ نيرخآ ٍدالوأ  ُّيأ  اھيََدلأ  : ‘‘ ًالئاق
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’’. ةدیحو ٌةنبا  ‘‘

’’ ؟ سُسفأ يف  انھ  ‘‘

’’. ىرُخألا امُھادحإ  ِنايََرت  امھَّنكلو ال   ، مََعن ‘‘

. ريرَّسلا نع  اًدِعتبُم  ىشمو   ، ردنَسِكلأ َفقو  َّمُث 
. سویلويإ هَِعبَتف 

ًةلسلس ْتأرف   . رثكأ يبیف  ىلإ  ةَّسدَھ  َْتبرتقاو 
اھترََشب ىلع  ًةاقلُم  ًةریغص  ًةیلادیمو  اھِقُنُع  َلوح 
ةریغَّصلا ةیلادیملا  ِتَكسمأف  ْتَنحناو   . ءاضیبلا

نم اًدِحاو  ىرت  نأ  ًةِعّقوَتُم   ، اھِدي ِةَحار  يف  اھَتبلقو 
يبیف تناك  نيذلا  نيریثكلا  تاھالإلا  وأ  ةِھلآلا 
تَدجو اھَّنأ  َّالإ   . اھمويرارال يف  اًمئاد  مھُدبعت 
. هیَِفتك ىلع  ًالَمَح  ُلِمَحي  ٍعار  َشَْقن  ىرحألاب 

ُءفِّدلا اھَرمغو  ’’ ! هوُأ : ‘‘ اًقیقر اًسََفن  تَرفزف 
امُھادحإ تََدبو   ، يبیف انیَع  ْتكَّرحتف   . ركُّشلاو

ةَّسدَھ َتبرتقاو   . اھباجِح ىلإ  ٍكابتراب  ًةصِخاش 
ًةلِّمأتُم  ، يبیف ِهجو  يف  ْتَرظن  َّمُث   ، رثكأ ًةینحنُم 
سیلأ  ، َّبَّرلا نیفِرعت  ِتنأ   ‘‘ . بَثَك نم  اھاَّيإ 
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’’ ؟ كلذك

. مادقأ ِعِضب  ِدعُب  ىلع  َسویلويإ  ُردنَسِكلأ  مَّلكو 
’’. ةَّیغامِد ًةبَون  َتناع  دقل  ‘‘

. رخآلا ُبیبطلا  َُهلاق  ام  وھ  َكلذ  : ‘‘ سویلويإ لاقف 
’’ ؟ اھَدِعاسُت نأ  َكِعسُو  يفأ 

يف سیل  فِسآ ! انأ  : ‘‘ ةحارصب ردنَسِكلأ  َباجأو 
َهلعفي نأ  ُعیطتسي  ٍءيش  نم  ام   . كلذ يعسُو 

ام ُّلكو   ، ًالبق هذھك  ٍتالاح  َعِضب  ُتَنياع  دقل   . دَحأ
ىَّتح ًةحيرتسُم  اَھلعجت  نأ  وھ  َهلعفت  نأ  كُنكمي 

ال دقتعأ - امك  اھَّنأ - محارملا  نمو   . رمألا َيھتني 
’’. اھَیلاوَح يرجي  اِمب  يردت 

’’ ؟ يردت َتناك  اذإو  : ‘‘ توبكم ٍتوَصب  سویلويأ  لاقف 

اًماليإ ُرثكأ  ٌلاِمتحا  َكلذ  : ‘‘ اًمِّھجتُم ردنَسِكلأ  باجأ 
افار ىأرف  ةفرُغلا  َربع  َرظن  َّمُث  هیف .’’ َِرّكفُن  نأ  نم 
ام ٍءيش  ىلع  اھَدي  ًةِقبطُم   ، ةأرملا َقوف  ًةینَحنُم 
ىلع ةدَّدَمملا  ةأرملا  كلت  ىلإ  ٍةَّقِرب  مَّلكتت  يھو 

. ريرسلا
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َرظنو  . ريرَّسلا ىلإ  َعَجَرف   ، اًضيأ َكلذ  سویلويأ  ىأرو 
اًّدج ٌةَّمھُم  ُةدالِقلا  َكِلت   ‘‘ . َقلَقب ةَّسدَھ  ىلإ 

’’. اھَدنع

، اھَسأر تَعفر  َّمُث  كلذ .’’ وجرأ  : ‘‘ ءودھب َتلاقف 
اھباقن لالخ  نم  سویلويإو  ردنَسِكلأ  ىلإ  ًةرِظان 
َرَّتوتف ؟ ’’ اھمويرارال يف  اھيََدل  ٍةِھلآ  ُةَّيأ   ‘‘ . قرزألا
يف  ‘‘ . ةَِملَكب ِْسبني  ملو   ، اھلاؤس َلایح  سویلويإ 
اي  ، فوَخ ِالب  ةقیقحلا  يل  َلوقت  نأ  َكِعسُو 

’’. سویلويإ

- لاقو  . هَمسا اھتفرعم  نم  َلفجأ  ذإ   ، هانیَع تَفرطف 
اَھناثوأ تَقرحأ  دقل  دحاو ! الو  : ‘‘ اًمامت اھاَّيإ  اًقِّدَصُم 
رَخآلا ُبیبطلا  َلاق   . نیَتنس نم  َرثكأ  ُذنم  ةَّیبشخلا 
يف  ، بْطَخلا وھ  كلذفأ   . اھیلع هَدي  ىقلأ  اًھلإ  َّنإ 

تَصَّلخت نيذلا  ةِھلآلا  نم  اًدحاو  َّنأ  ؟  ِكداقتعا
’’ ؟ اھیلع ًةنعل  َّلحأ  دق  مھنِم 

ُهلإلا وھ  كُتِدّیس  هُدبعت  يذلا  هلإلا  َّنإ  َّالك ! ‘‘
ٍدصَقل ءایشألا  َّلك  ُلعفي  وھو   ، دیحولا ُّيقیقحلا 

’’. هنوُّبحي نيذلا  لجأل  حلاص 
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دقل  . افار اي   ، هُّبِحُت اھَّنإ  ؟  اھب اذھ  َلعف  اًذإ  اذامل  ‘‘
ُبیبطلا ُلوقي  نآلاو   ، هتمدخ يف  اھَسفن  ْتَكھنأ 

نأ َّيلع  َّنإو   ، ءيش َّيأ  َلَعفي  نأ  ُعیطتسي  ال  هَّنإ 
. كلذ َلثم  نورخآلا  ُءاَّبطألا  َلاق  دقو   . تومت اھَعدأ 
ٍّدح ِعضَول  اًّمُس  انل  َكرت  مھنم  اًدِحاو  َّنإ  ىَّتح 

ةجاجُّزلا وحن  هسأرب  أموأ  َّمُث  ةعرُسب .’’ اھتایحل 
اذام  ‘‘ . ريرسلا ِبرُقب  َةلِواطلا  ىلع  ةنََّولملا 
ًايداب ُسأیلا  ناكو  ؟ ’’ افار اي   ، اھل َلعفأ  نأ  ينُِنكمُي 

. هھجو ءامیِس  يف 

اھُبلقو  ، سویلويإ اي   ، سَّفنتت اھَّنإ   . ءاجَّرلا ِدِقفت  ال  ‘‘
’’. ةَّیح اھَّنإ   . ضبني

هجَعزأ دقو  اًِفقاو - ناك  ُثیح  نم  ردنَسِكلأ  َلاقف 
ْنكلو - ‘‘ ءاجر ُّيأ  نُكي  مل  ُثیح  ًءاجر  َْتطعأ  اھَّنأ 

ةقیقحلاب ًاّیح  ام  ٌصخش  ُنوكيأ  ؟  اِھلقع نع  اذام 
’’ ؟ ِهتفیظو ِءادأ  نع  هُلقع  َفَّقوت  امَدعب 

يدحَو يناكُرتا  : ‘‘ يبیف ىلإ  ُلَع  نم  ْتَرظن  َّمُث 
’’. نیح ىلإ  اھعم 

، ّيِزجعُم ٍءافِش  ىلإ  اًقاَّوت  سویلويإ  َناك  ْذإو 
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نأ َقبس  دقو   ، ردنَسِكلأ اَّمأ   . لاحلا يف  َبحسنا 
اًكِّسمتُم َّلظف  هللا،  َهلعفي  نأ  ُنكمي  ام  ىأر 

. ةعیبَّطلل قئافلا  ِلُّخدَّتلا  يف  َّكشو  قطنملاب 
’’ ؟ يلعفت نأ  نيِوَنت  اذام  ‘‘

’’. اھیلإ َمَّلكتأ  نأ  ‘‘

، افار اي   ، نیلوقت ام  َمَھفت  نأ  عیطتست  ال  اھَّنإ  ‘‘
. هُدصقت ام  يمھفت  نأ  نیعیطَتست  ال  اًضيأ  ِتنأو 

ُسردأ ُتنك  اَّم  هذھك لـ ٍتالاح  ُتيأر  نأ  َقبس  دقل 
ُةدیعب يھو   . شَّوشُم اھَنھِذ  َّنإ   . نوغیلف َِدي  َتحت 

’’. تومت َّمُث   ، ةَّینََدبلا اھُلاح  عَجارتتس   . لانملا

’’. ردنَسِكلأ اي   ، اًریبك اًرادقِم  ُمھفت  اھَّنأ  ُدقتعأ  ‘‘

’’ ؟ اذھ َنیلوقت  ِكُلعجي  اذام  ‘‘

’’. اھیَنیَع َلِخاد  رُظنا  ‘‘

’’. ُترظن دقل  ‘‘

اھیلإ ْمَّلكتألف   ‘‘ . هعارِذ ىلع  اھَدي  تَعضوف 
’’. يدحو
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نم ةَّسدَھ  ىلإ  َّمُث   ، ريرَّسلا َوحن  ردنَسِكلأ  َرظنو 
، لعفت نأ  يونت  اذام  اَھلأسي  نأ  َدارأ  دقل   . ديدج

. هَّوفتت نأ  يونت  ٍتاِملَك  ِةَّيأبو 

!’’ ِضما  ، ردنَسِكلأ  ، ًءاجر ‘‘

. اھعارِذب َكسمأ  َّمُث  اًمامت .’’ بابلا  َجراخ  ىقبأس  ‘‘
’’. اًقِحال َلیصافتلا  ُديرُأ  انأف   ، لصحي امھم  ‘‘

، هَءارو َباوبألا  ٌمِداخ  َقلغأ  ىَّتح   ، جرخ ْنإ  امو 
نم َتبرتقاف   . ةفرُغلا يف  اھَدحو  ةَّسدَھ  ًایقبُم 

. دَعب ريرَّسلا 

’’ ... يتِدّیس ‘‘

ِتَّسحأو  ، اھَقوف َقیقرلا  َتوَّصلا  يبیف  تَعِمس 
ذإ اًفوُص  ِّوشحملا  ِشارِفلا  يف  َةریسیلا  َةضافِخنالا 

ُتوَّصلا ناك   . اھِبناجب ريرَّسلا  ىلع  ام  ٌصخش  َدعق 
’’ ؟ انأ نَم  َنیفِرعت  لھ  : ‘‘ لاقو  ، فولأم َریغو  َّشَجأ 
ناكو  . ِزّكرُت نأ  َتلواحو  توَّصلا  َوحن  اھیَنیع  تَرادأف 

. ءاقرز ٍباِقن  َةمامَغ  هَِزّیمُت  نأ  ْتَعاطَتسا  ام  ُّلك 
ْتَرشاب ذإ  ِيّنم ’’! يفاخت  ال  : ‘‘ ةأرملا َتلاقف 
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. اھَھجو تَفخأ  يتلا  َةِرتاسلا  ِتاقبَّطلا  َةحازإ 

ٍةجومب تَرعش   ، بودُّنلا اذ  َهجولا  يبیف  ْتأر  اَّم  ـ لو
يَنیع يف  ْتَرظن  َّمُث   . نزُحلاو ةقفَّشلا  نم 
ناتِرّیَّنلا ناتِنكادلا  ِنانیعلا  َِكنات  اذإو   . ةَّباشلا

دقل  . ءودھلاو ةَّقرلا  يف  ةياغ  ٍوحن  ىلع  ِناودَبت 
َفیك ْنكلو  ةَّسدَھ !  . اًِدّیج امھُفِرعت  يبیف  تناك 
َّنأ َریغ   ، مَّلكتت نأ  َْتلواحو  ؟  كلذ َنوكي  نأ  ُِنكمُي 
َّمُث  . ةموھفم َریغو  ًةھَّوشُم  تَجرخ  ِتاملكلا 

تكَّرحو  ، اھانیَع تَقروَرغاف   ، ربكأ ٍدھَجب  َْتلَواح 
. ِتفال ٍءطُبب  ىرسُیلا  اھَدي 

، اِھبلق ىلع  اھَتطغضو   ، يبیف َدي  ةَّسدَھ  تَكسمأ 
اھل ْتَمستباو  ًالعف ’’! ينَنیفِرعت  ِتنأ  : ‘‘ تلاق َّمُث 

’’. ریَِخب ِتنأ   ، يتِدّیس  ، هوُأ : ‘‘ ًةفیضُم

’’ ... اااد  ... ااھ ‘‘

ُّبَّرلا  ‘‘ . اھاَّيإ ًةئِّدَھُم   ، يبیف َنیبج  ةَّسدَھ  ْتَتَّبر 
هذھ يف  يتميزع  ْتَراخ  دقل   . يتِدّیس  ، ٌحلاص
هتِملَك َّنأ  ِكتطساوب  ىرأ  َنآلاو   ، ةریخألا ِعیباسألا 
سیلأ  ، هل َِكبلق  ِتحتف  دقل   . ًةغِراف هَیلإ  ُعجرت  ال 
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اھِدي ىلع  ُّدشت  يبیف  َدي  تَّسحأو  ؟ ’’ كلذك
ىلع ُلیست  ِحَرَفلا  ُعومُدو   ، ةَّسدَھ اھَْتلَّبقف   . نَھَِوب

. اھيَّدخ

ِكَّنأ يرَّكذت   . يتِدّیس  ، ءاجَّرلا يدقفت  ال  ‘‘
، هیلإ ِتَْلبقأ  اَّم  . لـ ِكُّبحي هَّنأو   ، ّبَّرلا يف  ٌةحيرَتسُم 
. ةَّرمتسملا هتكربب  ُدَِعي  وھو   . ِكیلع ٍتاكََرب  َبكس 

َُملعأ ِيّنكلو   ، َللَّشلا اذھ  ِكب  َّلَح  امل  يردأ  ُتسل 
ىَّلختي نل  وھو   . كنع َّلَخَتي  مل  َعوسي  َّبرلا  َّنأ 

ُنوكت دق  هذھ  َّنإ  ىَّتح   . يتِدّیس  ، اًدبأ ِكنع 
يبُلطاف  . َبَرقأ ٍوحن  ىلع  هَیلإ  ِِكبذَج  يف  هَتقيرط 

، انيِّزَعُم وھ : نَم  يرَّكذتو   . هیلإ يِغصأو   . هَھجو
هُتئیشم يھ  ام  يلأساو   . انیفاش  ، انُحِصان  ، انُتَّوق
ِّيوامسلا ِنطوملا  ىلإ  ِكذُخأي  مل  هَّنإ   . ِكتایحل

َّلعل هللا  . دصقلا كلذ  ِكل  ُفِشكیس  وھو   . ام ٍدصَِقل 
َمظعأ ًةَّيرومأم  َِكیِطعُي  يكل  ءيَّشلا  اذھ  َلعف  دق 
’’. اھب َمایقلا  ِكسفنب  ِتیَّلوت  امَّبُر  يتلا  كلت  نم 

قوف ٍنَھَِوب  يرَجت  يبیف  َعباصأ  ةَّسدَھ  تَّسحأو 
امك  ، يبیف يََدي  لوح  اھيََدي  اتِلك  تَعضوف   . اھعباصأ

ِيّلصُأس : ‘‘ تلاقو  . ةالص ِةَّیعضَو  يف  كلذ  ناك  ول 
ِكیتؤت ٍقُرُطب  ِكل  هَتَّبحم  هللا  َفِشكي  نأ  ًةِبلاط 

505



’’. اًديدج اًدْصَق 

ىلإ يبیف  يَغدُص  ىلع  عومُّدلا  ِتَرَجو  ’’ ... ْرَم ‘‘
. بئاشلا اھِرعش  ِلخاد 

نع ُّطَق  ُتَعطقنا  ام   ‘‘ . ةَّسدَھ انیَع  تَقروَرغاف 
َّدَخ َتلَّبقو  تَنحنا  َّمُث  سُقرَم .’’ لجأل  ِةالَّصلا 
ًاِّیّلك ِكَرمأ  يِمّلس   . يتِدّیس  ، ِكُّبحُأ انأ   ‘‘ . يبیف

’’. ِكُدوَقیس َوھو   ، ّبَّرلل

. باجِحلاب اھَھجو  تَّطغو   ، ريرَّسلا نع  ْتَضھن  َّمُث 
ُسویلويإ اذإو   . اھتَحتفف  ، باوبألا ىلإ  َْتبھذو 

ِةَعِضب نع  ًالضف   ، اًمامت بابلا  َجراخ  ردنَسِكلأو 
. ةجھبلاو ُةَسامحلا  اھتَرمغ  دقو   ، تَكِحَضف  . ٍمَدَخ

!’’ اولُخدا اولَّضفت  ‘‘

ُلَع نم  قِّدحُي  َفقوو   ، ريرَّسلا ىلإ  سویلويإ  َعِرُھ 
: ةحارصب لاقو   . هیَِفتك اًِضفاخ   ، هتِدّیس ىلإ 

’’ ... ُتنَنظ دقل   . ًالاح َنسحأ  تَسیل  ‘‘

َسیل اھَنھذ  َّنإ   . سویلويإ اي   ، اھینیع َلِخاد  رُظنا  ‘‘
. اًّمات اًمھَف  هیلإ  َتنأ  يمَرت  ام  ُمھفت  اھَّنإ   . اًشَّوَشُم
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’’. اھَدي ْكِسمأ   . انَدنع ًةدوقفَم  تسیل 

ُعباصأ َْتطغض  اَّم  لـ هَسََفن  َقھشو   ، كلذ َلعفف 
، اھیَنیع يف  َرظنو  ىنحنا  َّمُث   . نَھَوب هَِعباصأ  يبیف 

!’’ ... يتِدّیس  ، هوُأ  ‘‘ . امُھتَحتف َّمُث  امُھْتَضمغأف 

ةحلاكلا هَتفقِو  تأرف   ، ردنَسِكلأ ىلإ  ةَّسدَھ  تَرظن 
. هِسأر يف  ُروَدت  تناك  ٍراكفأ  ُةَّيأ  َتلءاستو 

اذام ؟  يِدّیس  ، نآلا ُلعفن  اذام  : ‘‘ سویلويإ َهلأسو 
’’ ؟ ةنَسَح ًةيانِع  اھب  َينتعأل  ُلعفأ 

ُّدِعُي َفیك  هل  ُحضوُت  ٍتامیلعَتب  ردنَسِكلأ  هَدَّوزف 
هل لاقو   . اَھلَوانتت نأ  اھیلع  ُلھسي  ًةيِّذَغُم  ًةمِعطأ 
ىلإ مَدَخلا  نم  ٌدحاو  وأ  وھ  َدِمعي  نأ  يغبني  هَّنإ 
اِھتاذ ةَّیعضولا  يف  اھِقبُت  ال   ‘‘ . ماظِتناب يبیف  ِكيرحت 
ُباصُتس اھَّنإف   ، َّالإو  . مویلا يف  اًّدج  ةریثك  ٍتاعاس 
ّدؤیف يِ  ، لِصاوتملا ِطغَّضلا  ءاَّرج  نم  تامَدَكو  ٍحورُقب 
ْكِّرحو  ، اِھتالضَع ِْكّلَد   . اِھتلاح ِمُقاَفت  ىلإ  طقف  كلذ 

ام يردأ  ُتسل   ، كلذ َریغ   . قفِرب اھَیلجِرو  اھیَعارذ 
’’. كل َهلوقأ  نأ  يغبني 
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يبیف َدي  ْتَكسمأو   ، ريرَّسلا ىلع  ةَّسدَھ  تَدعق 
ىلع اتَزَّكرت  ىَّتح  اھیَنیع  يبیف  ْتَكَّرحف   . ىرُخألا

. ناَّعشت نیَنیَعلا  َِكنَیت  َّنأ  هذھ  ْتأرو   ، ةَّسدَھ

سویلويإ ِكُجِرخُیس   ‘‘ . يبیف ََدي  ةَّسدَھ  تَكرفو 
يَِكل  ، اًِدّیج هیف  ُّوجلا  ُنوكي  ٍموي  َّلك  ةفرُّشلا  ىلإ 

يعمستو ِكِھجو  ىلع  سمَّشلا  ِروُنب  يرُعشت 
َّمُث يتِدّیس .’’  ، نیمَھفت ِكَّنأ  َملعي  هَّنإ   . دِّرغُت َرویُّطلا 

. سویلويإ اي   ، اھیلإ ْمَّلكت  : ‘‘ ْتَفاضأو  ، اھَسأر ْتَعفر 
اھِْرّكذف  . فاختو اھُتميزع  ُروخت  اھیف  ٌتاقوأ  ُّرمتس 

ىلع ٍةَّوق  نم  ام  ْنأو   ، اھَعم هَّنأو   ، اھُّبحي هللا  َّنأ 
’’. هِدي ةحار  نم  اھَفطخت  نأ  ُعیطتست  ضرألا 

ِكيََدل  ‘‘ . ديدج نم  نايریلاڤ  يبیف  ىلإ  ْتَرظن  َّمُث 
عالطإل اًقرُط  يِدِج   . يتدَّیس  ، ةكرحلا ُضعب 

’’. هب نيرُعشت  امو  هیلإ  نیجاتحت  ام  ىلع  سویلويإ 

. اًدَّدجُم امُھتحَتفو   ، اھیَنیع يبیف  تَضمغأف 

ِلِصافَم افَقب  ْتَّسم  َّمُث  ِدّیج .’’ : ‘‘ ةَّسدَھ تلاقو 
امدنع ِكترايزل  ُعجرأس   ‘‘ . قفِرب يبیف  َّدخ  اھِعباصأ 

’’. يتِدّیس  ، ُعیطَتسأ
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. ىرخُأ ًةَّرم  امُھْتَحَتفو  امھیَنیع  يبیف  ْتَضمغأف 
. ًةیناث اتَقروَرغاو 

ةلواَّطلا نع  َةجاجُّزلا  َِتلَوانت   ، ةَّسدَھ ْتَماق  اَّم  ـ لو
هذھ ِمرا  : ‘‘ ًةلئاق سویلويإل  اھَْتطعأو   ، ةریغصلا

!’’ اًدیعب

ِباوبألا َربع  اھَحَّوطو  ةجاجُّزلا  سویلويإ  َذخأف 
ىلع تَمَّطحت  ُثیح   ، ةفرُّشلا ىلإ  ةحوتفملا 

اي  ، ِكل اًركُش   ‘‘ . ةریبك ًةءانِحنا  ىَنحناو   . طَالبلا
’’. افار

. سویلويإ اي   ، اًركُش   ‘‘ . ةنازَِرب َةءانحنالا  هل  تَّدرف 
’’. اًركُش 

ةدوعلا ِقيرط  يف  اًریثك  اًمالك  ردنَسِكلأ  لُقي  مل 
َدَعاس َّمُث   . ةديدجلا قَقَّشلا  ىلإ  ةَّفحملا  َلِخاد 
َوحن ْتَجرع  ذإ  اھَدناسو   ، لُّجَرَّتلا ىلع  ةَّسدَھ 

، ىلعألا نم  امُھآر  دق  دِشار  ناكو   . بابلا
جَرَّدلا ىلع  اَھلمحو  ةَّسدَھ  َعفر  َّمُث   . امُھَرظتناف
اَھلزنأو  . ةَّیسیئرلا ةفرُغلا  ىلإ  ََّمث  نمو   ، اًدوعص
ْتَدعق َّمُث   ، ةكيرأ ىلإ  ْتَجرعو   ، تَفقَوف ٍقفِرب 
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. ةلیلَعلا اَھلجِر  ُكرفت  ْتَذخأو 

. اھاَّيإ اَھلوانو   ، ًةلیئض ٍرمَخ  َةعرَج  ردنَسِكلأ  َّبص 
. تَفَشرو  ، اَھباِقن ْتَحازأف 

ٍةایح َّيأ  - ‘‘ هبضغ نع  اًسِّفنُم  ردنَسِكلأ - لاق 
ُةسیبح َيھو   ، ةأرملا كلت  ایحت  نأ  ِنكمُي  ةلَمتحُم 

اًسأك هسفَنل  َبكسو  ؟ ’’ لِغتشي نأ  ىبأي  ٍمسِج 
اًذإ  . تومت ول  اھل  ٌریخ   ‘‘ . ةَّیناینِرلافلا ةرمخلا  نم 
نأ َلََدب   ، ًةَّرُح ودغت  ِّلقألا  ىلع  اھُسفن  َتناكل 

’’. كلت ِةمیقعلا  اھِمسج  ِةعَقوَق  يف  ًةقلاع  ىقبت 

’’. يِدّیس  ، ٌةَّرُح اھَّنإ  ‘‘

ىوَقت ُداكت  ال  اھَّنإ  ؟  اذھ يلوقت  نأ  ُلَقعُي  فیك  ‘‘
نأ ُعیطتست  الو   . يشملاب ِكیِھان   ، كُّرحتلا ىلع 
ُجرخي هُلوقت  ام  ُّلكف   . ةموھفم ةدحاو  ٍةملكب  هَّوفتت 
َكِّرحُت نأ  ُعیطتست  اھَّنإ   . ىنعملا َةميدع  ًةَربَرب 
نمو  . اھیَنیعب َفِرطت  نأو   ، نَیيَرسُیلا اَھلجِرو  اھََدي 
ٍموي َتاذ  َلعفت  نأ  نم  ُنَّكمتتس  اھَّنأ  حَّجرملا  ِریغ 

’’. كلذ ىَّطختي  ام 
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انأو ِيّنم  َرثكأ  ًةَّرُح  ُّطَق  ُتنُك  ام   ‘‘ . تَمستباف
ىلإ َلَسرُأ  نأ  ِراظِتناب  ةنازنِّزلا  يف  ٌةسوبحم 
يعم هللا  ناك  دقل   . تومأ يكل  نیبراحملا  ِةحاس 

’’. نآلا يعم  وھ  امك  اًمامت   ، ةملُّظلا يف 

’’ ؟ اھاوس ٍصخش  ِّيأل  وأ  اھسفنل  اھیف  ٍعفن  ُّيأ  ‘‘

: ناتِنكادلا اھانیع  تَضمو  دقو   ، اھَسأر تَعفرف 
! ٌةَّیح اھَّنإ  ال؟  وأ  اًعفن  اھیف  َّنإ  َلوقَِتل  َتنأ  نَم  ‘‘
، اھُبضغ َنكس  َّمُث  اًمامت .’’ ٌةَدیفُم  ٌَةلمُج  هذھو 
ءارو نم  اھل  ٌدصق  هللا  ىََدل   ‘‘ . هَِنئَْمطُت نأ  َْتلواحو 

’’. كلذ

َّيأو ؟  اھتلاح يف  ٍصخش  ِّيأل  ٌِنكمُم  ٍدصق  ُّيأ  ‘‘
’’ ؟ افار اي   ، كلت ُنوكتس  ةایحلا  نم  ٍعون 

’’. اھاَّيإ اھاطعأ هللا  دق  يتلا  َةایحلا  ‘‘

َمحرأ ُنوكیس  اِھتاناعُِمل  ٍّدَح  َعضَو  َّنأ  َنيدقتعت  الأ  ‘‘
’’ ؟ ةنھارلا اھتلاح  ىلع  اھئاقبإ  نم  اھل 

ُشیعيأ ُرِّرقُي  نَم  وھ  هللا  َّنإ  ًةَّرم  َتلُق  دقل  ‘‘
ِكنأش نمأ  ؟  َكيأر َترَّیغ  لھف   . تومي مأ  ُناسنإلا 
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وأ كدي  يف  وھ  ًةَّیح  اھئاقبإ  َرارق  َّنإ  لوقت  نأ  نآلا 
، ةمحر َلِعف  سیل  َلتقلا  َّنإ  ؟  رَخآ ٍبیبط  ِّيأ  َِدي  يف 

’’. يِدّیس

. لتقلا نأشب  ُمَّلكتأ  ال   ‘‘ . ةرارحلاب هُھجو  َقبعف 
!’’ كلذ َنیملعت  ِتنأو 

ةقیقحلا : ‘‘ ًةلئاق  ، نزُحو ةئداھ  ٍةعانَقب  ْتَمَّلكتو 
نأ ُلِواحُت  امَّبر  َكَّنأ  عم   ، لتقلا نأشب  ُِمّلكتت  كَّنأ 
نأ َكُِنكمُي  كلذ  َریغ  اذامف   . رخآ ٍمالكب  كلذ  َِعّنقُت 

’’ ِلَجأ هللا؟ َلبق  ٍناسنإ  ِةایحل  ٍّدح  َعْضَو  َوعدت 

’’. افار اي   ، ًاّیقطنم ًالاؤس  اذھ  ُبسحأ  ال  ‘‘

’’ ؟ ًاّیقِطنم ُنوكي  ٍلاؤس  ُّيأو  ‘‘

ٍّيوامس ٍریسفت  ىلع  ُلِمتشي  ال  يذلا  َكاذ  ‘‘
َبَّلصتو ةباجإلا .’’ ىلع  ٍناسنإ  ِّيأ  َةردُق  ُقوفي 

’’. رخآ ٍعوضوَمب  َثَّدحتن  نأ  يغبني  ناك  امَّبر   ‘‘ . هُمف

وھف هللا.  ِملِع  َنود  ءاوھلا  نم  ٌروفصُع  ُطُقسي  ال  ‘‘
الو  . اَھَببَسو نايریلاڤ  يبیف  ِةافو  َةظحل  ًالصأ  ُملعي 
َبوُكلا ِتَّطح  َّمُث  هللا .’’ ىلع  ىفَخي  َءيش 
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ام َّنأ  ًةِملاع   ، اِھنضح ىلع  َریغصلا  َّيراَّخفلا 
َتنُك ال امَّبر  كَّنإ  ىَّتح   ‘‘ . هَم ـ لؤي نأ  َّدُب  هُلوقتس ال 
يف ِةبغَّرلل  اًقمُع  َرثكأ  ٍبابسأ  نم  كيََدل  ام  يرَدت 

’’. اھتایحل ٍّدح  ِعضَو 

’’ ؟ كلذ َنوكي  نأ  ُِنكمُي  ٍببس  َّيأو  ‘‘

’’ ؟ ةمَءالملا ‘‘

’’ ؟ يل كلذ  نیلوقتأ   ‘‘ . هُھجو َّرمحاف 

نيرخآلا ىلع  ًاِّیّلك  ًةدِمَتعُم  يبیف  ُنوكتس  ‘‘
ّوُنُح اً يضَتَقي  كلذو   . ّداملا ّيِ اھِدَسجب  ءانتعالل 
ُِكلتمي سویلويإو   . ردنَسِكلأ اي   ، نیَمیظع ًاّبُحو 

’’. امَُھل َكيدل  َتقو  الف  تنأ  اَّمأ   . امھَیِلك

ًاطخُس ْتَراثأ  اِھتاملك  َّنأ  َریغ   ، بضغي ناك  ام  اًردان 
تناك امأ  ؟  اًموي ُّونُحلا  ينَزوعأ  لھ   ‘‘ . هلِخاد يف 

هُعیطَتسأ ام  َّلك  َمَّلعتأ  نأ  اًمئاد  ةدیحولا  يتبغر 
’’ ؟ سانلا َدِعاسُأ  يكل 

’’ ؟ كنع مھُفِرصت  نيذلا  كئلوُأ  نع  اذامو  ‘‘
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ِيّنأ َُملعأ  نيذلا  ىضرملا  َّالإ  ِيّنع  ُفِرصأ  ِيّنإ ال  ‘‘
’’. مھَجلاعُأ نأ  ُعیطتسأ  ال 

’’ ؟ ِكتَّبحم ىلإ  اًجایتحا  ُّلقأ  مُھأ  ‘‘

َرعش هَّنأ  َّالإ   ، اھتاِملَك يف  ٍبجَش  َّيأ  َّسِحُي  مل 
، لعفأ نأ  ُضَرتفُي  اذام   ‘‘ . هبلق يف  ةحراجلا  اھتَّدحب 
نأ ِيّنم  ُبلطي  نَم  ِّلك  َةَجلاعُم  َلبقأ  نأ  ؟  افار اي 

’’ ؟ لعفأ نأ  ِيّنم  َنيديرُت  اذام  ؟  هَدِعاسُأ

َّمُث  . ةفرُغلا ًةرباع  ْتَجرعو   ، ًابناج اَھبوُك  ْتَعضو 
ًةقِّوطُم اذكھ ’’!  ‘‘ ةطاسبب تلاقو   ، هَمامأ ْتَفقو 
َتلعجو  ، ىرخُأ ًةِملَك  ْلُقت  مل   . اھیَعارذب هاَّيإ 
ُكَّرحتت اھََدي  َّسحأو   . اًعَجوُم َهبلق  ُةبذَعلا  اھُتَقناعُم 
ُبضغلا هُقرافف   ، ًةيِّزعُم  ، قفِرب ًةكِراف   ، هِرھظ ىلع 

، امھَضمغأف  ، اًّدج هانیع  هتملآو   . اًمامت ُكابترالاو 
. اھسأر ىلعأ  ىلع  هَّدخ  اًِدنسُم   ، هیَعارذب اھقَّوطو 

. ءطُبب هَسََفن  َرَفَزو 

ِقيوطت يف  ُبَغرأ   ، ًانایحأ : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  لاق  َّمُث 
’’. اًّدج اًریثك  ينَنیِكبرُت  ِكَّنإ   . ِكِقُنُع
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َةقیقح اًمامت  ُفِرعأ   ‘‘ . ةقیقر ًةكحِض  تَكِحضف 
’’. كِروعش

اھَھجو َنَضَتحاو   ، ةضيرع ًةماستبا  اًمِستبُم  َعَجارت 
نأ ُِنكمُي  ناك  اذام  ىرُت   ‘‘ . هاَّيإ اًِعفار   ، هيَدي َنیب 

’’ ؟ افار اي   ، ِكالَول َلعفأ 

اھيَدي َنیب  هيَدي  تَكسمأو   . اھُكِحَض ىشالَتف 
َلاِكّتالا َمَّلعتت  نأ  كل  يغبني   ‘‘ . امھیلع تَّدشو 

’’. ّبَّرلا ىلع 

ٍءطُبب ْتَجرعو  هيََدي  ْتَخرأ  ذإ  عَزَفلاب  ردنَسِكلأ  َرعش 
، لیلعَّتلل ٍِلباق  ریغ  ٍوحن  ىلع   ، ًةأجفو  . بابلا َوحن 
يف اھُدِقَفیس  هَّنأ  َملَع  دقل   . اًدیحو ناك  هَّنأ  َملَع 

. طقف كلذ  َِملَع  لب   ، اذامل وأ  َفیك  َْملعي  مل   . ریخألا

نأ ْعطتسي  مل  ٌءيش  َةلیللا  هذھ  َثدح  دقل 
يف ٍةَّرم  َلَّوأو  ؟  رَخآ ًالیبس  هللا  اھارأ  لھ   . هَدِّدحُي
َِبلاطُي نأ  هل  ىَّنستي  ول   ، اھُكِلمي ول  ىَّنمت  هتایح 
ِهبناجب اَھیقبُيو  ِّينوناقلا  ِّيصخَّشلا  اِھكالتماب 

. اًمئاد
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، هب َرعش  يذلا  جاعزنالا  اذھ  نع  ًالئاستُم  َمَّھجت 
اًمِداخ َّنأب  اًربخ  دِشار  َلمح  اَّم  هَكوكُش لـ َرَّكذت  َّمُث 
َْتباصأ ِدقف   . لفسألا يف  ُرظتني  نايریلاڤ  تیب  نم 

. اھَتباصأ ٍقَرب  َةقِعاص  َّنأ  ول  امك  ٌةشھد  ةَّسدَھ 

ِتنُك  ‘‘ . ًابوعرَم اھیلإ  َرظَنف   ، ٌئجافُم ٌكاردإ  هَرمغو 
ينوكت مل  ؟  كلذك سیلأ   ، ةَّسدَھ  ، اھنیفرعت
اھنیفِرعت ِتنك  لب   ، نايریلاڤ يبیف  نع  طقف  نیفرعت 

ُلآ ناك  دقل   ‘‘ . ةَّدِشب ُقفخي  هُبلق  َذخأو  ًاّیصخش .’’
سیلأ  ، ِكتَكلتما يتلا  َةرُسألا  مھ  نايریلاڤ 

... اھلجأ نم  ُفوخلا   ، فوخلا هَرمغ  دقل  ؟ ’’ كلذك
اذام  ‘‘ . اھاَّيإ هتراسَخ  ةركف  نمو  هلجأ  نم  ُفوخلا 
اھعم ِهتیَضمأ  يذلا  ِتقولا  كلذ  ءانثأ  يف  ِتلعف 

!’’ ةَّسدَھ ؟  كَدحو

. َهبیجُت نأ  َنود  َةفرُغلا  ِتَرداغ 

تَحازأ دقل   . هَتلعف دق  ام  ًالِعف  َفرع  ردنَسِكلأ  َّنكلو 
يتلا ةرُسألا  نم  ٍدرَِفل  اھَسفن  تَفشك  دقل   . اَھباِقن

. اَھلتق َتلواح  نأ  َقبس 

هَرعش ًاطِّشمُم  !’’ ... ةِھلآلا ِةایحب  : ‘‘ اًسمھ لاق 
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. هيََدي ِعباصأب 

َلبق نايریلاڤ  َلآ  ُفِرَعت  لھ  اھْلأسي  مل  اذامل 
َرمألا َّنأ  ةيادبلا  ذنم  َملَع  دقل  ؟  مھیلإ اِھباحطصا 
يف اھَعضو  دق  نآلا  وھ  اھو   . رِطاخَم ىلع  يوطني 
َةزجعُم َدھشي  يَِكل  ؟  اذام ِلجألو   . َرطَخلا ِةرئاد 
اًروخف ناك  هَّنأل  هعم  اھَذخأ  دقل  ال ! ؟  ىرخُأ ٍءافِش 
اذام َّمُث   . هَتنِواعُم تناك  اھَّنأل  اًروخف   ، اھتاردُقب

؟ قاطُت يتلا ال  هؤايرِبك  تَزجنأ 

دقل ! اھِمحا  ، َّمُھَّللا  . زجَعلاب ٌنورقَم  ٌسأي  هَرمغ 
دقل . تیمُم ٍرطَخل  اھُتضَّرع  دقل  ! ًاّیبغ ُتنك 
َْتلواح نأ  َقبس  يتلا  ةلئاعلل  اھُتفشك 

. ًةَّرم اَھلتق 

؟ ٍذئدنع ُنوكي  اذام  ؟  اَھتوص ةأرملا  ِتَداعتسا  َِول  اذام 
َناِسل ِقبأ  هللا،  اي  هيََدي : اًِكباش   ، ةرارحب ىَّلصو 

! ةتماص اھِقبأ   . اًشَّوَشُم ةأرملا  كلت 

. هَسفن اًنِعال   ، َدعق َّمُث 

وھ ال هَّنكلو  ىلإ هللا،  اھِسفَنب  ةَّسدَھ  تَدِھَع  دقل 
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ةَّسدَھ َدِقفي  ْنأف   . اًّدج اًِقثاو  َنوكي  نأ  ُعیطتسي 
أدب دق  ناك  امَّنإ  وھو   . ءيش َّلك  َدِقفي  نأ  ينَعیس 
ناك امَّبرف   . هل هینَعت  ام  هِجاوُي  أدب  دق  ناك  امك   ، كلذ
ىَّلوتيو  ، ًابناج سجاوھلا  َعیمج  َعَضي  نأ  هیلع 

ول اًّدج  لضفأ  نوكت  َلاحلا  َّنإ  َّمُث   . هيََدیب َةلأسملا 
. ةَّسدَھ هتلاق  ام  يف  َرَّكف  ذإ  َلفجأو   . ةأرملا َِتتام 

. ًاّینالقع َنوكي  نأ  هل  يغبني  ْنكل 

نأ هل  َحاتُیف   ، نايریلاڤ يبیف  ىلإ  ًةدِحاو  ًةرايز 
رطخلا قاِطن  َجراخ  ودغَتس  ةَّسدَھ  َّنأب  نَّقیَتي 

ىَّتح  ، نايریلاڤ يبیف  ُتومت  ْنإ  امو   . اًدبأ اًمئاد 
ٍّينايریلاڤ ِّيأ  نم  ةَّتبلا  ةَّسدَھ  َبرتقت  َّالأب  َنَّقیتي 

. رَخآ

. ةَّسدَھ تاملك  ُءادصأ  هنھذ  يف  تَدَّدرت   ، ًةأجف
ِلتقل ًایفاك  ًاببس  ةمءالملا  تناكأ  ةمءالُملا .

؟ رَخآ ِةایح  ِةيامِح  نع  اذام  ْنكلو  ال.  ؟  ام ٍصخش 
نأ نايریلاڤ  لآ  َلواح  دقل  ؟  ءازَجلا ِنع  اذام 

ِةھَجاوُِمل نیبراحملا  ةحاس  ىلإ  اھلاسرإب  اھولتقي 
؟ ماِقتنالا نع  اذام   . دوُسألا

ةَّسدَھ َرَّكذتو   . هریكفت ىرجم  َكردأ  ذإ  َدعترا  َّمُث 
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َقَّلعتي ام  َّلك  َّنإ   . نايریلاڤ يبیف  َقوف  ًةِینَحنُم 
اھُّنكت يتلا  َةَّبحملا  َنَّیب  اھِمالكو  اِھتفقو  ِةقيرطب 

؟ اًِنكمُم كلذ  ناك  َفیكف   . ةأرملا كلتل 

ناك ةديدع  قُرُط  كانھ  تناك  دقل   . هنانسأب َّرصو 
. نايریلاڤ لآ  نم  ةَّسدَھ  َيمحي  نأ  اھب  عیطتسي 

. ةَّیقیقحلا َةِلكشملا  يھ  كلت  نُكت  مل  ْنكلو 

ةَّسدَھ َيمَحِیل  َفَّرصتي  نأ  هل  يغبني  ناك  فیكف 
؟ اھسفن نم 
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١٧

اذامل  . ًاَطبحُم ءاوھلا  يف  هيََدي  نیكايراب  ارزع  َّدم 
ىلإ َفِقت  نأ  ُجاتحي  امیف  نآلا  هُتجوز  َراھنت  نأ  َبجو 
ْنأل َيعاد  ال  ٌّينامور ! هَّنأ  َملعأ  انأ   ‘‘ ؟ تابَثب هبناج 

!’’ يل يلوقت 

، َملعت َتمُد  ام  : ‘‘ ليوَع ِتوصب  َعبِشوھي  تلاقف 
اذھ انب  َتلعف  اذامل  ؟  انتیب ىلإ  َهترضحأ  اذاملف 
َكوأر دقل  رمألاب ! نوَملعي  ُعیمجلا  ؟  بیھرلا َرمألا 
لجُّرلا اذھب  ًایتآ  كودَھاشو   . ةنيدملا َباوبأ  ُلخدت 
َّسِحُأ نأ  يعسُو  يفو   . انَتیب ًالِخادو  عراشلا  يف 
اوحَمسي نل   . ناردُجلا ُقِرتخت  ةرورحملا  مَھنویُع 

!’’ اذھ دعب  عَمجملا  ِلوخُدب  َكل 

نأ ؟  َعبِشوھي اي   ، لعفأ نأ  ِيّنم  نيديرُت  ِتنُك  اذام  ‘‘
’’ ؟ تومي ىَّتح  يداولا  يف  هَكرتأ 

ٌصخش هُّقحتسي  اَّمم  َّلقأ  كلذ  سیلف  معن ! ‘‘
َتیسن لھو  ؟  فُسوي َتیسن  لھ  ؟  ّينامور

لھ مأ  ؟  سدُقلا ةنيدم  يف  اوتام  نيذلا  نيرخآلا 
بِالكلل اًدیبع  اوریَصیل  اولِّحُر  نيذلا  فالآلا  َتیسن 
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’’ ؟ ِهلاثمأ نِیّیمُمألا 

مل  ‘‘ . اًثبع هيَرظانب  َحاشأو  ءيش ’’! َّيأ  َسنأ  مل  ‘‘
’’. هكُرتأ ِكُتنبا  ينْعََدت 

َمغُر  ، يباب َدنع  ةمالملا  يقلُت  تنأ   ، اًذإ ؟  يتنبا ‘‘
يف اًمئاد  اھُسأرو   ، َكُتنبا اھَّنإ   . كانھ يدوجُو  مدع 

! ضرألا ىلإ  الِزنت  نأ  امُكَیِلك  امُكل  يغبني   . مویغلا
؟ ىرج اذامف   ، اًجاوز اھل  َِبّترُتل  انَتنبا  َتْذخأ  دقل 
ديرُي ال  هَّنإ  لاقو  كَدرط  َكاخأ  َّنإ  يل  َلوقتل  َتدُع 
َتدجو  ، ًةَِّلب ّطلا  ِنیِ ِةدايِزلو  ىرخُأ ! ًةَّرم  َكاري  نأ  اًدبأ 

!’’ كعم ِتیبلا  ىلإ  َهترَرَجو  قيرطلا  ىلع  ًاّینامور 

ىبأ وُِّدجَم  َّنكلو   ، قدنُفلا يف  هَكرتأ  نأ  ُتلواح  ‘‘
’’. ًالام هیلع  ُتضرع  ِيّنإ  ىَّتح   . َهلبقتسي نأ 

’’ ؟ ناریجلا ُلوَقیس  اذام  : ‘‘ ًةیكاب تَرجفناف 

ىلإ ّدؤملا  يِ جرَّدلا  ىلع  يغصُت  ًةِفقاو  اثاَفت  تناك 
عم َّيناموُّرلا  َِتلمح  نأ  َقبس  ُثیح   ، حطَّسلا

ةرفَّسلا َةنحِم  َّنإ   . مان ىَّتح  تَِثَبل  دقو   . اھیبأ
هیلع ًةَّقاش  تناك   ، احيرأ ىلإ  ةِملؤملاو  َةليوطلا 
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تناك امك   ، تھتنا ِدق  اھَّنأل  ًةركاش  ْتتابو   . اًّدج
. ًاّیح لاز  ام  هَّنأل  ًةركاش 

تناك ام  َعَمسي  نأ  عطَتسي  مل  هَّنأل  اًضيأ  ًةركاشو 
. هُلوقت اھُّمُأ 

َِتطبھف  . اھِّمُأ َءاكُب  وھ  نآلا  ُدیحولا  ُتوصلا  َتاب 
َّنإ ُناریجلا  ُلوَقیس   ، امام  ‘‘ . ةریخألا ِتاجَرَّدلا 
ُبلطي هللا  َّنأ  سَّدقملا : َبوتكملا  َرَّكذت  َدلاولا 

’’. ةحیبذ ، ال  ةمحر

ُباسنت عومدلاو   ، ءطُبب اھَسأر  َعبِشوھي  تَعفر 
، اِھتنبا ِهجو  يف  رظنلا  يف  ِتنَعمأو   . اھيَّدخ ىلع 

ُكلتمت اثاَفت  تتاب  فیك   . اَھلایِح ُبَجَعلا  اھَذخأف 
؟ ةلیمجلا َةِبّیطلا  َحوُّرلا  هذھ 

اَھیتأت نأ  ًالوقعم  نُكي  مل  بائتكاب : ترَّكفو 
تناك اھَّنأ  اًمامت  َُملعت  تناك  اھَّنأل  يتطساوب !
اَھیتأت نأ  ًالوقعم  ناك  الو   . ةكاَّكشو ًةدِّرمتُم 
ِحاِفكلا ِكَرَش  يف  اًِقلاع  ناك  دقو   ، ارزع ةطساوب 

ذإ َعبِشوھي  اتفش  تَّمَزنا  َّمُث   . لاوحألا َّدض  مئادلا 
ىلع لاوحألا  َكِلت  وھ  َبلج  ام  اًریثك  هَّنأ  ْترَّكذت 
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. هِسفن

اھَسأر تَّزھ  َّمُث   ، اثاَفت َّدخ  اھِدي  ِةحارب  تَنضتحاو 
َةنيدم نورَّكذتیس   . اًدبأ كلذ  اورَّكذتي  نل   ‘‘ . ىًسأب

نورَّكذتیس  . دیھَّشلا َفُسوي  نورَّكذتیس   . سدُقلا
انل مھَروھظ  نوريدُیَسف   ، نورَّكذتي مھَّنألو   . اداسام
’’. انَتیب انْسَّند  كلذبو   ، ًاّیمَمُأ  ، ًاّینامور انيَوآ  دق  انَّنأل 

ِدبُِنل  . امام اي  هللا،  هُلوقي  امب  مھُِرّكذُنس  ٍذئَدنع  ‘‘
هُلوقي ام  ِنأشب  اًریثك  يقلقت  َّالأ  بجي  ةمحَّرلا !

نأ ُبجي  نَم  ُّبَّرلا  َوھف  هللا ! ِفَخَِنل   . نورخآلا
’’. َهیِضرُن

: تلاقو  ، ًةیھاو ًةماستبا  َعبِشوھي  تَمستباف 
. عَفن َّيأ  كلذ  َيدجُي  نأ  يف  ًةَّكاش   ،  ’’ مھُِرّكذُنس ‘‘

. رَرَّضلا َعقو  دقل  ؟  نآلا ِمھيديأب  ٍرایِخ  ُّيأ  َّمُث 

’’. ءاملا َضعب  ُرِضحُأس   ‘‘ . اھَّدخ اثاَفت  تلَّبقو 

ُجرختو ةریبكلا  ةَّيراَّخَفلا  َةَّرجلا  ُذخأت  ارزع  اَھبقار 
اھیَمَدَق ْتَقَّلز  َّمُث   . سمشلا رون  ىلإ  بابلا  نم 

، اھِسأر ىلع  َةَّرجلا  َِتنزاوو   ، اھلَدنَص َلِخاد 

523



، حوتفملا بابلا  ىلإ  َبھذف   . عراشلا ىلإ  ْتَجرخو 
ُلَّیخُي  ، ًانایحأ  ‘‘ . اھاَّيإ ًاِبقارُم   ، هتمئاق ىلع  أكَّتاو 

’’. هل ًةدِھاش  نوكت  يكل  انَتنبا  اعد  دق  َّنأ هللا  َّيلإ 

ُلصحي ام  ُربتعت  امدنع  يِّزَعُي  كلذ  ُداكي  ال  ‘‘
’’. ءایبنألل

ىلإ هَسأر  اًِدنسُم   ، هیَنیَع َضمغأف   ، اھُمالك هَقعص 
ًابیَغ ُفِرَعي  ناك   . ثوزوزیِملا َبرُق   ، بابلا ةمئاق 

ُتابَیلُعلا كلت  اھیلع  يوتحت  يتلا  ِتاملكلا 
َولتي نأ  هعسُو  يف  ناك  دقف   . ةلیطَتسملا ةَّيرجحلا 

، ةسَّدقملا رافسألا  ِتايآو  رشَعلا  اياصولا  نم  ًّالُك 
ىَّنستیل ٍّقَر  ىلع  ٍةَّقِد  ِّلُكب  اِھّلك  ِةبوتكملا 
يَتمئاق ىلع  ِةتَّبثملا  ثوزوزیِملا  َلِخاد  اھُظفِح 

نم دوعُولاو  تايآلا  هذھب  ُنمؤي  ناك  دقو   . هتَیب ِباب 
ةأرملا هذھ  اھُلوقت  ٍتاملك  َعِضب  َّنأ  َّالإ   ... هبلق ِّلك 
هَتنبا َضَّرع  لھ   . ِقناخ ٍّكَشب  هَنعطت  نأ  ُِنكمُي 
َعیمجلا َضَّرع  لھ  ؟  ّيناموُّرلل ِهتدَعاسُمب  َرطَخلل 

؟ رطخلل

، ِيّنِعأ ىَّلص :  ، ديدج نم  هتجوَز  ىلإ  َرظنو  َراد  ذإو 
ىلع اھَعضوو  اھلَّبقف  هَدي  َعفر  َّمُث   ... هلإلا ُّبرلا  اھُّيأ 
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نُكي مل   ‘‘ . لخادلا ىلإ  َدوعي  نأ  لبق  هازوزیِم 
ينْحِماسُیل َعبِشوھي  اي   ، توَمیل هَكرتأ  نأ  ينُعََسي 

’’. ًالِعف رمألا  يف  ُترَّكف  دقل  هللا. 

اي  ، حلاص ٌلُجر  َتنأ  : ‘‘ ًةلئاق تدَّھنتو   ، اھُھجو َنالف 
ىلإ ْتَداعو  ْتَماق  َّمُث  ّدحلا .’’ َقوف  ٌحلاص   . ارزع

. اھلمع

نم ُنَّكمتي  ُثیَحب  ُّيناموُّرلا  ىفاعَتي  اَملاح  ‘‘
’’. لحَریس  ، رفَّسلا

َوحن ْتَرظنو  ًالعف ’’! ُرَرَّضلا  َعقو  دقل  ؟  ةلَجَعلا َمیف  ‘‘
ىلع هَتعضو  لھ   ‘‘ . حطَّسلا ىلإ  ّدؤملا  يِ جرَّدلا 

’’ ؟ ةمیَخلا يف  ريرَّسلا 

’’. معن ‘‘

نم ناك  دقل   . ةَّيوق ٍتابَرَض  ِعضبب  َنیجعلا  ِتَقَّقرو 
، اًنسح  . شاِرف ِلضفأ  نم  َصَّلختي  نأ  ارزع  ِتاداع 

ُّيناموُّرلا ُرِداغُي  امَدنعف   ، اھب ُقَّلعتي  ُرمألا  ماد  ام 
. هعم هَذُخأيو  َسَّندملا  َشارفلا  كلذ  َّفلي  نأ  هُِنكمُي 
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١٨

. ةدَلبلا يدانُم  ِتوَص  ىلع  سُقرَم  َظقیتسا 
ًايدانُم  ، حوضُوب َلُجرلا  َعَمسي  نأ  َعاطَتساو 
َلَواحف  . بيرق ٍحطس  ىلع  نم  ةَّیمارآلاب  هتانالعإب 

، ملأ َةقھش  اًِقلطُم  ىقلَتساف  َداع  َّمُث   ، ِسلجي نأ 
. ضبني هُسأرو 

ِنوضغ يف  ٍنُّسحتب  ُرعشَتس  : ‘‘ ٌةأرما هل  تلاقو 
’’. ةلیلق ٍماَّيأ 

ذإ َدَّھنتو   ، ءاملا يف  َُفطشُي  اًئیش  َعمَس  َّمُث 
َقلطأو  . هیَنیعو هنیبج  ىلع  ةدراب  ٌةقرخ  تَعِضُو 

’’ ... لاملا  ... ناصِحلا  ... ُتقِرُس  ‘‘ . هترَجنَح نم  ًاتوَص 
هتَملآف  ، ةنِشَخ ًةِتفاخ  ٍءارِدزا  َةكحِض  َكِحضو 
هَعجوأو  ، اًعِسال اًّداح  اًماليإ  ُةقوقشملا  هُتَفَش 

’’. اًضيأ يكنُت  ىَّتح   ‘‘ . هتملآ هُنانسأ  ىَّتح   . هاَّكف

’’. رَخآ اًكنُت  َكیطعُنس  : ‘‘ اثاَفت َتلاقف 

. اِھتجھل ىلإ   ، ةاتفلا ِتوَص  ِنینَر  ىلإ  سُقرَم  َهَّبنتو 
’’ ؟ ةَّيدوھي ِتنأأ  ‘‘
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’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

نع ٍتايركِذ  ًةرِضحَتسُم   ، اھاتِملَك هتَقرتخاف 
’’. لُجر ينَفعسأ  دقل   ‘‘ . ةَّسدَھ

’’. انھ ىلإ  كب  انَیتأو   ، يداولا يف  َكاندجو   . يدلاو ‘‘

. ناموُّرلا نوھركي  دوھیلا  َعیمج  َّنأ  ُدقتعأ  ُتنك  ‘‘
’’. ؟ ينادِعاسُت يك   ، كوبأو ِتنأ   ، امُتفَّقوت اذامل 

’’. ةدَعاسُم ىلإ  ُجاتحت  َتنك  كَّنأل  ‘‘

دق ناكو   . قيرطلا ىلع  ةَّیناموُّرلا  ِرْفَخلا  ةَّيروَد  َرَّكذت 
. ةَّینانویلاب نیِمّلكتُم  هقوَف  نوزاتجي  نيرخآ  عمس 

اولَّھمتي مل  مُھف   ، هَتثاِغتسا اوعِمَس  دق  اوناك  اذإف 
. هوفِعسُيو هیلع  اورُثعي  يك 

’’ ؟ يتَّیَنُب اي  هُلاح  فیك  : ‘‘ لُجر ُتوَص  َلاقو 

’’. ىَّمحلا تَّفخ  دقل   . َِتبأ  ، ُنَسحأ ‘‘

’’. ِدّیج اذھ  ‘‘
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دقل : ‘‘ فافجب لاقف   ، برتقي َلُجَّرلا  سُقرَم  َّسحأو 
’’. اًدیحو َِرفاسُأ  نأ  نم  ُترِّذُح 

َةَّرملا اھب  لَمعا   . ُّينامور اي   ، ةمیكح ٌةحیصن  ‘‘
’’. ةیلاتلا

يف َملألا  َمغُر   ، ةيِرخُس َةماستبا  سُقرَم  َمستباف 
ام َِدَجي  نأ  لُجَّرلا  ىلع  رَّذعتي  ًانایحأ   ‘‘ . ِهتَفَش

’’. نورَخآ هب  ُطیحُي  امیف  هنع  ُثحَبي 

’’ ؟ ثحبت َّمَع   ‘‘ . لوضُِفب اھَسأر  اثاَفت  َتلامأ 

’’. میھاربإ هلإ  ‘‘

، ناموُّرلا ُمتنأ   ، مكيََدل سیلأ  : ‘‘ اًرِخاس ارزع  لاق 
نم هُتنبا  هَیلإ  تَرظنو  ؟ ’’ مكب ٌةَّصاخ  ٌةیفاك  ٌةِھلآ 

. تماص ٍلُّسوت  يف  ُتحت 

ِةكراشمل ٍدادعتسا  ىلع  مُتَسلأ  : ‘‘ سُقرَم لاقف 
’’ ؟ مُكِھلإ يف  نيرخآلا 

يتلا بابسألا  ىلع  َفَّقوتي  نأ  كلذ  نأش  نم  ‘‘
ِهتنبال ارزع  أموأو  كلذ .’’ َلعفن  نأ  ُديرُت  اھلجأ  نم 
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اھَفُطشيو َةقرِخلا  َوُھ  َعِزَنیل  َصَفرقت  َّمُث   ، دِعتبت نأ 
اذھ عم  َيضقت  نأ  ِهتنبال  دِرُي  مل  وھف   . ديدج نم 
ةدرابلا َةقرِخلا  َعضوو   . َّدحلا ُزِواجُي  اًتقو  ِّيمَُمألا 

. ّيناموُّرلا ِنیبج  ىلع 

ِنیب نم  اًسََفن  َقھشو   ، اًدَّدجم سُقرَم  َكَّرحت 
. هنانسأ

ُضعب تناك  امَّبر   . نآلا َِسلجت  نأ  ْلِواحُت  ال  ‘‘
’’. ةروسكم َكِعالضأ 

ِِرثُي ملو  نايریلاڤ .’’ سُنایشول  سُقرَم  يمسا  ‘‘
كل ينعي  اَمأ   ‘‘ . ةلئسأ ةَّيأ  وأ   ، قیلعت َّيأ  هُمسا 

’’ ؟ اًئیش ُمسالا 

’’ ؟ ٌّمِھُم َوُھأ  ‘‘

اًّمِھُم سیل  هَّنأ  ودبي   ‘‘ . ةكحِض َسُقرَم  نع  تَّدنف 
’’. ًةيافك

اي  ، ِكَّمُأ يدِعاس  يبھذا   ‘‘ . هتنبا ىلإ  ارزع  َتَفَتلاو 
’’. اثاَفت
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’’. َِتبأ  ، معن  ‘‘ . ةعادَِوب َتلاقو   ، اھیَنیع تَضفخف 

ىلإ تَضَم  ذإ  اھاطُخ  ِعقَو  ىلإ  سُقرَم  ىغصأ 
’’. ولُح ٌمسا   ، اثاَفت : ‘‘ لاقو جَرَّدلا 

سُقرَم اي   ، ًاظوظحم َتنُك  دقل   ‘‘ . ارزع ُمَف  َّمَزناف 
اًشودُخ َتَیناعو  َِكتاكلتمُم  َتدقف  َكَّنإ   . سُنایشول

’’. ّيح كَّنأ  َّالإ   ، اًضوضُرو

’’. ّيح انأ   ، معن ‘‘

َقطن اھب  يتلا  َةبیئكلا  َةقيرطلا  ارزع  َظَحال 
بابسألا نع  َلءاستو   ، تاملكلا هذھب  ُّيناموُّرلا 

اًحلِم يتنباو  يتجوَز  تَعضو  دقل   ‘‘ . اھءارو ةنِماكلا 
يف ُرئاغلا  ُحرُجلاو   . كحورُج ىلع  نیتنبرتلا  َتيزو 
ِنوضغ يف  ىَفشُت  نأ  يغبني   . تفِّزلاب َِمتُخ  ِكبنج 

’’. ةلیلق ٍماَّيأ 

يف يضمأ  َّمُث  - ‘‘ نَھَِوب ٍوَتلُم  هُمفو  سُقرَم - لاقف 
’’ ؟ انأ نيأ   . يلیبس

’’. يتَیب ِحطس  ىلع   . احيرأ يف  ‘‘
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يف هتانالعإب  ًایِقلم  يدانملا  ىلإ  سُقرَم  ىغصأ 
يداولا يف  يكَرت  مدع  ىلع  كل  اًركش   ‘‘ . راوجلا

’’. تومأل

. ًالیلق َنالو   ، تاِملَكلا هذھ  ِعاِضّتا  َءازإ  ارزع  َمَّھجت 
’’. نیكايراب ارزع  انأ  ‘‘

’’. نیكايراب ارزع   ، كل ٌنويدم  انأ  ‘‘

اًجعَزنُم  ، حطَّسلا َرَداغو   ، ارزع َماق  َّمُث  كُنيَد  .’’ ‘‘
. هتیب ىلع  ُّيناموُّرلا  َهبلج  يذلا  ءَالبلا  نم 

ةنیَفلا نیب  ًاظِقیَتسُم   ، سُقرَم ىلع  ُموَّنلا  َطَغطَغ 
َّمُث  . عراشلا نم  ةثَِعبنُم  ٍتاوصأ  ىلع  ىرُخألاو 
ذإو  . ًةفیثك ٍسَدَع  َةدیصع  هل  تمَّدقو   ، اثاَفت ْتَعجر 
، لَكأ امَدعبو   . اھَمَعط َغاسَتسا   ، اًّدج اًعئاج  ناك 

دجوو  . ثُّدحَّتلا نم  هَعنم  ىَّتح  َملألا  هیلع  َّدتشا 
. هَقوَف اًدَّدجُم  تاَّیناَّطبلا  َِتبَّتر  ذإ  نیَتقیقر  اھيََدي 

َةحئار َطقَتلا   ، ديدج نم  هَدحو  هاَّيإ  اِھكَرت  َلَیبُقو 
ِزبُخلاو نوُّمكلاو  سمَّشلا  نم  اًجيزم   ... اھترَشب

. اًثيدح زوبخملا 
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َناك هَّنأ  ََملَحو   . ةكَرابُم ًةدورُب  هعم  ًاِبلاج  ُلیللا  ََلبقأ 
نأ عطَتسي  مل  ُثیح   ، ةاسرِم ِالب  ِرَحبلا  ىلع  ًایفاط 
ةياھن الب  ةعِساش  ٍةقرُز  َدَّرجُم  لب   ، ةسبایلا ىري 

. دیعبلا ِقُُفألا  ىَّتح  ىدملا  َلوط 

نأ َعاطَتساو   . سمشلا ِقورش  ىدل  َظقیتسا  َّمُث 
تَّرم دقو   . عراشلا يف  نوبعلي  اًدالوأ  َعمسي 
َّمُث  ، ةَّیمارآلاب ًةیناث  يدانملا  َحاصو   . تابَرَع

َرسحنا ِدق  هیَنیع  َلوح  ُمَرَولا  ناكو   . ةَّینانویلاب
َّنأ َدَجوف   ، امُھَحتفي نأ  نم  نَّكمت  ُثیحب  ًةيافك 
ىوھ  ، سلجي نأ  َلَواح  اَّم  ـ لو  . ًالیلق ٌبِرطضُم  هَرظن 

. راوُد ُةَجوَم  هْتَرمغو   ، ءارولا ىلإ 

اًئیش َكل  ُترضحأ   ‘‘ . حطَّسلا ىلإ  ارزع  َدِعَص 
’’. هُلكأت

. هَّوأتو  ، ديدج نم  َسلجي  نأ  سُقرَم  َلَواحف 

’’. ُّينامور اي   ، َكِسفن ىلع  َوُسَقت  َّالأ  ُبجي  ‘‘

ام  ‘‘ . ىرخُأ ًةَّرم  َمَعطُي  ْنأل  سُقرَم  َنَعذأو 
’’ ؟ انھ يدوجُوب  مُكل  اھُتبَّبس  يتلا  ُتابوعُّصلا 
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ِهجَولا ىلإ  هَرظن  سُقرَم  َعفرو   . ارزع ِْبجُي  ملف 
ٍرعَش اتَفیفل  هُقِّوطُت  يذلاو  ةیِحّللا  يذ  نيزَّرلا 
يناعُي ناك  َلُجرلا  َّنأب  ٌروعش  هَرماخف   . ناتليوط

هبلق نم  َمَِدن  دقو   ، ِرّیخلا ِهلَمَع  ِتافَعاضُم  لعِفلاب 
. ِهناسحإ ِلِعف  ىلع 

’’ ؟ نیكايراب ارزع  اي   ، ِكقزِر ِبسكل  ُلغتشت  اذام  ‘‘

سُقرَم َسبع  اَّم  ـ لو ميرِفُس .’’ انأ  : ‘‘ ةنازَرب باجأف 
ُخسنأ ِيّنإ   . ٌِبتاك : ‘‘ ًالئاق َرَّسف   ، ْمَھفي مل  هَّنأل 
’’. ثوزوزیِملاو َةِبجحألا  لجأل  َةسَّدقملا  ِتايآلا 

’’ ؟ اذام ‘‘

ٍّقَر ََعِطق  يوحت  ةِبجحألا  َّنأ  ارزع  َحرشف 
، ةراتخُم ٍصوصُن  ُةعبرأ  اھیلع  ًابوتكم  ًةلیطتسُم 

تناكو  . ةینثَّتلا نم  نانثاو  جورُخلا  رفِس  نم  نانثا 
نم ةعَّبرُم  ءادوس  ٍةبَیلُع  َلِخاد  ُعَضوُت  قوقُّرلا  كلت 
ِبَرقأ َدنع  عارِّذلا  نِطاب  ىلع  َُطبرُتو   ، لجِعلا ِدلِج 
ٍرویُِسب  ، ِفتَكلاو قَفرملا  نیب   ، بلقلا ىلإ  ةطقُن 

ىلع ُبَصعُي  رَخآ  ٌباجِح  ناكو   . ةليوط ةَّيدلج 
. تاولَّصلا ِءادأ  دنع  نیبجلا 
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ىلع ُتَّبثُت  ٌةبلُع  يھ  هازوزیِملا  َّنأ  اًضيأ  َحرش  َّمُث 
اھلِخاد يفو   . ّيدوھیلا تیبلا  يف  بابلا  ِةمئاق 

رفِس نم  ناَّصن  اھیلع  ٌبوتكم  ٌةریغص  ٍّقَر  ُةعِطق 
هللا مسا   ، ’’ ياَدَش  ‘‘ ةِملَكلاب ةموسوَمو   ، ةینثتلا

ٌنِھاك يتأیف  ةَّدُم  َدعب  لَدبُت  ُقوقُّرلا  َِتناكو   . ريدقلا
. تیبلا َلھأو  ثوزوزیِملا  ُكِرابُيو 

نم ىَمترا  ىَّتح   ، هتبجو نم  سُقرَم  َغَرَف  ْنإ  ام 
ةَّیِّمھألا ةِغلابلا  ِتايآلا  ام   ‘‘ . ريرَّسلا ىلع  ٍديدج 

، كِسأرو كِعارذ  ىلع  اَھطبرت  نأ  يغبني  ُثیحب 
’’ ؟ ِكباب ىلع  اھَِقّلعُتو 

هل يغبني  هَّنأب  ٍنیقي  ىلع  نُكي  مل  هَّنأل   ، ارزع دَّدرتف 
رافسألا ِصوصُن  ىلع  ًاّیمَمُأ  ًاّینامور  ًابلَك  َعلطُي  نأ 

. هَمزلأ ام  اًئیش  َّنأ  َریغ   . ةسَّدقملا

ُّبِحُتف دِحاو ! ٌّبر  انُھلإ  ُّبرلا  لیئارسإ : اي  عمسا  ‘‘»
ِّلك نمو   ، كِسفن ِّلك  نمو   ، ِكبلق ِّلك  نم  َّبرلا 
اھب َكیصوُأ  انأ  يتلا  ُتاملكلا  هذھ  نُكتلو   . ِكتَّوق
اھب مَّلكتو   ، كدالوأ ىلع  اھَّصُقو   . كبلق ىلع  مویلا 
يف يشمت  نیحو   ، ِكتیب يف  سلجت  َنیح 
ًةمالع اھطُبراو   . موقت نیحو   ، مانت نیحو   ، قيرطلا
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اھبُتكاو  . كیَنیع نیب  َبئاصع  نُكتلو   ، كِدي ىلع 
«’’. كباوبأ ىلعو   ، كتیب باوبأ  مئاوق  ىلع 

نم ُتاِملَكلا  ِتَقَّفدت  امیف  ٍهابتناب  سُقرَم  ىغصأ 
هَّوفت دقو   . مارتحالاب اًمَعفُم  هُتوص  ناكو   . ارزع ِمَف 
اھَّنأ تنَّیب  ٍةقيرطب  ْنكل   ، ةَّقِدب ةسَّدقملا  تايآلاب 

ًةسورغَم طقف  تسیلو   ، هبلق يف  ًةبوتكم  تناك 
. اھِخَسن نم  ةليوط  َنینس  َدعب  هسأر  يف 

َّبرلا : ‘‘» ناتضَمغُم ُهانیعو   ، ًالئاق ارزع  ىضم  َّمُث 
اوریست . ال  فلحت هِمسابو   ، دبعت هاَّيإو   ، يقَّتت كَھلإ 

َّنأل  ، مكلوح يتلا  ِمَُمألا  ِةَِھلآ  نم  ىرخُأ  ٍةَِھلآ  َءارو 
ىمَحي َّالئل   ، مكطسو يف  ٌرویغ  ٌهلإ  مُكَھلإ  َّبرلا 

ِهجو نع  مُكَدیبُیف  مكیلع  مُكِھلإ  ِّبَّرلا  ُبَضَغ 
«’’. ضرألا

ىلع ةسَّدقملا  ِتايآلا  ِةوِالت  نم  َغَرَف  اَّم  ـ لو
هذھ َرَّرك  امَّلُكف   . تمَّصلاب َذال   ، ّينامورلا ِعَمسم 
هل تناك   ، كلذ َلعف  امھَمو   ، اھَعِمس وأ  ِتاِملَكلا 
يف اھب  ىَّنغتي  ناك  دقل   . ةبذعلا ىقیسوملاك 

! هِمَد
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، ٍطَسَو ٍلولُح  نم  َسیل  : ‘‘ اًمِّھجَتُم ُّينامورلا  لاق 
’’. ضرألا ِهجو  نع  ُمَُكلازأ هللا  َّالإو 

هنوُّبحُي نيذلا  ُكِرابُي  َّنإ هللا  : ‘‘ ًالئاق هَیلإ  ارزع  َرظنف 
’’. مھبولُق ِّلُك  نم 

نم مُكَھلإ  تَّبحأ  ًةأرما  ُتفَرَع  دقل   . اًمئاد سیل  ‘‘
دقل  ‘‘ . تاظََحل َعِضب  تمَّصلاب  َذال  َّمُث  اِھبلق .’’ ِّلُك 

ُّقحتست نُكت  مل   . نیكايراب ارزع  اي   ، تومت اھُتيأر 
’’. ًاتاتب َتومت  نأ  ُّقحتست  نُكت  مل   . كِلتك ًةتیِم 

، اذكھو  ‘‘ . اًديدش اًعَجَو  ِهبلَق  َلِخاد  ارزع  َّسحأف 
’’. ةبوجأ ِلجأل  ىلإ هللا  ُتِفتلت  تنأف 

َُملعأ ُتسلو   . ةبِوجأ كانھ  تناك  ْنإ  َُملعأ  ُتسل  ‘‘
تَدَّبعتو هب  تنأ  ُنمؤت  يذلاك  ٌهلإ  كانھ  ناك  نإ 
ينعي كلذ ال  َّنكلو   ، َكِسأرو َِكبلق  يف  هَّنإ   . هل يھ 

’’. ّيقیقح هَّنأ 

’’. نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  اي   ، ٌّيقیقح َّنإ هللا  ‘‘

’’. كیلإ ةبِسّنلاب  ‘‘
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اَِمل ضَّرعت  دق  َّيناموُّرلا  كلذ  َّنإ   . هل ارزع  ىثَر 
، ارزع ءاثِر  ِباقعأ  يفو   . ّينََدبلا َبرَّضلا  ىَّطختي 

ِهتَدھاشُم ذنم  هب  َرعش  ٍءاجر  ِصیَصب  ُلَّوأ  هافاو 
ىلع نوریثك  ٌءادعأ  َلبقأ  دقل   . فُسوي َبْلَص 
ُضعب مھَرھق  دقو   . اًميدق هَراتخا هللا  يذلا  بعَّشلا 

. ّبَّرلا ىلإ  اوأطخأ  نأ  َقبس  مھَّنأل  ءادعألا 
يديأب  ، كولملا ُسورَع   ، سدُقلا ُةنيدم  َْتطقسو 

هللا، ىلإ  ُبعَّشلا  َعَجَر  اَّم  لـ ْنكلو   . ىرخُأ ٍمَمُأ 
ِضرأ ىلإ  مھَعجرأو  مھَءادعأ  َدَّدبف  هللا  مُھَمَّدقت 
ِّدَحب َةَُّمألا  اوبَرَض  ِلبابو  َسِرافو  روُّشأ  َّنإف   . ءابآلا
امكو  . ةنونيَّدلا يِّقلَتل  مُھ  اوُعدُتسا  َّمُث   ، فیَّسلا
كلذك  ، ِلبابو َسِرافو  روُّشأ  َْتطقس  نأ  َقبس 

نوروسأملا ُعجَریس  ٍذئدنعو   . امور ُطقسَتس  اًمامت 
. ةَّیَھبلا ِضرألا  ىلإ 

: دحاو ٍلاؤسب  هَملُح  َعَّدصف   ، ُّيناموُّرلا مَّلكت  ٍذئدنع 
’’ ؟ ّيرصانلا َعوسي  نع  فرعت  اذام  ‘‘

’’ ؟ هنع يلاؤس  ىلإ  كُعفدي  اذام   ‘‘ . ارزع َشمكناف 

ُنبا وھ  عوسي  َّنإ  َتلاق  اھُتركذ  يتلا  َةأرملا  َّنإ  ‘‘
ةَّیطَخ نع  َرِّفكُي  يكل  ضرألا  ىلإ  َلََزن  دقو  هللا، 
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’’. ناسنإلا

!’’ فيدجت  ‘‘ . ةريرْعَشُق ارزع  تَحاتجا 

َكلت هیلع  تَوطنا  يذلا  ِفنُعلا  َلایح  سُقرَم  َشِھُد 
ًةلئسأ َحرطي  َّالأ  هیلع  َبَجَو  امَّبر   . ةدحاولا ةملكلا 

. ّيدوھیلا اذھ  ىلع 

اذھ ينُلأست  اذامل  : ‘‘ ةظاظَفب ارزع  لاقو 
’’ ؟ لاؤُّسلا

نَمف  . بسَحف َفرِعأ  نأ  ُتدرأ  دقل   . رِذَتعأ ِيّنإ  ‘‘
’’ ؟ ِكلوق َبسح  ُعوسي  ُنوكي 

ًاّیبن ناك  دقل   ‘‘ . ارزع ِهجو  يف  ُةرارحلا  ِتَرشتنا 
َمكحو ُميردَھنَّسلا  ُهَمكاح   ، ةرِصاَّنلا نم  ًایفاشو 

ًةنس َنیعبرأ  ُذنم  َلِتُق  هَّنإ   . ناموُّرلا َهبلصو   ، هیلع
’’. ديزيو

’’ ؟ مَُكل اًحیسم  هُضفرت  َتنأ   ، اًذإ ‘‘

ىلإ ُلَع  نم  َقَّدحو   . اًشَّوَشُم ارزع  َفقوف 
نم ًءاتسُم   ، هِروضُح نم  ًءاتسُم   ، ّيناموُّرلا
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نم ًءاتسُم   ، ءاقبلا ىلإ  هتَّرطضا  يتلا  بابسألا 
اذھ َّمُث   . هنھذ يفو  وھ  هتیب  يف  ِبارطضالا 

! نآلا ُلاؤسلا 

لھ ؟  ّبر اي   ، لُجَّرلا اذھب  َّيلإ  َتئج  اذامل 
ِّرم ىلع  ينْتَرواس  يتلا  َكوكُّشلا  يِّذَغُت 
َتنأ ؟  كب يناميإ  ُنِحتمت  لھ  ؟  نینِّسلا

! كاوِس َهلإ  الو   ، يھلإ

ًالیلق هیَنیع  اًضِمغُم   ، ’’ كُتبضغأ دقل  : ‘‘ سُقرَم لاق 
، هِرََصب ِبارِطضا  َمغُرو   . سمَّشلا ءوَض  َِلباقُم 
. هداِعتبا ِةقيرط  يف  ارزع  َشُّوََشت  ىري  نأ  َعاطَتسا 

هَتثداحُم يف  هِجاوُیس  ىرُخألا  ِكارشألا  َنم  مك 
مل اذامل  ؟  اًتكاس َقبي  مل  اذامل  ؟  ّيدوھیلا اذھ  عم 

اًمیلَعو ًاّیعوضوَم  اًصخش   ، رَخآ ُلأسي  امَثير  ْرِظتني 
مل لُجرلا  اذھ  َّنأ  َحضاولا  نمف  ؟  ٍّينعَم َریغ  ْنكل 

. كلذك نُكي 

. حطَّسلا ِطئاح  ىلع  هيَدي  اًعِضاو   ، ارزع َفقو 
ُرارِمتسا هَّنإ   . ُّينامور اي   ، ينُبِضغُي نَم  َتنأ  َتسل  ‘‘

دیعب ٍدھع  ُذنم  يِدلاو  يل  َلاق  دقل   . ةفئاطلا هذھ 
َّدِض َناسنإلا  َقِّرَفُیل  َءاج  هَّنإ  هعابْتأل  لاق  َعوسي  َّنإ 
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اذكھو  . اھتامَح َّدِض  َةَّنَكلاو   ، اھِّمُأ َّدِض  َةنبالاو   ، هیبأ
’’. ّيدوھیلا َّدِض  َّيدوھیلا  َقَّرف  دقل   . لعف

. هِّمع َّدِض  ارزَع  َِدلاو  َقَّرف  دقو 

’’ ؟ ّيحیسم َّيأ  ُفِرعت  لھ  ‘‘

هتَرمغ دقو   ، لفسألا يف  عراشلا  ىلإ  ارزع  َقَّدح 
’’. اًدِحاو ُتفَرَع   ‘‘ . ةِملؤم ٌتايَركِذ 

اَّم لـ ِهنیَع  لزنملا  اذھ  ىلإ  ءاج  ذإ  هیبأ  اخأ  َرَّكذتو 
ىلع ُنَّرمتي   ، هلمع ىلع  ًاّبَكنُم  ناك   . ًاّیبص وھ  ناك 
ىغصأ دقو   . هُّمعو هوبأ  ثَّدحت  امیف   ، فورُحلا ةباتك 
ِّوُعدملا لُجرلا  نأشب  ُلوضُفلا  هُعفدي   ، هاِبتناب

ناك هَّنإف   . ةریثك َءایشأ  هنع  َعمَس  دق  ناكو   . عوسي
، عابْتألا نم  ٌةعامج  هْتَقفار  ةرصانلا  نم  اًراَّجن   ، ًاّیبن

ٌةینازو ٌرویَغو  َبئارض  يباجو  نوداَّیص  مُھَنیب 
دقو  . ةريِّرش ٌحاورأ  اھْتَنكس  نأ  َقبس  ٌةضَرتفُم 
َعناص َناك  هَّنإ  ٌضعب  َلاقو   . اِھلماكب ٌتالئاع  هتَِعَبت 
َّنأ ارزع  َعمَس  دقو   . اًرئاث ناك  هَّنإ  َنورخآو   . تاِزجعُم
َلعجو  ، ىضرم ىفشو   ، ةريِّرش اًحاورأ  َدرط  َعوسي 

دق ارزع  وبأ  ناكو   . نورِصبُي َيمُعلاو  نوشمي  َجرُعلا 
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ًةعاشإو ايریتسِھ  ناك  َرمألا  َّنأ  ىلع  َّرصأ 
. ةفئاز ٍتاءاعَّداو 

. ًابولصَم َتام   ، ضَرتفملا َحیسملا   ، عوسي َّنإ  َّمُث 
ارزع وبأ  َقَّلع  دقو   . هُبعش هیلع  َمكحو  هَمكاح  دقل 
كلذ ِنأشب  َشاِقّنلا  َّنأل  ٌرورسم  هَّنإ  لوَقلاب  طقف 

... ََّمث نمو   . ىھتنا ِدق  لُجَّرلا 

دقل : ‘‘ اِھّلُك َنینِّسلا  َكِلت  َلبق   ، لاق دق  هُّمع  ناك 
نم َماق  دق  عوسي  َّنأ  نیكاي : اي   ، ٍةراِشبب َكیلإ  ُتیتأ 

!’’ ًاّیح ِتوملا 

ِّكَّشلا ِتارامأ  َرَّكذتي  نأ  ىلع  اًرداق  ارزع  َلاز  امو 
ُریغ اذھ   . نونجم َتنأ   ‘‘ . هیبأ ِهجو  ىلع  َةرِخاسلا 

!’’ ِنكمُم

ناكو  . لیلجلا يف  انَمَّلك  دقو   . يسفنب هُتدھاش  ‘‘
’’. صخش ِةئم  ُسمخ  كلانُھ 

’’. هُِھبشُي اًصخش  ناك  دقل  لیحتسُم ! اذھ  ‘‘

ُتِعبت دقل  ؟  يخأ اي   ، اًمَوي َكیلع  ُتبذك  لھ  ‘‘
’’. اًِدّیج هُتفرع  دقل   . نیَتنس عوسي 
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اًصخش كلذ  ناك   . هَتيأر َكَّنأ  طقف  َتنَنظ  دقل  ‘‘
’’. رخآ

’’. هَسفن َعوسي  وھ  ناك  دقل  ‘‘

ناك هَّنإ  نوُّیسيِّرَفلا  لاق   ‘‘ . ديدش ٍفنُعب  ُهوبأ  َّجاحف 
! اذھ ِْركنُت  ال  لكیھلا ! حئابذ  َّدض  َمَّلكت  َبِعاتَم  َریثُم 
نم مھَدَرطو  ةفِرایَّصلا  َدئاوم  َبلق  هَّنأ  ُتعمَس  دقل 

’’. طوَِسب لكیھلا 

: عوسي لاق  دقو   . بعَّشلا نوُّشغي  اوناك  دقل  ‘‘
ةراغم هومُتلعج  مُتنأو   ، ةالص ُتیب  يتَیب  »

!«’’. صوصُل

!’’ ءامَّسلا َدوجُو  َركنأ  هَّنإ  نوُّیقوُّدَّصلا  لاق  ‘‘

، ءامَّسلا يف  َجاوز  ال  هَّنإ  لاق  دقل   . نیكاي اي  ال،  ‘‘
’’. كانھ ةكئالملا  َلثِم  نونوَكیس  َسانلا  َّنإو 

. هَّمع هوبأ  َلَداج  امیف  ًابايإو  ًاباھَذ  ُلادجلا  َّرمتساو 
َةلِصافلا َةَّوھلا  ارزع  َكردأ   ، تقولا ىضم  ذإو 

حَرَفلا هُرمغي  ًائداھ  هُّمع  ناك  دقو   ... امھَنیب
. ًاطخُس ُدادزي  اًفئاخو  ًاَطبحُم  ُهوبأو  ؛  نیقیلاو
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هذھ يكحت  َتیَضَم  اذإ  ةراجحلاب  َكنومجَریس  ‘‘
!’’ ةَّصقلا

. اولعف اذكھو 

انأف  ، حیسملا وھ  اذھ  َعوسي  َّنأ  َتنلعأ  اذإ  ‘‘
!’’ هب َكُمجرأو  لَّوألا  َرجحلا  ُطقَتلأس  يسفن 

. لعف اذكھو 

اذھك اًفيدجت  َّنإ  : ‘‘ دعب ام  يف  هل  ارزع  وبأ  لاق  دقو 
ٍءيش َّيأ  ُّطق  لَقُي  مل  َّمُث  هبعشلو .’’ ٌةناھإ   وھ 

. رَخآ

يذلا ُدیحولا  ُءيشلا  ناك   ، اِھّلُك َنینِّسلا  كلت  َدعبف 
. هِّمع ِتاِملَك  وھ  ارزع  نھذ  يف  ٍحوضو  ِرثكأب  َزرب 
. ٌّيح نآلا  وھو   . ًاّیح توملا  نم  ماق  دق  َعوسي  َّنإ  ‘‘

َعَمسي نأ  َعاطَتسا  دقو  ؟ ’’ كُتكوش َنيأ   ، ُتوَم اي 
، نینِّسلا َربع  اًرارَكتو  اًرارِم  ِتاِملَكلا  كلت  َءادصأ 
ام ُكِردُت  الأ   ‘‘ . حَرَفلاب َةنورقملا  هِّمع  َةكحِض  اھعمو 

ُحیسَم ءاج  دقل  رارحأ ! انَّنإ  ؟  يخأ اي   ، اذھ هینَعي 
’’. حیسملا وھ  َعوسي  َّنإ   . اًریخأ هللا 
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، تاِملَكلا كلت  َِتكسُي  نأ  َنینِس  َلاَوط  َلواح  دقو 
... حیسملا ءاج  دقل  : ‘‘ يِّوَدُت لاَزت  ام  اھَّنأ  ریغ 

’’... حیسملا

ٌبلَك  ، مانصأ ُِدباع   ، ّيَنثَو ٌلجر  انھ  اھ   ، نآلاو
َتیب ُبلقي  ناك  هروضُح  ُدَّرجُم   ، سیسخ ٌّينامور 
اًحراط  ، جراخ ىلإ  ًالخادو  بقع  ىلع  اًسأر  ارزع 

: ّلُكلا َرثكأ  ارزع  َعَّور  املاط  يذلا  دیحولا  َلاؤسلا 
’’ ؟ كلوق َبسح  عوسي  ُنوكي  نَم  ‘‘

؟ اذھ َّيلع  ُبلجت  اذامل  ؟  ّبر اي   ، اذامل

ُنوكي نَم  َُملعي  نُكي  مل  ارزع  َّنأ  ُةقیقحلا  َِتناك 
ریغ  ، رمألا يف  َِرّكفُي  نأ  نم  اًفئاخ  ناك  دقو   . عوسي
َناك وھف   . نیح َّلك  َلءاست  ِهبلق  میمَص  يف  هَّنأ 
نأ نم  اًفوَخ  َرثكأ  ناك  هَّنأ  َّالإ   ، ٍجار َهبِشو  اًقاَّوت 

. هِسفنب َّقحلا  َنَّیبتي 

ىَّتح َقِحُس  دقل   . ربَق يف  هِّمع  ُنامثُج  نَفدُي  مل 
يف َلَّلحتي  يكل  َكِرُتو   ، ةراجِحلا ِلِقث  تحت  توملا 
ِّيأل ٌبیھر  ٌریصم   . ةنيدملا ِراوسأ  جراخ  ٍةَّوُھ 

. عوَسیب َنَمآ  هَّنأل  هُّلُك  َكلذو  ناسنإ !
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مل  ، فینعلا وحنلا  كلذ  ىلع  هُّمع  َتام  امدعب 
. ّيرصانلا عوسي  نع  وأ  هنع  ةدِحاو  ٍةِملَكب  َْسبنُي 

ِقوطنملا َریغ  َنوناقلا  َتاب  اًدعاصف  مویلا  َكلذ  نمو 
نم ًاّيأو  ُّطق  ْدَجوُي  مل  نَیلُجرلا  نم  ًاّيأ  َّنأ  هب 
دقو  . ىرخُأ ًةَّرم  هب  هُّوفَّتلا  مدع  بجي  نیَمسالا 
ٍثالث َلاَوط  ِلاونملا  اذھ  ىلع  ُلاحلا  ِتَّلظ 

. ةنس َنيرشعو 

... ىرج ام  اًمامت  َيسن  هابأ  َّنأ  َّنظ  دق  ارزع  ناكو 
برُقب اًدعاق  ارزع  ناك  هیف  يذلا  مویلا  َكلذ  ىَّتح 

. رَضَتحُم ـ لا ِهدلاو 

ناكو  . ًةكََرب ارزع - اخأ  ينْمأ - ىطعأ  دق  هوبأ  ناك 
اًرظتنُم  ، ًالیلق َعَجارتو  ينْمأ  َفقوف   . اًریصق ُتقولا 
َكسمأو  ، هیَتبكُر ىلع  ارزع  اثج  َّمُث   . لجألا َءاضِقنا 

ٍءطُبب هَسأر  هوبأ  َرادأف   . َهيِّزعُي نأ  ًالِواحُم   ، هیبأ َِدیب 
لھ : ‘‘ ةِقلقملا ِتاملكلاب  َسمھ  َّمُث   . هیلإ َرظنو 

’’ ؟ باوَّصلا ُتلعف 

تَدِّدُس ٍةبرضك  ارزع  ىلع  تاِملَكلا  كلت  ْتَعقو 
. هوبأ َمَّلكت  امب  لاحلا  يف  َملَع  دقل   . هتَدِعَم ىلإ 
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. معن هل : لُق  هْبِواج ! : ‘‘ ًةلئاق هیلإ  ارزع  ُّمُأ  َتلَّسوتو 
’’. اًمالس ِهِطعأ 

. كلذ ْعطَتسي  مل  ارزع  َّنأ  َّالإ 

دقل : ‘‘ فنُع يف   ، ىرحألاب ينْمأ  َمَّلكت   ، ٍذئدنع
نأ بجي  ُةعيرشلا   . يبأ اي   ، بئاصلا َرمألا  َتلعف 

’’. قَّبطُت

ناك ول  اذام  : ‘‘ هیلإ اًرِظان  ارزع  وبأ  َّلظ  َكلذ  عمو 
’’ ؟ اًحیحص كلذ 

َدارأو  . هلخاد يف  ُروثي  َرعُّذلا  ُِهبشُي  ام  ارزع  َّسحأ 
اي  ، يِّمع ُتقَّدص  دقل  : ‘‘ لوقي نأ  َدارأ   . مَّلكتي نأ 
ِول امك   ، ةدورُبب هیلإ  َقَّدح  ينْمأ  َّنأ  َّالإ  يبأ .’’

ْتَقَّدحو  . وھ َباجأ  امك  ِةباجإلا  ىلع  هَرابجإ  ىغَتبا 
ملف  . ةباترُم  ، ًةعاترُم  ، ًةرِظتنُم  ، اًضيأ هُّمُأ  هیلإ 

. مُّلكتلاب َكیھان   ، َسُّفنتلا ىَّتح  ْعطَتسي 

. ناك امھم   ، ٍءيش ِّيأ  ِلوَق  ىلع  ُناوألا  َتاف  َّمُث 

ىضقنا ِدقل  : ‘‘ ةجَرفُم َهبِش   ، ةَّقِرب هُّمُأ  َتلاقف 
َرداغو  . هیبأ يَنیَع  تَقبطأو  تَنحنا  َّمُث  لَجألا .’’
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أدب  ، قئاقد عِضب  َدعبو   . ةملك َنوُد   ، ةفرُغلا هوخأ 
يف نولِولَوُيو  نولِوعُي  نورَجأتسملا  نوباَّدنلا 

. جراخلا

ِةبوعُص عم   ، كلذ َتبقعأ  يتلا  َنینِّسلا  يفو 
، هدالوأو هتجوزلو  هِسفنل  َقزِّرلا  ارزع  ِبْسك 
. هیبأ راضِتحا  ِشاِرف  َبرُق  هب  َرعش  دق  ام  َيسن 
يف َهیَِسن   . هتاِبّلطتُمو هلغُش  ِةَّدح  يف  َكلذ  َيسن 
َُهیَِسن  . عَمجملا يف  هئاقدصأ  نیب  َدَجوي  نأ  ِهّبُح 

. ةنِمآلا ِهدوجو  ِدودُح  َنمِض 

ىلإ هَعفد   ، اذكھو  . لاؤسلا َيقب   ... كلذ عم 
يف َلَّخدتي  نأ  ُِنكمُي  ال  ُثیح   ، ِهنھِذ ِبِھایغ 
يف  ... اًرِدان هُدِواعُي  َّلظ  هَّنأ  ریغ   . اھَدِّقعُي وأ  هتایح 

. هِمالحأ

ارزع اي   ، انأ يَّنإ  ُلوقت  نَم  : ‘‘ لوقي ٌقیقر  ٌتوص  ناك 
ٍلُجر ِةھَجاوُم  يف  هَسفن  ارزع  ىري  َّمُث  ؟ ’’ نیكايراب

انأ نَم   ‘‘ . ریماسَم َبودُن  هامدقو  هادي  ُلِمحت 
’’ ؟ كیلإ ِةبِسّنلاب 

َقبس يذلا  ُبيرغلا  ُساسحإلا  كلذ  هَدواع   ، نآلاو
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، ًاّيوق هَدواع   ، دیعبلا ِنَمَّزلا  َكلذ  يف  هب  َرعش  نأ 
َِرّكفُي نأ  ىشخي  ناك  اًئیش  هلخاد  يف  اًثِعاب   ، اًرِسآ
ُتاَّقد ْتَعراستف   . هَھجاوي نأ  نم  ُعاتريو   ، هیف

ول امك  َّسحأو   . هردص َلخاد  ُقُفخت  ٍةِحنجأك   ، ِهبلق
وأ  ... هنع َطُقسي  نأ  ُكِشوُي   ، فُرُج اَفَش  ىلع  ناك 

. هنم َذَقنُي 

! يندِعاس  ، هلإلا ُّبَّرلا  اھُّيأ 

؟ اًحیحص كلذ  ناك  ول  اذام 
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١٩

تناك دقل   . اھیلإ سُقرَم  َرظن  اَّم  لـ اثاَفت  ُهجو  َدَّروت 
اَھتدِعَم َْتلعج  ٌةَّدِح  نیَتنكادلا  نیَتَِّیّنُبلا  هیَنیع  يف 

َلبق اَھلأس  دق  ناكو   . عَراسَتي اھَضَْبنو  جَّنشتت 
يف اھَّنكلو   ، كلذ تَركنأف   . اھُعِّورُي لھ  ماَّيأ  ِةعضب 
ُرعشت اَّمم  اًءزُج  ُفوخلا  ناك  ْنإ  َتلءاست  ُدعب  ام 

... ٍّيمَمُأ ٍلُجرب  يمانَتملا  اھناِتتفا  ِنم  ُفوخلا   ، هب
. َّلقأ ، ال  ٍّيناموُرب

ِّيأ نع  ُفلتخي  نايریلاڤ  سُنایشول  سُقرَم  ناك 
، اًفیطل ناك  هَّنأ  َعمف   . اًموي اثاَفت  هتفَرَع  ٍلُجر 

هتَعمَس دقو   . ًایساق َنوكي  نأ  ُنكمي  هَّنأ  ْتَّسحأ 
ىلع ًةرِخاسو  ًةدراب  ْتََدب  َءایشأ  اھیبأل  ُلوقي  ًانایحأ 
ًةَّیلباق هيََدل  َّنأ  ْتَّسحأ  اھَّنأ  ریغ   . َرطَخلاب ُرذنُي  ٍوحن 

، حير هُعفدت  ٍلُجر  َلثم  ناك  دقف   . حارجنالل ًةبیھر 
َمغُر اھاَّدحتيو   ، اھُباعیتسا ُلیحتسي  ىًوق  ُحفاكُي 
ُهبِش وھ  لب   ، ّيتاذلا هرامَِدل  هَسفن  اًضِّرعُم   ، كلذ

. هیلإ ٍقاَّوت 

اھیبأ ىلإ  ُمَّلكتي  َسُقرَم  ًةَّرم  ّصلاب  ِةفدِ ْتَعمس  دقو 
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، اثاَفت تَِملعو  ُّبحت هللا.  تناك   ، اھَفَرَع ٍةأرما  نأشب 
ام يذلا  وھ  ةأرملا  كلتل  سُقرَم  َّبُح  َّنأ   ، اھِسدَحب
َّدُب الف   ، هُبلطي ام  ناك  امھمف   . هَریكفت ُدِفنَتسي  ناك 

. اھب ًةقالع  كلذل  َّنأ 

سُقرَم ُلثم  ٌلُجر  اھُّبحُي  نَم  ُلاح  ُنوكت  فیك   ، ىرُت
لاق دقل  ؟  ديدشلا ِذاوحتسالا  اذھ  ِلثمب  نايریلاڤ 
اھَّنإف  . اھنع َّلختي  مل  َكلذ  عمو   ، تتام َةأرملا  َّنإ 

ِتاظحَّللا يف  ىَّتح   ، ةظحل ِّلُك  يف  هعم  تناك 
اثاَفت ىلإ  ُرظني  ناك  ْذإ   ، ّيلاحلا ِتقولل  ةھباشملا 

. زیكرت ِّلُكب 

. هیف ُِرّكفُي  سُقرَم  ناك  اَّمع  اھَسفن  اثاَفت  ْتلَءاس 
ول ًةِیّنمتُم  ماَّيألا  هذھ  يف  اھَسفن  ْتَدجو  ام  ًابلاغو 

. يھ اھُّبحُيو   ، اھَدقفو اھَّبحأ  يتلا  َةأرملا  ىسني 
ىلع هعم  َنوكت  ْنأل  اًقَوت  ًانایحأ  تَحفاك  دقو 
َنآلاو  . هیَنیَع يف  َرُظنتو   ، َهتوَص َعمستو   ، حطَّسلا
نايریلاڤ سُقرَم  َّنأ  ول  ُلاحلا  ُنوكت  فیك  َْتلَءاست 

. ًالعف ُرعاشملا  هذھ  اھتَعَّور  دقو   ... اھیلإ هَدي  َّدم 

يذلا نمَّزلا  ُذنمف   . اًمَّرحُم سُقرَم  ناك  دقل 
يتأت ايَالبلا  َّنأ  اھوبأ  اھَمَّلع   ، هرَّكذتت نأ  ُعیطَتَست 
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َجاوَّزلا ٍحوضُوب  ُّبرلا  مَّرح  دقو   ، ّبَّرلا نایصع  نم 
دق نيریثك  نِیّیمَمُأ  َّنأ  ٌحیحص   . مُمألا نم  َطلَتخملا 

َثُدحي نل  اذھ  َّنكلو   ، اودَّوھتو اونتَتخاو  اوَدَتھا 
هللا، نع  ُثحبي  ناك  هَّنإ  لاق  دقل   . اًدبأ َسُقرمل 
َّنإ ىَّتح   . عطاق ٍّدح  ىلع  ْتَوطنا  هَتلئسأ  َّنكلو 

. سوملم َهبِش  َناك  ِهبلق  َلوح  َبورضملا  َروُّسلا 

؟ ةقیقحلاب َدَجي  نأ  وجري  ناك  اذامو 

ُقوفي اًتقو  سُقرَم  عم  َيِضمُت  نأ  اھوبأ  اھل  ْدرُي  مل 
َلاوحألا َّنأ  ریغ   ، كلذ َببس  َيھ  تَمھَف  دقو   . َّدحلا

َْلبقت مل  اھَّمُأ  َّنأل   ، هعم دوجولا  ىلإ  اھتََّرطضا 
، مَوي ِلَّوأ  يف  اھَّنإف   . حطَّسلا ىلإ  َدوعصلا  ىَّتح 

َمِدخأ نل  : ‘‘ تلاق  ، تیبلا ىلإ  َسُقرَمب  ِنایتإلا  َدنع 
نیح  ، َتَلت يتلا  ماَّيألا  يفف   ، اذل ٍّينامور ’’! َّيأ 
ىلع َعقو   ، هتباِتك ةلواط  ىلإ  ُسلجي  اثافت  وبأ  ناك 

. سُقرَمب ُءانتعالا  اھقتاع 

ُرثكأ اھَّنأب  ْتَرعش   ، حطَّسلا ىلإ  تَدِعَص  امَّلكو 
. اًفاِشكنا ُرثكأ  ََّمث  نمو   ، هیلإ َاباِذجنا 

ِهتَقلمَح ءاَّرج  نم  اھمسج  يف  ُةرارحلا  ِتَّبد 
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. ةتباثلا

ِتنأ - ‘‘ اھيََدي نم  َزبُخلا  ُذخأي  وھو  سُقرَم - اھل  َلاق 
هُِعباصأ ْتَّسمو   . اھل َمستبا  َّمُث  مویلا .’’ اًّدج  ٌةئداھ 

. اھلاصوأ يف  ٌةرارح  ْتَثَعبناف   ، اًقیقر اًّسم  اھَِعباصأ 
مل اھَّنكلو   ، اًضَرَع َتلصح  ةسَمالملا  َّنأ  ْتَملَع 

تَضفخف  . فطُلب اھَسََفن  َِسبحت  نأ  َّالإ  ْعطَتست 
اي  ، ِكُبطَخ ام   ‘‘ . هعم اھلُعافت  َلایِح  ًةكبترُم   ، اھیَنیع
اَھبلق َلعج  نأ  َّالإ  هلاؤس  نم  ناك  امو  ؟ ’’ ةریغص

. عَرسأ ُّقدي 

َسیل - ‘‘ ةَّيوس ٍلاح  يف  َنوكتل  ًةدِھاجُم  َتباجأ -
ُشاعترالا اھَعزفأ  دقو  يِدّیس .’’  ، ٍبطَخ نم 

. اھتوَص يف  ُّيبَصَعلا 

’’ ؟ َّيلإ َنيرُظنت  اًذإ ال  اذامل  ‘‘

ناك  . هلُّمأت ىلع  اھَسفن  تَمغرأو  اھَسأر  ْتَعفرف 
َةطیحملا َةرََشبلا  َّنكلو   ، هھجو نع  َلاز  دق  ُمَرَولا 

. رارِفصالا ضعب  اھیفو  ةقماغ  ًةَّیناوجرُأ  تناك  هیَنیَعب 
ىلع ىَّشمتو  َضھن  ُثیحب  ًةياِفك  ىفاَعت  ْنإ  امو 

. َهتَّوُقو ةخماشلا  هَتفقِو  َْتظحال  ىَّتح   ، حطَّسلا
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امَّبُر ةمیسولا  هَحِمالم  َّنأب  ُنیقیلا  اھَجلاخ  دقو 
نآلا َمستبا  ِذإو   . اَھلْبق ٍتاریثك  ٍءاِسن  َسوؤر  تَخَّود 
هیَتفش نم  ٌةریسي  ٌةَءاِوتلا  َِتلعج   ، ديدج نم 

. طبھت اَھتَدِعَم 

َّرمحا  ، همف ىلإ  ُقِّدحُت  تناك  اھَّنأ  ْتَكردأ  ذإو 
ُِرّكفُیس اذام   ، ىرُت  . اھیَنیَع ْتَضفخو  ًالجخ  اھُھجو 

؟ اھنأش يف 

ِتنأ  ‘‘ . حطَّسلا ِطئاح  ىلإ  هَكِرَو  سُقرَم  َدنسأ 
َّنإف ىضم .’’ ام  يف  اھُتفَرَع  ٍةاتفب  ينَنيِرّكذُت 
اھُنأش  ، هتالَماجُم ىندأ  َلایِح  ُكبترت  تناك  ةَّسدَھ 

. ةَّباشلا هذھ  ُنأش 

ىلع َملألا  َءامیِس  ْتأرف   ، ًةیناث اھَسأر  اثاَفت  ْتَعفر 
’’ ؟ اًّدج ًةلیمج  تناك  لھ   ‘‘ . هھجو

تناك ال،  : ‘‘ ةنيزح ًةماستبا  اًمِسَتبُم  باجأف 
. قفِرب اھَنقذ  َّسمو  ٍفطُلب  هَدي  َّدم  َّمُث  ةطیسب .’’
نأ ِكنأش  نم   . اًّدج ٌةلیمج  ِتنأ   ، ةریغصلا اثاَفت  اي  ‘‘
نم ِكیَمدق  َدنع  َنوُبَحي  اموُر  لاجر  َعیمج  يلَعجت 
نأ ءاِسّنلا  نأش  نمو   . ِكنِم ةدِحاو  ٍةماِستبا  ِلجأ 
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’’. ةریَغلا نم  َنلزَھي 

َلایِح ءايرِبكلا  نم  بيرغ  ٍساسحإب  اثاَفت  ْتَرعش 
ْنُكت مل  اھَّنأ  تَِملع  دقل   . اھل هريدقت  ِةقيرط 
لاجِّرلا ِرظن  ِةقيرط  َءازإ  َءایمَع  تناك  الو   ، ةطیسب

ول ًانایحأ  ْتَّنمتو   . رئبلا ىلإ  يشمت  يھو  اھیلإ 
امك ُلاجرلا  اھیلإ  َرُظني  ىَّتح ال  ًةطیسب  تناك  اھَّنأ 
. ةلیمج اھَّدع  سُقرَم  َّنأ  اھَّرَس  ْنكلو   . اَّینودأ َرظن 

ِّيأ نم  ةیلاخلاو  ةمعانلا  َةرَشبلا  سُقرَم  َسمل 
ىلع نَمَّزلا  نم  ىضم  مك   . اثاَفت ِّدخ  ىلع  ٍبیع 
امك ٍةدِحاو  ىلإ  ِهھُّبنت  ِدَّرجُم  ىلع  وأ   ، ًةأرما هسَمل 
ِضْبَّنلا َقوف  ًالوزُن  هُعباصأ  ْتَقلزناو  ؟  نآلا َهَّبنت 

نُكت مل  : ‘‘ ًالئاق هَدي  َدعبأ  َّمُث   . اِھتَرجنَح يف  عيرَّسلا 
َُملاعلا ىري  اھب  يتلا  ةقيرطلاب  ًةلیمج  ةَّسدَھ 

’’. اھب ينُِرّكذُي  ام  امھ  ِكَتعادوو  ِكتءاَرب  َّنإ   . لامجلا

دق ِهنوَك  َمغُرو   . ديدج نم  هُھجو  َرَّدكت  نأ  َثَبل  امو 
. ىرخُأ ٍةاتف  يف  ُِرّكفُي  ناك  هَّنأ  تَِملَع   ، اھیلإ َرظن 
، اًّدج اًریثك  اھَتَببحأ  كَّنأ  َّدُب  ال   ‘‘ . ءودھب تَمَّلكتف 

’’. يِدّیس
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َحاشأو اھُّبحُأ .’’ ُتلز  ام  : ‘‘ اًمومغَم اھل  لاقف 
نل : ‘‘ فاضأو  ، ِهكَنَح يف  ٌةلَضَع  ْتَضبن  َّمُث   . هيَرظانب

!’’ ریخألا ِقَمَّرلا  ىَّتح  اِھّبُح  نع  َّفُكأ 

لھ  ‘‘ . هب َفرتعت  نأ  ْتَدارأ  اَّمم  َرثكأ  هُتاِملَك  اھَتنزحأ 
سُنایشول سُقرَم  اي   ، رادقملا كلذب  َكتَّبحأ 

’’ ؟ نايریلاڤ

ًةَّرم ةاتفلا  ىلإ  ُقوَف  نم  َرظنو   . ةرارمب هُمَف  ىوَتلا 
اَّم لـ ًابيرقت  اثاَفت  ِرمُع  يف  ةَّسدَھ  تناك   . ىرخُأ
انیَع تََدب  فیك   . اِھّبُح يف  اًعقاو  ناك  هَّنأ  َكردأ 
امك اًمامت   ... نوكلا رارسأ  َعیمج  نیَتنِزَتخُم  ةَّسدَھ 
ىرخُأ َءایشأ  َظحال   ، اَھبقار ذإو   . نآلا اثاَفت  انیَع  تََدب 
اھیَنیَع يف  ناكو   . نيَدِّروتُم اھاَّدخ  ناك  دقف   . اًضيأ
َقوف ًالھس   ، ًالھس نوَكیس   . قیقر ٌَقلأ  نیَتَِّیّنُبلا 

. اھَّلغتسي نأ   ، ّدَحلا

اثاَفت اي   ، ّبُحلا نأشب  ًاتاتب  َثَّدحتن  نل  انأو  ِتنأ  ‘‘
َهنأشو َكَرتُي  نأ  ِلضفألا  نم  ٌعوضوم  هَّنإ   . ةریغَّصلا

’’. ةَّيدوھيو ٍّينامور  نیب 

ًالَجَخ َّدشأ  َْتتابف   ، اثاَفت َرعاشم  ُةبیخلا  ِتَحَرج 
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اھَفطاوع َّنأ  َتبِسَح  دق  تناك   . مَّلكتت نأ  نم 
دق اھَّنأ  نآلا  َحضَّتا  ِنكلو   ، ةَّیفَخو ٌةَّيِّرس  هَھاجُت 

سُقرَم اھأرق  دقل   . اًمامت ًةَّیبغ  اھَسفن  َْتلعج 
َرافسألا أرقي  اھوبأ  ناك  اھب  يتلا  ِةلوھُّسلا  ِلثمب 

امیفو  . اھَھاجُت ٍءيشب  ْرُعشي  ملو   ، ةسَّدقملا
ْترادَتسا  ، اھیَنیع يوكي  ُعمَّدلاو   ، نادَّقوتي اھاَّدخ 

. هنمو حطَّسلا  نم  َّرفَِتل 

ُرِخآ : ‘‘ ةنوشُخب لاقو   . اھیَِفتكب سُقرَم  َكسمأ 
، اھَفاجترا َّسحأو  ِكؤاذيإ .’’ وھ  َهلْعَف  ُديرُأ  ٍءيش 

ِّدحلا َقوف  ًةيِرغُم  تناك  دقل   . اھیلع هيََدي  َّدشف 
اھَرادأو  . لُجر ِنھذ  نم  لابلا  َةحار  ُدِّدبُت  ُثیَحب 

نأ َدارأو   ، وھ اَھبَّبس  اًعومد   ، اھَعومُد ىأرف   ، هَوحن
نأ ُنكمُي  ٍرمأ  َرخآ  كلذ  ناك  امَّنإ   . اَھيِّزعُيو اھَّمضي 

. هب َموقي  نأب  هِسفنل  َحمسي 

ِرَوط يف  تناك  دقل   . هیلإ اھِھُّبنَتل  اًمامت  اًكِردُم  ناك 
ًةَمعفُم  ، حَّتفتي ٍةرھز  ِمُعرُبك   ، ًاّیمسِج ِظاقیتسالا 
ىضم ام  يف  َعَّتمت  دق  وھ  ناكو   . ةبوذُعلاو ةراضَّنلاب 
اینُّدلا هتاجایتحا  اًِعبشُم   ، هذھك ٍتاظََحل  ِلالغتساب 

مل  ، نیكايراب ارزع  َةنبا   ، اثاَفت َّنأ  َریغ   . ةعتملا ىلإ 
. ةَّسدَھ َلثم  تناك  دقل   . اَھلثِم ًةأرما  ِوأ   ، ايِرأ نُكت 

556



. دودُحلا ىصقأ  ىلإ  ةَّسدَھ  َلثِم 

وأ  ، رخآ اًموي  : ‘‘ ًالئاق  ، اھنع هيََدي  سُقرَم  َحازأ  َّمُث 
’’. لحرأف  ، نیَموي

ًةیِسان  ، هیلإ اھَرظن  ْتَعفرو  اھَسََفن  اثاَفت  ْتَسبح 
َنوكت نل   ‘‘ . هئاقب ىلإ  اھقَوت  ةرمغ  يف  اھَكاِبترا 
بجي  . يِدّیس  ، اذكھ ًالجاع  ِرفَّسلل  ٍدادعتسا  ىلع 
َكُتَّوق ُدعب  كیلإ  ْعجرت  مل   . كُعُلضأ ىَفشُت  نأ 

’’. اًمامت

، هِعُلضأ ىلع  هنم  َرثكأ  اِھبلق  ىلع  اًقلَق  ناك  اَّم  ـ لو
انھ ُلاوحألاف   ، كلذ عمو  : ‘‘ دودشم ٍمَف  نم  َلاق 
ََّثب دقل  ّدَحلا .’’ َقوف  ٌةحيرُم  حطَّسلا  اذھ  ىلع 
هیلإ ةلیمج  ٌةَّباش  َرُظنت  نأ  اًّدج  ًاناَّتف  اًروعُش  هیف 
ِّبُحلا يف  ِعوقولاب  هاَّيإ  ًايرغُم   ، نآلا اثاَفت  تَرظن  امك 
اًسئوُم َنوكي  نأ  َّدُب  ال  اثافََتل  هُّبُح  امَّنإ   . ديدج نم 

. ةَّسدَھل هُّبح  ناك  امك 

’’. كيأر نع  ِلودُعلاب  يبأ  َكُعنقُیس  ‘‘

’’. دِقتعأ ال  : ‘‘ ًالئاق  ، ةنيزح ًةماِستبا  َمستباف 
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ىأرو  . ءاسملا لولُح  َدنع  حطَّسلا  ىلإ  ارزع  َدِعَص 
يك َءاج  هَّنأ  َملعف   ، هَیباجِح ًايَِدترُم  ناك  هَّنأ  سُقرَم 
ًةئیطب ٍتاكَرَح   ، هتانيرمت سُقرَم  َعباتو   . ِيّلصُي

َةلمعتسملا ِریغ  ِتالَضَعلا  ِديدمت  ىلإ  يمرت 
ىَّشمتي ارزع  اًسالتخا  َبقار  دقو   . اھديدشتو

َنیب هيََدي  اًِعفارو   ، هیَتفش اًكِّرحُم  حطَّسلا  ىلع 
ول امك  هَسأر  ُعفريو  ُفَِقي  ًانایحأ  ناكو   . رَخآو ٍنیح 

ُِفنأتسي َّمُث   . ةبراغلا سمشلا  َءفِد  ُسِمَتلي  ناك 
ْدُجسي مل   . تمَِصب هھلإ  ىلإ  اًِمّلكتُم   ، َيشملا
ةَّسدَھ تناك  امك  هیَتبكُر  ىلع  ُثجي  ملو  ارزع 
سُقرَم َّنأ  َریغ   . اموُِرب ةراَّدلا  ِةقيدح  يف  ُلعفت 
َقمُع ًةقیمع  تناك  هِھلإل  ارزع  ةَّبحم  نأ  َّسحأ 

. ةَّسدَھ ِةَّبحم 

ريرسلا ىلع  ىخرَتسا   ، اًم ـ ِّلأتمو ًابَعتُم  ناك  ذإو 
. بِرَشو  ، ءاملا َضعب  هسفنل  َّبصو   . ّظلا ّلِ يف 

ُثیح  ، ةمیخلا ىلإ  برقألا  ِطئاحلا  َدنع  ارزع  فَّقوت 
بورُغلا ِناولأ  ىلإ  َرظنو   . اًِئكَّتُم ُّيناموُّرلا  ناك 

َكَّنإ اثاَفت  يل  تلاق   ‘‘ . ةَّیلاقترُبلاو ءارمحلا   ، ةیھازلا
’’. ماَّيأ ِةعضب  ِنوضغ  يف  َلیحَّرلا  يونت 
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َرَّسیت اذإ  اًدغ  ُلَحرأ  ول  ُّدوأ  : ‘‘ اًمِّھجَتُم سُقرَم  لاقف 
ًایفاك ًءالب  كتلئاعل  ُتبَّبس  دقل   . رمألا ُبیترت  يل 

’’. يغبني اَّمم  َرثكأ  ِعضولا  اذھ  ِةلاطإ  َنود 

’’ ؟ يتنبا نأشب  وأ   ، يتجوز نأشب  ُمَّلكتت  لھ  ‘‘

َدعبو  . دَّدرتو  ، ةَّدِحب ُقوف  ىلإ  هَرظن  سُقرَم  َعفر 
َكُتجوز ْتَسبح  دقل   . امھیَتِلك نأشب  : ‘‘ لاق ٍةظحل 

اَّمأ  . كِحطس ىلع  انأ  امیف   ، لفسألا يف  اھَسفن 
سُقرَم َّسحأف   ، ًالیلق هَسأر  ارزع  َرادأو  ’’ ... اثاَفت

اي  ، اًّدج ٌةلیمج  َكُتنبا   ‘‘ . هُمف َطَسبناف   . هیَنیَع َریثأت 
’’. اِھبابش ِلَّوأ  يف  ٌةَّیبص  يھو   . ارزع

دقو  . ةملكب ارزع  ِْسبني  مل  اھیف  ٌتاظحل  تَضَم 
ىفاعتت نأ  ىلإ   ‘‘ . ىلُعلا يف  موجُّنلا  ىلإ  َقَّدح 

’’. ةعَّسلاو بحَّرلا  ىلع  اندنع  ىقَبت  نأ  كل   ، اًمامت

ىلع تنأأ  : ‘‘ ةرِخاس ٍةماِستباب  سُقرَم  ُمف  ىوَتلا 
’’ ؟ ةمكِحلا نم  اذھ  َّنأب  نیقي 

، ةلیمج يتنبا  َّنأل   ‘‘ . ًةرشابُم هیلإ  َرظنو  ارزع  َرادف 
ٍلُجر ىلإ  تَرظن  دق  اھتایح  يف  ٍةَّرم  َلَّوأو 
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’’ ؟ ناسِْحتساب

ةحارَّصلا هذھ  َلثم  َعَّقوت  دق  سُقرَم  نُكي  مل 
ٍةحارِصب لاقو   . ارزعب هُباجعإ  َدادزاف   . ةئداھلا

اَمأ  . حطَّسلا ىلإ  ُتنبلا  َدَعصت  َّالأ  ُلَضفأ  : ‘‘ ةِلثامُم
ًَةِلفاح هُتماستبا  َتناكو  ؟ ’’ ّينامور ِيّنأ  ُرُكذت 
ِریياعملاب  ، سِرتفُم ٌشحَو   ‘‘ . تاَّذلا ءاردزاب 

ىلإ ًةفاضإ   ‘‘ . هُتماِستبا ِتَشالت  َّمُث  ةَّيدوھیلا .’’
، ّكش َنود   ، كل َبَّبس  دق  كتیب  يف  يدوجو   ، كلذ
ول  . ِكتجوزب كیھان   ، ِكبعش نم  يھتني  ال  ًءَالب 

’’. اًمیكح َتنكل   ، يداولا كلذ  يف  ينَتكرت 

هیَِّقَلت نم  ٌریخ  سانلا  يديأ  نم  ءَالبلا  ُةھَجاوُم  ‘‘
’’. َِدي هللا نم 

لاقو  ، ًةقیقر ٍَةيِرخُس  َةكحِض  سُقرَم  َقلطأ 
. ًةأجف هبنج  يف  ٌّداح  ٌملأ  ىرسو  هللا ’’! : ‘‘ اًسِماھ
، ارزع اي   ، حلاص ٌلُجر  َتنأ   ‘‘ . هَسفن َدھجأ  دقل 
ىلع ءارولا  ىلإ  ىقلَتسا  َّمُث  لَّفغُم .’’ َكَّنكلو 
يغبني ناك   ‘‘ . نَھَِوب ِّلظلا  ناكم  ىلإ  َقَّدحو   ، لھَم

’’. قُدنُف يف  يَنیِقلُت  نأ  كل 
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’’. َكِلبقتسي نأ  ٍدحاو  ُّيأ  لبقي  مل  ‘‘

َسََحل ذإ  هَسََفن  ََسبَح  َّمُث   ، كحضي سُقرَم  أدب 
َِرّكفُي نأ  َلواحو   ، ِهنانسأب َّرصف   . هِعُلضأ َنِطاب  َُملألا 

. ملألا ریغ  ام  ٍءيش  يف 

امَھلمحو نَیباجِحلا  َّلحو   . حطَّسلا ىلع  ارزع  َدعق 
نولَّفغُم ِلاجرلا  ُعیمج  : ‘‘ لاقو  . هيَدي يَتحار  ىلع 

نأ نوعیطَتسي  ال  ام  َنوديرُي  لاجِّرلاف   . ام ٍةقيرطب 
’’. هوزوحي

َسلج ىَّتح  هَسفن  َعفدو   ، سُقرَم َلفجأف 
يَنیَع َلوح  ةقیمَعلا  َديداخألا  لَّمأتو   . اًمیقَتسُم

’’ ؟ خیش اي   ، هَزوحت نأ  ُعیطتست  ال  يذلا  ام   ‘‘ . ارزع
ٍةصرُف لَّوأ  يف  هاَّيإ  هیطعُیس  وھف   ، كلذ ناك  امھم 

يف  . فََرت َلئاسو   ، تاناویح  ، لضفأ اًتیب   ... حَنست
. هَدارأ ٍءيش  َّيأ  نیكايراب  ارزع  َيطعُي  نأ  ِهعسُو 

َناكلو ؛  اًتْیَم َناكل   ، ارزع الَولف  ؟  كلذ ُلعفي  اذاملو ال 
. هيركلا يداولا  َكلذ  يف  ُلَّلحتي  هُمسج 

نأ ينُِنكمُي  ال   ‘‘ . نَیباجِحلا ىلع  هیَتضبق  ارزع  َّدش 
ىلإ َرظن   ، ةبیئك ٍةماِستبابو  خونخأ .’’ َلثم  َنوكأ 
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َرِعاشمب ُحوبي  اذاِمل  لءاستو   ، نايریلاڤ سُقرَم 
ىلع ٍّيناموُِرلو   ، نمؤم ِریغ  ٍصخشل  هذھك  ٍةقیمع 

. ديدحَّتلا ِهجو 

’’ ؟ خونخأ ُنوكي  نَم  ‘‘

عم ُلُجَّرلا  ُریسي  امك  هللا  عم  خونخأ  َراس  دقل  ‘‘
. ىسوُم  ، مَدآ هللا : اودھاش  َنورَخآ   . هل ٍقيدص 
ىَّتح اًّدج  هللا  َّرَس  ٌبلق  هل  ناك  طقف  خونخأ  ْنكلو 
َّمُث َتوملا .’’ َقوذي  نأ  نود  ءامَّسلا  ىلإ  َفِطُتخا 
ءامس يف  ةنكادلا  ِةَّیلمخملا  ِةقرُّزلا  ىلإ  َرظن 

’’. هلجأل ِيّلصُأ  ام  وھ  كلذ   ‘‘ . ءاسملا

’’ ؟ توملا َقوذت  َّالأ  ‘‘

ٌءزج وھف   . توملا نوقوذي  سانلا  ُعیمج  ال ! ‘‘
ُّرَُسي ٍبلق  ىلإ  ُقوتأ  ِيّنإ   . ةایحلا نم  ٌّيعیبط 

’’. ّبَّرلا

نأ ةَّسدَھ  ْتَدارأ  دقل   ‘‘ . ًایساق سُقرَم  ُهجو  ادغ 
!’’ توملا كلذ : اھل  َبلج  ام  كیلإو  هللا،  َّرَُست 
َریغ مُكنم  اذھ  مكُھلإ  ديرُي  اذام   ‘‘ . هانیَع تَماغو 
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’’ ؟ مكئامد نم  ٍةطقُن  ِّلُك 

’’. ةعاطلا ‘‘

ِّيأب ةعاطلا ! : ‘‘ اھنیَع ةِملَكلا  كلت  سُقرَم  َظفلف 
’’ ؟ نََمث

’’. نَمَّثلا ناك  امھم  ‘‘

قوف ةَّلظملا  نم  ِيّلدتملا  َءزُجلا  اًرَْتن  سُقرَم  حازأ 
ُتوص هیَتفش  ِنیب  نم  َّسَھو   . اًفقاو َّبھو   ، هريرس

، ةئيذب ًةریصق  ًةمیتش  َقلطأو   . َهبنج َكسمأف   ، َملأ
َمتشو  . راوُِدب ًاباصُم   ، ةدحاو ٍةبكر  ىلع  اثج  َّمُث 

. ىلُوألا نم  ُدَعب  ًةءاذب  َرثكأ  ًةمیتش  ًةیناث 

. ةبيرغ ٍءاثِر  ِةقفَدب  ارزع  َهبقارو 

َكُھلإ : ‘‘ هَھجو ُبَھَني  َُملألاو   ، هَسأر سُقرَم  َعفر 
ُةعاطلا  . اًدحاو لب   ، نیَھباشتُم ِناودَبي  اھُھلإو 

هُملأ َراثأو  نمثلا .’’ ناك  امھم  ٌةبجاو  هتئیشمل 
هتَّبحأ ًةاتف  َلتق  ٍعَون  ِّيأ  نم  ٌهلإ   ‘‘ . ديدَّشلا َهطخُس 

؟ اِھتایح ىَّتح   ، َملاعلا يف  َرَخآ  ٍءيش  ِّيأ  نم  َرثكأ 
ىلع َتومي  يكل  ُهَنبا  ُلِسرُي  ٍعون  ِّيأ  نم  ٌهلإ 
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’’ ؟ نيِرَخآ ِءاطخأ  لجأ  نم  ًةَّیحض  ٍبیلص 

ُمَّلكتت تنأ   ‘‘ . ةديدش ٍةنعطك  ارزع  هُتاِملَك  تَقرتخا 
’’. عوسي نأشب 

َناك ول  امك  مسالاب  َقطن  دقو   ’’. عوسي  ، معن ‘‘
. ةنَعل

ْلَعفا امَّنإ   . هنع هب  َتِربخُأ  امب  ينِربخأ  : ‘‘ ارزع لاقف 
’’. ءودھب اذھ 

اھب هَربخأ  يتلا  ةَّصقلاب  سُقرَم  هیلإ  ىضفأف 
َعمَس دق  ارزع  ناكو   . ةلحِّرلا ءانثأ  يف  سُرَیتاس 
ٍةغُلب ًالَّوأ   ، ّيسوسرَّطلا َلُواش  نأشب  ُمَّلكتي  هابأ 

. ءازِھتساو ٍطَخَسب  َّمُث  ةِقّلأتُم 

َكلَتما ِدق  حیسملا  اذھ  ناك  اذإ  : ‘‘ سُقرَم لاق 
هینِمؤم ُعََدي  اذاملف   ، تاِزجعملا ءارجإ  ىلع  َةردُقلا 

دقل  . مھَریَغ ٌدوشح  نآلاو   ، هُذیمالت ًالَّوأ  ؟  نوتومي
نوعَرصُي مھُتيأر   . امور يف  ًءایحأ  نوقَرحُي  مھُتيأر 

ًءالشأ مھُتيأر   . تاحاسلا يف  نیبراحملا  فویُسب 
نأ ًایِغَتبُم   ، هَسأر َّزھ  َّمُث  ’’ ... دوُسألا هاوفأ  يف 
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. ِهنھذ نم  ِتايَركِّذلا  َضفني 

’’ ؟ عوسي نع  اًضيأ  اذھ  سُرَیتاس  َكَربخأ  امب  ‘‘

نأ ُديرُت  اذامل   ‘‘ . هِعباصأب هَرعش  سُقرَم  َطَّشَم 
ًاّیبن ناك  هَّنإ  َِكناِسلب  َتلُق  دقل  ؟  نآلا اذھ  َفرعت 

’’. اًفئاز

’’ ؟ هُمَھفن ام ال  ُبراحُن  َفیك  ‘‘

ٍةجاحب سُقرَم  ناك  دقف   . ًاباوص ناك  ارزع  هلاق  ام  َّنإ 
. هَمصَخ َمھفيو  َفِرَعي  ْنأل 

ٌقيدص َهناخ  اذھ  عوسي  َّنإ  يل  َلیق  دقل   . سأب ال  ‘‘
هَرجھ دقو   . ةَّضِفلا نم  ًةعِطق  نیثالث  َءاقل  هل 
َمئارج ِلجأ  نم  ِهتَمكاحُم  َلبق  مھُسُفنأ  هُذیمالت 
َحارجلاو  ، قَصبلاو َبرَّضلا  ىَّقلتو   . اھِْبكتري مل 

دقو ؟  كِرظن يف  ٍهلإ  ِنباب  اًھیبش  كلذ  ودبيأ   . دْلَجلاو
، مئاتشلا ُسانلا  َهل  َلاك  امیف   ، نیَِّصل نیب  َِبلُص 
، تومي ناك  امنیبو   . هبایث ىلع  ساَّرحلا  َعرتقاو 
نم ٌهلإ  يل : ْلُق   . مُھل َرِفغي  نأ  هیبأ  نم  ًابلاط  ىَّلص 

، ِهنبال وأ  هل  هُّلك  كلذ  َثُدحي  نأب  ُحمسي  ٍعون  ِّيأ 
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’’. هوِعَبت نيذلا  كئلوأب  ُدَعب  َكلذ  نم  ُأوسأ  َّلحي  نأو 

دقو  . بیجُي نأ  ُعیطتسي  نُكي  مل  ذإ   ، ارزع ِْبجُي  مل 
. میمَّصلا ىَّتح  هتَقعص  ةرِّدخُم  ٌةريرعَشُق  هتَرمَغ 
. هب َثَّبشتو   ، حطَّسلا طئاح  ىلإ  ىضمو  َفقوف 

ِتاِملَك َّنإ   . تاوامَّسلا ىلإ  هَرظن  َعفر   ، ةظحل َدعبو 
ُّنطت ءایعَشإو  اَّيركز  ِتاَّوُبُن  تَرَضحَتسا  ِّينامورلا 

. ىَّلصو  ، ماكحإب هیَنیع  َضمغأف   . هَینُذُأ يف 

! ةقیقحلا ينِرأ  يكوُكش ! نم  ينْذِقنأ 

َقوف ًالھذُمو  اًعيرس   ، اًخِسار اًعاِنتقا  َناك  ُهءاج  امو 
. حَّنرت هَّنإ  ىَّتح   ، ِّدحلا

اھِقلأ  » ... ةَّضفلا نم  َنیثالث   ، يترجُأ اونَزوف  ‘‘
ينونَّمث يذلا  ميركلا  َنمَّثلا  ّيراَّخفلا :» ىلإ 

’’. هب

هذھ رَّكذت  ذإ  طئاحلا  ِنیط  يف  هُِعباصأ  تَزرغنا 
. ىرخُأ هتَفاو  َّمُث   . ةميدقلا َةَّوبُّنلا 

ٍةاشك ؛  هاف ْحَتفي  ملو   ، لَّلذتف وھ  اَّمأ   ، َِملُظ ‘‘
’’ ... حبذلا ىلإ  ُقاسُت 
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ىلع َوَھ  اھَخََسن  ٍتاِملَك  ىري  نأ  ارزعل  ىَّنستو 
نم اًرارَكتو  اًرارِم  اًعِجارُم   ، فرَح َّلك  ًایِصحُم   ، جورُّدلا
ُّلك َنوكي  نأ  ًابجاو  ناك  دقف   . طبَّضلاو ةقِّدلا  لجأ 

. اًمامت ًةحیحص  ٍةكَرَحو  ٍَةطقُنو  ٍفرَح 

َدنع ٍّينغ  عمو   ، هُربق رارشألا  عم  َلِعُجو  ‘‘
’’ ... هتوم

ناك اَمأ   ، ّبر اي   ، نكلو ًابوركَم : ارزع  ُنھِذ  َحاصو 
، دُواد ِِكلَملا  َلثم  ُحیسملا  َنوكي  نأ  اًضَرتفُم 

ِنایغُط نم  هبعش  ذاقنإل  ًالَسرُم  ًابِراحُم 
؟ امور

، هَسفن ِتوملل  َبكس  ‘‘ اًعيرس : ُباوجلا  ءاجف 
نيریثك َةَّیطخ  َلَمَح  وھو   ، ةََمثأ عم  َيصحُأو 

’’. نیِبنذُملا يف  َعفَشو 

دقو  ، ماكحإب هیَنیع  َضمغأو   ، هَسأر ارزع  أطأط 
ِتايآلا هذھ  َرَّكذتي  نأ  ْدِرُي  مل   . هُداؤف َرِسُك 
َلواحو  . اًئیش هل  تَنَع  دق  نُكت  مل  اھَّنأل   ، َةَسَّدقملا
ُرَّذعتي ٍوحن  ىلعو  ًةأجف  اھَّنأ - َّالإ   ، نآلا اھَرَّكذتي  َّالأ 
ُتاِملَكلا ِتَعفدنا  ِدقف   . قاوبألاك تَءاج  هُریسفت -
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دََكي مل  ىَّتح   ، نافوُطك هیلع  تقَّفدتو   ، تََمطو
. يراَّضلا موجُھلا  َتحت  سُّفنتلا  ىلع  ىوقي 

ٌقوحسم  ، انیِصاعَم ِلجأل  ٌحورجم  وھو  ‘‘
هِرُبُحبو  ، هیلع انِمالس  ُبيدأت  ؛  انِماثآ ِلجأل 

’’ ... انَللَض مَنَغك  انُّلك   . انیفُش

َرَّكذت  ، تَرینُأ دق  ِهنھِذ  َبِھایَغ  َّنأ  ول  امك   ، ٍذئدنع
دنع ُءامَّسلا  ِتَملظأ  هیف  ليوط  ٍنامز  ُذنم  اًموي 
ٍَدلَو َدَّرجُم  َكاذنآ  ناك   . ةَّدِشب ُضرألا  َِتلزلزتو  رھُّظلا 
ٍتیب يف  ٍریصَح  ىلع  اًسلاج  هَسفن  ىأرو   . ریغص

دق هُتلئاع  تناك  ُثیح   ، سدُقلا ةنيدمب  رَجأتسُم 
ُكَحضت هُّمُأ  تناكو   . حصِفلاب لاِفتحالل  تَعمتجا 

. ماعَّطلا ِدادعإ  ىدل  تايَرُخألا  ءاِسّنلا  ُثِّدحُتو 
نم َلبقأو   . ءيش ِّلك  ىلع  ُمالظلا  َمَّیخ  ًةأجفو 

، هُّمُأ ْتَخرصف   . ٍّوَدُم ٍريدھ  ُتوَص  اًجِراخ  تاوامَّسلا 
. اًضيأ وھ  َخرصو 

ىلإ َقَّدحو   ، هیَنیَع َحتف   ، هَسأر ارزع  َعفر  ذإ   ، نآلاو
: عومسم ٍتوصب  لاقو   ، يلاعألا يف  موجُّنلا 
- ّبَّرلا ُِدّیسلا  ُلوقي  مویلا - كلذ  يف  ُنوكيو  ‘‘»

ُمتقُأو  ، رھُّظلا يف  َسمشلا  ُِبّیغُأ  ِيّنأ 
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. «’’ روُن موي  يف  َضرألا 

. سوماع ِّيبنلا  ُتاِملَك 

يف روُّشأل  هللا  ِمادِختسا  نأشب  ُّيبنلا  َمَّلكت  لھ 
هتاِملَكل ناك  مأ   ، اًميدق َلیئارسإ  ىلع  ءاضقلا  ِلازنإ 

امب اًراذنإ  اًضيأ  ُسوماع  َيطعُأ  لھ  ؟  ُقَمعأ ىًنعم 
؟ َهبعش َِصّلخُیل  حیسملا  يتأي  امدنع  ُثُدَحیس 

اذكھ  !’’ ًاّیح ِتوملا  نم  َماق  دق  َعوسي  َّنإ  ‘‘
هب َرعش  امو   . ةریثكلا َنینِّسلا  كلت  ُذنم  هُّمع  َلاق 

: نآلا هَدَواع  تاملكلا  كلت  عامَس  َدنع  َكاذنآ 
. ةبھَّرلا  ، غلابلا رُّثأتلا   ، بَجَعلا  ، فوَخلا

؟ ... اًحیحص كلذ  ناك  ول  اذام 

تَعراسَتف  . تاوامَّسلا ىلإ  ُدَعب  ًةظحل  ارزع  َقَّدح 
نم ّوت  اً َظقیَتسا  ِدق  هَّنأ  ول  امك  َّسحأو   ، هبلق ُتاَّقد 
. ةَّرم َلَّوأ  ٍءالجب  ََملاعلا  ىري  َناكو   ، ٍّذغُم ٍليوط  ٍمون 

!’’ هُتيأر دقل  ًاّیح ! ُعوسي  ماق  دقل  ‘‘

نم سُقرَم  مامأ  َدعقو  َداعف   . ديدشلا رُّثأتلا  هَرمغو 
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. ديدج

يتلا ةأرملا  هذھ  نع  ءيش  ِّلكب  ينرِبخأ  ‘‘
كل هَْتلاق  ام  ِّلُكب  ينِربخأ   . ىضم ام  يف  اھَتفرع 

’’. ّيرصانلا َعوسي  نع 

لاقف  . ارزع يَنیَع  يف  َةرارحلا  سُقرَم  َحملو 
’’ ؟ كلذ ُّمھي  اذام  ؟  اذامل : ‘‘ اًسباع

. نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  اي   ، بْسحف ينِربخأ  ‘‘
يسفنب ْرِّرُقألف   . ةيادبلا نم  ءيش . ِّلُكب  ينرِبخأ 

’’. ّمھي ام 

َملسَتساف  . هنم َبلُط  ام  سُقرَم  َلعف  اذكھو 
. ةَّسدَھ نأشب  مُّلكتلا  ىلإ  ةَّساملا  هتجاحل 
ىَري نأ  يف  َقفخأ   ، اھنأشب ِهثُّدحت  لاَوطو 
َةَّصق ىكح  امَنیبف   . ًالعاف ناك  ام  يف  َةيِرخُّسلا 

سُنایشول سُقرَم  وھ - ناك   ، ةطیسب ٍةَّيدوھي  ٍةدبَع 
ُنلعُي ءيشب - ُنِمؤي  ال  يذلا  ُّيناموُّرلا  نايریلاڤ 

. حیسملا عوسیب  َةراشبلا 
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بلقلا لیكشت 
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٢٠

َِتناك  . رمخلا نم  ىرُخأ  اًسأك  اھِسفنل  ایلوج  تَّبص 
ُرعشت ایلوج  تناك  دقو   . اًمامت ًةئداھ  ُةرادلا 
سُميرپ َةھاكُف  تَدقتفا  ُثیحب  اًّدج  ةشحَولاب 

ناك ِّلقألا  ىلع  هَّنإف   . ةثیبخلا َهترثرثو  َةعذاللا 
اِھتایح ِنأشب  ىرُخألا  ةجعزملا  راكفألا  نع  اھیھلُي 

. برَتقملا اھِریصمو 

ُعیمجو  ، ةضيرم تناك   . اھترايزل يتأي  ٌدَحأ  دُعي  مل 
ِتَمھف دقو   . كلذ ِببسب  اھوبَّنجت  مُھتَفرع  نيذلا 

. ًاینضُمو اًِرجضُم  ناك  هَّنإف   . مھفلا َّقح  َعضولا 
نوُّدوي اوناك  مھَدحو   ، نوُناعُي نيذلا  كئلوُأو 

اوناك َءاقدصأ  ةَعِضب  ترَّكذتو   . اھعم روُمألا  َةشَقانُم 
اھُبَّنجتي اَملثم  مُھَتبَّنجت  دق  يھف   . اوضِرَم دق 
َعمست نأ  ديرُت  نُكت  مل  اھَّنإ   . اًمامت نآلا  نورخآلا 
َهجاوت نأ  دِرُت  مل  ذإ   ، ضارعألاو َملألل  ًالَّصفُم  اًخيرات 
َدَّدبُت نأ  نم  ُرصقأ  ُةایحلاف   . تومَتس اھنوَك  َةقیقح 

. رخآ ٍصخش  ِةاسأم  ىلع 

. اھب َةَّصاخ  ًةاسأم  يناعُت  يھ  نآلاو 
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ول تَّنمتو   . تَفشرو  ، اھیَتفش ىلإ  َسأكلا  ِتَعفر 
نم ُنَّكمتت  ُدوعت  ال  ُثیحب  اًّدج  َركست  نأ  ُعیطتست 
اًذإ  . رضاحلاب روعُّشلا  وأ  َلبقتسملا  يف  ریكفتلا 

هُِبّبسُت يذلا  ِنوكُّسلا  نم  ٍرَحب  ىلع  وفطت  تناكل 
ِالب ٌتقو  لب   ، فوَخ الو   ، َملأ الف   . ةرمخلا ُةرَقاعُم 

. فَسأ الو  ىًسأ 

نأ اھیلع   ، نآلاو  . ىضم ام  يف  َسُطوُّللا  َِتلكأ  دقل 
نم ولو  ًایفاك  اًرادقِم   ، ْنكلو  . اكسوپلا َبرشت 
ىلع ٍءيش  ِّيأب  رُعشت  َدوعت  الف  رومخلا  ِصخرأ 

. قالطإلا

مل  ، ِلابُت مل  يھف  ؟  نولابُي اذاملو   . دَحأ اھب  ِلابُي  مل 
طقف ُرھاظتت  تناك  دقل   . مھنم ٍّيأب  الو   . ّطق ِلابُت 

. اھَسفن ُِعّتمُت  اھَّنأب 

يف اھؤادصأ  تَدَّدرت  ةَّشھ  ًةكحِض  ایلوج  تَقلطأ 
ًةقِّدحُم  ، ديدج نم  تمَّصلاب  ْتَذال  َّمُث   . ةفرُغلا

نأ ُعیطتست  ول  ًةِیّنمتُم   ، اھِسأك َلِخاد  ٍبائتكاب 
. أدَّصلا ِنَوِلب  اھُنَول  يتلا  ةرمخلا  يف  َقرغت 

ُتامَجَھ تناك  امَّبر   . اھلِخاد يف  غارفلاب  تَرعش 
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َقبس اھنم  ٍءازجأ  ِماِھتلا  يف  ًةذِخآ  ُةكاَّتفلا  ضرملا 
. ةَّمھُم ْنكل  ةروظنم  ِریغ  ٍءازجأ  كانھ - تَدجُو  نأ 
ام ُّلك  اھيََدل  ناك  ذإ   . ةَّظف ًةتكُن  ُةایحلا  ِتناك  دقل 
، ماقَم ـ لا  ، لاملا ةدیعس : َنوكتل  هیلإ  ْتَجاتحا 

ْكِسمُت َملأ   . ءاشت امب  مایقلا  يف  ةلِماكلا  ُةَّيِّرحلا 
اھیلع َْتبَّلغت  دقو  ةدوكنملا  لاوحألا  مامِزب 

؟ اھتدارإب

ىصقأ ىلإ  ُقاطُت  ال  نآلا  ُةایحلا  َِتتاب  اذامل   ، اًذإ
؟ هَْتبََكترا يذلا  أطخلا  ام  ؟  دودحلا

ًةعلتبُم  ، ديدج نم  َسأكلا  ِتَعفر  ذإ  اھُدي  ْتَفجترا 
ْتَراث يتلا  َرعاشملا  َعلتبت  نأ  ُلِواحُت  يھو  َةرمخلا 

. قنتخت تناك  ول  امك  تَّسحأو   . اھلِخاد يف 

نلف  . مویلا اھُرِّدكُي  ٍءيش  ِّيأ  يف  َِرّكفُت  َّالأ  ْتََون 
. اھُّرست تناك  يتلا  ءایشألا  يف  َّالإ  َِرّكفُت 

؟ اھُّرسي ناك  اذامو 

، اھیخأ ِةاقالمل  ُضكرت  اًمئاد  تناك  فیك  ْتَرَّكذت 
دقل  . امور يف  ةراَّدلا  ىلإ  هئیجم  دنع   ، سُقرَم
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اھیَنیَعب تَفرط  ذإو   . اًریثك اھَّبحأو  اھلَّلدو  اَھَظياغ 
َرَّكذتت نأ  ىلع  اھَسفن  ْتَمغرأ   ، عومُّدلل اًسبَح 
ْتَرَّكذو  . َتلعف امھم  اھَّبِحُي  نأب  هَدعو  َضقن  فیك 

َرادأ  ، هیلإ ٍةَّسام  ٍةجاح  يف  تناك  اَّم  هَّنأ لـ اھسفن 
. اھل هَرھظ 

َخيرات ُدیعتَست  ْتَذخأو   ، اِھنھذ َجراخ  سُقرَم  تَعفد 
، سويدوالكب  ، اھِّمُأو اھیبأب  اھیضام : تاقالع 
ُّلك َراثأو   . هابالاكب  ، سُميرپب  ، ِستيرتأب  ، سُياكب
اھَِعَبت  ... تاَّذلل ًءاثرو  ًءایتساو   ، ًابضغو ًانازحأ  ٍمسا 
َناك َدَحأ  . ال  تاَّذلل ٌريربتو  سفَّنلا  نع  ٌعافِد  اًعیمج 
َّنأ َریغ  دَحأ ! . ال  شیعت فیك  اھل  َلوقي  ْنأب  ٌّقح  هل 

. اًمئاد َهلعفي  نأ  ٍدِحاو  ُّلك  َلَواح  ام  وھ  َكلذ 

، نوكت نأ  اھل  َدارأ  نَم  َنوكت  نأ  اھنم  اھوبأ  عَّقوت  دقل 
ًةجوز سويدوالك  َدارأو   . تناك نَم  َنوكت  نأ  َلََدب 
َجرخ ىَّتح  ًالَّفغُم  ناك  دقو   . َتِیّفوُت يتَّلاك  ىرخُأ 
نُكت ملف   . ةلیل َتاذ  اھرارف  دعب  اھنع  ُثحبي 

. هَتبقر َرسكو  ناصحلا  نع  َعقو  هَّنأ  يھ  اھََتطلغ 
اَھلامو اھَدسج  َلَمعَتسا  ِدقف   . ًاّظف ناك  سُياكو 

، لاوحألا هیلع  َتبلقنا  اَّم  ـ لو  . ةَّصاخلا هتاََّذل  لجأل 
ُّيأف  . اَھتایح سُياك  َمَّمس  دقل   . اھَمالو اَھبرض 
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همیمست نم  ُلضفأ  َهیتأت  نأ  ِنكمُي  ناك  رخآ  ٍماقتنا 
؟ ِلباقملا يف 

، هوُأ  . ِستيرتأ يف  تَرَّكف  اَّم  لـ اھُبلق  اھملآ  َّمُث 
كانھ نُكي  مل   . هْتَّبحأ مك   ... لاجِّرلا ُلمجأ   ، ستيرتأ

، قاَّرب ٍهلإ  َلثِم  اھل  ادب  دقل   . ّطق هلثم  ٍبِراحُم  ُّيأ 
، نیَتِقّلأتملا نيواقرَّزلا  هیَنیعو  ةلماكلا  هحمالَمب 

ٌدوشح هیف  َتبِغر  دقو   . ّيوقلا ِلیمجلا  همسجو 
مل وھ  هَّنأ  َریغ  اًضيأ - لاجِّرلا  نمو  ءاِسّنلا - نم 
نأ تَراتخا  ِنأ  ىلإ  ِّلقألا  ىلع  اھیف ... َّالإ  بَغري 
َضرع اھِضفَرب  ةلماكلا  هتَنمیھ  نم  اھَسفن  َيمحت 

عم ةمَءالُم  َجاوز  ىرحألاب  ًةدقاع   ، اھب هجاوز 
دقو  ، اھنع ىَّلخت  اًضيأ  ِستيرتأ  َّنإ  َّمُث   . سُميرپ

. قطنملا ىَّدحتت  ةَّیِّماعلا  ُةَّیجَمَھلا  هُتاَّیقالخأ  َتناك 

. يضاملا نم  ٌرَوُص  اِھنھذ  يف  تَمَّود  ذإ  ْتمَّھجتو 
اذامف  ، ديدج نم  اَھیِضام  َشیعت  نأ  اھل  ناك  ول 
اھُِنكمُي ناك  فیك  ؟  فلتخُم ٍوحن  ىلع  َهلعفَتل  تناك 

؟ اھتایح ىلع  ًةرِطیَسُم  ىقبتو  ءيش  َّيأ  َِرّیغُت  نأ 

ًةرضحَتسُم  ، ءاضقلا ِّيسرُك  ىلع  ایلوج  تَسلج 
ِّلك يف  ًةرِظانو   ، دحاو َرثإ  اًدحاو  صاخشألا  َعیمج 
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َریغ  . مَول ِّلك  نم  اھَسفن  ًةئِّربُم   ، تالاحلا نم  ٍةلاح 
ام ناكأ  اِھبلَقب : َتاتْقاو  اھَمزال  َشاَّھنلا  َّكشلا  َّنأ 
اھب اَھلعف  يتلا  روُمألا  وھ  اھتایح  ىرجم  َنَّوك 
؟ اھِسفَنب َيھ  اھَتلعف  يتلا  روُمألا  مأ   ، نورَخآلا

يف ََملألا  َرِّدخُت  نأ  ًةلِواحُم   ، ىرخُأ ًةَّرم  تَفشرو 
. بْسَحف ًةَّدِح  َدادزا  هَّنأ  َّالإ   . اھردص

ٍءيش ُّلك  ناك  امَّبَرل   ، سُميرپ نم  جَّوزتت  مل  ول 
. اھَِدي يف  ُلاَزي  ام  ِستيرتأ  ناك  امَّبر   . نآلا اًِفلتخُم 
؟ هَتجوَز َنوكت  نأ  اھنم  ْدِرُي  َملوأ  ؟  ًةراد اھل  ِرتشي  َملأ 

َُملألا َدادزاف   ، هل هتَدلو  يذلا  َدلَولا  يف  تَرَّكفو 
ُدَعب اھَنكمأ  دقو   . اھبلقب اًِثّبشتُم   ، اًدرابو اًّداح   ، ًةَّدِش

، ةزجاع ٍةقیقر  ٍةخرَِصل  َيھاولا  ىدَّصلا  عمست  نأ 
ىلع ِهیعض  ‘‘ اھُباتنت : ْتَداع  ذإ  َيھ  اھتاِملَكلو 

’’. تومي يك  روخُّصلا 

ُلِصافَم َتبِحُش  دقو   ، ماكحإب اھیَنیع  تَضمغأف 
. اھَتطلغ كلت  نُكت  مل   . رمخلا ِسأك  ىلع  اھعباصأ 
ُديرُي ال  هَّنإ  لاقو   . اھُھركي هَّنإ  ِستيرتأ  لاق  دقل 
ٍءيش َّيأف   . هل اًنبا  هب  َفِرتعي  نل  هَّنإ  لاق  امك   . َدلَولا
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؟ هب َلعفت  نأ  اھل  يغبني  ناك  رخآ 

، ًءاجر ‘‘ ًةلِّسوتُم : ةَّسدَھ  اھل  تلاق  دقل 
’’. هیلإ يرُظنا  اذھ ! يلعفت  ، ال  يتِدّیس

. ِستيرتأ ُنبا 

. يھ اھُنبا 

قمعأ يف  اھَرِعاشم  َعَفدت  ْنأل  ًةدِھاجُم   ، تھَّوأتو
اذإف  . اھاسنت نأ  اھل  ىَّنستي  ُثیح   ، اِھناِیك ِراوغأ 

. لمَتحُم َریغ  ودغيو  اًریثك  ُّدتشي  اِھلخاد  يف  َملألاب 

. ِهّلُك كلذ  يف  َةمولَم  ـ لا يھ  هابالاك  تناك  دقل 
َبُعالتلا اِھناقتإب   ، ةِركاملا اھبيذاكأب   ، هابالاك

َرمألا ِيَسنت  نأ  ِكعسُو  يف  ‘‘  . لالغِتسالاو
ِهیعض  . ىضقناو ىضم  دقل   . نآلا
ِنھذ يف  هابالاك  ِتاِملَك  ُءادصأ  تَدَّدرتو  . ’’ ِكَءارو

اھتاِملَكب  ، هابالاك اًرارَكتو  اًرارِم  تَعِمَسف   . ایلوج
ایلوج هتَفَرع  ٍلُجر  َّلك  َّنأب  اھاَّيإ  ًةِرّكذُم   ، ةيِوغملا

ام هَّنأ  ةيرغملا  اھتادیكوَتب   ، هابالاك  ... اھاذآ دق  اًموي 
امك ًةأرما  َّبحُيو  َمھفي  نأ  ِنكمُي  ٍلُجر  نم 
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. ىرخُأ ٌةأرما  اھَّبحُتو  اھَمھفت  نأ  ُعیطتست 

نأ ِكل   . ِكُتَّيِّرُح اًمئاد  َكل  ُنوكتس  ، يَتبحُصب ‘‘
’’. ِتدرأ ام  َّلك  يلعفت 

تدَّسج ٌةأرما   ، هابالاك  . ةيواخلا اھِدوعُوب   ، هابالاك
. ًاّيرَجَح اًربق 

نأ اًدبأ  َلِواحُأ  نل   . ایلوج اي   ، اًمئاد ِكُّبِحُأس  ‘‘
’’. لُجَّرلا ِكُلعجي  املثِم  ًةدبَع  َِكلعجأ 

نأ ُّطق  اھل  ِْقبسي  مل  ٍقرُطب   ، ًةدبع ْتَراص  اھَّنكلو 
ًةدبع  ، نيرخآلا ِتاعُّقوتل  ًةدبع   . ةِنكمُم اھَّنأ  تَرَّوصت 

. فوخلل  ، لاوحألل  ... ةَّیتاذلا اھئاوھأل 

. بْنَّذلل  ... مثإلل ًةدبع 

تَشاجف  . اِھتكيرأ نع  تَماقو   ، ایلوج تَھَّوأت 
. ثَِعبنملا ِنایَثَغلا  َءازإ  اھنانسأب  تَّرصو   ، اھُتَدِعَم
، تحَّنرت ذإو   . ةبِحاَّشلا اھتَرََشب  نم  ُقَرَعلا  َبَّبصتو 

ٍّيماخُر ٍدومع  ىلإ  ْتَدنتساو  رمخلا  َسأك  ْتَّطح 
. ًالیلق ُنایَثَغلا  َنكسف   . اھَسفن َِتّبثُت  يكل 
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. سمشلا رون  نم  ٌضعب  لْياتسيَرپلا  ىلإ  ىمارت 
، جراخلا ىلإ  تَشمف  ءفِّدلا ! ىلإ  ْتَقات  مك 
ىلع سمشلا  ةرارحب  َرُعشَتل  اھَسأر  ْتَعفرو 

. عجوُم ٌديدش  ٌقایتشا  اھُرمغي  ناكو   . اھھجو
َربع َبَّرستي  نأ  ًةديرُم   ، ءفِّدلا َتحت  ْتَفقوف 
تناك دقل   . اًجِراخف لخادلا  نم  اھَِئّفدُيو  اھتَرََشب 
َهایم َّنإ  ىَّتح   ، ديدشلا ِدَْربلاب  ُرعشت  ًانایحأ 

. اھتَئفدَتل ًةیفاك  نُكت  مل  َةنخاَّسلا  مويرادیپَّتلا 
. اًمامت اھبلق  نم  ُثعبني  َدَْربلا  َّنأ  ًانایحأ  اھیلإ  ّیُخو  َلِ

ْتأرف اھیَنیَع  ْتَضمغأ   ، اھیَعارِذب اھَسفن  ْتَقَّوط  ذإو 
ُسِمالُت رارمحالا  يف  ًةذِخآ  ِنوَّللا  َةَّینامرھَك  ًةرارح 

َّيأ ىرت  نأ  دِرُت  َملف   . ٌلاكشأ تكَّرحتو   . اھنافجأ
ِّيأ يف  َِرّكفُت  نأ  ْدِرُت  ملو   . كلذ ىوِس  َرَخآ  ٍءيش 

ةظحَّللا هذھ  ىوس  ٍءيش - ِّيأب  َرُعشت  وأ  ٍءيش -
َّالأو َيضاملا  ىسنت  نأ  ْتَدارأ   . نمَّزلا نم  ةدَرفملا 

. لبقتسملا نم  َفاخت 

. روُّنلا ىشالت  َّمُث 

دق ًةمیغ  َّنأ  ْتأرف   ، ًةشِعترُم اھیَنیع  تَحتفو 
يف ُنزُحلا  َعبنو   . اھنیح سمَّشلا  َعاعُش  َْتبَجح 
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َتحت ُقنتخت  تناك  اھَّنأ  تَّسحأ  ىَّتح  اھلِخاد 
. ةديدشلا ِهتأطو 

ٍَدلَو َروعُش  ْتَرعش   ، هُریسفت ُرَّذعتي  ٍوحن  ىلعو 
يف ناك  دقو   . جاِیتحا َّسمأ  هِّمُأ  ىلإ  ُجاتحي  ٍبوعرَم 
نم مھُّلك   ، طقف نورخآ  ٌةثالث  نآلا  اھعم  ةراَّدلا 
ٌةمداخ  ، اروديزإ ؛  ّينانوي ٌخاَّبط   ، ساپورُت دیبعلا :
ُةَّيرصملا ُةمِداخلا   ، ساميديِد ؛  ةینودكَم نم  ٌةَّیتَیب 

. ساميدوُي ِبورُھ  َدعب  اھتَرتشا  يتلا 

ًةیشاح ُِكلَمت  تناك  اھَّنأ  طقف  نیَتنس  ُذنم  ناكأ 
َةعبرأ ًةَّرم  ْتَكلتما  ِدقل  ؟  اھتَراشإ َنھر  مَدَخلا  نم 

نیَسِراحو  ، ةَّفحملا ِلْمَِحل  نِیّیبویثإ  ٍدیبع 
نم ًةمِزالُم  ًةمِداخو   ، لاغلا ِدالب  نم  نیَّیصخش 
كلانھ َتناكو   . تيرك نم  نَیيَرخُأ  نیَتنثاو   ، ایناطيرب

، ةراَّدلا يف  هابالاك  ْتَماقأ  اَّم  اًددع لـ ُرثكأ  ٌتامداخ 
تناك امك   . ةَّيروطاربمإلا يصاقأ  نم  ٌتاَّباش  َّنھُّلُك 
مُھَعاب دقو   ، روكُّذلا ماَّدخلا  نم  هَُتیِشاح  سُميرِپل 
َبحطصاو  ، اھَرجھي نأ  َلبق  ًةثالث  ادع  ام  مُھَّلُك 

َيساق ًاّظَف  َسرخأ  ًاّینوِدكَمو  َمیسولا  ِدوُعلا  َفِزاع 
. حمالملا
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هامرو سُميِرپ  َقُنُع  َّزَح  َّينودكملا  َّنأ  ول  تَّنمتو 
َّيأف  . كمَّسلل اًماعط  َریَصیل  ةنیفَّسلا  ِرَھظ  نع 
سُياك نم  أوسأ  ناك ! ٍرِداغ  ٍريِّرش  ٍئطاوتُم  ٍلُجَر 

. ةدیعب ٍطاوشأب 

ىلإ تَّرُطضا   ، ةیضاملا ةلیلقلا  ِرُھشألا  ىدم  ىلع 
ُِكلمت ْدُعت  ملف   . ّصاخلا نیِ اھِدیبع  َِمظعُم  عَیب 
اًریثك الو   ، فَرَّتلا ِبابسأ  ىلع  اھُقِفنُت  ٍتاسويروأ 
نأ اھَیلع  ناكو   . ًةرورَض رثكألا  ِتاجاحلل  رینانَّدلا  نم 

دوجُوبف  . لاملا ِلیصحَتل  اھيََدل  َلئاسو  ِةَّيأ  ىلإ  أجلت 
ُةایحلا ِتناك   ، اھتمدخل َنیِّقبَتُم  طقف  ٍدیبع  ِةثالث 

. ديازتُم ٍوحن  ىلع  ًةعِّوَرُم  ودبت 

. شارفلا ىلإ  يوأت  نأ  ْترَّرق   ، ءایعإلاب تَرعش  ذإو 
ىلع ٍلُقاثتب  ةِئّكوتُم   ، ءطُبب َجَرَدلا  ِتَدِعَصف 

. رمخلا نم  ُمِّودُي  اھُسأر  ناكو   . ّيماخُّرلا نيزبارَّدلا 
َةفرُغ َتلخدو   ، ىلعألا ِقاوِّرلا  ِلوُط  ىلع  ْتَحَّنرتف 

. اھِمَون

َةَّیسومانلا ٍديدج  نم  ُطبرت  ساميديد  تناك 
ایلوج َتلخد  ْنإ  امو   . اھِمون ِةكيرأ  َقوف  ةقیقرلا 

. اِھتمداخ يَِفتَك  يف  َسَُّبیَّتلا  ِتأر  ىَّتح   ، ةفرُغلا
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ىلع نیَموي  َلبق  جابركلاب  اھتَدلج  دق  تناك  اھَّنإف 
. اھتابجاو نم  اھبُّرھت 

’’ ؟ ِكل ُتلُق  امك  َةَّیضرألا  ِتلَسَغ  لھ  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، معن ‘‘

’’ ؟ ةكيرألا ىلع  ًةديدج  ٍتاضایب  ِتعضوو  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، معن ‘‘

ََرت مل   . ةئداھلا ساميديد  ةجھل  نم  ایلوج  تَجعزنا 
، ةدماجلا ِةاتفلا  ِءامیِس  يف  ءادِعلا  ىلع  ٍلیلد  َّيأ 

َعَضوُت نأ  بجاولا  نم  ناكف   . كلذ تَّسحأ  اھَّنكلو 
يف اھَرصب  ایلوج  َْتلاجأف   . حیحصلا اھناكم  يف 
َروھُز ال   ‘‘ . هُدِقتنت ٍءيش  نع  ًةثحاب   ، ةفرُغلا ءاحنأ 

’’. تاَّيرھَّزلا يف 

. يتِدّیس  ، ِقبانَّزلاب نیسرَتسَس  ُعئابلا  َبلط  دقل  ‘‘
’’. طقف اًدِحاو  يِنتیطعأ  ِتنأو 

!’’ هیمِواسُت نأ  ِكیلع  ناك  ‘‘
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ٌةبولطم هَتعاضب  َّنكل   . يتِدّیس  ، كلذ ُتلعف  دقل  ‘‘
’’. رعِّسلا ِضفخي  َملَف   ، نيریثك نم 

مُھنِم ٌّلك  ُكلمي  نوریثك   . ًالَجَخ ایلوج  ُهجو  َّرمحاف 
ىلع ُثعبت  ةفرُغلا   ‘‘ . يھ ُِكلمت  اَّمم  َرثكأ  ًالام 

’’. روھز ِالب  ةبآكلا 

ُلیلذلا اھُتمص  َطبحأف   ، اًئیش ساميديد  لُقت  مل 
اھُتلئاع مُھتَكلتما  نيذلا  َمَدَخلا  َّنإ   . دَعب َرثكأ  ایلوج 

. ةَّدوَمو ٍةسامَحب  اًمئاد  نومدخي  اوناك  امور  يف 
َداقحألا َنيرِمضُم   ، ةدوربب نوئفكني  اونوكي  مل  مھَّنإف 

َّنأ تَرَّكذتو   . بِسانُم ٍوحن  ىلعو  ٍّقَحب  ّدُأ  اوبِ اذإ 
نوفرصني امنیب  اًضيأ  نوكحضي  اوناك  مھنم  اًضعب 

. مھتابجاو ِءادأ  ىلإ 

تَكَّسمت  ، تَحَّنرت ذإو   . ةَّسدَھ يف  تَرَّكف  َّمُث 
َِرّكفُت نأ  دِرُت  مل   . اھَیلع اَھلِقث  تَخرأو   ، بابلا ةمئاقب 
كلت عم  أدب  دق  اِھتایح  َرادِحنا  َّنإف   . ةَّسدَھ يف 
امك ٍءيش  ُّيأ  ناك  اََمل   ، اھالَولو  . ةسئابلا ةاتفلا 

. ناك

هجو ىلإ  ْتَرظنو   ، عومُّدلل اًسبَح  اھیَنیعب  تَفرط 
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ُةدبَعلا ِتَفقو  دقو   . ریبعت ِّيأ  نم  يلاخلا  ساميديد 
ٍءيش َّيأ  ُلعفت  نُكت  مل  يھف   . تناك ُثیح 
َلِخاد  ، ام ٍناكم  يفو   . كلذب َرَمؤت  ىَّتح  ةدَعاسُملل 

َّنأ حِضاف : ٌكاردإ  َثعبنا   ، ةَّیمحملا ِریغ  اِھنھذ  ِراوغأ 
َفِقَِتل تناك  ام  يھف   . رظِتنَِتل َْتناك  ام  ةَّسدَھ 
ُلِماكو  ، ِرّجحَتُم ٍهجَِوب   ، ءيش ال  ىلإ  ًةقِّدحُم 

نم ناكو   . اھئادِع نع  اًِرّبعم  ٍتمصب  ُخرصي  اِھناِیك 
. اھیَعارِذب اھَقِّوطُتو  اھَیلإ  َلبقُت  نأ  ةَّسدَھ  نأش 

تَّسحأو  ، ةرفاولا ِةفرُغلا  ِفِراخز  ىلإ  ایلوج  تَرظن 
: ةحارصب تلاقو   . اھلُخدت نأ  ْدِرُت  ملف   . اھَمقُع

’’. مویلا ٍةھزُن  يف  ُجُرخأس  ‘‘

. رظتنت  ، تمَصب ًةفقاو  ساميديد  تَّلظو 

كانُھ ًةفقاو  يَقبت  ال   ‘‘ . اھیلإ ایلوج  تَقَّدحف 
يل يتاھو   ، قرزألا يسُلاپ  يجِرخأ  بْسَحف !

’’. نخاس ٍءام  َتسط 

’’. يتِدّیس  ، معن ‘‘

ةَّیصخشلا اھَتَمِداخ   ، ةميزعلا َةنَھوُم   ، ایلوج َتبقار 
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ْتَعفرف  . ةكيرألا ىلع  هُعضتو  قرزألا  سُلاپلاب  يتأت 
يذلا ِردَقلاب  ةفرُغلا  َِتلخدو  اھھجَو  نع  اھَرعش 
ًةلِھاجتُم  ، راقولا نم  هَعامِجتسا  ِتَعاطَتسا 

. ءاملا ِراضحإل  َةفرُغلا  ِتَرداغ  ذإ  ساميديد 

تَمتراو  ، ةَّیماخُّرلا اِھتَنيزِم  ةَفاحب  ایلوج  تكسمأ 
اھتآرم حطس  يف  تقَّدحو   . دعقملا ىلع  ًةبعتم 
ٍلیحن ٍهجو  َساكعنا  ِتأرف   ، عاَّمللا ِّينِدعملا 
نیَتَِّیّنُب نیَنیع  َتحت  نیَتنكاد  نَیترئاد  يذ  ٍبحاش 

َّنأ ول  امك   ، اًثَّعشُم نكادلا  ُرعَّشلا  ادبو   . نیَتعساو
ِْفّلكُت مل  اھیلإ  ایلوج  قِّدحُت  تناك  يتلا  َةبيرغلا 
َلاَوط ِطشملاب  وأ  ِةاشرُفلاب  هَتيوَست  َءانَع  اھَسفن 
؟ لاحلا هذھ  ىلع  وھو  ىضم  اًمَوي  مك   . ماَّيأ

، ةافَحلُس سرُت  نم  اًعونصَم  ًاطشم  َتطَقَتلا 
تَملسَتسا ِذإو   . تاكُباشَّتلا َربع  َهبیترت  ْتَرشابو 

اَّملف  . ساميديد َةدوَع  َرظتنت  نأ  ْتَرَّرَق   ، اًریخأ
ْتَحسم ذإو   . اھَھجو َتلسغو  ایلوج  تَماق   ، تَداع
ِّيسرُكلا ىلع  ديدج  نم  ْتَمترا   ، ةقرِخب اھيَّدخ 

اھل َطِّشمُت  نأب  ساميديد  ْتَرمأو   ، ةآرملا َمامأ 
. اھَرعش
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َتلاھناو  ، طشملا نم  ٍةَّدَش  ِلَّوأ  َدنع  ایلوج  َْتلفجأ 
، ًةیناث ينيِذآ  ةَّیبغ ! ٌةاتف   ‘‘ . ًةبِضاغ ةمداخلا  ىلع 
، لبق نم  ًةَّرم  اھُتلعف  دقل   . دوُسألا ىلإ  َِكلِسرُأف 

!’’ ًةیناث اھُلعفأسو   . يَملعت مل  ِتنك  اذإ 

دق اھنوَكب  ایلوُج  تَّرُس  ذإو   . ساميديد ُهجو  َبِحُش 
. اھَنقذ ْتَعفرو  ْتَرادتسا   ، اھديدھَتب َةدبعلا  ِتَعَّور 

’’. اًنَسَح ِلَمَعلاب  يموق   ، نآلاو ‘‘

اھاديو  ، ِرجضُم ٍرَذَحب  ُلَمعت  ساميديد  تَضمف 
. ناشَعترت

ًالاح ُأوسأ  اھَّنأب  ایلوج  ْتَرعش   ، قئاقد عضب  َدعبو 
َرثكأ ةَّباشلا  ِةدبَعلا  ُفوَخ  ناك  دقل   . لبَق يذ  نم 
ْتَرظنو  ، اھیَنیَع ایلوج  ْتَعفرف   . اھئادِع نم  ًاطابحإ 

ذإو  . ِرّتوتملا بحاشلا  ساميديد  ِهجو  ىلإ 
َتاب اَھلمع  َّنأ  ایلوج  ْتَّسحأ   ، ةاتفلا انیَع  تَجرجَرت 

. ةَّمِھلا َةطَّبثُم   ، اھيَرِظانب تَحاشأف   . دَعب َأطبأ 

’’. يتدَّیس  ، اًّدج ٌلیمج  ِكُرعش  ‘‘

تھابلا ِنكادلا  رعَّشلا  نم  ًةلصُخ  ایلوُج  تكسمأ 
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: تاملكلا كلت  َةقیقح  تَِملعف   . اھَِعبصإ َلوح  اھتَّفلو 
ام يف  اًقاَّرب  ناك  : ‘‘ بائتكاب تلاقو   . اًغِراف اًقُّلمت 

’’. ىضم

نم ٍءيشب  ِكَرعش  َكُرفأ  نأ  ِيّنم  نيديرُت  لھ  ‘‘
’’ ؟ يتِدّیس  ، ةاشرُفلا ةطِساوب  رَّطعملا  ِتيَّزلا 

ُديدھتلا راص  امَدعب  نآلا  مارتحالا  َةرفاو  تَدَغ  دقل 
ىلإ اھلاسرإب  اھِسأر  ىلع  فیَّسلاك  ًاَطلصم 

، معن : ‘‘ بُّدأتب ایلوج  َتلاقف  نیبراحملا ! ةحاس 
ٍةلیسو ةَّيأب  ٍديدج  نم  ْقُرَبیلف   . كلذ يلعفا 

’’. اھَنیعیطتست

اھیَتحار ىلع  َْتبكس  ذإ  ساميديد  ادي  ْتَفجترا 
، ىرُخألاب امُھادحإ  تَكرفو   ، تيَّزلا نم  ٍتارطق  َعضب 

ِةَورَفو ایلوج  ِرعش  يف  ٍقفِرب  َتيزلا  َِتلخدأ  َّمُث 
اَھلعج ذإ   ، ًالیلق تَخرَتساو  ایلوج  تدَّھنتف   . اھِسأر

: َتلاقو  . شاعتنالا نم  ٍءيشب  ُرعشت  ُكیلدَّتلا 
’’. جات ِلكِشب  هيرفضا  ‘‘

، تَھتنا اَّم  ـ لو  . هب تَرِمُأ  ام  ساميديد  َتلعفف 
’’ ؟ يتِدّیس  ، هب ٌةوررسَم  ِتنأأ  : ‘‘ تلاق
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ةحيرسَّتلاب اذإف   . ةداَّقن ٍنیَعب  ةجیتنلا  ایلوج  َتلَّمأتو 
دق ةكِلَمك  ودبت  اھُلعجت  ىضم  ام  يف  تناك  يتلا 

. رَھظملا َةطیسب  ودبت  نآلا  اھَتلعج 

َئلآل َرفضت  نأ  ساميدوي  ةداع  نم  ناك  : ‘‘ َتلاقو
’’. يرعش َلِخاد 

’’. يتِدّیس  ، َئلآل نم  سیل  ‘‘

!’’ ينيِرّكذُت نأ  ِكنم  بُلطأ  مل  ‘‘

اھُفوخو  ، ءارولا ىلإ  ًةوطُخ  ساميديد  تعَجارتف 
. اھیَنیع يف  ُِسكعني 

. ئلآللاب قَّلعتي  ٍءيش  ِّيأ  لوَق  ىلع  ایلوج  ْتَفِسأ 
اوناكأ ؟  اھلاوحأ يف  نوِرّكفُي  ُماَّدُخلا  ناك  اذام 
بالقناب نوتَمَشيو  مھَنیب  ام  يف  نوسَماھَتي 

ال  ، مھرادقأب نِیّینعَم  طقف  اوناك  مھَّنإ  ؟  اھلاوحأ
. اھرادقأب

’’ ؟ رھاوجلا ِةبلُع  يف  اذام  : ‘‘ ةفَرجعب َتلاق 

ىلع ًةرظن  تَقلأو  َةبلُعلا  ساميديد  ْتَحتفف 
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، ِّيجاجُّزلا زَرَخلا  نم  َدئالق  ُثالث   ‘‘ . تايوتحملا
’’. روَِّلبلا ُضعبو   ، يتِدّیس

َيقب دق  َنوكي  نأ  بجي  : ‘‘ ِدفان ٍربصب  ایلوج  تلاقو 
َّمُث انھ .’’ ىلإ  َةبلُعلا  يتاھ   . كلذ نم  ُرثكأ  َّيََدل 

. اِھنضح ىلع  اھتَعضوو  ساميديد  نم  اھتَعزتنا 
اًئیش ِْدجت  ملف   ، تايوَتحملا َنیب  اھَِعباصأ  َْتلاجأو 

ٍتْشَمَج َةروَِّلب  َْتلوانتف   . ساميديد هتَركذ  ام  َریغ 
ِنأ َقبس  دقو   . اھَِدي ِّفك  يف  اھَْتلمحو   ، ةبلُعلا نم 

ٍذوعَشُم نم  امور  يف  دیعب  ٍنمز  ُذنم  اھتَرتشا 
تناك  . قوُّسلا يف  ًةفیقس  َبصن  دق  ناك  ٍّيقرش 

َّنأ هتَعِمس  ام  ُرِخآو   . ایڤاتكوأ اھُتقيدص  كاذنآ  اھعم 
ىلإ َدمع   ، نويَّدلا يف  َقِرَغ  امَدعب   ، ایڤاتكوُأ َِدلاو 
َّلح اذام   ، ىرُت ایلوُج : تلءاستف   . راِحتنالا
دَّدوتي ٍبراحم  ِّيأب  َلبَقت  ُلازت  ام  تناكأ  ؟  ایڤاتكوُأب
اھَتِلكاش ىلع  ًالُجر  اًریخأ  تَدجو  لھ  مأ  ؟  اھیلإ

؟ اھب ُجَّوزتي  ُثیحب  ًةيافك  ًالَّفغُم 

لاق اذام   . اھَِدیب ِتْشَمَجلا  َةروَِّلب  ایلوج  ْتَكسمأ 
َةَّيِزَم ِروَّلبِلل  َّنإ  لاق  اَمأ  ؟  اھنع ُزوجَعلا  كلذ  اھل 
َلوح ةلِسلِّسلا  ِتقَّلز  َّمُث  ؟  ام ٍعون  نم  ٍءافِش 

. ماكحإب ةَروَِّلبلا  ىلع  اھََدي  ْتَقبطأو  اھِقُنُع 
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! كلذ ْنَُكیل   ، سویپیلكسأ اي 

’’. ِكُِنكمُي ام  تازَرَخلاب  يعنصت  نأ  يبِّرج  : ‘‘ تلاقو
نم هتَرفض  َّمُث   . اھَرعش ساميديد  اھل  تَّلحف 
هذھ ِرعَّشلا  ِلَصُِخب  جاجُّزلا  ِتازَرَخ  ًةِكباح   ، ديدج
. تدَّھنتو ةلِصاحلا  َةجیتَّنلا  ایلوج  َتلَّمأتف   . ةَّرملا

’’. ًایفاك اذھ  َنوكي  نأ  َّدُب  ال  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، معن : ‘‘ ساميديد تلاقو 

’’. يفرصنت نأ  ِكل  ‘‘

جورخلاب تَعرسأ  َّمُث  تَنحناو  يتِدّیس .’’  ، معن ‘‘
. ةفرُغلا نم 

تَسَّلمو  ، ضیبأ ٌصاصر  هیف  ًءانإ  ایلوج  َْتلوانت 
مك  . ةمتاقلا ّظلا  َلالِ َوحمَتل  اھیَنیع  َتحت  هنم  اًئیش 
َتحت ِداوَّسلا  ُوحَم  ِتقولا  نم  ُقرغتسي  َتاب 
َءانإلا ِتَّطح  َّمُث   ، ةراھمب َْتلغتشا  ؟  نآلا اھیَنیع 

. رمحأ ٌدیسكأ  هیف  ًءانإ  َْتطَقتلاو   ، ناك ُثیح 
َّمُث  ، اھنافجأ ىلإ  ِلْحُكلا  نم  ةریخأ  ًةسمل  تفاضأو 

. ةآرملا يف  اھتروُص  ىلإ  تقَّدح 
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تناك  . طقف ِةنيِّزلا  َةنسح  ْنكل   ، ةنيِّزلا َةنَسَح  تََدب 
لاجِّرلا ناك   ، َتبھذ امُثیحو   . ةلیمج ىضم  ام  يف 

ىلع ُءاِسّنلا  اھتَدسح  دقو   . باجعإب اھیلإ  نوقِّدحُي 
ِةَّيدشِقلا اھتَرشبو   ، نیَتنكادلا نیتَِّیّنُبلا  اھیَنیع 
اھیَتنجو ِمظَعو   ، ِزنَتكملا رمحألا  اھِمفو   ، نوَّللا

اَّمأ  . ةقیقرلا ِتایَنَحنملا  يذ  اھِمسجو   ، عَفترملا
اھُمفو  ، ةبِحاش اھُتَرََشبو   ، ناتَدِماك اھانیَعف  نآلا 
ِنیتَنجولا ُمظَعو   . ةرمُحلاب ٌنوُھدَم  ْنكل   ، رَمحأ

ِءاَّرج نم  اًئتان  نآلا  َتاب  ُّيطارقوُتسِرألا  ُعفترملا 
. ةَّحصلا ِلِالتعا 

ًةلِواحم  ، ةماستبا ِلیكشت  ىلع  اھیَتفش  ْتَمغَرأ 
َّنأ َریغ   ، اھِھجو يف  ةایحلا  نم  اًئیش  َّثبت  نأ 

ْتَرصبأ دقو   . ةَّيروتاكيراك تراص  ةآرملا  يف  اَھتروص 
. ةءارب َّلُك  تَدقف  ًةأرما  ًالعف : هیلع  تناك  ام 

، ةآرملا يف  اھتروص  نع  اھَھجو  ایلوج  تَحاشأ 
ضرألا ىلع  اھَْتطَقسأ   ، اھَتَجوُت تَّلح  ذإو   . تماقو

دق ساميديد  تناك   . قرزألا اھَسُلاپ  َتلَوانتو 
ىَّلدتو  . هب تَرَّنزتف   ، َّيِّضفلا اھَراَّنُز  اھل  ْتَجرخأ 
نزولا نم  تَدقف  مك   ، ىرُت  . اھِرصخ لوح  اًعساو 

؟ ةَّرم َرِخآ  هتَدترا  ُذنُم 
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!’’ ساميديد ‘‘

يِتّبث  ‘‘ . اھئاعِدتسا َدنع  ًةعِرسُم  ُةاتفلا  َِتلبقأو 
ساميديد َْتلَّدعف  يلَدنَص .’’ ينیلِعنأو   ، راَّنُّزلا اذھ 

نم ایلوج  ِرصخ  ىلع  هتَعضوو   ، َّيِّضفلا َراَّنُّزلا 
يف َّيِّضفلا  َلدنصلا  ِتَعضوو  تَعكر  َّمُث   . ديدج
َقرزألا َلاشلا  : ‘‘ روتُفب ایلوج  تلاقو   . ایلوج يمَدق 

اھل هتَرضحأف   . اھیَعارِذ َتطسبو   ، ’’ تھابلا
. اھیَِفتَك ىلع  ٍةعاربب  هَتبَّترو   ، ساميديد

دقن َةعطق  اھِمھارَد  ِقودنص  نم  ایلوج  تَذخأ 
َرجأتسي نأ  ساپورُِتل  يلوق   ‘‘ . ساميديدل اھَْتطعأو 

’’. ةَّفَحم يل 

!’’ يتِدّیس  ، اذھ نم  َرثكأ  ٍلام  ىلإ  ُجاتَحیس  ‘‘

ِتَعفصف  ، اھھجو ىلإ  ُدعصت  َةرارحلا  ایلوج  تَّسحأ 
اھْتَعجرَتساو دقَّنلا ’’! َةعطق  ينیطعأ   ‘‘ . ةاتفلا

، تلاق َّمُث   . ءاِیتسالاو ِبضغلا  نم  ًةفجترُم   ، اًفطَخ
َمویلا ُّوجلا  يشمأس ! : ‘‘ اِھنقذ نم  ٍةشعَِرب 
ةراد ىلإ  ًةدیعب  تسیل  ُةفاسملاو   ، لیمج

قودنُّصلا ىلإ  َةعطقلا  ِتَداعأ  َّمُث  يتدلاو .’’
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. هحطس ىلع  اھيَدي  ًةعِضاو   ، ءاطِغلا ْتَقفسو 
اذھ يف  ٍدَقن  َةعِطق  مك  اًمامت  ُفِرعأ  ِيّنإ  ‘‘
ٌةعِطق ىَّتح  ْتناك  ْنإف   . ساميديد اي   ، قودنُّصلا

لھ  . ِكُبِساحُأسف  ، عِجرأ امدنع  ًةِصقان  ٌةدحاو 
’’ ؟ نیمھفت

، شأجلا َةِطبار  ُةاتفلا  ِتَفقو  دقو  يتِدّیس .’’  ، مَعن ‘‘
. ایلوج َِدي  َِرثأ  نم  ٌّرَمحُم  اھُھجَوو 

، ةفرُغلا هذھ  ةيِوَھت  نم  يدَّكأت   ، يبایِغ ءانثأ  يف  ‘‘
. يريرس بناجب  ةَّيرھزلل  روھُّزلا  َضعب  يرِضحأو 

ِكسفن ِضرَعب  اھیلِداب  وأ   . ِترِرُطضا اذإ  اھیقِرسا 
، اھِراضحإل هَنیلعفت  ام  ينُّمھي  ال   . مھدَحأ ىلع 

’’ ؟ نیمھفت لھ  اھيِرِضحأ ! امَّنإ 

’’. يتِدّیس  ، معن ‘‘

!’’ شِحوملا َناكملا  اذھ  ُقیطُأ  ُتسل  ‘‘

تَحارتساو  ، ِّيسیئرلا ِّماعلا  عراشلا  ىلإ  تَشَم 
ِةاَّطغملا ةلیمجلا  ةَّیماخرلا  ِدباعملا  نم  ٍدِحاو  يف 

اناف ةاَّمَسملا  ِدباعملا  كلت   ، بَنِعلا يلاوَدب 
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يف ٍسانُأب  اًمِحدزُم  ُعراشلا  ناكو  مُناف .) اھُدِحاوو  )
. هنم ِةدوعلاو  نویسیَمطرألا  ىلإ  ِباھَّذلا  قيرط 

ِدومعلا ىلإ  اھَسأر  ْتَدنسأو  اھیَنیَع  ْتَضمغأف 
. اھاَّيإ ًةزواجُم  ةایحلا  ِةَبلَج  ىلإ  ْتَغصأو   ، ّيماخُّرلا
نأ تَرَّكذت  دق  نُكت  مل  اھَّنكلو   ، ةناشطع تناك 

ةَّیساحُن ًةعطق  ىَّتح  الو   ، اھعم ٍلام  َّيأ  َبلجت 
ِةَعابلا ِدَحأ  نم  ءاملاب  ٍجوزمم  ٍذیبن  َبوُك  َيرتشَتل 

. نیلاَّوجلا

. اھَریس تَعباتو  تَماق  َّمُث 

نم هتَّقلت  ٍَربَخ  ِرِخآ  ىلع  ُعیباسأ  ْتَضَم  دق  تناك 
َِةطِساوب ًةلاسر  ىَّقلتت  ةداعلا  يف  تناكو   . اھِّمُأ

لجأل َءيجملا  ّدوت  َنيِ لھ  : ‘‘ اھتدلاو ِماَّدُخ  ِدَحأ 
ُسَّسحتت ٍّمُأ  نم  ٌةَّیبلق  ٌةوعَد  ؟ ’’ ءاسملا ِةمیلو 
ٍتاراِذتعاب ُثَعبت  اًمئاد  تناك  اھَّنكلو   . بجاولاب

ىلإ ُِنكرُت  تتاب  مك  تَكردأ  نآلا  اھَّنأ  ریغ   . ةبَّذَھُم
َنلَّثم دقف   ، َّنُھتَضفر دق  اِھنوَك  َمغُرف   . تاوَعَّدلا كلت 
. اًضيأ اھتایحبو  اھِّمُأب  اھُطبري  ٍتوبكنع  ِطیَخ  َرِخآ 

. اًضيأ ُِطبارلا  َكلذ  َعطقنا  ِدق  نآلا  امَّبُرل 
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. لاحلا َعقاو  َفِرعت  نأ  اھیلع  ناكف 

اذإ ىَّتح   . ریَّسلا ِتَعباتو  ْتماق   ، ْتَحارَتسا امَدعبو 
. ّيرَجَحلا جَرَّدلا  ِلفسأ  َدنع  ْتفَّقوت   ، اھَتياغ ْتَغلب 
َلَّكش يذلا  لئاھلا  ىنبملا  ىلإ  اھَرظن  ْتَعفرو 
ىلإ ُجاتحي  ُّطق  اھُِدلاو  نُكي  مل   . ةلیمجلا َةرادلا 
ُعقاولا ُلزنملا  اذھو   ، ءيش ِّيأ  ِةفلك  ِنابسح 
ناكو  . ماقَم ـ لاو ءارَّثلا  نع  َّمن  َلبَجلا  ِِبناج  َلِخاد 
يف سُقرَم  اھَكلتما  يتلا  ةرادلا  ِنع  ُِفلتخي  ال 
ىلإ َبرقأ  هُتراد  تناك   ، دیكأَّتلابف  . بيرق ٍناكم 
مك  ، ىرُت  . ّيراِجّتلا ِطاشَّنلا  رَوحمو  ِةنيدملا  ِطَسَو 
؟ نیَنثا ؟  نآلا اھوخأ  ُِكلمي  اًمخض  ًاّيراجت  اًزَكرم 

هتَمَّلك اَّم  لـ ُِكلمي  ناك  اَّمم  َرثكأ   ، ّكش الب  ؟  ةثالث
. ةَّرم رِخآ 

. جَرَّدلا ِتَدِعَصو   ، اھَتعاجش ایلوج  ْتَعمجَتسا 
، سَفَّنلا َةعوطقم  تناك   ، هالعأ ْتَغلب  امدنعو 

ًةیناث تَعرق   ، دَحأ ِبجُي  مل  اَّم  ـ لو  . بابلا ِتَعرقف 
ُلوقَتس اذام   . اھِردَص َلِخاد  ةعرُسب  ُقفخي  اھُبلقو 
ُنوكتأ ؟  اِھّلك ةليوطلا  ةَّدملا  هذھ  دعب  اھُّمُأ  اھل 
ىلإ ُبَّرستت  مأ  ؟  اھترايزل تَءاج  اھَّنأل  ًةرورسم 
ِةبیخ نع  ُةِرّبعملا  ُةِمّلأتملا  ُةرظِّنلا  َكِلت  اھئامیِس 

596



؟ مالحألا ِدُّدبتو  لَمألا 

ِرَّكذتت مل  اھَّنكلو   ، بابلا َحتف  يذلا  َدبعلا  ِتَفرع 
ىلإ مھلوصُو  َدیَعُب  اھوبأ  هارتشا  ِدقل   . هَمسا

: اًشوھدَم َلاق  ىَّتح   ، اھآر ْنإ  امو   . سُسفأ
َةرجُح َْتلخدو  هتَّطختف  ایلوج ’’! ةِدّیسلا  ‘‘
ِةأطو َتحت  ْتَحزر   ، اھَیلاوَح تَرظن  ذإو   . راظِتنالا

. رايدلا ىلإ  ِةدوعلاب  ِروعُّشلا 

يف اھُرظتنأس   . اھارأل ُتئج  ِيّنأ  يِّمُأ  غلبأ  ‘‘
’’. لْياتسيَرپلا

. ةبيرغ ٌةرِظن  هھجو  ىلع  ْتََدبو   ، دَّدرتف

ام َتعِمَسأ   ‘‘ . ةفرجَِعب اھَنقذ  ْتَعفر   ، هدُّدرت ىدلو 
!’’ َكل َلیق  ام  لَعفا  ؟  دبَع اي   ، كل هُتلق 

ُةسرطَغ هَْتلھذأ  دقو   ، اًِنكاس سویلويإ  كِّرحُي  مل 
، ّصلا ةَّحِ ُةَّلتعُم  ِكُتَِدلاو   ‘‘ . اھِّسح ُدُّلَبتو  ةَّباشلا 

’’. يتِدّیس

ينعت اذام  ؟  ّصلا ةَّحِ ةَّلتعم   ‘‘ . ایلوج انیَع  تَفرطف 
’’ ؟ اذھ كلوقب 
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اھَجعزأ مأ  اھِّمُأ  ىلع  تَِقلَق  دق  تناك  ْنإ  َلَءاستو 
نأ عیطتست  ال  اھَّنإ   ‘‘ . بْسحف اھِرطاخ  ُريدكت 

’’. يتِدّیس  ، مَّلكتت وأ  َكَّرحتت 

. ًةسِّجوتُم  ، جَرَّدلا ىلع  ًةفطاخ  ًةرِظن  ایلوج  ْتَقلأف 
!’’ نآلا  . اھارأ نأ  ديرُأ  ‘‘

امك جَرَّدلا  َدعصت  نأب  اھل  اًئموُم  دیكأَّتلاب ’’! : ‘‘ باجأ
. ءانیِملل ةِلباقملا  ةفرُّشلا  ىلع  اھَّنإ   ‘‘ . ْتَدارأ

’’. نيرَّكذتت ِتنُك ال  اذإ   ، قيرَّطلا ىلع  ِكُّلدأس 

ُجاتحت نُكت  مل  اھَّنإ   . هیلإ تَقَّدح   ، ًابینأت تَّسحأ  ذإو 
رخآ ذنم  اھیلع  ىضم  يذلا  نامَّزلاب  ریكذت  ِّيأ  ىلإ 
يھ نيأ  ُفِرعأ   ‘‘ . لِزنملا اذھ  اھیف  ْتلخد  ةَّرم 

!’’ ةفرُّشلا

ىلع اًجِراخ  اھتأرف   ، اھِّمُأ َعجھَم  ایلوج  َْتلخد 
برُقب سمشلا  ءوَض  يف  ًةسلاج  تناك   . ةفرُّشلا
تَجرخو ةعرُسب  َةفرُغلا  ِتَربعف   . ّيديدحلا زجاحلا 
ْتِفتلت ملف  انُھ .’’ انأ  ؟  هاَّمُأ : ‘‘ ًةلئاق  ، رِطانقلا َتحت 

ِالب ًةسلاج  تَّلظ  لب   ، رورسب ًةبِّحرُم  اھیلإ  اھُّمُأ 
ْتَراد  ، بیحرتلا مدع  نم  اھُباصعأ  ترَّتوت  ذإو   . كارَح
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. اھِّمُأ َمامأ  تفقوو 

فیك  . اھتدلاو ِرظنم  َلایِح  ًةھودشَم   ، ایلوج تقَّدح 
يف اذكھ  اًریثك  َرَّیغتي  نأ  صخش  ِّيأل  اًِنكمُم  ناك 
اھُرعش َتاب  دقف  ؟  طقف ٍةلیلق  َعیباسأ  ِنوضغ 
ىلإ ًاِیّلدتُم  اھُھجو  ادبو   . ٌةرفان اھيَدي  ُقورعو   ، ضیبأ
َمغُرو  . ءيشلا َضعب  اًحوتفم  اھُمفو   ، ةدحاو ٍةھج 
ًةمیظع ًةيانع  ام  ٌصخش  َينُع  دقف   ، ِهّلُك كلذ 

ْتََدب دقل   . ضیبأ اًسُلاپ  اھسابلإو  اھِرعش  طیشمَتب 
. ءاثِّرلا ىلإ  وعَدي  ٍوحن  ىلع  ًةلیلج 

؟ اھِّمُأ َنود  ُلعفَتس  اذام   . ایلوج ُفوخلا  َرمغ 
ىلع يھ  ىَتَم  ُذنم  : ‘‘ ًةلئاس ِدبعلا  ىلإ  ْتَرظنو 

’’ ؟ لاحلا هذھ 

’’. اًموي نیعبرأو  ٍةَّتس  ُذنم  ةبوَّنلا  اھَتباصأ  دقل  ‘‘

’’ ؟ َربَخب َّيلإ  ْثَعبُي  مل  اذامل  ‘‘

’’. نیتَّرم  . يتِدّیس  ، َربَخب انْثَعب  دقل  ‘‘

ىتم رَّكذتت  نأ  ًةلواحُم   ، اھیَنیَعب ایلوج  ْتَفرط 
ءاج اَمأ   . ةَّرم َرخآ  اھِّمُأ  ِدنع  نم  ًةلاسِر  ْتَمَّلست 
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دق تناكو  ؟  ةلیلق َعیباسأ  ُذنم  ٍءاسم  َتاذ  مھُدَحأ 
تناك اھَّنأ  َّكش  . ال  ضافِولا َِيلاخ  َلَسرملا  ِتَفرص 
تناك اھَّنأل  ؛  كلذل ٌموھفَم  ٌغِّوَسُم  اھيدلو   ... ةناركس
سُميرپ ِردَغو  ِّيلاملا  اھِعضَو  ىلع  ّوت  اً ْتَعلَّطا  دق 
ٌلَسرُم اھَءاج   ، عوبسُأ دعبو   . امھلیصافت لماكب 
ٍةرِداق َریغو  ةَّرملا  كلت  ًةضيرم  تناك  اھَّنكلو   ، رَخآ
َرِعاشم اھيََدل  ُریثُت  دق  ٍرابخأ  يِّقَلت  ىلع  ًاّیفطاع 

اًمئاد تلاق  دق  هابالاك  تناك  اَملاطلو   . بْنَّذلاب ًةَّداح 
. سْفَّنلل ٌرِھاق  َبْنَّذلا  َّنإ 

’’. لَسرُم ِّيأ  َمودُق  ُرُكذأ  ال  ‘‘

ایلوج ةِدّیسلاف   . بذكت تناك  اھَّنأ  سویلويإ  َِملَعو 
يوَذي اھُھجو  ناك  ذإ   . ةعراب ًةبذاك  اًمَوي  ْنُكت  مل 

دقو  . تاملكلاب هُّوفَّتلا  دنع  اًدیعب  ِنارُظنت  اھانیَعو 
ًةبوعرَم ْتََدب  ذإ   ، اھیلع ِفَسألاب  سویلويإ  َرعش 

ىلع ناك  اھَقلق  َّنأ  َقِّدصُي  نأ  َدارأو   . ةِقياضَتُمو
ًةِقلَق تناك  اھَّنأ  نِّقیتُم  َهبش  ناك  هَّنأ  َّالإ   ، يبیف

’’. يتِدّیس  ، انھ ِكَّنأ  فِرَعت  اھَّنإ   ‘‘ . اھسفن ىلع 

’’ ؟ ًالعف ُفِرعت  لھ  ‘‘
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’’. كمودُقب ٌةرورسَم  اھَّنأب  ٌنِّقیتُم  انأ  ‘‘

اذام  ‘‘ . َةیھاو ًةكحِض  ْتَكِحضو  ؟ ’’ ةرورسم ‘‘
’’ ؟ كيردُي

؟ ةاتفلا ِتءاج  اذامل   . هُمف َرَّتوتو   . سویلويأ ِبجُي  مل 
تَفقو دقل  ؟  اھِّمُأ َوحن  ًةقیمع  َرِعاشم  ُّنكت  نُكت  ملأ 
ُةيدابلا ُءامیِّسلا  هْتَجعزأ   . ُلَع نم  اھیلإ  قِّدحُت 
يتلا ةجھبلا  يف  َرَّكفو   . نايریلاڤ ایلوج  هجو  ىلع 
يف عراشلا  ىلإ  ةفرُّشلا  نع  اھَفذقي  نأ  هیتؤُتس 
َنََّقَیت  ، نايریلاڤ ایلوج  ُفرعي  هَّنأل  ْنكل   . لفسألا

َّمُث  ، اھیَمدق ىلع  ًةِفقاو   ، ٍةَّطِقك  ، ُطبھَتس اھَّنأب 
. نیبراحملا ِةحاس  ىلإ  هُلِسرت 

: فطُلب اھل  َلاقو   . يبیف ِّيسرُك  ِبرُقب  َصَفرَقت  َّمُث 
ناكو كترايزل .’’ ایلوج  ِكُتنبا  ِتءاج  دقل   ، يتِدّیس ‘‘

. نَسحأ اًَربَخ  اھُِغّلبُي  ول  هبلق  میمص  نم  ُّدوي 

َّنأ َّالإ   ، مَّلكتت نأ  َْتلواحو   . ًالیلق يبیف  ُدي  تكَّرحت 
َرثكأ ناك  اھیَتفش  ِنیب  نم  َجرخ  يذلا  َتوَّصلا 
ىلع تألألتو   . قیمع ٍهَّوشُم  ٍنینأ  نم  ٍلیلقب 

. باعُل ُةرطق  اھیَتفش 
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’’ ؟ اھل مُتلَعف  اذام   ‘‘ . ًةبئاخ ایلوج  تَعجارتف 

هجو ىلع  زازئمشالا  ِتارامأ  ىأرف  هَرظن  َعفرو 
ام ُّلك   ‘‘ . اھِّمُأو ةاتفلا  نیب  َفقوو   ، َضھنف  . ایلوج

’’. لَعفُي نأ  ُِنكمُي 

’’ ؟ اھُلاح ُنَّسحتت  لھ  ‘‘

’’. ملعي هَدحو  هللا  ‘‘

اًسََفن ایلوج  ْتَرفزو  نَّسحتت .’’ نل  اھَّنأ  ىنعمب  ‘‘
ًةقِّدحُم  ، اھيَرظانب تَحاشأ  َّمُث   ، اًموزھم اًقیقر 

اذام نآلاو   ‘‘ . ءانیملا َوحن  ةنيدملا  َربع  اًجراخ 
’’ ؟ لعفأس

ایلوج ْتَضمغأف   . ًةیناث َمَّلكتت  نأ  يبیف  َْتلَواحو 
ةَربَربلا ِتوَص  َلایح  اھیَِفتك  ًةیناح   ، ماكحإب اھیَنیع 
اھيَدیب اھَینذُأ  َّدست  نأ  ْتَدارأو   . ةقفَّشلل ریثملا 

. ًاِّیّلك َتوَّصلا  َكلذ  َّدُصتو 

. يبیف هْتَدارأ  ام  سویلويإ  َمِھَف 

’’. يتِدّیس  ، اھعم ِكَدحو  ِكُكرتأس  : ‘‘ اًمِّھجتُم لاقو 
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نأ ِكنم  اًفطُل  ُنوكیس  : ‘‘ ًالئاق ایلوج  َبطاخ  َّمُث 
. ةفرُّشلا َرداغو  اھیِمّلكُت .’’

ِنیَنیعب  ، ةنيدملا َربع  اًجراخ  قِّدحُت  ایلوج  تَّلظ 
. اھَِمّلكُت نأ  اھنم  َبلط  دقل   . نآلا ُعومُّدلا  امھترَمغ 
يف ٍءيش  َّيأ  َمھفت  نأ  ُعیطتست  اھَّمُأ  َّنأ  َسیل 

. نآلا سیل   . اھتلاح

تَتفتلا َّمُث  هاَّمُأ ’’  ، ریخألا يئاجر  ِتنُك  دقل  ‘‘
ٍةخرصبو ’’ ... هاَّمُأ هآ   ‘‘ . نزُحب ُقوَف  نم  اھیلإ  تَرظنو 

يف اھسأر  تَعضوو   ، اھیَتبكُر ىلع  تَثَج   ، ةقیقر
يف معانلا  ِناَّتَكلاب  ْتثَّبشتو   . تََكبو  ، اھِّمُأ ِنضح 
ام ُّلك  اًفاصنإ  َسیل  اًفاصنإ ! َسیل  اذھ   ‘‘ . اھَّمُأ ِسُلاپ 

َّمتَھیل ٌدحاو  ٌصخش  ىَّتح  يل  َقبي  ملو   . يل َثدح 
، نآلاو  . اھتاساقُم ىلإ  ُّرطضُأس  يتلا  ِمالآلاب  ُدعب 

’’. يِّدض َةھلآلا  َّنإ  ِكل  ُلوقأ   . لاحلا هذھ  ىلع  ِتنأ 

َرعش اھُعباصأ  ْتَّسمو   ، ًالیلق يبیف  ُدي  تَشعترا 
. اًقیقر اًّسَم  ایلوج 

’’ ؟ لعفأس اذام  ؟  نآلا ُلعفأس  اذام   ، هاَّمُأ  ، هآ ‘‘
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مل ایلوج  َّنأ  َّالإ   ، ىرخُأ ًةَّرم  مَّلكتت  نأ  اھُّمُأ  َتلواحو 
ُلِصوت يتلا ال  ةشَّوشملا  ِتاوصألا  َلُّمحت  ْعطَتست 
ایلوج ْتَعفر  َّمُث   . ًةنونجم اھُّمُأ  تََدب  دقل   . ىنعم َّيأ 

. اھِّمُأ يَّدخ  ىلع  تَرَج  يتلا  َعومُّدلا  ِتأرو   ، اھَسأر
. ًةبراھ تَّلوو   ، ًةقعَز ْتَقلطأف 

جراخ ىلإ  َّمُث   ، ةفرُّشلا َربع  ٍةَضِكار  َهبِش  تَعرُھ 
ْنأب هْتَرمأ   ، اھَفقوي نأ  سویلويإ  َلواح  اَّم  ـ لو  . ةفرُغلا
َّمُث  ، ًةعِرسُم َجرَّدلا  َِتطبھو   ، اھمامأ نم  َدیِحي 

. ةراَّدلا ِباب  نم  ْتَجرخ 

َّنأ عمو   . سُسفأ عراوش  يف  اھھجو  ىلع  ْتَماھ 
ًةیغاط ًةملُظ  ْتَّسحأ   ، ةرینُم تناك  َسمشلا 
ُلمحت نُكت  مل  اھَّنأ  َّالإ   ، ةعئاج تناك  دقو   . اھُفنَتكت
َتلصو اَّم  َمَّیخ لـ دق  مالظلا  ناكو   . زبُخ ءارِشل  ًالام 

ًةسِّسحتُم ساميديد  اھب  َتبَّحرف   . اھتراد ىلإ 
ایلوج َْتلخد  َّمُث   . اَھلاش تَذخأو   ، بجاولاب

. كئارألا ىدحإ  ىلع  ًةكَھنُم  تأكَّتاو   ، موینیلكيِرّتلا
. درابلا ِتمَّصلاب  ُضبنت  ُةفرُغلا  تناكو 

هتسایكب اھمامأ  اھَعضو   ، ةَّینیِصب ساپورُت  ءاج 
ْلُقت ملو   . اكسوپلا نم  اًسأك  اھل  َّبصو   ، ةدوھعملا
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يتلا ةبجولا  ىلإ  تقَّدحف   . ةفرُغلا َرداغف   ، اًئیش هل 
ٌقیقر ٌفیغر   ، ةریغص ةَّيوشم  ٌةمامح  اھل : اھَّدعأ 
ىوَتلاو  . ةدَّعَجُم ةشمشِمو   ، بَّبحملا زبُخلا  نم 
ىَّشعتت ىضم  ام  يف  تناك   . ةَّرُم ٍةماستباب  اھُمف 

نأ ةَّيروطاربمإلا  ُعََسي  يتلا  ِبياطألا  ِرخفأب 
! اھتمیلو تناك  هذھ  نآلاو   ، اھمِّدقُت

ىَّتح  ، ًةعطق ًةعطق  ةمامحلا  نم  َمحللا  ِتَعزن 
ِتَسمغ ذإو   . طقف ریغصلا  ُّيمظعلا  ُلكیھلا  َيقب 
ُرادقألا اھب  تَوَھ  دقل   . اًضيأ هَتلكأ   ، رمخلا يف  َزبُخلا 

هذھ ریقفلا  ُةبجو  اھل  ْتََدب  ُثیحب   ، كرَد لفسأ  ىلإ 
. قاذملا َةِبّیط 

اھَتطقَتلاف  . ةریغص ٌنِیّكس  ّصلا  ةَّینیِ ىلع  ناك 
. ایڤاتكوُأ دلاو  ىلإ  ٌةھجَّتُم  اھُراكفأو   ، اھب تَثبعو 
َلعف امك  اھِدي  نايرش  َعطقت  نأ  اھیلع  َبجو  امَّبر 
يف ملؤملا  َءيطبلا  َطوقُّسلا  اذھ  َيھنُتف   ، وھ

. لاح ِّلك  ىلع  ُتومَتس  اھَّنإ   . لماشلا ِبارخلا 
ءطُبب اھتَّوق  ُفزنَتسي  ناك  لوھجملا  ُضرملاف 
ٍلیلق ٍَملأب  اًعيرس  َتومت  ْنأف   . لخادلا نم  اھُمھَتليو 
َيناعُتو ةایحلا  ِدیَق  ىلع  ىقَبت  نأ  نم  اھل  ٌریخ 

. ةلوھجم اًعاجوأ 
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ُةكِسمملا ُدیلا  ِتَشعتراو   . ناقَّرعتت اھاَّفَك  تأدب 
ءاقرَّزلا طوطُخلا  ىلع  َلصَّنلا  ِتَعضوو   . نِیّكسلاب
َدادزاف  . ةبحاشلا اھِمَصعِم  ةَرََشب  َتحت  ةَّدتمملا 
َموقأ نأ  بجي   . رمألاب َموقأ  نأ  بجي   ‘‘ . اھَِدي ُشاعترا 

، اھیَنیَع ْتَضمغأ  َّمُث  ’’ ... رخآ ٍلیبس  نم  سیل   . هب
اھَتعاجش َعمجَتست  نأ  رِّوھتُم  ٍسأیب  ًةلِواحم 

. اَھتایح َيِھنُتل 

، مامألا ىلإ  تَنحنا   ، ةفیفخ ًةھُّوأت  ْتَقلطأ  ذإو 
ًاتوص ًةثِدحم   ، اھعباصأ نیب  نم  نِیّكِّسلا  تطقسف 
توَّصلا ُءادصأ  ْتَدَّدرتف   ، ةَّیماخُّرلا ةَّیضرألا  ىلع 

. لْياتسيَرپلا يف  اًجراخ 

تَّطغو  ، ةليوطلا ةكيرألا  ىلع  ایلوج  تَشمكنا 
. يكبت تَعرشو   ، نیَتشعترملا اھيََدیب  اھَھجو 
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٢١

َرِخآ نیكايراب  ارزع  عم  حطَّسلا  ىلع  سُقرَم  َفقو 
امك  ، هتَّوُق َلِماك  َداعَتسا  ِدق  نُكي  مل  هَّنأ  عمف   . ةَّرم
ٌعوفدَم هَّنأب  َرعش   ، اًمامت ئرب  دق  نُكي  مل  هَحرُج  َّنأ 

هَّنأب ارزع  َربخأ  دق  َةحرابلا  َناكو   . ِهثحب ِفانئتسال 
ِهترفَِسل ٍبایثب  هَديوزت  ًاِبلاط   ، حابصلا اذھ  ُلحَریس 

. هیلع َضِّوعُي  نأب  ٍدعَو  عم 

اًكنُت سُقرمل  مَّدقو  ًةَّيدھ .’’ هذھ  َلبقا  : ‘‘ ارزع لاقف 
هُلفسأ ُسِمالُي   ، ةطایخ الب  اًجوسنم  اًديدج 
ِّينغلا مَّلقملا  ِشامقلا  نم  اًمازِحو   ، لِحاكلا

، شارفلاو ِةءابَعلا  َرود  ّدؤي  يِ اًفیفخ  ًءادرو   ، ناولألاب
. اًديدج ًالدنَصو 

َتابو  ، هِفطُلو ِّيدوھیلا  مَرَكب  اًِغلاب  اًرُّثأت  سُقرَم  رَّثأت 
اًِدّیج هَِئفاكُي  ْنأب  مامتھالا  ىلع  ُدَعب  اًمیمصت  َرثكأ 
نأ اثاَفت  نم  َبلط  دق  ناكو   . جاعزإلا هلاِمتحا  ىلع 
نأب هَدعوو  ًةلاسر  َلُجرلا  ىطعأف   . ًایعاس هل  َدَجت 

ىضَتقاو  . هدصقم ىلإ  هلوصو  دنع  َهترجُأ  َضبقي 
َقفاو َيعاسلا  َّنأ  ریغ   ، عانقإلا نم  ًالیلق  ُرمألا 
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، ةنامألاب ةَّيرصیَق  ءانیم  ىلإ  بوكرلا  ىلع  اًریخأ 
سُقرَم َملَع  دقو   . سُقرَم ِيبودنَمب  لاِصّتالا  ىلعو 
هَعیقوت َنوََريو  ِهتامیلعت  نوأرقي  املاح  مھَّنأ 

ءيش َّلك  نولعَفیس  مھَّنأو   ، َهبلط ام  نولِسرُیس 
. اوھِّجُو امك 

ةاذاحُمب اًفقاو  اًّنس  ربكألا  لُجَّرلا  ىلإ  سُقرَم  َرظن 
ًالَدسُم َسِیلَّطلا  ُرِمتَعي  ارزع  ناك   . حطَّسلا طئاح 
َرعشو  . ِيّلصُي هَّنأ  سُقرَم  َملعف   ، هسأر ىلع 
ًاطِبَضنُم ارزع  ناك  ذإ   . دَسَحلاو لُملَمَّتلا  نم  ٍجيزمب 

لھ  ، ىرُت  . اًمئاد ةَّسدَھ  تناك  اَملثِم  ًابوؤدو 
نع َمََجن  ٍریخ  ُّيأ  ؟  هِسفن ریصملا  يف  اھُكِراشُي 
؟ اھتاولص نع  ًالصأ  َمجن  ٍریخ  ُّيأو  ؟  اِھّلُك ِهتاولص 

رابخأ ِةفرعَم  ىلإ  اًّدج  اًقاَّوت  ارزع  َتاب  اذامل  َّمُث 
؟ عوسي

ٍديدش ٍهاِبتناب  ارزع  ىغصأ  فیك  سُقرَم  َشھدأ  دقل 
هَْتلاق اَّمع  اَھیكحي  نأ  َعاطَتسا  ٍةمولعم  ِّلك  ىلإ 

. اًھلإ هتفصب  هتَدبع  يذلا  ناسنإلا  نع  ةَّسدَھ 
ىلإ َةقیقحلا  ارزع  هُرابخإ  َزِربُي  نأ  سُقرَم  َلِمأو 
ىري نأ  فَّقثملا  ِّيدوھیلا  اذھل  َرَّسیت  امَّبرف   . روُّنلا
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ُةَّصق اھیلع  تَوطنا  يتلا  تاضُقانَّتلاو  تالاحتسالا 
َهتاذ َنلعأو  اًرِحاس  َراص  يذلا  ِطیسبلا  ِراجَّنلا  كلذ 
ماق هَّنأ  ٌضعب  َمعز  يذلاو   ، ِّيلَعلا ِهلإلا  َنبا  ِهتفصب 

. تاومألا نیب  نم  ًاّیح 

يف حطَّسلا  ىلع  َثدح  دق  ًابيرغ  اًرمأ  َّنأ  ریغ 
سُقرَم َدِھَش  دقف   . ةیضاملا ةلیلقلا  ماَّيألا  ِنوضغ 

. رَكنُي ال  ْنكل   ، هُفصو ُرَّذعتي   ، ًاّیفخ ؛  ارزع يف  اًرییغت 
رعش لب   ، مالكلاب هنع  ِرّبعُي  نأ  سُقرَم  ْعطتسي  مل 
عم ناك  هَّنأكف   . ِهناِیك میمَص  يف  ُبسحف  هب 
يذلا َنیكايراب  ارزع  نع  اًمامت  ٍِفلتخُم  رخآ  ٍصخش 

. تْیَم َهبِش  يداولا  يف  هَدجو 

ُلُجرلا ناكو   . هاَّيإ ًالِّمأتُم  ارزع  ىلإ  سُقرَم  َرظن 
نأ ىغَتباف   . ًالھاذ عراشلا  ىلإ  ُقِّدحُي  اًّنس  ُربكألا 
، مُكُحیسم وھ  َعوسي  َّنأب  ُنمؤت  تنأ  : ‘‘ اًنیقي ََملعي 

’’ ؟ خیش اي  كلذك  َسیلأ 

امك ُرمألا   ‘‘ . تاوامسلا ىلإ  َرظنو  هَسأر  ارزع  َعفرف 
’’. لوقت

مل انأف   . ةَّصقلا هذھ  َّيلإ  ْبسنت  ال  ؟  لوقأ امك  ‘‘
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ٍءيش ُّيأ  وأ  وأ هللا،   ، مُكُحیسم وھ  عوسي  َّنإ  لُقأ 
هَّنأب ةَّسدَھ  ْتَنَمآ  ام  ُتلق  دقل   . ناسنإ ىوس  رَخآ 

’’. وھ

ْتأَّبنت ام  ُترَّكذت  اھَتلُق  ٍةِملَك  ِّلك  عم  ْنكلو   ، معن ‘‘
. سُقرَم ىلإ  َرظن  َّمُث  هنع .’’ ةسَّدقملا  ُرافسألا  هب 
وھ عوسي  َّنأب  َنمآ  هَّنأل  ةراجِحلاب  يِّمع  َمجُر  دقل  ‘‘
ُلوقي ًةفْدِص  هُتعِمَس  ةریخألا  هترايز  يفو   . حیسملا

وھ انأ  : » هَیلاوَح اوناك  َنيذَِّلل  عوسي  َهلاق  ام  يبأل 
بآلا ىلإ  يتأي  ٌدَحأ  سیل   . ةایحلاو ُّقحلاو  قيرطلا 

«’’. يب َّالإ 

’’. ّيح ٍناسنإ  ُّيأ  َكلذ  َلوقي  نأ  ُِنكمُي  ‘‘

، بوُّيأ لاق  دقل   . هَقِّقحُي نأ  هُِنكمُي  طقف  ٌدِحاو  امَّنإ  ‘‘
يف اذَوُھ  َنآلا  اًضيأ  : » ِهتاناعُم ِّمَضِخ  يف 

«. يلاعألا يف  يدِھاشو   ، يدیھش تاوامَّسلا 
اًِمّلكتُم هُرِصانُي  نَم  ىلإ  ُجاتحي  ُناسنإلاف 

دق : » اًضيأ بوُّيأ  لاق  دقو   . ّبَّرلا َمامأ  هتحلصمل 
«. موقي ضرألا  ىلع  َرِخآلاو   ، ٌّيح ِيّیلَو  َّنأ  ُتِملَع 
. اِنلجأل هسفنب  ىَّحض  يذلا  يدافلا  وھ  ُّيلولاف 

ُنموُأ ِيّنإ   . سُقرَم اي   ، ةَّیطخ البو  ٌرھاط  هَدحو  هللاو 

610



َلاَوط هُرظتنأ  ُتلز  ام  يذلا  يدافلا  وھ  َعوسي  َّنأب 
’’. يتایح

اًّدج ًاليوط  كَحیسم  َترظتنا  ِدَقل   . ًاّیقِطنَم ِْرّكف  ‘‘
. ِصّلخملا َكلذ  اذھ  ُعوسي  َنوكي  نأ  َتْدرأ  ُثیحب 

ٍبیلص ىلع  ِتوملا  ىوس  َفقو  ٍةفقِو  َّيأ  ْنكلو 
’’ ؟ نيَرخآ نیَمِرجُم  َنیب 

َبِّرُق دقل   . حصِفلا َلَمَح  هتفصب  هَسفن  َمَّدق  دقل  ‘‘
’’. اًعیمج ِرََشبلا  ِةَّیطخ  نع  ًةراَّفك 

’’ ؟ اًزمر راصف  َهتایح  َلذب  هَّنإ  ُلوقتأ  ‘‘

اًّقح هَّنأب  ُنموُأ  ِيّنإ  ُّقحلا . وھ  لب   ، اًزمر سیل  ال،  ‘‘
’’. نبالا وھ هللا  هَّنأب  ُنموُأ  ِيّنإ   . توملا نم  ًاّیح  َماق 

هلاق ام  َّلك  َّنأ  اًِنكمُم  َناكأ   . هَسأر سُقرَم  َّزھ 
ةَّسدَھ ِناميإ  يف  َلالَّضلا  ُكِردُي  لُجرلا  اذھ  ِلعَجل 

ناك َناميإلا  َكلذ  َّنأب  هعانقإ  ىلإ  َّالإ  ّدؤي  ِ مل 
’’ ؟ كلذ َكُِنكمُي  فیك  ؟  اذامل  ‘‘ ؟ اًحیحص

ماَّيألا نوضغ  يف  ًةریثك  اًرومُأ  يل  َتلُق  دقل  ‘‘
ُذنم اھُرَّكذتأ  ًاثادحأ   . سُقرَم اي   ، ةیضاملا ةلیلقلا 
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ُعوسي َلخد  اَّم  لـ اًریغص  اًَدلَو  ُتنك  دقل   . يتثادح
انأو  ، ٌمالك َلِیق  دقو   . ِبلُص َّمُث  سدُقلا  َةنيدم 
ُأرقأ ُتلز  ام  ِيّنأ  كلذ  ىلإ  فِضأ   . اًضَرَع هُتعِمَس 
هذھف  . ًاّیبص ُتنك  ذم  اھُخسنأو  ةسَّدقملا  َرافسألا 
ُةملَكو كُتَداھش  يبلق  يف  ام  َتَّبث  دقو   . يتَنھِم

وھ َعوسي  َّنإ   . نامَّزلا كلذ  نم  هُترَّكذت  امو  هللا 
ام ُدِجأس  هَدحو  ِهیفو   . ريدقلا هللا  ىلإ  ُقيرطلا 

’’. يتایح َلاَوط  هیلإ  ُقوتأ  ُتنك 

’’ ؟ كلذ امو  ‘‘

’’. ّبَّرلاب ٌةَّیصخش  ٌةقالَع  ‘‘

َعوسي َّنإ   . خیَش اي   ، هیف ُبغرت  اَّمم  كَرذِح  ذُخ  ‘‘
هَّنإ  . َملعأ انأ   . ينقِّدص  . توملا ىلإ  ُقيرطلا  وھ 

’’. َكتایح ُبلَطیس 

!’’ اھْذُخأیلف ‘‘

ام ؟  ارزعب َلعف  اذام   . اًجعزنُم هيَرظانب  سُقرَم  َحاشأ 
ىركذ َّدصي  نأ  َلَواحو   . ّطَق َمَّلكتي  نأ  يغبني  ناك 

َّالأ وجرأ   ‘‘ . نیبراحملا ِةحاس  َطسو  ًةِفقاو  ةَّسدَھ 
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!’’ ِكتوم ُببس  هَّنأ  هب  ُنمؤت  َّتب  ام  َِتبثُي 

؟ نايریلاڤ سُقرَم  اي  َّدض هللا،  ََكبلق  يِّسَقُت  اذامل  ‘‘
نم قيرطلا  كلذ  ىلع  كیلإ  ينادَھ  هَّنأ  ُدقتعت  نَم 

’’ ؟ سدُقلا ِةنيدم 

يھ ةحراجلا  رویطلا   ‘‘ . ةِرباع ًةكحِض  سُقرَم  ََقلطأ 
َكَشوأ ارزع  َّنأ  َظَحالو  ؟ ’’ رَّكذتتأ  . َّيلإ َكتَدَھ  يتلا 
ْلَداجتن ال  ْنكلو   ‘‘ . هَدي َعفرف   ، ديزملا لوَق  ىلع 

هَّنإ هیلع .’’ َقفَّتن  نأ  ةَّتبلا  انُِنكمُي  ال  ٍءيش  ِنأشب 
. بَضَغب ارزع  عم  ُریخألا  هُثيدح  َيھتَني  نأ  ْدِرُي  مل 

ٍةفاسَم َلَوطأ  َيشمأ  نأ  ُديرُأ   . يلیحر ُتقو  َناح  ‘‘
’’. لیَّللا ِطوبُھ  لبق  ٍةنكمُم 

’’. كلذك نُكیلف  ‘‘

. سُقرَم عم  ِتیبلا  نم  َجرخ  َّمُث   ، َجَرَّدلا ارزع  َطبھ 
َّمُث  . ةنيدملا باوبأ  ىَّتح  قيرطلا  َلوط  هَقفارو 

َكِطعُيو كیلع  ِهھجوب  ُّبَّرلا  ِءىضُیل   ‘‘ . هَكراب
!’’ نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  اي   ، اًمالس

كَرُكشأ نأ  َّيلع   ‘‘ . ةكََربلا َلایح  سُقرَم  َرَّشكف 
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نأ ىَشخأو   ، نیكايراب ارزع  اي   ، ریثكلا ِلجأ  نم 
. هََدي َّدمو  اًریبك .’’ اًرَرض  هاَّيإ  كُتیطعأ  ام  َكل  ِبّبسُي 

ُقوفت ًةَّیطع  ينَتیطعأ  دقل   ‘‘ . هِعارِذب ارزع  َثَّبشتف 
’’. نََمث َّلُك 

ٌلُجر تنأ   ‘‘ . ةرِخاس ٍةماستباب  سُقرَم  ُمَف  ىوَتلاو 
’’. ّيدوھي ىلإ  ِةبِسّنلاب   ... حلاص

، ةناھإ َةَّيأ  ْدِصقي  مل  سُقرَم  َّنأ  اًنیقي  ارزع  َملَع  ذإو 
َبَّلغتت نأ  ىسع  : ‘‘ هلثمب لوقلا  ىلع  َّدرو   . كِحَض

!’’ ّينامورلا َكِمَد  ىلع  ٍموي  َتاذ 

َلوزُن سُقرَم  ىلع  ةرباعلا  ُتاملكلا  هذھ  َتلزن 
هنھذ ىلإ  تَرضحَتسا  ٍدُّمَعت  َنود  اھَّنأل   . ةقعاصلا
ٌلاجر ناك  امیف  ُفتھيو  ُكحضي  وھو  َهل  ًةروُص 
. عاعَّرلا ِةیلَست  ىوس  ٍَببَِسل  َنوتومي ال  ٌءاسنو 

، ٌةَّیح َكَتَّسدَھ  َّنإ   ‘‘ . مِھَفف  ، هَماِمتغا ارزع  َظَحالو 
’’. سُقرَم اي 

اھَّنإ : ‘‘ حيرص ٍحوُضوب  ًالئاق  هََدي  سُقرَم  َبحسف 
’’. ّينامور ٍجَّردُم  يف  ُتومت  اھُتيأر  دقل  ةتْیَم !
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. كیَنیَعب هارت  اَّمم  اًّدج  ٍریثكب  ُرثكأ  يھ  َةایحلا  َّنإ  ‘‘
’’. ّيدمرَس هللاو  َدنع هللا،  َكَتَّسدَھ  َّنإ 

نأ ُعیطتسأ  ينَتَیل  اي  : ‘‘ سُقرَم َبلق  َُملألا  َضبقف 
!’’ اذھ َقِّدصُأ 

’’. ِتقو هللا يف   ، هَقِّدصُت نأ  ىسع  ‘‘

َّمُث كُھلإ .’’ ََكیِمَحي  نأ  ىسع  : ‘‘ سُقرَم لاقف 
لجأل ًاّيوق  اًحلاص  ًالُجر  َِرّبدُيو   ‘‘ . ًالیلق َمستبا 

’’. اثاَفت

يف ُریسي  سُقرَم  َبقارو   ، ةباَّوبلا َدنع  ارزع  َفقو 
ىلع ٌةديدش  ٌةقَفَش  هْتَرمغ  دقو   . قيرطلا
ذإو  . هل ُثُدَحیس  اَّمع  َلءاستو   ، ّباَّشلا ِّيناموُّرلا 
َجایِس هللا  َمیقُي  نأ  ًابلاط  ىَّلص   ، تیبلا َوحن  َراد 

. هرفَس ءانثأ  يف  سُقرَم  َلوح  ٍةيامِح 

ارزع َلخد  ذإ  اِھلَمَع  نع  اھَرظن  َعبِشوھي  تَعفر 
ُّلك َعجَري  نأ  ُِنكمُي   ، نآلا َلحر  دقو  اَمأ   ‘‘ . تیبلا

’’. ةَّيوسلا َِةلاحلا  ىلإ  ٍءيش 

ًةَّرم َناك  امك  ٍءيش  ُّيأ  َنوكي  نل  : ‘‘ ارزع لاقف 
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’’. ىرخُأ

ىلإ رئبلا  نم  اثاَفت  َعم  سُواَملوثَرب  ىشم  دقل  ‘‘
َّمُث هُِمّلكُت .’’ دََكت  مل  اھَّنإ  لاقو   . سمأ َرصع  ِتیبلا 
ةبوعص َةَّيأ  ُّطق  َقلت  مل  اھَّنإ   ‘‘ . اًعم اھیَتفش  تَّمز 
يذلا ِّيناموُّرلا  كلذ  عم  ٍتاملك  ىلع  روثُعلا  يف 

’’. اِنتیب ىلإ  هب  َتئج 

’’. اھل هُديرُي هللا  يذلا  ِلُجَّرلاب  َىظحتس  ‘‘

، اھنضِح ىلع  هُحلصُت  تناك  يذلا  َبوَّثلا  ِتَخرأف 
’’ ؟ كاذ ُنوكیَس  نَمو   ‘‘ . هیلإ اھَرظن  ْتَعفرو 

َفرغو ةأرما .’’ اي   ، ِّدحلا َقوف  َنیقلقت  ِتنأ  : ‘‘ لاقف
. ّيراَّخَف ٍبوُكب  ًءام 

نم َرثكأ  اثاَفت  ىلع  َُقلقت  ىضم  ام  يف  َتنُك  ‘‘
اذام  ‘‘ . بایتراب اھانیَع  ْتَقفخو  اھیلع .’’ يَقلَق 

’’ ؟ ةیضاملا ةلیلقلا  ماَّيألا  ِنوضغ  يف  كل  َثدح 

. برَشو  ، ’’ ةبیجع ٌرومُأ  : ‘‘ لاقف

’’ ؟ ةبیجع ٍرومُأ  ُّيأ  : ‘‘ ًةجِعَزنُم تَسَّبعف 
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سیل ْنكلو   ، اھُِربخُیس ٍبيرق  اَّمع   . بوُكلا َّطحو 
َلبق اًمامت  هُتمَّلعت  ام  ِفینصَتل  ٌتقو  ينُزِوعُي   ‘‘ . نآلا

’’. اھَنیمھفت ٍةقيرطب  حرَّشلا  نم  نَّكمتأ  نأ 

امَنیب  . ارزع اي   ، يل لُق  ؟  ّدحلا اذھ  ىلإ  ٌةَّیبغ  انأأ  ‘‘
َلِغتشت نأ  يوَنت  لھ   ، هَتمَّلعت ام  ْنُكي  امھم  ُِفّنصُت 

’’ ؟ ديدج نم  ِكتَفیقس  يف 

ىقلأو حوتفملا  بابلا  يف  َفقو  لب   ، ارزع ِبجُي  مل 
نم ًةیتآ  اثاَفت  تناك  دقو   . عراشلا ىلع  هَرظن 
ناكو  . اھِسأر ىلع  ًةَّلس  ًةنِزاوُم   ، قوُّسلا
ًاّباش ناك  وھو   . اِھبنج ىلإ  يشمي  سُواَملوثَرب 

. اًِرباثُمو اًحلاص 

ُرِداغُیس سُقرَم  َّنأب  هَتنبا  َربخأ  دق  ارزع  نُكي  مل 
ِنابَجلا ُلیبس  وھ  َكلذ  َّنأ  َضرتفا  ِدقل   . حابَّصلا اذھ 

َْتتاب سُقرَم  َهاجُت  اھَرعاشم  َّنإف   . صُّلمَّتلا يف 
ُباِذجنا اًضيأ  َظِحوُل  دقو   . موي َّلك  رثكأف  َرثكأ  ًةرھاظ 
ِفُّرصت ِنسُح  نم  َناكف   . اھَیلإ نايریلاڤ  سُقرَم 

ناك دقو   . بسانملا تقولا  يف  َلحر  هَّنأ  ِّباشلا 
. ةلیمج ٍةاتف  َناِتتفا  َزِھتني  نأ  ىندأ  ٍلُجر  ِنأش  نم 
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؟ نآلا َلعفي  نأ  ُهاسع  ام  ْنكلو 

: ةرارَمب َتلاقو   ، هبناجب ْتَفقوف  َعبِشوھي  َتلبقأ 
ْتَعفر اَّم  لـ ْنكلو  ؟ ’’ هبَّنجتت فیك  ىَرت  لھ  ‘‘

. اھئامیِس يف  َّمَغلا  ىأر   ، ارزع ىلإ  تَرظنو  اھَسأر 
’’ ؟ اھل ُلوقتس  اذام  ‘‘

’’. لحر دق  نايریلاڤ  سُقرَم  َّنأب  اھُِربخُأس  ‘‘

َناك لیحَّرلا ! َمِعنو  : ‘‘ ًةلئاق  ، اھيَرِظاِنب تَحاشأف 
، تَسلج َّمُث  َرَكبأ .’’ َلحر  هَّنأ  ول  اًّدج  َلضفأ 

. ديدج نم  َيلابلا  َبوَّثلا  ِتَكسمأو 

. سُواَملوثَرب عم  ٍزاجيإب  تمَّلكتو  اثاَفت  َْتلَّھمت 
سُواَملوثَرب َفقوف   ، ًةیناث ِتیبلا  َوحن  تَرادَتساو 

ًاِبئَتكُم ادب  ذإو   . ةفاسملا نم  ٍءزُج  َرخآ  ُزاتجت  اھُبقارُي 
. عراشلا يف  َریَّسلا  ََفنأتساو  اًدِعتبُم  َراد   ، حوضُوب

: حَرَمب تَحاص   ، قيرطلا نم  ٍءزُج  َرِخآ  ْتَعطق  اَّم  ـ لو
، اھِسأر نع  َةَّلسلا  َِتلزنأ  َّمُث  يبأ .’’  ، ریخلا ُحابص  ‘‘

. تیبلا َِتلخدو   ، اھیبأ َّدخ  َْتلَّبقو 

: تلأسو  ، اھلمع ىلع  اھیَنیع  َعبشوَھي  ْتَقبأ 

618



’’ ؟ سُواَملوثَرب ُلاح  َفیك  ‘‘

’’. هاَّمُأ  ، ریَخب وھ  ‘‘

’’. نورخآلا َكلذكو  : ‘‘ ًةسماھ ْتمَتمَتف 

يف اھْتَعضوو   ، ةَّلسلا نم  ةھكافلا  اثاَفت  ْتَذخأ 
ٌةكِمھنُم هَّمُأ  َّنإ  َلاق   ‘‘ . ةلواَّطلا ىلع  راَّخَفلا  ِةعصَق 
حَوُلشِم لجأل  خوَخلا  نیشاتنَمَھ  ِدادعإب 

’’. ماعلا اذھ  تونام 

ُدعب ْرِشابُأ  مل  انأ  : ‘‘ بائتكاب َعبِشوَھي  َتلاقف 
ٌرومُأ ينْتَقاعأ  دقل   . ميروُفلا ِلجأل  يتادادعإ 

. اھِجوَز ىلع  ٍماِھّتاب  اھُتقلمح  تَجرجََرتو  ىرخُأ .’’

دادعإل تقولا  نم  ٌضئاف  انيََدل   . يِّمُأ  ، كُدِعاسُأس ‘‘
ْتَقتنا َّمُث  انئاقدصأل .’’ ماعَّطلا  ِرَرُصو  ءارقُفلل  ايادھلا 
جَرَّدلا َوحن  تھَّجوتو  نَیتزاتمُم  نیَتشِمشِم 

. حطَّسلا ىلإ  ّدؤملا  يِ

’’. لحر دقل  : ‘‘ ارزع لاق 

َّمُث  . ًةعاترُم هیلإ  تقَّدحو   . ْتَرادو اثاَفت  تفَّقوتف 
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أربت مل  لوقعم ! ُریغ  : ‘‘ اھیَنیعب ًةفراط   ، َتلاق
’’. دَعب اًمامت  هُحارج 

’’. ًةياِفك تئرب  دقل  : ‘‘ َعبِشوَھي تمَتمتو 

’’. اثاَفت اي   ، حابصلا اذھ  َلحر  ‘‘

، ديدج نم  َتلزن  اَّم  ـ لو  . اًضكر حطَّسلا  َجَرَد  تَدِعَص 
ىَّتح  . سُقرَم َءارو  ُضكرتس  اھَّنأ  ارزع  ىلإ  ّیُخ  َلِ

. تَفَّقوت َّمُث   ، بابلا وحن  ٍتاوطخ  َعِضب  َتطَخ  اھَّنإ 
، ّيساركلا دَحأ  ىلع  تَمتراو   ، اھاِفتَك ىَختراو 
مل هَّنإ   ‘‘ . اھانیَع ْتَقرورغاو   . ةفیفخ ًةخرص  ًةِقلطُم 

!’’ عادَو َدَّرجُم  ّدوي  ينْعِ

َِتلَّمأتو  ، اھيَدیب يلابلا  بوَّثلاب  َعبِشوھي  تَثَّبشت 
. هیلإ ًةلِّسوتُم   ، ارزع ىلإ  اھَرظن  ْتَعفرو   . اھَتنبا

؟ ءيش ِّيأ  ِلعَِفل  لءاسَتف :

. اھيَّدَخ ىلع  ُلیست  ُعومُّدلاو   ، ًةدَعترُم اثاَفت  تلاقو 
نأ لضفألا  نم  هَّنإ  لاقو   . لَحَریس هَّنإ  لاق  دقل  ‘‘

’’. لحري
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’’. رَكبأ لَحري  مل  هَّنأ  ٌفسؤم  : ‘‘ بائتكاب اھُّمُأ  تلاقف 

’’. دبألا ىلإ  ُثكمي  ول  وجرأ  ُتنك  ‘‘

’’ ؟ ةياغ ِّيأل  ‘‘

’’. كلذ وجرأ  ُتنك   . يِّمُأ  ، يردأ ُتسل  ‘‘

نأ ىلع  ٌّيناموُر  َقفاوُي  نأ  ؟  اثاَفت  ، اذام نیجَرت  ‘‘
، يِرّكفُت نأ  كیلع  ؟  ًاّيدوھي ٌّينامور  َریصي  نأ  ؟  نَتخُي

’’. يتَنبا اي 

َةبِحاش  ، اھيَرِظاِنب تَحاشأو  اھَسأر  اثاَفت  تَّزھ 
، ديزملا َلوقت  نأ  َعبِشوَھي  ْتَكَشوأو   . اًسؤب ِهجولا 

ِهُّوفتلا لبق  اھاَّيإ  اًِتكسُم   ، هَسأر َّزھ  ارزع  َّنأ  َّالإ 
نیَتقِروَرغُم اھانیَع  تناك   ، هیلإ تَرظن  ذإو   . ءيشب

تناك دقل   . هیف ُِرّكفُت  تناك  ام  َِملَعف   . اًماِھّتاو اًعمَد 
اھَّنأ هَتطلغ  تناكو   . ّيمَمُأب تَمِرغُأ  اثاَفت  َّنأ  هَتطلغ 

سُقرَمب َيتأي  نأ  يغبني  نُكي  ملف   . يناعُت َْتتاب 
. مِھتیب ىلإ  نايریلاڤ 

ىلإ ُّطَق  ْلِبقُي  مل  امَّبَرل   ، كلذ ْلَعفي  مل  ول  ْنكلو 
. ّقحلا ِةفرعم 
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نم هتنبا  ذاقنإل  تاِملَك  ُةَّيأ  ارزع  ىََدل  نُكت  مل  ذإو 
تَّرفو اثاَفت  تَماق   ، تاظحل َدعبو   . اًتماص َّلظ   ، اھَِملأ

. حطَّسلا ىلإ 

نابِحاش اھاَّدخو  ًةمِھَّتُم - َعبِشوَھي  َتلاقف 
َكِعسُو يف  نُكي  ملأ  - ‘‘ عومُّدلا امھیلع  ُباسنتو 

’’ ؟ ام اًئیش  َلوقت  نأ 

نم َديَزیل  َّالإ  ناك  ام  هَّنإف   ، ءيش َّيأ  ُتلق  ْنإ  ‘‘
’’. اھاذأ

ٍةَّلس يف  هُطیَخت  تناك  يذلا  َبوَّثلا  َعبِشوھي  ْتَقلأ 
’’ ... فوس انأ  اًذإ   ‘‘ . تماقو

اھیِعَدو  ، ةأرما اي   ، يدُعقا  . يلعفت نل  ال،  ‘‘
’’. اَھنأشو

. ًةھودشَم َعبِشوَھي  تَدعقف 

ةلیلقلا ماَّيألا  ىدم  ىلع  اِھتابجاو  اثاَفت  ْتَّدأ 
ىلإ َعبِشوَھي  َتبھذو   . تَمَّلكت امَّلقو   . ةیلاتلا
ىلإ ارزع  َعجرو   . تايرخُأ ًءاِسن  تَرازو   ، قوُّسلا

، قَوتو ٍَقلَقب  َرعش  دقو   . هِمالقأو هِربحو  هقوقُر 
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ءانثأ يف  حطَّسلا  ىلع  ًةليوط  ًاتاقوأ  ىضمأو 
. داشرإلا ِلجأل  ًاِیّلصُم   ، ءاسملا ِتاعاس 

. اذام َملعي  مل  هَّنكلو   ، ُرظتني ناك  دقل 

َدعب ةَّيرصیق  ِلحاس  نم  ٌّينامور  ٍماحُم  َءاج  َّمُث 
يَدتري لُجَّرلا  ناك   . ماَّيأ ِةعبسب  سُقرَم  لیحر 
نیحَّلَسُم ٍساَّرُح  ُةینامث  هَقفار  دقو   ، اًرِخاف اًساِبل 

أموأو  ، ًةلاسر ارزع  مَّلس   ، ةقئاف ٍةسایكبو   . اًِدّیج
اًقودنُص ةلواطلا  ىلع  اعََضي  نأ  نیَسراح  ىلإ 

. ًالَفقُم ًاّيديدح 

دقل  . جْرَّدلا َطََسبو   ، عمَّشلا َمْتَخ  ٍكابتراب  ارزع  َّضف 
، نیكايراب ارزع   ، اِھلِماحل َّنأ  ىلع  ُةلاسرلا  ِتَّصن 
ِنتَم ىلع  ٍدصقم  ِّيأ  ىلإ  ٍتقو  ِّيأ  يف  َرِحبُي  نأ 

. نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  اھُكِلمي  ةنیفس  ةَّيأ 
ةحارلا لئاسو  ِلضفأب  ىظحي  نأ  هِّقح  نمو 

. ماركإلاو مارتحالا  ىصقأب  َلَماعُيو 

؟ اذھ َنوكي  نأ  ُنكمُي  فیك  : ‘‘ اًقوعصم ارزع  لاقف 
’’ ؟ روُمألا هذھ  لوقي  نأ  َعیطتسي  ىَّتح  وھ  نَم 
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َتحت ناك  نَم  ِرَدت  ملأ   ‘‘ . يماحملا َكِحَضو 
نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  َّنإ  ؟  ُّيدوھي اي   ، كِفقس
ٌنِطاوُم وھف   . ءاشي ٍرمأ  َّيأ  َلعفي  نأ  ُعیطتسي 

. ةَّيروطاربمإلا يف  راَّجُّتلا  ىنغأ  نم  ٌدِحاوو  ٌّينامور 
سُسفأو امور  يف  ًةَّيراجت  َزكارم  ُكلمي  وھو 

ىَّتح ُرِحبُت  هُنُفُسو   . ةَّيردنكسإلاو ةَّيرصیقو 
’’. ایناطيربو شیشرت 

ًةرِغاف  ، اِھّیسرُك ىلع  ًةِلقاثتُم  َعبِشوَھي  تَسلج 
. اھَمَف

اًفِشاك  ، َّيديدحلا َقودنُّصلا  يماحملا  َحتفو 
اذھ : ‘‘ ًالئاق ةَّیمیخفت  ًةكرح  هَدي  كَّرحو   . هتايوَتحُم

تاسويروألاب ًانآلم  قودنُّصلا  ناك  دقو  كل ’’!
. ةَّیبھذلا

. اًمودصَم هنع  ارزع  َعجارتف 

نیب ٍقرَف  نم  هل  اي  : ‘‘ ءالعتساب يماحملا  َلاقو 
ىلع ءاردزا  َةرِظن  ًالیجُم  ِّيدوھیلاو ’’! ِّيناموُّرلا 

. ثاثألا ِةطیسبلا  ةفرُغلا 
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اًجراخ ىشم  ىَّتح   ، هتَّمھَم يماحملا  َزجنأ  ْنإ  امو 
. دونجلا هَِعَبتو   ، تیبلا نم 

امَنیبو  . ىرخُأ ًةَّرم  قودنُّصلا  لخاد  ىلإ  ارزع  َرظن 
َطقَتلا  ، هانیَع هاَرت  ام  ِقيدصت  ىلع  ٍرداق  ریغ  ناك 

. هَِدِیب اھنزو  رَّدقو  ةَّیبھذلا  ِدوقُّنلا  نم  ًةنفَح 

ِلخاد ىلإ  تَقَّدح  َّمُث   . ًةِفجترُم َعبِشوَھي  تَضھنو 
انُھ اھ   ‘‘ . ارزع ِّمُِكب  تثَّبشتو  ِّيديدحلا  قودنُّصلا 
نم َيَِقب  ام  َلاوط  نیِھّفرَتُم  َشیعنل  يفكي  ام 
يف  . ربكأ اًتیب  َيرتشن  نأ  انِعسُو  يف  انِرمُع !
َسلجت نأ  َكِعسُو  يف   . اًماَّدُخ َينَتقن  نأ  انِعسُو 
َعیطتسي نل   . خياشملا نیب  ةنيدملا  ِباوبأ  َدنع 

!’’ ىرخُأ ًةَّرم  ٍءاردزاب  َكیلإ  َرظني  نأ  اًدبأ  ينْمأ  كوخأ 

نیَتعِساولا اھیَنیَعب  ًةصِخاش   ، ًةتماص اثاَفت  تَفقوو 
. اھیبأ ىلإ  نیَتِنكادلا 

’’. لاملا اذھل  رخآ  اًدصق  ىدل هللا  َّنإ  ال ! : ‘‘ ارزع لاق 

كاطعأ دقل   . ِّرب كِ ِلجأ  نم  َكَكراب  دقل  ؟  دصق ُّيأ  ‘‘
’’. اھب َعَّتمتت  يك  ًةوَرث 

625



َدوقُّنلا ًاطِقسُم  ال ’’! : ‘‘ ًةیناث لاقو   ، هسأر ارزع  َّزھف 
لجأل ُلاملا  اذھ  : ‘‘ فاضأو  . اًدَّدجُم ِقودنُّصلا  يف 

’’. ِهلمع

َّنإ ؟  نِیّیسيِّرَفلا ىلإ  َتعمَتسا  اَمأ  ؟  َتِننُج لھ  ‘‘
’’. َّرابلا ُئفاكي  هللا 

. دحاو الو   . هاَّمُأ اي   ، ٍّراب نم  سیل  : ‘‘ ةَّقِرب اثاَفت  َتلاقف 
’’. ّرابلا هَدحو  وھ  هُسفن  ُّبرلا 

أموأو  . اھتاملك ءازإ  هُبلق  َربك  دقو   ، اھل ارزع  مستباف 
امدنع ُنمؤتو  ُمھفَتس  اھَّنإ   . نیَنیَعلا َقِراب   ، هسأرب

’’. ّبَّرلا ُرظتننس   ‘‘ . ةراشبلا اھُِغّلبُي 

’’. ّبَّرلا ُرِظتننس   . يبأ اي   ، مََعن ‘‘

. َهلفقأو ِّيديدحلا  ِقودنُّصلا  َءاطِغ  ارزع  َقبطأ  َّمُث 
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٢٢

ِّنُدُرألا ِرَھن  ُفافِضو   ، لامَّشلا َوحن  سُقرَم  َراس 
نوُنیَعو ِسيالیخرأ  يف  َزاتجاو   . هنم ًىأرم  ىلع 
هاِجّتاب ِّيبرغلا  لامَّشلا  َوحن  ىشم  َّمُث   ، میلاسو
َلأسیل ُلَّھمتي  ةيرق  ِّلُك  يف  ناكو   . ّيَلبَجلا ِفيِّرلا 

ًةاتف ُرَّكذتي  ناك  ْنإ  هَِمّلكُي  نأ  ُلبَقي  ٍصخش  َّيأ 
ةنيدم ىلإ  اھتلئاع  عم  َتبھذ  ةَّسدَھ  اھُمسا 
نُكي َملف   . ةنيدملا ِبارَخ  َدعب  ْعجرت  ملو  سدُقلا 

. ّطق اھب  َعمَس  دق  ٌدَحأ 

دق مھیلإ  مَّلكت  نيذلا  ناك  ْنإ  ًالئاستُم  َرداغ  دقو 
ُقبَّللا ُكولُّسلا  ناك  ام  اًریثكو   . ةقیقحلا هل  اولاق 

دقف  . ءادِعو ٍساِرتحا  ىلإ  اًروف  ُرَّیغتي  ًالَّوأ  َهیَقل  يذلا 
َرییغتلا َظَحلي  نأ  َعاطَتساو   . ةزَّیمُم هُتجھل  تناك 
نوِرّكفُي اوناك  ام  َملَعف   ، سانلا ِنویُع  يف  ًالِصاح 
ٍّيدوھي ِسابل  ِءادترا  ىلإ  ٌّينامور  ُدِمعي  اذامل   . هیف

مھب عاقيإلل  ٌةَّیفخ  ٌةدیكَم  هيََدل  تناك  اذإ  َّالإ 
؟ مھمالك ِةطساوب 

اھُمسا ًةریغص  ًةيرق  َلخد   ، لاوجَّتلا نم  ٍماَّيأ  َدعب 
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يف فَّقوتف   . لیلجلا ةقطنم  ِلابج  يف  نیيان 
نأ َقبس  امكو   . اًرمخو اًزبُخ  ىرَتشاو  قوُّسلا 

تَفرُعف َمَّلكت  ىَّتح  ًاّيدوھي  ُعئابلا  َهبِسَح   ، ثَدَح
ال  ، ًاّظف ناك  َةَّرملا  هذھ  َعئابلا  َّنأ  ریغ   . هُتجھل

. ًايوطنُم اًحيرصو ال   ، اًفِّوختُم

 - هیلع ٌةيِداب  لوضُفلاو  ِةشھَّدلا  تارامأو  لاق - هَّنإف 
’’ ؟ ّيدوھي َساِبل  يدترت  اذامل  ‘‘

قيرط ىلع  ةقِرَّسلل  َضَّرعت  هَّنأ  سُقرَم  هَربخأف 
ٌةَّيدھ باِیّثلا  هذھ   ‘‘ . هَذقنأ نیكايراب  ارزع  َّنأو  احيرأ 

’’. رخَفب اھيَدترأ  انأو   . هنم

، رَھَظي ام  ىلع  ةبوجألاب  اًعناق   ، هسأرب ُعئابلا  أموأ 
انھ هُلَعفت  يذلا  ام   ‘‘ . ُدعب َعبشُم  ریغ  ٍلوضُفب  ْنكلو 

’’ ؟ لیلجلا لابج  يف 

’’. ةَّسدَھ اھُمسا  ٍةاتف  لزنم  نع  ُثحبأ  ‘‘

’’ ؟ ةَّسدَھ ‘‘

’’ ؟ ًالبق مسالاب  َتعِمَسأ  ‘‘
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ىلإ ٌعئاش  ٌمسا  ةَّسدَھ  َّنإف  امَّبرو ال.   . معن امَّبر  ‘‘
’’. تاَّيدوھیلا تایَتَفلا  نیب  ام  ٍّدح 

ُرَّكذتي ام  ِردَقب  اھَفصوف   ، باوجلاب سُقرَم  ْعَنقي  ملو 
. لیصافت نم 

ناتَِّیّنُب نانیع   ، نكاد ٌرعَش   ‘‘ . هیَِفتك ُعئابلا  َّزھف 
ةَّيأ ُبِسانُي  اذھ  َكَفصو  َّنإ   . ةلیحن ٌةینب   ، ناتقِماغ
ٌتفال ٌءيش  اھیف  َناكأ   . ةاتف ةئم  نم  ٍةدحاو 

’’ ؟ رظَّنلل

ًةِفقاو ٌزوجَع  تناكو  رظَّنلل .’’ ًةتفال  تناك  َيھ  ‘‘
تناك اھَّنأ  سُقرَم  َنَّمخف   . كشُكلا ِّلظ  يف 

هل َحالو   . عئابلا عم  هثيدح  ىلإ  َعْمَّسلا  ُقرَتست 
َيلاتلا َهلاؤس  هِّجوُي  َهلعج  ٌءيش  اھئامیِس  يف 

’’ ؟ ةَّسدَھ اھُمسا  ًةاتف  نیفرعت  لھ   ‘‘ . اھیلإ

َكلانُھ  . نوشَحن ُلوقي  امك  ُرمألا  : ‘‘ زوجَعلا َِتلاقف 
’’. تاریثك ٌتاَّسَدَھ 

، اًدِعتبُم ِّيض  ـُ ملا ىلع  كَشوأو  سُقرَم  َّمتغا  ِذإو 
’’ ؟ ًاّيراَّخف اھوبأ  ناك  لھ   ‘‘ . ًةیناث ُزوجعلا  ِتَمَّلكت 
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. ديدج نم  اھیلإ  َرظن  َّمُث   ، رَّكذتي هنأ  ًالِواحُم   ، َمَّھجتف
’’. نیقي ىلع  ُتسل   . امَّبُر ‘‘

َجَّوزت دقو   . اَّینانح هُمسا   ، ٌّيراَّخف انھ  ُنُكسي  ناك  ‘‘
. ةقفِر هتجوز  ُمسا  ناك   . ّنِّسلا يف  َمَّدقت  امَدعب 

ُمسا ناك   . نیَتنباو اًنبا   ، دالوأ َةثالث  هل  تَدلو  دقو 
. ةئَیل تناكف  ىرُخألا  اَّمأ   . ةَّسدَھ نَیتاتفلا  ىدحإ 

ةنيدم ىلإ  اوبھذ  دقو   . سُقرَم ىعدُي  ُّيبَّصلا  ناكو 
’’. ّطَق اوعجري  ملو  سدُقلا 

يتلا ةَّسدَھ  َّنإ   ‘‘ . اَھلایِح ردَّصلا  َِقّیض  ُعئابلا  ادبف 
’’. اھاَّيإ يھ  نوكت  امَّبر ال  اھنأشب  نیمَّلكتت 

هَماقأ اھابأ  َّنأ  ةَّسدَھ  تَعَّدا  : ‘‘ سُقرَم لاقو 
’’. تاومألا نیب  نم  ُّيرصانلا  ُعوسي 

نم اذھ  لُقت  مل  اذامل   ‘‘ . ةِبقاث ٍةرظِنب  عئابلا  ُهَقمرف 
’’ ؟ ةيادبلا

’’. اھَنیفرعت ِتنأ   ، اًذإ ‘‘

يھ اھنع  ُثَحبت  يتلا  ةَّسدَھ  َّنإ  : ‘‘ زوجعلا َتلاقف 
هیف ْتَنكس  يذلا  ُتیبلا  لاز  ام   . اھنیَعب هذھ 
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ةنيدم ىلإ  مھباھذ  ُذنم  اًمامت  اًَقلغُم  اھُتلئاع 
مھَّلُك مھَّنأ  انْعمس  دقو   . حصِفلاب ِلاِفتحالل  سدُقلا 

’’. كانُھ اوتام 

’’. ةَّیح ةَّسدَھ  َتیَِقب  دقل  ‘‘

: راقَوب َتلاقو   ، اًھادِشنا اھَسأر  ُزوجعلا  ِتَّزھف 
’’. رَدَقو ٌءاضق  ‘‘

نمو  . داؤفلا َةروسكم  ًةاتف  تناك  دقل  : ‘‘ عئابلا لاقو 
، ءايوقألا ُمھ  نوجني  نيذلا  َّنأ  َّنظي  نأ  ءرملا  ِنأش 

’’. ءافعُّضلا ال 

َسُقرَم تلَّمأتو   ، اھِزاَّكُع ىلع  اَھلِقث  ُزوجَعلا  ِتَخرأ 
’’ ؟ نآلا ةَّسدَھ  َنيأ   ‘‘ . بَثَك نم 

’’ ؟ نُكست تناك  نيأ   ‘‘ . هيَرظانب سُقرَم  َحاشأ 
زوجعلا ىلإ  َرظنف   . ليوط ٍتمَصب  هُلاؤس  َِلبوُقو 

’’. َملعأ نأ  ُبجي  : ‘‘ ىًسأب َلاقو   ، اًدَّدجُم

َتیب َّنإ   ‘‘ . دَّعجملا اھُھجو  َنالو   ، ةأرملا هَْتلَّمأتف 
ِبناجلا ىلع   ، عراشلا كلذ  يف  وھ  اَّینانح 

’’. رِخآلا نم  ُعبارلا   ، ّيقرَّشلا
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. يضَمیل سُقرَم  َرادو 

اًدَحأ َِدَجت  نل  ُّينامور  اي  : ‘‘ فطُلب ُزوجعلا  َتلاقف 
’’. كانھ

هُرَغِص َهلھذأف   ، ةلوھُسب لِزنملا  ىلع  سُقرَم  َرثع 
اَّم لـ َّرصف   ، لافقإ َنود  اًكورتم  ُبابلا  ناكو   . غلابلا

لخادلا ىلإ  َمَّدقت  ذإو   . ةدِحاو ٍةعفدب  هَحتف 
. ًابناج اھَحازأف   . ِبكانع ُطویُخ  هب  تَِقلَع   ، ِملظملا

ُةجتانلا ُةَّفاجلا  ُةحئارلا  كلت  ناكملا  نم  تَحافو 
. رجَھلا نمو  لامعتسالا  ِمدع  نم 

. ةریغصلا ةَّیسیئرلا  ةفرُغلا  ءاحنأ  يف  هَرظن  َلاجأ 
، حطَّسلا ىلإ  ّدؤي  يِ ٌجَرَد  تیبلا  اذھ  يف  نُكي  مل 
، مون ةرجُح  ىلإ  حتفني  فلخلا  يف  ٍباب  ُدَّرجُم  لب 

ِراِدجلا يف  ًةتَّیبُم  موَّنلل  ٌةَبطصِم  تناك  ُثیح 
. ّطلا ّينیِ

نع َریغصلا  َجالزملا  َعفرو   ، ةفرُغلا سُقرَم  َربع 
ُرون َقَّفدتف   . تَحتفناف اھَعفدو  ذفاوَّنلا  ِباشخأ 
َءابَھ َتلعج  نِخاس  ٍءاوھ  ُةَّبَھ  هُبِحاصُت   ، سمَّشلا
سُقرَم َعَجارت  ذإو   . روُّنلا ىرجم  يف  ُصَقارتي  رابُغلا 
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ىلع ًةیمارتُم  سمَّشلا  َةَّعشأ  ىأر   ، َتَفَتلاو
ُبالوُّدلا َكَّرحتف   . هَرادأو هیلإ  هَّجوتف   ، ّيراَّخف ِبالود 

مدع نم  َنینِس  ىلع  اًّجتحُم   ، ةبوعصب
. لامعتسالا

ةلواَّطلا ىلع  هَدي  َرَّرمو   ، بالوُّدلا سُقرَم  َكرت 
ٍدحاو ىلع  َدعقو   . بَشَخلا ِةلوقصملا  ریغ  ةرَّبَغملا 
ةفرُغلا ءاحنأ  ىلإ  َرظنو   ، ةسمخلا ِّيساركلا  نم 

. ءام اوْلَدو  ٌرین  ِّيمامألا  بابلا  ِبرُقب  ناك   . لھم ىلع 
تاعصقلاو قيرابألا  نم  ٌلیلق  كانھ  ناك   ، كلذ َریغو 

ناك ام  ْنكل   . كلذ ىوس  اًّدج  ٌلیلقو   ، ةَّيراَّخفلا
. ةمیق وذ  ٌءيش  كانھ 

، قامعألا ىَّتح  َءاوھلا  َقھشو   ، هیَنیع َضمغأ 
دقل  . نِشَخلا ِةلواَّطلا  حطس  ىلع  هيَدي  ًاطِساب 
هذھ يف  تَمانو   . تیبلا اذھ  يف  ةَّسدَھ  ْتأشن 

ْتَرشتناف  . ةلواَّطلا هذھ  ىلإ  َتلكأو   ، ةفرُغلا
يف اًِرّكفُم   ، لمَّرلاك ِبَّبَحملا  حطَّسلا  ىلع  هُِعباصأ 
نأ  ، اھَحور َطقتلي  نأ  َدارأ  دقل   . هاتسمل دق  اھيََدي  َّنأ 

! اھقزِلب َنوكي 

. فوخلا هَرمغ   ، كلذ نم  ًالدب   ، ْنكلو

633



. دَعب اھِھجو  ِلیصافت  رُّكذت  ىلع  اًرداق  دُعي  مل 

َّالإ  ، اھنع هتايَركِذ  ىلع  َضبقي  نأ  اًتیمَتسُم  َلواحو 
اَھتروص ًةشِّوَشُم   ، يشالَّتلا يف  ًةذِخآ  تناك  اھَّنأ 

يك  ، رَّكذتي نأ  َلَواحو  هَھجو  ىَّطغف   . هنھذ يف 
هاري نأ  َعاطَتسا  ام  ُّلك  ناكو   . اًعم اھَحمالم  َعَمجي 
ِةقيدح يف  اھیَتبكر  ىلع  ًةیثاج  ٍهجو  ِالب  ًةاتف  َنآلا 

. هللاو تاوامسلا  َوحن  ِناتعوفرم  اھاديو   ، هیبأ ِةراد 

اًكِسمُمو هِرعش  يف  هَِعباصأ  اًزِراغ  ال ’’!  ‘‘ ًالئاق َّنأف 
!’’ اھنم يل  َيَِقب  ٍلیلق  َّيأ  ِيّنم  ذُخأت  ال   ‘‘ . هِسأرب
تناك اھَّنأ  َملَع   ، اًدھاج َلواحو  عَّرضت  امھم  ْنكلو 

. هنع ًةدِعتبُم  ُّلَسنت 

نم ءاج  دقل   . ًاَطبحُمو اًقَھرُم   ، هَیلاوَح سُقرَم  َرظن 
َضمغأف ؟  اذھ ِلجِألأ  ؟  اذام ِلجِألو   . اًّدج ٍدیعب  ٍناكم 

. هیَعارِذ ىلع  هَسأر  ىقلأو  هیَنیع 
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٢٣

ةفرُّشلا ىلإ  تَجرخو  عجھملا  ساميديد  َتلخد 
اِھتھبَج ىلعو  ًةسلاج  ایلوج  تناك  ُثیح   ، ةریغصلا

. ةدراب ٌةَقرِخ 

: تلاقو  ، ةَّباشلا ةدبعلا  روضح  نم  ایلوج  تَجعزناف 
’’ ؟ رمألا ام  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، ِكاَري يك  انُھ  ىلإ  ٌلُجر  ءاج  ‘‘

؟ سُقرَم َداع  لھ   . ةریغص ًةبثو  ایلوج  ُبلق  َبثو 
امھِدحأل َسیل  ْنأ  َرَّرقو  هِدشُر  ىلإ  َداع  اًریخأ  هَّلعل 

ُریغ لامتحالا  اذھ  َّنأ  تَملع  اھَّنأ  عمو   . رخآلا َّالإ 
دقف  ، لَمأت َّالأ  اھیلع  بجي  هَّنأ  تَِملعو  ؛  دِراو

تَفجترا ِدقو   . لاح ِّلك  ىلع  لمألاب  تَرعش 
ىلع ةدرابلا  ِةَقرِخلا  َطغض  َْتلصاو  ذإ  اھُِعباصأ 
ِةقلمَِحل اھَھجو  َفشكت  نأ  تَفاخو   . ِضبانلا اِھنیبج 

ّرِس اً ُعتمتسَتس  ساميديد  َّنأ  َّكش  الف   . ساميديد
. ىوقأ ٍوحن  ىلع  اھَِملأب  اًضيأ  لب   ، اھحافكب

ملو ؟ ’’ نوكي نَم  : ‘‘ ةفَّيزُم ٍةالابُمِالب  ایلوج  تلاق 
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نِم نَمف   . عیباسأ ىدم  ىلع  ٌدَحأ  اھَراز  دق  نُكي 
اھتلاح يف  اھتيؤرل  يتأیس  نیِضَرتفملا  اھئاقِدصأ 

؟ ةنِھاَّرلا

’’. يتِدّیس  ، سویثیمورپ هُمسا  ‘‘

اھُبلق َطبھ  دقو  ؟ ’’ سویثیمورپ هادِشناب ‘‘ : تلاقف 
َتلأسو  . درابلا ءاملاك  ةبیَخلا  َنم  ٌةجوَم  اھتَرمغ  ذإ 

ناك دقل  ؟ ’’ اذھ سویثیمورپ  ُنوكي  نَم  : ‘‘ جاعزناب
. َهبِحاص ِزّیمُت  نأ  ْعطَتَست  مل  اھَّنكلو   ، اًفولأم ُمسالا 

َلأس دقو   . يتِدّیس  ، تیبلا اذھ  يف  ٌدبَع  هَّنإ  لاق  ‘‘
دَُعي مل  َِدّیَّسلا  َّنإ  ُتلُق  امَّلف   . سُميرپ نع  ًالَّوأ 

’’. ِكَِمّلكُي نأ  َبلط   ، سُسفأ يف  اًدوجوَم 

!’’ سویثیمورپ  ‘‘ . وھ نَم  ایلوُج  تَرَّكذت   ، ةمدَِصبو
ُذنم َبرھ  دقل  ؟  انھ هُلعفي  يذلا  ام  سُميرپ ! نوبأم 

سُميرپ َناك  ول  ؟  نآلا ُدوعي  اذاملف   . نینِس ِعبرأ  ِوَحن 
- اًّدج ِحَجرألا  ىلع  اَّمإو -  ، اًروَف َهلتق  اَّمإ  َناكل   ، انھ
. هَھاجُت ةَّذاشلا  هئاوھأ  ءاَّرج  نم  اًدَّدجُم  ىناع 

؟ نآلا ِهب  َيَھلعفت  نأ  ُضَرتفُي  اذامف 
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َّنأ َّدب  ال   ، نآلا سُميرپ  بایغ  يف   . ةعرُسب ترَّكفو 
. اھيََدي يف  َهتایح  ُعضي  ناك  هَّنأ  َملَع  سویثیمورپ 

امھَتلسرأ نیتَّللا  نَیتاتفلا  ِرمأب  َُملعي  نُكي  مل  امَّبر 
انھ ناك  هَّنكلو   ، امور يف  نیبراحملا  ِةحاس  ىلإ 
َُملعي اًضيأ  َناكو   . دوُسألا ىلإ  ةَّسدَِھب  ْتَثعب  امدنع 
يف هماقَم  َءازإ  ًةبئاخ  تناك  اَملاط  اھَّنأ  اًمامت 
ىلإ ْتَرظنو   ، هل سُميرپ  ىوَِھب  تَرِخَس  دقو   . تیبلا
ٍبلك نم  َّلقأ  اًئیش  هرابتعاب  هِسفن  سویثیمورپ 

. بَّرَدُم

ِتَعفن امَّلقو  ؟ ’’ نآلا َعَجَر  اذامل   ‘‘ . اًَملأ اھُسأر  ََضَبن 
يف اھیَنیَع  َقوف  اھتَكسمأ  يتلا  ُةدِرابلا  ُةقرِخلا 

. ملألا ِفیفخت 

’’. لُقي مل  هَّنإ   . يتِدّیس  ، يردأ ُتسل  ‘‘

!’’ ةَّیبغ اي   ، ِكُلأسأ نُكأ  مل  ‘‘

’’ ؟ هُفِرصأ مأ  ؟  يتِدّیس  ، ِكیلإ هب  َدعصأ  نأ  َنيديرُتأ  ‘‘

!’’ ِرّكُفألف ‘‘

نيزبارد َءارو  ام  ىلإ   ، ٍةَرِصبُم َریغ   ، ایلوج تَقَّدح 
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ناك دقل   . يضاملا يف  ٍنیح  ىلإ  ًةِرّكفُم   ، ةفرُّشلا
َّنأ ةقیقحلاو   . ةَّسدَھب اًّدج  اًعلوُم  سویثیمورپ 
َظقيأ يذلا  وھ  ةَّباشلا  ِةدبَعلاب  سویثیمورپ  َباجعإ 

َّمُث  . َبیھرلا ِةنیغضلاو  ِةریَغلا  َشحو  سُميرپ  ىدل 
دق كلذ  نم  اًریبك  اًمِسق  َّنأ  اًضيأ  ایلوج  تَرَّكذت 
يف  ، ًانایحأف  . يھ اھايَالب  نم  اًریثك  اھیلع  َبلج 
عم دعقي  سویثیمورپ  ناك   ، لیَّللا نم  رِّخأتُم  ٍتقو 
لاق دقو   . ناثَّدحتي اناكو   ، لْياتسيَرپلا يف  ةَّسدَھ 
يرغُت َتناك  ةریغصلا  ةَّيدوھیلا  اھَتمداخ  َّنإ  سُميرپ 

ُّطَق امھَنیب  نُكي  مل  هَّنأ  ْتَملع  ایلوج  َّنأ  َّالإ   ، مالُغلا
دقل  . اھُتفَش تَنَّضغت  َّمُث   . تاقالعلا نم  ُعوَّنلا  اذھ 
ْنكلو  . كلذب َحمست  نأ  نم  َرھطأ  ةَّسدَھ  تناك 

، اًئيرب سویثیمورپو  ةَّسدَھ  نیب  ُثيدحلا  ناك  امھم 
. ءَالبلا هنع  َمََجن 

هب َلعفت  نأ  اھعسُو  يف  داع ! ىَّتح  َناك  ٍّيبغ  َّيأ 
ُضبَقلا ىقلُيو  نوبرَھي  نيذلا  ُدیبعلاف   . ءاشت ام 

. جَّرَدملا يف  بِالكلل  نوحَرطُي  اوُناك  ام  ًابلاغ  مھیلع 
اھُلعفت ٍریثكب  َأوسأ  ٍرومأ  يف  َِرّكفُت  نأ  اھعسُو  يفو 

. هب

ْتَكسمأف  ، ةرجمزملا دوُسألا  ىدص  اھَنھِذ  َرمغ 
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’’ ؟ ديرُي اذام   ‘‘ . ةفیفخ ًةَّنأ  ًةَّنآ  اھَسأر 

’’. يتِدّیس  ، لَُقي مل  ‘‘

’’ ؟ ِهتلأس لھ  ‘‘

’’. ينأش نم  كلذ  ُتبِسَح  ام  ‘‘

ُنوكیسو  . يضاملا يف  َِرّكفُت  نأ  دِرُت  مل 
!’’ هیفرصا  ‘‘ . بْسحف اًِرّكَذُم  سویثیمورپ 

’’. يتِدّیس  ، اًّدج ٌنَسَح  ‘‘

ٍءيش ُّيأ  ةَّیلوضُف .’’ انأ  ًالھم ! ال،  : ‘‘ َتلاقف
ٍِدّیس ىلإ  َعجري  ىَّتح  بِراھ  ٍدبع  ىلع  يلوَتسي 

، اًنیقي ؟  هلتقو هبيذعَتب  ارُمأي  نأ  اًّدج  حَّجرُي  ةِدّیس  وأ 
. هب َلعفت  نأ  يف  يھ  ُبَغرت  ام  ََملعي  هَّنأ  َّدُب  ال 
ًالیبس َكلس  امَّبر   ، سُميرپ ِلیحرب  هعامَس  ىََدلف 

ساميديد ْتَرداغ  اَملاح  ةراَّدلا  نم  َبرھف  َمكحأ 
. راظتنالا َةفرُغ 

هب يدَعصاف   ، لفسألا يف  ُرظتني  ُلاَزي  ام  ناك  اذإ  ‘‘
هُلوَقیس ام  ِةفرعم  ىلإ  ُلوضُفلا  ينُعفدي   . انھ ىلإ 
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’’. هسفن نع  اًعافد 

عِضب َدعب   ، ساميديد هتَقفار  اَّم  لـ ایلوج  تَشِھُدو 
ةفرُّشلا ىلإ  ْتَجرخ  َّمُث  عجھملا  ىلإ   ، قئاقد

، سویثیمورپ : ‘‘ ةفطاعلا نم  ٍلاخ  ٍتوَصب  اھل  لوقَتل 
’’. يتِدّیس

ًةلِزنُم  ، ’’ دارِفنا ىلع  هَِمّلكُأ  نأ  ُّدوأ  : ‘‘ َتلاقف
ْتَعرسأف  . رْدَص ِقیضب  ًةئمومو  اھیَنیع  نع  َةقرِخلا 

. ةفرُغلا نم  جورُخلاب  ساميديد 

اھَتقرِخ ْتَحرطو   ، اًقیمع اًسََفن  ایلوج  تَقھش 
ٌةلِخاد يھ  امَنیبو   . اِھتَكيرأ نع  تماقو   ، ًابناج

. هتَدتراو ًابور  ْتَفطتخا   ، عَجھملا

تَرظنف  . اھتفرُغ ِطسَو  يف  اًفقاو  سویثیمورپ  ناك 
اھَمحرتسي وأ  اھَمامأ  َحرطني  نأ  هنم  ًةِعّقوتُم   ، هیلإ

َعفتراف  . رِظتني  ، تمَصب اًفقاو  َّلظ  هَّنأ  َریغ   . ًایكاب
. اھابِجاح

. اًریثك َرَّیغت  دق  هُرظنم  ناك   ، لیلجلا هراقَو  نع  ًالضف 
يف َمَسوأ  َتابو   ، هتَرَّكذت اَّمم  ًةماق  َلوطأ  ادب  دقف 
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ٍمالُغ َدَّرجُم  ناك   . ةیضاملا ةلیلقلا  ماوعألا  ِنوضغ 
يف نیساَّخنلا  ِدنع  نم  سُميرپ  هب  ىتأ  اَّم  لـ
وھ اھو   . جَّردملا ِةحاس  مئاعد  َتحت  ِفئاقَّسلا 
ِوأ َةرشع  َةسماخلا  يف  ٌمیسو  ىًتف  َنآلا 
، اًریصق ٌصوصقَم  هُرعش   ، ةرشع َةسداسلا 

. اًمامت ٌقیلح  هُھجوو 

ىًنعمب هَمسا  ًةِظفال   ، ’’ سویثیمورپ : ‘‘ َتلاق
’’. عجرت نأ  اًّدج  َكنم  ٌنَسَح  : ‘‘ ْتَفاضأو  . ثیبخ
ِّرس نع  تلءاستو   ، هیَنیَع يف  اًفوَخ  ْظَحلت  ملف 

. هئودھ

نأ ُبُلطأو   ، يتِدّیس  ، ِكَحفص ُسِمتلأ  ُتئج  دقل  ‘‘
’’. ِتَحمس ْنإ   ، ِِكتمدخ ىلإ  َدوعأ 

يحفَص ُسمتلت  : ‘‘ ًةھودشَم ایلوج  هیلإ  تَقَّدحف 
’’ ؟ دوعتو

اذإ َّالإ   ، نیئاشت امك  ِكُمِدخأس   . يتِدّیس  ، معن ‘‘
’’. اذھ َریغ  ِتيأترا 

’’ ؟ ِكلتقب َرمألا  ُترَّرق  اذإ  ينعت   ، اذھ َریغ  َكلوقب  ‘‘
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’’. يتِدّیس  ، معن : ‘‘ ةَّقِرب لاق  َّمُث   ، دَّدرتف

مل ٍّكش  َّيأ  َّنأ  حضاولا  نم   . هِفقوَم َلایِح  َتلِھُذ 
َریغ ادب  هَّنأ  ریغ   ، رِطَخلا ِهعضو  ِنأشب  هْرِواسُي 
نيذلا َكئلوأك  اًعِراب  ًایئارم  ناك  امَّبر  وأ   . فئاخ

. حرسملا ىلع  مھَراودأ  نوُّدؤيو  َهوجولا  نولِّدبي 

؟ ءاشأ امك  ينُمِدخت   ‘‘ . ةیھاو ًةماستبا  ْتَمستباف 
ٌحارتقا اذھ   ، يتیب يف  قباَّسلا  َكِعضو  ىلإ  اًرظن 
أطأطو َدَّروتف   . هیلع اھُتَقلمَح  تَقفخو  عتمم .’’

َّكش ال   . رخآ ٍءيش  ِّيأ  نم  َرثكأ  تَشِھُدف   . هَسأر
ِءاوھأ َِفلتخُم  ًاِیَّبلُم  هاضمأ  يذلا  َليوَّطلا  نَمَّزلا  َّنأ 

. ماِشتحا َّلُك  َدَّدب  دق  ةَّذاَّشلا  سُميرپ 

َكَّنأ ُكِردُت  َالأ   ‘‘ . ةرخاس ٍةماِستباب  اھُمف  ىوَتلاو 
ِّلُكب َهترجھ  اَّم  لـ نیكسملا  سُميرپ  َداؤف  َترَسك 

’’. ِكّبُحب اًمئاھ  ناك  دقل  ؟  ةواسق

. ةملك ةَّيأب  سویثیمورپ  ِسبني  مل 

يغبني ناك  - ‘‘ هَجاعِزنا ًةِیلحتسُم  ًةِمّكھتُم - َتلاقف 
ٍةياغ ٍوحن  ىلع  َكَِدّیس  َِكتلَماعُم  َدعب  َلجخت  نأ 
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’’. بارُّتلاب َكھجو  َرِّفعُت  نأ  يغبني  ناك   . ةوسَقلا يف 

. اًِنكاس سویثیمورپ  كِّرحُي  مل 

ْتَضَم دق  تناكو   . اھَّبُل َبلخ   ، بَرغتسُم ٍوحن  ىلعو 
ٍءيش ُّيأ  اھاھلأ  اھیف  ٍةَّرم  ِرِخآ  ىلع  ٌةليوط  ٌةَّدُم 

. اھِضرم نع 

هَقير ُعلتبي  ىتفلا  َِتظحالو  ؟ ’’ اًمَوي هَتَببحأ  لھ  ‘‘
. ةقیمع ٍةفِطاع  َراوغأ  ُِربست  اھَّنأ  تَِملعف   ، اًِجّنشَتُم
اًموي سُميرپ  َتببحأ  لھ   . قدِصب ْبجأو  َّيلإ  رُظنا  ‘‘

!’’ ينبِجأ ؟  ًةظیَحُل ولو   ، اًقداص ًاّبُح 

’’. يتِدّیس ال،  ‘‘

’’ ؟ هَھاجُت َترعش  َِمب  ‘‘

’’. ءيشِالب  ‘‘ . اھیلإ َرظنو  هیَنیع  َعفرف 

ول ىَّنمتأ  مك   ، هوُأ  ‘‘ . صلاخ ىًضر  َةكحِض  تَكِحضف 
َةلیئضلا َةسبعلا  ِتَدھاشو  اذھ ’’! ُلوقت  َكُعمسي 

لھ  . اھُرورُس ىشالت  َّمُث   . هَنیبج َْتبَّطق  يتلا 
ام ِّلك  نع  اذام  ؟  كلذ ُلوقت  ىَّتح  ًةیساق  اَھبِسَح 
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سُميرپ ناك  اَمأ  ؟  سُميرپ يََدي  ىلع  هَتناع 
َيناعُي نأ  يغبني  ناك  ؟  اًضيأ َيناعُي  نأ  ُّقحتسي 

! رثكأ

اھیلع يتلا  ةلواطلا  ىلإ  تَشمو  ْتَرادَتسا  َّمُث 
سُميرپ ِةنِتف  ِّلك  نم  مغُّرلا  ىلع   ‘‘ . رمَخلا ُقيربإ 

، سویثیمورپ اي   ، ّيعامتجالا هحَرَمو  ةَّیسایسلا 
قیقحتل َسانلا  ُمدختسي  ٌدوقَحو  ٌدساف  ٌلُجر  وھف 

ُِفّلخُي َّمُث  مُھَفِّشني  ىَّتح  مھُّصَتمي  هَّنإ   . هتاياغ
، اھُتَرجنَح تَّدسناو  هءارو .’’ َةغرافلا  َروشُقلا 
َّلك َُملعت  كَّنأ  َّدب  ْنكلو ال  : ‘‘ قونخم ٍتوَصب  ْتَفاضأف 

’’ ؟ كلذك سیلأ   ، اذھب قَّلعتي  ام 

ىلإ َرُظنِتل  تَرادو   ، هَّسمت نأ  َنود  َقيربإلا  ِتَكرت 
ٍةماستباب اھُمف  ىوَتلاو   . ديدج نم  سویثیمورپ 

. ةَّرُم

لھ  . سویثیمورپ اي   ، َتبرھ امدنع  ُترِرُس  دقل  ‘‘
هم ـَ لآ  ، هآ  . سُميرپ ىذآ  كلذ  َّنأل  ؟  اذامل َُملعت 
ؤرما ُّمتغي  امك  َكیلع  َّمتغا  ِدقل   . بیھر ٍوحن  ىلع 
ًةكحِض ْتَكِحضو  هَتناخ .’’ ٍةبوبحم  ٍةجوز  ىلع 
يروعُش ناك  فیك  َمھَف   ، ریصق ٍنیح  ىلإ   ‘‘ . َةِیناو
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، اھيَرِظاِنب تَحاشأو  ِستيرتأ .’’ ينَرجھ  اَّم  لـ
َّنإف  . اھقیشَع نأشب  ْمَّلكتت  مل  اھَّنأ  ول  ًةِیّنمتُم 
ٍَملأ َةقفد  اھیلع  َبلج  هَمسا  اھِركِذ  َدَّرجُم 
َناك سُميرپ  َّنأ  سیل   ‘‘ . ةراسَخلاب ٍساسحإو 

’’. قالطإلا ىلع  اًفوطَع 

سویثیمورپ ىلإ  تَرظنو   ، ةَرطیَّسلا ِتَداعَتسا  َّمُث 
، رخآ اًئیش  َفِرَعت  نأ  ُديرُتأ   ‘‘ . اھَسأر ًةعفار   ، اًدَّدجُم
َّدض دیحولا  ریغصلا  ينصِح  َترِص  دقل  ؟  دبع اي 

’’. دعب ام  يف  ىصحُت  يتلا ال  سُميرپ  عئاظف 

، فِسآ انأ   ‘‘ . سویثیمورپ ىلع  ُبارطضالا  ادبف 
’’. يتِدّیس

. ةرارمب اھُمف  ىوَتلاو  ؟ ’’ هلجأ نم   ‘‘ . اًقِداص ادب  دقل 
’’. ماقتنالل ًةلیسو  َدجو  دقل   . فسألل َيعاد  ال  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، ِكلجأ نم  ‘‘

ول امك  َمَّلكت  دقل   . ًةظحل ُديدَّشلا  هُصالخإ  اھَخَّود 
: ًةلئاق  ، اھئاكذب ْتنَّصحتف   . اًفِسآ ةقیقحلاب  ناك 
انأ  ، هوُأ  ‘‘ . اھانیَع تَقربو  ؟  َببَس ِّيأل  ؟ ’’ فِسآ ‘‘
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َْتلامأ َّمُث  سویثیمورپ .’’ اي   ، فِسآ َكَّنأب  ٌةقثاو 
سویثیمورپ ًةصِّحفتُم   ، ًالیلق ءارولا  ىلإ  اھَسأر 

نأ ُِنكمُي  ام  َملعت  كَّنأل  نآلا  ٌفِسآ  تنأ   ‘‘ . روتفب
’’. كب َلعفأ 

’’. َملعأ انأ   . يتِدّیس  ، معن ‘‘

. ّمات ٍلوبُقب  اھب  اًقوطنم   ، ةطیسب ًةلمُج  هذھ  تناك 
. تومي نأ  اًفئاخ  نكي  مل  وھف 

َموي َتومت  نأ  ًةفئاخ  ةَّسدَھ  نُكت  مل  امك  اًمامت 
. جَّردملا ِةحاس  َطسو  لمَّرلا  ىلع  تَشَم 

نم َبُرھت  نأ  ًةلواحُم   ، اھیَنیَعب ایلوج  تَفرطو 
’’ ؟ َتعَجر اذامل   ‘‘ . ىركِّذلا

’’. رِداغُأ نأب  ٌّقح  يل  نُكي  مل   . دبَع ِيّنأل  ‘‘

سسفأ نع  اًدیعب  َنآلا  َنوكت  نأ  كَعسُو  يف  ناك  ‘‘
مأ َتنأ  ٌدبَعأ  ٍذئدنع  يرَدي  ناك  نمف   . لیِم َفلأ 

’’ ؟ ّرُح

’’. يتِدّیس  ، يردأ ُتنك  انأ  ‘‘
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ٍموھفَم َریغ  َناك  هَّنأل   ، لؤاسَّتلا ىلإ  هُباوج  اھَعفد 
َُملعت َتنأ   . َتعَجر ذإ  ًاّیبغ  َتنُك  دقل   ‘‘ . اًعطق اھَدنع 

’’. كُرِقتحأ ِيّنأ  اًِدّیج 

ًاباوَص ناك  ْنكلو   . يتِدّیس  ، َُملعأ  ‘‘ . هیَنیَع َضفخف 
’’. ِبقاوعلا ِنُكت  امھم   ، عجرأ نأ 

ًةنَھوُم تَدعقو   ، ةفرُغلا ِتَربع  َّمُث   . اھَسأر تَّزھو 
ىلإ اھَسأر  تلامأ  ذإو   . اھمَون ِةكيرأ  ِفََرط  ىلع 
ٌفلتخُم َتنأ   ‘‘ . ًةلِّمأتُم هیلإ  ْتَرظن   ، دحاو ٍبناج 

’’. هُرَّكذتأ اَّمع  اًّدج 

’’. ينترَّیغف ٌرومُأ  َتثدح  دقل  ‘‘

. ىرأ نأ  ينُِنكمُي  اذكھ  : ‘‘ ءازِھتسا ِةَكحِضب  تلاقف 
’’. اًمامت َكلقع  َتدقف  َكَّنأ  روُمألا  ُدَحأف 

ُتیَّلخت ِيّنإ  ُلوقلا  ُنكمُي   ‘‘ . مَسَتبا هَّنأ  اَھلھذأو 
’’. هنع

رظنلا دَّرجُمب  ًالیلق  ُعفترت  اھتاَّيونعَم  ایلوج  تَّسحأ 
. ةفطاعلاب ٌمَعفُم  ٌبيرغ  ٌقَوت  اھَرمغو   . هیلإ
َّمُث  ، هیَمدق ىلإ  هسأر  نم  هَتلَّمأتو   ، كلذ تَحفاكف 
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ٍةفحُتك ناك  دقل   . هْتأر ام  اھَقارو   . هسأر ىلإ  اًعوجُر 
. ةعئار ٍةَِّیّنف 

َدادزاو  ، قیثولا اھنُّعمت  َءازإ  هُتماِستبا  ِتَشالتف 
. هيَّدخ ُرارِمحا 

’’. ِكبترُم َتنأ  : ‘‘ ًةشوھدَم َتلاقف 

’’. يتِدّیس  ، مَعن : ‘‘ ةحارصب َباجأو 

نأ  ، سُميرپ عم  َهلعف  ام  ِّلُك  َدعب   ، اًِنكمُم ناك  فیك 
ةفسآ انأ   ‘‘ . كلذ اھیف  َرَّثأ  دقل  ؟  اًّدج اًساَّسح  َنوكي 
حضاولا نم  ْنكلو   ، سویثیمورپ اي   ، يقيدحت ىلع 
ٌةماسو  . اًریثك َكیلإ  ْتَنسحأ  دق  ةھلآلا  َّنأ  ًاّیلَج 

َّنإ  ‘‘ . اھَتماستبا ُبائتكالا  َفنتكا  َّمُث  ةِدّیج .’’ ٌةَّحصو 
’’. اذكھ َّيلإ  ْنِسحُت  مل  َةَِھلآلا 

’’ ؟ يتِدّیس  ، ءيش ِكل  َلَعفُي  نأ  ُِنكمُي  الأ  ‘‘

. ةنِزحملا ةَّینََدبلا  اِھَتلاحب  ًاّیلج  اًرارقإ  هُلاؤس  ناك 
ًةركاش ُنوكت  مأ  ِهتَحاقو  ىلع  ُبَضغتأ  ِرَدت  ملو 

. ةفئاز ٍةَھِجاو  ىلع  ِظافِحلا  ىلإ  َّرطضُت  مل  اھَّنأل 
ُمِزلتَسي ُبضغلا  ناك   . اًفیفخ اًّزھ  اھَسأر  تَّزھف 
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. هُرِخََّدت ةَّوُقلا  نم  ٌریَسي  ٌرَزن  اھيََدلو   ، ًةَّوق

تناكو  ، ’’ ءيش َّلُك  ُتبَّرج  دقل  : ‘‘ َتلاقف
. اذھ اھلوقب  اھْتَدبأ  يتلا  ةحارصلا  َءازإ  ًةشوھدَم 
نأ كُِنكمُي  امك   ‘‘ . اھیَِفتك تَّزھو   ، اھيَدي َتطسب  َّمُث 

’’. رَكذُي اًعفن  ٍءيش  ُّيأ  ْعفني  مل   ، ىرت

ًانزاو  ، ظُّفََحت َنوُد  اھیلإ  سویثیمورپ  َرظن  ٍذئدنع 
لھ  ‘‘ . موَّنلا يف  ُبَغرت  اھَتلعج  ٍةقيرطب  اھاَّيإ 

’’ ؟ يتِدّیس  ، ِِكب ٍبطَخ  ُّيأ  نولوقي 

لاقو  . ام ٍعون  نم  ٌلاضُع  ٌةَّلِع  اھَّنإ  مھُدَحأ  لاق  ‘‘
َربیَّتلا ىَّمُح  اھَّنإ  هُریغ  لاقو   . اریِح ُةنَعل  اھَّنإ  رَخآ 

’’. بھذتو يتأت  يتلا 

’’. يتِدّیس  ، ٌفِسآ انأ  ‘‘

نم  ... اًفِسآ ناك  دقل   . ديدج نم  ُزربي  ُرمألا  وھ  اھ 
ءاثِّرلا ىلإ  وعدت  تناك  اھَتلاح  َّنأ  َّدُب  ال  ؟  اھلجأ
اھتَذخأ ذإو  اھل ! يثَري  اًعیضو  اًدبع  َّنإ  ىَّتح   ، اًریثك

نم ٍديزَمب  اھیلع  اَھبور  تَّدشو  تَفقو   ، ةريرْعَشُق
. ماكحإلا
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كُّرحتلا ىلع  ًةِزّكرُم   ، ةفرُّشلا َوحن  تَشَم  َّمُث 
اھَّنإ ًةَّرم  َلاق  دق  سُقرَم  ناك   . لبُنو ٍةقاشَِرب 
ِرِطانق تحت  ْتَفَّقوتو  ةكِلَم ! َةیشِم  يشمت 
ْتَعفر ْذإو   . سویثیمورپ َهِجاوُِتل  ْتَتفتلا  َّمُث   ، قاوِّرلا
عانطصا ىلع  اھَسفن  ْتَمغرأ   ، ًالیلق اھَنقذ 

. ّيوَثُنألا ِرَذَحلاب  ةمَعفُم  ةِرتاف  ٍةماستبا   ... ةماِستبا

. َةینبلا ُنَسَح   . سویثیمورپ اي   ، اًّدج ٌمیسو  َتنأ  ‘‘
ٍمادختسا ىلع  كل  ُرثعأ  دق   . اًّدج ٌّيلوجُر   . ّيوق

نَّیبتو  ، هَحرجت نأ  ُفِدھتَست  اھُتاِملَك  تناك  دیفُم .’’
ُلازت ام  هَحارج  َّنأ  َّدُب  الو   . لعفلا اذھ  َْتلعف  اھَّنأ  اھل 
ىلع اھَرمأ  ىَّلوتت  نأ  اھل  ُحاتُي  ُثیحب  اًّدج  ًةیماد 
ًةریبخ َْتتاب  دق  اھارت  مأ   . ةلوھُّسلا يف  ٍةياغ  ٍوحن 

اھتَجعزأو ؟  سُميرپو هابالاك  َةربخ  نيرخآلا  ِحرَجب 
َرُعشت نأ  عَّقوتت  تناك  دقل   . ةَّدشب ُةركفلا  هذھ 

نم ًالدب   ، اھَّنأ ریغ   . عضولا ىلع  ٌةرطیسُم  اھَّنأب 
. يزِخلاب تَرعش   ، كلذ

ودَبي ال  : ‘‘ فطُلب تلاقو   ، لھَم ىلع  اھَسََفن  تَرفزف 
ةَّدِر ىرأ  نأ  ُتدرأ  امَّنإ  انأف   . قُياضَّتلا ُطرَف  َكیلع 

يمامتھا َّنأب  َكُنئَمطُأ  ِيّنإ   . سویثیمورپ اي   ، ِكلعف
ٍءيش ُرِخآف   . دیعب ٍدَمأ  نم  ىشَالت  دق  لاجِّرلاب 
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ىوَتلاو رخآ .’’ ٌقیشع  وھ  نآلا  هیلإ  ُجاتحأ  وأ  هُديرُأ 
. ةرِخاس ٍةماستباب  اھُمف 

يف  ‘‘ . تاظََحل َعِضب  تمَّصلاب  سویثیمورپ  َذال 
’’ ... َریغ ىَرخُأ  فئاظوب  ِكَمِدخأ  نأ  يعسُو 

’’ ؟ ًالثَم  ‘‘ . نَھَِوب هتَعطاقف 

’’. يتِدّیس  ، ةَّفَحم َلِماح  َنوكأ  نأ  يعسُو  يف  ‘‘

’’. ةَّفَحم ُِكلمأ  ُتنك  ول  ‘‘

’’. لئاسر َيعاس  َنوكأ  نأ  يعسُو  يف  ‘‘

’’. هَتلسارُم يف  ُبغرأ  ام  ٌصخش  يدنع  ناك  ول  ‘‘
َءيشلا َّنإ   . سویثیمورپ ال،   ‘‘ . اھَسأر تَّزھو 
ُءيشلاو  . لاملا وھ  نآلا  هیلإ  ُجاتحأ  يذلا  َدیحولا 

كب َلزنأ  نأ  وھ  هیف  ُریكفتلا  ينُِنكمُي  يذلا  ُدیحولا 
يف َّنإ   . ّيَنلَع ٍدازَم  يف  َكعیبأو   ، دیبَعلا قوس  ىلإ 
ِرارِغ ىلع  لاجِّرلا  نم  اًریبك  اًدَدَع  ةنيدملا  هذھ 
َءاِقل اًّدج  ٍلاغ  ٍنَمث  ِعفَد  ىلع  نوِلبقُي  سُميرپ 
هَتیَّقلت يذلا  َّيصُّصخَّتلا  َبيردتلا  ىَّقلت  ٍّباش 

’’. تنأ
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يھو  . ةفرُغلا يف  ٍبْرَك  ِخارُصب  َهبشأ  هُتمص  ناك 
. هانیَع تَقَروَرغا  ِدقو   . اًضيأ هتأر  لب   ، كلذب ْتَرعش 
ریغ  . لَّسوتي نأ  َدارأ  هَّنأ  تَِملع  اھَّنكلو   ، مَّلكتي مل 
مك  ، هآ  . سفَّنلا ِطبَضب  ًاِبّلَصتُم   ، اًتماص َفقو  هَّنأ 

! ّطق َعَجَر  ام  هَّنأ  ول  اًمتَح  ىَّنمت 

ذإ  . ًاّیسنَم ناك  اَملاط  ٌءيش  اھلخاد  يف  َِظقوُأو 
. اھردَص َلِخاد  نیَقیقر  ِنیَحانج  ُةقفَّشلا  ِتَكَّرح 
نأ َدارأ  دقل   . ًةظیَحُل هیف  تَكراشو   ، َهبْرَك تَّسحأف 

؟ هَمولي نأ  ُنكمُي  نَمو   ، ىرخُأ ًةَّرم  َبُرھي 

، ریصملا اذھ  اًدبأ  َكُقوَري  ال  : ‘‘ ءودھ ِّلُكب  َتلاقو 
’’ ؟ كلذك سیلأ 

’’. يتِدّیس ال،  : ‘‘ شِعترُم ٍتوَصب  لاقف 

؟ باعلألا ِقِّسَنُِمل  َكَعیبأ  نأ  ىرحألاب  ُلِّضَفُتأ  ‘‘
’’. اًعراصُم ًابراحُم  َكنِم  نولعَجیس  مھَّنإ 

’’. بِراحُأ َنل   ‘‘ . اًموزھَم ادبف 

. ًةياِفك ًاّيوق  ودبت  تنأف   . بِراحُت نأ  ُعیطتست   ، اًنیقي ‘‘

. نیبراحملا ِةَحاس  ىلإ  َِكلاسرإ  َلبق  كنوبِّردُیس 
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’’. ةاجَّنلل ٌةَصرُف  كل  ُنوكتسو 

لب  . يتِدّیس  ، بِراحُأ نأ  ُعیطَتسأ  ال  ِيّنإ  لُقأ  مل  ‘‘
’’. بِراحُأ َنل  ِيّنإ  ُتلق 

’’ ـَم ال؟ لو ‘‘

’’. ةَّینيِّدلا يتادَقتعُم  ُِضقانُي  اذھ  ‘‘

اھُباتَنت َُةبِّذعملا  ةَّسدَھ  ُتايَركِذ  تَداع  ذإ  تَسَّبیَتف 
َّدب ال   ‘‘ . نیَتضبق اھيََدي  ْتَرَّوكو  ؟  نآلا اذامل   . اًدَّدجُم

!’’ كلذ ىلع  ُفَّقوتت  َكُتایح  تناك  اذإ  َبِراحُت  نأ 

’’. بِراحُأ َنل   . يتِدّیس ال،  ‘‘

ةریصبلاب اذإف   ، بثك نم   ، ديدَج نم  هیلإ  ْتَرظنو 
لھ  ‘‘ . اًمامت ةَّسدَھ  َلثم  ناك  دقل   . اھیفاوُت ةذفانلا 
َداعو ؟ ’’ يَنبِّذعُت يك  انھ  ىلإ  ُةِھلآلا  كَْتلسرأ 

. اھَرََصب ُملألا  ىشعأو   . ًةیناث ُضبني  اھُسأر 
َتطغضو ’’ ... ه ه  هوُأ   ‘‘ . ةقیقر ًةخرص  ْتَقلطأف 

ملف ’’ ؟ نآلا َّيلإ  َتئج  اذامل   ‘‘ . اھيََدَیب اھیَغدُص 
ذإو  . اھسأر ِضَْبن  يف  ىوس  َِرّكفُت  نأ  ْعطتست 
ًةِرّثعتُم ْتشَم   ، نایَثَغلا ِتَحَفاكو   ، راوُِدب تَرعش 
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ِةكيَرأ ِفََرط  ىلع  ًةبَعتم  تَمتراو   ، ةفرُغلا َربع 
’’ ؟ تئج اذامل   ‘‘ . اھِمَون

’’. ِكَمِدخأ يكل  ‘‘

’’ ؟ ينَمدخت نأ  َكُِنكمُي  فیك  : ‘‘ عذال ٍمُّكھتب  َْتلاقف 

’’. يتِدّیس  ، ِتجَتحا امَفیك  ِكُمِدخأس  ‘‘

نم يَنیفشت  نأ  َكُِنكمُيأ  : ‘‘ ةَّرُم ٍةيرخُسب  تَخرصو 
’’ ؟ ىوَلبلا هذھ 

’’ ... ةنيدملا يف  ٍبیبط  نع  ُتعِمَس  ِيّنكلو  ال،  ‘‘

َءاَّبطأ ُتيأر  دقل   ‘‘ . نیَتبِحاش ِنیَتضبق  اھيََدي  تََقبطأ 
ِّلك ىلإ  ُتبھذ  دقو  ءاَّبطألا ! ُتمئس  ىَّتح  نيریثك 
َةعضب َمامأ  ُتمَحرتساو  ُتْحَرطناو  دوجوم ! ٍلكیھ 

نم ٍةَّيرَذن  َنیبارق  ِءارِشب  ُتْرقتفاو   . اًمَنَص َرشع 
نم يل  ناك  ٍریَخ  ُّيأف   . سانلا َلام  نوُّزتبي  ٍراَّجُت 

؟!’’ ریخ ُّيأ  ! كُلأسأ  ، ٍریَخ ُّيأ  ؟  ِهّلك كلذ 

ُبیبطلا اذھ   ‘‘ . فطُِلب اًِمّلكتُم   ، رثكأ اھَیلإ  َبرتقاف 
تَعنص ًةنِواعُم  ِهيََدل  َّنإ  ُلاقُي  هنع  ُتعمس  يذلا 
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’’. تاِزجعُم

مك  ‘‘ . هَیلإ اھَرظن  ْتَعفرو  ةرِخاس  ًةكحِض  تَقلطأف 
اھاتفَش توَتلاو  ؟ ’’ ماَّيألا هذھ  ُةِزجعملا  ُِفّلكُت 

لھ  . سویثیمورپ اي   ، كَیلاوح ًةرظن  ِقلأ   ‘‘ . ةرارمب
يھ َْتلاجأو  ؟ ’’ ةَّیقیقح ٍةمیق  يذ  ٍءيش  ُّيأ  َيقب 

. ًةِلجَخ  ، ةيواخلا ِةفرُغلا  ِءاحنأ  يف  اھيَرِظان  اھُسفن 
ٌةقَھرُم يھو   ، ةراَّدلا هذھ  وھ  يل  َيقب  ام  ُّلك  ‘‘
َقئاقحلا ُفِشكت  يھو   ، اھَّنإ ىَّتح  ًالعف .’’ ِنويَّدلاب 

اِھّلُذب ٍدبَِعل  ِفارتعالا  ىلإ  اھَعفد  اَّمع  َتلءاست   ، هل
. ِّيّلُكلا

’’ ؟ يتِدّیس  ، ِكَدنع ِكتایح  ُةمیق  ام  ‘‘

. هَّلحم ُفوخلا  َّلحو   ، هلاؤس َدنع  اھُبضغ  َرَّخبت 

. اھُرمغي ُسؤبلاو   ، ًةیناث ُتحت  نم  هیلإ  ْتَرظنف 
ٍةمیق ُةَّيأ  يتایحل  لھ  يردأ  ُتسل  يردأ .  ُتسل  ‘‘
ىَّتح  . يل ُثُدحي  ام  هینَعي  َدَحأ  ال   . قالطإلا ىلع 

’’. دَعب ًةَّینعَم  ُتنك  اذإ  يردأ  ُتسل  انأ  ِيّنإ 

، اھَمامأ ةدحاو  ٍةبكر  ىلع  سویثیمورپ  اثج 
انأ : ‘‘ ءودُھ ِّلُكب  ًالئاق   ، هَِدیب ةَدرابلا  اھَدي  َكسمأو 
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!’’ ٌّينعَم

نأ ًةتیمَتسُم  ْتَدارأ  دقل   . ًةھودشَم هیلإ  ْتَقَّدح 
كلذ ُلعفت  تَداكو   ، اھل هَمَّدق  يذلا  لَمألاب  َثَّبشتت 

، ءيش ِّلُك  َمغُرف   . هقِّدصُت نأ  ْتَفاخ  َّمُث   . ًةظیَحُل
. هَھاجُت ًةفیطل  ُّطق  ْنُكت  مل  اھَّنإ  ؟  اھُرمأ هینَعي  اذامل 

ٍءاردزاب هُلِماعُت  اًمئاد  تناك  ةقیقحلاب  اھَّنإ  لب 
. نآلا اھب  ىَنعُي  نأ  ُّطق  اًموھفَم  نُكي  َملف   . زازئمشاو
؟ ... ام ٍعون  نم  ًةبیھر  ًةلیح  هذھ  َْتناك  ول  اذام 

. اھُشھني فوخلاب  ْتَرعشو 

. بَضَغ َعلط  اِھفوَخ  نمو 

يف ناك  دقف  ّينعَم ! وھ  اذامل  ْتَِملَع  دقل   ، هوُأ
هابالاك ِتوَص  ىدَص  َعمست  نأ  ًابيرقت  اھعسُو 

ِلاح ِةقیقحب  اھاَّيإ  اًِرّكذُم   ، اھسأر يف  ّدرتُم  اًدِ
نم : ‘‘ لوقت نأ  هابالاك  نأش  نم  ناك  ذإ   . روُمألا
’’. هدْلِج ىلع  ٌِقلق  وھف  رمألا . َهینعي  نأ  ّيعیبطلا 

ِمتاقلا هابالاك  ِكِحَض  ىدَص  اھَینذُأ  يف  َّنرو 
. رِخاسلا

هَیلإ ًةقِّدحُم  َتلاقو -  . هَدي نم  اھَدي  ایلوج  َتبحس 
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ًةِحّنرتُم ْتَفقو  َّمُث  ِرّثؤم ’’! اذھ  مك  - ‘‘ ُلَع نم 
امنیب  ، سأرلا ًةعفار   ، داِعتبالا ىلع  ْتَكَشوأو 
نأب بضغلل  تَحمس  ذإ   ، اِھبلق ُناقَفَخ  َعراست 
ِزيزعَتل ُةَّوُقلا  اھتَزوعأ  ْنكلو   . اھریكفت ىلع  َنِمیَھُي 
َّلحمو  ، سأیلا هَّلحَم  َّلح  ام  َناعرُسو   ، اِھبَضَغ

. تاذلا ُءاثِر  َّلح  ِسأیلا 

ِيّنأ ْبسحت  ال  : ‘‘ هَوحن اھُرھظو  َتلاق - َّمُث 
، ًةبِحَتنُم ْتَفاضأو  ةدحاو .’’ ًةقیقد  الو   ، كُقِّدصُأ
َّالإ َتنأ  ام   . يرمأ هینَعي  َدَحأ  ال  : ‘‘ شعترت اھُتَفَشو 
َتنأ امیف   ، رَھاظتتو ُمِستبت   . اًعیمج نیقابلاك 
امَّلك  . ةتیَم ُتنك  ول  ىَّنمتتو  ينُھركت  ةقیقحلاب 
ىرأ نأ  ينُِنكمُي   ، ةفرُغلا هذھ  ساميديد  َتلخد 

. هیف ُِرّكفُت  ام  َُملعأ  انأو   . اھیَنیع يف  َةرظنلا  كلت 
ِلولح لبق  اِھلتقب  ُرمأت  امَّبر  يربق .’’ ىلع  ُصقرَتس 

! مویلا كلذ 

تناك  . كانُھ اًفقاو  لاز  ام  هَّنأ  ْتأرف  ْتَرادتساو 
َریغ َلاز  ام  هَّنكلو   ، هئامیِس ىلع  ُرھظت  ةَّيَِّدجلا 
ىلع ًةيِّزَعتُم   ، ةليوط ًةظحل  هیلإ  ْتَرظنف   . فئاخ
ِرِخآ ىلع  نَمَّزلا  نم  ىضم  مك   . هئودھب بيرغ  ٍوحن 

؟ روعُّشلا اذھب  اھیف  تَرعش  ٍةَّرم 
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ىَّتح ًةلئاستُم -  ، ’’ كب ُظِفتحأس  : ‘‘ هل َتلاق   ، اًریخأ
ىلإ اھَعفد  يذلا  ببَّسلا  نع  كلذ - اِھلوق  ىََدل 
ٍعَفن ُّيأ  ؟  ىرُت اي   ، هب ُلعفَتس  اذام   . اذكھ فُّرصتلا 

؟ هیف اھل 

، ِكل اًركُش   ‘‘ . جَرَف ُةَقَفَخ  هِھجو  ىلع  تَمسترا 
’’. يتِدّیس

سیل امَّنإ   . ِكتابِجاو يف  َِرّكفُأ  نأ  َّيلع  ُنوكیس  ‘‘
ُتاَرطَق ْتَرھظو   ، فعَّضلا نم  ْتَفجترا  ِدَقل  نآلا .’’
ْتَّدمف  . نایثَغلاب تَّسحأو   ، اھنیبج ىلع  قَرَعلا 

يف ءاقلتسالا  ىلع  ينْدِعاس  : ‘‘ ًةلئاق اھَدي 
’’. يريرس

. اھمَون ِةكيرأ  ىلإ  ٍقفِرب  اھیَمدق  اًِعفار   ، كلذ َلعفف 

ِيّنأ ودَبي  ال   . اًّدج ٌةنادَرب  انأ  : ‘‘ ًةشَعترُم َتلاقو 
’’. دَعب ءافِدتسالا  ىلع  ٌةرداق 

ام هل  َلوقت  نأ  َنودو   . ةَّیناَّطبب سویثیمورپ  اھاَّطغف 
ِتاَرطَق ٍقفِرب  َحسمو  ًةَّفاج  ًةقرِخ  َذخأ   ، لَعفي
َبطَحلا نم  اًديزم  يقلُأس   ‘‘ . اھنیبج نع  قَرَعلا 

658



’’. يتِدّیس  ، نوُناكلا يف 

، هیلإ َرظَّنلا  َِتبَّنجتو  َبطَح .’’ ُّيأ  انل  َسیل  ‘‘
ُذنم تَوَھ  دق  ٍكْرَد  ِّيأ  ىلإ   . اھرقَفب ًةیِحَتسُم 

! ًالَّوأ اھَفرع 

. ىرخُأ ًةَّیناَّطب  سویثیمورپ  َفاضأ 

َكِعسُو يف  َّنأ  ُدقتعت  لھ   ‘‘ . اھب ایلوج  ْتثَّبشتف 
’’ ؟ هنأشب َتمَّلكت  يذلا  بیبطلا  اذھ  ىلع  َروثُعلا 

. ةنيدملا يف  اًروھشم  راص  دقل   . يتِدّیس  ، مََعن ‘‘
’’. هیلع َرُثعأ  نأ  اًّدج  ًابعص  َنوكي  نل 

يشمي هَتبقارو  لوقي .’’ ام  َْملعاو  اًذإ  ِضما  ‘‘
ْحَجنت مل  نإ  ْعجرت  ال   ‘‘ . بابلا وحن  ٍةعساو  ًىطُخب 

لھ  . كب هُلعفأ  دق  ام  ىشخأ  ِيّنإ   . هیلإ مُّلكتلا  يف 
’’ ؟ مھفت

’’. يتِدّیس  ، مََعن ‘‘

نأ ىسعو   ، بَھذت نأ  َكل   ‘‘ . مھَف هَّنأ  َْتظحالو 
’’. ةھلآلا َكِقفارُت 
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نم بائتكالا  يف  ایلوج  ْتَقرغو   . ةفرُغلا نم  َجرخف 
. ديدج

ٌّظَح ةھلآلا  َدنع  سویثیمورپل  َنوكي  نأ  ىسع 
. اھل ناك  اَّمم  ُنَسحأ 
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٢٤

هتكيرأ ىلع  ةِنّیَّللا  ِدئاسولا  يف  ردنَسِكلأ  َصاغ 
اذإ  ‘‘ . ةليوط ٍءایعإ  ِةدُّھنت  يف  هَسََفن  َرَفَزو   ، ةديدجلا

’’. هْفِرصاف  ، دِشار اي   ، رخآ ٍصخش  ُّيأ  َءاج 

’’ ؟ افار َنيأ  ‘‘

يھتنَتسو  . ّلِجِّسلا يف  ِتاجالِعلا  ُبتكت  اھَّنإ  ‘‘
’’. ًابيرق

’’ ؟ اھُرِظتنت مأ   ، نآلا َلُكأت  نأ  ُديرُتأ  ‘‘

ٍةرظنب هَقمرو  هیَنیَع  ىَدحإ  ردنَسِكلأ  َحتفف 
’’. اھُرِظتنأس  ‘‘ . ةكِحضُم

’’. يِدّیس  ، اًّدج ٌِدّیج  ‘‘

نم هیَنیَع  َضمغأ  ذإ  ًالیلق  ردنَسِكلأ  ُمَف  ىوَتلاو 
يتأت امَثير  ًةفیفخ  ًةمَون  َماني  نأ  ًايِوان   ، ديدج

. ةَّسدَھ
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ٌّباش ِلَفسألا  يف   ، يِدّیس  ‘‘ . مَدخلا دَحأ  َلخد  َّمُث 
’’. كَِمّلكُي نأ  ُبُلطي 

؟ ال ةِتفَّاللا ىلع  َِبتُك  ام  ْأرقي  َملأ   ‘‘ . ردنَسِكلأ َّنأف 
’’. دغلا حابص  ىَّتح  ىضرم 

’’. يِدّیس  ، ةءارقلا ُفرَعي  هَّنإ ال  ‘‘

’’. تنأ هل  اھْأرقا   ، اًذإ ‘‘

’’. يِدّیس  ، اھُتأرق دقل  ‘‘

’’. اًدغ َعجري  نأ  هل  لُق  ‘‘

ناكو  . هَسفن اًِدنسُم  َسلجف   ، ةفرُغلا افار  َتلخد 
ِةقيرط نم  ٌةبَعتُم  يھ  مك  َظِحالُي  نأ  هعسُو  يف 
تقلأو َُهِلباقُم  ةكيرألا  ىلع  تَمترا  َّمُث   . اھِجَرَع
ُكرفت تَذخأو   ، اھاِفتَك ْتخترا  ِدقو   . ًاِبناج اھَزاَّكُع 

. ةلیلَعلا اھَقاس 

ٌّدِعَتسُم َكَّنإ  سُكینوردنِأل  ُلوقأس  : ‘‘ دِشار َلاق 
. ةفرُغلا َرداغ  َّمُث  ءاشعلا .’’ لُوانَتل 

662



ٌفِّھلتُم انأ  : ‘‘ اھل اًمِستبُم   ، لاقو  . ردنَسِكلأ ماقف 
َّنإ  . ءاسملا اذھ  سُكینوردنأ  هَّدعأ  دق  ام  ِةيؤرل 

. اَّیھ  . اًّدج ٌعئاج  انأو   ، ماعَّطلا يف  ٌّيرقبَع  َلُجرلا 
ِذإ اًم  ـ َلأ ْتَقھشف   ، اھَرھظ َدنسأ  َّمُث  ِكْدِعاُسألف .’’
’’. ىرخُأ ًةَّرم  رمألا  يف  َتطَرفأ  دقل   ‘‘ . َتأكَّتا

َْتطقتلاف  . صرِحب اھَمَّوقو  ةلیلعلا  اِھقاسب  َكسمأف 
ُلعجي ًاليوط  اًتقو  َسولجلا  َّنإ   ‘‘ . اًدَّدجُم اھَسََفن 
. قفِرب اھَقاس  ُِكّلَدُي  َذَخأو  جَّنشتت .’’ تالضعلا 

’’. دویُقلا َنيوَدت  َيھنُأ  نأ  َّيلع  ناك  ‘‘

هیَماھبإ َكَّرح  َّمُث  كلذب .’’ مایقلل  ًابتاك  ُرِجأتسَنس  ‘‘
. ةداسولا ىلع  ُبَحشُت  اھَِعباصأ  َظَحالو   ، ًالوزُن

’’. مويراِدلَكلا يف  ِدّیج  ٍعاِقتنا  ىلإ  ٍةجاحب  ِتنأ  ‘‘

’’. اًدغ امَّبر  ‘‘

’’. لكألا نم  يھَتنن  اَملاح  ةلیَّللا ! : ‘‘ مزَحب لاقف 

اھیلع ًابَّترُم  ةریبك  ًةَّیِّضف  ًةَّینیص  ًالماح  دِشار  َلخدو 
ةَِھكافلا نم  ٍّشُع  يف  ِنانیمس  ِنالَجَح  ٍةراھَمب 

َةدِعَم ُةِبّیطلا  ُةحئارلا  َِتلعجف   . ةعَّطقملا رَضُخلاو 
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نم َلیسي  نأ  ُباعُّللا  داكو   ، اًعوج ُضبقنت  ردنَسِكلأ 
. همف

دقو  . اَھباِقن ْتَعفرو   ، ةتماص ٍركُش  َةالص  افار  تَمَّدق 
تَنَّكمت ُثیحب  ةزاتمُم  ٍةقيرطب  ًاّيوشَم  ُلَجَحلا  َناك 

دقل  . ًاّیھش ُماعَّطلا  ناكو   . ةلوھُسب ٍذِخَف  ِعزن  نم 
ْكِردُت مل  اھَّنإ  ىَّتح  اھلمع  ىلع  ًاِّیّلُك  ًةَّبكنُم  تناك 
َتبقار  ، لُكأت يھ  امَنیبو   . ةعئاج تناك  مك 

هَّنأ ًاّیلج  حضاولا  نم  ناك  دقل   . ًةِیّلستُم ردنَسِكلأ 
. ةبجولاب ٌعتمَتسُم 

. رَخآ َعزنو   ، دحاو ٍلَجَح  ِذِخَف  ِلكأ  نم  ردنَسِكلأ  َغرَف 
: لاق  ، هنانسأب ِمظَعلا  نع  َمحَّللا  ُشتني  وھ  امنیبو 
َرصع ىرُخأ  ٍدوقُن  َةَّرُص  انیتنَمیِلك  كل  ْتَكرت  ‘‘

’’. مویلا

َلعفت َّالأ  اھل  ُتلق   ‘‘ . اًعَزَف ةَّسدَھ  انیَع  تَعفتراف 
’’. كلذ

يدبُت ال   ‘‘ . ذِخَفلا ِةمظعب  اھل  َحَّول   ، محَّللا ََعلتبا  ِذإو 
ِكؤاطعإو  . كل ٌةركاش  اھَّنإ   . ةداتعملا ِِكتاضارتعا 

َلعف دقل  ؟  كلذ يف  ٍررض  ُّيأ   . اھُدِعسُي ًةَّيدَھ 
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. ىرخُأ ًةمضق  َلوانت  َّمُث  هَنیَع .’’ َرمألا  ِستسيروُأ 

، لَجَحلا محل  نم  ىرخُأ  ًةمضَق  يھ  َْتلوانتو 
ضِرتعت مل  يھف   . َتبرطضا ِدقل   . هجولا َةِسباع 

ٍملِع ىلع  تناك  اھَّنأل  ِستسيروُأ  ةَّيدھ  ىلع 
ُدَدَع اَھلزع  دقو   ، نآلا اَّمأ   . كاَذنآ لاملا  ىلإ  ٍةجاحب 
َتاب اھَتقو  َّنإف   ، لَمَعلا ُةرثكو  يغاطلا  ىضرملا 
اًریبك اًرادقم  َّنإ  َّمُث   . نیجاتحملا َِدَجت  نأ  نم  َقیضأ 
َلخاد ِسُّدكتلا  يف  اًذِخآ  ناك  ةَّیبھذلا  دوقُّنلا  نم 

. لاملا ِقودنُص 

هل يغبني  نُكي  مل   . ةِقياضتُم اھَّنأ  ردنَسِكلأ  َظحالو 
َغرفت نأ  َلبق  َسیل   . ایتنَمیِلك هَتلعف  امب  اھَِربخُي  نأ 
َرَرُصو ةیلاغلا  ايادھلا  َّنأ  ُملعي  ناك  دقف   . لكألا نم 
َبِسَح دقو   . ببَّسلا ُفِرعي  ناكو   ، اھُِقلقُت لاملا 
ُرارقإلا : ‘‘ ُلوقت تناك  ام  اًریثكف   . ةفیخس اَھبابسأ 
ٍةلكشم ةَّيأ  َري  مل  وھ  هَّنكلو  هللا ’’! ُّصخي  ِلضَفلاب 

. ةَّیخسلا ِتابِھلا  اھلوبق  يف 

اھَمامأ اثجف   ، راظِتنالا َةفرُغ  َْتلخد   ، عوبسُأ َلبق 
نم ًةبِضاغ  اھآر  دق  ُّطق  ردنَسِكلأ  نُكي  ملو   . لُجر
ىلع اًفقاو  َّبھف  مُق ’’! : ‘‘ لُجَّرلاب تَحاص  ذإ   . لبق
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. ًابوعرم هیَمَدق 

نأ ًالِواحُم  افار ’’! : ‘‘ فطُلب ردنَسِكلأ  اھل  لاق  كاذنآ 
. اًضيأ وھ  هل  تَّدصت  اھَّنكلو   ، طَّسوتي

’’ ؟ يمامأ وثجي  ىَّتح  ٌهلإ  انأأ  ‘‘

، اھِمامأ نم  َعجارَتف   ، لُجرلا وحن  تَجرع  دقو 
: ًةلئاق  ، اھعارذ ْتَّدمو   . فوخلا نم  هجولا  َبِحاش 

اًحِضاو ناك  ْنكلو   ، هَدي ُلُجرلا  َعفرف  ينَّسُج ’’! ‘‘
هَدي َتلوانَتف   . هنم هَتبلط  ام  ِلعَف  ىلع  ؤرجي  مل  هَّنأ 
قوف اھَدي  ًةعضاو   ، اھِعارذ ىلع  اھتَعضوو  ٍتابَثب 
ىرخُأ ًةَّرم  يل  َوثجت  نأ  َكاَّيإ   ، كاَّيإ  . مَدو ٌمَحل   ‘‘ . هِدي
ْنكلو  ، اًقفاوُم هَسأر  ُلُجرلا  َّزھف  ؟ ’’ مھفت لھ   . اًدبأ
َةرِظن ردنَسِكلأ  َحمل   ، يضَمیل َرادَتسا  اَّم  لـ

. هھجو ىلع  ًةيِداب  ِةباھملا 

يف اھَنیَع  َةرظِّنلا  َكِلت  ىأر  دق  ردنَسِكلأ  ناكو 
. لُجرلا كلذ  اھَرَّقو  دقل   . اًضيأ َنيرَخآ  ِنویُع 

يِرّكف : ‘‘ ًالئاق  ، اھَفَواخم َِنّكسُي  نأ  َلواح   ، نآلاف
’’. اًرْجأ هرابتعاب  لاملا  يف 
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ًالصأ تَعفد  دق  انیتنَمیِلك  نأ  اًّدج  اًِدّیج  َُملعت  تنأ  ‘‘
’’. ىلإ هللا اھَتمِدَقت  ْذُخأتلف   . َهتدَّدح يذلا  َرْجألا 

اذإو ’’ ... ةَّبق ِةَّبحلا  هذھ  نم  نیلَعجت  ِكَّنإ  : ‘‘ لاقف
’’ ؟ نآلا اذام   ‘‘ . ًةیناث ُمداخلا  َلخد  ذإ  َُعطاقُي  هب 

’’. يِدّیس  ، رِظتَنیس هَّنإ  ُّباشلا  لاق  ‘‘

. فقَّسلا ُمِطالُي  ُرطملا  ناكو   . ردنَسِكلأ ُمَف  َّمَزناف 
!’’ كلذك نُكیل  : ‘‘ لاقف

’’ ؟ رظتَنیس نَم  : ‘‘ ةَّسدھ تلاقو 

’’. ينِمّلكُي نأ  ديرُي  ٌصخش  ‘‘

دقف  ، راظتنالا ىلع  َّرصأ  اذإ   . اًدغ َعجري  نأ  هل  ُتلق  ‘‘
’’. لَّلبتي

’’ ؟ نوكي نَم  ‘‘

ّصلا ةَّینیِ ىلع  ٍذِخَف  َةمظَع  ىمرو  يردأ .’’ ُتسل  ‘‘
. جاعِزناب
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’’ ؟ ضيرم َوھأ  : ‘‘ مِداخلا ةَّسدَھ  ْتلأسو 

’’. اًّدج ىًفاعُم  ودَبي  هَّنإ   . يتِدّیس ال،  ‘‘

’’ ؟ ًابِرطضُم ودبي  لھ  ‘‘

هَّنإ هل  ُتلُق  اَّم  لـ  . اًمامت ٌئداھ  هَّنإ   . يتِدّیس ال،  ‘‘
ينَركش  ، حابصلا ىَّتح  راظِتنالا  ىلإ  َُّرطضُیس 

’’. راِدجلا ِةاذاحُمب  َدعقو 

ال اذامل   . اًجعزنُم  ، نیَفِصن َهلجح  ردنَسِكلأ  َّقش 
ىلإ نوجاتحي  ءاَّبطألا  َّنأ  سانلا  َمھفي  نأ  ُنكمُي 
هل ىَّنستو  ؟  اًمامت َرخآ  ٍّيرشب  ٍنئاك  ِّيأك  ةحارلا 

. تماص ٍلُّسوَتب  هیلإ  ًةرظان  ةَّسدَھ  َّسحُي  نأ 
’’. ّحلُم ُریغ  َرمألا  َّنأ  ِّيلجلا  نم  : ‘‘ ًالئاق َمَتمَتف 

. هیلإ ًةرِظان  تَّلظو 

’’. افار  ، ديدش ُرطملا  ‘‘

! تادَّلجُم ُتمَّصلا  َمَّلكتي  نأ  ُنكمُي  فیك  ٌبیجع 

مداخلل َحَّولو  اًّدج ’’! ٌنَسَح  : ‘‘ اًنِعذُم لاق  دقف 
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، لوخُّدلا ىلإ  َسئابلا  ُعدا   ‘‘ . ةفیفخ ٍةءاميإب 
’’. راظِتنالا ِةفرُغ  يف  هَسفن  ْفِّفَجُیلو 

’’ ؟ ةلیَّللا هَِمّلكُت  نأ  يوَنتأ   . يِدّیس  ، معن ‘‘

ىلع ُكشوت  ةَّسدَھ  َدھاشو  كَھنُم .’’ انأ  ال،  ‘‘
نأ ِكاَّيإ  : ‘‘ لاِدجلا ِتَصقأ  ٍةجھلب  لاقف   ، مایقلا

!’’ ریكفت َدَّرجُم  اذھ  يف  يِرّكفُت 

ْتَعفرف  . اِھتكيرأ ىلإ  َبرقأ  ٍناكم  ىلإ  دِشار  َلقتنا 
ٍةماستباب ردنَسِكلأ  ىلإ  هتَّدر  َّمُث   ، هیلإ اھَرظن 

. ةبیئك

اذھ ِلْكأ  ىوس  ُدَعب  ٍءيش  َّيأ  َمویلا  يلَعفت  نل  ‘‘
’’. تاماَّمحلا ىلإ  باھَّذلاو  رئاطلا 

. ديدج نم  َْتأكَّتاف   ، كلذ ىَنَع  هَّنأ  ْتأرو 

’’. رظَتني نأ  ِّباشلا  عسُو  يف  : ‘‘ ردنَسِكلأ اھل  لاقو 
ام نوُناكلا  ناك  اذإ   ‘‘ . اًدَّدجُم همِداخ  ىلإ  َتَفَتلا  َّمُث 

َّباشلا ِطعأو   . َبطَحلا َضعب  فِضأف   ، ًالِعَتشُم َلاز 
’’. اًديدج اًكنُت 
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’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

’’ ؟ ةیضار  ‘‘ . ةَّسدھ ىلإ  ردنَسِكلأ  َتَفَتلاو 

اَھلَجَح ْتَمسقو  اًعئاج .’’ نوكي  دق   ‘‘ . هل تَمستباف 
ُجاتَحیسو  ‘‘ . امُھَدحأ َمِداخلا  َِتلَوان  َّمُث   ، نیَفصن

َلاَوط راظتنالا  ىلإ  اًّرطضُم  ماد  ام  ٍشاِرف  ىلإ 
’’. لیللا

’’. تلاق امك  ْلعفا   ‘‘ . اًقفاوُم هسأرب  ردنَسِكلأ  أموأف 

لاقو هل  َبابلا  ُمداخلا  َحتف  اَّم  سویثیمورپ لـ َئجوف 
، تَّدِعُأ دق  ٌران  تناك   . رِظتنيو َلُخدي  نأ  ُعیطَتسي  هَّنإ 
َّمُث ُمِداخلا  ىضمو   . اًّفاج اًكنُتو  ًةفَشنِم  َيِطعُأو 
ٍلَجَح ُفِصن  اھیلع  ًةَّینیص  ًالماح  لیلق  َدعب  َعجر 
ٌلجر هاطعأ  َّمُث   . ِدّیج ٍذیبن  ُقيربإو  ٌزبُخو  ٍّيوشَم 
َكاَریس : ‘‘ لاقو  ، اًشاِرف ةرََشبلا  ُِنكاد  ٌمخض 

’’. انھ َمانت  نأ  كُِنكمُي   . حابصلا يف  ُبیبطلا 

اًشوھدَم َعتمَتساو   ، َركُّشلا  سویثیمورپ  َعفر 
ِةرمخلاو نوُناكلا  ِرانب  أَّفدت  ذإو   . ةَّیھشلا ةبجولاب 

اًحيرُم اًمَون  َمانو   . شارفلا ىلع  ىقلَتسا   ، ةِدّیجلا
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. لیللا َلاَوط 

. ةسخَنب ُمخَّضلا  ُّيروُّسلا  َهظقيأ  حابصلا  يفو 
’’. نآلا ُبیبطلا  كُِمّلكُیس  مُق ! ‘‘

يف ًایشَمو  جرَّدلا  ىلع  اًدوعص   ، سویثیمورپ هَعَبت 
َءارو اًفقاو  ٌّباش  ناكو   . اكیتویلِبب ِلِخاد  ىلإ   ، قاوِر
َلخد ذإ  هَرظن  َعَفرف   . اًجْرَد ُأرقي   ، ةباِتك ِةلواط 

’’. دشار  ، اًركُش : ‘‘ لاقو  ، مداخلا َءارو  سویثیمورپ 
’’ ؟ ينَِمّلكُت نأ  َتْدرأ  َمب   ‘‘ . ُّيروُّسلا َرداغ  َّمُث 

ٍبیبط ىلإ  مَّلكتي  هنوَك  َلایح  سویثیمورپ  َشِھُد 
ّنِس اً َربكأ  ٍصخش  َةيؤر  عَّقوت  دق  ناكو   . اذكھ ٍّباش 

. يتِدّیس لجأل  كیلإ  ُلَّسوتأ  ُتئج   ‘‘ . ًةربخ َلوطأو 
’’. يِدّیس  ، اًديدش اًضَرَم  ٌةضيرم  اھَّنإ 

’’ ؟ َّيلإ َتئج  اذامل   . نوریثك ُءاَّبطأ  ةنيدملا  يف  ‘‘

ىلإ ْتَدصق  دقو   . يِدّیس  ، رُثُك ُءاَّبطأ  اھََنياع  دقل  ‘‘
. نيديدع ٍةِھلآ  ىلإ  ةَّيرَْذن  َنیبارق  تَمَّدقو   ، ةنھكلا
يف ًةلیل  ْتَضمأ  اھَّنإ  اھُتمداخ  يل  تلاقو 

’’. نوتابألا
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فیك : ‘‘ عالطِتسالل ًاّبِحُم  هَسفن  ردنَسِكلأ  َدجوف 
’’ ؟ ةضيرم اھَّنأ  ُرھظي 

. هَدھاش ام  ِّلُكب  سویثیمورپ  هَربخأو 

’’ ؟ انھ ىلإ  اھب  ىتؤي  نأ  ِنكمُيأ  ‘‘

ُةفیفخ اھنوَك  عمو   . يِدّیس  ، اِھلمَح ىلإ  ُّرطضأس  ‘‘
’’. ةليوط َةفاسملا  َّنإف   ، نزولا

ٌسانُأ َّيدل   . اًّدج ٌنَسَح  : ‘‘ لاقو  ، ردنَسِكلأ َمَّھجتف 
َبھذأ يك  اًتقو  ُِرّبدُأس  ِيّنكلو   ، مویلا مھُنياُعأ 

’’ ؟ نُكست َنيأ   . ءاسملا اذھ  اھَصحفأو 

. سویثیمورپ هَربخأو 

نأ ُدَعبتسُي  : ‘‘ ءافَجب لاقو   ، ردنَسِكلأ ابِجاح  َقفخف 
ببس نع  َلءاست  دقو  ءارقُفلا .’’ َّيح  كلذ  َنوكي 
. ةَّفحم يف  ًةلومحَم  ءيجملا  ىلع  اھتردُق  مدع 

’’. يِدّیس  ، اھُضرم اھَرقفأ  دقل  ‘‘

يك ُّباشلا  َرادو   . هِسأرب أموأو  هوأ ’’! : ‘‘ لاقف
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َمھفت ْنأب  ْنَّقیت  ًةظحل ! : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف   . فِرصني
يعسُو يف  ناك  اذإ   . اًدوعو ُعطقأ  ال  ِيّنأ  َكُتِدّیس 

َّنإف  ، نُكي مل  ْنإو   . كلذ ُلعفأسف   ، اھَدِعاسُأ نأ 
’’. ةِھلآلا يديأ  يف  ُكَرتُیس  اھَریصم 

’’. يِدّیس  ، اذھ ُمھفأ  انأ  ‘‘

’’. اھتدعاسُم نم  َنَّكمتأ  نأ  وجرأ  ‘‘

نأ ىسع   . يِدّیس  ، اًركش : ‘‘ سویثیمورپ لاقف 
’’. كِفطُل لجأ  نم  َكَكرابُي هللا 

َرداغ ذإ  اًدَّدجُم  هَرظن  َعفرو   . ردنَسِكلأ ابِجاح  َعفتراف 
. ةفرُغلا ُدبعلا 

لخدم يف  ًالیلق  تَفَّقوتو   . ةَّسدَھ َْتلخد   ، ذئدنع
’’ ؟ نوكي نَم   ‘‘ . ّباشلا َءارو  ًةرظان   ، بابلا

نأ َدارأ  يذلا  ُّباشلا  هَّنإ   ‘‘ . اھیلإ ردنَسِكلأ  انَرف 
اھل َمستباو  ؟ ’’ نيرُكذت اَمأ   . ةحرابلا ينَِمّلكُي 
ِفصِنب هل  ِتثَعب  يذلا  كاذ   ‘‘ . ةَرِخاس ًةماِستبا 

!’’ ِِكلَجَح
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مل اھَّنأ  َعمف  ؟ ’’ هُمسا ام  ْنكلو   . يِدّیس  ، معن ‘‘
. اھَدنع اًفولأم  ادب   ، ةیفاو ًةرظن  هیلع  ِقلُت 

ىلع َّبكنا  َّمُث   ، ًةالابُمال هیَِفتك  ردنَسِكلأ  َّزھو 
’’. همسا نع  هْلأسأ  مل   ‘‘ . اًدَّدجُم ِجْرَّدلا 

ردنَسِكلأ ىدل  ُنوَكیس  اًقحال  ةیتآلا  ِةلیَّللا  يف  امَّنإ 
. هلأس ول  ىَّنمَتِیل  ٌهیجو  ٌببَس 
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٢٥

َّلظو َهلَھاجَتف   . بابلا ىلع  اًعرَق  سُقرَم  َعمَس 
فقَّسلا ىلإ  اًقِّدحُمو  ریصحلا  ىلع  ًایِقلَتسُم 
ُةَّعشأ َْتلَّلست  دقو   ، ضراوعلا َقوف  مئاقلا 

َتاب دق  ُتیبلا  ناك   . قوقُش ِةعضب  نم  سمشلا 
نم ىرخُأ  َنینس  ِعضب  َدعبو   . میمرت ىلإ  ٍةجاحب 

ُفقَّسلا أدبیس  ةِئّیسلا  ةَّيِّوجلا  لاوحألاو  َرطملا 
حيرلا َهبِرخُت  نأ  لبق  ُّرمتس  ًةنس  مكف   . يعادَّتلاب

؟ ًاّیئاھن فصاوعلاو 

َرثكأو ةَّرملا  هذھ  ىلعأ   ، ًةیناث ُعرَقلا  َعمُس  َّمُث 
. اًرارصإ

ةمتاقلا َةفرُغلا  َربعو   . اًفقاو َضھنو  سُقرَم  َطِخسُأف 
َنوكي نأ  ىسع   . ةرَّبَغُم ٍرون  ِةدمعأ  نم  اھیف  امب 
ىلإ هلوصُو  َلبق  َلحریف  ٌمیلس  ٌقوَذ  ِلِّفطتُملل 
نأ َقبس  يتلا  َزوجعلا  َدجوف  َبابلا  َحتفو  بابلا !

ًةِئّكوتُم تناك  دقو   . قوُّسلا يف  هیلإ  ْتَمَّلكت 
. اھِزاَّكُع ىلع  ٍلُقاثتب 

’’. انھ َتلز  ام   ، اًذإ : ‘‘ تلاق
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. ودبي اذكھ  : ‘‘ ریبعت ِّيأ  ىلإ  ُرقتفت  ٍةجھلب  َباجأف 
’’ ؟ نيديرُت اذام 

يف ُمیقُت  اذامل   ‘‘ . هیَمدق ىلإ  هسأر  نم  هَتلَّمأتو 
’’ ؟ ىتوملا ِتیب 

دقل  . هھجو ىلع  هْتَعفص  دق  ْتناك  ول  امك  َلفجأف 
يكل ال   ، ةَّسدَھ نم  ٌبيرق  هَّنأب  َرُعشي  يكل  ءاج 
َلاق َّمُث   . بابلا ىلع  هُدي  َتبِحُشو   . ةِتّیَم اھَّنأب  َرَّكذُي 

، ينَنیجعزُت اذامل  : ‘‘ هادِشنِاب اھیلإ  اًقِّدحُم  ةأرملل -
’’ ؟ زوجع اي 

’’. كل َسیل  ُتیبلا  اذھ  ‘‘

نأ ؤرجي  اھربَق  ِةَفاح  ىلع  زوجع  ٍةأرما  ىوس  نَم 
؟ روجھم ٍتیب  ىلع  هئالیتسال  ًاّینامور  ىَّدحتي 

يلِواحُتل ِتئج  لھ  : ‘‘ ةیفاج ٍةماستباب  هُمف  ىوَتلا 
’’ ؟ يدَْرط

. هَمامأ اھَتبصنو   ، اھِزاَّكُع ىلع  اھيَدي  اتِلك  تَعضو 
’’. انھ ىلإ  َكِروضُح  َببس  َفِرعأ  يك  ُتئج  ‘‘

. اًجعزنُم ِتمَّصلاب  َذالف 
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اذھ يف  َدَجت  نأ  وجرت  اذام   ‘‘ . ًةیناث هَیلإ  تقَّدحو 
’’ ؟ ّينامور اي   ، ناكملا

. بابلا َقَفَسو   ، ’’ ةلزُعلا : ‘‘ لاقف

. ةديدش ٍتاَّقَد  َثالث   ، ديدج نم  ْتَعرقو 

!’’ يفِرصنا : ‘‘ َقلغملا ِبابلا  ِلِخاد  نم  َحاصف 
هرعش يف  هَِعباصأ  َرَّرمو   . ةلواطلا ىلإ  َسلجو 
اًضيأ تَعرقف   . هيََدیب هَسأر  اًكِسمُم   ، طشملاك

. اًسِماھ سُقرَم  َمتشو   . ىرخُأ ةديدش  ٍتاَّقد  َثالث 

!’’ يفرَصنا ‘‘

’’. كَتیب َسیل  اذھ   ‘‘ . َقلغملا ِبابلا  َربع  ُهتمَّلكف 

ٍبضغ ِتاَّقد  ُّقدي  هُبلق  امیف   ، هكَنَح سُقرَم  َّدشو 
َّمُث َهيرتشأف ’’!  ، كلاملا َمسا  يل  يلوق   ‘‘ . ةديدش
ِدق اھَّنأ  ًاّناظ   ، َءادَعُّصلا َسَّفنتف   ، تاظََحل ُعِضب  ْتَّرم 

. َتلحرو تَملسَتسا 

. قُد  . قُد  . قُد
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َبابلا َحتف  ذإو   . ضھنو  ، هتضبَقب َةلواطلا  َبرضف 
. ىرخُأ ًةَّرم  ُلَع  نم  اھیلإ  َقَّدح   ، هیَعارصم ىلع 

ينیكُرتا َّمُث   ، يل يلوق  ؟  زوجع اي   ، نيديرُت اذام  ‘‘
’’. مالسب

’’ ؟ انھ َتنأ  اذامل  : ‘‘ دینع ٍربَصب  َتلاقو 

.’’ ينأش اذھ  ‘‘

نینامثو ٍعبَس  ذنم  انھ  ُتِدلُو  دقل  يَتيرق . هذھ  ‘‘
هُتفرع ٍلُجَِرل  ُتیبلا  اذھ  ناك  دقو   . ةنس

ال انأ   ‘‘ . ًةرشابُم هیَنیَع  ىلإ  تَرظن  َّمُث  هُتمرتحاو .’’
’’. كُفرعأ

َُدَلبلا اذھ   ‘‘ . ةغلابلا اِھتأرُج  َلایِح  سُقرَم  َلھُذ 
انأو  ، هُديرُأ ام  َذُخآ  نأ  ينُنكمُي  امور ! ُّصخي  سئابلا 
َعمَس  ، دَعب ُمَّلكتي  وھ  امیفو  تیبلا .’’ اذھ  ُديرُأ 

. هیَتفش نم  ْتَجرخ  ٍةملَك  ِّلك  يف  ُّنرت  َةسرطَغلا 
ٍتاَربَنب لاق  َّمُث   . اھيَرِظان نع  هيَرِظانب  َحاشأو 

!’’ بْسحف يفِرصنا  : ‘‘ ةَجاھُم

َفرصنأ نل   ‘‘ . هفََرطب َبابلا  َِتبرضو  اھَزاَّكُع  ْتَعفرف 
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’’ ؟ انھ َتنأ  اذامل   . ينیضرُي ًاباوَج  ىَّقلتأ  ىَّتح 

َِرّكفُي نأ  ًالواحُم   ، تاظَحل َعِضب  ًابَعتُم  سُقرَم  اَھلَّمأت 
يضمت اَھلعجيو  اَھیضرُي  نأ  هنأش  نم  ٍباوج  يف 

. باوج ِّيأ  يف  ِرّكفُي  نأ  ْعطَتسي  ملف   . اھلیبس يف 
، ًالیلق ولو   ، اًنِّقیتُم نُكي  مل  هَّنإ  ؟  كلذ هُِنكمُي  فیكو 

. هَحور ِتیبلا  ُغارف  َقحس  دقف   . دَعب انھ  وھ  اذامل 

َّمُث ؟ ’’ ةیضار ِتنأأ   . يردأ ُتسل  : ‘‘ فعضب َلاق 
َعمَس ذإو   . اًدَّدجُم تیبلا  لِخاد  ىلإ  َعجرو  َرادَتسا 
ىلإ هتَعبت  دق  اھَّنأ  ىأرف  َتَفتلا   ، اھزاَّكُع َتوص 

’’. لوخدلا ىلإ  ِكُعدأ  مل  : ‘‘ روتُفب َلاقف   . لخادلا

هُسفن وھ  لوخُّدلا  ىلإ  كاعد  يذلا  : ‘‘ دَكَنب َتلاقف 
َلخاد ٍتاَوطَخ  ِعضب  ِدعُب  ىلع  ْتَسرغناو  يناعد .’’

. بابلا

ىَمتراو هرعش  يف  هَدي  َرَّرمو   ، ةلیقث ًةدُّھنت  َدَّھنت 
ًةدحاو ًةِملَك  ْلُقي  ملو   . ىرخُأ ًةَّرم  ةلواطلا  ِبرُقب 
َعَفرف  ، ًاليوط اًتقو  ًةتماص  يھ  ْتَّلظو   . ةَّیفاضإ
يف اھَیلاوح  ٍءطُبب  ُرظنت  اھب  اذإو   ، اھَوحن هیَنیع 

. ةفرُغلا ءاحنأ 
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ْتَعفرو اورداغ .’’ ُذنُم  َتیبلا  اذھ  ْلُخدأ  مل  : ‘‘ َتلاق
ْتَّزھف  . فقَّسلا َربع  ّلستملا  ِلِ ِروُّنلا  ىلإ  اھَرظن 

هذھ َحلصُي  نأ  اَّینانح  نأش  نم  ناك   ‘‘ . نزُحب اھَسأر 
. تَرظتناو  ، سُقرَم ىلإ  ْتَرظن  َّمُث  قوقُّشلا .’’

. دینع ٍتمَصب  ةتباثلا  اھَتَقلمَح  سُقرَم  ىقالف 

نع َباوجلا  ُفِرعأ  ُِّتب  دقل  : ‘‘ زوجعلا َِتلاق  اًریخأ 
ىرج اذام   . ةَّسدَھ ِببسب  انھ  َتنأ   . يلاؤس

’’ ؟ اھل

’’ ؟ نیفِرصنت لھف   ، ِكل ُتلق  اذإ  : ‘‘ فافجب لاقف 

’’. امَّبر ‘‘

’’. سُسَفأب ٍجَّرَدُم  ِةحاس  يف   . َتِلتُق دقل  ‘‘

ُتوَم ُّمھي  اذاملو   ‘‘ . رثكأ هیلإ  ُزوجعلا  َِتبرتقاف 
’’ ؟ غلابلا ِرْدَقلا  اذھب  ًاّینامور  َرَخآ  ٍّيدوھي  ٍصخش 

ِتیب يف  ةَّصاخ  ًةمِداخ  تناك  دقل   ‘‘ . هانیَع تَضموو 
’’. يبأ

680



اًّدج ًةریثك  ًالایمأ  ُِرفاسُت   ، هَدحو ِببَّسلا  اذھلو  ‘‘
. تَمستبا َّمُث  ؟ ’’ تَشاع نيأ  ىرت  يكل 

اھَتَقلمَح َلِمتحي  نأ  سُقرَم  ىلع  َّقش  ذإو 
قَّدحو  . ةذفانلا ىلإ  ىشمو  ماق   ، ةصِّحفتملا

هذھ  ‘‘ . ةنخاسلا ءاقرَّزلا  ءامَّسلا  ىلإ  اًدِّھنتُم 
’’. زوجع اي   ، ةَّیصخش ٌةلأسم 

اھرمأب ُفرعت  ال  ُثیحب  اًّدج  ًةَّیصخش  تسیل  ‘‘
’’. اھُّلك ُةيرقلا 

’’ ؟ نوفرعي اذام   ‘‘ . اھیلإ َتَفتلاف 

، هَّنأو  . ةَّسدَھ ِتیب  نع  اًثحاب  ءاج  ًاّینامور  َّنأ  ‘‘
نَمك هلِخاد  يف  هَسْفن  ٌِسباح   ، هَدجو امدعب 

’’. ربَق َلِخاد  هَسفن  ُسبحي 

يبابسأ ُّمھت  َمیف   ‘‘ . ًاِبّلصتُم  ، بَضَغب اھیلإ  قَّدحف 
ةَّصاخلا مھنوؤش  ىلإ  اوفرصَْنیل  ؟  صخش َّيأ 

!’’ ينأشو ينوُعََديو 

’’. سلجأ نأ  ِيّنم  ْبُلطاف   . نابعتت َّيلجِر  َّنإ  ‘‘
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!’’ يرداغُت نأ  ِكنم  َبُلطأ  نأ  ُلِّضفُأ  ‘‘

نم ٍديزمب  زاَّكُعلا  ىلع  تأكَّتاو   ، ًةبَعتُم ْتَدَّھنتف 
َكَتلماعُم َءوس  َلَّمحتأ  نأ  َّيلَع  َّنأ  ُدقتعأ   ‘‘ . لُقاثَّتلا

’’. فیَّضلل

. ةَّظَف ًةرخَش  ُدیحولا  َسُقرَم  ُباوج  ناكو 

ىَّتح َعَّقوتن  نأ  َّدحلا  ُقوفي  اًرمأ  ُنوكیس   ، دیكأَّتلاب ‘‘
’’. ّينامور نم  ًاطیسب  اًفورعم 

، يحيرَتَست نأ  دعبو  يسلجا ! اًّدج ! ٌنَسَح   ، هوُأ ‘‘
.’’ يبَھذا

: َتلاقو  ، حرملا َنم  ٍصیَصبب  اھؤامیِس  ْتَقرشأف 
ًةميرك ًةوعَد  َضُفرأ  نأ  ينِنكمُي  فیك  كل ! اًركش  ‘‘
تَِثبلو  ، ّيسركلا ىلع  اھَسفن  ْتَحارأ  َّمُث  ؟ ’’ هذھك

. اھنم َقياضَتف   . سُقرَم ًةلِّمأتُم   ، ًاليوط اًتقو  ًةتماص 

’’ ؟ ّينامور اي   ، كيََدل ِسدُقلا  ُةنيدم  هذھأ  ‘‘

’’ ؟ نینَعت اذام  ‘‘
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يف انھ  َتنأأ  ؟  ةسَّدقملا َكُتنيدم  يھ  نیيان  لھ  ‘‘
’’ ؟ اھَتببحأ ٍةدبعل  اًماركإ  ٍّجَح  ةرفَس 

َدَعقف  . ديدج نم  َهنزُح  َثَعتباو   ، َهبضغ اھُلاؤس  َدَّدب 
ًةحَفاكمو  . ةذفانلا َتحت  ِكَنبلا  ىلع  ًِالقاثتُم 

ىلإ هَرھظ  َدنسأ   ، ِهلخاد يف  ةشئاجلا  ِفطاوعلل 
’’ ؟ زوجع اي   ، مالَسب يننیكرتت  اذامل ال   ‘‘ . رادجلا

َمالس ؟  تیبلا اذھ  يف  انھ  ُدجَتس  ٍمالس  َّيأ  ‘‘
’’ ؟ توملا

’’. يفِرصنا  ‘‘ . هیَنیَع َضمغأف 

ىتم  ‘‘ . ّيسرُكلا ىلع  ًةخَّسرُم   ، َتیِقب اھَّنكلو 
’’ ؟ ةَّرم َرخآ  َتلكأ 

’’. رُكذأ ُتسل   ‘‘ . ةیھاو ًةكحِض  َكِحضف 

ام َكیطعُأس   . يعم َلاعت   ‘‘ . ةبوعُصب ْتَضھنو 
’’. هلُكأت

’’. اًعئاج ُتسل  ‘‘
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ِببسب ثَّدحتنسو   ، يعم َلاعت   . ةعئاج انأ  ‘‘
’’. انھ َكِدوجو 

’’. هَضُفرأ نأ  ينُفسؤي   ، فیطل ٌضرَع  ‘‘

هتَقرتخاو ؟ ’’ كلذك سیلأ   ، كُفسؤت ةریثك  ٌرومُأ  ‘‘
’’ ؟ ةَّسدَھ َْتتام  َكلجأ  نمأ   ‘‘ . ناتِنكادلا اھانیَع 

َقوف ٌديدش  ِكَرارصإ  َّنإ   ‘‘ . اًفقاو سُقرَم  َّبَھف 
’’. ّدحلا

اذام  ‘‘ . بائتكاب هیلإ  تَرظنو   ، اھزاَّكُع ىلع  تأكَّتا 
يف ةنیكسم  َءاجرع  اًزوجع  ُحرطتأ  ؟  لعفَتس
ةرظن َءازإ  ًةیھاو  ًةماستبا  ِتَمستباو  ؟ ’’ عراشلا
ىشخأ نأ  نم  اًّنس  ُربكأ  انأ   ‘‘ . هھجو ىلع  ِرعُّذلا 

، اًفیفخ اًعرَق  اھاصَعب  َضرألا  ِتَعرقو  ءيش .’’ َّيأ 
، يعم َلاعت   ‘‘ . لِالّتلا ىلع  ریغَّصلا  يعاَّرلاب  هتَرَّكذف 

’’. ةَّسدَھ نع  هرَّكذتأ  ام  ِّلُكب  كَِربخُأف   ، ّينامور اي 

. كلذ وھ  َفَرعو   ، ةسوردم ًةظَحالُم  َكِلت  تناك 
’’ ؟ اھَنیفرعت ِتنُك  ىًدم  ِّيأ  ىلإ  ‘‘

ًةريدُم  ، كانھ تَفَّقوتو  بابلا  ىلإ  ٍدھَجب  تَشَم 
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نأ عطتسي  مل  ُثیحب  سمَّشلا  ِروُن  َوحن  اھَرھظ 
اھتدالو ِةظحل  ُذنم  اھُتفَرَع  دقل   ‘‘ . اھَءامیِس َظِحالُي 
باھَّذلل اھتلئاع  عم  ْتَرداغ  هیف  يذلا  مویلا  ىَّتح 
ْتَشم َّمُث  حصِفلا .’’ ِلجأل  سدقلا  ةنيدم  ىلإ 

. سمشلا ءایِض  ىلإ  ًةجِراخ 

ًاطباض عراشلا  ىلإ  اًجراخ  سُقرَم  اھب  َقَِحل 
ِةعضب َمامأ  رورملا  َدعبو   . اِھتعرُس ىلع  هَتعرُس 

ٍّدح ىلإ  ِهبشُي  اًتیب  َْتلخد   ، عراشلا يف  ٍباوبأ 
بابلا يف  َفقوف   . ّوت اً هارَداغ  يذلا  كاذ  دیعب 
ٌفیظن ٍءيش  ُّلك  اذإو   . لخادلا ىلإ  َقَّدحو  حوتفملا 

. بَّترُمو

’’. لخادلا ىلإ  َّمُلَھ  : ‘‘ هل تلاق 

’’. هُتلخد اذإ  ِكُتیب  ُسَّندَتیس  ‘‘

’’. اِنتعيرشب ٌِّملُم  تنأ   ‘‘ . ًةشوھدم تَكِحضف 

’’. ٍفاك ٍّدح  ىلإ  : ‘‘ اًسباع لاقو 

، تاینازلاو بئارضلا  ةابُج  عم  َلَكأ  دق  انُّبر  َماد  ام  ‘‘
’’. ّينامور عم  َلُكآ  نأ  يعسُو  يف  َّنأ  ُدِقتعأف 
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دُعقا : ‘‘ ًةلئاق  ، ّيساركلا دَحأ  ىلإ  تراشأو 
َةحئار َقَّشنت  ذإو   . دعقو سُقرَم  َلخدف  كانھ .’’
هوحن ْتَعفد  َّمُث   . هُتدِعَم تَردھ   ، خوبطملا ماعَّطلا 

’’. ديرُت ام  َرْدَق  ذُخ  : ‘‘ ًةلئاق  ، اًحلب يوحت  ًةعصق 
اذھل َتطَّطخ  دقل   . اھاَّيإ ًاِبقارُم   ، هَمف َلَّغشف 

. اًقَّبَسُم

اًئیش تَفرغ   ، لِعَتشملا ِرمجلا  َمامأ  ْتَنحنا  ِذإو 
َّمُث  ، ّيبشخ ٍنحَص  يف  تَّبصو  ةدیصعلا  نم 
، َّلقأ ًةصِح  اھسفَنل  ْتَّبصو   . هَماَّدُق هتَعضو 

ِتَفشكو  ، هَوحن ًةَّلس  تَعفد  َّمُث   . هَتلابُق ْتَسلجو 
. هيوحت يذلا  ریطفلا  ِزبُخلا  نع  َءاطِغلا 

’’. ةَّسدَھ نأشب  يننيِربخُتس  ِكَّنإ  ِتلُق  ‘‘

’’. ًالَّوأ ْلُك  ‘‘

ًةمقُل َسمغو   ، دودشم ٍمَفب  َزبُخلا  سُقرَم  َرَسكف 
َملسَتسا  ، ًالیلق اًرادقِم  َقاذ  امَدعبو   . ةدیصعلا يف 

، رمخلاب ًاّيراَّخف  ًابوُك  ُزوجعلا  ِتألم  َّمُث   . هعوجل
َّمُث  ، ًةیناث هَتألم   ، هُنحص َغرف  اَّم  ـ لو  . هَماَّدُق هتَعضوو 
ُعِّوجت مأ  اًمئاص  َتنُكأ   ‘‘ . لكأي هَتبقارو  ْتَسلج 
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’’ ؟ توملا ىَّتح  َكَسفن 

’’. كاذ الو  اذھ  ال  ‘‘

َتظحال ذإو   . ةلیئضلا ةَّصاخلا  اھتَّصِح  ىلع  َتتأو 
؟ اًديزم  ‘‘ . ًالیلق اھَیبِجاح  تَعفر   ، غراف هَنحص  َّنأ 

’’. ریثك َّيدل 

اًءزُھ ُحشرت  ًةبیئك  ًةكحِض  َكِحَض  َّمُث   ، هَسأر َّزھف 
’’. ِكل اًركُش  : ‘‘ ةطاسبب َلاقو   . سفَّنلاب

امُھتَحازأو  ، رخآلا َقوف  نیَنحَّصلا  َدَحأ  تعضوف 
َربع اھَقيرط  ْتَّقش   ، ًةِسّبیَتُم تَضھن  ذإو   . ًاِبناج
ِضعب ىلع  ُدعقت  يھو  ٍجَرَف  َةَّنأ  تَّنأو   ، ةفرُغلا
هیلإ تَرظن  َّمُث  ةروُبَد .’’ يمسا   ‘‘ . ةیلابلا ِدئاسولا 

. تَرظتناو

’’. نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  ‘‘

َرشاب دقو   . سُقرَم هُمسا  َُربكأ  ٌخأ  ةَّسدَھل  ناك  ‘‘
، هرافظأ ِةموعُن  ُذنم  ًاّيراَّخف  ریَصیل  َهبيردت  اَّینانح 
َّنإف  . ةمیظع ًةبھوَم  سُقرم  ىدل  َّنإ  لاق  هَّنكل 
ناكف سُقرَم  اَّمأ   ، ًاطیسب ًاّيراَّخف  هَسفن  ىأر  اَّینانح 
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ِرادِج َلِخاد  ٍروفحَم  ٍّفَر  وحن  اھِسأرب  تأموأو  ًاناَّنف .’’
ناك اَّم  قيربإلا لـ كلذ  َعنص  دقل   ‘‘ . كیمسلا ّطلا  نیِ

’’. ةرشع ةیناثلا  يف 

يھاضُي ِّيبَّصلا  َعینص  َّنأ  ىأرو  هَرظن  سُقرَم  َعَفرف 
. امور يف  وھ  هَدھاش  دق  ام 

ىلإ اورَداغ  اَّم  ةرشع لـ سمخ  َنبا  سُقرَم  ناك  ‘‘
’’. سدقلا ةنيدم 

كلذ ناك  اذإ   . نزُح ِروعُشب  َقيربإلا  سُقرَم  َلَّمأت 
ةیناثلا ِّنس  يف  لكشلا  اذھب  اًدعاو  ُّيبَّصلا 

؟ ًاّیح َيقب  ول  َِزجنُي  نأ  اًِنكمُم  ناك  اذامف   ، ةرشَع
ِرمُعلا اذھ  يف  تام  هَّنأ  فسألل  وعدي  ٌرمأ  ‘‘

’’. ركابلا

’’. هل ٌةكََرب  امَّنإ   . انل فَسألل  وعدي  ‘‘

َتوملا َنیِّمَسُتأ  : ‘‘ ةمتاق ٍةرظِنب  سُقرَم  اھَقمرف 
’’ ؟ ةكََرب

هیبأو هِّمُأ  ُنأش  هُنأش   ، ّبَّرلا َدنع  وھ  سُقرَم  َّنإ  ‘‘
’’. هیَتخُأو
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ًةكََرب اھَنیبسحتأ   ‘‘ . ٌعيرس ٍملأ  ُمھَس  َهبلق  َباصأو 
؟ ًابْرإ ًابْرإ  دوُسألا  اھتَقَّزم  ةَّسدَھ  َّنإ  ِكل  ُتلُق  نإ 
اوناك َسانلا  َّنإ  ِكل  ُتلق  ْنإ - ًةكََرب  اھَنیبسحتَوأ 
يف وھ  هُتخُأ  تناك  دقو  ؟ ’’ تومت يھو  نوفتھي 

. مھِدادِع

. نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  اي   ، اًّدج ٌبضاغ  تنأ  ‘‘
’’ ؟ رمألا ُرھوَج  ام 

َعمسأل انھ  ىلإ  ُتئج   ‘‘ . ةَّدِشب َهنانسأ  ََقبطأف 
’’. ينوؤشب ثَّدحتأل  ، ال  ةَّسدَھ نع 

. ماھبإب اھیلإ  ْتقَّدحو   ، اِھنضح يف  اھيََدي  تََوط 
ًةاتف ةَّسدَھ  تناك  دقل   . اھنع ىكحُي  ام  ٌلیلق  ‘‘
ٌءيش اھیف  نُكي  ملو   . اھنم ُبلطُي  ام  ُلعفت  ًةئداھ 
هَتلئاع اَّینانح  َذخأ  امَّلُكف   . ةنابَج تناكو   . ّيئانثتسا
كلت َّنأ  ىرت  نأ  َكُِنكمُي  ناك   ، سدُقلا ةنيدم  ىلإ 

’’. اًّدج ًاّيوق  اھُناميإ  نُكي  مل   . ةبوعرم َةاتفلا 

نع ُِرّبعت  ةنِشَخ  ًةكحِض  َقلطأو  ؟ ’’ ًاّيوق نُكي  مل  ‘‘
. ّكَّشلا
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مل اَّم  ـ لو اھرُكذأ .’’ امك  سیل  : ‘‘ تلاقو  ، هَتلَّمأتف
َناك : ‘‘ تَفاضأو  ، اھیَِفتك تَّزھ   ، ریسفت َّيأ  مِّدقُي 
َلوُط ةيرقلا  هذھ  يف  ىقبت  نأ  ةَّسدَھ  ُدِعسُیس 
ُرِماغُت الو  اًدالوأ  ُِبجنُتو  جَّوزتت  ُثیح   ، اھرمُع
دقل  . اھتَّبحأ يتلا  لیلجلا  ِةَریحُب  ّطش  ِ ّطخَتب  يِ

ءاقدصألاو ءابرقألا  ىمِح  يف  ًةحيرتسُم  تناك 
’’. اھيََدل ةفولأملا  روُمألاو 

’’. اھاَّيإ اھُھلإ  اَھبلس  اھُّلك  هذھو  ‘‘

’’. هرھاظ يف  ُرمألا  ودبي  اذكھ  ‘‘

ىلع راَّخفلا  َبوُك  ٍخاَرت  يف  هيََدي  اتِلكب  َقَّوطف 
’’ ؟ اھؤاقدصأ ناك  نَم   ‘‘ . هَمامأ ةلواطلا 

مَّلكتت نأ  َكُِنكمُي  ال   ، اھِرمُع نم  ٍتانبو  ًانایبص  ‘‘
’’. مھنم ٍّيأ  ىلإ 

’’ ؟ ّيمَمُأ ينَّنألأ  َِملو ال؟  ‘‘

مل يتلا  ةدیحولا  َةلئاعلا  ِنُكت  مل  اھَتلئاع  َّنأل  ‘‘
ٌریثك ةيرقلا  هذھ  يفف   . سدُقلا ةنيدم  نم  ْعجرت 

’’. ةيواخلا تویبلا  نم 
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نم ُلَجَخلا  لَجَخلا - هارتعا  ِدقل   . سُقرَم َلَفجأف 
. ًاّینامور هنوَكب  ُلجخلا   ، زوجعلا َهاجُت  هفُّرصت  ءاَّرج 

اًجراخ قَّدحو   . حوتفملا بابلا  ىلإ  ىشمو  فقوف 
. رابُغلا ُریثُت  ٌةفیفخ  ٌحير  تناك   . ّيبارُّتلا عراَّشلا  ىلإ 
ىلع ًةنِزاوُم   ، عراشلا يف  ُریست  ٌةأرما  ِتناكو 
اھبناج ىلإ  َنوُِبثي  اھُدالوأ  امیف  ةریبك  ًةَّرَج  اھِسأر 
هَرھظ اًِدنسُم   ، هتیب َجراخ  اًدِعاق  ٌخیش  َناكو   . حَرَمب

. طئاحلا ىلإ 

اذھب ؟ ’’ اھَتفَرع اَّم  لـ ةَّسدَھ  ةئیَھ  تناك  فیك  ‘‘
. هئارو نم  ُزوجعلا  هتَرداب  لاؤسلا 

ٍةَّرم َلَّوأ   ‘‘ . ةیفاصلا ءامَّسلا  وحن  هَتَقلمَح  َعَفرف 
. ةَّیئانِثتسا َریغ  ِتلُق : امك  اًمامت  اھُتبِسَح   ، اھُتيأر
دقو  ، اًقولحم اھُسأر  ناكو   . اًعوُج َتومت  نأ  تَداك 
ُربكأ اھِھجو  يف  ناكو   . ديدج نم  ُعلطي  اھُرعش  أدب 

’’. قالطإلا ىلع  امھُتيأر  ِنیتَِّیّنُب  نیَنیع 

. ِيّنم تَفاخ  دقل   ‘‘ . زوجعلا ىلإ  َرظنو  َتفتلا  َّمُث 
يف اذھ   . فجترت تناك   ، اھَیلإ ُتْبرتقا  امَّلكف 
ٌدَحأ ناك  ام  اًرومُأ  يل  َتلاق   ، ُدعب ام  يفو   . ةياَدبلا
هیلإ َْتلبقأ  فیك  رَّكذتو  اھلوق .’’ ىلع  َؤرجِیل  اھاوِس 
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ِةایح ِلجأل  َتلَّسوتو  سويدوالك  ِقئادح  يف 
. َوُھ ِهلجأل  تَعَّرضت  هتاذ - ِتقولا  يف  َفیكو -  . دیبعلا

ىلع ِْبلجت  . ال  كیلإ لَّسوتأ   ، سُقرَم  ، ًءاجر ‘‘
’’. ءيرب ٍمد  ِكفس  َةَّیطخ  كسأر 

يف اھُدجأف  اھنع  ُثحبأ  ُتنك   ‘‘ . هیَنیع َضمغأو 
ًانایحأو  . اھیَتبكُر ىلع  ًةیثاج   ، ًالیل ِةقيدحلا 

، ديدج نم  هیَنیع  َحتف  َّمُث  اھھجو .’’ ىلع  ًةحرطنُم 
ریغ اھِھلإ  ىلإ  اًمئاد  ِيّلصُت   ‘‘ . ٌِبّلصتُم هُھجوو 

.’’ اھحیسم ىلإ   ، روظنملا

. ةنعل تناك  ول  امك  ةِملَكلا  هذھب  ظَّفلت  دقو 

ىَّتح  ، دعب ام  يف   ‘‘ . ِهكَنَح يف  ٌةلَضَع  ْتَصقترا  َّمُث 
اھِھجو ِءامیِس  نم  ُفرعأ  ُتنك   ، راھَّنلا َلالخ 

يف  . لَمَعلاب اھِمایق  ءانثأ  يف   . ِيّلصُت اھَّنأ  بْسحف 
اھَّنإ ِتلُق  دقل   ‘‘ . هَسأر َّزھو  ةمدِخلل .’’ اھئادأ  ءانثأ 

ام ِيّنإ  ِكل  ُلوقأ  ِيّنكلو   . ناميإلا َةلیلق  تناك 
. اھناميإ نم  اًدانِع  َرثكأ  ٍناميإ  اذ  اًدَحأ  ُّطق  ُتفَرَع 
نع اَھِینَثیل  قِطنملا  نم  ٍرادقِم  ُّيأ  ناك  امف 
ىَّتح الو   . توملاب ُديدھتلا  ىَّتح  الو   . اِھتعانق
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’’. هُسفن ُتوملا 

َتناك اھَّنأ  ریغ   ، زوجعلا يَنیَع  نم  عومُّدلا  َِتلاس 
’’. اھَرَّھط هللا دقل   ‘‘ . مِستبت

. َّدشألا سُقرَم  َبضغ  ُتاملكلا  هذھ  تَراثأف 
’’ ؟ ةلیبن ًةَّیحضُأ  ؟  اذام َنوكِتل  اھَرَّھط  ‘‘

’’. ِرّیخلا هِدصق  ِلجأل   ‘‘ . هیلإ اھَرظن  ةروُبَد  ْتَعفرف 

مُكھلإ َّنإ  ؟  اھتوم يف  ناك  ٍریخ  ُّيأ  ؟  ِرّیخ ٌدصَق  ‘‘
َكِحَضو نالمُحلا .’’ ءامِدب  يفَتكي  ناك  ميدقلا  يف 

نأ نيديرُتأ   ‘‘ . حرملا نم  ًةیلاخ  ًةنِشَخ  ًةكحِض 
ِفتكي مل  هَنبا  َّنأل  ؟  ةَّسدَھ تتام  اذامل  يَملعت 

!’’ هینِمؤم َءامد  ُديرُي  هَّنإ   . ةميدقلا ِّيحاضألاب 

، أدِھا  . سُقرَم اي   ، دُعقا  ‘‘ . ًالیلق اھَدي  ةروُبَد  ْتَعفر 
’’. ِغصأو

دق اَّمم  ءيش  ال  : ‘‘ ًالئاق  ، ّيسرُكلا ىلع  َدعقف 
سفَّنلا َعوُج  َّنأ  ریغ  قرَف .’’ َّيأ  ُثِدحُیس  هَنیلوقت 

ِهبضغ عفر  ىلع  هَمزع  َنھوأ  سُقرَم  َلخاد 
. حوُّرلا ىَنضُم   ، بَعتُم هَّنأب  َرعشف   . سرُتَك

693



ُدئاق َرمأ  اذإ   ‘‘ . َدلَو ىلإ  امك   ، فطُلب ةروُبَد  تَمَّلكتو 
’’ ؟ بھذي الفأ   ، ةكرعملا ضوَخب  دونجلا  دَحأ  ٍةئم 

’’. ةَّيدنُج ةَّسدَھ  نُكت  مل  ‘‘

ءالیتسالل اًشویج  ُئشنُت  اموُر  َّنإ  ؟  نُكت َملأ  ‘‘
عیسوَتل  ، ىرسأ ِسانلا  ِقوَسو  يضارألا  ىلع 

. فورعملا ملاعلا  يصاقأ  ىلإ  ةَّيروطاربمإلا  ِدودُح 
ٍعون نم  ٍشیج  يف  ًةَّيدنُج  تناك  ةَّسدَھ  َّنكلو 
ِبلقلا ِريرحَتل  ةَّیحور  ًابرح  ُضوخي  ٍشیج  رَخآ -
’’. ُةئیشم هللا ُزوفت   ، برحلا كلت  يفو   . ّيرَشبلا

ةَّسدَھ ْتَرِسخ  دقل  : ‘‘ ّشَجأ ٍتوَصب  َلاقف 
ُجھتبت ایلوُج  ِهنھذ  ِنیَعب  ىري  وھو   ، ’’ اھَتكرعم
دوُسألا باینأو  َتوملا  ُهِجاوُت  ةَّسدَھ  امیف  ًةتِماش 

. اھدسج يف  ُزرغنت 

’’. انھ َتنأ  اھو  ‘‘

ٍفطُلب ةروُبَد  اھْتَقطن  يتلا  ُتاملكلا  هیلع  تَعقو 
ءارولا ىلإ  َّيسرُكلا  َعفدف   . ةقعاَّصلا َعوقو  ةَّقِرو 

. اًفقاو َّبھو   ، َةَّیبارُّتلا ةفرُغلا  َةَّیضرأ  ًاطِشاك 
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’’ ؟ هنع َنیحِصفُت  ةمكِحلا  نم  ٍديزَم  ُّيأ  ِكيََدلأ  ‘‘

، شأج ةطابَرب  ُتحت  نم  ُزوجعلا  ةروُبَد  هیلإ  تَرظنف 
. ىرخُأ ٍةِملَِكب  ِسبنت  ملو 

ًاظاتغم ناك  ذإو   . روجھملا تیبلا  ىلإ  سُقرَم  َعجر 
َمسقأو  ، هِسفن ىلع  هاَّيإ  اًِقلغُم  َبابلا  َسفر   ، اًّدج

. دَعب ٍدَحأل  هَحتفي  نل  هَّنإ 
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٢٦

دق تناك   . تمَصب ایلوج  َلِزنم  ةَّسدَھ  َتلخد 
َنيأ عراشلا  يف  ردنَسِكلأ  مُّدقت  َةظحل  تَِملع 
ِتزَّیم دقو   . ةبھاذ يھ  نَم  ِةَراد  ىلإو  يھ 

هب ٌةمیلع  اھَّنأل   ، اھئاشحأ يف  ديازتملا  َروعُّشلا 
هللا َدي  َّنأ  تَِملع  اھَّنأ  َّالإ  فوخلا . : دیعب ٍدَمأ  ُذنم 

اَھلمح امیف  تَّلص  اذكھو   ، رمألا اذھ  يف  تناك 
، بابلا ُردنَسِكلأ  َعرقو  ِّيماخُّرلا  جَرَّدلا  ىلع  دِشار 
ُّلحي امدنع  اھنم  هللا  هُديري  ام  َفرعت  نأ  ًةبلاط 

. تقولا

. ةَّسدَھ اھفِرعت  مل   ، ةَّباش ٌةمداخ  َبابلا  ِتَحتف 
يھو ىَّتح   ، ةَّسدَھ ىلع  ةاتفلا  انیَع  ْتَزَّكرتو 
ِتَعجارت َّمُث   . غلاب مارتحاب  ردنَسِكلأب  ُبِّحرُت 

دِشار َلمح  امیف  ًةینَحنُم   ، اولخد ذإ  ةمداخلا 
. راظِتنالا ِةفرُغ  ىلإ  ةَّسدَھ 

َّدمو  ، عاطأف  . اَھلِزنُي نأ  دِشارل  ًةقياضتُم  تَسمھ 
نم : ‘‘ ةدبَعلا َِتلاقو   . اھیلع ئكَّتت  يك  هَدي  اھیلإ 
ىلع ٍةرِساجتُم  َریغو  اًّدج  ًةكبترُم   ، ’’ يِدّیس  ، انھ
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. ةدحاو ًةرظن  ولو  ديدج  نم  ةَّسدَھ  ىلإ  رظَّنلا 
. جرَّدلا وحن  ًةعِرسُم  ْتَشمو 

راظتنالا ِةفرُغ  ءاحنأ  يف  اھَرظن  ةَّسدَھ  تلاجأ 
َالاثمت ةفرُغلا  هذھ  يف  ناك  هَّنأ  ْتَرَّكذتو   . ةيراعلا
نآلا اَّمأ   . ةھج ِّلُك  ىلإ  ٌدحاو   ، رَمرملا نم  نیَتَّيروح 

، ةریبكلا اھیناوأ  يف  لیخَّنلا  ُسارغأ  َّالإ  َقَبت  ملف 
ناردُجلا َتناك  دقو   . ءانتعالا ةَِّلق  نم  ُتومت  ُداَكت 

يھ اھو   . ةَّیلبابلا ِتازَّرطملاب  ًةاَّطغُم  ىضم  ام  يف 
ُةَّیماخُّرلا ُدعاوقلا  اًضيأ  ْتَفتخا  كلذك   . ةيراع نآلا 
ةنآلملا ةَّیثنِروُكلا  ِتاَّيرھُّزلا  ُلمحت  تناك  يتلا 

. روھُّزلاب

، ةَّقشَمب دشار  عارذ  ىلإ  ةَّسدَھ  تَدنتسا 
ِلفسأ ىلإ  َْتلصو  اَّم  ـ لو  . جَرَّدلا وحن  تَجرعو 

. اًدَّدجُم هیَعارِذ  ىلع  اَھلمحو  دِشار  اھَرََتن   ، جَرَّدلا

: اھنذُأ يف  َمتمت   ، جَرَّدلا ىلع  اھُلِمَحي  وھ  امَنیبو 
’’ ؟ ِكُبطَخ ام  ‘‘

ىلإ ُقوَف  نم  ًةرِظان   ، ’’ ءيش ال  : ‘‘ َتلاقف
. جَرَّدلا اھب  اًدِعاص  اھُلمحي  دِشار  امیف  لْياتسيَرپلا 
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ًةفیثك ًةقَبط  َّنكلو   ، ةيراج ُلازت  ام  ةروفانلا  َِتناك 
تاَّيرادجلا ًةبِجاح  اھَیلاوح  تناك  بارُّتلا  نم 

. ةَّیماخُّرلا

هَحتفف  ، اًفیفخ اًعرق  عَجھملا  َباب  ُةاتفلا  ِتَعرق 
، هتَفَرع ىَّتح   ، هَھجو ةَّسدَھ  ْتأر  ْنإ  امو   . ّباش

اھَقيدص ناك  دقو   . سویثیمورپ هَّنإ   . لاحلا يف 
. تیبلا اذھ  يف  َدیحولا 

دقو  ، روقو ٍبیحرَتب  يِدّیس ’’! : ‘‘ سویثیمورپ َلاق 
َّمُث  . ردنَسِكلأ ةيؤرب  ُرورُّسلاو  ُحَرَفلا  ًاّیلج  هیلع  ادب 
، ًالیلق َعَجارتو  لَّضفت ’’!  ، ًءاجر : ‘‘ ًالئاق  ، هل ىنحنا 
ایلوج ةِدّیسلا   ‘‘ . ةفرُغلا ِطسو  َوحن  هَعارذ  ّدام  اً
اًزِواجُم دِشار  اَھلمح  ذإ  ةَّسدَھ  ىلإ  َرظنو  ةدقار .’’

، لوضُفلا ُتارامأ  هئامیِس  ىلع  تمسترا  ِدقو   ، هاَّيإ
. راِبتعالا ِوأ  ِفوخلا  ال 

ًةیِقلَتسُم ایلوج  ْتأر  َةظحل  ةَّسدَھ  ُفوَخ  َدَّدبت 
. ةَّقِرب ْتَقھش   ، اھُرظنم اھَمدص  ذإو   . ريرَّسلا ىلع 

. دِشار َفَّقوتف 

. ريرَّسلا ىلإ  َبھذو   ، سویثیمورپ مھَزواج 

698



دق ُبیبطلا   ، يتِدّیس : ‘‘ ایلوج َِفتك  َّسَمو  ىَنحناف 
نأب هل  ًةحماس   ، اھَدي تَّدمو   ، َتظقیتساف رَضَح .’’
اھِرعَش لصخ  تَّدر  َّمُث   . سولجلا ىلع  اھَدِعاسُي 
ةفرُغلا َربع  ْتَرظنو   ، بحاشلا اھھجو  نع  ةَّلتبملا 

، سویثیمورپ ِعارِذب  ْتَثَّبشت  ذإو   . نیَتمئاغ نیَنیَعب 
. ناقتإ ِالب  تَضھن 

، ينْلِزنأ هآ ! - ‘‘ ةَّصُغ اھقلح  يفو  ةَّسدَھ - َتلاق 
’’. ًءاجر

ِّبُج يف  اوناك  مُھَّنأ  دِشار  َملع  ةظحَّللا  َكلت  يف 
. دَسألا

’’. دِشار : ‘‘ ترَّركو

َكَسمأ هَّنأ  َّالإ   ، َتبلط امك  اھیَمدق  ىلع  اھَفقوأف 
’’. اًریثك اھنم  يبرتقت  ال   ‘‘ . ةبلُص َعباصأب  اھَعارذ 

ایلوج ىلع  اھانیَع  تناك  دقف   . ةَّسدَھ هْعَمست  مل 
، نوَّللا َتِھاب  َرمحأ  ًابوُر  يَدتَرت  هذھ  تناكو   . طقف

ًةلیحن ْتََدب  دقو   . جات َلِخاد  ٌروفضَم  اھُرعشو 
ٍةقيرطب  ، ردنَسِكلأ ىلإ  اھََدي  تَّدم  ذإ  اًّدج  ًةضيرمو 
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دق امك  اھَقوف  ىَنحناف   . اًمئاد اھتداعك  ةَّیكولُم 
: فطُلب ًالئاق   ، ةَّباش ٍةكِلَم  َِدي  َقوف  ينحَني 

’’. يتِدّیس ‘‘

’’ ؟ رمَخلا نم  ٍلیلق  يف  ُبغرت  لھ  ‘‘

’’. ایلوج ُةِدّیس   ، كل اًركُش  ال،  ‘‘

اًِدّیج سیل  هَمِّدُقأل  يدنع  امف   . سأب ال  : ‘‘ َتلاقف
ًابرش ُبرشت  ُلازت  ام  اھَّنأ  ةَّسدَھ  تَِملعو  اًّدج .’’
هذھأ  ‘‘ . اھیلإ تَرظنو  اھَسأر  ایلوج  ْتَرادأ  َّمُث   . ًالیقث
ُةحسَم اھتاَرَبن  يف  ناكو  ؟ ’’ ةروھشملا افار 

. َةيِرخُس

ُفِقت ةَّسدَھ  َّنأ  ىأرو  معن ’’! : ‘‘ ردنَسِكلأ لاق 
َكسمأ دقو   ، ريرَّسلا نع  هب  سأب  ال  ٍدعُب  ىلع 

. كانھ اَھیقبُي  نأ  َدصق  ول  امك  ماكحإب  اھَعارِذ  دِشار 
ِّيبارعألا ِهجو  ىلإ  َرظنو  ءيشلا  َضعب  َسبعف 
ٌئجافُم ٌرعُذ  ِِهلاصوأ  يف  ىرسف   . متاقلا ِدماجلا 

يفو ؟  كانُھ ناك  ٍبطَخ  ُّيأ   . دِشار ِءامیِس  َلایِح 
هَیبِجاح َعفرو  ِّيبارعألا  ِيَنیع  ىلإ  َرظن  ِلاحلا 
تَقفخ َّمُث   ، ةوارَِضب َرظَّنلا  دِشار  َهلدابف   . ًالیلق
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ىلإ َرظنو   . افار ىلإ  ایلوج  ةِدّیسلا  نم  هُتَقلمَح 
. بابلا وحن  هَسأر  َرَتن  َّمُث   ، ةیناث ردنَسِكلأ 

. ردنَسِكلأ ُبلق  َطقسف 

دقل - ‘‘ ةبَّجَحملا ةأرملا  ىلإ  ًةرظان  ایلوج - َتلاقو 
نأ نیعیطَتَست  ِكَّنإ  ُلاقُي   . ِكنأشب يمداخ  ينَربخأ 

’’. تاِزجعُم يعنصت 

ِذإ َْتلفجأو   ، ًةوطُخ اھوحن  ةَّسدَھ  تَمَّدقتف 
. اھعارذ يف  دِشار  َُعباصأ  تَزرغنا 

َنوبَسحُي َنيذَِّلل  طقف  ُتازجعملا  يرجت  : ‘‘ لاقو
اَّمم اًماتَق  َّدشأ  هُتوص  ناك  دقو  نیِّقحَتسُم .’’

. اًموي ةَّسدَھ  هتَعمس 

. سویثیمورپ ىلإ  تَرظنو  ةرارمب  ایلوج  تَمستباف 
تناك يتلا  ةَّیساَّسحلا  َّنإ  ؟ ’’ َكل ُتلق  اذام  ‘‘
نآلا اھَّلحم  تَّلح  لیلق  َلبق  اھتَحمل  دق  ةَّسدَھ 
مكو  ‘‘ . ردنَسِكلأ ىلإ  ایلوج  تَرظنو   . ةتباث ٌةدورُب 

اِھتَسمل ِعضوب  ُةمیظعلا  افار  َلَّضفتت  نأ  ينُِفّلكُیس 
’’ ؟ ّقِحَتسملا ِریغ  يمسِج  ىلع  ةیفاشلا 
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. ةیتاع ًةئجافُم  ٍهرُك  َةجوم  ردنَسِكلأ  َّسحأ 

َّمُث  ، دِشار ِةضبق  نم  اھَعارِذ  ةَّسدَھ  َتبحسو 
. ريرسلا َوحن  تَجرع 

َعفرت نأ  َيِشخ  ذإ  ِكاَّيإ ’’! افار ! : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف 
دقو  . نايریلاڤ يبیفل  هتَعفر  امك  اَھباِقن  ةَّسدَھ 
َهبشأ ريرسلا  اذھ  ىلع  ةیِقلَتسملا  ُةأرملا  تناك 

. ثیبخ ٍءادب 

، اھَمامأ تَشَمكناف   ، دوصقملا ایلوُج  ْمَھفت  مل 
، اھََدي ةَّسدَھ  تَّدمو   . اًفوَخ ِناتعِسَّتُم  اھانیَعو 

تَعفر َّمُث   . اھیلإ ًةقِّدحُم   ، اھیَنیَعب ایلوج  تَفرطف 
ىرت نأ  ًةلِواحُم   ، ًةرِسفَتسُم اھیلإ  تقَّدحو  اھیَنیع 
َلَیبُق ْنكلو   ، اھَِدي َّدم  تَرَشابو   . باجحلا َءارو  ام 

. ةَّدِحب ءارولا  ىلإ  اھََدي  َتبحس  امھِعباصأ  ِسُمالت 
نأ ُِبجي  اذام  يل  يلوقت  مل  : ‘‘ ٍلاعَتب َتلاق  َّمُث 
ىلع اھتَعضوو  ًةضبق  اھَدي  تَرَّوك  دقو   ، ’’ عفدأ

. اھردص

: ةَّسدَھ تلاق  امیف   ، ’’ ِكَسفن : ‘‘ دَكَنب دِشار  لاقف 
’’. ءيش ال  ‘‘
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ِنَیباوجلا ُّيأ   ‘‘ . ًةكِبترُم امِھَیِلك  ىلإ  ایلوج  تَرظنو 
’’ ؟ حیحص

ِكُتبِسَح : ‘‘ ةعَنطصُم ٍةباعُدب  ردنَسِكلأ  لاقف 
ایلوج نیب  ِةحسُفلا  ىلإ  اطخو  ًابیبط .’’ ِتیَعدَتسا 
وحن اھَرادأ   ، قفِرب ایلوج  َعارذ  َكسمأ  ذإو   . ةَّسدَھو
نأ ِكل   . ةلكشملا ام  ىرأل  ِكْصَحفألف   ‘‘ . اھريرس

’’. ِتئش اذإ   ، اًرِضاح ِكَمِداخ  يقبُت 

دق تناك  ذإ   ، ’’ يلابُأ ال  : ‘‘ بائتكاب ایلوج  َتلاقف 
. ماِشتحا ِّسِح  َّلُك  ليوط  ٍنَمز  ُذنم  ْتَدقف 

اي  ، بھذت نأ  َكل   ‘‘ . ريرَّسلا َوحن  ةَّسدَھ  ْتَجرعو 
’’. سویثیمورپ

. ةَّدِحب اھیلإ  سویثیمورپ  قَّدحف 

’’ ؟ هَمسا ِتْفَرع  َفیك   ‘‘ . ایلوج ُهجو  َبِحُشو 

يف  . ةریثك َءایشأ  ُفِرعت  افار  َّنإ  : ‘‘ دِشار لاقف 
’’. سفَّنلا َرئارس  َرِصبُت  نأ  اھعسُو 

اي  ، اًضيأ تنأ  َبھذت  نأ  َكل   ‘‘ . ةَّدِحب ةَّسدَھ  ْتَرادو 
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’’. دِشار

ِناتصِخاشو ِناتِمتاق  هانیعو   ، ًالیلق هَسأر  َعفرف 
. نايریلاڤ ایلوج  ىلإ 

ُرظني اذامل  : ‘‘ ًالیلق ٍشَِعترُم  ٍتوَصب   ، ایلوج تلاقو 
!’’ يَنلُتقي نأ  ُّدوي  هَّنأك  ؟  اذكھ َّيلإ 

!’’ بَھذا : ‘‘ ةَّسدَھ تلاقف 

نل ْنكلو   ، بَھذأس  ‘‘ . دِشار ُءامیِس  رَّیغتت  ملو 
’’. اًّدج اًدیعب  َبَھذأ 

ُريدَتسي َّيبارعألا  ِتَدھاش  اَّم  لـ ایلوج  ْتَدعترا 
هذھ َلبق  ُّطق  يانیَع  هْحَملت  مل   ‘‘ . اھَتفرُغ ُرِداغُيو 

!’’ هُسملأ ُداكأ  ٍضغُبب  َّيلإ  ُقِّدحُي  وھو   ، ةلیللا

’’. يتِدّیس  ، ِكُلایَخ هَّنإ  : ‘‘ ًائَّدھُم سویثیمورپ  لاقف 
. ًايراج َناك  اَّمم  َبَّجعت  اًضيأ  وھ  هَّنكلو 

َّمُث بْسَحف .’’ جراخلا  يف  َقَبِیل  : ‘‘ رُّتوَتب َتلاقو 
ِناديرُتأ  ‘‘ . اھِھاِبتنا َلِماك  ةَّسدَھو  ردنَسِكلأ  ْتَراعأ 

’’ ؟ يبایث َعلخأ  نأ  ِيّنم 
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ىلع َسلجت  نأ  ردنَسِكلأ  اھل  أموأو  نآلا .’’ سیل  ‘‘
أدبو  . دَعَقو  ، ريرَّسلا َبرُق  ًاّیسرُك  َعضو  َّمُث   . اھريرس
ٍديدش ٍهابتناب  ًایغصُم   ، اھِضرم نع  ٍةلئسأ  ِحرطب 

، اھايَالب ِّلُكب  هیلإ  ْتَضفأو  ْتَخرتسا  ُثیَحب  اًّدج 
تَمھفو  . سُميرپ ِةنایخ  ىلإ  هابالاك  ِءافَج  نم 
اھرابتعاب هِسأر  ِتاءاميإو   ، اًمھَف هرابتعاب  َهتوكُس 

. اًفُطاعت

. نيذَھ نم  ٍدِحاو  ِّيأب  رُعشي  َملف  ردنَسِكلأ  اَّمأ 

نأ لبق  يلام  َّلك  يَنبلس   ، ِهّلك كلذ  َدعبو  ‘‘
. اھَِدي افَِقب  اھَفنأ  تَكرفو  ْتَقَّشنت  َّمُث  ينَرُجھي .’’

يف ىدامتت  ردنَسِكلأ  اھَكرتو   . ًاليوط اًتقو  َتثَّدحت 
ِنأش نِمف   . اھاوَلِبب ًالعف  ََهبتشا  هَّنأ  عم   ، ثيدحلا
هَّنأ َّالإ   . هنھذ يف  َةلأسملا  َِدّكؤي  نأ  زیجو  ٍصحَف 
يتلا ةقالعلا  نع  ًالئاستُم   ، يغصُي اًدِعاق  َّلظ 
ةَّینانألا ةَّباشلا  هذھو  ةَّسدَھ  نیب  ًةمئاق  تناك 
ةِدّیسلا ُةرارَم  ْتَمقافت  دقو   . قَّدصُي ال  ٍوحن  ىلع 
تنَّوكت اھَعم  ْنكلو   ، اھثيدح يف  تَضم  ذإ  ایلوج 

. اِھقوسُف ىَدَم  نع  ٌةَّیلج  ٌةروُص 
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لھ : ‘‘ اًریخأ َتلاق   ، اھَدنع ام  َّلك  ْتَغرفأ  امَدعبو 
’’ ؟ هَفِرعت نأ  ُديرُت  رَخآ  ٍءيش  نم 

يَعلخا  . ًةيافك ينتربخأ  ِكَّنأ  ُدقتعأ  : ‘‘ ءودھب َلاقف 
’’. َِكبوُر

َءادِّرلا ًةبِذاج   ، مََدن ىندأ  َنود  اذكھ  ایلوج  َتلعفو 
. اھیَِفتك ِقوَف  نم  ءارولا  ىلإ  تِھابلا  َرمحألا 
لھ ىرَِتل  ردنَسِكلأ  َهجو  َتبقار   ، ةیھاو ٍةماستبابو 

. نُكي ملف   . باجعإلا نم  ٍصیصب  ىندأ  هيََدل  َناك 

ْنكلو  ، اھیَمدق ىلإ  اھسأر  نم  ردنَسِكلأ  اھَصَّحفت 
ِمامتھالا ىوس  ٍءيش  ُّيأ  هِھجو  ىلع  ُدبي  مل 

. ديدَّشلا ِّيريرَّسلا 

، اھل لاق  امك  َْتلعفو   . اھِسفَنب ایلوج  ُةِقث  َتلءاضت 
’’. لیمج ٌمسج  يل  َناك   ‘‘ . بارطَضالا اھیلع  ًايداب 

. َرَثكأ ريرَّسلا  نم  ةَّسدَھ  َتبرتقاو 

ىلإ ایلوجب  ىَّدأو   ، ًاليوط اًتقو  ُصحَفلا  َقرغَتسا 
ًاّیجھنَم ردنَسِكلأ  ناك  دقو   . يزِخلاو َملألا  ِعومُد 
َفَّشكت ْنإ  ام  ْنكلو   ، لُّمحَّتلا َّيوَق  َناك   . اًِنّكمتُمو
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. هزازئِمشا ءافخإل  َدَھاج  ىَّتح  ایلوج  ِضرم  ىدم 
’’. اًدَّدجُم ِكَسفن  يرُتست  نأ  ِكُِنكمُي  ‘‘

ىلإ َرُظنت  نأ  ٍةرداق  َریغ   ، ةعرُسب كلذ  َتلعفف 
. ردنَسِكلأ

َلسغف  ، تَْسط ىلإ  َربعو   ، ريرَّسلا َبناج  َرداغ  َّمُث 
ألم  ، ةتَبن ِءانإ  يف  َءاملا  َقارأ  امَدعبو   . صرِحب هيَدي 

. ًةیناث َلسَتغاو  َتسَّطلا 

ایلوج تَسملو   ، بَرقأ ٍناكم  ىلإ  ةَّسدَھ  تَجرع 
ْتَعفرو  ، ءيَّشلا َضعب  َتلفجأف   . اھِفتَك يف 
ىَفشُأس هوُأ ! : ‘‘ ًةلئاق  ، اًجَرَف تَدَّھنتو   . اھَرظن

’’ ؟ كلذك سیلأ   ، نآلا

’’. يتِدّیس  ، يفشي هَدحو  هللا  ‘‘

’’ ؟ هلإ ُّيأ   ‘‘ . فوَخ ُضیمو  اھَھجو  َبَّطقو  هللا؟ ’’ ‘‘

نأ ةَّسدَھل  ىَّنستي  نأ  لبق  ردنَسِكلأ  مَّلكتف 
هيََدي اًفِّشنُم  ؟ ’’ نيدُبعت ٍهلإ  َّيأ  : ‘‘ لاقف  ، مَّلكتت
. ريرَّسلا بناج  ىلإ  اًدئاع  يشمي  وھو  ةعرُسب 
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ُتنك دقل   . هَدُبعأ نأ  َّيلع  َّنإ  ُلوقت  ٍدِحاو  َّيأ  ‘‘
َنیبارق ُتمَّدقو   . سویپیلكسأو سیمطرأل  ًةصِلخُم 

’’. امُھاوس ٍةرَشَع  نم  َرثكأل 

َلذبو  ، ةَّسدَھ ِقَفرم  تحت  هَدي  ردنَسِكلأ  َعضو 
. ًابناج اِھتحازإل  ًایفاك  ًاطغض 

. اًفوخ ِناقربت  اھانیَعو   ، امھَنیب اھَرظن  ایلوج  ْتبَّلق 
’’ ؟ ياوَلب َتفرع  لھ  ‘‘

ةلِواط ىلع  ةلَّلبملا  َةقرخلا  ردنَسِكلأ  ىخرأ 
ٍضرمب ٌةباصُم  ِتنأ  : ‘‘ ةظاظَفب لاقو   ، ةریغص

نم ُّطق  هَرأ  مل  اًّدج  ٍثیبخ  ٍعون  نم   ، ّيلُسانت
’’ ... امَّبَرل  ، نآلا َلبق  ِكُتيأر  ول   ‘‘ . هَسأر َّزھ  َّمُث  لبق .’’

’’ ؟ ءيش ِّيأ  ُلعَف  ُرَّذعتي  هَّنإ  ُلوقتأ  ؟  نآلا َلبق  ‘‘

َمِھارَم َفصو  ادع  ام  : ‘‘ لاقو  ، ةَّسدَھ ىلإ  َتَفَتلاف 
َسیلف  . ءيش ال   ، اھثودُح َلاح  تارفَّطلا  ِنیكسَتل 

’’. َهلعفأ نأ  ينُِنكمُي  ٍءيش  نم 

ُبوحُّشلا اھَھجو  ىرَتعاو   ، ایلوج انیَع  تَفرط 
. ديدشلا
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ةملكلا هنم  ْتَجرخ  دقو  فِسآ .’’ انأ  : ‘‘ لاقف
. روعُّشلا نم  ًةیلاخ   ، ًةحيرص

َعِضب هیلإ  تقَّدحو  ةَّتبلا ’’! ٌفِسآ  كَّنأ  ودَبي  ال  ‘‘
َّيدل سیلأ  ؟  رمألا ام   ‘‘ . اھُھجو َجَّنشت  َّمُث   ، تاظََحل
َتنأ نَم  ؟  ًةيافك اًمیظع  يمسا  سیلأ  ؟  ٍفاك ٌلام 

’’ يل ال؟ َلوقتل 

ِلثِمب َرعش  دق  ُّطق  نُكي  مل   ، ردنَسِكلأ ِةربخ  َلاَوط 
هذھ َهاجُت  َرعش  امك  ٍصخش  ِّيأ  َهاجُت  هرُكلا  هذھ 
تناك اھَّنأ  هكاردإ  ِدَّرَجُِمل  كلذ  نُكي  ملو   . ةَّباشلا
ِةحاس ىلإ  ةَّسدَھ  َْتلسرأ  يتلا  ةلئاعلا  نم  اًدرف 
ٍةعَّبشُم ٍةأرما  َةَّيأ  ُّطق  ِقتلي  مل  وھف   . نیبراحملا

نع اھِضارعأ  نم  ٌریثك  َّمن  دقو   . اھِرارغ ىلع  اھتاذب 
اھل ناكو   . تاوھَّشلا يف  ٍسامِغناو  ٍةعالخ  ِةَشیع 

ُمِدخَتسي نیح  هُلازُھو - سُطوُّللا  ِلِكآ  ُبوحش 
نم تَحافو  ةرِّدخملا - اھصئاصخ  ِلجأ  نم  ةرمَّثلا 

ْتَّطخت دقو   . ةصیخرلا ةرمخلا  ُةحئار  ٍةَّوقب  اھِسافنأ 
. ةمشحلا رھاظَم  ََعیشأ  اًدیعب  ُةَّیسنجلا  اھُرثآم 
هذھ هْلعفت  مل  ٌءيش  ُدَجوي  لھ  ُلَءاست  هَّنإ  ىَّتح 

. دَجوي هَّنأ ال  اًنیقي  َّسحأو   ، ةَّباشلا ُةأرملا 
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اِھَللِعبو  ، اھنوؤشب ًةثِّدحتُم  ةعاس  نم  َرثكأ  ْتَضمأ 
َّيأ َرت  مل  اھَّنأ  ریغ   . اھتاناعُمو اھِمالآو  اِھنازحأو 
ِبقاوع نم  ِهرابتعاب  اھل  ًاثداح  ناك  اَّمم  ٍءيش 

ِّلك َدنع  ِةَّذَّللا  ِنادِشنو   ، اھتایح ِطََمنو   ، اھتارایِخ
يف ُلِجلَجُي  ُبُراضَّتلا  ناك  دقو   . رََشبلا هُفرعي  ٍحبذم 
نأ  ، ةَّذَّللا َسِمتلت  نأ  اھِّقح  نم  ناك  اَمأ   . اھتاملك
يف ناك  ٍبطخ  ُّيأو  ؟  تءاش امك  ةایحلاب  َعَّتمتت 
ًایفاش ًءاود  اَھلِوانُي  نأ  هنم  ْتَدارأ  دقل   ، هآ ؟  كلذ
َباط ام  ِّلك  ِلْعَف  يف  َّرمتست  نأ  اھل  ىَّنستي  ىَّتح 
دقو  . هرِعاشمو هئدابمو  ِهتنھِمب  ِلابُت  ملو  اھل !
توملا ىَّتح  ٌةضيرم  يھ  امیف   ، اَھیفشي نأ  َْتبلط 

. اھُسفن َيھ  هَتلعف  ام  ءاَّرج  نم 

. هذھك ٍةأرما  َلایِح  ٍةقفش  ِةَّيأب  ردنَسِكلأ  ْرُعشي  مل 

، ةَّسدَھ وھ  هیف  َِرّكفُي  نأ  َعاطَتسا  ام  ُّلك  ناك 
ٍروھُش َباذع   ، هینضُيو ُحِّربملا  َُملألا  هُشھني  اًمسِج 

، ىوكَشب ًةدحاو  ًةَّرم  ُّطق  هَّوفتت  ملو   . ةھاقَّنلا نم 
نلو دِحاو - ٌموي  َّرم  امو   . دَحأ ىلع  َموَّللا  ِتَقلأ  الو 
يتلا حارجلا  ءاَّرج  نم  اھُقیفر  َُملألاو  َّالإ  اًدبأ - َّرمي 
يتلا َبودُّنلا  َّنأ  امك   ، جَّردملا ةحاس  يف  اھتَساق 

. ةَّيوس ٍةایح  يف  اھل  ٍةصرُف  َةَّيأ  تَدَّدب  اھُلِمحت 
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ُخرصت ُةضِرمملاو  ُةضيرملا  ُةَّباشلا  هذھف  انھ  اَّمأ 
َيھو  ... رمألا ِةَغُِلب  لب   ، لُّلذتب ال   ، نوَعلا ًةِبلاط 

. اِھّلُك ِةاناعملا  كلت  َةَّلع  تناك  اھُسفن 

!’’ ةضيرم ِيّنأ  يَتطلغ  ْتَسیل  ملُظ ! اذھ  ‘‘

هتبیقح َلِخاد  هتاودأ  ردنَسِكلأ  َعضوو  ؟ ’’ تَسیلأ ‘‘
. ةلومحملا

َكَّنأ َُملعأ  انأ  نَّسحتأ ! ينُلعجي  اًئیش  ينِطعأ  ‘‘
َترَّكف اذإ  ٍفاش  ٍجالع  ىلإ  َيدَتھت  نأ  ُعیطتست 

’’. ًاّیلَم

’’. نوریثك ىضرَم  يدنع  ‘‘

ءازإ مَُھل  ٍةَّیِّمھأ  ُّيأ   . كاضرَم ُرمأ  ينینَعي  ال  ‘‘
’’ ؟ يتاناعُم

افق ىلع  َرعَّشلا  ُلَعجي  ّداحلا  ِ ایلوج  ِتوَص  ِعقَوب  اذإو 
. ُبصتني ِهَتبقر 

. هعارِذ ىلع  اھَدي  تَعضوو   ، هَوحن ةَّسدَھ  تَجرع 
’’. ردنَسِكلأ ‘‘
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. بضغب اھل  َباجَتساو   ، ةفیطَّللا َةدشانملا  َعمسف 
!’’ َبَلط َدَّرجُم  َرمألا  يبُلطت  نأ  ِكاَّيإ  ‘‘

!’’ ًءاجر ‘‘

’’ ؟ اًئیش َنیعَمَست  َالأ  : ‘‘ ةوارَضب َسمھف 

’’. ّلاض ٍصخش  َتوص  ُعمسأ  ‘‘

َّنإ دَجوُي .’’ نأ  ُّقحتسي  الو  : ‘‘ مزَحب ًةیناث  َلاقف 
. هَرِكف تَدَّطوو  َهبلق  ْتَّسق  نیَتَّباَّشلا  نیب  ةقَرافملا 

’’ ... ریكفت َدَّرجُم  ُِرّكفُت  اَمأ  ‘‘

ُّلك وھ  كلذ   . اِھتسمل ِتنأو   . افار اي   ، اھُتصحف دقل  ‘‘
’’. َهلعفن نأ  انُِنكمُي  ام 

. ًةیكاب ایلوج  ْتَرجفنا 

ِغصأ  ، ًءاجر  ، ردنَسِكلأ : ‘‘ لوقت ةَّسدَھ  ْتأدبو 
’’ ... َّيلإ

ال : ‘‘ ًالئاق َّسھو   . اَھلمحو  ، ماكحإب هَتبیقح  َقبطأف 
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يتعمُسب َفِزاجُأ  نل   . ِكیلإ َيغصُأ  نأ  ينُنكمُي 
’’. توَمیس هَّنأ  َُملعأ  ٍصخش  ِلجأ  نم  يتنھمو 

اھتَعِمس ثیحب  ةياِفك  ًةیلاع  هُتاِملَك  تناك  دقو 
. اھتَسرخأ ُثیحب  ًةياِفك  ًةیساقو   ... ایلوج

َكسمأ هَّنكلو   ، ريرَّسلا َوحن  ةَّسدَھ  ْتَرادَتسا 
ِةءاميإ ىدلو  دِشار ’’!  ‘‘ . بابلا َوحن  َهَّجوتو  اھِعارِذب 
ًىطُخب َةفرُغلا  ُّيبارعألا  َربع   ، هسأرب ردنَسِكلأ 
اَھلمحو  ، هیَعارِذ ىلع  اھَعفرو  افار  َطَقَتلاف   ، ةعساو

. اًجِراخ

. نوُضَمي مھَدھاشف  َةفرُغلا  سویثیمورپ  َلخد 
ىلإ َرظنف   ، ريرسلا ىلع  يكبت  ایلوج  ىأرو 

’’ ؟ ءيش َّيأ  َلعفت  نأ  َكُِنكمُي  الأ   ‘‘ . ردنَسِكلأ

’’. اًديدش اًنُّكمت  ُضَرملا  اھنم  َنَّكمت  دقل  ‘‘

ردنَسِكلأ َسَّفنت   ، درابلا لیللا  ءاوھ  يف   ، اًجراخ
نايریلاڤ ایلوج  ِةراد  َلِخاد  ُّوجلا  ناك  دقل   . اًقیمع

. داسفلا ُةحئار  هنم  ْتَحاف  ذإ   ، ًایغاط

جَرَّدلا ىلع  ةَّسدَھ  َلَمَح  ذإ  دِشار  ِبناجب  ىشمو 
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دِشار اھَسلجأ  َّمُث   . ضاِرتعا َّيأ  ِدبُت  َملف   . ًالوزُن
دقو  . اِھتحارإل َدئاسولا  َلَّدعو   ، ةَّفحملا َلِخاد  قفِرب 
ِةلزُع َءارو  هل  هُلوقت  دق  ام  ىشخي  ردنَسِكلأ  ناك 

. رئاتسلا

ةباَّشلا كلت  لجأل  هیلإ  َلَّسوتت  نأ  اھنأش  نم 
نأ ُعیطتسي  ةَّسدَھ  َریظن  َدَحأ  الو   ، ةسیسخلا

. ةصرُفلا اھل  َحیتُي  َّالأ  َرَّرقَو   . لُّسوتلاب َهبلق  َّسمي 
، اھَقلغأف َرئاتسلا  َّدرو  يشمأس ’’! : ‘‘ لاقف
: ًالئاق اھِیلِماح  َرمأو   ، ةَّفَحملا َلخاد  اھَسبحو 

!’’ اوِقلطنا ‘‘

. هيََدل ُةمحَّرلا  َِتلَّطعت   ، َةلیَّللا  . َيغصُي نل   ، َةلیَّللا

اھولمحو ةَّفحملا  َلخاد  ةَّسدَھ  نولِماحلا  َعفر 
. عراشلا يف 

ينَربخأ دقل   ‘‘ . ردنَسِكلأ ِةعرُسب  دشار  ىشمو 
اھلو  . تْیَم اھوبأ   . نايریلاڤ يبیف  ُةنبا  اھَّنأب  اھُمِداخ 
ةعضب ذنم  سُسفأ  َرداغ   ، سُقرَم هُمسا  ٌخأ 

’’. رُھشأ
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افار َسأر  ُتعضو  دقل   . دِشار اي   ، ةِھلآلا ِةایحو  ‘‘
’’ ؟ كلذك سیلأ   ، اًمامت ِدَسألا  ِمَف  َلِخاد 

’’. تَفَرع افار  َّنأ  َّدُب  ال  ‘‘

’’ ؟ اًئیش لُقت  مل  اذامل  ‘‘

َبیجي نأ  نَیلُجَّرلا  ُّيأ  عطَتسي  مل  ًاباوج  اذھ  ناك 
. اھامھفي مل  امُھِالكف   . ىضِّرلا نم  ٍرادقم  ِّيأب  هنع 

. امِھكابرإو امِھلاھذإ  نع  ُّطق  يھ  تَّفك  امو 

- ٍشام وھو  ًةرشابُم  هَمامأ  اًقِّدحُم  دِشار - لاق 
’’ ؟ تَسیلأ  ، ةتئام ةَّینايریلاڤلا  ُةأرملا  ‘‘

َّيبارعألا ردنَسِكلأ  َقمرو  ةتئام .’’ يھ   ، ىلب ‘‘
امك  ، بْسحف ٍرُھشأ  ُةلأسم  اھَّنإ   ‘‘ . هجولا َِرّجحتملا 

’’. نِّمَخُأ

’’. ةَنبالا َنآلاو   . ُُّمألا ًالَّوأ  ‘‘

َّنإ  ‘‘ . ديدج نم  هَمامأ  َرظن  َّمُث   ، اًِقفاوُم هَسأر  َّزھف 
هللا ناك  نإ  لؤاسَّتلا  ىلع  ًالِعف  َءرملا  ُلمحي  اذھ 

هولعف ام  َءازج  ةَدِح  ىلع  ًّالك  نايریلاڤ  َلآ  َبرض  دق 
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نأ ةَّسدَھ  ِنأش  نم  ناك  اذإ  َلءاستو  ةَّسدَھب .’’
َّنإ َتلاق  دقل   . اذھك اًریسفت  يرجي  ناك  ام  َرِّسفُت 
هلإ أَجَلیفأ   . ًةدَّسَجُم ُةَّبحملا  وھ  حیسملا  عوسي 

؟ ماقتنالا اذھ  لثم  ىلإ  ٍةَّبحم 

ُنوكي لھ   ‘‘ . ىرخُأ ٍرومُأ  يف  ِرّكفُي  دِشار  ناكو 
’’ ؟ اًِملؤُم اھُتوم 

’’. اًئیطبو ‘‘

: لاقو  . ِرّجحتملا دِشار  ِهجو  ُريراسأ  ْتَجرفناف 
’’. هارجم ُلدعلا  يرَجیس   . ِدّیج ‘‘
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٢٧

ِسمَّشلا ِةَّعشأ  نم  ٍةمزُح  َتحت  سُقرَم  َظقیتسا 
. هَسأر َُملألا  َزخو  ذإ  َلفجأو   . ةیلاعلا ةِذفانلا  َربع 

ِبالوُدب مدطصاو   ، روُّنلا نع  اًدِعتبُم  َبلقناو  َّنأف 
، اًمتاش ِسولجلا  ىلإ  هَسفن  َعَفدف   . ّيراَّخفلا

. بالوُّدلا ىلإ  َدنَتساو 

ِرمخلا َّقز  ىأرو   . اًنیَخث هُناسلو   ، ّفاج اً هُمف  ناك 
. اًوخر ضرألا  ىلع  اًحورطَم  َةحرابلا  هارتشا  يذلا 

ءازجأ يف  ٍَملأ  َماھِس  هبلق  نم  ٍةَّقَد  ُّلك  ْتَثعبو 
ثَّعشملا هرعش  يف  ِهعباصأ  ُريرمت  ىَّتح   . هِسأر

. هملآ

َّنأ َظَحالو   ، هَیلاوح َرابُغلا  ٌفیفخ  ٌمیسن  َراثأ  َّمُث 
هَقالغإ َرَّكذت  هَّنأ  هیلإ  ّیُخو  َلِ  . َحتفنا دق  َبابلا 

ءيش ِّيأ  نم  اًریثك  رَّكذتي  مل  هَّنكلو   ، ةحرابلا
. حوضُوب

. ملُحلا ادع  ام 

ملحلا َءازجأ  َعمجَتسي  نأ  َلواحو   ، هیَنیَع َضمغأف 
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هعم ًةِسلاج  ةَّسدَھ  تناك   ... ةنیمثلا َهلیصافتو 
تناكو  ... امور يف  ةراَّدلا  لْياتسيرپ  يف  ٍكنب  ىلع 

دقل  . ٍعار نع  ٍةَّقِرب  ًةدِشنُم   ، اھيََدیب ةراثیقلا  ًةلِماح 
يف ناكف   . ةَّیلج  ، ةایحلاب ًةضبان  همالحأ  يف  تناك 

. اھَسمليو  ، اَھتوص َعمسيو   ، اھَھجو ىري  نأ  هعسُو 
. هنم َغورت  ىَّتح   ، ُظقیَتسي ْنإ  ام  ْنكلو 

. نآلا ِتَغار  اَملثِم 

ىلع هَسفن  َمغرأو   . ةَّفِخب اًمتاش  َملسَتساف 
أكَّتا  ، نایَثَغلا َهباصأ  ذإو   . ةفرُغلا َربع  َرَّثعتف   ، فوقولا
ةفرُغلا يف  هَرظن  َلاجأو   ، ِهلِقث ِّلُكب  ةلواطلا  ىلع 
َزوجعلا َرصبأ  هَّنأ  َّالإ   . رَخآ ٍرمخ  ِّقز  نع  اًثحب 
. ةذفانلا َتحت  ّظلا  لالِ يف  ًةِسلاج   ، ىرحألاب

َعضو َّمُث   . ّيسرُكلا ىلع  ىمتراو  ِتنأ ’’! : ‘‘ لاق
زاَّخولا َُملألا  ناك  دقل   . ىرخُأ ًةَّرم  هيَدي  يف  هَسأر 

. اًّدج ًابِّذَعُم 

’’. نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  اي   ، ریَخب كَّنأ  ودَبي  ال  ‘‘

’’. لضفأ ٌتاحابَص  يل  ْتناك  ‘‘
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’’. راھَّنلا ُرصَع  هَّنإ  ‘‘

’’. ةذفانلا ةریصبلا  ىلع  ِكل  اًركُش  ‘‘

ٍتايركذ ُرِضحَتست  كَّنإ   ‘‘ . ةتفاخ ًةكحِض  تَكِحضف 
َبَسحف  . ميروُفلا ِتالاِفتحا  ءانثأ  يف  يجوَز  نع 

َنیب َقرفلا  ُِزّیمُي  َدوعي  ىَّتح ال  ُبرشي  ناك   ، اندیلاقت
ْنكلو  ، هآ ياخَدرُم .» ٌكَرابُم  و« ناماھ » ٌنوعلم  »
َضیبأ نآلا : تنأ  ودَبت  امك  ودَبي  يلاتلا  مویلا  يف 

’’. رارِضخالا نم  ٌءيش  هُبوشي   ، ًالباذ

اذإ اھتیب  ىلإ  ُزوجعلا  َيضمت  نأ  ًالِمآ   ، هَھجو َكرفو 
. اًئیش لُقي  مل 

تنأو  . جیھب ٍدیِع  ِقایِس  يف  وھ  َبِرش   ، دیكأَّتلاب ‘‘
’’. ىسنَتل ُبرشت 

. اھیلإ َقَّدحو   ، لھم ىلع  امَھلزنأف   ، هادي تَرِدخ  َّمُث 
’’ ؟ انھ ىلإ  عوجُّرلا  ىلع  نيِّرصُت  اذامل  ‘‘

لِسغا َّمُث   ، ًالیلق بَرشاف   . ءام َةَّرج  كل  ُتبلج  ‘‘
’’. كَھجو
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. هُِبّنؤت اًدلو  ناك  ول  امك  هل  اھَتبطاخم  نم  َجعزنا 
ُرداغُت اھَّلعل   . تلاق امك  َلعفو  اًِحّنرتُم  َضھن  هَّنكلو 
ًابوُك َبرشف   . هَْتبلط امب  مایقلا  نم  يھَتَني  َنیح 
نم َغرف  اَّم  ـ لو  . تَْسط يف  ًالیلق  َّبصو   ، ءاملا نم 
اذام  ‘‘ . ةلواطلا ىلإ  َسلجف  َداع   ، هِھجو ِلسغ 

’’ ؟ ةَّرملا هذھ  نيديرُت 

نأ َكنم  ديرُأ   ‘‘ . هتظاظَف َءازإ  ٍةبئاھ  َریغ   ، ْتَمستبا
عیبَّرلا َنالمُح  َدِھاشُتو   ، لیلَجلا ِلالت  يف  َيشمت 

’’. لقحلا َِقبانزو 

’’. ِقبانَّزلاو ُنالمُحلا  ينینَعت  ال  ‘‘

َحوُر َِدَجت  َنل   ‘‘ . ضوھُّنلل اھَزاَّكُع  تَمدختسا 
َْتظحالو سُقرَم .’’ اي  تیبلا  اذھ  يف  ةَّسدَھ 

دق َتنُك  اذإ   ‘‘ . اھؤامیِس َتنالف   ، هَِملأ َةریشكت 
، ةَّسدَھ نم  ٍةبُرقَم  ىلع  َنوكَِتل  نیيان  ىلإ  َتئج 
. ّلُكلا َرثكأ  اھب  ْتَعتمتسا  يتلا  َِنكامألا  َكيرُأسف 
نم ةَّیبرغلا  ِةَِھجلا  يف  ٍّلت  رَدحنُمب  ُأدبنسو 

. بابلا وحن  تَشَم  َّمُث  ةيرقلا .’’

َّيلَعأ  ‘‘ . هیَنیَع اًّماز  اھیلإ  َرظنو   ، هَسأر سُقرَم  َلامأ 
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’’ ؟ قيرطلا ىلع  ِكَتقفِر  َِدباكُأ  نأ 

نأ ُعیطتست  كَّنأ  ُّنظأ  ال   ، كَِرظنَم ِساسأ  ىلع  ‘‘
’’. ينَقبست

. لفجأو  ، ةیھاو ًةكحض  َكِحضف 

ُّبحت ةَّسدَھ  تناك   ‘‘ . ةبَتَعلا ىلع  ُزوجَعلا  ْتَفقوو 
’’. ِقبانَّزلاو َنالمُحلا 

َعضب ٍدانِعب  ةلِواَّطلا  ىلإ  اًِسلاج  سُقرَم  يقب 
نع فیثكلا  جسنلا  اذ  َبوُّرلا  َرَتَنَف   ، ماق َّمُث   . تَاظَحل

. اھب َقَِحلو   ، رابُغلا ُهنع  َضفنو   ، ضرألا

. ةيرقلا ازاتجا  ِذإ  بارغتساب  ُسانلا  امھیلإ  َرظن 
ٌزوجع ٌةأرما  بيرغ : ٌّيئانُث  امھَّنأ  وھ  َضرَتفاو 
َفرسأ ٍةلیل  َِبقاوع  يناعُي  ٌّينامورو   ، اھِزاَّكُعب

، نیتَّرم ةروُبَد  ْتَفَّقوت  دقو   . ركُّسلا يف  اَھلالِخ 
هَتلَّمحو  . رمخ َّقِز  َةیناثلاو  ؛  اًزبُخ َيِرتشَتل  ىلُوألا 

. امھَیِلك

’’. كب َنوِقَثي  مھَّنإ ال  : ‘‘ تلاق  ، قوُّسلا ارداغ  اَّم  ـ لو
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ىوَتلاو ّينامور .’’ انأ  ؟  اوِقَثي نأ  مھل  يغبني  اذاِمل  ‘‘
ُلَسن  ، مھِطسو يف  ىعفأ  انأ   ‘‘ . َةيِرخُسب هُمف 

’’. سیلبإ

َءاقرز ُءامَّسلاو   ، ةديدج ًةرضُخ  َءارضخ  ُلالتلا  تناك 
ًةیھاز ًاناولأ  ةَّيِّربلا  روھزلا  ُعَقُر  ْتَرثن  دقو   . ةیفاص
اھَزاَّكُع َْتبصنو  ةروُبَد  تَفقوف   . تارَدحنملا ىلع 
انُنكمُي  ‘‘ . هیلع ًةئكَّتُم  لِالّتلا  ىلإ  تَقَّدحو   ، اھَمامأ

ٌلَمَع  . انقئادح َدَّھعتنو  رئبلا  نم  َءاملا  َلِمحن  نأ 
نم ةدِحاو  ٍةلیل  ََرطَم  َّنكلو   . عفَّنلا ُلیئض   ، ٌّقاش

’’! اذھ ُعلطُي  ِدنع هللا 

يف َنيََرت هللا   ، اھُلثِم ِتنأ  : ‘‘ ًالِملمَتُم سُقرَم  لاقف 
’’. ءيش ِّلك 

الو ؟  ةردُق َةَّيأ  كَمامأ  وھ  ام  يف  ىَرت  َتسلأ  ‘‘
’’ ؟ ةِزجعُم

ِبشُعلا نم  ٌءيش  اھیلع  ةَّيرخص  ًالِالت  ىرأ  ‘‘
اًقئاف اًئیش  ال   . روھُّزلا َضعبو   . مَنَغ َعیطقو   . ديدجلا

’’. داتعُملل
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ٌةقئاف يھ  ًةَّيداِیتعا  ِةایحلا  ِءایشأ  َرثكأ  َّنإ  ‘‘
’’ ... َرطملا  ، سمَّشلا قورش   . داتعُملل

ىرخُأ ٍرومُأب  ينیِمّلك   ، زوجع اي   ، طقف َمویلا  اذھ  ‘‘
’’. اًدبأ يمَّلكتت  ، ال  دعب ُلَضفأ  وأ  َریغ هللا. 

اذھ يف  ٌّمھُم  َءيش  ال   ‘‘ . ةقیقر ًةرَخن  تقلطأف 
تنأ ببسلا  اذِھل   . ّبَّرلاب ُقَّلعتي  نیح  َّالإ  ملاعلا 

’’ ؟ كلذك َسیلأ   ، انھ

’’ ؟ نینعت اذام  ‘‘

’’. هنع ُثحبت  َتنأ  ‘‘

’’. دوجوَم ُریغ  هَّنإ   . ُتثََحب ‘‘

َهاجُت اًِغلاب  ًابَضَغ  َرِمضُت  نأ  لَقعُي  َفیك  : ‘‘ َتلاق
. برَّدلا ىلع  ْتَشَم  َّمُث  ؟ ’’ هب ُنمؤت  ٍءيش ال 

. ناِسّللا َدوقعم   ، طابحإب اھَءارو  سُقرَم  َقلمح 
ََملأ  ، ودبي ام  يف   ، فِّفخُي َيشملا  َّنأ  َظحالو 
تَعفرو اھسأر  نع  َلاَّشلا  َِتلزنأ  دقو   . اِھلصافَم

. اھل ٌةعفان  َسمَّشلا  َّنأب  ْتَرعش  اھَّنأ  ول  امك  اھَھجو 
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: ٍفنُعب َلاقو   . اھبناج ىلإ  ىشمو   ، اھكردأ َّمُث 
!’’ اب ُنِموُأ  ُتسل  ‘‘

’’ ؟ نِمؤت اذامب  ‘‘

ِباوَّصلاب ُنِموُأ   ‘‘ . مفلا َزَِّوبُم   ، ًةرشابُم هَمامأ  َقَّدح 
’’. أطخلاو

’’ ؟ كِرایعِم ىوتسُم  ىلإ  َِكتایحب  َتیَقترا  ِلھ  ‘‘

. ِهكَنَح يف  ٌةلَضَع  تَصقتراو   ، لفجأف

’’ ؟ بیجُت اذامل ال  ‘‘

ىلإ َيدَتھأ  نأ  ُديرُأ   . َْتتام ةَّسدَھ  َّنأ  ًأطخ  ناك  ‘‘
’’. ديدج نم  ِباوَّصلا  ِباِصن  يف  روُمألا  ِعضَِول  ٍةقيرط 

ِرایعملا ىلإ  ِكتایحب  يَقتَرتو  كلذ  ُزجنُتس  فیكو  ‘‘
’’ ؟ كسفنل هَتبََصن  يذلا  ىلعألا 

اَّم ـ لو  . ْبجُي مل  ذإ   ، میمَّصلا يف  اھُتاِملك  هتَنعط 
ْنإ هَسفن  َلءاس   ، هتایح يضام  ىلع  ًةرظن  ىقلأ 
ام َّالإ  هيدل  ُباوَّصلا  َسَیلَف   . رایعِم ُّيأ  اًموي  هيدل  ناك 
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ِغولُب ُمدع  َّالإ  ُأطخلا  امو   ، اًعيرسو ًالاَّعف  ناك 
. هَدارأ ىتم  هَدارأ  ام  ىلع  لوصُحلا  ُمدع   ، هفادھأ

ًةحضاو ُةایحلا  تناك   ، ةَّسدَھ ىلإ  ةبِسّنلابف 
، هل اًحضاو  ٍءيش  ُّيأ  نُكي  ملف   ، سُقرَم اَّمأ   . اًمئاد

. ُبابَّضلا هَفنتكا  ِذإ 

ُحولي لیلجلا  َرحب  َّنأ  َِملعف   ، َلبَج ِةَِّمق  ىلإ  الَصَو  َّمُث 
. دیعب نم 

ام اًریثكف   . اًّدج اًدیعب  سیل  : ‘‘ زوجعلا ةروُبَد  تلاقو 
لوُط ىلعو   ، موحانَرْفَك ىلإ  هَتلئاع  اَّینانح  َلزنأ 
ْتَفَّقوت َّمُث  سایلوُي .’’ ادیص - ِتیب  ىلإ  ئطاوَّشلا 

دقل : ‘‘ تَفاضأو  ، اھزاَّكُع ىلع  ًةئكَّتُم   ، تاظحلل
’’. اھِسفن ِبورُّدلا  يف  عوسي  ىشم 

!’’ عوسي : ‘‘ ءاِیتساب َمتمَتف 

ةریَحُبلا ِفََرط  َوحن  ًالامش  تَراشأو  اھَدي  ْتَعفرو 
َّبَّرلا ُتعِمَس   ، كانُھ ٍّلت  ِرَدحنُم  ىلع   ‘‘ . ىصقألا

اَّم ـ لو  ‘‘ . ًةیناث اھِزاَّكُع  ىلإ  اھََدي  َْتلزنأ  َّمُث  مَّلكتي .’’
زبُخلا نم  ةفِغرأ  َةعضب  رَّسكو  نیَتكمس  َذخأ   ، غرف

’’. صخش ِفالآ  ةسمخ  َمعطأو 

725



’’. لیحتسُم َكلذ  ‘‘

ُتيأر دقل   . نبالا هللا  ىلع  ٌلیحتسُم  َءيش  ال  ‘‘
نم اَّینانح  ُمیقي  هُتيأر  امك  اًمامت   ... يسفنب كلذ 

’’. توملا

َّرصو  . ّيكوَّشلا ِهلبَح  يف  ًةريِرْعَشُق  اھُتاملك  تَّثب 
ونب هَمَّلس  اذاملف  هللا،  َنبا  ناك  اذإ   ‘‘ . هنانسأب

’’ ؟ َبلصُِیل هبعش 

انعَّقوت  ، كُنأش انُنأش   ، انَّنأل  ‘‘ . ةروُبَد انیَع  تَقَروَرغا 
’’. هیلع وھ  ام  َریغ  َرَخآ  اًئیش  َنوكي هللا  نأ 

ًةتماص ْتَّلظو   . ةَّیبناجلا اَھتروُص  ًالِّمأتُم   ، مَّھجتف
. ديدج نم  َمَّلكتت  نأ  لبق  ٍتاظحل  َةَّدع 

َِمكاحلا ُّيباكملا  ُحازأ   ، ةنس يَتئم  ُذنم  ‘‘
َءاِنب َداعأو  مكحلا  نم  عباَّرلا  َسُخویطنأ  َّيقوُلَّسلا 
وأ ٌةقَرطِم  هانعم  ٌّيباكم ’’  ‘‘ ُمسالاو  . اِنلكیَھ

اولخدو ةطلُّسلا  نوُّیباكملا  َّدرتسا  اَّم  ـ لو  . ةئِفطُم
ِفوعُِسب َنیحِّولُم  ُسانلا  َجھتبا   ، سدقلا َةنيدم 

. نيَدَّعجملا اھيَّدَخ  ىلع  ُعومُّدلا  َتلاسو  لخَّنلا .’’
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َةنيدم ُعوسي  َلخد  اَّم  لـ اًضيأ  انْلعف  اذكھ  ‘‘
، ةطلُّسلا ِةَّوُق  يف  ٍتآ  هَّنأ  انْبِسَح  دقل   . سدُقلا

يتآلا ٌكرابُم  : » انْفتھو  . نوُّیباكملا ىتأ  اَملثِم 
’’. ةفِرعَم ىندأ  هفِرَعن  مل  انَّنأ  َریغ  ّبَّرلا »! مساب 

’’ ؟ كانُھ ِتنُك  لھ  ‘‘

ُِدلأ  ، نیيان يف  انھ  ُتنك  ال،   ‘‘ . اھَسأر تَّزھف 
’’. ًالفِط

؟ ِهبلَص يف  ٌروَد  ِكل  ناك  ول  امك  نیكَبت  اذامل   ، اًذإ ‘‘
’’. رمألا يف  ٌروَد  ِكل  نُكي  مل 

يف ریكفتلا  نم  َلضفأ  ٍءيش  يف  ُبغرأ  ُتسل  ‘‘
نوبرقألا ماد  ام  ْنكلو   . ةصِلخُم ُتیَِقب  امَّبر  ِيّنأ 

انأ نَمف   ، هنع اوَّلخت  دق  هُتوخإو - هُذیمالت  هیلإ -
َریغ ُلعفأس  ُتنُك  ِيّنأو  مھنم  ُلضفأ  ِيّنأ  َبسحأل 

، هانْدَرأ ام  انُّلك  انْدَرأ  دقل   . سُقرَم اي  ال،  ؟  اولعف ام 
انَبلقنا  ، اندصقم نم  ًالدب  هَدصقم  ُّبرلا  َّمتأ  اَّم  ـ لو

يف  ، تنأ ََكلثِم   . بضغ يف   ، تنأ َكلثِم   . ًالاح هیلع 
’’. دوست يتلا  يھ  َةئیشم هللا  َّنأ  َریغ   . ةبیَخ
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’’. اذھ نم  اًئیش  ُمھفأ  ُتسل   ‘‘ . هيَرِظانب َحاشأف 

اي  ، كھجَو يف  كلذ  ىرأ   . مھفت َتسل  كَّنأ  ُملعأ  ‘‘
َكبلق َتیَّسق  دقل   . مَھفت نأ  ديرُت  ال  تنأ   . سُقرَم

. يشملا ِتَفنأتساو  هَھاجُت .’’

لاق مھتایح .’’ نونِّمثُي  نيذلا  عیمجل  يغبني  امك  ‘‘
. ةَّسدَھ توَم  يف  اًِرّكفُم  اذھ 

’’. انھ ىلإ  َكقاس  نَم  وھ  هللا  ‘‘

ءاقِلت نم  انھ  ىلإ  ُتئج   ‘‘ . ةَرِخاس ًةكحِض  َكِحَضف 
’’. ةَّصاخلا يدصاقم  ِلجألو   ، يتاذ

’’ ؟ اذھ َتلعف  لھ  ‘‘

. سُقرَم ُهجَو  َرَّجحتف 

انِقلُخ انُّلُك  ُنحن  : ‘‘ رارصإب ًةلئاق  ةروُبَد  تَضَمو 
انَعوج َعبشُن  ىَّتح  ٍةحار  َةَّيأ  َدجن  نلو   ، نیِصقان
َتلواح دق  تنأو   . انلخاود يف  نیَقمعألا  انَشطعو 

يف كلذ  ىرأ  انأف   . ةَّصاخلا َِكتقيرطب  امُھَِعبشُت  نأ 
اًّدج نيریثك  ِنویُع  يف  هُتيأر  امك  اًضيأ  كیَنیع 
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َكِسَفَِنب كلذ  ُركنُت  َتنُك  ْنإو  كَسَْفن - َّنأ  ریغ   . كَریغ
سُقرَم اي  هللا،  ىلإ  ُقوتت  ُلازت  ام  ریخألا -

’’. نايریلاڤ سُنایشول 

امور ِنّیبُت   ، ةِھلآلا نع  ٍلزعَمب   ‘‘ . اھُتاملك ُهَتبضغأف 
’’. اھب ُناسنإلا  هُلعفي  ام  يھ  َةایحلا  َّنأ  َملاعلل 

’’ ؟ كتایحب ٌلعاف  تنأ  اذامف   ، كلذك ُرمألا  ناك  اذإ  ‘‘

َزكارم نع  ًالضف   ، نفُّسلا نم  ًالوطسأ  ُِكلمأ  ‘‘
وھ امَنیب  ىَّتح  ْنكلو - ىًنغ .’’ ُِكلمأ   . تویبو ٍةَّيراجت 
ينَعي نُكي  مل  هَّلك  كلذ  َّنأ  َملَع  اذھ - اھل  ُلوقي 

. هتوَم َلَیبُق  كاردإلا  اذھ  ىلإ  هوبأ  َلَّصوت  دقو   . اًئیش
. غراف  . ىنعم ِالب   . لِطاب هُّلك  كلذ  لِطاب !

ُّلدت امور  َّنإ   ‘‘ . برَّدلا ىلع  زوجعلا  ةروُبَد  تَفَّقوت 
ِذوفُّنلاو  ، ةعتملاو ىنغلا  ىلإ  قيرطلا  ىلع 

تنأ امك  اًمامت   . ةعئاج ىقَبت  امور  َّنكلو   . ةفرعملاو
ىًنعم وأ  ٍباَوث  نع  َتئش  ام  ْثحبا   . نآلا ٌعئاج 
ىقبَتس هللا  ىلإ  َيدتھت  ىَّتح  ْنكلو   ، ِكتایحل

’’. لِطابلا يف  اًشئاع 
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تَذفن اِھتاملك  َّنكلو   ، يغصُي نأ  سُقرَم  ْدِرُي  مل 
نم ٌدحاو  ُلوقي   ‘‘ . اًقلق هل  ًةِبّبسُم   ، میمَّصلا ىلإ 
هُلعجت ام  يھ  اَنتایح  َّنإ  نِیّیناموُّرلا  انتفسالف 
ُِنّیبُي يذلا  ُباوجلا  ُنمكي  كانھ  امَّبرف   . انُراكفأ اھنم 

’’. يسفنل َمالسلا  ُدجأ  فیك  يل 

ناك  ‘‘ . ةحرَم َهبِش  ٍحُماَست  َةماستبا  هل  تَمستباف 
، ضرألا ىلع  َشاع  ٍناسنإ  َمكحأ  نامَیلُس  ُكلملا 

ِتائمب امور  تَدجُو  اَملبق  ًِالثامُم  ًالوق  َلاق  دقو 
َّمُث وھ .’’» اذكھ   ، هسفن يف  َرعش  امك   » . نینِّسلا
، اًمئاد كسفن  يف  ُرُعشت  َمیف   ‘‘ . هیلإ اھَرظن  تَعفر 

’’ ؟ نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  اي 

ٍتوصب لاقف   ، ًالاح هِسفن  َقامعأ  اھُلاؤس  َقرتخاو 
!’’ ةَّسدَھ : ‘‘ َّشجأ

. اھب كُراكفأ  ْلِغشنَتل  اًذإ   ‘‘ . ًةیضار  ، اھسأرب تأموأف 
َفیكو  ، َتلعف ام  رَّكذت   . اھَتلاق يتلا  ِتاملكلا  ِرَّكذت 

’’. تَشاع

ِةریحُب ىلإ  اًقِّدحُم   ، ’’ َتتام فیك  ُرَّكذتأ  : ‘‘ لاق
. دیعبلا قفألا  يف  لیلجلا 

730



اِھقُرُط يف  ْرِس  اًضيأ ! كلذو  : ‘‘ راقَوب ُزوجعلا  َِتباجأف 
ىلإ كلذ  َكبِّرقُي  نأ  ىَسعف   . اھیَنیعب َةایحلا  ِرِصبأو 

. ّلَّتلا ِرَدَحنُم  ىلإ  ْتَراشأ  َّمُث  هنع .’’ ُثحبت  ام 

. اھِدلاو عم  هیف  تَراس  يذلا  ُبرَّدلا  وھ  َكلذ  ‘‘
ىلإ كُلِصوي  يذلا  قيرَّطلا  ىلإ  كُلِزنُیس 
ةَّسدَھ تَّبحأ  دقل   . موحانَرْفَك ىلإ  َّمُث   ، تَراسِیّنَج

’’. رحبلا

’’. نیيان ىلإ  اًعوجُر  ِكُِقفارُأس  ‘‘

َتنأ َدجَِتل  ُتقولا  ناح   . يقيرط ُفِرعأ  انأ  ‘‘
’’. كقيرط

ِكَّنأ نيدِقتعتأ   ‘‘ . ةملؤم ًةَماستبا  َمستباو 
اي  ، ةلوھُّسلا كلتب  ينيدُرطت  نأ  َنیعیطَتَست 

’’ ؟ زوجع

َّمُث ِّيِضُمِلل .’’ اًّدِعتسُم  َتنُك   ‘‘ . هَعارذ تَتَّبرف 
اناك يذلا  ِبرِّدلا  ىلع  ًةعجار  ْتَقلطناو  تَرادَتسا 

. اًعم هاكلس  دق 

ًةنِّقیتُم ِكُلعجي  يذلا  ام  : ‘‘ ًالئاق اھَءارو  ىدانف 
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. ةغلاب ٍةلوھسب  اھل  هُناعذإ  هَجعزأ  دقو  ؟ ’’ اًمامت

!’’ كَعَم َكَءادر  َتبلج  دقل  ‘‘

، برَّدلا ىلع  ُعجرت  اَھبقارو   . اًكِبترُم هَسأر  َّزھف 
ِلجأل  ، هل َرمخلاو  َزبُخلا  ِتَرتشا  ِدق  اھَّنأ  َكردأف 

. ِهتلحر

ٍلیبس نم  نُكي  ملف   . ّقح ىلع  تناك  دقل   . دَّھنتو
يتلا َةَّدملا  َثكم  دق  َناك  ذإ   . هَدنع عوجُّرلل 
هیف ْتَشاع  يذلا  تیبلا  يف  اَھلامتحا  ُعیطتسي 
ناك كانھ  هَدجو  ام  ُّلكو   . اھرَغِص يف  ةَّسدَھ 

. همف يف  ٍدامَرك  َتتاب  ٍتايَركِذو  سأیلاو  َرابُغلا 

ىلع َدَجي  نأب  هيدل  ٍلَمأ  ُّيأ   . ًالامش سُقرَم  َعَّلطت 
امَّنإ ؟  ِفلتخُم ٍءيش  َّيأ  لیلجلا  ةریحُب  ئطاوش 

. ىعسملا اذھ  نم  اًءزُج  ُّطَق  ُلَمألا  ِنُكي  مل   ، كاَذنآ
، قيرَّطلا ىلع   ، ام ٍةقيرطب  ْنكلو   . ناكف ُبضغلا  اَّمأ 
. عافِد ِالب   ، اًفِشَكنُم َيَِقبف   ، ِهبَضَغ ُسرُت  هنم  َعزُن 

. نايرُع هَّنأب  َرعش   ، اًّدج هُفِطاوع  ْتَشاج  ذإو 

ناك امَّبرف   . ةروُبَد تلاق  اذكھ  رحبلا ! ِتَّبحأ  دقل 
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. اًمُدُق ِّيِضُم  ـ لا ىلإ  هعفَدل  ًایفاك  ًاببس  كلذ 

نأ َقبس  يذلا  برَّدلا  اًِكلاس   ، ّلَّتلا َطوبُھ  َرشابو 
. ةَّسدَھ هْتَكلس 
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٢٨

َلئاسلا اًشِطَرطُم   ، هِرمخ َسأك  ردنَسِكلأ  َّطح 
َِكلسرأ نَم  َيھ  تناك   ‘‘ . ةلواطلا ىلع  رمحألا 

يل نیلوقت  َنآلا  ِتنأ  اھو   ، نیبراحملا ِةحاس  ىلإ 
’’ ؟ اھیلإ يعجرت  نأ  َنيديرُت  ِكَّنإ 

’’. معن : ‘‘ ةطاسبب ةَّسدَھ  تباجأف 

!’’ نیعجرَتس  ، يتَّثُج ىلع  ‘‘

نأ يف  ٌةَّرح  ِيّنإ  ليوط  ٍنمز  ذنم  َتلق   ، ردنَسِكلأ ‘‘
’’. ديرُأ امك  َلعفأ 

َّنإ ؟  اھیلإ يغصُت  َملأ   . اذھك اًرِّوھتُم  اًئیش  ال  ‘‘
ُةمْظَع اھِمسِج  يف  َسیل   . اھُشھَنت ةنیغَّضلا 

!’’ هَتلعف ٍءيش  ِّيأ  ىلع  ٍةماَدن 

هَدحو هللا  َّنإ   . ردنَسِكلأ اي   ، كلذ َُملعت  ال  تنأ  ‘‘
’’. اَھبلق ُفرعي 

َّلك ُةأرملا  كلت  ْتَمِرُح  دقل   . ةَّسدَھ  ، يعجرت نل  ‘‘
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’’. باعلألا ِقِّسنُم  ىلإ  ِكتَمَّلس  َةظحل  ِكیف  ٍّقح 

’’. ُّمھي ال  ‘‘

ىَّشمتي َذخأو   ، هیَمدق ىلع  اًفقاو  ردنَسِكلأ  َّبھ 
َنيِِرّكفُت ِكَّنأ  َقِّدصُأ  نأ  ينُِنكمُي  ال   ‘‘ . ةبِضاغ ٍةبیَخب 

َّجاحُي نأ  هُعََسي  فیك   ، ىرُت ریكفت .’’ دَّرجُم  اذھ  يف 
؟ اذھك اًریكفت 

’’. َّيلإ ُجاتحت  اھَّنإ   . ردنَسِكلأ  ، َمَھفت نأ  ْلواح  ‘‘

. ِكیلإ ُجاتحأ  انأ  ؟  ِكیلإ ُجاتحت  يھ   ‘‘ . اھَھَجاوف

. ماَّدُخ نايریلاڤ  ایلوج  ىدل   . ِكیلإ نوجاتحي  اناضرَم 
!’’ اھب اوُّمتَھیلف 

’’. اھُتمداخ انأ  ‘‘

’’. دَعب ام  يف  َسیل  ِتسل ! ال،  : ‘‘ ةبالَصب َلاقف 

َنوكأل امور  يف  اھُّمُأو  اھوبأ  ينارَتشا  دقل  ‘‘
’’. ةَّصاخلا اھَتمداخ 

’’. دیعب ٍنامز  ُذنم  ناك  كلذ  ‘‘
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اھب ًةدَّیقُم  ُتلز  ام   . يتاماِزتلا ُِرّیغُي  ال  ُنامَّزلا  ‘‘
’’. ًاّینوناق

اًنمث َّنأ  َّدُب  ال   ، نیفِرعت ال  ِتنُك  ْنإ   . ةئطخُم ِتنأ  ‘‘
وھ كلذ  ةَّضِفلا ! نم  ٍةَّيدقن  ٍَعِطق  َعِضب  ِكیف : َعفُد 
َةرجُأ ىَّتح  يواسُي  وھو ال   . هب ِكتَنَّمث  يذلا  ُنمَّثلا 
ِهسفن ىلع  َبِضغ  دقو  ّيداع .’’ ٍلِماعل  دِحاو  ٍموي 

ىري نأ  هل  يغبني  ناك  هَّنأل   ، يھ اھیلع  هنِم  َرثكأ 
َّنظ دق  نُكي  مل   ، هنم ٍةوابغ  يفف   . ًِالبقُم َرمألا  اذھ 

َلمشي نأ  ُنكمي  ةمحرلاو  ةقفَّشلاب  اھَروعش  َّنأ 
. اِھلَتقم َریبدت  َتلواح  نأ  َقبس  ًةأرما 

َةأرملا اراز  ُذنم   ، يضاملا عوبُسألا  ىدم  ىلع 
ٍءيش َّيأ  َلَوانتت  نأ  ةَّسدَھ  ْتَضفر   ، ةَّینايریلاڤلا
دقو  . هُبَرشت َءاملاو  هُلكأت  َریطفلا  َزبُخلا  ادع  ام 
اھتقو َمظعُم  ًةیضاق   ، نیلیلق ىضرم  ىلإ  تمَّلكت 
َمھَف دق  هَّنأ  ردنَسِكلأ  ىلإ  ّیُخو  َلِ  . ةالَّصلا يف 
ةأرملا ِةيؤر  َدعب  ُجعزنَتس  اھَّنأ  َّكش  الف   . ةقیقحلا

الو  . جَّردملا ِةحاس  ىلإ  اھَْتلسرأ  نأ  َقبس  يتلا 
هَّنإ ىَّتح   . فاخت امَّبر  لب   ، ئفَكنَتس اھَّنأ  َّكش 
ذإ ىضِّرلاب  ٌروعش  اھَجلاخ  لھ  اًریصق  اًتقو  َلءاست 

اھَّنكلو  ، نآلا يناعُت  نايریلاڤ  ایلوج  تتاب  مك  ْتأر 
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. كلذب َفرَتَعت  نأ  َْتلجخ 

اھَّنأ ةدحاو  ًةَّرم  هلاب  يف  َرطخ  دق  نُكي  ملو 
َبغرتو ًابناج  هَّلك  كلذ  َعضت  نأ  ُلبقت  وأ  ُعیطَتست 

. عوجُّرلا يف 

نأ ًالِواحُم   ، ’’ ِكَمھفأ نأ  يف  ُقِفخُأ  ِيّنإ  : ‘‘ لاقف
ُحیتُت ةِعنقُم  ٍبابسأ  ىلإ  َيدتھيو  هَءودھ  َعجرتسي 
ُضفرأ ِيّنأل  ينَنیِبقاعُتأ   ‘‘ . اھرارق نع  اَھینَثي  نأ  هل 

’’ ؟ ياضرَم نم  ًةضيرم  ةأرملا  كلت  َلوبق 

’’. يِدّیس ال،  : ‘‘ تباجأو  ، اذكھ َِرّكفُي  نأ  اھأجافف 

َنیناوقلا نیفرعت  ِتنأ   . ةَّسدَھ  ، اَھلوبق ُعیطتسأ  ال  ‘‘
ُبیبطلا ُّدعُي   ، ٌضيرم ُتومي  امَدنع   . سُسَفأ يف 

نأ نونُجلاو  ةَرباكملا  نم  ٍعَون  ُأوسأ  وھف   . ًالوؤسم
ىلإ اھقيرط  يف  اھَّنأ  َنیَملعت  ًةلاح  يدَّھعتت 

’’. تافآلاو َحورُقلا  ِتيأر  دقل   . توملا

’’. اھُتيأر : ‘‘ ءودھ ِّلُكب  َتلاقف 

ءازجأ يف  َرشتنا  ِدق  َضرملا  َّنأ  اًذإ  نیَملَعت  ‘‘
’’. ِهّلُك اھمسج 
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’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

ىوس اھل  َهلعفأ  نأ  ُعیطتسأ  ٍءيش  نم  َسیل  ‘‘
ٍلیلقب ُرعشت  ُثیحب   ، ةياِھّنلا ىَّتح  ًةرَّدخُم  اھئاقبإ 
ٍءيش نم  سیلو   ، تومَتس اھَّنإ   . َملألا نم 

. اِھتسمل دقل   . كلذ ِنأشب  َهلعفي  نأ  ٌدَحأ  ُعیطتسي 
ال َّمُث   ‘‘ . اھْتَقياض هتاملك  َّنأ  َظحالو  نیَملَعت .’’ ِتنأ 
هَّنإ نیلوقت  ِكَّنأ  َُملعأ  انأ  ةرظِّنلا ! َكلتب  ينیقُمَرت 

هللا هيرجُي  ام  ىوس  ةیفاش  ٌةردُق  ِكل  ْتَسیل 
امدنع ْنكلو   . ِكُقِّدصُأ انأ   . اًّدج ٌنسح   . كتطساوب

’’ ؟ ءيش ُّيأ  َثدح  لھ   ، اھَدي ِتكسمأ 

’’. ال : ‘‘ ةَّقِرب تلاقو   ، اھَسأر تأطأطف 

ةَّینايریلاڤلا َةلئاعلا  َّنأ  ِكلاب  يف  َرطخ  لھ  ‘‘
هولعف ام  لجأ  نم  هللا  ِةنعل  َتحت  يھ  اھلماكب 

’’ ؟ كب

َّنأ اًحضاو  ادب  دقو   ، ديدج نم  هیلإ  اھَرظن  تَعفر 
َِرَظن يف  ٌزيزع  ٍدحاو  ُّلك   ‘‘ . اھتَقعص هذھ  َهتركف 

’’. هللا
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’’. نيرخآلا نم  َرثكأ  ٌضعب  ‘‘

’’. ِزّیحَتُم ُریغ  َّبرلا  َّنإ  َّالك ! ‘‘

ایلوج َّنأ  يف  اًِرّكفُم  لداع ’’! ُّبرلا  : ‘‘ داِدتحاب لاقف 
يف َفقي  نل  وھو   . هُّقِحَتست ام  ُلاَنت  تناك  نايریلاڤ 
ِةصرُفو يتنھم  ِةراسَخب  َمَّرغُأ  َنل   ‘‘ هللا. ِقيرط 
ٍةَّیَثبَع ٍةلَواحُم  يف   ، نوَصحُي ال  نيرَخآ  ِةدَعاسُم 

’’. اھل ٌثِداح  وھ  ام  َّلُك  ُّقِحتست  ٍةأرما  ِذاقنإل 

’’ ؟ مُكحت ىَّتح  َتنأ  نَم  ‘‘

. نُراش نم  ِكَمَّلست  يذلا  ُصخَّشلا  ِكُقيدص ! ‘‘
! ِكَمَّمرو ِكَحورُج  َطاخ  يذلا  ُصخَّشلا  ؟  نيرُكذتأ

اًھودشَم  ، ًةأجف َفَّقوتو  ُيـ ’’... يذلا  ُصخَّشلا 
! ِكُّبحي يذلا  ُصخشلا  : َهلوقي نأ  َكشوأ  ام  َلایح 

’’ ؟ ًةَّیح ينوَك  يف  كِسفن  ىلإ  َلضفلا  ُبسنتأ  ‘‘

َحَّولو َرَّشك  نأ  َثَبل  امو  معن ’’! : ‘‘ ًاطَخسُم لاقف 
َحاشأو ِهتبَقَر  افق  َكَرَف   ، هَسََفن َرَفَز  ذإو  ال ’’!  ‘‘ . هَدیب

’’. ًاّیئزُج  ‘‘ . اھنع هَھجو 
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َكَّنإ اًرارم  يل  َتلُق   ‘‘ . تاظََحل َعضب  تمَّصلاب  تَذالو 
’’. َّيلع هَدي  َعضو  َّبرلا  َّنأ  ُدِقتعت 

ًةدعَتبُم ُقلزنت  تناك  دقل   . هُرمغي ُسأیلاو   ، اھَھَجاوف
، معن  ‘‘ . كلذ َّسِحُي  نأ  هِعسُو  يف  ناكو   . هنع
نأ ِكل  َحاتُي  ىَّتح  ًةَّیح  ِكاقبأ  دق  هللا  َّنأ  ُدقتعأ 

’’. ينیِمّلَعت

’’ ؟ رخآ ٍببس  ِّيأل  َسیلو  ‘‘

ام الَول  ؟  نيََرت الأ   . كاذ نم  ُعَّرفتت  اھُّلك  ُبابسألا  ‘‘
انيِرَڤَِسل َثُدَحِیل  ناك  اذامف   ، هاَّيإ يِنتمَّلع 

انیلإ اوُءاج  نَّمم  نيرَخآ  ٍةئمو  ةنالیِھو  سوثيوُبو 
تناك َنيأو  ؟  ةَّماعلا تاماَّمحلا  َجراخ  ةفیقَّسلا  يف 

؟ ِتنأ ِكالول  نآلا  انوَكیل  هُنباو  سُناینوغام  ُةجوَز 
نيرَخآ ٍصاخشأ  نم  ةنيدملا  هذھ  يف  مكو 
ِكھلإ ِكاطعأ  يتلا  بھاوملا  ىلإ  نوجاتحي 

’’ ؟ اھاَّيإ

َُةلأسم َيھ   ‘‘ . اھتعانق نع  اِھنَثي  مل  هَمالك  َّنأ  َّالإ 
’’. ایلوج ىلإ  َعجرأ  نأ  ٍفَرَش 
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يف نونُجلا  ىوس  ٍءيش  نم  سیل  ؟  فَرَش ُّيأ  ‘‘
ِةديدش ٍةأرما  يََدي  َنیب  اًدَّدجُم  ِكتایح  ِءاقلإ 

ةَّیح يھو  َنآلا  ُمَھتلُت  ُثیحب  داسَفلاو  طاطِحنالا 
اًرومُأ َتلعف  دق  اھَّنأ  َّيلإ  ُلَّیخُيو   . اِھتارایِخ ِءاَّرج  نم 

’’. رُّوصت َدَّرجُم  اھيرَّوصتت  نأ  نم  َّرشأ 

َعبس اھتَمدخو  ایلوج  عم  ْتَشاع  دق  ةَّسدَھ  تناك 
اَّمم ٍریثكب  َرثكأ  اًرومُأ  اھنع  ْتَفَرع  دقو   . نینس
نأ اھنم  ٌءزُج  َدارأو   . اًموي ردنَسِكلأ  هَفِرعي  نأ  ِنكمُي 
َلِمحي نأ   ، ةميدقلا روُمألا  كلت  يف  ديدج  نم  َِرّكفُي 
اھَّنكلو  . اِھبلق ِنییَلت  َِلباقُم  ٍسرُتك  تايركِّذلا  كلت 
َلیطُت ْنأف   . كلذ لعفت  َّالأ  اھیلع  بجي  هَّنأ  تَِملَع 

هللا. َّرَُسي  نل  ٌرمأ  ایلوج  ِةایح  اياطخ  يف  َریكفَّتلا 
اھذیفنت َنوُد  ُلوَحیس  هَّنأ  ٍریثكب  كلذ  نم  ُأوسأو 

. هتئیشمل

’’. ّبَّرلا َمامأ  يدعَوب  ُتقطن  دقل  ‘‘

’’. ِكاَّيإ يناطعأ  ُّبَّرلا  ‘‘

ُنیحي امَدنع  َكَّنأ - َُملعي  هَّنأل   ‘‘ . ةَّقِرب تَمستباف 
’’. ينُِقلطُتس ناوألا -
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ًةِسلاج تَّلظو  ِكَقلطُأ .’’ َنل  ال،  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاق 
َنيِرّكفُت ال  ِتنأ   ‘‘ . هَسََفن َرَفَزف   . هیلإ ونَرت  ٍءودھب 

ُرمأتس  ، ِتنأ نَم  ىرتف  َِكباِقن  َنیحيزُت  َةظحل   . ءالَجب
دق ٍذئَدنع  نینوكَتس  اذامو   . ًةیناث ِدوُسألل  ِكحَرطب 

’’ ؟ ِِكتوَم ىوس  ِتزَجنأ 

’’. دوجوَم َُرطَخلا  اذھ   ‘‘ . اھَسأر تَضَفَخف 

’’. هل يضَّرعتت  ْنأل  َيعاد  ٌَرطَخ ال  ‘‘

اًمامت َدَّدبت  دقو   ، ديدج نم  اھَرظن  ْتَعفر  َّمُث 
. اھیف هَّسحأ  دق  ردنَسِكلأ  ناك  يذلا  ُنیقيَّاللا 

’’. ةمیظع ًةرماغُم  يضَتَقت  ُةمیظعلا  ُةَصرُفلا  ‘‘

’’ ؟ ءيش ِّيأل  ٌةَصرُف  ةَصرُف ! ‘‘

’’. صالخلا ىلإ  اھِدایتقال  ُةدارإ هللا،  ْتَءاش  اذإ  ‘‘

، اھیلإ ِقيدحَّتلا  ىوس  ردنَسِكلأ  ْعطَتَسي  ملف 
سانلا نیب  نم   ، اھل نيديرُت  اذامل   ‘‘ . اًھودشَم
يَنیَع ىأرو  ؟ ’’ ءيش ِّيأ  نم  َصَّلخُت  نأ   ، نیعَمجأ

. قِّدَصُم َریغ  هانیَع  ْتَعسَّتاف   ، ناقِروَرَغت ةَّسدَھ 
ًةجَذاس َنوكت  نأ  ُلَقعُيأ   . اًّقح هَتلاق  ام  تَنَع  دقل 
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؟ ًالعف دیعبلا  ِّدَحلا  كلذ  ىلإ 

: ّشَجأ ٍتوَصب  ًالئاق   ، اھيَدي َكسمأو   ، اھیلإ َمَّدقت  َّمُث 
ِكاوِس رَخآ  ٍصخش  ِّيأ  ِنأش  نم   . اًدبأ ِكَمھفأ  نل  ‘‘

اھتَدھاشُمو اھريرس  ِبناجب  ِفوقولا  يف  َبغري  نأ 
ِتنأ  ... ِتنأف كلذ  عمو   . هَْتلعف دق  ام  ِببسب  ُتومت 

!’’ اھنأشب ةنيزح 

، ردنَسِكلأ اي   ، ىضم ام  يف  ًةلفِط  َتناك  دقل  ‘‘
اھب َلعف  دق  ََملاعلا  َّنإ   . ةبوذُعلاو حَرَفلاب  ًةمَعفُم 

’’. ةلئاھ َءایشأ 

اھِسفنب َيھ  هَْتلعف  دق  اَّمم  َرثكأ  سیل  ‘‘
’’. نيرخآلابو

ُبلطأ ام  َّنكلو   ، كلذ ناك  امَّبر  ‘‘  : ةَّسدَھ َتلاقف 
’’. يلجأل َلِعُف  اَّمم  اًّدج  ٍریثكب  ُّلقأ  وھ  َهلعفأ  نأ 

ِكَعدأ نأ  ينُعََسي  ال   ‘‘ . اھيَدي َلوح  هادي  تَّدتشاو 
ال امب  اًّدج  ةمیقلا  َةقئاف  تناك  دقل  نیبَھَذت .’’
يف  ... هیلإو  ... نيرخآلا ةایح  ىلإ  ًةبِسن  ساقُي 
يف ةمیقلا  َةميدع  تناك  نايریلاڤ  ایلوج  َّنأ  َنیح 

743



. هرظن

نأ ُبجي   . ردنَسِكلأ اي   ، كیلإ َيغصُأ  نأ  ينُعََسي  ال  ‘‘
’’. ّبَّرلا ىلإ  َيغصُأ 

كنم هللا  َبلط  لھ   ‘‘ . خسارلا اھُعاِنتقا  هَرَّیحف 
’’ ؟ اھیلإ يعجرت  نأ  ةرابعلا  حيرَصب 

’’. اذھب ينُثِّدحُي  يبلق  ‘‘

’’ ؟ ِكِسأر نَع  اذامو  ‘‘

’’. ًاّیلَم ِرمألا  يف  ُترَّكف  دقل   ‘‘ . تَمستباف

ِةحارب بَدُّنلا  اذ  اھَّدخ  َنضَتحاو  ًةيافك .’’ سیل  ‘‘
اي  ، مالُھلاك اًِنّیل  ٍنیح  َّلك  ِكُبلق  ُلازي  ام   ‘‘ . هَِدي
’’. رجحلا َةواسق  ٌةیساق  َةأرملا  َكلت  َّنإ   . ةَّسدَھ

تَھَّوش يتلا  ةنَشَخلا  ِديداخألا  ىلع  هَدي  َطسبو 
اھَْتلسرأ يتلا  نمو  َدوُسألا  َرَّكذتت  نأ  ًالِمآ   ، اھَھجو

. ْتَرَّكذت اھَّنأ  َظَحالف   ، اھیَنیع َلخاد  َرظنو   . اھَھِجاوُتل
ُنآلا اھَّنأ  ًاّناظ   ، ’’ انھ ِكیلإ  وعدت  ُةجاحلا  : ‘‘ لاقو

. اًِعنقُم ًاببس  ُكِردُتس 
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اًّماض  ، هیَعارِذ َنیب  ام  ىلإ  اَھبذج   ، مَّلكتت مل  اَّم  ـ لو
يف ٍةبغرب  ةَّدشب  ُّقدي  هُبلق  ناك   . هِردَص ىلإ  اھاَّيإ 

. هب َفرتعي  نأ  أشي  مل  ٍرمأ  رَخآ - ام  ٍرمأبو   ... اھَتيامح
يف تَّود  يتلا  ِتاملكلاب  هَّوفت  ول   ، كلذ َلعف  ول  هَّنإف 
ىلع اًرِداق  ناك  اَم  َلـ  ، اھَدقف ََّمث  نمو   ، هِسأر

. ةفطاعلا هُقنخت  ٍتوَصب   ، مَّلكت َّمُث   . كلذ ِلاِمتحا 
’’. اًضيأ دِشار  ُلعَفیس  كلذكو   . ًةِملاس ِكیقبُأس  ‘‘

ًایماح يل  َّنإ   . مھفي ال  امكِالك   ‘‘ . هنع ْتَعجارتف 
’’. لعفلاب

كیلإ َثعبو   ، يعم  ، انھ هللا  ِكَعضو  دقو   ، معن ‘‘
!’’ اًذإ انیلإ  يغصأف   . ّيشحولا ِهُّجوَّتلا  يذ   ، دِشارب
اھیَنیع َلخاد  اًقِّدحُم   ، هيَدي اتِلكب  اھَھجو  َنضَتحا  َّمُث 
ٍصخش ىلع  ِِكتایح  ِديدبَتب  ِكل  َحمسأ  نل   ‘‘ . ةَّدِحب

’’. اھلثِم

ىلع ٍماكحإب  امُھْتَكسمأو   ، اھھجو نع  هيَدي  َتلزنأ 
اي هللا،  ِرظن  يف  ٌزيزع  اَّنم  ٍدِحاو  ُّلك   ‘‘ . اِھنضِح
َّمُث كِسأر .’’ َرعش  ىَّتح  يِصحُي  هَّنإ   ، ردنَسِكلأ

. تَماقو هتَتلفأ 
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نايریلاڤ ایلوج  ىري  هَّنإ  يل  نیلوقت  ِتنُك  اذإ  ‘‘
!’’ كلذ َقِّدصُأ  نأ  ينُعََسي  الف   ، َِكلثِم ًةزيزع 

اَّم لـ ُرُكذتأ   ‘‘ . ءارضخ ٍةلخن  َةفَعَس  تَسملو 
ِةدَھاشمل نویپیلكسألا  ىلإ  ينَتبحطصا 

’’ ؟ كانھ ِتالافتحالا 

’’ ؟ كلذ نع  اذام   . معن ‘‘

ٌةليوط ٌةيِراس   . ةنھكلا ِِبكوَم  َمامأ  ٌةراش  َتلِمُح  ‘‘
’’. ناتَِرفاضتُم ناتَّیح  اھیلع 

’’. َملعأ  ، معن  . ةيار ىلع  ناتَّیح  ‘‘

’’. هتاذ ِزمَّرلا  ُشَقن  َكَِمتاخ  ىلعو  ‘‘

’’. ًابیبط يتفصب  َّيلإ  ُفِّرعُي  هَّنإ   . معن ‘‘

اذھ ِباب  ىلع  توحنملا  ِشقَّنلا  ُنأش  هُنأش  ‘‘
’’. تیبلا

اھَِقياضُي نأ  َّدُب  ال  ؟ ’’ اذھ ِكُِقياضُيأ   ‘‘ . ًالیلق َمَّھجتف 
هل يغبني  ناك  ؟  نآلا هُرُكذت  اذاِملف   ، َّالإو ؟  ّكش نود 
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ِيّنكلو  . ًاّیسیندت ِكل  ودبي  هَّنأ  ُدِقتعأ   ‘‘ . حرشي نأ 
فيرعَّتلل طقف  اھُمِدختسأ  لب   ، ةراَّشلا ُدبعأ  ُتسل 

َنوَري ُسانلاف  ؛  ًابیبط يتفصب  يأ   ، يسفن ىلإ 
ِتاَّیحلاب مھناھذأ  يف  اَھنوطبريو  ةيار  ىلع  َةَّیحلا 
ءافِّشلا ِهلإ   ، نویپیلكسأل ةعباتلا  ةسَّدقملا 

’’. ءاوَّدلاو

ٍریكفت يف  ًةقِرغَتسُم   ، ةفَعَّسلا نع  اھَدي  َْتلزنأ  َّمُث 
َملسأ  ، رْصِم نم  نِیّیناربعلا  َجرخأ هللا  اَّم  لـ  ‘‘ . ملاح

نم انُبعش  َقلطنا  َّمُث   . ءانَفلل نِیّینثولا  نِیّیناعنَكلا 
ِضرأ َلوح  اوروَدیل  رمحألا  رحبلا  ربع  روھ  َلبَج 

’’. مودأ

’’ ؟ ةَّصقلا هذھب  يل  يلوقت  نأ  نیلِواحُت  اذام  ‘‘

َدَِفن  ‘‘ . هتَعمَس دق  نُكت  مل  ول  امك  اھَمالك  تَعباتف 
ىلع هللا، اوفَّدجو   . لاحترالا ءاَّرج  نم  بعَّشلا  ُربَص 

نوریثك َتامو   . ًةقِرحُم ٍتاَّیَح  مھیلع  ُّبرلا  َلسرأف 
’’. اھتاغدل نم 

مھفقوَم رییغت  ىلع  مَھلمح  كلذ  َّنأ  َّيلإ  ُلَّیخُي  ‘‘
’’. ًةیناث
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. اوأطخأ دق  مھَّنأ  اوكردأ  دقل   ، معن  ‘‘ . هیلإ تَرظنف 
ىدل َعَّفشتي  نأ  هیلإ  اوبلطو  ىسوم  ىلإ  اوبَھَذف 

. مھنع ِتاَّیحلا  َدِعبُي  يك  هیلإ  لَّسوتي  نأ   ، ّبَّرلا
نأ ىسومل  ُّبرلا  َلاقف   . مَھبلط ىسوم  ىَّبلو 
َعاطأو  . ةيراس ىلع  اھَعفريو  ةقِرحُم  ًةَّیح  َعَنصي 
اھقَّلعو ساحُن  نم  ًةَّیح  َعنصف   . ّبَّرلا َرمأ  ىسوم 
يغبني ٌةَّیح  هتَغدل  نَم  َّلك  َّنأ  َناكو   . ةيراس ىلع 

’’. َشیَعیل ةَّیساحُّنلا  ةَّیحلا  ىلإ  َرُظني  نأ  طقف  هل 

امَّبر  ‘‘ . هُلوضُف َراثو   ، نايریلاڤ ایلوج  ردنَسِكلأ  َيسن 
ِّبَّرلا ِةيار  َلصأ  وھ  نویپیلكسأ  ةيار  ُلصأ  ناك 

’’. هنیَعب

اذھ َدورو  ٍةركنُم  َریغ   ، ’’ يردأ ُتسل  : ‘‘ َتلاقف
هَدسفأ  ، ناسنإلل هللا  هاطعأ  امف   . لامتحالا
ُترَّكذت  ، ةَّرم َلَّوأ  َةيارلا  ُتيأر  اَّم  لـ  ‘‘ . ناسنإلا

َكل ُلوقأ  َنآلا  انأو   . هاَّيإ يبأ  ينمَّلع  يذلا  َخيراتلا 
اوُباتف  ، مھَتَّیطخ ُبعَّشلا  َكردأ  دقل   . يل َهلاق  ام 

هللا ُمھاطعأ  يتلا  ةياَّرلا  ىلإ  اوَرَظنو 
... ءایحإلاو ءافِّشلا  ىلع  هتَردُقب  َنینمؤم  ، اھاَّيإ

’’. اوشاعف
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. ةریَحلاو ُكابترالا  هَذخأو 

: تَّلصف  . ِهتمَواقُم ىلإ  تَھَّبنتو   ، هَكابترا َِتظَحالف 
يبأ َعمس  : ‘‘ تَفاضأ َّمُث   ! ُّبر اي   ، يندِعاس
ةَّيِّربلا يف  َةَّیحلا  ىسوم  َعفر  امك  هَّنإ  ُلوقي  َعوسي 

’’. ناسنإلا ُنبا  َعفرُي  نأ  يغبني  اذكھ 

مل ْنإو   ، هُلوقت تناك  ام  َمھَف  هَّنأ  َبِسَح  ٍذئَدنع 
نأشب نیمَّلكتت   ‘‘ . هیلإ َةیعادلا  َبابسألا  ِمھفي 

’’. هتمایق

َعفُرو ٍبیلص  ىلع  َرِّمُس  دقل   . هبلَصب ُمَّلكتأ  لب  ال،  ‘‘
’’. ةياَّرلا وھ  هَّنإ   . نیعمجأ رشبلا  َمامأ 

’’ ؟ هَّلك اذھ  يل  نیلوقت  اذامل   ‘‘ . ةدورُب هیف  ْتَرَسف 

َعجرأ نأ  يل  يغبني  اذامل  َمھفت  يك  َكَدِعاُسأل  ‘‘
’’. ایلوج ىلإ 

هذھ يَبلصُت  يَِكل   ‘‘ . هتَّدِح ِلِماكب  هُبضغ  هَدواعو 
نأ َلََدب  ٍبیلص  ىلع  يرَّمَسُت  يَكل  ؟  ةَّرملا

’’ ؟ دوُسألل يحَرطُت 
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اھَعضأو ِّبرلا  َةيار  َذُخآ  يَِكل  لب   ، ردنَسِكلأ ال،  ‘‘
’’. اھمامأ

هُلقعو  ، اھیلإ َلبقأو  َفقو   ، اھیلع ُفوخلا  هَرمغ  ذإو 
ىلإ اھُدیعُت  يتلا  ةَّجُحلا  نع  اًتیمَتسُم  ُثحبي 

، َّيلإ يِغصأ   ‘‘ . هيَدیب اھيَدي  َكسمأ   ، قفِربو  . دشُّرلا
ِكَّنإ  . لَوطأ اًتقو  رمألا  اذھ  يف  يِرّكف   . ةَّسدَھ
اندَعتبا مك  يرُظنا   . يعم انھ  ًةمیظع  اًرومُأ  نيزجنُت 

َجراخ ةریقحلا  ةریغصلا  ةفیقَّسلا  كلت  نع 
َمایقلا ِتعطَتسا  ام  يرُظنا   . ةَّیمومعلا تاماَّمحلا 

’’. َِكنوِرّقَوُي سانلا  َّنإ   . نيرخآلا ِلجأل  هب 

ِعینص نم  وھ  َِزجنُأ  دق  ام  َّنإ   ‘‘ . ًةعجارتُم تبَحسناف 
’’ ... انأ يعینص  ، ال  ّبَّرلا

. اھَعِطاقُي نأ  ًالِواحُم   ، ’’ كلذ َُملعأ  : ‘‘ لاقو

’’. افار ُمسا  ، ال  دَّجمُي نأ  بجي  ام  هُمسا  وھ  ‘‘

دق ِكیلع  مسالا  كلذ  َقالطإ  َّنأ  ِعأ  مل   ‘‘ . سَّبعف
’’. اًّدج ِكَجعزأ 

وھ ُعوسي   . ردنَسِكلأ اي   ، ةیفاشلا انأ  ُتسل  ‘‘
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ُبجي ًةَّرم  مك   ‘‘ . نیَنیعلا َةعِماد  اذھ  َتلاق  افار .’’
انأ  ‘‘ . اھبلق ىلع  اھَدي  ْتَعضو  َّمُث  ؟ ’’ كل َلوقأ  نأ 

’’. انأ ام  ُّلك  وھ  كلذ   . ّبَّرلا ُّبحت  ةَّيداع  ٌةاتف 

؟ ةیفاشلا ةسمَّللاب  نيِرَخآ  ِكُّبر  ْحسمي  َملَوأ  ‘‘
اوناك نيذلا  َعوسي  ِلُسُر  نع  ُتعمس  انأ  ىَّتح 

’’. ةسمل ِدَّرجُمب  ىضرملا  َءافِش  نوعیطَتسي 

َدِعَص دقل   . ردنَسِكلأ اي   ، لُسُّرلا نم  انأ  ُتسل  ‘‘
’’. ُتِدلُو اَملبق  ءامسلا  ىلإ  ُعوسي 

تثدح يتلا  َروُمألا  نيرِّسفُت  فیك   ، اًذإ ‘‘
َّنكلو  ، ِكِسفنب تنأ  َنینمؤت  ال  امَّبر  ؟  ِكتطساوب

!’’ ِكب َنونِمؤي  َسانلا 

هذھب هَّوفت  َةظحل  هأطَخ  َكردأو   . هنع تَدعابتف 
َلوقلا ِدصقأ  مل   ‘‘ . اھنع َعجارتي  نأ  َلواحف   ، تاملكلا
هتَعفدو  . اھيَرظانب تَحاشأف  ةھالإك .’’ َِكنوََري  مھَّنإ 
َِكنوََري مھنم  ٌةَّلق  اًنسح !  ‘‘ . ّصلا قدِ ىلإ  اھؤامیِس 

مھعیجشَتل اًئیش  يلَعفت  مل  ِتنأ  ِكَّنكلو   ، كلذك
يرُعشت يك  ِكيََدل  َببس  ال   . كلذب ِمایقلا  ىلع 

’’. بْنَّذلاب
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َوھ لب   ، ردنَسِكلأ اي   ، هب ُرعشأ  ام  وھ  ُبْنَّذلا  سیل  ‘‘
’’. نزُحلا

. ضعبب اھَضعب  َروُمألا  َطلخ  هَّنأ  َملعف 

. ةَّقرلاب ةمَعفُم  ًةماستبا  ًةمِستبُم   ، اھيَدي َتطسبو 
’’. يتأیس َمویلا  اذھ  َّنأ  َُملعت  َتنُك  ‘‘

. رمألا َِركنُي  نأ  ًایغتبُم   ، هَسأر َّزھو   . هیَنیع َضمغأف 

. فَجتري ناك  وھو   ، رطخلل اَھتایح  ُضِّرعُت  تناك  دقل 
َریغ َنوكت  نأ  ُلَقعُي  فیك   . لءاستو اھَیلإ  َرظنف 

ىَّلختي نأ  هُنكمُي  فیك  ؟  ّدحلا اذھ  ىلإ  ٍةبئاھ 
؟ اھنع

’’. ةَّسدَھ اي   ، يبَھَذت نأ  ِكل  ُديرُأ  ال  : ‘‘ ءودھب لاقو 
ودغأس مك  ُكِردُأ  ُتنُك  ام   ‘‘ . فعضب َمستبا  َّمُث 

’’. ِكیلإ ٍةجاحب 

’’. ّبَّرلا َكَدنِعف   . ردنَسِكلأ اي   ، َّيلإ ٍةجاحب  َتسل  ‘‘

ُنكمي . ال  يعم ثَّدحتيو  ُّبرلا  َسلجي  نأ  ُنكمي  ال  ‘‘
، امھُروَغ َُربسُي  ال   ، نیَتِنكاد نیَنیعب  َّيلإ  َرظني  نأ 
. اھیلإ ُجاتحأ  يتلا  ةبِوجألا  ىلإ  ءاِدتھالل  ينَدوقيو 
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يبلقو  ، ةِملَكب يلایخ  َكِّرحُي  نأ  ِنكمُي  ال 
’’ ... ةسملب

’’. رثكأو  ، ردنَسِكلأ اي   ، هَّلك كلذ  َلعفي  نأ  ُنكمُي  ‘‘

ُجاتحأ  . ِتنأ هَنیفرعت  امك  هُفِرعأ  ُتسل   ‘‘ . هَسأر َّزھف 
’’. ِيّنع ًةباین  هیِمّلكُت  يك  ِكیلإ 

!’’ ِكترثع َرَجَح  ُترِص  دقل   ‘‘ . اَھبلق هُتاملك  ْتنَزحأو 

: ًةیناث لاقف  اھیلإ  َمَّدقتو  اًدبأ ’’ : ‘‘ ةوارضب لاقف 
، اھَقناع َّمُث   . هیَعارذ نیب  اھَّمَضیل  هيَدي  َّدمو  اًدبأ ’’! ‘‘
اذھ َدنع  هُلوقي  ٍءيش  َّيأ  َّنأ  اًِملاع   ، تمَّصلاب اًذئال 

. ًايِذؤم امَّبرو   ، اًمیقع نوَكیس  ِّدحلا 

َتنُك اذإو   ، ينُعمست َتنك  اذإ  هللا،  اي 
ىلإ ِيّنم  اھْذخأت  ، ال  ًءاجر اھِمْحاف !  ، اًدوجوَم

... دبألا

’’ ؟ اھدنع َنیَقبَتس  مك  : ‘‘ ّشَجأ ٍتوَصب  لاق  َّمُث 

’’. ةياِھّنلا ىَّتح  ‘‘
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وأ اِھتياھن  : ‘‘ لاقو  ، مُّكََھت ِةماِستباب  هُمَف  ىوَتلاف 
’’ ؟ ِِكتياھن

يتلا - ‘‘ تالاِمتحالا ِتَرَّدق  امَدعب  ةَّقِرب - تباجأ 
’’. ًالَّوأ امُھنم  يتأت 
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٢٩

ىلع رھَّظلا  َةمیقتسُم  اكِسِرپ  ُُّمألا  ِتَسلج 
ىلإ اھل  اھَجرخأ  دق  سویلويإ  ناك  يتلا  ةكيرألا 

َنینامثلاو ِعبَّسلا  اھِرمُع  ِينِس  يفو   . ةفرُّشلا
ْتَِملع دقل   . نآلا اًرُّتوت  اھنم  َرثكأ  ًةَّرم  تناك  ام   ، اِھّلُك

، ةَّینغو ًةَّمھُم  ًةِدّیس  تناك  نايریلاڤ  يبیف  َّنأ 
ًابناج َماقملا  َعضت  نأ  ام  ٍةقيرطب  تَعاطَتسا  اھَّنكلو 

. ةدحاولا ِةفرُغلا  يذ  عیضولا  اھِنكسَم  دودُح  َلِخاد 
ىلع ةَّلطملا  ةلیمجلا  ةراَّدلا  هذھ  يف   ، انھ اَّمأ 
ملف  ، نیَمخفلا نویسیمطرألاو  ءانیملا  يَرظنم 
ةقبَّطلا َةَّوُھ  ىسانتت  وأ  ىسنت  نأ  ْعطَتَست 

. امُھَنیب ةلئاھلا  ةَّیعامتجالا 

نم ٌةلیكشت  اھیلع  ًةَّینیص  ٌةَّباش  ٌةدبَع  ْتَرضحأ 
مامأ ةَّینیصلاب  ًةكِسمُم  ْتَنحناو   . بياطألاو ِهكاوفلا 
اكِسِرپ تَّزھف   . اًعیجشت اھل  تَمستباو   ، اكِسِرپ

. اھَسأر

نأ َلواحف   ، هَتقیقح َكردأو   ، اھَرُّتَوت سویلويإ  َظحال 
. انَدنع ِكَتَّيِّرُح  يذُخ   ، اكِسِرپ امام   ، ًءاجر  ‘‘ . اھَنئَمطُي
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َنيِركنُت لھف  ؟  انْتَشعنأ ءایشأ  انل  ِتمَّدق  ًةَّرم  مك 
’’ ؟ ِِكتَمدخ َةجھب  نآلا  انیلع 

ْتَذخأ َّمُث   ، ةعيرس ٍةرظِنب  اكِسِرپ  ُُّمألا  هتَقمر 
يف ٍقفِرب  اھَتلمحو  ؟ ’’ ٍضار َتنأأ  : ‘‘ ًةلئاق  ، ةقاَّرد
اًئیش تناك  ول  امك   ، يلابلا اھِسُلاپ  ىلع  اھنضِح 

. لَكؤي نأ  نم  َنمثأ 

. اھل سویلويإ  ىنحناف   ، ءيشب يبیف  ْتَمَغمَغو 
ٍنحص ىلع  اِھنضِح  يف  ةمیلَّسلا  اھُدي  تناك 
امیف اكِسِرپ  َتبقارو   . هیلع تَرقنف   ، ریغص ٍّيساحُن 
ىلإ اًرظان   ، َلاق نأ  َِثبل  امو   . هاِبتناب لُجرلا  ىغصأ 

’’ ؟ اریِح ِةریغصلا  ُلاح  فیك  اریِح ! : ‘‘ اكِسِرپ ُِّمألا 
، ًةشوھدَم يبیف  ىلإ  اكِسِرپ  ُُّمألا  تَرظنف 

سویلويإ ىلإ  ٍةعرُسب  اھُتَقلمَح  َْتلقتناو 
ُعیطتست ال   ‘‘ . اًمِسَتبُم  ، هسأرب أموأف   . ًةرِسفَتسُم

ام ُمھفت  اھَّنكلو   ، كَّرحتت وأ  مَّلكتت  نأ  يبیف  ُةِدّیسلا 
’’. اھَیلاوَح يرجي 

ةقَفَّشلا نم  ٍقیمع  ٍروعشب  اكِسِرپ  هُتاملك  تَرمغ 
، يبیف ىلإ  تَرظنو   ، اھَرِعاشم ْترَتسف   . ىسألاو

تناك يتلا  َةمیمحلا  َةقادَّصلا  َدِّدجُت  نأ  َتلواحو 
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. ریَِخب ةریغصلا  ُةاتفلا   ‘‘ . ةأرملا هذھ  َهاجُت  اھب  ُرعشت 
َتلأس دقو   . باوبألا يف  اھامُِدب  ُبَعَلت  ُلاَزت  ام 

’’. ةضيرم َكَّنإ  اھل  ُتلُقف   ، اًرَّخؤم يتأت  مل  اذامل 
ةقاَّردلا ةرشق  ىلع  ٍقفِرب  اھَعباصأ  تَرَّرمو 

. ةریغَّصلا َعومُد  ًةِرّكذتُم   ، ةَمعانلا

ىلع ْتَرثع  دقل   . ریَخب اھُنباو  ایپمیلوُأ  : ‘‘ ْتَفاضأ َّمُث 
ًةَّرم َجَّوزتت  نأ  ترَّرق  ایسانِرڤ   . مَعطَم يف  ٍلَمَع 
يف میقُيو  ِِكنبا  ِرِجاتَم  يف  ُلغتشي  لُجَّرلا   . ىرخُأ
ْتَغرف اھَّنأ  ُدقتعأ  ال   . يھ ُمیقُت  ُثیح  ِنكاسملا 

ال اھَّنكلو   ، ّباشلا اھجوَز  ىلع  ِنزُحلا  نم 
اھُِنكمُي دقف  نآلا  اَّمأ   . اھَسفن َلیعُت  نأ  ُعیطتست 

َنَمَز ىَّطخت  دقو   ، اًّنس ُربكأ  سُياكف   . كلذ
اھب ينَتَعیسو   . َّربلا ىلع  ُلغتشي  وھف   ، ةَرطاخملا

’’. نيرخآ اًدالوأ  اھنم  ُقَزرُي  امَّبرو   ، اھدالوأبو

ناك اَّمع  ةملك  ِّلك  ىلإ  ٍةفھلب  يبیف  ْتَعمَتسا 
. َّنُھتراز نأ  َقبس  يتلا  لمارألا  ةایح  يف  ًايراج 
. ةَقلَقو ًةتماص  ْتَسلج   ، اكِسِرپ ْتَغرف  اَّم  ـ لو
ِهجو يف  ٍقمُعب  اًروفحم  َنزُحلا  يبیف  ْتَحملو 
ىلع ْتَرقنف   . اھَنئَمطُت نأ  ْتَدارأف   ، ةزيزعلا زوجعلا 
يتلا َةرفیِّشلا  ًةمِدخَتسُم   ، ّيساحُّنلا اھنحص 
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. ةَّقدو ٍِّدجب  سویلويإ  عم  اھیلع  ْتَقفاوت  نأ  َقبس 
. هُلقنیسو هَتلَسرأ  دق  ام  ُمھَفیس  هَّنأ  تَملَع  دقو 

َّلختي مل  َّبرلا  َّنإ  : ‘‘ اھنع ًةباِین  سویلويإ  لاق 
’’. ِيّنع

، ًابناج َةقاردلا  ِتَعضوف   . اكِسِرپ انیع  تَقَرورغاو 
يبیف َدي  تكسمأو   ، تَنحنا َّمُث   . ًةِسّبیَتُم تَضھنو 
ينُنِزحُي ْنكلو   . يتنبا اي   ، ِنكمُم كلذ   ‘‘ . اھيَدي نیب 

ناك  . لاحلا هذھ  ىلع  ِِكّنس  يف  اًصخش  ىرأ  نأ 
تشاع يلثم  ٍزوجع  ٍةأرمال  كلذ  َثدح  ول  َلضفأ 
َتلَّبقو اھَشیَعت .’’ نأ  اھَّمھ  يتلا  نینسلا  َعیمج 

. اَھیخرُت نأ  َلبق  ًةظحل  اھَیلع  َْتطغض  َّمُث   ، يبیف َدي 
. يضمَِتل ْترادو 

. يبیف تَرقنف 

هیلإ ًةرظان   ، زوجعلا َتلَّھمتف   ، هَدي سویلويإ  َّدمو 
َرضحأ َّمُث  يتِدّیس .’’  ، معن : ‘‘ يبیفل َلاقو   . لوضُفب
اكِسِرپ تناك  ُثیح  ةكيرألا  ىلع  اھَعضَوف   ، ًةقرخ
َعیمج اًضيأ  َفاضأو   ، اھَتقاَّرد اھیلع  َعضوو   . ةسلاج
َفارطأ َطبر  َّمُث   . ةَّینیصلا ىلع  تناك  يتلا  ةھكافلا 
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. ةَّرُّصلا َزوجعلا  َلوانو   ، ةقرخلا

- ًةَكبرُمو ًةجَرحُم  ّشجأ - ٍتوَصب  اكِسِرپ  تلاقف 
’’ ؟ ينَنِّمَسُت نأ  يونت  اھَّلعلأ  ‘‘

تَرقنو ةءانھلاو .’’ ةَّحصلاب  يلك  : ‘‘ سویلويإ َلاق 
: اًكحاض لاقو   ، هِسأرب أموأف   . ديدج نم  يبیف 
دقل  ‘‘ . اكِسِرپ ىلإ  َرظن  َّمُث  يتِدّیس .’’  ، معن ‘‘

’’. فوُّصلا نم  اًديزم  َِكیطعُأ  نأ  ينتَرَّكذ 

’’. توملا ىَّتح  ينُلِّغشُت  اھَّنإ  : ‘‘ اكِسِرپ تَمَتمَتف 
طقف باوَّصلا  نم   ‘‘ . هادِشنِاب يبیف  ىلإ  تقَّدح  َّمُث 

’’. اًقاَّرد يَنیِطعُت  نأ 

. ًابُواَجت يبیف  انیَع  تَفرطو 

َّمُث  ، يبیف َفتك  ْتَتَّبرو   ، اكِسِرپ انیَع  تَقرورغاف 
اھَقفار ذإو   . رطانَقلا َتحت  موَّنلا  ةفرُغ  ىلإ  تَضَم 
ىلإ ِقاوِّرلا  َلخادو  ةفرُغلا  جراخ  ىلإ  سویلويإ 
يریَغ َيتأي  نأ  ُِنكمُي  لھ  : ‘‘ َتلاق  ، جَرَّدلا

’’ ؟ اھترايزل

ُبعتت اھَّنإ   . ةَّرم َّلُك  اًّدج  ُءَِّالقأ  ٌصاخشأ  ‘‘
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’’. ةعرُسب

ِّيلخادلا ِءانِفلا  ِةماخف  ىلإ   ، اھَیلاوَح اكِسِرپ  تَرظن 
ْنكل  ، ّدح ىصقأ  ىلإ  اًمخف  ُتیبلا  تناك   . ةروفانلاو

وأ ٌدالوأ  اھل  َسیلأ   ‘‘ . اًّدج ٍسئوُم  ٍوحن  ىلع  ًائداھ 
’’ ؟ اَھنوُّزَعُي ُءادفُح 

ام ٍناكم  يف  وھو   . ّطق ْجَّوزتي  مل   ، سُقرَم اھُنبا  ‘‘
يف ُعجریس  هَّنأ  هیف  ِكوكشملا  نمو   . نیطَسلفب
َعضب تجَّوزت  دقف   ، ایلوج  ، اھُتنبا اَّمأ   . ًابيرق ٍتقو  ِّيأ 
يف انھ  يھو   . دالوأ اھل  َسیل  ْنكلو   ، تاَّرم

’’. سُسفأ

’’. اھِّمُأ ِلاحب  َُملعت  لھ  ‘‘

’’. اھب ًةَّصاخ  ًةایح  اھل  َّنكلو   ، َملعت ‘‘

مل ام  يف  تامولعملا  نم  ًةرفو  اكِسِرپ  تَكردأف 
’’ ؟ اِھتدلاو ةرايزل  يتأت  الأ   ‘‘ . سویلويإ هلُقي 

ِةعضب ُذنم  ِتأت  مل   . اھُطِبحُت اھِّمُأ  َةلاح  َّنإ  ‘‘
. هتوَص نع  َهرُكلا  َدِعبُي  نأ  ْعطَتسي  ملو  عیباسأ .’’
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ُدالوألا ُنوكي  امدنع   ‘‘ . نزُحب اھَسأر  اكِسِرپ  تَّزھ 
، نوربكي امدنعو   . كیَمَدَق َعباصأ  َنوسوَدي   ، اًراغص

’’. َكبلق نوسودي 

ُلَّوأ ِتنأ   ‘‘ . اھل َّيمامألا  َبابلا  سویلويإ  َحتف  َّمُث 
’’. اكِسِرپ امام   ، اھتيؤرل ىتأ  ٍصخش 

نم ْتَجرخ  َّمُث  ًةیناث ’’! يتآسو  : ‘‘ دیكوَتب َتلاقف 
. بابلا

نأ ُّدوأ   ، اكِسِرپ امام   ‘‘ . جراخلا ىلإ  سویلويإ  اطخو 
’’. اًفورعَم ِكنم  َبُلطأ 

’’. ُتعطَتسا اذإ  هُلمعأس  ‘‘

ُةِدّیسلا ََرت  مل   . ةیلاتلا َةَّرملا  ِكعم  اریِح  يرِضحأ  ‘‘
’’. للشلا اَھباصأ  ُذنم  اًدلو  يبیف 

يف تَضمو   ، ًةِقفاوُم اھِسأرب  ُزوجعلا  ِتأموأف 
. اھلیبس

: لاقو  . ایلُعلا ةقبَّطلا  يف  ةفرُغلا  ىلإ  سویلويإ  َعجر 
َلمح َّمُث  ليوط .’’ ٌتقو  ِكسولج  ىلع  ىضم  ‘‘
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اھدَّدمو  . لخادلا ىلإ  اھَداعأو   ، هیَعارِذ ىلع  يبیف 
َثَّدحت َّمُث   . اھمَون ةكيرأ  َقوَف  اِھبنَج  ىلع  ٍقفِرب 
ِّيأبو تیبلا  يف  ًايراج  ناك  اِمب  اھاَّيإ  اًِربخُم   ، اھیلإ
ُجِّسَمُي وھ  امیف   ، ّيجراخلا َملاعلا  نم  تَدرو  ٍرابخأ 

ِكل ُرِضحُأس   . ًالیلق يحيرَتسا  : ‘‘ لاقو  . اھَرھظ
. ةفرُغلا َرداغ  َّمُث  كِماعط .’’ َةبجو 

ُرخآ ٌدبع  َلخد   ، جرخ اَملاح  هَّنأ  يبیف  تَِملَعو 
اذإ ىَّتح   ، اھیلع َرھَسیل  اھنم  ٍةبُرقَم  ىلع  َسلجو 
مل يھف   . َبلَّطلا ِيّبلُي  ٍءيش  ِّيأ  ىلإ  ْتَجاتحا 
نم ًایتآ  ِرویُّطلا  ِودَش  ىلإ  ْتَغصأو   . ّطَق ًةدیحو  كَرتُت 
َرَّرحتتف  ، اًدیعب َریطَتل  ِنیَحانج  اھل  َتیل   ، هآ  . ةفرُّشلا

! دَسَجلا َنم 

ِلجأل لاحلا  كلت  ىلع  اھاقبأ  دق  َّبرلا  َّنأ  ریغ 
ِدوعُوب اھَسفن  ْتَسَكو   ، تَحارَتسا اذكھو   . هِدصَق
يبیف َّنإف   . ّقح ىلع  ةَّسدَھ  تناك  دقل   . ّبَّرلا
كلذ اھافاو  دقو   . اھل ُّبَّرلا )  ) يانودأ َدارأ  ام  تَِملَع 
ْتَّلخت  ، جيردَّتلابف  . ٍلاع ٍتوصب  َتلیق  ٍتاملك  ِحوضُوب 
يفو  . ًاِّیّلُك ِّبَّرلل  ْتَعضخو   ، ّيلخادلا ّصلا  عارِ نع 

، دودُح الب  ةنیمثلا  تاظحَّللا  كلت   ، تاظحَّللا كلت 
ِلخاد ىلإ   ، ّمات ٍءافص  يف   ، ًالعف ًةَّرُح  تَراط 
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. تاوامسلا

ِلجأل ِيّلص   ، ِيّلص ةَّقِرب : اھل  لاق  دق  ُتوَّصلا  ناك 
! ِكيَدلَو

. موي َدعب  اًمويو   ، ةعاس دعب  ًةعاس   ، َتلعف اذكھف 
ُّبَّرلا اھیطعُي  يتلا  َنینِّسلا  َلاَوط  ُلعفتس  اذكھو 

. اذكھ َلعفت  يك  اھاَّيإ 

َبلق ْلِّوح   ، ّبر اي   . كیلإ سُقرَم  ُعفرأ   ، ّبر اي 
، بآلا اھُّيأ   . كیلإ ُلَّسوتأ   ، ّبر اي   ... يتنبا

ِمْسِاب  ... دیلاب امُھكِسمأ   ، َابأ  ... امُھْحِماس
هلإ ُّبرلا  اھُّيأ   ... كیلإ ُعَّرضتأ   ، عوسي  ، ِكنبا

... َّيََدلَو ِصّلخ   ، ضرألاو ءامسلا 
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٣٠

ةَّسدَھ ْتَفقو   ، ّيدرو ٍنَولب  َقُفألا  ُرجفلا  َغبص  امیف 
دق تناكو   . نايریلاڤ ایلوج  ةراد  َتحت  عراشلا  يف 

َبَّنجتت يك  رجفلا  َلبق  ردنَسِكلأ  َةَّقش  ْتَرداغ 
اھَمیمَصت ْمَھفي  مل  وھف   . هعم عاِزّنلا  نم  اًديزم 

ٌرُّوَھت كلذ  َّنأب  َرعش  دقو   . ایلوج ىلإ  عوجُّرلا  ىلع 
نكسملا ِةھجاو  ىلإ  تَرظن  ذإ  َنآلاو   ... أطخو

. ّقح ىلع  ناك  ْنإ  َْتلءاست   ، قینألا

اَملاطو  . ةَّوُقب  ، ميدقلا اھُّودع   ، فوخلا اھَدواع  دقل 
ىلعف  . اھھجو يف  ناطیَّشلا  َنصِح  ُفوَخلا  ناك 

، ىضم دق  ناك  يذلا  ليوطلا  ِنامَّزلا  نم  مغُّرلا 
ِراظِتناب ًةریغص  َْتناك  اَّم  لـ اھَروعُش  ًةأجف  ْتَرعش 

راد يف  تاروشحملا  تاریسألا  ِدشح  نیب  توملا 
َتیِسن فیك   ، ىرُت  . میظعلا لكیھلا  َلِخاد  ءاِسّنلا 
اھَرمغ دقو  ؟  اھتایح ىلع  فوخلاب  روعُّشلا  َةقیقح 
اًقَرَعو  ، اِھفارطأو اِھتدعم  يف  اًفاجترا  ًابِحطصُم  نآلا 

نم ٍةقلحك   ، هَقَّوذتت نأ  ْتَعاطَتساف   . اًدراب
ُسأیلا اھارتعاو   . اھمف يف  ةَّینِدعم  ٍةلسلس 

. ُّكشلاو
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نم ينْذِقنُت  ملأ  ؟  ّبر اي   ، انُھ ىلإ  ُتدُع  اذامل 
نم انھ  انأ  اذامل  ؟  ةأرملا هذھو  ةشیِعلا  هذھ 
ُهَتبلط ام  يف  ًةئطخُم  ُتنك  لھ  ؟  ديدج

؟ ِيّنم

هَّنإف  . اھِحَرط َلبق  اِھتلئسأ  َةبِوجأ  ْتَفرع  اھَّنأ  َریغ 
اھُلیبس َرِّرُق  اَمأ   . هَشاع دقو   . اًرارَكتو اًرارِم  كلذ  لاق 

؟ اًّدج ٍليوط  ٍنامزب  ًالَّوأ  نايریلاڤ  ایلوج  اھئاقل  َلبق 
هذھ يف  امَّنإ   . تناك امھم  هللا،  ُةئیشم  نُكتلف 
. اًعِّوَرُم ُعَّقوتملا  ناك   ، ناكملا اذھ  يفو   ، ةظحللا

ام يف   ، اھل ُلوقي  فیفخلا  ئداھلا  ِتوَّصلاب  اذإو 
! َّيلع يلَّكوت  يب ! يِقث  اًرارَكتو : اًرارِم   ، ودبي

. ةباَّوبلا جالزِم  ىلع  اھْتَعضو  ذإ  اھُدي  تَفجترا 
ٍوحن ىلع  اًرئاث   ، ایلوج هجو  ِةَروصب  اھُنھذ  ألتماو 
ِتابَرَض ترَّكذت  امك   . دقِحلا ِطرَف  نم  ّذاشو  ٍ ٍبيرغ 
اھَضُّرعت ْتَرَّكذتو   . اِھبضغ ِتاخَرَصو  اھتِدّیس  ِةضبَق 

، تَقافأ اَّم  لـ َّمُث   . يعَولل اھنادقف  ىَّتح  لكَّرلل 
، نيرَخآ نِیّیحیسم  عم  ٍةنازنز  يف  اھَسفن  ْتَدجو 

. توملا ِراظتناب 
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... ةَّرُملا سأكلا  هذھ  ِيّنع  ُدِعبُت  َكَتیل   ، ّبر اي 

. هحَتفت مل  اھَّنكلو   ، جالزملا ىلع  اھُعباصأ  َتبِحُش 
. سُّفنتلا ىلع  ىوقت  دََكت  ملو 

ُمِداخلا َلاق  اذكھ  ؟ ’’ افار اي   ، ناكملا وھ  اذھأ  ‘‘
اھیلإ َبرتقاو   ، ةلیلقلا اھَءایشأ  َلمح  دق  َناك  يذلا 
ةَّيرجحلا ىنبملا  ةھجاو  ىلإ  هَرظن  َعفر  دقو   . َرثكأ

. ىلعألا يف 

ِدِسافملا َعیمج  ْتَرَّكذت  ذإ   ، ًالیلق ةَّسدَھ  تَدعترا 
. تیبلا اذھ  يف  اھتَدھش  نأ  َقبس  يتلا  رورُّشلاو 
ِرّیغُت نأ  اھِعسُو  يف   . ًةیناث ُقوف  ىلإ  اھَرظن  ْتَعفرو 
نأ اھعسُو  يف   ، ْتَءاش اذإ   ، نآلا ىَّتحف   . اَھيأر

. ردنَسِكلأ ىلإ  َعجَرت 

اَمأ ؟  ّبر اي   ، كانھ َكتئیشم  ُلعفأ  ُتنك  اَمأ 
َدِعاسُأو هَدنع  ىقبأ  نأ  اًِنكمُم  َناك 

؟ ىضرملا

ةدرابلا ةَّيرجحلا  ةرادلا  ىلإ  ْتقَّدح  اَّم  لـ ْنكلو 
. انھ ىلإ  اَھلسرأ  دق  هللا  َّنأ  تَِملع   ، اھَمامأ
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َداِعتبالا ينَعیس  نآلا  نايریلاڤ  ایلوج  نع  ُداعتبالاف 
. ةایحلل ىنعم  هنود ال  نمو   ، ّبَّرلا نع 

نُكي َملأ   . ةِنتنو ًةبطَرو  ًةدراب   ، ةنازنَّزلا ِترَّكذت   ، معن
تأفدَتساو َروُّنلا  ِتأر  اًّقح  اھَّنأ  ةملُّظلا  يف  كانھ 

ناك يذلا  َمالَّسلا  ِتَدجو  اھَّنأ  كانُھ  نُكي  َملَوأ  ؟  هب
دق َّنأ هللا  كانھ  نُكي  َملَوأ  ؟  اًمئاد هب  اھَدعو  دق  هللا 

؟ اًّقح اھَرَّرح 

نأ َنيديرُتأ  ؟  افار : ‘‘ اًرِسفَتسُم ُمِداخلا  لاقو 
’’ ؟ يعجَرت

. ةباَّوبلا ِتَحتف  َّمُث  ناكملا .’’ وھ  اذھ  ال ! : ‘‘ َتلاقف
َجرَّدلا ِتَدِعص   ، اھِزاَّكُع ىلع  اِھلِقث  ِّلُكب  ْتأَّكوت  ذإو 
اھُقاس تناك   ، بابلا ِتَغلب  اذإ  ىَّتح   . هَماَّدُق

َْتبحسف  . بیھر ٍوحن  ىلع  اھُِملؤت  ُةمیقَّسلا 
. بابلا ِتعَرقو   ، اًقیمع اًسََفن 

. دَحأ ِْبجُي  ملو 

’’. افار اي   ، تیبلا يف  َدَحأ  ال  : ‘‘ اًجَرفُم ُمِداخلا  لاقف 

ىسع ْتَغصأو   ، ىلعأ اًعرَق  ًةیناث  ةَّسدَھ  تَعرقو 
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. تیبلا َلِخاد  اًّسح  َعمست  نأ 

! ٌتمَص

ىلإ ًالزان   ، َرادَتساو ةَّفحملا .’’ يعدَتسأس  ‘‘
هَدي اھل  َّدمو   ، َهلمِح َحازأ  َّمُث  اھَتحت  يتلا  ةجرَّدلا 

. اھَدنَسیل

نم ّدَّرلا  ِ ُمدع  اھَقلقأ  دقو  لُخدأ .’’ نأ  بجي  ال ! ‘‘
َجالزملا ِتَعفرف  ؟  ایلوج ُماَّدُخ  َنيأ   . ةرادلا ِلخاد 

ىلع ُبابلا  َحَتفناو   ، ةلوھُسب َحازناف   . هْتَعفدو
. هیَعارصِم

!’’ ، ال افار : ‘‘ ًابوعرم ُمداخلا  َلاقو 

ْتَرظنو  ، راظتنالا ِةفرُغ  ىلإ  َتلخدو  هَْتلھاجَتف 
’’. بابلا َدنع  يئایشأ  ْكُرتا   ‘‘ . اھَیلاوح

’’ ... انھ ِكَكُرتأ  نأ  ُِنكمُي  ْنكلو ال  ‘‘

’’. ریَخب ُنوكأس   . بھذاو َّنُھكُرتا  ‘‘

اذإو  . هَیلاوح َرظنو   ، باصعألا َدودشم  َفقوف 
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َقلغأو  ، اًئطابَتُم َعاطأ  َّمُث   . روجھم هَّنأك  ُناكملا 
. تماصلا تیبلا  َلِخاد  اھاَّيإ  اًسباح   ، هَءارو َبابلا 

ىلع اھِزاَّكُع  ُتارََقن  لْياتسيَرپلا  َلِخاد  تَدَّدرت 
اھُھایِمو  ، ةنكاس ةروفانلا  َِتناكو   . ّيماخُّرلا ِطَالبلا 

تأرف موینیلكيرتلا  لخاد  ىلإ  ْتَرظنو   . ةدكار
لیثامَّتلا اَّمأ   . رابُغلا اھولعي  ًةلواطو   ، ةتِھاب َدئاسو 

ام ناك  َّيقرَّشلا  َرادجلا  َّنأ  عم   ، ةدوجوَم ْدُعت  ملف 
عم اًحَرَم  ُِبَثي  سُخاِبل  ءاسفیَسُفب  ًانادزُم  لازي 

. ةباغلا تاَّيروُح  ضعب 

ّدؤملا يِ ِجرَّدلا  َوحن  تَجرعو   ، ةَّسدَھ تَرادتسا 
، جَرَّدلا ةياھن  ْتَغلب  اَّم  ـ لو  . ایلُعلا ِفَرُغلا  ىلإ 
اًّداح اھلجر  يف  َُملألا  ناك  دقف   . حيرَتسَتل ْتَفَّقوت 
اھَّنأ َّالإ   ، ًةیناث تَغصأو   . فجترت اَھلعج  ُثیحب  اًّدج 

، لیلق َدعب  َُملألا  َّفخ  َّمُث   . اًدَحأ ْعَمست  مل  اًضيأ 
ِعَجھَم ىلإ  فوشكملا  ِّرمملا  يف  اھَریَس  ْتَعباتف 

. ایلوج

. اًحوتفم ُبابلا  ناك 

ىَّتح  ، ةغلاب ٍةعرُسب  اھردص  َلِخاد  اھُبلق  َقفخو 
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َّمُث  . تالفإلا يغتبي  ٌجاتھُم  ٌرئاط  هَّنأك  تَّسحأ 
. لخادلا ىلإ  تَرظنو   ، ةبَتَعلا ىلع  ْتَفقو 

. ريرَّسلا يف  ایلوج  نُكت  مل 

دقو  ، بیترَّتلا َةميدَع  اھْتأرف   ، ةفرُغلا ةَّسدَھ  َتلخد 
ءاملا نم  غَرفُي  مل  ٍضوَح  ُةحئار  ٍةَّوقب  اھنم  ْتَحاف 
تأرف  ، ةفرُّشلا ىلإ  اًجراخ  تَرظنو   . لَمعَتسملا
ُّسمت ًایلاب  اًكنُت  ًةيَِدترُمو  ًةدیحو  تناك   . ایلوج
َكنُّتلا ٌةمََسن  ْتَقصلأ  دقو   . اھَیلِحاك هَُتیشاح 

ْتَكَّسمتو  . دَّرشُم ِمِسجك  لوزھملا  اھمسجب 
وحن اًرادُم  اھُھجَو  َناكو   ، داِنتسالل امَّنأك  طئاحلاب 
ىلع ديدَّشلا  ُسؤبلا  َرھظ  دقو   . ةَّیقرَّشلا لِالّتلا 
ُِرّكفُت تناك  لھ  ةَّسدَھ  َْتلءاست  ىَّتح   ، اھئامیِس
ةلیمج ًةراد  ًةَّرم  اھل  ىنب  دق  ناك  هَّنإف   . ِستيرتأب
ًةجوز كانھ  ىلإ  اھذُخأي  نأ  ًايوان   ، لِالّتلا كلت  يف 

. هل

، ةَّدحب ایلوج  ُبقارُت  تناك  ُثیح  ةَّسدَھ  تَِثَبل 
اھترَّیغ دق  مأ  اھدھع  ِقباسك  تناكأ  ًةلئاستُم 
ُةمسَّنلا ِتَكَّرحف   ، اھَسأر ایلوج  تأطأطو   . لاوحألا

اھھجو َلوح  نكادلا  اھِرعش  َلصخ  ُةفیفخلا 
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َّمُث  . ةِمّلأتُم ٍةلفِطب  ًةھیبش  تََدب  دقو   . اھیَِفتكو
ِنإ امو   . اھیَعارِذب اھَسفن  تَقَّوطف   ، ةفجر اھْترتعا 

َْتلفجأف ًةبَّجحُم  ةَّسدَھ  َتأر  ىَّتح   ، ْتَتفَتلا
. ًةروعذَم

!’’ افار : ‘‘ تَقھش نأ  تَِثبل  امو 

اذ ایلوج  َتوص  تَعِمس  دق  ُّطق  ةَّسدَھ  نُكت  ملو 
. اًفعضو اًفاِشكنا  َرثكأ  ٍعقَو 

ةَّوُق ِّلُكب  ةَّسدَھ  َجلاخ  يذلا  فوخلاب  اذإف 
ىدل ًةَّصاخ  ٍةبوذُع  ِتاظََحل  ْتَرَّكذتو   . ىشالَتي
ًةحِرَم ًةاتف  ىضم  ام  يف  تناك  دقل   . ایلوج
اھَرمغ  ، نآلا اھیلإ  ْتَرظن  اَّملف   . فَغَّشلا َةديدشو 

. ضرملا اھَفلتأ   ، ةبحاش  ، ًةليزھ اھْتأر  ذإ   ... ىَسألا

ةَّیضرألا ُعرقي  اھِزاَّكُع  ُتوَصو   ، ایلوج وحن  تَجرع 
، نیَتعساو نیَنیَعب  ایلوج  ْتقَّدحف   . ةطَّلبملا

. ّكَّشلا اھُرواسُي 

ِقباس َنوُد  كَتفرُغ  يلوخدل  ينیحماس   ، ًءاجر ‘‘
’’. بابلا َدنع  ٌدَحأ  ِْبجُي  مل   . يتِدّیس  ، نالعإ
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امیف  ، ’’ ِكب ًالھسو  ًالھأ  : ‘‘ بُّدأتب ایلوج  َتلاقف 
َْتبذجو  ، رادجلا َبرُق  ٍةكيرأ  ىلع  ٍفعَضب  تَمترا 

. يدحو ِيّنإ  َّمُث   ‘‘ . اھَِفتك لوح  ًةخِسَو  ًةَّیناَّطب 
َةنیفَّسلا ساميديدو  ساپورُت  َكرت   ، نارئفلاكف

امھ  ، اًمومع  ‘‘ . َةيِرخُسب اھُمف  ىوَتلاو  ةقراغلا .’’
تَحاشأ َّمُث  عفن .’’ َّيأ  يدنع  نیَعفان  انوكي  مل 

دقل  . امھُباھذ ينَجرفأ  : ‘‘ ءودھب َتلاقو  اھيَرِظانب 
’’. امھِعیب َةَّقشم  َّيلع  َرَّفو 

’’ ؟ يتِدّیس  ، اًضيأ سویثیمورپ  ىضم  لھ  ‘‘

’’. ًالمع َِدَجیل  ةنيدملا  ىلإ  هُتلسرأ  دقل  ال،  ‘‘
ال وأ  عجري  امَّبر   ‘‘ . ةالابُمِالب اھیَِفتك  ىدحإ  ْتَعفرو 
دقو  . يل سیلو   ، سُميرپل اًكلِم  ناك  وھف   . عجري

تَعفترا َّمُث  ’’ ... ناك اَملثم   ، يجوَز سُميرپ  ناك 
اھنیبج ىلع  َْتنابو   ، ةَّسدَھ ِباجِح  ىلإ  اھُتَقلمَح 

، ةَّیناَّطبلاب تَثبعو   . ةریسي ٌةسبع  بحاشلا 
دقل ؟  افار ُةِدّیس   ، انھ ِتنأ  اذامل   ‘‘ . رُّتوتب ًةلِملمَتُم 
َّنإ بیبطلا  لاقو   . ءيش ْثُدحي  ملو   ، يِنتسمل
يََرت يكل  ِتعجر  لھ   ‘‘ . اھُنقذ أتنو  مودعَم .’’ َلمألا 
ْمھسُي ملو  ؟ ’’ ةَّرملا هذھ  ُدیفُیس  ِكُرحِس  ناك  ْنإ 

ىلع ٍةعنقأ  ءادترا  يف  ٍءيَشب  ءاردزالا  اھؤادبإ 
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يف اَّرقتسا  دق  اناك  نيذَّللا  سأیلاو  فوخلا 
. اھحمالم

’’. ال : ‘‘ ةَّقِرب ةَّسدَھ  َْتباجأ 

ٍعافد ىلإ  ْتَجاتحا  اھَّنأ  َّالإ   ، لجخلاب ایلوج  تَرعشو 
ِءاردزاب ْتَثَّبشت  ََّمث  نمو   ، ام ٍعون  نم  سفَّنلا  نع 
ُلوقي يتلا  ِتاِزجعملا  َةعناص  ِتسل  امَّبر  : ‘‘ ریغلا

’’. يھ ِتنأ  ِكَّنإ  ُعیمجلا 

’’. كلذك ُتسل  ال،  ‘‘

اھَسفن ْتَقَّوطو   ، ایلوج ِهجو  ىلع  ُبْرَكلا  َّرقتساف 
، اًذإ : ‘‘ ًةلئاق اھيَرِظاِنب  ْتَحاشأو   . ًةیناث اھیَعارذب 

’’ ؟ انھ ِتنأ  اذامل 

َِكنِذأتسأل ُتئج  دقل   ‘‘ . رثكأ اھیلإ  ةَّسدَھ  َتبرتقا 
’’. ایلوج ُةِدّیس   ، كب َينتعأو  ِكَدنع  ىقبأ  نأ 

تَقَّدحو ؟ ’’ يدنع نیَقَبت   ‘‘ . اًّدج ایلوج  ْتَشھُدف 
َراھنا ِدقو   ، اھَقير ًةِعلتبُم  ةبَّجَحملا  ةأرملا  ىلإ 
َلام ال   ‘‘ . اھُفعضو اھُتدحو  ْتَفشكنا  ِذإ  اھُعافِد 

’’. ِكل َعفدأف  يدنع 
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’’. لام َّيأ  ُبلطأ  ُتسل  ‘‘

’’. ِكل ٍزبُخ  ِءارِشل  ىَّتح  ٌلام  يدنع  سیل  ‘‘

’’. انیَتِلك انتلاعإل  ٍفاك  ٌلام  يدنع  ‘‘

َتلاقو  . لوھُّذلاب ٍمَعفُم  ٍكابتراب  ایلوج  اھیلإ  تَقَّدحف 
’’ ؟ اذامل ؟  ينَنیلیعُتس  ... ِتنأ : ‘‘ شاعتراب

’’. َّيلع ُبجي  هَّنأل  ‘‘

َّنأ نيدصقت   ‘‘ . ةمِھاف َریغ   ، ایلوج تَمَّھجتو 
’’ ؟ يب ينتعَِتل  انھ  ىلإ  َِكلسرأف  َهيأر  َرَّیغ  َبیبطلا 

’’. ّبَّرلا يَنلَسرأ  دقل  ال ! ‘‘

؟ ّبَّرلا : ‘‘ قونخم ٍتوَصب  َتلاقو   . ًالیلق ایلوج  َتبَّلصت 
’’ ؟ نيدُبعت ٍهلإ  َّيأ 

اًرمأ ناك  ول  امك  ًاّيوق  اَھباحِسنا  ةَّسدَھ  تَّسحأ 
َءارو َفوخلاو  َساِرتحالا  اًضيأ  ْتأر  كلذكو   . ًاّیعیبط
اھزاَّكُع َتبصنو   ، َرثكأ َْتبرتقاف   . ةرِذَحلا ایلوج  ِةرظن 

َّنأ ْتَِملع  دقل   . داِنتسالل هاَّيإ  ًةلِمعتسُم   ، اھمامأ
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َقبس يتلا  ِتاِملَكلاب  هُّوفَّتلا  ىلإ  نآلا  اھاعد  هللا 
َبضغلا ِتَّردتسا  ٍتاملك   ، ًةَّرم ایلوجل  اھتلاق  نأ 

. توملا َمكُح  اھیلع  َْتبلج  ٍتاِملَك   ، فنُعلاو

تَرعش َّمُث  ؟  ةعرُّسلا هذھب  ينُنِحتمتأ   ، ّبر اي 
مُّلكتلا يف  تَقفخأ  يضاملا  يف  ًةَّرم  مك   . لَجَخلاب

، ّبر اي  ؟  ایلوج َدنع  ةریخألا  ةلیَّللا  كلت  َلبق  اًرھج 
اھیف ُتذُل  ٍةَّرم  َّلك  َكُتركنأ  دقل   . ينحِماس

. ةصرُف اھیف  ُّتَّوَف  ٍةَّرم  َّلك   ، تمَّصلاب

هللا ُنبا   ، ُحیسملا وھ  َعوسي  َّنأب  ُنِموُأ  انأ  ‘‘
’’. ّيحلا

ُةمَسَّنلا ىَّتح   . ةفرُّشلا ىلع  ُتمَّصلا  َمَّیخ 
ةَّسدَھ ِتاملك  َّنأ  ادبو   . تأدھ اھَّنأ  ادب  ُةفیفخلا 

يف اھؤادصأ  َدَّدرتت  اھَدحو  ناميإلا  نع  ةِرّبعملا 
. ءاوھلا

َبوحشملا اھَھجو  تَحاشأو   ، ایلوج تَدعترا 
مل ِكَھلإ  َّنإ   ، افار اي   ، ٍقدِصب ِكل  ُلوقأ   ‘‘ . دودشملاو

’’. َّيلإ ِكلِسرُي 
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’’ ؟ اذھ نیلوقت  اذامل  ‘‘

.’’ َملعأ ِيّنأل  ‘‘

’’ ؟ ایلوج ُةِدّیس   ، نیَملَعت فیك  ‘‘

هَّنأل  ‘‘ . َملألا امھُرمغي  نیَتعساو  نیَنیَعب  اھیلإ  َتنرف 
’’. اذھ وھف   ، َّيلع ٌةنیغض  ٍهلإ  ِّيأ  ىدل  ناك  اذإ 

اَّم ـ لو  . ایلوج ِباوج  ءاَّرج  نم  ُءاجَّرلا  ةَّسدَھ  َرمغ 
: َتلاق  ، ءاكُب َنود  مَّلكتت  نأ  ُعیطتست  اھَّنأب  تَنَّقیت 

’’. طقف اًدحاو  اًرمأ  ِكنم  ُبُلطأ  امَّنإ  ‘‘

، معن ءَالبلا ! يتَأیس  َنآلا  : ‘‘ مُّكھَتب ایلوج  َتلاقف 
’’ ؟ عفدأ نأ  بجي  ٍنمث  َّيأ  ؟  ِيّنم َنيديرُت  اذام 

.’’ افار ينيدانُت  َّالأ  َُبلطأ  ‘‘

. ایلوج هجو  ىلع  ةشھَّدلا  ُتارامأ  تَمستراف 
’’ ؟ ءيش ُّلك  اذھَوأ  ‘‘

’’. معن ‘‘
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’’ اذاملو ال؟  ‘‘ . ایلوج انیَع  تَقاضو 

دقل  . َهلِمحأ نأ  ًةَّقِحتسُم  ُّطق  ُتنك  ام  ٌبََقل  اذھ  ‘‘
ْنكل  ، ةفیطل َعفاودب  َّيلع  َِقلطُأ  اًمسا  ناك 

’’. ةئطاخ

نأ ّدوت  َنيِ اذام   ‘‘ . بایتراب اھیلإ  ایلوج  تقَّدحف 
’’ ؟ َِكيدانُأ

نأ تَرَّكف  دق  تناك   . ةَّدشب ةَّسدَھ  ُبلق  َقفخو 
اي  . اھَحبك اھلخاد  يف  اًئیش  َّنكلو   ، اھتَّيِوُھ َفِشكت 
يتلا ِميروُفلا   [٢] ِةَّسدَھ َلثِم  ُتسل   ، ّبر

. اًّدج ٍریثكب  كلذ  نم  ُّلقأ  ِيّنإ   . اَھبعش ْتَذقنأ 

. اھَیلإ ةبِسّنلاب  انأ  نَم  ينِرأ   ، بآلا اھُّيأ 
- هیلإ َيقترأ  نأ  ينُِنكمُي  اًمسا  ينِطعأ 

هَمِدخَتست نأ  ایلوج  ُعیطَتَست  اًمسا 
. ةلوھسب

ُبلطأ  ‘‘ . تَمستباف  . ةسمھ َلثِم   ، كلذ اھءاجو 
.’’ رازَع مسالاب  ينيدانُت  نأ  ِكیلإ 

. ةَنیِعُم  . رازَع
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’’. لیمج ٌمسا  هَّنإ   . رازَع  ‘‘ . ایلوج تَرَّركو 

، اَھبلق ُرُمغي  اًئجافُم  اًرورُس  ةَّسدَھ  تَّسحأف 
’’. رازَع  ، معن  ‘‘ . كلذ ىلع  ِتَركشو هللا 

’’. مسالا كلذب  ِكيدانُأس  : ‘‘ ًةِقفاوُم ایلوج  َتلاقو 

. يباھذ وأ  يئاقب  يف  ِكل  ُرایِخلا   ، يتِدّیس  ، اًذإ ‘‘
’’. نیئاشت امك  ُلعفأس 

اھَرمغ ذإف   . تاظََحل َعِضب  ًةتِماص  ایلوج  تَسلج 
. باجيإلاب َبیجُت  نأ  َتیِشخ   ، ةِقّثلا ُمدعو  ُّكَّشلا 

مامتھالل ءيجملا  ىلع  ٌةَّیحیسم  ُمِدقُت  اذامل 
تَفَرع ول  ؟  اھیلإ ةبِسّنلاب  كلذ  يف  ناك  اذام  ؟  اھب
ًةدِعتبُم َتلَّوحتل   ، هَتلعف دق  ام  َّلك  رازَع   ... افار

لبق طقف  ٍتقو  ُةلأسم  اھَّنأ  ایلوج  تَِملع  دقو   . اھنع
. دَحأ اھَِربخُي  نأ 

؟ نیَقبت اذاملو   . نیَقبتس ِكَّنأ  ُدقتعأ  ُتسل  : ‘‘ َتلاق
’’. اًّدج ٌةبولطَم  ِتنأو   . ِكنع ُفِرعت  اھَّلك  سُسفأ  َّنإف 
َءاقل ةورَّثلاو  ةرھُّشلا  نع  ىَّلختي  نأ  ُلبقي  َدَحأ  الف 
َلبقت نل  يھو   . ةتئام ٍةأرما  عم  ٍةلزُعو  ٍحدَك  ِةَشیع 
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. موھفَم ُریغ  ٌرمأ  ُهَّنإ   . كلذ

ىلع ًةِمّلأتُم  اھَسفن  َْتلزنأو   ، رثكأ ةَّسدَھ  َْتبرتقا 
’’. ىقبأس  ‘‘ . ایلوجل ٍهجاوُم  ٍدعقَم 

’’ ؟ نيَرھش وأ  اًرھش  ؟  عیباسأ َةعضب  ؟  ماَّيأ َةعضب  ‘‘

’’. ةياِھّنلا ىَّتح  ‘‘

يذلا َهجولا  ىرت  نأ  ًةلِواحُم   ، باِقّنلا ایلوج  َتلَّمأت 
ناك امھم   ... رازَع  ... افار َّلعل   . ْعطَتست ملف   . هَءارو

اِھكُّرحت َةقيرط  َّنأ  اًنیَقیف   . ّنِّسلا ُةریبك   ، اھُمسا
بيرغ ٍوحن  ىلع  َّشجألا  اَھتوصو  ةدَھجملا 
َّلعل  . ةریثك َنینس  ُتاذ  ٌةأرما  اھَّنأ  امھنم  ُّفَشتسُي 
ِةحار ىلإ  ُجاتحتو  ٌةبَعتُم  اھَّنإ   . عقاولا وھ  كلذ 

َّمُث  . نيریثك نم  ًالدب  طقف  ٍدحاو  ٍصخشب  ءانتعالا 
- افار تَعطق  اذإ  ِهّلُك  َكلذ  نم  ٍءيش  ُّيأ  ُّمھي  اذام 

؟ اًدعو رازَع 

’’ ؟ اذھب َنيدَِعت  لھ  : ‘‘ شاعتراب ایلوج  َتلاقف 
َنِّودُیف ٌِبتاك  اھِدي  ِلَوانتُم  يف  ناك  ول  ًةِیّنمتُم 

. هیلع ُقاِفّتالا  ُّمتي  ام  ًةباِتك 
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’’. دِعأ ِيّنإ  ‘‘

كلذ ناك  مك   . لھَم ىلع  اھَسََفن  ایلوج  ْتَرفزو 
ىندأ اھْفِرعت  مل  ٌةأرما  امھب  تَقطن  ناتِملَك  ًابيرغ !

نأ اھعسُو  يف  َّنأب  تَنَّقیت  كلذ  عمو   ، ةفرعم
اھَّلعل  . اھب َِقثت  نأ  اھعسُو  يف  َّنأبو   ، اھقِّدصُت

. نیَتِملَكلا َِكنَیت  رازَع  - افار َتلاق  اھب  يتلا  ُةقيرطلا 

. فَصوُي ىًسأب ال  ًةأجف  ْتألتما  ِنأ  ایلوج  تَِثبل  امو 
نَیتاھب ُقطني  َرخآ  ًاتوَص  ْتَعمس  دقل  دِعأ .’’ ِيّنإ  ‘‘
نیَتكحاض ِنیَتِنكاد  نیَنیع  ُتأرو   ، نیَتِملَكلا

. ةطِرفُم ٍّبُح  ُةفِطاع  امُھُرمغت 

’’ ... دِعأ ِيّنإ  ‘‘

َنآلاو  ، ًةَّرم نیَتِملَكلا  نَیتاھ  سُقرم  اھل  َلاق  دقل 
دق هنیَعب  اھاخأ  َّنإ  ؟  هُدعو ىنع  اذام  ؟  وھ َنيأ 
؟ صخش َّيأ  َقِّدصُت  نأ  اھُعََسي  فیكف   . اھیلع َبذك 

ال فیك   ، هذھك اًّدج  ةَسئوُم  عاضوأ  ِدوجوب 
. اھل َسمھ  ًاتوَص  َّنأ  ادب  اذھب  ؟  كلذ ِكُعََسي 

وھ ُتوملا  ناك   . فوخلا عم  تَشاع   ، ةظحل َّلُك 
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تَفاخ ام  َّنكلو   ، ةایحلا يف  اًعيوَرت  َرثكألا  َةقیقحلا 
، هآ : ‘‘ َتلاقف  . ًةدیحو هَھِجاوُت  نأ  ناك  ِّلُكلا  َرثكأ  هنم 

تَقرورغا ِذإ  اھُمف  َكَّرحتو  اًّدج .’’ ٌةفئاخ  ِيّنإ  رازَع !
. اھانیَع

’’. فوخلا َةقیقح  ُفِرعأ  انأ  : ‘‘ ةَّسدَھ تلاقف 

’’ ؟ نیفرَعت لھ  ‘‘

’’. ينُمِھَتلي ُفوخلا  َداك   ، ًةلفِط ُتنُك  ُذنم   . معن ‘‘

’’ ؟ هیلع ِتبَّلغت  َفیكو  ‘‘

’’. َهلعف لب هللا   ، كلذ انأ  ْلَعفأ  مل  ‘‘

هللا. َرَكذُي  نأ  ْدِرُت  مل   . ایلوج َتبرطضا  ِلاحلا  يفو 
ٍةراشإ ةَّيأ  َّنأ  تَِملع  طقف  اھَّنأ  َّالإ   . رمألا ِمَھفت  ملو 
َءایشأ ُرَّكذتت  اھَْتلعج  دقل   . اھْتَقياض ةَّسدَھ  ِهلإ  ىلإ 

. اھاسَنت نأ  ًةتیمَتسُم  ْتَدارأ 

. ِهنیَعب َكاذ  َوھ  اھَھلإ  َّنإ  ُلوقت  رازَع  يھ  اھ   ، نآلاو
ىلإ وعَدت  ٍةيِرخُس  نم  اھل  اي  : ‘‘ سؤِبب تَمتمَتف 

!’’ ءاثِّرلا
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’’ ؟ يھ امو  ‘‘

ٍةاتف ِببسب  لِماش  ٍبارَخ  يف  يتایح  َْتتاب  دقل  ‘‘
نأ َّيلع  نیضرعتو  نیتأت  نآلا  ِتنأ  اھو   ، ةَّیحیسم
ام ُّلك   ‘‘ . ًةفجترُم اھیَنیَع  ْتَضمغأ  َّمُث  يب .’’ ينَتَعت 
ِّيأ  ... ام ٍصخش  ىلإ  ٍةجاحب  ِيّنأ  وھ  هَُملعأ 

.’’ صخش

. ًایفاك كلذ  ناكو 

ِتأر  ، ةدحاولا ِةلمُجلا  كلت  نم   ، ةَّسدَھ َّنأ  َریغ 
تَرَّكف ذإف   . اھَمامأ َّدتمملا  َّقاشلا  َرداغلا  َبرَّدلا 

َّنإ َّمُث   . اھَكولس َِرّیغُت  َّالأ  ُِنكمُي   ، اذكھ ایلوج 
ْتَملع ردنَسِكلأ - اھَرذنأ  نأ  َقبس  امك  ةَّسدَھ -
اھَّنكلو  . جَّردملا ِةحاس  يف  ُتومت  دق  يھ  اھَّنأ 
اَھلسرأ دق  هللا  َّنأ  دحاو : ٍرمأب  طقف  ًةنِّقیتُم  تناك 
نِعذُت نأ  يغبني  اذل   ، دصقم ِلجأل  انھ  ىلإ 

. ةفلكلا َبسحت  نأ  اھُعسي  الف   . هدصقمل

َلعفأ نل   . ِكَرُجھأ نلو   ، ایلوج ُةِدّیس   ، ِكَكرتأ نل  ‘‘
’’. ةایح ُةمََسن  اذھ  يدسج  يف  ْتماد  ام  كلذ 

. اھَدي اھل  تَّدمو   ، اذھ ةَّسدَھ  َتلاق 
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، نِّضغتُم ٍهجَِوبو   . دیلا كلت  ىلإ  ایلوج  تقَّدح 
اھِجایتحا نم  ٍعفادب  اھب  تَثَّبشتو  اھَْتلَواَنت 
ْعطتَست ملف   ، كلذ ىَّدعتي  ام  يف  اَّمأ   . ّيصخشلا

. ِرّكفُت نأ 

ریتسإ ةكلملا  يھ  انھ  ُةدوصقملا  ةَّسدَھ  . ٢
(. رشانلا )
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٣١

، تَراسِیّنَج يف  َعیباسأ  َةعِضب  سُقرَم  ىضمأ 
َباِیّثلا ًايَدترُم  ناك  ذإو   . ةنيدملا عراوش  يف  ًایشام 
َةیشِم ـ لا َدَّلقو   ، نیكايراب ارزع  اھاَّيإ  هاطعأ  يتلا 

نم َنَّكمت   ، مَُھبقار َنيذلا  َكئلوُأ  ىدل  َةبیھَم  ـ لا
َرافسألا َعَمسي  نأ  َدارأ   . عماجملا ِدَحأ  ِلوخُد 

َفقو  ، كلذ َلعفي  يكو   . َىلتُت امنیب  ةسَّدقملا 
ُمھفي ال  هَّنأ  عمو   . رضاحلا عُّمجتلا  فرط  يف  اًدیعب 
مالكلا ِعامس  َدنع  ًابيرغ  ًءازع  َبسك  دقف   ، ةَّيربعلا
تاملكلا ِقُّفدت  ءانثأ  يفو   . ةاروَّتلا نم  سَّدقملا 

دقل  . ةَّسدَھ يف  ریكفتلا  نع  ْعطقني  مل   ، هَقوف
. اًمامت َنآلا  هلاحك   ، َّمصأ وھ  ناكو   ، مَّلكتت تناك 
مأ ةَّیمارأ   ، ةَّینانوي مأ  ةَّيربِع  ةغُّللا  ِتناك  ٌءاوسو 

ُعیطتسي ال  هَّنأل  ؛  هَدنع ًةَّیبنجأ  تناك  دقف   ، ةَّینیتال
. ىنعملا َبعوَتسي  نأ 

رِّركتملا ِءاِدّنلاو   ، ةغُّللا ىقیسوُم  ىلإ  َعمَتسا 
َلِخدُيو َعمسيو  ىري  نأ  َدارأ   . مھفي نأ  َدارأو   ، اھیف

َبذج اذام  ََملعي  نأ  َدارأ   . ِهناِیك ِقامعأ  ىلإ  َمالكلا 
ىلع ةياھنلا  ىَّتح  كانُھ  اھاقبأو  ىلإ هللا  ةَّسدَھ 
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. عاِنتقالاو میمصَّتلا  يف  ٍةياغ  ٍوحن 

؟ تنأ امو  ؟  تنأ نَم 

يف َمالَّسلاو  َعَرَولا  ىأرف  اًمِّھوتُم  هَیلاوح  َرظن 
ِهُجوأ يفو  ءاجَّرلا . ىأرو   ، لاجِّرلا ضعب  ِهُجوأ 

. عوُجلا وھ : هَّسحأ  اِمل  ًةروص  ىأر   ، نيرخآ

، َّمُھَّللا  . اھَدعاسو اھَدناس  ام  َملعأ  نأ  ديرُأ 
! َملعأ نأ  ُديُرأ 

ًایغصُم  ، َيقب هَّنأ  َّالإ   . هلخاد يف  ُعَجَولا  َمَقافتو 
يف ةَّینانویلاب  نوشَقانَتي  مُھو  لاجِّرلا  ىلإ  ٍفُّھلتب 
َقوف ٌتاعيرشت   . ةَّيوَسوملا ِةعيرَّشلا  ِقئاقد 
نأ نم  اًدیقعت  ُرثكأ   ، دیلاقت اھیلإ  ُفاضُت   ، تاعيرشت
نأ نم  اًدیقعت  ُرثكأ   ... ماَّيأ ِةعضب  يف  اھَمھفي 
، هيرَتَعت ةبیَخلاب  رعش  ذإو   . هلِماكب ٌرمُع  اَھبِعوَتسي 
ِرَحب ئطاوش  ِلوُط  ىلع  ُفوطي  َذخأو  َبَحسنا 
نأ ًالِواحُمو  هَعمَس  ام  ِّلك  يف  اًِرّكفُم   ، لیلجلا

. اًموھفم ىًنعم  هنم  َيلجَتسي 

ةبِسّنلاب اذكھ  اًّدج  ًةدَّقعُم  ْنُكت  مل  َةایحلا  َّنأ  اًنیقي 
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ال  ، ةطیسب ًةَّيداع  ًةاتف  تناك  َيھف   . ةَّسدَھ ىلإ 
ام ُّلكو   . ءاكذلا َةَّداح  ًةعمال  ًةَّیتوھال  وأ  ًةِملاع 

: اھَدنع ٍةدحاو  ٍةقیقح  يف  َزَّكرت  دق  ناك  هب  تَنمآ 
ُةقيرطو  ، هَتلاق ام  ُّلكو   ، هَتلعف ام  ُّلكف  عوسي .

. ّيرصانلا ىلع  َزَّكرت  هُّلك  َكلذ   ... اِھتایح

! اًضيأ ءافَّصلاو  ءالَجلا  َةغلاب  ُنوكت  َوھ  هُتایح  َّنأ  ول 

؟ اًشھن هَشھن  يذلا  ُمئادلا  ُعوجلا  اذھ  َناك  اذام 
. َهتایح ةَّسدَھ  َلُخدت  نأ  َلبق  ىَّتح  هب  َيلُتبا  ِدقل 
اِمل ٍفصو  الو   ، هب َرعش  اِمل  ٍفيرعت  نم  نُكي  مل 
َلِخاد ِغارَفلا  ِّدَسل  ءيش  َّلك  َبَّرج  دقو   . هیلإ ُقوتي 
ناك امف   . لاملا  ، باعلألا  ، رمخلا  ، ءاِسّنلا هسفن :
ُّيأ َجایتحالا  ىَّبل  امو   . ًایفاو وأ  ًایفاك  ٍءيش  ُّيأ 

. هَحور ُبِّذَعُت  ًةَّلِع   ، ُغارفلا َيقبو   . ءيش

، موحانَرْفَك ىلإ  َةریصقلا  َةفاسملا  َعطق  امدعبو 
ًاّیعامتجا ُِكلاملا  َناك   . ّينانوي ٍقُدنُف  يف  َلزن 

ِرّثؤي مل  ذإ   ، سانلا َلَزتعا  سُقرَم  َّنكلو   ، اًفایضِمو
َفكعف  ، َهبائتكا طاشَّنلا  َراثأ  دقو   . حَرملا ُّوج  هیف 
اًدِھاشُم  ، ءانیملا ِبرُقب  َةیِسْمألا  َةیِضمت  ىلع 

ناك  ، لیللا يفو   . مھمَوي ِدیَصب  َنیتآ  نيداَّیصلا 
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ُقلزنت ُبِراوقلا  امیف  ةجِّھوتملا  َلِعاشملا  ُبقارُي 
َنوحرطي َنوداَّیصلاو  ءادوَّسلا  هایملا  ىلع 

. مُھَكابِش

نم  ، تبَّسلا ِلولُحب  ًانِذؤم   ، تاَّرم َّتس  ٌقوُب  َحَدَص 
ٍةنيدمل ٍهِجاوُم  ٍّلت  َقوف  ٍعمجَم  ِحطَس  ىلع 

، ًالاجر سُقرَم  َدھاشو   . ةدوجوَم دُعت  مل  ةسَّدقُم 
يشاوحلا اذ   ، َهنوَدتري يذلا  َءادِّرلا  َظحالف 

َطیخلا َّنأ  َملعُأ  دق  َناكو   . اياوز ِعبرأ  يف  ِةمومضملا 
ٌمئاد ٌِرّكذُم  وھ  اياوَّزلا  ىدحإ  يف  َرئاغلا  قرزألا 

. ةعيرَّشلا َيعارُي  نأب  ءادِّرلا  ِسبَِالل 

ىلإ َراسف   ، َقلَقلا هیلع  ىلوَتسا   ، ةلیلق ٍماَّيأ  َدعبو 
اًقرش َهَّجوت   ، كانھ ٍلایل  عِضب  َدعب  ْنكلو   . ادیص َتیب 
عوسي َّنأ  َعمس  دق  ناكو   . سایلوُي ادیص - ِتیب  ىلإ 
ةنيدملا َبرُق  لِالّتلا  ِِبناوج  ىلع  َمَّلَع  َّيرصاَّنلا 

نم َرثكأ  ُذنُم  َبلُص  دق  َعوسي  َّنكلو   . ةریغَّصلا
ُلازت ام  ِهتاِملَك  َءادصأ  َّنأ  ُلَقعُیفأ   . ةنس َنیعبرأ 

؟ ةئداھلا ِتاردَحنملا  َكِلت  ىلع  ُدَّدرتت 

َهلإ َيقتلي  نأ  ِهعسُو  يف  َّنأ  َرَّوصت  نأ  َقبس 
يذلاو ُبرَحلا  هتَكھنأ  يذلا  َدَلبلا  اذھ  يف  ةَّسدَھ 
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َناك امف   . هنم َغار  هللا  َّنأ  َریغ   ، امور َمتخ  ُلِمَحي 
. ةسَّدقُم ٍةنيدم  يف  وأ   ، َلبَج ِةَّمق  ىلع  َدَجوُیل 
بلق يف  ِّيرَجَحلا  َحبذملا  َدنع  هللا  ِنُكي  ملو 
ٍةيرَق َلخاد  روجھَم  ٍتیب  يف  نُكي  مل  امك   . لكیھلا
ّدؤُي يِ ٍشِحوُم  ٍّرمَم  يف  ىَّتح  الو   ، لیلجلا ىرُق  نم 

. رحبلا ىلإ 

؟ َكُدِجأ َفیك 

. باوج نُكي  ملف 

. سأیلا ِةَّوھ  يف  َرَدحنا   ، سُقرَم ُحور  ْتَقياضت  ذإو 

هَّنإ ىَّتح   . مالس ِّيأ  ىلإ  َيدتھي  نأ  ْعطَتسي  مل 
اًنِّقیتُم ْدُعي  ملو   . ةياغلا وأ  ِدصَقلاب  ٍّسِح  َّلُك  َدقف 
ٍءيش ِّلك  ُأوسأو   . نیطَسلف ىلإ  ءاج  اذامل  اًضيأ 
تَعاض ةليوَّطلا  قيرطلا  ىلع  ام  ٍناكم  يف  هَّنأ 

. ةَّسدَھ هنم 

نأ ْعطَتسي  ملو   . اھَھجو ىَري  نأ  ِهعسُو  يف  َداع  ام 
اھَدحو اھھلإل  اھُتَّبحم  امَّنإ   . اِھتوَص َعْقَو  َرَّكذتي 

ىلع ًةیشام   ، انھ اھرَّوصتي  نأ  َدارأو   . ةَّیلج َتیِقب 
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َكاذنآ هَّلعلف   . ةدیعس  ، ًةلفِط  ، اِھتاذ ِطوطُّشلا  هذھ 
َهناخ هَنھِذ  َّنأ  ریغ   . مالَّسلا نم  ٍءيشب  ُرعشي 
ِةِنكاد ٍةاتفل  ٍمئاغ  ٍرظنم  ىلإ  اًعجار   ، اًرارَكتو اًرارِم 
هیبأ ِةقيدح  يف  اھیَتبكُر  ىلع  ٍةیثاج   ، رعَّشلا

. هتلئاع ِلجأل  ِيّلصُت   ... ِيّلَصُت  ، اموُِرب

. وھ ِهلجأل  ِيّلصُت 

هَتبَّذع اذاملو  ؟  ةدِحاولا ُةروُّصلا  َكِلت  َتیِقب  اذامل 
كاذ  ، ُجِّھوتملا ةركاذلا  ُرون  ناك  اذاملو  ؟  اذكھ اًریثك 

؟ ةَّسدَھ نم  هيدل  َيقب  ام  َّلك  وھ   ، ُدِحاولا

لِالّتلا يف  َيقبف   ، سانلا نع  ِهسفَنب  سُقرَم  ىأن 
َدجيو هَراكفأ  َوُلجیل  َةلزُعلا  ًاِبلاط   ، ادیص ِتیب  قرش 
َدقف ىًعسَِمل  اًريربت  َسَّملتو   . ديدج نم  ةَّسدَھ 
هذھ يف  َریكفتلا  اًدھاج  َلواح  امَّلكف   . زیكرت َّلك 
ُكابترا َمَقافتو   ، اًشُّوَشت هُراكفأ  ْتَدادزا   ، روُمألا

. ّنَجُي َناك  لھ  َلءاست  ىَّتح   ، ِهنھِذ

عم ِةاعُّرلا  َعاِبّتا  َداتعاو   . هَتیِحلو هَرعش  ىخرأ 
اوناك دقل   . ًابقارُم  ، مھنع اًدیعب  َفوقولاو   ، مِھناعطُق
ىلإ اَھنودوقیف   ، اًغلاب ًءاِنتعا  يشاوملاب  نونَتعي 
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ِةلِدَتعملا ّظلا  لالِ يف  اَھنوضبرُيو   ، رضُخ ٍعارَم 
ٍضاوحأ نم  ُمانغألا  َِتبرش  دقو   . َّرتجت يكل  ةدورُبلا 
ِتَعبتو  ، يقاوَّسلا ةاذاحُمب  ٍةَّینبَم  هایملا  ِةئداھ 
َبقارو  . ضرألا ىلع  هاصَِعب  َرقن  امَّلك  َيعاَّرلا 
اًدِحاو لب   ، اًعم ًةقوُسَم  ، ال  ًةریظح ُلُخدت  ِتاناویحلا 
َِلبق نم  ًةقیقد  ًةيانِع  ىقَلي  اھنم  ٌّلكو   ، اًدِحاوف
ًالِخدُم  ، اھنم اًضعب  يعارلا  َحسم  دقو   . يعارلا

امو  . هِفنأو فورَخلا  ِيَنیع  لوح  فوُّصلا  يف  َتيَّزلا 
ِناطیح َنمِض  اًنِمآ   ، لخاَّدلا يف  ُعیطقلا  ودَغي  ْنإ 

ِباب يف  يعارلا  َيقلَتسي  ىَّتح   ، ةيامِحلا
. هَمانغأ َسُرحیل  ةریظحلا 

ىلإ َقَّدحو   ، هتءابع ىلع  سُقرَم  ىقلَتسا 
لاق دقل   . نھِّذلا َشَّوشُم   ، هَقوف ِتاوامسلا 
َيعُد دق  َعوسي  َّنإ   ، ِهتارفَس ِءانثأ  يف   ، مھُدَحأ
يتلا يھ  ةَّسدَھ  تناك  مأ  حلاصلا .’’ يعارلا  ‘‘

نم هل  اي  ْنكلو   . رَّكذتي نأ  ْعطَتسي  مل  ؟  كلذ تلاق 
نافرخلا كلت  نم  ٍدحاوك  َنوكي  نأ  يف  ٍمالس 

َّنأ ودبي  ٍعار  هیمحيو  هُلیعُيو  هُسرحي   ، ءامكبلا
َينتعي نأ  رمألا : كلذ  ُدَّرَجُم  وھ  هِدوجو  َضرغ 

! ةَّقرو ٍقفِر  ِّلُكب  هنافرخب 
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َكلذ عمو   ، ِبقارُي يك  سُقرَم  َعجر  اًرارَكتو  اًرارِم 
ٌبلَك ُشھني  امك  هَنھِذ  اًشِھان   ، هُبِّذعُي َُملألا  َّلظ 

. ةمئَتلُم َریغ  هبلق  ُحارج  تناك  دقل   . اًِحّیقَتُم اًحرُج 
ریغ  ، هنھذ يف  توملا  نم  ةَّسدَھ  َمیقُي  نأ  َدارأو 
هفنُعب  ، اَھتوم ىرحألاب  َرَّكذت  كلذ  َلَواح  امَّلك  هَّنأ 

. هلوَھو

؟ اذامل  ، َّمُھَّللا ؟  اذامل هُبلق : َخرصو 

ٍةَّوھب ةَّرملا  هذھ   ، ةلیل َتاذ  ًةیناث  ََملَح   ، راذنإ َنودو 
روُّنلا يف  ىَّولتت  ةبَّذعُم  ٌتانئاك  اھُنطقت  ةلِعَتشُم 
ًةَّدِشو ًةَّدِح  َرثكأ  ُرانلا  َِتتاب  دقو   . قفاخلا متاقلا 
َّمشيو ةرارحلا  َّسِحُي  نأ  َعاطتسا  ىَّتح   ، اًحوضوو
ُهألمف  . هاَّيإ اًِفنَتكُم  َّيمَّنھجلا  َّيتيربكلا  َناخُّدلا 

، ام ٍناكم  يف  ذإ   ، ءاجَر ُصیَصب  هل  َحال  َّمُث   ، بعُّرلا
، دیلا ِلَوانتُمو  رََصبلا  ِقاِطن  َجراخ   ، هَقوَف اًّدج  اًدیعب 

. اَھِیفاوُي نأ  ٍلاع  ٍتوَصب  هاَّيإ  ًةيدانُم  ةَّسدَھ  َعمس 

َظَقیَتساو ِكَدجأ ’’! نأ  ُعیطتسأ  ال  : ‘‘ ًابوركم َخرصف 
. ًاطْبَخ ُطبخي  هُبلقو   ، هقَرَعب اًّمِحَتسُم   ، لاحلا يف 

َفَّقوت َّمُث   . هاَّيإ ًابِّذعُم   ، ملُحلا هَدَواع   ، ةلیل دعب  ًةلیلو 

791



اًكِرات  ، َهِیلایل ُقِّرؤي  أدب  دق  ناك  امك   ، ًةأجف ُملُحلا 
ٌةرِغاف ٌةملُظ  هب  َْتطاحأ  دقو   . ریثكب أوسأ  اًغارف 

. اھیف يوھي  هَّنأ  اًقَھرُم  َّسحأو   ... اھاف

ىَّنمت  ، مَدنھُم َریغو  ىًنضُم  سُقرَم  َتاب  ذإو 
انأ : ‘‘ تاوامَّسلا ىلإ  َخرصو   . باذعلل ًةياھن   ، توملا

!’’ رمألا ِهنأ  َتحبر ! دقل   . كانُھ َكَّنأ  َُملعأ 

. ءيش ْثُدحي  ملف 

ىلإ ُقِّدحُي  َدعقو   ، ةریَحُبلا ِطوطُش  ىلإ  َطبھ  َّمُث 
حيِّرلا تناك   . عاطقنا ِالب  ٍتاعاس  ةجِّومَتملا  هایملا 

. اھب رُعشي  ْدَكي  مل  هَّنكلو   ، اًقاِرتخا هتَقرتخاف   ، ةدراب
ول امك  اًّدج  ًةحِضاو  تناك   ، هسفن نع  ايؤر  هْتَفاوو 
... اھءارو ام  ىأر  كلذ  عمو   ، ةآرم َمامأ  اًفقاو  ناك  هَّنأ 
، هِسأرب اًكسمُم   ، هیَنیَع ىَّطغف   . هِسفن َلخاد 

. ِهتخُأ ِتاملك  َعمسو 

ُّدرت اھُتعمس  كل ! هَتلاق  ام  ُتعمس  دقل  ‘‘
اھھلإ َتلَّضف  اھَّنإ   . كَھجو هب  ًةبِراض  َكَّبُح 

نأ اھھلإ  عْسُو  يف  َّنإ  َتلُق  َتنأو   ، كیلع
’’. اھُذُخَأیس َنآلا   ، اًنسح  . اھَذُخأي
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، هِسأرب هَكاسمإ  َمَكحأو  ال ’’!  ‘‘ . سُقرَم َّنأف 
ًاليزُم رَوُّصلاو  ِتاملكلا  َقحسي  نأ  ًایغَتبُم   ، ًاطغاض

. ِهنھذ نم  اھاَّيإ 

’’. اھَذُخأي نأ  اھھلإ  عْسُو  يف  َّنإ  َتلُق  ‘‘

هتاملك َِببسبف   . ةَّیح َتناكل   ، هالَول !’’ ... اي هللا، ال ‘‘
لاح يف  َتلیق  يتلا  تاِملَكلا  كلت   ، ةعِّرسَتملا

. اھِفتَح ىلإ  َتلِسرُأ   ، بضغلاو ّذأتلا  يِ

َكلذ ایلوج  ْتَحاص  اذھب   !’’ كلجأل َكلذ  ُتلعف  ‘‘
َهِجاوُتل ِلمَّرلا  ىلع  ةَّسدَھ  ْتَشَم  اَّم  لـ  ، مویلا

ْدُعي مل   ، كلذ اًركنَتسُم  َخرص  هَّنأ  َمغُرو   . دوُسألا
هیلع َلبقأ  دقف   . دِعتبيو لَّوحتي  نأ  ِهعسُو  يف 
يتلا َتُخألا   ، ایلوج ىأرو   . ةفِصاع ٍةجومك  اًفراج 

هب ًةِثّبشتُم   ، بَضَغلا َةحماج   ، ىضم ام  يف  اھَّبحأ 
. ةقعازو اھيَدیب 

َتلُق  ... اھَذُخأي نأ  اھھلإ  عْسُو  يف  َّنإ  َتلُق  ‘‘
’’ ... َتلُق  ... اھَذُخأي نأ  اھھلإ  عْسُو  يف  َّنإ 

!’’ تومت نأ  ُّطق  اھل  دِصقأ  مل  ال ! : ‘‘ حيِّرلا يف  َحاصف 
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’’ ... اھَذُخأي نأ  اھھلإ  عْسُو  يف  َّنإ  َتلُق  ‘‘

َةریخألا ِهتاملك  سُقرَم  َرَّكذتو   ، ةَّوُقب ُحيِّرلا  تَّبھ  َّمُث 
: ایلوج ةراد  نم  ایلُعلا  ةقبَّطلا  عجاھَم  يف  ةَّسدَھل 

!’’ ِكَذُخأي نأ  ِكِھلإ  عْسُو  يف  ‘‘

نأ ْعطَتسي  مل  اَّم  ـ لو  ، هسفنل اھَدارأ  دق  ناك 
. ءاردزالاو ِظیَغلاب  اًمَعفُم   ، اًدِعَتبُم ىشم  اھَذُخأي 

. نمَّثلا ِتَعفد  دق  َيھو 

انأ  ‘‘ . هسأر ىَّطغ   ، هیَتبكُر ىلع  ٍثاج  وھ  امیفو 
’’. يھ ، ال  توملا ُّقحتسأ  ُتنك 

ِثَبلف  . ءاضقلا ُءبِع  َءاج   ، ِملظملا ِتمَّصلا  َعمو 
َداسو ُحيِّرلا  ِتَنكس  ىَّتح  لمَّرلا  ىلع  ًایثاج 

َعفر  ، لمَّرلا يف  هيََدي  َزرغ  ذإو   . هَیلاوح ُنوكُّسلا 
’’. نوعلملا انأ  ِيّنكلو   ، كَنعلأ يكل  ُتئج   ‘‘ . هَھجو
دق نُكي  ملو   . ئداھ ٍفیفخ  ٍتوَص  ُّيأ  هِمّلكُي  ملف 
اذامل ‘‘ . غارفلا اذھو  ةدحولا  هذھ  ِلثمب  ُّطق  َرعش 

ال ؟  انأ ام   . دَحأ ال  ؟  انأ نَم  ؟  يَنبِواجُت نأ  يغبني 
’’. ءيش
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لمَّرلا ىلع  أَّیقتو   ، هُِعلتبي بْنَّذلاب  َروعُّشلا  َّسحأ 
نم ٍریثكب  أوسأ  اًّقِحتسُم  ناك  هَّنأ  َملع  هَّنأل   ، ًةمادن
يف دُعي  ملو   . ةَّسدَھب َّلح  ام  يف  هِروَد  ِلجأ 
َتنُك اذإ   ‘‘ . عقاولا نم  َئبتخيو  َبُرھي  نأ  هِعسُو 

!’’ لدَعلا ِرجأ   . لدَعلا ِرجأف  َتنأ هللا، 

َئطاشلا َِتلسغو   ، هایملا ُةفیفخلا  ُحيِّرلا  ِتَجَّوم 
، ًةیناث ِزوجعلا  ِتاملك  سُقرَم  َعمسو   . ةفیطل ٌةجوَم 

. ءاملا َقوف  ًةسومھَم  هتََغَلب  اھَّنأ  ول  امك 

يف اًشئاع  ىقبَتس  ىلإ هللا  َيدتھت  ىَّتح  ‘‘
’’. لِطابلا

َمَدَعلاو  ، اھُّلك هُتایح  هَتناك  يذلا  َلِطابلا  ىأرف 
ىلع َتَّكبت  دقل   . هَمامأ َّدَتمملا  َمتاقلا  َيھاولا 
َمغُرف  . ةمارَغ وھ  هُتایح  َنوكت  نأ  َبجوو   . هتَّیطخ

وھ َنوكي  نأ  يغبني  ناك   ، ىرج ام  يف  ایلوج  ِروَد 
اھَّنإ  . ةَّسدَھ ال   ، لمَّرلا ىلع  اًفقاو  مویلا  كلذ  يف 
ذإ  ، هَّنكلو  . توملا ُّقحتسي  ٍءيش  َّيأ  ُّطق  لعفت  مل 
يتلا تاَّرملا  ىري  نأ  َعاطتسا   ، يضاملا ىلإ  َرظن 
َكلس ُثیح   ، ُّدَعُت ال  يتلا  َقُرُّطلاو   ، ىصحُت ال 

. توملا ُّقحتسي  ًالیبس 
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ََّمث نمو   . اًتماص َّلظ  َّنأ هللا  َریغ   ، ءاضقلا َلوزُن  َرظتنا 
، ٌبنذم هَّنأ  َنلعأف   . هسفن ىلع  َمكحو   ، اًفقاو َّبھ 

. رحبلا َهایم  اًقِرتخُم  ىشم  َّمُث   ... هِمكُحب َقطنو 

َّمُث  ، هیَتبكُر َّمُث   ، هَیلِحاك ُةدرابلا  ُهایملا  ِتَمطال 
َوحن  ، حبسي أدبو  مامألا  ىلإ  هسفنب  ىمرف   . هیَكِرو

ًابارِطضا َّدشأ  ُءاملا  َراصو   . ًةرشابُم ِقامعألا 
َحبس  ، ءایعإلا هَكھنأ  ذإو   . هُفارطأ تَرِدخف   . ةدورُبو
َّمُث  . رحبلا ِضرُع  َوحن  ُدِعتبي  لاز  ام  وھو   ، ٍخارَتب
وھ امنیبو   . ءاملا نم  اًئیش  َعلَتباف   ، ةجوَم هتَمطل 
ىَّتح  ، ةایحلا ِلیبس  يف  ًاّيزيرغ  َدھاج   ، ِقنتخي

. توملا هِیّنمت  ءانثأ  يف 

َعمس  ، ةدورُبلا هتَفنتكاو   ، ىشالَتي ُيعولا  أدب  ذإو 
. هب اًقوطنم  هَمسا 

’’ ... سُقرَم ‘‘

َّلح َّمُث   ، هَیلاوَح ٍناكم  ِّلُك  نم  هیلإ  ىھاَنت  ٌتوَص 
. دِعاص ٌءفِد  هب  َكَسَمأ  ذإ  ُنوكُّسلا 
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نرفلا
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٣٢

َّسح ٌِدقاف  وھ  امیفو   . ئطاشلا ىلع  سُقرَم  َقافأ 
: رَّكفو  . هَقوف موجُّنلا  ىلإ  َقَّدح   ، ناكملاو نامَّزلا 

َْتتاب اذاِمل  ْنكلو   . اًملُح ناك  هَّنأ  َّدُب  ... ال  ملُح هَّنإ 
، ةَّفاج ٍةءابع  َلِقث  هنع  َعفد  َّمُث  ؟  هناِملؤت هاَتئِر 
هدلج ىلع  َّسحأو   ، رحبلا ُمیسن  َهبعادف   . سلجو

. عرسأ ُّقدي  هُبلق  َعرشو   . ةدرابلا ِهكنُت  َةبوطُر 
ُتاشاِمكنا ِهّلك  ِهِمسج  ىلع  ْتَرشتناو 

. ةريرعَشُقلا

. عقرَفُت ٍراِنب  اذإو 

ٌلجَر ناك   . اًفوَخ ُفجتري  وھو   ، هَسأر سُقرَم  َرادأف 
نم ِرخآلا  بناجلا  ىلإ  اًدعاق  ًاليوط  اًكنُت  ٍَدترُم 
ِروُّنلا يفو   . ةكَمَس يوشي   ، بیھللا ةنِسلأ 

. ّعشت لُجرلا  َبایث  َّنأ  سُقرَم  ىلإ  ّیُخ  َلِ  ، ِقفاخلا
. كاذك اًھجو  ُّطق  ىأر  دق  سُقرَم  َناك  امو 

’’ َتنأأ هللا؟ ‘‘

’’. ّيلَعلا ِّبَّرلل  ٌمداخ  انأ  ‘‘
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ٍمسا ِّيأب   ‘‘ . َةیْشِخ َةريرعَشُق  سُقرَم  َّسحأف 
’’ ؟ ىعدُت

انأ فخت ! ال  - ‘‘ اًعم ٍئِّدھُمو  ٍرِمآ  ٍتوَصب  لُجَّرلا - َباجأ 
’’. سُتیلكاراپ

’’ ؟ َتئج َنيأ  نم  ‘‘

. دَعب اًقُّلأت  َرثكأ  هاَّیَحم  ادبو   ، سُتیلكاراپ َمستباف 
سُقرَم اي   ، ّراس اً اًربخ  َكیلإ  ًالِماح  ُتئج  دقل  ‘‘

’’. ِكتاولص َعمَس  دق  َّنإ هللا   . نايریلاڤ سُنایشول 

انأ نم هللا  َبلط  دق  ناك   . ةَّدِشب ُفَجتري  سُقرَم  أدب 
ِهِدجُت مل  اَّم  لـ هِسفن  ِقارغإب  َرَّكفو   ، َهتایح َذُخأي 

انھ ىلإ  ُبيرغلا  اذھ  َرضح  لھف   . عَفن َّيأ  هُتایح 
نُكي مل   ، اًنسح ؟  ّبَّرلا ِمْسِاب  هَعَرصي  يكل  نآلا 
ُدعرُي هُبلق  امیف  َرظتناف  ُّقحتسي ! اَّمم  َّلقأ  َكلذ 

. هترََشب نم  ُباسَني  ُقَرَعلاو   ، هَینُذُأ يف 

اصعلا هَوَحن  ّدام  اً لُكو ’’! مُق  : ‘‘ سُتیلكاراپ لاق 
. ةَّيوشملا ةكمَّسلا  اھیف  تَّكُش  يتلا 

اًِقّلَزُم  ، رانلا َقوف  ىنحناو  ءطُِبب  سُقرَم  َماق 
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ديدج نم  َدعق  َّمُث   . صرِحب اصعلا  نع  َةكمَّسلا 
َباذو  ، ًاّیھش ناك  دقو   . كَسَحلا نع  َمحللا  َلازأو 

. اًعئاج ناك  مك  َكردأ   ، ةمضق ِلَّوأ  َدَعبف   . همف يف 
َبرشو َلكأف   ، اًرمخو اًزبُخ  سُتیلكاراپ  هاطعأو 
هُنَطبو َتومي  نأ  هل  َدارأ  َّنأ هللا  ودبي   . ةمخُّتلا ىَّتح 

! نآلم

. َهبلق اھُتَّدِح  ْتَقرحأ  ٍةقلمَحب  سُتیلكاراپ  هَقمر 
دق مھُتاَولَصو   ، كلجأل اوَّلص  دق  نوریثك  : ‘‘ هل لاقو 

’’. لاَنت ىَّتح  َبُلطت  نأ  ُبجي  ْنكلو   . َتبیجُتسا

دقل ؟ ’’ اًئیش ُبلطأ  ٍّقح  ِّيأب   ‘‘ . سُقرَم ُبْرَكلا  َرمغ 
ناك كلذ  َّنكلو   ، ّلُكلا َرثكأ  هَدارأ  ام  َفَرع 
ٍصخش نم  َحفَّصلا  ىَّقلتأ  نأ  ُِنكمُيأ   ‘‘ . ًالیحَتسُم

’’ ؟ َهتوَم ُتبَّبس 

’’. ِنكمُم ٍءيش  ُّلك   ، حیسملا يف  ‘‘

يف َرَّكفو   . هیَنیَع َضمغأو   ، هَسأر سُقرَم  َّزھف 
، لمَّرلا ىلع  ًةیشام  هنھِذ  يف  اھآرف   ، ةَّسدَھ
هللا َریغ  نَم   . ةِمّنَرُم  ، ةمِستبُم  ، اھیَعارذ ًةحتاف 
؟ هذھك ٍعاضوأ  يف  اذھك  اًمالس  اَھیِطعُي  نأ  َنكمأ 
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يذلا َناميإلا  اَھیِطعي  نأ  َنكمأ  هللا  َریغ  نَم 
؟ ءاج نيأ  نم  ناميإلا ! ؟  هیلإ ْتَجاتحا 

’’. اولاَنت  ، اوبلطا ‘‘

، اًئیش ُّقحتسي  ال  ِهنوَِكلو   . هیلإ هَرظن  سُقرَم  َعفر 
يكل هللا  ىلإ  َخُرصي  نأ  هل  يغبنيأ   . ِهنانسأب َّرص 
يغبنيأ ؟  ةَّرم دعب  ًةَّرم  وھ  هَنعل  امدعب   ، نآلا ّلخُي  هَصِ

َةَّيأ ِدبُي  مل  وھو   . ةمحَّرلا لجأل  َلَّسوتي  نأ  هل 
؟ ةمحر

نَم ُّلك  َِكلھي  ال  يكل  َدیحولا  ُهَنبا  هللا  َلََذب  دقل  ‘‘
’’. ةَّيدبألا ُةایحلا  هل  ُنوكت  لب   ، هب ُنمؤي 

يھ رانلا  ُةَّوُھ  : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  سُقرَم  لاقف 
تَدقف دقل  ءامَّسلا ! ال   ، هیلإ يمتنأ  يذلا  ُناكملا 

’’. يببَِسب اَھتایح  ةَّسدَھ 

ِةَحار يف  اھاَّيإ  ًالِماح  َلاز  ام  َّنإ هللا   . اھْتَدَجو دقو  ‘‘
اذھ َكل  ُلوقأ   . اًدبأ هَدي  نم  َذخؤت  نل  َيھف   . هِدي

، ةایح الو  َتوم  ال  هَّنإ   ، نايریلاڤ سُقرَم  اي   ، ِّقحلاب
الو ًةرضاح  َرومُأ  الو   ، تاَّوُق الو  َءاسؤر  الو  َةكئالم  الو 
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، ىرخُأ ةقیلخ  الو   ، قمُع الو  َولُع  الو   ، ةِلبقتسُم
حیسملا يف  يتلا  ةَّبحم هللا  نع  اَنلِصفت  نأ  ُرِدقت 

’’. اِنّبر عوسي 

. سُقرَم ركُّشلاو  ُحَرَفلا  َرَمَغ 

. يَنلسرأ نَمب  ْنِمآ   ‘‘ . هیلإ َبَرَتقاو  ُلجَّرلا  َماق  َّمُث 
نم ًاّیح  ماق  دق  َتام  يذلا  َكاذ  َّنإ   . ةراِشبلا ِعَمسا 
َتبلط دقل   . رحبلا نم  َكَماقأ  اَملثِم   ، تاومألا نیب 

’’. لعف اذكھو   ، ََكتایح َذُخأي  نأ  ِّبرلا  نم 

ُبلق رَسكناف   ، سُقرَم ِفتك  ىلع  هَدي  َعضوو 
َلثِم ًةريزغ  ُعومُّدلا  َِتلاسو   . ِهتَسَمل ىََدل  سُقرَم 
َلاَوطو هتدالو  ُذنم  هملآ  ميدق  ٍِحّیقتُم  ٍحرُج  ِديدَص 
. ىكبو لمَّرلا  َقوف  ِهھجو  ىلع  َحرطناف   . هِرمُع

ُِدجَتس  . موحانَرْفَك ىلإ  ْبَھذا  : ‘‘ سُتیلكاراپ لاقو 
’’. ةلیَّللا َكل  ىرج  ام  ِّلُكب  هِْربخأ   . ةباَّوبلا َدنع  ًالُجر 

اًدَحأ ََري  مل  هَّنأ  َّالإ   ، ليوط ٍتقو  َدعب  سُقرَم  َفقو 
َرظنو ؟  ملحي ناك  هَّلعلأ   . هعم ئطاشلا  ىلع 
َكَسَحو ٍران  َرمَج   ، هَمامأ ِلمَّرلا  ىلع  َكانھ   ، ىأرف
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. ةكمس

يف َرَشتناو   ، ِهتبقَر افق  ىلع  ُرعَّشلا  ُهَزَخوف 
. مِظاعتُم ٌءفد  ِهّلك  همسج 

ُلوقي َذخأو   . ادیص ِتیب  ِلخاد  ىلإ  سُقرَم  َعرُھ 
َنيأ َملعت  لھ   . سُتیلكاراپ نع  ُثَحبأ  انأ  : ‘‘ اًثھال

’’ ؟ هَدِجأ نأ  ُِنكمُي 

اذھب اًدَحأ  ُفِرعأ  ال  : ‘‘ رَّركملا ُباوجلا  ُهءاجَف 
ًالُجر ىأر  دق  ٍصخش  ُّيأ  نُكي  ملو  مسالا .’’
نأ َّدب  ، ال  اًنیقي  . سُقرَم هَمَّدق  يذلا  َفصولا  ُبِسانُي 

. كاذ لثم  ٍلُجَرب  َعمَس  دق  ٌدَحأ  َنوكي 

’’. اًكالَم َتيأر  امَّبُر  : ‘‘ ئزھَتسي ٌلُجر  هل  لاق 

ُریثأت َلوزي  ىَّتح  َمن  ْبَھذا  : ‘‘ نورَخآ َكحَضو 
!’’ رمخلا

َداكو  ، موحانَرْفَك ىلإ  قيرطلا  سُقرَم  َكلس  َّمُث 
اًسلاج ًالُجر  ىأرف   . اھنم هبارتقا  ىدل  ُرجفلا  ُغزبي 

، نورُبعيو هَمامأ  نوُّرمي  ُسانلا  ناك   . ةباَّوبلا برُقب 
يذلا ُصخَّشلا  وھ  اذھأ   . قيرطلا ًابقارُم  ادب  هَّنكلو 
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ًىطُخب هَوحن  سُقرَم  هَّجوت  ؟  سُتیلكاراپ هَدصق 
ذإو  . زیكرتب ُهَتَقلمَح  هیلإ  لُجرلا  َدَّدسف   ، ةعساو
َرمأ عاطأ   ، هتوابَغ َرعاشم  ًابناج  سُقرَم  ىَّحن 

. ةَحرابلا هل  ىرج  امب  لُجَّرلا  َربخأو   ، سُتیلكاراپ

َِربخُأو موحانَرْفَك  ىلإ  َيتآ  نأ  يل  َهلاق  ام  ُرِخآ  ‘‘
’’. ُتلعف اذكھو   . ِهّلك اذھب  ةباَّوبلا  َدنع  يذلا  َلُجرلا 

. ركُّسلاب هَمِھَّتيو  َكحضي  نأ  لُجَّرلا  نم  َعَّقوتو 

اًدمح  ‘‘ . ىرحألاب ْتَقرشأ  لُجَّرلا  َةماِستبا  َّنكلو 
ًاّینامور َّنإ  ملُح  يف  يل  َلیق   . سویلینرُك انأ  بَّرلل !

’’ ؟ وھ تنأأ   . انھ ينیقَتَلیس  سُقرَم  هُمسا 

: فافَجب َفاضأو  سُقرَم .’’ انأ  : ‘‘ َّشجأ ٍتوصب  لاقف 
’’ ؟ يب ُلعفت  ام  َكل  َلیق  لھ  ‘‘

َداتقاو يعم ’’! َلاعت  دیكأَّتلاب !  ، معن  ‘‘ . لُجَّرلا َكِحض 
ِلِخاد ىلإ  سُقرَم  هَِعبَتف   . رحبلا ىلإ  ًالوزُن  سُقرَم 
هَدي َعضو  َّمُث   ، هیلإ سویلینرُك  َرادو   . اًكَِبترُم ءاملا 

، حیسملا وھ  َعوسي  َّنأب  ُنمؤت  لھ   ‘‘ . هِفتَك ىلع 
’’ ؟ ِّيحلا ُنبا هللا 
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، نآلا يتأي  ٍءيش  ُّيأ   . ًةظحل ِفوخلاب  سُقرَم  َرعش 
َقبطأف  . دبألا ىلإ  َهتایح  ُِرّیغُیس   ، ناك امھَم 

لھ  . ُدَعب هِسفن  عم  اًعِراصتُم   ، هیَتضبقو َهنانسأ 
؟ لعف لھ  ؟  َنمآ

اًرارق َرِّرقُي  نأ  هیلع  َّنأ  َملَع   ، هبایتراو هرُّتوت  يفو 
ينحِماس  ... نِموُأ انأ  : ‘‘ لاق نأ  َثبل  امو   . ًایعاو

!’’ يناميإ ِمَدَعب 

انأ  ‘‘ . ءاملا يف  َهلزنأو   ، ماكحإب هب  ُلجرلا  َكسمأف 
’’. سدُقلا حوُّرلاو  ِنبالاو  ِبآلا  ِمْسِاب  َكُدِّمعُأ 

َّمُث  ، هاَّيإ اًِنفاد   ، سُقرَم درابلا  ءاملا  ُقفَد  َفنتكا 
امیف تابَثب  هیَمدق  َزرغو   . سمَّشلا ءفد  ىلإ  َمیقُأ 
َلبقأ َّمُث   . ّبَّرلاب ُلَّلھتي  هبناجب  يذلا  ُلجرلا  َذخأ 
سُقرَم َعاطَتسا  ام  ُّلك  َناكو   ، نیضِكار َنورَخآ 
ِةریَحُب َقوف  ٍدیعب  ىلإ  اًقِّدحُم  َفقي  نأ  وھ  هب  َمایقلا 

. هب َّسحأ  يذلا  ُحَرَفلا  هَشھدأ  دقو   ، لیلجلا

. لِماك  . فَصوُي . ال  ئجافُم ٌحَرَف 

ٍءيش َّيأ  ًالُّیخت  ْلَّیختي  مل  وھف   . اًملُح كلذ  نُكي  مل 
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هَسفن ىَّمس  يذلا  ُبيرغلا  َهلاق  اَّمم  وأ  َثدح  اَّمم 
ُرییغتلا َكلذ  ُدَعب  َقمعأ  ناك  ْنكلو   . سُتیلكاراپ

َِرثأ ىلع  نآلا  هِسفن  ةرارق  يف  هب  َرعش  يذلا 
ُنبا  ، ُحیسملا وھ  َعوسي  َّنأب  ناميإلا  َرارق  ِهذاِخّتا 
هَّنأب َرعش  امك   . رَّھطُم هَّنأب  َرعش  دقف   . ّيحلا هللا 

، ةديدج ٍةایحب  هقورُع  يف  هُمد  َقَّفدت  دقو   . لَّمكُم
. ديدج ٍهُّجوتو 

هَرفز َّمُث  شِعنملا  ءاوھلا  نم  هیَتئر  سُقرَم  ألم 
هیَنیع َعفرو  َكحَض  دقو   . ّرُح هَّنأب  ُرعشي  وھو   ، اًجراخ
هِسفن ِتقولا  يفو   . ركاش ٍبلَقب  تاوامَّسلا  ىلإ 

انأ ؟  ةلِھذملا ةلوھُّسلا  هذھب  اًّقح  ُرمألا  ناكأ   . ىكب
! نِموُأ

حوُّرلا عم  ًابِواجَتُم   ، اًقاَّوت سویلینرُك  ىلإ  َتفتلا 
’’ ؟ نآلا ُلعفأ  اذام   ‘‘ . هناِیك َلِخاد  ديدجلا 

’’. سُسفأ ىلإ  َدوعت  نأ  َكیلع  ‘‘

. ةَّیلِعف ٍةبرَض  َعوقُو  تاملكلا  هذھ  هیلع  تَعقو 

نأ َكیلع  - ‘‘ ًالیلق اًِسّبعُم  ًةیناث - سویلینرُك  َلاقف 
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’’. سُسفأ ىلإ  َدوعت 

ِدق َهبلق  َّنأك  اًرِعاش   ، اًرِطاق ًالََّلبُم   ، سُقرَم َفقو 
ِلجرلا كلذ   ، سویلینرُك ىلإ  َقَّدحو   . هنم َعزُتنا 

. لاؤسلا َكاذ  هْلأسي  مل  ول  ًاِیّنمتُم   ، هفِرَعي مل  يذلا 
يل ُلوقت  اذامل  : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  َلاق  نأ  َثَبل  امو 
اًعيرس هُحَرَف  هنِم  َعَزنُي  نأ  َهبضغأ  دقو  ؟ ’’ اذھ

. اذكھ

سُقرَِمل لُق  : » اھُتیِطعُأ يتلا  ُتاملكلا  يھ  هذھ  ‘‘
هَدي سویلینرُك  َعضوو  سُسفأ .’’»! ىلإ  َدوعي  نأ 
َكنم ُّبَّرلا  هُديرُي  ام  َُملعتأ   ‘‘ . سُقرَم عارذ  ىلع 

’’ ؟ كانُھ

ُرمألا هیلع  ىوطنا  ام  َّنإف   . َملعي ناك  دیكأَّتلاب   ، مََعن
، َهبلق َقعص  نیَعِّورُم  ٍةمحَرو  ٍلامك  نم  ةدوَعلاب 

. هیلع َدَّرمت  َهلقع  َّنأ  َریغ 

’’. َملعأ انأ  : ‘‘ اًمِّھَجتُم َلاقف 

! هَتخُأ َحماسُي  نأ  هل  َدارأ هللا  دقل 
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٣٣

ىلإ لوصُولا  ىلع  ایلوج  ُدعاسُت  رازَع  امَنیب 
يكحا : ‘‘ ایلوج اھل  َتلاق   ، ةفرُّشلا ىلع  اِھتَكيرأ 

ًةَّصق  ، ِسمأ يل  اِھتیَكَح  يتَّلاك  ىرخُأ  ًةَّصق  يل 
’’. ةَّیسنامورو ًةریثُم 

ةیضاملا عیباسألا  ىدم  ىلعف   . ةَّسدَھ ُبلق  َصاغ 
يف اھل  َتِیكُح  نأ  َقبس  ًةریثك  اًصَِصق  ایلوجل  تَكح 
ِتافِص ِراھظإ  ىلإ  ُفِدَھت  اًصصق  َتناكو   . اھِرَغِص
ىًزغم َّيأ  َرت  مل  ایلوُج  َّنأ  َّالإ   ، ِهتمحرو هللا  ِةَّبحَم 
ىقبت لھف   . اَھبلق َّسمت  مل  اھَّنإ   . ةیلسَّتلا َریغ 
ِعاجوأ نع  َناولُّسلا  ًةِبلاط   ، لاحلا هذھ  ىلع  اًمئاد 

؟ ةایحلا ةقیقح  نع  َءایمع  ْنكل   ، اھِضرم

. ةَّیسنامور  ... ةریثُم ًةَّصق  تدارأ  دقل 

لؤیش نأشب  اھَِربخُتو  اھَّزھت  نأ  ةَّسدَھ  ْتَدارأو 
ِلازنإو عوسي  ِعوجُر  نع   ، ناطیشلاو ةيواھلا ) )
تَدارأ لھ  يھ . اھیلع   ، ملاعلا ىلع  ةنونيَّدلا 
رانلا ةریَحُب  يف  نوحَرطُي  نيذلا  نیب  َنوكت  نأ  ایلوج 

ام يتلا  ِةقیقحلا  َلایِح  َءایمع  تناكأ  ؟  دبألا ىلإ 
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. ماق ُحیسملا  ؟  موي ِّلك  ِرجَف  َدنع  َعاذُت  ُلازت 
. نيَدیس ُحیسملا   . ِكلَمي ُحیسملا   . ّبَر ُحیسملا 

’’ ؟ اذكھ ٌةِتكاس  ِتنأ  اذامل  : ‘‘ ایلوج اھَْتلأسو 

ىلإ ٌةبولغَم  انأ  اذامِلف   ، ّبَر اي   ، ِكلمت َتنُك  اذإ 
؟ ّدحلا اذھ 

’’. رازَع اي   ، ةَّصق يل  يكحا  ‘‘

صَّلختت نأ  ًةلواحُم   ، ءطُبب اھَسَفن  ةَّسدَھ  تَرفز 
اَّمم ًابُّلطت  َّلقأ  ُّطَق  نُكت  مل  ایلوج  َّنإف   . اھِطخُس نم 

، اھاوق تَعَمجَتساو   . اًمئاد َنوكت  نأ  تَداتعا 
اھتَّطغ َّمُث   . ءاقلتسالا ىلع  ایلوج  تَدعاسف 
ُثیح  ، ىرُخألا ةكيرألا  ىلإ  ْتَجَرعو   ، ةَّیناَّطبب

. ةمیقَّسلا اھَقاس  ُسخني  َُملألاو   ، ساِرتحاب تَدعق 

. رظتنتو اھُِبقارُت  ایلوج  َّنأب  ًةرِعاش   ، اھْتَكرفو اھتَّدمف 
. ضَرَغلاب يَفت  ٍةَّصق  يف  َِرّكفُت  نأ  َتلواحو 

نأ ِّيناربعلا  بعَّشلل  ِةاضُقلا  ِمكُح  ِماَّيأ  يف  َثدح  ‘‘
َتیب نم  ٌلُجَر  َبھذف   . َدَلبلا يف  ٌةعاجَم  َتلصح 
عم بآوُم  ِضرأ  يف  َبَّرغتیل  ةَّيدوھیلا  يف  محل 
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’’ ... هیَنباو ِهتجوز 

ًةیغصُم  ، اھیَنیَع ْتَضمغأو   ، ءارولا ىلإ  ایلوُج  تأكَّتا 
، ةفولأم ُةَّصقلا  ِتََدب   . ّشجألا اِھتقیفر  ِتوَص  ىلإ 

َرَّكذتت نأ  َعیطتست  نل  اھَّنإ   . ِلابُت مل  اھَّنكلو 
اھِیّلسُتس َةَّصقلا  َّنأ  َریغ   ، ثادحألا ِوأ  َلیصافتلا 

. تقولا َضعب 

امھادحإ ُمسا  ؛  نیَتَّیبآوم نَیتأرماب  نانبالا  َجَّوزت  ‘‘
’’. ثوعار ىرُخألا  ُمساو   ، ةفرُع

ةَّصقلا يھ  هذھأ   ‘‘ . ًةعاترُم اھیَنیع  ایلوج  تحَتف 
اھتامح عم  ُةَّنَكلا  ُعجرتو  ُجوَّزلا  ُتومي  اھیف  يتلا 

’’ ؟ ام اًعِرازُم  يقتلتو  اذوھي  ِضرأ  ىلإ 

ٍماكحإب اھيَدي  ْتَكبش  َّمُث   . تمَّصلاب ةَّسدَھ  تَذالف 
يف َراث  يذلا  َبضغلا  ًةحفاكُم   ، اِھنضح يف 

’’. يتِدّیس  ، معن  ‘‘ . اِھلخاد

. اھُتعِمس دقل   ‘‘ . اًعجو يوحت  ًةدُّھنت  ایلوج  ْتَقلطأو 
امَّنإ  . لاح ِّلك  ىلع  اھیكحاو  اًمدُق  يضما  ِنكلو 

يِقلَتخاو  ، ًاّيدنُج اھیقَتلي  يذلا  َلجرلا  يلعجا 
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ْتَرادأ  ، اًئیش رازَع  لُقت  مل  اَّم  ـ لو كراعملا .’’ َضعب 
ٌةئداھ اھب  اذإف   . ًةرئاح اھیلإ  ْتَرظنو  اھَسأر  ایلوج 
ْعطَتست مل   ، اھَسأر ًایِفخُم  باجحلا  ِدوجُِوبو   . اًّدج

. كلذ اھَجعزأف   . اھراكفأ ِنیمخَتب  َءدبلا  ىَّتح  ایلوج 
ٍلُھاسَتب تلاق  ََّمث  نمو  ؟  اھَءاِیتسا ِتَراثأ  لھ 

’’. ِتئش امَفیك  اھیكحا   . اًّدج ٌنَسَح  : ‘‘ اًم ـ لأ يوحي 

! ًاتاتب ةَّصقلا  اھل  َيكحت  نأ  ةَّسدَھ  ْدِرُت  مل 
دقو  ، اًئیطب اًسََفن  ْتَقھشو  اھیَنیَع  ْتَضمغأف 
ُّطق نُكي  ملو   . اھلخاد يف  َراث  يذلا  ُبضغلا  اھََقياض 
ْتأر  ، ديدج نم  اھیَنیَع  ْتَحتف  اَّم  َّمُث لـ  . اًرَّربُم ًابضغ 

. اھیلإ ًةرِظان  َتلاز  ام  ایلوج  َّنأ 

’’ ؟ َّيلع ٌةبِضاغ  ِتنأأ  ‘‘

. اھتِدلاو َءایتسا  ِتَراثأ  اھَّنأ  ْتَملع  ٍَةلفِط  َلثِم  تََدب 
َتلاقو  . اَھيأر تَرَّیغو   ، اَھبضغ ُِركنُت  ةَّسدَھ  تأدبف 

دق نيأ  ىلإ  ِردت  مل  ةبضاغ .’’ انأ   ، معن : ‘‘ ةحارصب
اھَّنأل ْفَسأت  مل  اھَّنكلو   ، ُفارتعالا اذھ  ّدؤُي  يِ

. ظُّفحت ِالب  تَمَّلكت 

دق ِيّنأل  ؟  اذامل ْنكلو   ‘‘ . اھیَنیَعب ایلوج  تَفرطف 
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. ينْبجعُت مل  اھَّنإ  لُقأ  مل  ؟  لبَق نم  َةَّصقلا  ُتعمس 
طقف ُتبلط  امَّنإ   . هیلع يھ  امك  ًةِیّلسُم  تناك  دقل 

’’. اًقيوشت َرثكأ  اھیلَعجَِتل  ًةلیلق  َلیصافت  يِرّیغُت  نأ 
: ةِسكاشم ٍةجھلب  ْتَفاضأو   ، اھيَرظانب ْتَحاشأ  َّمُث 
ال ِتنُك  ْنإ  كلذ  ىلإ  ةَّرطضُم  ُریغ  ِكَّنأ  َّالإ  ‘‘

!’’ هَنيديرُت

، لبق نم  ةَّصقلا  ىلإ  ِتیغصأ  دق  نینوكت  امَّبر  ‘‘
.’’ اھیعمست نأ  يف  ِتقفخأ  ِكَّنكلو 

دقو  ، ةفطاخ ٍةَكرحب  اًدَّدجُم  اھَسأر  ایلوج  ْتَرادأف 
. اھُتعمس دقل   ‘‘ . ئجافُم ٍرئاث  ٍبضغب  اھانیَع  ْتَقرب 

يسفن انأ  َيكحأ  نأ  يعسُو  يف   . ةَّیبغ ُتسل 
يتلا يمعُن  يھ  ُّمألا  تناك  دقل   . اھلِماكب ةَّصقلا 
اھَجوَز تَدقف  اھَّنأل  ةَّرُم  دعب  ام  يف  اھَسفن  تَّمس 
عرازملا ُمسا  ناكو  ؟  اًحیحص اذھ  سیلأ   . اھیَنباو

اذامل ّزَع ! - وُب  . يِنتلأس ْنإ   ، ٌفیخس ٌمسا   . زَعوُب
نیَملَعت ِتنُك  اھنیحف  ؟  ولوپأ لثم  ًاّيوق  اًئیش  سیل 

َِتناك َثوعار  َّنإ  َّمُث  اًمیسو ! ناك  هَّنأ  ِّلقألا  ىلع 
دقل ةلضاف »! ةأرما   » . ةلضاف ًةأرما   ، ةلِماكلا ةَّنَكلا 
نأ اھنم  اھُتامح  تَدارأ  ام  َّلك  َتلعف  ًةحِداك  تناك 
يمان  . ثوعار اي   ، نيداَّصحلا َءارو  يطِقَتلا   . َهلعفت
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ناك امھم  زَعوُب  يجَّوزت   . ثوعار اي   ، هیَمدق َدنع 
’’. لَّوألا كِدلو  نع  يَّلخت   . ّنِّسلا يف  اًمِّدقتُم 

َكِلت : ‘‘ رخاس ٍءارِدزاب  َتلاقو   ، اھيَرظانب ْتَحاشأ  َّمُث 
’’. اھب ٌّصاخ  ٌلقَع  اھل  نُكي  مل  ةنیكسملا  ُةأرملا 

ٌّيوق ٌلقع   . اھب ٌّصاخ  ٌلقَع  َثوعاَرل  ناك  دقل  ‘‘
نم تَكِروُبف   ، امِھَیِلك هللا  َِتطعأ  دقو   . ٌّيوق ٌبلقو 

’’. كلذ ِلجأ 

’’. ِتنأ ِكُيأر  اذھ  ‘‘

يذلا َعرازملا  َّنإ  : ‘‘ لاحلا يف  ةَّسدَھ  تَّدرف 
دق امور  ىَّتح   . دُواد كلملا  ِّدَج  َّمُأ  اَھلعج  هب  ْتَجَّوزت 

’’. دُواد كلملاب  تَعِمس 

ٍةدورُبب اھُمف  ىوَتلا  دقو   ، ًةیناث اھَسأر  ایلوج  ْتَرادأ 
اي  ، كتوَص يف  َءايرِبك  ُرعشتسأ  ِيّنأك   ‘‘ . ةَّرملا هذھ 

’’ ؟ ءايرِبك هُتعمَس  يذلا  كاذ  َناكأ  ؟  رازَع

ىلإ ْتَرظنو   . ةَّسدَھ يَّدخ  ىلإ  ُةرارحلا  ِتَّقفدت 
، سفَّنلاب اًدادتعا  ُسكعت  يتلا  ایلوج  ءامیِس 
ِدقل ةِرّبكتُم . تناك  دقل   . لجخلاب ْتَرعشف 

813



. ةَّیئاردزالا ایلوج  تاملك  َءازإ  ءايرِبكلاب  تَمرطضا 

ٌِكلَم نِیّیناربعلل  ناك  امَّبر   ‘‘ . ةفرجَعب ایلوُج  تَنعذأو 
ُءامظُعلا اموِرل  ناك  ْنكلو   ، دُواد هُمسا  ٌدحاو 

. سُطیتو نايزابسَفو  رصیَق  سُطسغوُأو  سویلوُي 
ىلإ َةقيرعلا  ِسدُقلا  َةنيدم  ُّباشلا  كلذ  ِصّلقُي  َملأ 

’’ ؟ ماكُر ِةَموك 

، معن  ‘‘ . ًاِّیّلُك اًرُّكذت  سُطیت  ةَّسدَھ  تَرَّكذت 
’’. كلذ َلعف  دقل   . يتِدّیس

، ءودھب ِةقوطنملا  تاملكلا  هذھ  عامس  ىدلو 
ٌةسبَع ْتَقفخ  دقو   . ایلوج يَنیَع  ُةدورُبلا  ِتَقراف 

اَّم لـ كانُھ  ِتنُك  لھ   ‘‘ . اھُمف َنالو   ، اھنیبَج ىلع 
’’ ؟ رمألا َثدح 

’’. كانھ ُتنك  ‘‘

نم اھيَرظانب  ْتَحاشأو   ، اھیَتَفش ایلوج  تَّضعف 
ًانایحأ  . كلذب كِریكذَتل  ٌةفِسآ   ‘‘ . ًةبِرطضُم  ، ديدج

’’. اَھینعأ نأ  َنود  َءایشأ  ُلوقأ 

كابترالاب ةَّسدَھ  تَرمغ  ًةئجافُم  ٍتاِملَك  كلت  تناك 
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مأ ؟  ةِعّفرتُمو ةفِرجعتُم  تناكأ   . ایلوج ةھج  نم 
طقف ُةحِراجلا  اھُتقيرط  تَّدأ  لھ  ؟  ةساَّسح َتناك 

؟ قَمعأ ٍفْعَض  ِةئبَخت  َروَد 

. يل ٍتخُأك  اھُّبِحُأ  ُتنك  دقل   . يندِعاس  ، ّبر اي 
ثیحب اًّدج  اًديدش  اًضغُب  اھُضِغبُأ  نآلاو 
ٍةفرُغ يف  اھعم  ىقبأ  نأ  َّيلع  ُبُعصي 
اھاوكش ىلإ  يغصُأو  ُِسلجأ  انأ  اھ   . ةدحاو

يف َخُرصأ  نأ  ُديرُأو   ، ةمئادلا اھتابلطو 
. يل اھَتبَّبس  يتلا  ةاناعُملا  ِلجأ  نم  اھھجو 
لالخ نم  اھارأ  يكل  ينْدِعاس   ، بآلا اھُّيأ 

! كیَنیَع

تناك دقل   . ديدج نم  يخرَتَست  ْتأدب   ، تَّلص اَّم  ـ لو
. ةلھاج تناك   . ّقحلا َلایِح  ءاَّمَصو  ءایمَع  ایلوج 
ِنع اھزجع  ىلع  َءایمع  ًةأرما  ٌدَحأ  َخَّبو  لھ 
مدعل ِّمصألا  ىلع  ٌدَحأ  َبِضغ  لھ  ؟  راصبإلا

؟ هِعْمَس

َّماَّسلا َتابَّنلا  َِتلكأ  ًةَّلاض  ًةجَعن  ایلوج  تناك  دقل 
َْتلخد  ، بائِّذلا اھَدراط  ذإو   . كاوشألا نیب  ْتَھاتو 

، رََشبلا ِرئاس  َلثِمو   . اھراَّیتب اھتَفرج  ًةبخاص  اًھایِم 
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، ةدالولا ُذنم  هیلإ  ُرقتفت  تناك  ام  ىلإ  ْتَعاج 
. اھلخاد يف  َغارفلا  ألمت  نأ  ًةتیمَتسُم  تَسمتلاو 

ءاوھأل ْتَملسَتساو   ، هابالاك َبيذاكأ  ْتَقَّدص  دقل 
َيوَتكي نأب  اھریمَضل  ْتَحمسو   ، ةِملظملا سُياك 

، ِستيرتأب تَمِرغُأو   ، ةضیغبلا سُميرپ  ِتاسرامُمب 
نم ناك  لھف   . اًھرُكو اًفنُع  ِنوحشملا  ِلُجَّرلا  كلذ 
اًضيأ لب   ، اھاياطخ ِلِقث  تحت  ٌةحِزار  نآلا  اھَّنأ  ٍبَجَع 

؟ اھببَسب ٌةتئام 

َّفخو  ، هب اھُمسِج  أفدَتساف   ، ةَّسدَھ ُنانَحلا  َرَمَغ 
. اِھلجر يف  ُعَجَولا 

نع تناك  اھَّنأل  ثوعار  َةَّصق  كل  َيكحأ  نأ  ُتدرأ  ‘‘
مراحم ىنزل  ًةجیتن  أشن  ٍلَسن  نم  ترَّدحت  ٍةأرما 
ٌبلق اھل  َناك  كلذ  َمغُرو   . ةَّینثو ٍتاسَرامُم  َقنتعاو 
اھَنِطوَم َرِداغُت  نأ  ْتَراتخا  ِدقف  هللا.  ىلإ  ٌلاَّیم 

: اھل َتلاق  اھَّنإ   . اَھتامح َعبتتو  نیَّیلصألا  اھَتلئاعو 
لجأ نم  اًّدج  هللا  اھَكراب  دقو  يھلإ .» ِكُھلإ  »

ِّرم ىلع  لب   ، اھتایح ءانثأ  يف  طقف  سیل   ، اھناميإ
’’. اھتطساوب َنوكَرابُم  اًعیمج  ُنحنف   . اًضيأ لایجألا 

اًعیمج نوكن  فیك   ‘‘ . ةیفاج ًةكحِض  ایلوج  ْتَقلطأف 
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ٍنورُق ُذنم  َتتام  ةَّيدوھي  ٍةأرما  ِةطساوب  نیكَرابُم 
؟ تَضَم

عوسي ِبََسن  َةلِسلِس  يف  ٌروكذم  ثوعار  ُمسا  ‘‘
.’’ ِصّلخُملا  ، ّيرصانلا

ِكَّنأ َُملعأ  انأ   ‘‘ . هِمسا ِركِذ  َدنع  ایلوج  ُهجو  َبَّلصتف 
َّنأ كاذ  ينعي  لھ  ْنكلو   ، رازَع اي   ، هلإ هَّنأب  نینمؤت 

’’ ؟ كلذب َنِموُأ  نأ  انأ  َّيلع 

هتَحمل يذلا  ِدانِعلا  َلایِح  ةَّسدَھ  َبلق  ُنزُحلا  ألم 
امب نینمؤتس  ِتنأ  ال،  : ‘‘ تلاقو  . ایلوج ءامیِس  يف 

’’. هب ينمؤت  نأ  نيراتخت 

ْتَثَّبشتو ىلعأ  ىلإ  اًرَتن  اھتَّیناَّطب  ایلوج  َْتبذجف 
’’. ةردُق ِالب  ٌهلإ  وھف   ، اًھلإ َعوسي  ناك  اذإ   ‘‘ . َرثكأ هب 
ُذنم ًةدحاو  ُتفَرع   ‘‘ . َةیطغألا ىلإ  اھادي  َتبِحُشو 
ٍعفن َّيأ  كلذ  اھِدجُي  ملو   ، هب تَنمآ  ليوط  ٍنمز 

’’. ّطَق

ًةِملاع  ، اھَسأر ْتأطأطو  اھیَنیع  ةَّسدَھ  ْتَضمغأ 
ًةمِدان ایلوج  ُدَبت  مل   . اھنأشب تَمَّلكت  دق  ایلوج  َّنأ 

817



ْنإ ًةلئاستُم  اھَسفن  ةَّسدَھ  ْتَدجوف   ، مََدن ىندأ 
يھف  . ءيش ِّلك  َمغُر  ٍّقح  ىلع  ردنَسِكلأ  ناك 

ام يھ  ُءايرِبكلا  َِتناك  امَّبر   . انھ َرطَخلا  تحت  تناك 
ناك دقو   . ًاتاتب ِّبرلا  ُةوعد  ال   ، ایلوج ىلإ  اھب  ىتأ 
َموقت نأ  ْتَدارأف   . لَّوألا َعاَّدخلا  وھ  ُناطیَّشلا 
ىسنتو اھَفلخ  َبابلا  َِقلغُت  نأ   ، ًةدِعتبُم َيضمتو 
ةِرّبكتملا َةَّباشلا  َكُرتت  نأ  ْتَدارأ   . نايریلاڤ ایلوج 
ينَحَنت هیف  ٌموي  يتأي  َفوَسلو   . متاقلا اھریصمل 
حیسملا عوسي  َّنأ  ٍناسل  ُّلك  ُفِرتعيو  ٍةبكر  ُّلك 

. ایلوج ىَّتح   ... ّبَّرلا وھ 

ٌبلق اھلو   ، ّبر اي   ، انُھ ىلإ  يَنتدَتقا  اذاِمل 
؟ ّيرجح

َِركنُت نأ  ْتَدارأو   . ًالعف اھَداتقا  دق  ناك   ، كلذ َمغُر 
ًاّيوق ِدصَقلا  ُّسح  ناك  دقل   . ْعطَتست ملف   ، نآلا كلذ 

. كلذك لاز  امو   . نایغُّطلا َّلك  ًایغاطو   ، ّدحلا َقوف 
. ةبِذبذتُمو ًةفیعض  تناك  يتلا  يھف 

ُتسل  . كِدصق ِمامتإل  ينِّوق   . ّبر اي   ، ينِّوق
. اھنأشب لعفأ  اذام  ملعأ 
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ُقِّدحُت ایلوج  ْتَدھاشف   ، اًدَّدجُم اھَسأر  ْتَعفر  َّمُث 
. عومُّدلل اًسبَح  اھیَنیعب  ًةفِراط   ، اھَقوف ءامَّسلا  ىلإ 

’’ ؟ يتِدّیس  ، ِكُبطَخ ام  ‘‘

’’. ءيش ال  ‘‘

’’ ؟ ةِمّلأتُم ِتنأأ  ‘‘

دقل  . ماكحإب اھیَنیَع  تَقبطأ  دقو   ، ’’ معن : ‘‘ تلاق
ًةیفاش ًةاتف  َّنإ  ىَّتح   ، اًقئاف اًَملأ  ُمَّلأتت  تناك 

مل نیِمّلأتملا  نم  ةبُرقم  ىلع  اَھتایح  ْتَضمأ 
. هَرُّوَصت ْعطَتست 

نم ًةعرُج  ِكل  ُّدِعُأس  : ‘‘ ًةلئاق  ، ةَّسدَھ تَماقف 
’’. حاَّفُّللا

اھیَمدق ِّرَجو   ، رازَع ِزاَّكُع  ِرَقن  ىلإ  ایلوج  تَغصأو 
دقل  . عومُّدلا ًةِعفادُم   ، اھیَنیَع تَضمغأف   . فیفخلا
اًّداح اًِذفان  اًریكذت  اھُفُّرصتو  رازَع  ُروضح  اھرَّكذ 
وھ نآلا  اھانْضأ  ام  َناكف   . اھتَفرَع ىرخُأ  ٍةدِحاوب 

اھَّنكلو  ، ىرُخألا كلتب  ةِقّلعتملا  تايركِّذلاو  راكفألا 
امب ًةحارص  َمَّلكتت  نأ  اًدبأ  ُعیطتست  ال  اھَّنأ  تَِملع 
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مل  ، اھسفن ریھطت  ىلإ  تَقات  ام  رادقِمبو   . هَْتلعف دق 
نأ يف  َبغرت  نأ  میقعلا  َنمف   . كلذ ىلع  ؤرجت 
ىلع ِثعابلا  نمو   . ديدج نم  َيضاملا  َشیعت 
ُرضاحلا ىَّتح   . َلبقتسملا يف  َرَّكفتت  نأ  بائتكالا 

. ديازتُم ٍوحن  ىلع  لامتحالا  َرِّذعتُم  َراص 

تناك رازَعو   ، ایلوج ىدل  ام  َّلك  يھ  رازَع  َتناك 
. ةَّیحیسم

؟ هُتلعف يذلا  ام  ةَّسدَھ !  ، ِهآ  . ةَّسدَھ

امب اًدبأ  َرازَع  َِربخُت  َّالأب  اًدعو  اھسفَنل  ایلوج  ْتَعطق 
اھتَّبحأ لب  ٍءوس  َّيأ  ْلَعفت  مل  ةَّباش  ٍةدبَعب  هَْتلعف 
َتومت نأ  نم  بْنَّذلا  عم  َتومت  نأ  ُلَضفأف   . اًّقح

. ةدیحو

اھَتبِرَشف  . حاَّفُّللا َةعرَج  ًةلِماح  رازَع  ْتَعجر  َّمُث 
اھَّنأ ًةَّناظو   ، مالَّسلا ىلإ  ًةقئات   ، فُّھلتب ایلوج 
راَّقَعلا ِلُوانت  نع  ِمجاَّنلا  نایِسّنلا  يف  هیلع  رُثعتس 

. رِّدخملا
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٣٤

يف ةَّسدَھ  تَسلج   ، ةمئان ایلوج  امَنیب 
دق نُكت  مل   . ّبَّرلا مامأ  اَھبلق  ًةِبكاس  لْياتسيَرپلا 
ىدل اھیف  روثتس  يتلا  َةكبرملا  َرِعاشملا  ِتَعَّقوت 
َباب ُعَرقي  ٌرِكف  ءاج  امَّلكو   . ةراَّدلا هذھ  ىلإ  عوجُّرلا 

؟ لیلج َوھأ  ؟  ّقح َوھأ   . رَذَحب هَیلإ  تَرظن   ، اِھنھِذ
ٍراكفأب اذإو  ؟  نَسَح هُتیصأ  ؟  ٌّرِسُم وأ  ٌرِھاط  َوھأ 

َریغ  . اھنع اًدیعب  اھْتَعفدف   ، اذكھ نُكت  مل  اًّدج  ٍةریثك 
. ةَّدِشب ُقُرطت  تَّلظ  ءادوَّسلا  َراكفألا  َّنأ 

ىلع اھَزیكرت  َيقبُت  نأ  ریثكب  اھیلع  َلھسأ  ناك 
اھئاِنتعا ءانثأ  يف  اَّمأ   . اھَدحو ُنوكت  نیح  ِّبرلا 
َماھِّسلا َّدُصت  نأ  نم  َّقرأ  اھُعرِد  ْتََدب  دقف   ، ایلوجب

. ةیتآلا

ِرِضاحلا ِرِعاشمو  يضاملا  ِراكفأ  ىلع  ًابرَح  تَضاخ 
. ّبَّرلا حیبست  ىلإ  اًدمع  اھَنھذ  ًةلِّوَحُم   ، كلت

َسمل نيذلا  صاخشألا  َعیمج  اًدَّدجُم  تَصحأو 
. نَیتریخألا ِنیَتنَّسلا  ِنوضُغ  يف  مَھتایح  ُّبَّرلا 
ِلجأ نمو   ، اِھنباو اینوطنأ  ةایح  ىلع  هتَركشف 
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لجأل تَّلصو   . مُھَریغ ٍتارشعو   ، سوثيوُبو انيرَڤَس 
َّنكلو  ، سُقرَم ِلجأل  تَّلص  امك   . سویلويإو يبیف 
يضاملا ىلإ  اًعوجُر  اھنھذ  َتلَّوح  هنع  اھَراكفأ 

. ىرحألاب ردنَسِكلأ  ِلجأل  تَّلص  ََّمث  نمو   . ديدج نم 
. اذكھ اًریثك  هَدِقتفت  نأ  ْتَعَّقوت  دق  نُكت  مل  َيھف 

. ةئداھلا اَھتولخ  اًعِطاقُم   ، ُّيمامألا ُبابلا  َحتفنا 

. ًالِخاد سویثیمورپ  تأر  اَّم  ًابيرقت لـ ِجَرَفلاب  تَرعشو 
ْتَسلج ام  ًابلاغ  اھَّنأل   ، ًةرینتسُم اھَحور  تَّسحأف 

مل  . ّبَّرلا ِنع  هاَّيإ  ًةثِّدحُمو  هیلإ  ًةیغصُم   ، انھ هعم 
ْتَدجو اھَّنكلو   ، هل اھَتَّيِوُھ  تَفشك  دق  نُكت 
ًةقَّمَعُم لب   ، ًةدَّدجُم ةقباسلا  َةمیمحلا  امھَتَقادص 

ًاّباش لب   ، اًَدبعَتسُم اًمالُغ  ُهارت  ْدُعت  مل  يھف   . اًضيأ
. اًرَّرحُم

ٍةعساو ًىطُخب  راظتنالا  َةفرُغ  ُربعي  هْتَدھاش 
ُذولت هِھجو  ُءامیِس  اھَتلعجو   . لْياتسيَرپلا ُلخديو 
ىلإ ىشمو   . اًّدج اًقياضتُم  ناك  ذإ  ؛  تمَّصلاب

. لََّلظملا ىلَتخملا  يف  اَھظِحالُي  نأ  نود  ةروفانلا 
تاذ ةكِربلا  ةَفاح  ىلع  هيَدي  َعضو   ، ىنحنا ِذإو 
ىلع ًءام  َحضنو   ، رثكأ ىَنحنا  َّمُث   . نََعلو  ، ماخرلا
َلسغو  . ًةیناث َنعلو   ، ِهتبَقَر افَق  هب  اًكِراف   ، هِھجو
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يف مِھسُي  مل  كلذ  َّنأ  َّالإ   ، هَھجو َفَّظنو   ، هيَدي
ُِفجتري ناك  دقف   . رھظ ام  ىلع   ، هتَِّیَلب ِفیفخت 

. اًحضاو اًفاجترا 

’’ ؟ سویثیمورپ ‘‘ 

ىلإ ُدَعصي  َنوَّللا  ِتأرو   ، ةأجافملا نم  هُنََدب  َّزتھا 
، نیََتیَخترُم هاِفتك  تََدب  هَسأر  َعفر  اَّم  ـ لو  . هھجو

ْرُظني مل  هَّنأ  َریغ   . مازھنالا ُتارامأ  هَیلع  ْتَرھظف 
. اھیلإ

’’. اًجِعزنُم ودَبت  ‘‘

ِكَّنأ ِردأ  مل   ‘‘ . نیَتبیئك هانیَع  تناكو   . اھیلإ َتفَتلاف 
’’. رازَع ُةِدّیس   ، انھ

’’. كُتلَّفج ِيّنأل  ٌةفِسآ  ‘‘

ُلاح َفیك   ‘‘ . بارِطضاب اًدیعب  هُتَقلمَح  ْتَقفخو 
’’ ؟ ایلوج ِةِدّیسلا 

’’. َملألا ِنیكسَتل  ٍحاَّفُل  َةعرَج  اھُتیطعأ   . ةمئان اھَّنإ  ‘‘
اھَربخُي نأ  َْتلِمأو   ، ام ٌبیھر  ٌبطَخ  هيدل  ناك  دقل 
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’’. ًابَعتُم ودَبت   . ًالیلق دُعقا   ‘‘ . هَنھِذ ُلِقثُي  امب 

َدعقو  ، لَّلظملا ىلَتخملا  ىلإ  سویثیمورپ  َلبقأ 
اھيََدي ىلع  هُتَقلمَح  ْتَزَّكرتو   . اَھِلباقُم

’’ ؟ نِیّلَصُت ِتنُكأ   ‘‘ . اھنضِح يف  ٍخارَِتب  نیَتكوبشملا 

’’. معن ‘‘

. نیح َّلك  ِيّلصُأ  انأ   ‘‘ . ديدج نم  ُلَضَعلا  َكَّرحتو 
’’. ةالَّصلا ينْتَعفن  امَّلقو 

’’ ؟ سویثیمورپ اي   ، كُبطخ ام  ‘‘

َنودو  . هِرعش يف  ُهَِعباصأ  َرَّرمو   ، مامألا ىلإ  َلامف 
ُعفدي ٍقیمع  ٍجیشَنب  لب   ، ءودھب ، ال  يكبي َحار   ، راذنإ

. اًّزھ َهنََدب  َّزھ  ءاثِّرلا  ىلإ 

ىلع اھيَدي  ْتَعضوو   ، مامألا ىلإ  ةَّسدَھ  تَنحنا 
ذإ ِهتقیض  َلایح  اھُعومد  ُلیَست  ْتَداكو   . هِسأر
’’ ؟ كَدِعاسُأ نأ  ينُِنكمُي  فیك  ؟  ىرج اذام  : ‘‘ تلاق

ُتدقتعا  . ىھَتنا َرمألا  َّنأ  ُتْدقَتعا  : ‘‘ اًجِشان َلاقف 
ُریصأف ينُلِسَغیس  هَّنأ  ِّبرلا  ىلإ  ُتلبقأ  اَّم  لـ
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’’. ياياطخ ىسنيو  جلَّثلاك  َضیبأ 

’’. كلذ َلعف  دقل  ‘‘

ىلع لیست  عومُّدلاو   ، هَسأر سویثیمورپ  َعفر 
ُثدحي اذامل   ، اًذإ  ‘‘ . ًابضغ نادِقَّتت  هانیَع  امیف   ، هيَّدخ

’’ ؟ اًرارَكتو اًرارِم  هُسفن  ُءيَّشلا 

’’ ؟ ينعت اذام  ‘‘

ِكعسُو يف  سیل   ‘‘ . اًدَّدجُم هيَدي  يف  هَسأر  َعضوف 
’’. يمَھفت نأ 

’’. اًضيأ انأ  اذكھو   . َطبحُم كَّنأ  ُمھفأ  ‘‘

اًّدج ٌةَّيوق  ِكَّنكلو  ؟  ِتنأ : ‘‘ اًشوھدم هسأر  َعفرف 
’’. ّبَّرلا يف 

ُفعضأ انأ  ؟  ةَّيوق  ‘‘ . تَدَّھنتو  ، ءارولا ىلإ  تأكَّتا 
انأ اذام  َُملعأ  ال   ، ًانایحأ  . سویثیمورپ اي   ، ءاِسّنلا
ُّبرلا هُديرُي  ام  الو   ، ُتئج اذامل  الو   ، انھ ٌةلِعاف 
ِتناك دقل   . ديرُي ام  َلعفأ  نأ  ُديرُأ  ُتنك  ْنإ  الو   ، ِيّنم

’’. ردنَسِكلأ َدنع  ٍریثكب  َلھسأ  ُةایحلا 
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.’’ ةبعص ایلوج  ةِدّیسلا  ‘‘

.’’ ةلیحتسُم ایلوُج  ةِدّیسلا  ‘‘

َسَّبع َّمُث   ، اًعَجو يوحت  ٍمُّھفت  َةمَسب  اھل  ىدبأف 
ىلع هَسََفن  َرفزو   . ةَّصاخلا هتالكشمب  ًالِغشنُم 
ىلإ َقَّدح   ، هیَتبكر نیب  هيَدي  َكبش  ذإو   . لھَم
َّيلإ ُلَّیخُي   . ِيّنم ًةلاِحتسا  َّلقأ  تسیل   ‘‘ . ضرألا

’’. بْسَحف اوصَّلَخُي  نأ  ِنكمُي  اَّنم ال  اًضعب  َّنأ 

’’. سویثیمورپ اي   ، صَّلخُم تنأ  ‘‘

رظن َّمُث  كلذ .’’ َّيلإ  ّیُخ  َلِ  ‘‘ . ةبیئك ًةكحِض  َكِحَضف 
’’. اًریثك اًنِّقیتُم  دُعأ  مل   ‘‘ . نیتبَّذعُم نیَنیعب  اھیلإ 

’’ ؟ اذھ ُلوقت  اذامل  ‘‘

اًِھّبنتُم يَنلعج  وھو   ، مویلا اًقيدص  ُتلباق  ِيّنأل  ‘‘
هُربخُأ ُتنك   . ًاليوط اًتقو  انثَّدحت  دقل   . اذھ ىلإ 

، هاِبتنا ِّلُكب  َّيلإ  يغصُي  ناكو   ، ّبَّرلا نوؤشب 
ُلبَقیس هَّنأ  ُتنَنظف   . اًّدج ُرمألا  ينَدعسأو 
َعلتباو  ، ىرخُأ ًةبیئك  ًةكحِض  َكحض  َّمُث  حیسملا .’’
ُتِملَع  ، كلذ َلعف  اَّملف   . ينَسمل كلذ  دعبو   ‘‘ . هَقير
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’’. ُّطَق َّبَّرلا  ِنُكي  مل  هَدارأ  ام  َّنأ 

’’ ؟ دارأ اذام   ‘‘ . ةَّسدَھ ْمَھفت  مل 

. هِھجو ىلإ  هِقُنُع  َربع  اًدعاص  ُنوَّللا  َّبدو  ياَّيإ .’’ ‘‘
: بائتكاب لاق  َّمُث   . اھیلإ َرُظني  نأ  ْعطَتسي  مل 

يتلا ِروُمألا  ُعیمج  ديدج : نم  هُّلك  كلذ  ينَدواع  ‘‘
اًرظان هیَنیع  َعفرو  اھاسنأ .’’ نأ  اًّدج  اًدِھاج  ُتلواح 
رِطانقلا ِتاذ  ِتاَّرمملا  ىلإ  هَیلاوَح  َّمُث   ، قاوِّرلا ىلإ 

’’. سُميرپ ُترَّكذت   ‘‘ . جاردألا ىلإو 

هتوَص يف  َقیمعلا  َنزحلا  ةَّسدَھ  َْتظحال 
. سُميرپ دِقَتفي  مل  هَّنأ  اًنیقي   . هنع َتلءاستو 

ُءایعإلا هیلع  ادب  دقو   ، ءارولا ىلإ  سویثیمورپ  أكَّتا 
َتحت ٌةفیقَس  هيََدل  ٌِدّیس  ينُكِلمي  ناك   ‘‘ . سؤبلاو
’’. كلذ هینعي  ام  نیفرعت  ِكَّلعل ال   . جَّردملا ِكاشكأ 

’’. فِرعأ  ، ىلب ‘‘

ينآر كانُھ  هَّنإ  ِكل  ُتلُق  ْنإ   ، اًذإ  ‘‘ . هُھجو َّرمحاف 
َحاشأ َّمُث  ناك .’’ اذام  نیمَھفت   ، ةَّرم َلَّوأ  سُميرپ 

نم مَّلكت  اَّم  ـ لو  . ًاليوط اًتقو  اًتماص  َيقبو  هيَرِظانب 
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نم ًةیلاخو  ًةأَّزجُم  ُتاِملَكلا  ِتَجرخ   ، ديدج
اذھ ىلإ  يب  ءاجو   ، ينارَتشا ِدقل   ‘‘ . ةفطاعلا

’’. انھ ِتیبلا 

’’ ... سویثیمورپ ‘‘ 

ال : ‘‘ ىسألا امھُباتني  هانیَعو   ، بَّذعُم ٍتوَصب  لاقف 
. َهنوبأم ُتنُك  ِيّنأ  نیمھفت  ِتنأ   . ءيش َّيأ  يلوقت 

’’. كلذ َلایِح  يروعش  َعقاو  نیمَھَفت  ِكَّنكلو ال 

ذإ هللا،  ةمكحل  ًابلط  ًةِیّلصُم   ، اًعم اھَعباصأ  تَكبش 
َّلك يھ  َمَھفت  نأ  اًمِزاع  ناك  سویثیمورپ  َّنأ  ْتأر 

. رمألا ِيّلوَتل  ٌةأَّیھُم  اھَّنأب  ُرُعشت  ملو   ، ءيش

. اًدَّدجُم ُهانیَع  ْتَقروَرغاو  سُميرپ .’’ ينَّبحأ  دقل  ‘‘
، ِّلقألا ىلع  وأ   . اًضيأ انأ  هُتببحأ  اھیف  ٌتاقوأ  ْتَّرمو  ‘‘
َّمُث هاجَّتالا .’’ كلذ  ىلإ  تَراشأ  ُرعاشَم  َّيدل  َتناك 

ُعیطَتَست ْدُعت  مل  ُثیحب   ، ديدج نم  مامألا  ىلإ  َلام 
ناكو  . ًایساق لَّوألا  يِدّیس  ناك   ‘‘ . هِھجو َةيؤر 
هُّلُك ُرمألاف   . يَتلَماعُم َنسحأ  دقو   . اًفیطل سُميرپ 

. اًسمھ ُنوكي  ُداكي   ، ًائداھ هُتوَص  َتابو  اًّدج .’’ ٌكبرُم 
ُترعش  ، اًنسح  ... هلعف امو   ، يب ىنتعا  ِدقل  ‘‘
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’’. ِدّیج هَّنأب  ًانایحأ 

عمو  ، اھل هُلوقي  ناك  ام  َءازإ  ُزازئِمشالا  ةَّسدَھ  َرمغ 
َّمُث  . اًّدج ًائداھ  َتابو   . اًضيأ َهيزِخ  ْتَّسحأو  ْتأر  كلذ 
، اًضيأ ِكَزازئِمشا  ُریثُأ  ِيّنإ  : ‘‘ َّشجأ ٍتوَصب  َلاق 

’’ ؟ كلذك ُتَسلأ 

سیل  ‘‘ . اھيََدیب هيَدي  ْتَكسمأو   ، مامألا ىلإ  َتلامف 
امك انرِعاشَم  ىلع  َرطیَسُن  نأ  انِعسُو  يف 

’’. انلاعفأ ىلع  ُرطیَسُن 

ِالك  ‘‘ . قرغي ناك  ول  امك  اھب  اًِثّبشتُم   ، هادي تَّدتشا 
َعضب اًئیش  لُقي  ملو  نَیلھَس .’’ اسیل  نيَرمألا 

ينَسمال اَّم  لـ  ‘‘ . مالكلا ََفنأتسا  َّمُث   ، تاظحل
. ىندأ هُسأر  َصاغو  ةبِرجَّتلل .’’ ُتضَّرعت   ، سُدالیس

َرِداغُأ َنلف  ىرخُأ  ًةقیقد  ُتیَقب  نإ  ِيّنأ  ُتِملَع  ‘‘
، هِرعش يف  ًةشِعترُم  َعباصأ  َرَّرمو  اھَتلفأ  َّمُث  ةَّتبلا .’’
َذخأو ُتبرھ .’’ اذكھو   ‘‘ . ديدج نم  هَسأر  اًكِسمُم 
ةبِرجَّتلا مامأ  َدُمصأ  نأ  ْعطَتسأ  مل   ‘‘ . اًدَّدجُم يكبي 

’’. نابجلا َبورُھ  ُتبرَھ  دقل   . اھَرھقأو

ىلع َلب   ، نابجلا َبورُھ  ال  : ‘‘ فطُلب ةَّسدَھ  َتلاقف 
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، رافیطوف ُةجوَز  َهيِوغُت  نأ  َْتلواح  اَّم  فسوي لـ ِرارِغ 
َّنإ  . سویثیمورپ اي   ، َتبرھ دقل   . نوَعِرف ِسَرَح  ِریبك 

’’. هَتكلس َتنأو   ، رارِفلل ًالیبس  كل  َرََّسي  َّبرلا 

، اھیلإ هَرظن  َعفرو  رازَع .’’ ُةِدّیس   ، نیمھفت ال  ِتنأ  ‘‘
اذإ ُنوكي  اذامف  مویلا . ُتبرھ  دقل   ‘‘ . ءامیِّسلا َِرّتوتُم 
يف ٌعنقُم  َكاذنآ  ُلُجَّرلاو   ، ىرخُأ ًةَّرم  كلذ  َثدح 
ىلإ ًةبِسن  هابالاك  تناك  امك  هئاوغإو  ِهجَجُح 
اذامو ؟  ًاَطبحُم ُتنك  اذإ  اذامو  ؟  ایلوج ةِدّیسلا 

’’ ... اذإ

اي  ، ِدَغلا ِنأشب  ِّمغلاو  ِّمھلا  َریثك  نُكت  ال  ‘‘
نل هللاو   . مویلا يفكي  مویلا  َءالب  َّنإ   . سویثیمورپ

’’. كنع ىَّلختي 

ودبي : ‘‘ ًاطَّبثُم َلاقو   ، هھجو نع  َعومُّدلا  َحَسمف 
، ِيّنع ىَّلخَتي  نل  هللا  َّنإ  نیلوقت   . اًّدج ًالھس  كلذ 
يف َّنأ  نیَملعتأ   . لوذخم ِيّنأب  ُرعشأ  َكلذ  عمو 
يب مھل  َنوكت  نأ  نوُّدوي  نِیّیحیسم  انھ  سُسَفأ 

؟ ُتنُك اذام  نوفرعي  مھَّنأل  ةِنكمُم  ٍةقالع  ىندأ 
َعِضب نویسیمطرألا  ىلإ  نوبھذي  نِیّيوالوُقُّنلا  ُضعب 
نولَماعُي ال   ، كلذ َمغُر   ، مھَّنأ َّالإ   . عوبسُأ َّلك  ٍتاَّرم 
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’’. انأ ُلَماعُأ  امك 

اي  ، ةَّیطخ وھ  هنولعفي  ام  : ‘‘ اًديدش ًانزُح  َتنِزحُأف 
’’. سویثیمورپ

.’’ ءاسنب نوُلَتخي  مھَّنإ  ‘‘

’’ ؟ قرف َّيأ  ُثِدحُي  َكلذ  َّنأ  ُدقتعت  لھو  ‘‘

يف ٌبوتكم  هَّنأب  يرابخإ  ىلع  ِلاجِّرلا  ُدَحأ  َّرصأ  ‘‘
َةسرامملا ُبسحي  هللا  َّنأ  ةسَّدقملا  رافسألا 

َمَجرُأ نأ  يغبني  هَّنأ   ، ًاتوقمم اًسجر  ةَّیلثملا 
’’. توملا ىَّتح  ةراجِحلاب 

َقوسُفلاو ىنِّزلا  َِتبسح  ةَّيوَسوملا  ةعيرشلا  ‘‘
َّنإف  . اًضيأ توملا  َةبوقُع  ُّقحتسي  ًاتوقمم  اًسجر 
وأ ًاّيدسج   ، ناك عَون  ِّيأ  نم  ىنِّزلا  هَركي  هللا 

عَجھملا َلخاد  ایلوج  يف  ترَّكف  َّمُث  ًاّیحور .’’
هَتطقَتلا ٍضَرَمب  اًئیطب  ًاتوَم  ًةتئام   ، ِّيولُعلا

ایلوج ةدابع  يف  ترَّكفو   . ةَّیطخ ِةایح  ِةَسرامُمب 
؟ ىربُكلا ُةَّیطخلا  ِتناك  َنيأف   . ىرخُأ ٍةَِھلآل 

. َّيلإ مھُضعب  ُرظني  اھب  يتلا  َةقيرطلا  ىرأ  : ‘‘ لاقو
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. اھتاذ ِةقيرطلاب  لاجِّرلا  كئلوُأ  ىلإ  نورظني  مھَّنإ ال 
َجراخ  ، ةنعَّللا َتحت  ِيّنأ  نِیّیحیسملا  َُمظعُم  ُدقتعي 
دق مھَّنأ  ُّنظأ   ، مویلا اذھ  َدعبو   . ءادِفلا ِقاطن 

’’. ّقح ىلع  نونوكي 

ِتوَّصلا ىلإ  يغصُت  َتنأ  سویثیمورپ !  ، َّالك ‘‘
’’. أطَخلا

امَّبر  ‘‘ . ءارولا ىلإ  أكَّتا  َّمُث   ، ءطُِبب هَتَسلِج  لَّدعف 
. َملعأ دُعأ  مل   . يغصُأ ال  ُتنك  امَّبرو   ، يغصُأ ُتنك 

ُرعشأ  ، رازَع ُةِدّیس   ، ًانایحأ ِيّنأ  ًالعف  هَُملعأ  ام  ُّلك 
ةایحلا ىلإ  هَدنع  ُّنحأ  ٍّدح  ىلإ  ةشحولاو  ةدحَولاب 

’’. سُميرپ عم  يل  تناك  يتلا 

ةشحولاو ةدحَولاب  ُرعشأ  انأ   ‘‘ . ءاكُبلاب تَّمھو 
’’. سویثیمورپ اي   ، اًضيأ

وھو ىلإ هللا،  يبھَذت  نأ  اًمئاد  ِكعسُو  يف  َّنكلو  ‘‘
’’. ِكُعمسي

هب َهنولعفي  نورخآلا  ناك  ام  َلایِح  ىسألا  اھَرمغف 
َكُعمسي هَّنإ  : ‘‘ نیَنیعلا َةعِماد  َتلاقو   ، ّبَّرلا ِمْسِاب 
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َتام دقل  كُّبحي . هَّنإ   . ناسنإلاب هللا  نراقُت  ال   . اًضيأ
’’. ِكلجأ نم 

ّیُخ َلِ  ، ىرخُأ دعب  ًةَّرم  ةبِرجَّتلل  ينُضِّرعُي  اذامل   ، اًذإ ‘‘
ال  . ةیقاب اھَّنكلو   ، ةعجر ِریغ  ىلإ  تَّلو  اھَّنأ  َّيلإ 
امھَم  ، تايركِّذلا َنود  ينھِذ  َِقلغُأ  نأ  ُعیطتسأ 
اًمئاد ٌةرِضاح  ءایشألا  ُضعبو   . اًدھاج ُتلواح 
تناك يتایح  َّنأ  اًدقَتعُم  يسفن  ُدجأ   . يریكذَتل

’’. ًاّیحیسم ْنُكأ  مل  اَّم  ٍریثكب لـ اًدیقَعت  َّلقأ 

ُرظتني وھف   . ناطیشلا لب   ، كُبِّرجُي ال  َّبَّرلا  َّنإ  ‘‘
. اًفعَض َرثكأ  ُنوكت  نيأ  اًمامت  ُفرعيو   ، مئالملا َتقولا 

ُتاَّذَّللا يھ  َكفعَض  ُةطقن   ، كیلإ ةبِسّنلابو 
َةقالعلا ُسِرامُت  َتنُك  َنیح  اَھتربتخا  يتلا  ةَّیِّسحلا 

، َكنودَِھطضي نيذلا  ىلإ  ةبِسّنلاب  اَّمأ   . ةَّذاشلا
َّنأ وأ   ، كنم ُلَضفأ  مھَّنأ  نوُّنظي  مھَّنإ   . ءايرِبكلا يھف 
ُِرّكفُي امك  ُِرّكفُي  ال  هللا  َّنكل   . اًَرطَخ ُّلقأ  مھاياطخ 

’’. سویثیمورپ اي   ، سانلا

َِكلانھ َّنأ  لاثمألا  رفِس  يف  ءاج   ‘‘ . هيَدي ْتَكسمأو 
: هسفن ُةھَركَم  ًةعبسو   ، ُّبَّرلا اھُضِغبُي  ٍرومُأ  َةَّتِس 
، اًئيرب اًمد  ُكفست  ٍديأ   ، بذاك ٌناسل   ، ةِرّبكتُم ٌتارظن 
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ِنايَرَجلا ُةعيرس  ٌلُجرأ   ، ةثیبخ ًاَططُخ  ُِركتبي  ٌبلق 
ُعرازو  ، بيذاكألاب هَّوفتي  ٍروُز  ُدِھاش   ، ّرَّشلا ىلإ 
هذھ نم  ًةَّیطخ  مكف   . ةوخإلا نیب  تاموصخلا 
ُلقرَعُت ٍةرثَع  َراجحأ  نوعََضي  نيذلا  كئلوُأ  ُبكتري 

ًاَبَلط رََشبلا  ىلإ  ْرُظنت  ال  ؟  ّبَّرلا عم  َِكتریسم 
َّنإ  . هیلإ ُجاتحت  اِمل  ًابلط  كسفن  ىلإ  الو   ، مھَفلل
ةَّوقلا كیطعُیس  وھو   ، كَحاِفكو َكملأ  ىري  هللا 

’’. كلذ ُعیطتسي  هَدحو  . هللا  راصِتنالل

، لاقو  . هَسأر أطأطو   ، ءطُِبب هَسََفن  سویثیمورپ  َرَفزَف 
َّيلإ اًِمّلكتُم  َّبرلا  ُعمسأ  : ‘‘ جَرَفلا نم  ٍریثكب  اًرِعاش 
ِتنأ  ‘‘ . نزُحب َمستباو  هَسأر  َعفر  َّمُث  ِكَتطِساوب .’’
َْتناك دقو   . يضاملا يف  اھُتفرع  ٍةَدحاوب  يننيِرّكذُت 
َعجرأ َّالأ  ُتدك  اھلجأ  نم  يتلا  بابسألا  نم  اًدِحاو 
ٍةقيرطب اًضيأو   ‘‘ . هؤامیِس تَّقرو  تیبلا .’’ اذھ  ىلإ 
ينعَفد يذلا  ببَّسلا  نم  اًءزُج  يھ  تناك   ، ةبیجع

’’. عوجُّرلا ىلإ 

سویثیمورپ َطقسأ  دقل   . ةَّسدَھ َبلق  ُّبَّرلا  َكَّرحف 
. هسفن َلخاد  ُمِدتَحي  اًعارص  َفشكو  ِهتداعس  َعانق 

؟ كلذ نم  َّلقأ  َيھ  َلعفت  نأ  ُلَقعُیفأ 
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: ‘‘ ةَّقرب َتلاقو   ، هيََدي نم  اھيَدي  َتبحس 
. اَھباِقن تَعفر  َّمُث  سویثیمورپ .’’

تَرَّیغت َّمُث   ، ةقَفَشو ٍروفُنب  اِھبودُن  ىلإ  َقَّدحف 
. هؤامیِس

!’’ هللا هللا،  اي  - ‘‘ اھَفَرع ذإ  َّشجأ - ٍتوَصب  َسمھو 
، اھیَكِرَو َلوح  هیَعارِذ  َعضوو  هیَتبكُر  ىلع  اثج  َّمُث 
ًةَّرم مك  يَملَعت  نأ  ِكُِنكمُي  ال   ‘‘ . اھنضح يف  هَسأرو 
َفیك ِتيأر  دقل  ىرخُأ ! ًةَّرم  ِكعم  مُّلكَّتلا  ىلإ  ُتقُت 

يِنتببحأ َكلذ  عمو   . ُتنك اذام  ِتِملَعو   . ُتشع
’’. ةَّراسلا َةراشبلا  يِنتغَّلب  ُثیحب  ًةياِفك 

ول امك  نكادلا  سویثیمورپ  َرعش  ةَّسدَھ  تَدَّسم 
اي  ، اًمئاد هللا  َكَّبحأ  دقل   ‘‘ . اًدلو ُلازي  ام  َناك 

. انیَقَتلا انَّنأ  ّصلا  ةفدِ ِلیبَق  نم  نُكي  مل   . سویثیمورپ
اھُتعرز يتلا  روذُبلا  تناك  ْنإ  ُّطق  ُتملَع  ام 
ِةَعِضب َلبق  ديدج  نم  َكُتيأر  ىَّتح   ، كیف لَّصأتتس 

دق َكَّنأ  َملعأ  نأ  َحَرَفلا  َمظعأ  ام   ، اًّقح  . عیباسأ
!’’ اًضيأ َتنأ  َِكبلق  يف  عوسي  َّبرلا  َتِلبق 

اًروذُب َتعرز  دقل   ‘‘ . هسأر ىلع  اھُدي  تَّرقتساو 
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َرمأ ُّبَّرلا  َّلوَتیلف   . سویثیمورپ اي   ، اًضيأ َتنأ 
ْتَّسحأو  ، اًدَّدجُم هَرعش  ْتَدَّسم  َّمُث  كِقيدص .’’

. يخرَتَست ِهتالَضَع 

’’. يتِدّیس هآ  : ‘‘ لاقو

ِيّنأ َملعت  نأ  كنم  ُديرُأ  امَّنإ   ‘‘ . ةبآكب تَمستباف 
نم مك  تنأ .’’ ُعراصتت  ام  ِردَقب  يضاملا  عم  ُعراصتأ 
ُةَّيأ ْلَّصأتت  مل  كلذ  عمو  ؟  ایلوج يف  ْتَعرز  ِروذُبلا 

. دعب ٍةرذب 

؟ اذامل ؟  ُّبر اي   ، اذامل

يف اًرِظان   ، اھنع َعجارتو   ، هَسأر سویثیمورپ  َعفر 
ال  ‘‘ . ماكحإب امُھَكسمأو  اھيَدي  َطَقَتلا  َّمُث   . اھھجو
هَّنأ نآلا  يل  َنَّیب  دقو   ، حلاص َّنإ هللا   . ءاجَّرلا يِدقفت 
ُّعشي هُھجوو   ، ّمات ٍنیَقیب  َمَّلكت  دقو  نَمیَھُم .’’
كلذ َنوكي  نأ  ُلَقعُي  فیك   . ًةَّیح  ، انھ ِتنأ  اھ   ‘‘ . اًحَرَف

’’ ؟ هتئیشمب َّالإ 

ُةَّیصخشلا اھُتجاح  ْتَقرتخا  امَدعب   ، ْتََكب ٍذئدنع 
. ًاّیتاذ ضورفملا  اھئودُھ  َحطس  عیجشتلا  ىلإ 
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. اَھيِّزعُي يكل  هُسَفن - تَّدُر  دقو  سویثیمورپ - َماقف 

837



٣٥

امو  . بابلا َعرقي  نأ  َنود  ِهتَِدلاو  ةَراد  سُقرَم  َلخد 
ِتَعقوأف  ، ةَّباش ٌةدبع  هتأر  ىَّتح   ، جَرَّدلا َدِعَص  ْنإ 
ُِدّیَّسلا : ‘‘ تَحاصو  ، اھُلِمحت تناك  يتلا  ّصلا  ةَّینیِ
ِمُّطحت ُءادصأ  لْياتسيَرپلا  يف  تَدَّدرتو  سُقرَم ’’!
َطقَتلِتل ةعرُسب  ْتَّرخ   ، تَرِعُذ ذإو   . روَِّلبلاو فَزَخلا 

انأ : ‘‘ نیَتعِسَّتُم نیَنیَعب  َتلاقو   . جاجُّزلا َرَِسك 
’’. كارأ نأ  عَّقوتأ  مل   . ةفِسآ انأ   . يِدّیس  ، ةفِسآ

امك  ، ةَّراس ٌةأجافُم  - ‘‘ ُلَع نم  اھل  اًمِستبُم  لاقف -
ملف  ، اھَمسا َرَّكذتي  نأ  َلواحو   . اھاَّدخ َدَّروتف  وجرأ .’’

اھارَتشا هابأ  َّنأ  َرَّكذت  دقو   ، ةلیمج تناك   . ْعطَتسي
اًئیش يرِسكت  مل   ‘‘ . سُسفأ ىلإ  ءيجملا  َدیَعُب 

!’’ اًّمھُم

اذام  ‘‘ . ىلعألا قاوِّرلا  نم  اًضكار  سویلويإ  َلبقأ 
. فَّقوتف  ، سُقرَم ىأرو  ؟ ’’ دَحأ ىَّذأت  لھ  ؟  ىرج

!’’ يِدّیس ‘‘

’’. سویلويإ  ، ليوط ٌنامز  ىضم  : ‘‘ سُقرَم َلاقف 
. هَدي َّدمو 
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ُریغ َشوقنملا  سُقرَم  ََمتاخ  َّنأ  سویلويأ  ىأرو 
ينحَني أدبو  هِدّیس  َدي  َلَواَنت  َّمُث   . لَءاسَتف  ، دوجوَم

ِِّدّنلا َةحفاصُم  هَِدیب  هَحفاص  سُقرَم  َّنأ  َریغ   ، اھقوَف
سُقرَم َّنإ   . اًكِبترُم َعَجارتو  سویلويإ  ئجوُفف   . ِّدّنلل

عم ِتاَّیمسَّرلا  نوَّطَختي  نَّمم  ُّطق  نُكي  مل  نايریلاڤ 
لھ  ‘‘ . ّكش نود  ِلَمجألا  ِتاَّباشلا  عم  َّالإ   ، دیبعلا

’’ ؟ يِدّیس  ، ًةقَّفَوُم َكُترفَس  تناك 

دقل  . كلذ َلوقت  نأ  َكل  : ‘‘ اًمِسَتبُم سُقرَم  لاقف 
امدنع ُتنُك  اَّمم  ٍریثكب  ىنغأ  ًالُجر  رايِّدلا  ىلإ  ُتدُع 
يدنع  ‘‘ . رورُس ُةرارش  هیَنیَع  يف  تََدبو  ُترَداغ .’’

’’ ؟ يھ َنيأ   . يِّمُأ هب  ُِربخُأ  ٌریثك 

هب سُقرَم  َربخُي  نأ  هیلع  ناك  امف   . سویلويإ َجَعزنا 
ُلعَفیس اذامو   . ًابِسانُم ٍبیحَرت  َربخ  نوكي  نل 

اھَّنإ  ‘‘ ؟ رايِّدلا ىلإ  هعوجُر  دعب  نآلا  ُّباشلا  ُِدّیسلا 
’’. اھِعَجھَم ِةفرُش  ىلع  ةمئان 

؟ راھَّنلا نم  تقولا  اذھ  يف  ؟  ةمئان : ‘‘ اًعِزَج لاق 
دقف ديدج .’’ نم  ىَّمُحلا  ُراودأ  اھَّلعل  ؟  ةضيرم َيھأ 

. هلیحر َلبق  ىَّمُحلا  نم  ٌتابَون  اھُذخأت  َتناك 
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هجو ىلع  سیل   . ةضيرم ْتَسیل   . يِدّیس ال،  ‘‘
’’. ةَّقِّدلا

’’ ؟ ةَّقِّدلا هجو  ىلع   ، اھب ام   ‘‘ . سُقرَم َمَّھجَتف 

ُلِمعتست يھو   . مَّلكتت وأ  َيشمت  نأ  اھُنكمي  ال  ‘‘
’’. ًالیلق ىنمُیلا  اھَدي 

ًىطُخب َقاوِّرلا  َزاتجاو   ، ًابوعرَم سُقرَم  هاَّطخَتف 
. بابلا ىلإ  هلوصُو  َلبق  سویلويإ  هَعطاقو   . ةعساو

’’. يِدّیس  ، اھاَرت نأ  َلبق  َّيلإ  ِغصأ   ، ًءاجر ‘‘

!’’ عوضوملا میمص  يفو   ، ةعرُسب ْمَّلكت   ، اًذإ ‘‘

اھاوِقل ٍةدقاف  ُریغ  يھف   ، هیلع ودَبت  ام  َمغُر  ‘‘
ِدقو  . لاقُي امو  اھلوح  يرجي  ام  ُمھفت  اھَّنإ   . ةَّیلقعلا

’’. رخآلا انِدحأ  ِةَبطاخمل  ًةقيرط  انرَكتبا 

هَّمُأ ىأرف   . عَجھملا َلَخدو   ، ًابناج سُقرَم  هَحازأ 
دقو  . ریغص ٍشرَعب  َهبشأ  ٍّيسرُك  ىلع  ًةسلاج 

، ٍخارَِتب ِّيسرُكلا  عارِذ  ىلع  ًةعوضوم  اھُدي  تناك 
ىًقلُم اھُسأر  ناكو   . ةدودمم ُةلیحَّنلا  اھُِعباصأو 

. سمَّشلا َءفِد  ُبَّرشتت  تناك  ول  امك  ءارولا  ىلإ 
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. ةِدّیج ٍلاح  يف  ْتََدب  ذإ   ، عُراسَّتلا نع  هُبلق  َفَّقوتف 

ِتارُّیغتلا َنياع  هَّنأ  َرثكأ  اھنم  هبارتقا  َلبق  نُكي  ملو 
. هُبلق َرطفنا  ِدقو  يِّمُأ ’’! : ‘‘ ةَّقرب لاقف   . اھیف َةَّینََدبلا 

اِھنبا ِلجأل  ْتَّلص  دق  تناكو   . اھیَنیَع يبیف  ْتَحتف 
َهتوَص ْتَعِمس  اَّم  ُّطق لـ أجافُت  مل  ُثیحب  اًّدج  اًریثك 
دقو  . ةفرُّشلا ىلع  اھَمامأ  اًِفقاو  هل  ايؤر  تَرصبأو 

- اًمیسو ناك  هَّنإف   . اًِفلتخُم ْنكل   ، ناك اَملثِم  ادب 
، اًّنس َربكأ  ْنكل  نیَتَّیلوجُّرلا - ةَّوُقلاو  ِةقاشَّرلا  َلاثِم 

ِضُّرعَّتلا ءاَّرج  نم  ٍّيزنورب  ٍنول  تاذ  هُتَرََشبو 
ىلع َّرخ  اَّم  ـ لو  . ًةیناث يِّمُأ ’’! : ‘‘ لاق َّمُث   . سمَّشلل

. ّيقیقح هَّنأ  تَفَرع   ، اھَِدیب َكَسمأو  اھَمامأ  هیَتبكر 

’’ ... هآ ه ه ‘‘ 

.’’ تیبلا ىلإ  ُتعَجر  دقل   . انھ انأ   ، معن ‘‘

ام َّلك  َّنكلو   ، اھیَعارِذب هَقِّوطُت  نأ  ًةتیمَتسُم  تَدارأ 
. يكبتو ًةسلاج  ىقَبت  نأ  وھ  هُعیطَتَست  َْتناك 
. اھَسبَح َتلواحف   ، اًّدج اًریثك  اھُعومُد  هْتَقياضو 

. ِفَجتَرت ىنمُیلا  اھَُديو   ، ’’ ... هآ ه ه : ‘‘ َتلاقف
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تَقرورغا ِدقو   ، ’’ نآلا ٍریَخب  ُلاوحألا  ُنوكتس  : ‘‘ لاق
. هانیَع

دقل  ‘‘ . اھِفتَك ىلع  هَدي  َعضوو  سویلويإ  َبرتقا  َّمُث 
’’. ِكُنبا َعَجر 

َسمل اھب  يتلا  ّدولا  ةَّيِ َةقيرَّطلا  سُقرَم  َظَحالف 
. لجرلا ِيَنیع  َةرِظن  ىأر  اًضيأ  كلذك   . هَّمُأ سویلويإ 

. بَضَغلا ُةرارح  تَعفتراف 

نع ٍقفِرب  َعومُّدلا  اًحِسام  سُقرَم - اھل  لاقو 
َلضفأ ِكل  ُدجأس   . ىرخُأ ًةَّرم  ِكَكرتأ  نل  - ‘‘ اھيَّدخ

’’. لاملا َهيرتشي  نأ  َِنكمُي  ٍبیبط 

، ًالعف ٍبیبط  ُلَضفأ  اھَنياع  دقل  : ‘‘ سویلويإ لاقف 
دق هُلعف  ُِنكمُي  ام  ُّلك   . ةفلك ةَّيأ  رِخَّدن  مل   . يِدّیس

’’. لِعُف

َّنأ اًنیقي  َملَع   ، سویلويإ يَنیَع  يف  سُقرَم  َرظن  ذإو 
دقف  . اًضيأ َءاتسا  هَّنأ  ریغ   . ةقیقحلاب َقطن  َدبعلا 

ِهتِدّیسل اًصِلخُم  ُدبَعلا  َنوكي  نأ  باوَّصلا  نم  ناك 
ىدل اھَّسحأ  يتلا  َرعاشملا  َّنكلو   ، اًمامت
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َناك امَّبَرل   . ریثكب كلذ  نم  َقمعأ  تناك  سویلويإ 
اذھ يف  رايِّدلا  ىلإ  هب  ىتأ  نَم  وھ  حلاصلا  ُهلإلا 

. نیحلا

ٍزیكرتب اًقِّدحُم   ، هِّمُأ ىلإ  هھاِبتنا  َلِماك  سُقرَم  َداعأ 
ٍةَّدِحب هَتَقلمَح  ْتَّقلت  فیك  ىأرو   . اھیَنیَع َلِخاد 

، ةِھّبنتُمو ًةَّیلج  نیَنیعلا  ىدحإ  تناك  دقو   . ةِلثامُم
ِذإ اًئطخُم  ُتنُكأ   ‘‘ . ةمتاقو ةمئاغف  ىرُخألا  اَّمأ 

’’ ؟ ةَّیحیسم ِكَّنأ  ُتدقتعا 

. نیتَّرم اھیَنیَعب  تَفرطف 

’’. اًئطخُم نُكت  مل  : ‘‘ سویلويإ لاقو 

ٌلُجر يل  لاق   ‘‘ . اھنع هيَرظانب  سُقرَم  ْحِشُي  مل 
نینمؤم ِكلانھ  َّنإ  لیلجلا  ِرَحب  ئطاش  ىلع 
سیلأ  ، يلجأل ِتنأ  ِتیَّلص  دقل   . يلجأل نوُّلصُي 

’’ ؟ كلذك

. ًةیناث امُھتَحتف  َّمُث   ، لھَم ىلع  اھیَنیَع  تَضمغأف 

يذلا َدحاولا  َرمألا  َفَرع  دقل   . سُقرَم َمستباو 
اي  ، اذھ يِِملعا   ، اًذإ  ‘‘ . مظعألا َءازَعلا  اھیتؤیس 
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ىلإ ُتيَدتھا  ِدقل   . َتبیجُتسا ِدق  ِِكتاولَص  َّنأ  هاَّمُأ :
يف سویلینرُك  هُمسا  ٌلُجر  يندَّمع  دقو   . حیسملا

’’. لیلجلا ِةریَحُب 

ه هآ  َتلاقو ‘‘ :  . ديدج نم  ِعومُّدلاب  اھانیَع  تقَّلأتف 
ْتََجلَتخاو  . ركُشو ٍدمَح  َةدُّھنت  َكِلت  َتناك  دقو  ه ه ’’!

. اھُدي

َلِماك ىقلأ  َّمُث   ، اھتحار َلَّبقو   ، هِّمُأ َدي  سُقرَم  َلَواَنت 
. هِّدخ ىلع  اھَِدي 

ىلإو  ... ِكَیلإ  . يِّمُأ اي   ، رايِّدلا ىلإ  ُتعَجر  دقل  ‘‘
!’’ هللا
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٣٦

سُقرَم َثكم   ، ةیلاتلا ةلیلقلا  ماَّيألا  ىدم  ىلع 
. ةظِقیَتسُم اھیف  تناك  ٍةظحل  َّلك  هِّمُأ  ِةَّیعَمب 

ىكحو  . سُرَیتاس ِهئاقلو  ِهترفَس  نأشب  اھَربخأف 
َبَرِخ هَتيؤرو   ، سدُقلا ةنيدم  ىلإ  هتلحر  نع  اھل 
ُمیھاربإ َدَّدم  هیلع  امَّبر  يذلا  ِرَجَحلاو   ، لكیھلا
نأشب اھَربخأ  َكلذك   . ًةقَرحُم ِهِداعصإل  َقاحسإ 

ارزع َماق  َفیكو   ، احيرأ ىلإ  قيرطلا  ىلع  ِصوصُّللا 
ِنأشب اھثَّدحو   . ِهتایح ِذاقنإب   ، اثاَفت  ، هُتنباو نیكايراب 

يف هتَفرص  َفیكو   ، نیيان ِةيرق  يف   ، ةروُبَد  ، زوجَعلا
غارفلاو ِسأیلاب  َثَّدحتو   . لیلجلا ِرحب  ىلإ  ِهقيرط 

. َراِحتنالا ِهَتلواحُم  نأشبو   ، امھب َرعش  ِنيَذَّللا 
َسُتیلكاراپ نأشب  َثَّدحت   ، بُّیھتو ٍریقوَتب   ، اًریخأو

. ّبَّرلاو

ِيّنأ َُملعأ  امَّنإ   . يِّمُأ اي   ، ُتقِرَغ لھ  يردأ  ُتسل  ‘‘
اھَدي َكَسمأ  َّمُث  ًاّیح .’’ ُتثِعُب  دق  ِيّنأب  ُترعش 
انأو : ‘‘ فاضأو  ، ةقیشرو ًةقیقر  ُلاَزت  ام  تناك  يتلا 
يف هَروضُح  ىرأ  ِيّنإ   . ٌّيَح َعوسي  َّنأ  َنآلا  َُملعأ 
َكلذ هل  َتلاق  ذإ  ةَّسدَھ  َرَّكذتو  انَیلاوَح .’’ َِملاعلا 
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ادبف  ، نآلا اَّمأ   . ًةوابَغ َكلذ  َبِسَح  َكاذنآ   . ةَّرم َتاذ 
ِّلُكلا َرثكأ  هارأ  ِيّنإ   ‘‘ . هنم َّرَفَم  الو  ءالجب  اًحضاو 
َرثكأو سویلینرُكو  ةروُبَد  ِلثِم  ٍصاخشأ  ِبولُق  يف 

. نیحلا كاذ  ذنم  مھُتیَقتلا  امھَریغ  ٍةرَشَع  نم 
ىأر دقل  ليوط .’’ ٍنامَِزب  َكلذ  َلبق  هُتيأر  ِيّنكلو 

. ةطیسب ٍةَّباش  ٍةدبَع  ِةایح  يف  َّبرلا 

’’ ... اد  ... اھ ‘‘

. اھَِدي َقوَف  هَدي  َعَضوو  هَسأر  أطأطف 

’’ ... اد  ... اھ ‘‘

ُقَّلعتي ام  َّلك  ُرَّكذتأ   . يِّمُأ اي   ، اًضيأ اھُرَّكذتأ  ِيّنإ  ‘‘
’’. اھب

’’ ... اد  ... اھ ‘‘

’’. اًضيأ اھُدِقتفأ  انأو  ‘‘

’’ ... اد  ... اھ ‘‘

َلاز ام  يذلا  َنزُحلا  اًِحفاكُم   ، هَسأر َعفر  َّمُث 
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!’’ ّبَّرلا َدنع  َيھ  : ‘‘ َلاقو  . ًانایحأ هیلع  يلوَتسي 
َریغ  . كلذب هملِع  ءاَّرج  نم  ءازَعلاب  ُرعشي  ول  ًاِیّنمتُم 

: ةَّسدَھ  . ُّطَق لِمَدني  مل  ٍحرُجك  َناك  اَھنادقُف  َّنأ 
هَّنأ َنكمأ  َفیك   . ّبُحِلل ًةفِدارُم  هَدنِع  َتناك  ٌةِملَك 

؟ ّدحلا كاذ  ىلإ  ًالَّفغُم  َناك 

’’. هآ ه ه ‘‘

. هِّمُأ ََقلَق  َِنّكسُي  نأ  ًالِواحُم  ششْشا ’’! : ‘‘ لاقف
ِنَیتدِقَّتُم َهبِشو   ، اًّدج نَیتَّداح  اھانیَع  تََدب  دقو 

ُرمألا ناك  اذإ  ًةیناث  اھنأشب  َمَّلكتن  نل   ‘‘ . ًابَضَغ
’’. اذكھ اًریثك  ِكُجعزُي 

. نَیتَّرم اھیَنیَعب  تَفرطف 

نأ اھل  يغبني   ‘‘ . صرِحلا ُمئادلا   ، سویلويإ لاقو 
’’ ... ُبیبَّطلا لاق  دقل   . يِدّیس  ، حيرَتَست

هیَعارذب هَّمُأ  سُقرَم  َعفر  َّمُث  يل .’’ َتلُق  دقل   ، معن ‘‘
: اھَّدخ ًِالّبقُم   ، لاقو اھمَون .’’ ِةفرُغ  ىلإ  اَھلمحو 

’’. دَعب ام  يف  اًدَّدجُم  ُثَّدحتنس  ‘‘

سویلويإ ِهجو  يف  َرظنو  سُقرَم  َبصتنا  َّمُث 
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نم سویلويإ  َجَرخف   . بابلا َوحن  أموأو   . ًةرشابُم
. ةفرُغلا

ٍمَوي ِلَّوأ  يف  ّصلا  َةَّینیِ ِتَعقوأ  يتلا  ُةاتفلا  ِتَسلجو 
ِبرُقب ِدعقملا  ىلع   ، تیبلا ىلإ  سُقرَم  عوجُر  َدنع 
امدنع ينيدان   ‘‘ . هِّمُأ ِةحار  ىلع  َرھسَتل  ريرَّسلا 

’’. ظِقیتست

’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

ناكو  . موَّنلا ةفرُغ  َباب  هَءارو  سُقرَم  َقلغأ 
ىلع ِّلِطملا  نيزبارَّدلا  َدنع  اًفقاو  سویلويإ 
اًّنس ِربكألا  ِلُجَّرلا  ىلإ  سُقرَم  َرظنف   . لْياتسيَرپلا
نیبو كنیب  ُةقالعلا  ام   ، طبَّضلاب  ‘‘ . نیَتمومزم نیَنیَعب 

’’ ؟ يتَدلاو

’’. يِدّیس  ، اھُدبَع انأ   ‘‘ . سویلويإ ُهجَو  َعقُتماف 

’’ ؟ اھُدبَع ‘‘

’’. للَّشلاب َْتبیصُأ  ُذنم  اھب  َءاِنتعالا  ُتیَّلوت  دقل  ‘‘

’’ ؟ كلذ َلبقو  ‘‘
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ٍءيش َّيأ  لُقت  ال  : ‘‘ ئداھ ٍتوَصب  سویلويإ  لاقف 
’’. هیلع مَدنت 

ىَّتح َتنأ  نَم   ‘‘ . اًعيرس سُقرَم  ُبضغ  َراثو 
’’ ؟ ينرُمأت

لوقأ ِيّنكلو   . يِدّیس  ، مكُدبَع ِيّنأب  َكل  ُِمّلسُأ  انأ  ‘‘
ٍلكشب ُِسكعَنت  ةدحاو  ًةملك  يل  َتلُق  اذإ  اذھ : كل 

ناك امك  َكُبرضأسف   ، ِكتَدلاو ِقُلُخ  ىلع  ٍساق 
!’’ ِبقاوعلل ًاَّبتو   ، كلذ كوبأ  َلعفي  نأ  ُِنكمُي 

هُنأش  ، سویلويإ ناكو   . ًالوھذَم سُقرَم  هیلإ  َقَّدحف 
ًةیفاك تناك  هذھك  ٍتاملك  َّنأ  َملعي   ، سُقرَم ُنأش 
ِكتاملكب يلاؤس  نع  َتبجأ  دقل   ‘‘ . ِهبلَصب ِرمألل 

’’. ةرِّوھَتملا

. بلقلا نم  ٌةرداص  لب   ، يِدّیس  ، ًةرِّوھتُم تسیل  ‘‘
’’. تاِدّیسلا ُفطلأ  اھَّنإ 

ةقيرطلا ِلثِمب  يُِّمأ  َكُّبحُتأ   ‘‘ . هنانسأب سُقرَم  َّرصف 
’’ ؟ تنأ اھُّبِحُت  اھب  يتلا 

!’’ دیكأَّتلاب ال ‘‘
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َعِضب َةفرُغلا  َلخد  دقف   . اًنِّقیتُم سُقرَم  نُكي  مل 
. هتَدلاو عم  هَدحو  سویلويإ  ناك  امیف  ٍتاَّرم 

مُّلكتلا َدنع  ةزَّیمُم  ٍةَّقر  ىلع  دبَعلا  ُتوَص  َلمَتشاو 
سویلويإ اھَعفر  امَدعب   ، ةَّرم َتاذ  اھَّنإ  َّمُث   . هِّمُأ ىلإ 

. ًةیِضار ِهِفتَك  ىلع  اھَسأر  تَقلأ   ، ّيسرُكلا نع 

َلایِح هِروعُش  ِةقیقحب  اًنِّقیتُم  سُقرَم  نُكي  ملف 
َرُعشي نأ  يف  َّقحلا  هل  َّنأب  اًنِّقیتُم  الو   ، امِھتقالَع

؟ هَیلإ هُّمُأ  تَجاتحا  اَّم  لـ َوھ  ناك  َنيأ   . ءيش ِّيأب 
ًاِیّبلُم  ، اھب ءاِنتعالل  ٍةظحل  َّلك  سویلويإ  َسَّرك  دقل 
َينافت َّنإف   . اًصيرحو اًِھّبنتُم  َناكو   . اھيََدل ٍةَجاح  َّلُك 

َلِعف َناك  لب   ، بجاو َةلأسم  نُكي  مل  سویلويإ 
. ّرِمتسم اً ٍةَّبحم 

َرعش دقل   . نيزبارَّدلا ىلع  هيَدي  سُقرَم  َعضو 
. يعَبطب ٌرویَغ  انأ  : ‘‘ فَرتعا َّمُث  نمو   . ًةأجف لَجَخلاب 

’’. هب ُرَخفأ  اَّمم  اذھ  سیلو 

’’. كَّمُأ ُّبِحُت  َتنأ  ‘‘

اًرذُع ينیتؤي  ال  كلذ  َّنكلو   ، اھُّبِحُأ انأ   ، معن ‘‘
اي  ، ينْحماس  . تاماِھّتا ةَّيأ  َكَّدِض  َقوسأل 
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انأ  . ةَّیح يِّمُأ  تناك  ام   ، َكؤانتعا الول   . سویلويإ
!’’ كل ٌركاش 

ىََدل هَسمل  يذلا  رییغَّتلا  َلایِح  سویلويإ  َلِھُذ 
. ّطَق ُهآر  نأ  ِقبَسي  مل  ٌعُضاوت  هیف  ناك  دقف   . سُقرَم

. يِدّیس  ، ءيش ِّيأ  ِنأشب  َقلقت  ْنأل  َيعاد  ال  ‘‘
’’. رثكأ َءيش  الو   ، ٌدبَع انأ   ، ِكتَِدلاو ىلإ  ةبِسّنلابف 

دق َناك  هَّنإف  كلذ .’’ نم  ُرثكأ  اھیلإ  ِةبِسّنلاب  َتنأ  ‘‘
َثَّدحت اَّم  لـ هِّمُأ  يَنیَع  يف  َةَّصاخلا  َةرظِّنلا  ىأر 

، سویلويإ ِِفتَك  ىلع  هَدي  َعَضوف   . اھیلإ سویلويإ 
!’’ ُّزعألا اھُقيدص  َتنأ  : ‘‘ ًالئاق
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٣٧

َّالإ  ، هَتخُأ ٌدَحأ  َرُكذي  نأ  سُقرَم  َرظتناو   . ماَّيألا ِتَّرم 
َلأسف ُلوضُفلا  هَعفد   ، اًریخأ  . اھْرُكذي مل  اًدحأ  َّنأ 

. ةَّرم ِرِخآ  ایلوج  مھْتراز  ذنم  ٍةَّرم  رخآ  نع 

’’. يِدّیس  ، روھُش ِةَّتِس  وحن  : ‘‘ سویلويإ َباجأف 

’’ ؟ روھُش ُةَّتس  ‘‘

’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

’’ ؟ يتَدلاو َةلاح  ُفِرَعت  لھ  ‘‘

انْلَسرأ  . لھَج يف  اھَكُرتِنل  اَّنك  ام  : ‘‘ سویلويإ لاق 
ایلوج ُةِدّیَّسلا  ِتءاج   . يِدّیس  ، تاَّرم َعضب  اًربخ 

’’. ِكتَِدلاو َِةلاح  َلایِح  اًریثك  ْتَقياَضتو   . ًةَّرم

َءانَع اھَسفن  ِْفّلكُت  مل  ُثیَحب  اًّدج  تَقياضت  ‘‘
. ِهتخُأ ىلع  ٍةیبان  ٍةِملَكب  َهَّوفت  َّمُث  ًةیناث .’’ ءيجملا 

ِهيََدیب اھَقُنخي  نأ  َدارأ  دقل  ؟  ّبر اي   ، اھْحِماس
ذإ  ، اًديدش اًقفَخ  ُقُفخي  هُبلق  َعرشو   . امھیَتلك
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. ظیَغلا هَرمغ 

نم اًِقلَق   ، ةَّيداِقتنالا ِهتاِملَك  ىلع  سویلويإ  َمَدن 
. ةَّیقیقحلا ایلوج  لاوحأل  اھِسكَع  مَدَع  ِلامتحا 
ِمدع َببس  يرَدي  نُكي  مل   ، ءيش ِّلك  َمغُرف 
ىلإ أجلي  نأ  هل  ِِقفاوُم  ـ لا نع  اًدیعب  ناكو   ، اھعوجُر
َءارو ًةنكمُم  ًابابسأ  َسَمتلاو   . تاضارتفا ةَّيأ 

’’. يِدّیس  ، ریَخب ُدَبت  مل   ‘‘ . اھلامھإ

ِةلیللا يف  اھِركُس  َبقاوع  يناعُت  تناك  امَّبُر  ‘‘
’’. ةقباسلا

هَّنكلو  ، كاذنآ هَنیع  َلؤاسَّتلا  َحرط  دق  سویلويإ  ناك 
’’. اًّدج ًةلیحن  تناك  دقل   ‘‘ . هب َّرِقُي  مل 

ِلامھإ نع  ُعفادُت  َتنأ   ‘‘ . روتُفب سُقرَم  هیلإ  َرظن 
’’ ؟ يتخُأ

َّنإ  . يبیف ةِدّیسلا  وھ  دیحولا  يِّمھ   . يِدّیس ال،  ‘‘
’’. اِھتنبا َعوجُر  ُرظتَنت  ََكتَِدلاو 

. هجولا َحلاك   ، هَسأر سُقرَم  َحاشأف 
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، تنأ َكتَرظتنا  اَملثِم  ایلوج  ةِدّیسلا  ُرظتَنت  اھَّنإ  ‘‘
’’. يِدّیس

: اًِمّكھَتُم َلاقو   ، سُقرَم ِّدخ  يف  ٌةلَضَع  تَشعترا 
’’. فیطَّللا َكِریكَذت  ىلع  َكل  اًركُش  ‘‘

ِببَّسلا ىلإ  َيدَتھن  نأ  ةمكِحلا  نم  ُنوكي  دق  ‘‘
’’. يِدّیس  ، ایلوج عجرت  مل  ِهلجأ  نم  يذلا 

نأ يعسُو  يف  : ‘‘ ةعِذال ٍَةيِرخُسب  سُقرَم  لاقف 
يتخُأ َّدض  هابالاك  تناك  دقل   . اًفیصح اًنیمخت  َنِّمَخُأ 
َبیصُي نأ  َْتیِشخ  اھَّنإف   . يِّمُأب ُقَّلعتي  ٍرمأ  ِّيأ  يف 

. ةَّشَھ ًةكحض  َقلطأو  ةقاِیّللا .’’ نم  ٌلیلق  ایلوج 

ُذنم سُسفأ  تَرداغ  سویناتنُف  اڤیش  هابالاك  ‘‘
’’. ةنس

َّيأ  . قِّوشُم ٌرمأ   ‘‘ . ًاِبّجعتُم هَرظن  سُقرَم  َعفرو 
’’ ؟ يتخُأ ِلاوحأ  نع  َتعمَس  َرخآ  ٍءيش 

ىلإ َكِرَفَس  َدعب  َلَحَر  اًضيأ  ایلوج  َجوَز  َّنأ  ُعاشُي  ‘‘
مل  ، يملِع ِّدح  ىلعو   . ةلیلق ٍرُھشأب  نیطَسِلف 

’’. ْعجري
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ایلوج  ، اًذإ  . ریكفتلا يف  سُقرَم  َقرغَتساف 
اَّمم َرثكأ  َكلذ  نُكي  مل   . تَرجُھ ُةنیكسملا 
يف ؟  سُميرپو هابالاك  نم  اھَرَّذح  اَمأ   . هتَّقَحَتسا
هابالاك َّنأ  َّدُب  الف   . ىرج دق  ام  َنِّمخي  نأ  هِعسُو 

ِدقف سُميرپ  اَّمأ   . اھنم تَّلم  ىَّتح  ایلوج  َتلَمعَتسا 
ٍلام َّيأ  ًاّیجھنم  ایلوج  ِبلَِسل  ٍةصرُف  َّلُك  َزھتنا 

. هیلع َيلوَتسي  نأ  َعاطَتسا 

؟ نآلا اھُلاح  َفیك   ، ىرُت

؟ رمألا َهینعي  نأ  يغبني  اذاملو 

ََرت مل  ْذإو   ، ًةثیغَتسُم امھِّمُأ  ىلإ  ایلوج  تءاج  امَّبر 
َنوكت نأ  اًمَوي  اھقَُري  مل  ایلوج  َّنإ   . تَرداغ نوَع  َّيأ 
َفیك َرَّكذت  دقو   . ضيرم ٍصخش  ِّيأ  نم  ٍةبُرقُم  ىلع 
َةلئاعلا امُھوبأ  ىعدَتسا  اَّم  لـ ةفرُغلا  نم  ْتَّرف 

. هِراضِتحا ِشاِرف  ىلإ 

. لؤاستلا نع  هَسفن  َْكلامَتي  مل  هَّنأ  َریغ 

’’ ؟ ًةضيرم ْتََدب  اھَّنإ  َتلُق  ‘‘

’’. يِدّیس  ، معن ‘‘
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. ایلوج َّدض  اھَنیب  ىوقألا   ، ةبِراضتُم ُرِعاشَم  هتَجلاخ 
ناكو  ، ّبَّرلا هُديرُي  امب  اًّداح  اًملِع  اًمیلَع  ناك  دقل 
دقل  . رمألا كلذ  ِهتَحفاكُم  يف  ءاوَّسلا  ىلع  اًّدتحُم 
ٌسرُت هل  َنوكي  يك   ، ایلوج هَتلعف  ام  َرَّكذتي  نأ  َدارأ 
نُكت مل  َيھف   . ةقیقَّرلا ِرِعاشملا  نم  ِديزَملا  َّدض 

. َةنادإلا ِطَقَف  ْتَّقحَتسا  َِلب   ، ةَّقر َةَّيأ  ُّقحتست 

امَّبر روھش ! ُةَّتِس  : ‘‘ ٍّرِھَفكُم ٍهَجوب   ، َلاق ََّمث  نمو 
’’. ةَّدملا َكِلت  ِءانثأ  يف  تتام 

ِتوَص يف  ةرتافلا  ةالابُمَّاللا  نم  سویلويإ  َجعزنا 
اذإ اذامو   ‘‘ ؟ ِهتخُأ َتوَم  اًّقح  ىَّنمتي  ناكأ   . سُقرَم
نأ َِكتَِدلاو  ِنأش  نم  ؟  يِدّیس  ، تتام دق  ْنُكت  مل 

َةِدّیَّسلا َنأ  تَِملع  ول  لابلا  ِةحار  نم  ٍديزمب  َمعنت 
’’. ةافاعم ًةمیلس  ایلوج 

ناك سویلويإ  َّنأ  َملع  دقل   . سُقرَم ُهجو  َبَّلصت 
وھف  ، هلجأل تَّلص  دق  هُّمُأ  َتناك  اذإف   . ّقح ىلع 

. ایلوج ِلجأل  تَّلص  اھَّنأب  ٌمیلع 

َرِعاشملا َراثأ  نأ  ِهتخُأ  ِةيؤر  ُلامتحا  َثَبل  امو 
عیباسألا ِنوضُغ  يف  ًةعجاھ  تناك  يتلا  َةلیقَّثلا 
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تَّبھو  ، ةفصاعلا َلبق  ام  ُءودُھ  ىَّلوف   . ةیضاملا
ٍلیَمب ًةَّجاض  ُةیتاعلا  ِةفِطاعلا  ُةفِصاع  َنآلا  هیلع 

وأ ایلوج  ىَري  نل  هَّنإ  َمسقأ  دق  ناك   . ماقتنالا ىلإ 
َلعفي َّالأ  هِسفن  ىلع  ىلآ  اََّملو   . ىرخُأ ًةَّرم  اھَِمّلكُي 
نآلا اَّمأ   . َدبألا ىلإ   ... هِمَسَقب َيفي  نأ  َدَصق   ، كلذ
ةَّصاخلا هَرِعاشم  َيِّحَنُي  نأ  هیلع  َّنأ  َملع  دقف 

. هِّمُأ ِتاجاح  يف  ىرحألاب  َِرّكفُيو   ، ًابناج

ُفِشتكأس  . اًّدج ٌنَسَح  : ‘‘ مُّھجَتب سُقرَم  لاقو 
’’. يھ َنيأ  اًدغ 

، تَِنفُدو تتام  دق  َنوكت  نأ  هللا  نم  ًابلاط  ىَّلصو 
. اھِرمأ َةياِھن  َكِلت  َنوكت  نأ  ىسع 
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٣٨

. ةئیطب ٍتاتیبرَتب  ایلوج  َرعش  ةَّسدَھ  تَدَّسم 
اھنم ُةَدِحاولا  ُلِداعُت  يتلا  َِعلَّصلا  َعَقُر  َْتظحالو 
ِضَرَملل َرَخآ  ٍّلََجت  يف   ، دقَّنلا ِةعطق  َمجح 

، مویلا اًّدج  ًةضوضخم  ایلوج  ُلازت  امو   . ّيلُسانتلا
ةَّسدَھ تناك   . حورُقلا ءاَّرج  نم  اًحَِّربُم  اًَملأ  ًةیناعُم 

، حاَّفُّللا ِةراصُع  نم  ًةلیئض  ًةعرج  اھَتطعأ  دق 
ىلإ ةَِّیّبطلا  ِباشعألا  نم  ًةَّصاخ  ًةفیلَوت  ْتَفاضأو 
ِسمَش َتحت  ًةسِعان  ایلوج  تتاب  نآلاف   . اھماَّمح
َكَّرحف ٌمیسن  َّبھو   . ءودُھب ًةیِخرَتسُم   ، راھَّنلا ِرصَع 
ًالماح  ، شَرتعملا ىلع  ةعوفرملا  ِةَمرَكلا  َقاروأ 
. ةمِحَدزملا ةنيدملا  نم  ةثَِعبنملا  ةَّيوقلا  َحئاورلا 

ِلَصُخلا يف  ًالوزُن  اھَعباصأ  ُرِّرمت  ةَّسدَھ  امَنیب 
ىَّتح َليوطلا  ایلوج  َرعش  ُرِفضت  ْتَذخأ   ، ةَّيريرحلا
ِِفتَك ىلع  َةریفَّضلا  ِتَقلأ   ، تَغَرف اَّم  ـ لو  . اھِرصَخ

، هَنیلُكأت اًئیش  ِكل  ُرِضحُأس  : ‘‘ َتلاقو  ، ایلوج
’’. يتِدّیس

ُتسل  . ةعئاج ُتسل  : ‘‘ ًةدِّھنتُم ایلوج  َتباجأ 
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’’. ءيش َّيأ  ُتسل   . ةبَعتُم ُتسل   . ةناشطع

’’ ؟ يتِدّیس  ، ةَِّصق ِكل  َيكحأ  نأ  ّدََوتأ  نيِ ‘‘

ىلإ تَرظن  َّمُث   ، باجيإلاب اھَسأر  ایلوج  تَّزھف 
’’ ؟ رازَع ُةِدّیس   ، ِيّنَغُت نأ  ِكُِنكمُيأ   ‘‘ . ءاجَِرب ةَّسدَھ 

َباھتلالا َّنإف  ينُِنكمُي .’’ ال   . يتِدّیس  ، ةفِسآ ‘‘
طقف اھَنَكمأ  ُثیحب  ةَّیتوَّصلا  اھَراتوأ  افلتأ  ةمدَّصلاو 
َفزعأ نأ  ينُِنكمُي   ‘‘ . َّشَجأ ٍتوَصب  مَّلكتت  نأ 

’’. ةراثیقلاب

. ةراثِیق َّيََدل  ْتَسیل   ‘‘ . اھيَرظانب ایلوج  تَحاشأ 
اھَمَّطح سُميرپ  َّنكلو   ، ٌةدحاو ِتیبلا  يف  ْتناك 
ُرورُّسلا اھَرواس  دقو  اھَقرحأ .’’ َّمُث  اًَعِطق  اًَعِطق 

تناك ةَّباش  ٍةدبَعب  اھِرّكَذُت  تناك  َةلآلا  َّنأل   ، كاذنآ
. اھِھلإ نع  َمینارت  ُِمّنرُتو  اھَراتوأ  ُرقنت 

ًةدِحاو َيرتشي  نأ  سویثیمورپ  نم  ُبُلطأس  ‘‘
’’. ىرخُأ

ال  ‘‘ . اھنیبَج ىلع  ًةشَِعترُم  اًدي  ایلوج  تَعضوف 
ْتَدَّدب مك   . ةنيزح ًةكحِض  ْتَقلطأو  ِكلام .’’ يدَِّدبُت 
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تَرَّكف اَّم  ـ لو ؟  ةمِرَصنملا ِنینِّسلا  ِنوضغ  يف  يھ 
اھَّنأ ُقِّدصُت  ْدََكت  مل   ، اھتَقفنأ يتلا  غلابملا  يف 

. اذكھ ُشیَعت  َْتتاب 

َيھ  ‘‘ . ایلوج ِِفتَك  ىلع  اھَدي  ةَّسدَھ  تَعضو 
ناكو يتِدّیس .’’  ، ِكُِملؤي ِكَسأر  ُلَعجت  ىَّمُحلا 

، ةریغص ًةلِواط  اِھتكيرأ  ِبناجب  َعضو  دق  سویثیمورپ 
قَرِخلا ضعبو  رَّطَعملا  ءاملا  نم  ٌتَسط  اھیلع 
ةَّسدَھ َتلَّلبف   . ضعب َقوف  اھِضعب  ٍةعوضوَم 
يلِواح  ‘‘ . ایلوج َهجو  ْتَحسمو   . اھتَرصعو اھادحإ 

’’. يمانت نأ 

َّيلع ُّدتشي   ، ًانایحأ  . مانأ نأ  ُعیطتسأ  ينَتیل  ‘‘
ال  ، ىرخُأ ًانایحأو   . موَّنلا َّيلع  ُرَّذعتي  ىَّتح  ُعَجَولا 

’’. مُلحأ ِيّنأل  َمانأ  نأ  ُديرُأ 

’’ ؟ نیمُلحت َِمب  ‘‘

َةحرابلا  . مھُتفَرَع ٍساُنأب  ُمُلحأ   . ىَّتش َءایشأب  ‘‘
’’. سوُيدوالك  ، لَّوألا يجوَزب  ُتَملَح 

. اھیَغدُصو ایلوج  َنیبج  ةَّسدَھ  تَدَّسمو 
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’’. هنأشب ينيِربخأ  ‘‘

ْتَخرتساو هناصح .’’ نع  َطقس  اَّم  هَقُنُع لـ َرسك  ‘‘
ِثُّدحتلا يف  َْتبغرف   . ةقیقَّرلا ةَّسدَھ  ِةيانِع  َتحت 

. هِمومُھ نم  اھَسفن  ًةرِّرحُم   ، َمویلا يضاملاب 
، اًریثك ِلیخلا  َبوكُر  ُدیجُي  نُكي  مل   ، رمألا ئداب  ‘‘
نم ٍسوؤك  َعِضب  َبرَش  هَّنأ  دَعب  ام  يف  ُتعِمَس  دقو 

’’. ِيّنع ثَحبلل  ِهجورُخ  َلبق  رمخلا 

’’. ةفِسآ انأ   ‘‘ . ًابناج َةقرخلا  ةَّسدَھ  ْتَعضو 

. نُكأ مل  انأ  : ‘‘ ةحارص نع  ُّمني  ٍتوَصب  ایلوج  َتلاقف 
، ةفِسآ َنوكأ  نأ  يل  يغبني  ناك   . كاذنآ َسیل 

’’. نُكأ مل  ِيّنكلو 

’’ ؟ نآلا ٌةفِسآ  ِتنأأ  ‘‘

تَِثَبل امو   . اھَتَفَش َْتبلقو  يردأ .’’ ُتسل  : ‘‘ َتلاق
اھُنيَدت لھ  ًانایحأ .’’  ... معن : ‘‘ ةظحل َدعب  َتلاق  ْنأ 

، اھََدي رازَع  ْتَّدم  َّمُث   . ًةِرّتوتُم ایلوج  تَرظتنا  ؟  رازَع
، اًّدج ًةركاش  ایلوج  َتناكف   . ایلوج َدي  تَكسمأو 

ْتَضَمو  ، ةریغصلا ةتباثلا  ةأرملا  َِدیب  تَثَّبشت  ىَّتح 
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ُثحبي ناك  دقف   . ام ٍةقيرطب  يَتطلَغ  َتناك  : ‘‘ لوقت
ٍسُدول ىلإ  ُتبھذ  دق  ُتنكو   . نیَملَعت امك   ، ِيّنع

، مھب ًةفوغشم  ُتنك   . نوبَّردتي نیبراحملا  َدِھاُشأل 
ُتبلط نأ  يل  َقبس   . صوصُخلا ِهجو  ىلع  ٍدِحاوب 
ىلإ ينَذُخأي  نأ  ٍتاَّرم  ِرشَع  َقوف  سويدوالك  نم 
هتاسارد ناك  هب  َينُع  ام  ُّلُكف   . ىبأ هَّنكلو   ، كانھ

َكلذ ُتمئس  انأو   . ةَّيروطاربمإلا يف  نايدألا  نع 
’’. وھ هنم  ُتمئس   ، هَّلك

ينمِغرُي مل  ول  ُّطَق  هنم  َجَّوزتأل  ُتنك  ام   ‘‘ . تَدَّھنتو
هَّنأ َریغ   ، ةنس نيرشِعب  ينُرُبكي  ناك   . يِدلاو
تَضَم َّمُث  ُدَعب .’’ َكلَذ  نم  َربكأ  َناك  ول  امك  َفَّرصت 
امَّلك ْنكلو   . اَھلاعفأ َرِّربُت  نأ  ًةلواحُم   ، اھثيدح يف 

. ةرَّربُم ُریغ  اھَّنأب  اًروعُش  ْتَدادزا   ، مالكلا نم  ْتَرثكأ 
ٍدھع ُذنم  َثدح  دق  ام  اًریثك  َنآلا  اھُبِّذعُي  اذامل   ، ىرُت
نُكت مل  سويدوالِكل  تَرَج  يتلا  َةثِداحلا  َّنإ  ؟  دیعب

. اًّدج ٍةریثك  اھَریغ  َثِداوح  نیب  ًةدحاو  َّالإ 

َةریغص ِتنُك   ‘‘ . ایلوج ِدي  َقوَف  اھََدي  ةَّسدَھ  ْتَعضو 
’’. اًّدج ِّنسلا 

تَرَفَزو َهبِسانُأ .’’ نأ  نم  َرغصأ  : ‘‘ ایلوج َتلاقف 
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سويدوالك َّنأ  ُّنظأ   ‘‘ . ةنيزح ٍةكحِض  يف  اھَسََفن 
مل ِيّنأ  ریغ   ، ىلُوألا هَتجوز  ُتَھباش  ِيّنأل  ينَّبحأ 
هل ُتلَّكش  ِيّنأ  َّدب  ال   . ءيش ِّيأ  يف  اَھلثم  نُكأ 
نم ىلُوألا  ةلیلقلا  عیباسألا  َدعب  ًةلئاھ  ًةمدص 

!’’ جاوَّزلا

’’ ؟ هُتجوز تناك  َفیك  نیفِرعت  لھ  ‘‘

ُتصلخَتسا ِيّنكلو   ، ّكش َنود   ، ُّطق اھِقَتلأ  مل  ‘‘
هِفَغَش يف  هتَكراش  دقو   ، ةفیطل تناك  اھَّنأ 

، باِقّنلا ىلإ  تَرظنو  اھَسأر  ْتَعفر  َّمُث  مُّلعَّتلاب .’’
ٍهجو َّيأ  ىرت  نأ  ُعیطتَست  ال  اھنوَك  ىلع  ًةركاش 
ًانایحأ  . ِهّلك َكلذ  نم  ٍءيش  َّيأ  نُكأ  مل   ‘‘ . هئارو نم 
ًةحیشُم اھَسأر  تَّزھو  ’’ ... ًةِیّنمَتُم ينُدِجأ 

’’. اًعَفن ِيّنمَّتلا  يدجُي  ال   ‘‘ . اھيَرظانب

’’ ؟ يتِدّیس  ، نیَّنمتت اذام  ‘‘

’’. ّلقألا ىلع   ، ًالیلق ََفطلأ  ُتنك  ول  ‘‘

يھ كلت  تناك  ذإ   ، ایلوج َِقناعُت  نأ  ةَّسدَھ  تَدارأ 
ىلع ةمادَّنلا  نم  ٍلیلقب  ولو  ُفِرتعت  اھیف  ٍةَّرم  َلَّوأ 
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. ام ٍءيش 

ام  . هُتَببحأ ول  ىَّنمتأ  ِيّنأ  ينعأ  ال  : ‘‘ ایلوج َتلاق 
تَّزھو ’’ ... ُتنك ول  ْنكلو   ، هَّبِحُأ نأ  ُّطَق  ينُِنكمُي  ناك 

. اھیَنیَع ْتَضمغأ  َّمُث  يردأ .’’ ُتسل   ، هآ  ‘‘ . اھَسأر
َةلاطإ َّنإ  يل  َلیق   . ّنُظأ ام  ىلع   ، كلذ يف  َعفن  ال  ‘‘

كلذ َّنأ  َّالإ   ، عفَّنلا ُميدع  ٌرمأ  يضاملا  يف  ریكفتلا 
’’. يضاملا ىؤر  ودبي : ام  يف  َّيََدل  َيقب  ام  ُّلك  وھ 

يتلا َروُمألا  َرَّكذتنو  َعجرن  نأ  انیلع   ، ًانایحأ ‘‘
نم َنَّكمتن  نأ  َلبق   ، اھنم َرَّھطتنو   ، اھانْلَعَف

’’. اًمُدُق ِّيِضُم  ـ لا

ةِدّیس  ، ضَرَغ ِّيأل   ‘‘ . بائتكاب اھیلإ  ایلوج  تَرظنف 
دقل  . ثدح ام  َِرّیغُأ  نأ  يعسُو  يف  َسیل  ؟  رازَع
ىقَبت َفوسلو   . عقاولا وھ  اذھو   ، سويدوالك َتام 

’’. تام هَّنأ  نیح  ِّلك  يف  ًاّیئزُج  يتطلغ 

’’. اذكھ ُرمألا  َنوكي  نأ  بجاولا  نم  سیل  ‘‘

ام وھ  اًمامت  َكلذ   ‘‘ . ةنِشَخ ًةكحض  ایلوج  ْتَكحضف 
’’. هابالاك هَتلاق 

864



’’ ؟ هابالاك  ‘‘ . ةَّسدَھ َتلفجأو 

نأ ينُِنكمُي   ، هآ  . سویناتنُف اڤیش  هابالاك   ، معن ‘‘
اوعمس دق  ُعیمجلاف   . اھب ِتعِمَس  دق  ِكَّنإ  َلوقأ 
تناك  ‘‘ . ةَّرُم ٍةماِستباب  اھُمف  ىوَتلاو  هابالاكب .’’
دقل  . ًابيرقت ًةنس  انھ  تَضمأ   . يدنع انھ  ُمیقُت 
َْتبحس َّمُث  ؟ ’’ اذھ ِكُمدصيأ   . يتَقیشع تناك 

. اًرتن اھََدي 

’’. ال : ‘‘ ءودھب ةَّسدَھ  َتلاقف 

ىلع َمدنن  نأ  انیلع  سیل  هَّنإ  هابالاك  تلاق  ‘‘
َِزّكرُن نأ  وھ  هب  ُمایقلا  انَیلَع  ام  ُّلكف   . يضاملا
ًةكحِض ْتَقلطأو  رِضاحلاب .’’ عُّتمتلا  ىلع  اَنناھذأ 

. ًةَّرم سويدوالك  نأشب  اھُتربخأ   ‘‘ . ةرِخاس
’’. مََدن ُّيأ  ينَرواس  اذإ  ٌةَّیبغ  ِيّنإ  تلاقو  تَكِحضف 

. رادقملا اذھب  رازَع  ُِربخُت  ذإ  ٌةَّیبغ  نآلا  اھَّلعلو 

’’. كلذ ِتلعف  ِكَّنكلو  ‘‘

’’ ؟ اذام ُتلعف  ‘‘

’’. مدَّنلاب ِترعش  ‘‘
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، اًفوَخ كلذ  ناك  امَّبر  وأ   . ِهتوَم َدیَعُب   ، نیح ىلإ  ‘‘
َّمُّسلا ٌدَحأ  َّسدي  نأ  ُتعِزف  دقف   . اًمََدن هنم  َرثكأ 

سويدوالك ِدیبع  نم  ٍدِحاو  َّلك  َّنإ  ذإ  ؛  يماعط يف 
َّمُث مِھتلماعُم .’’ يف  اًّدج  اًفیطل  ناك  دقل   . هُّبحي ناك 
َّنإ  . ریكفتلا يف  ًةقرغَتسُم   ، ًالیلق تَتكس 
مل َوھف   . اًضيأ يھ  اھَھاجُت  اًفیطل  ناك  سويدوالك 
ِنسُح ىلإ  اھراِقتفا  َمغُر   ، ةَّظف ًةملك  ُّطق  اھل  لُقي 

دقو  . هَتجوز اھُنوك  ُثیح  نم  ةقاِیّللاو  كولُّسلا 
ٍدھع ُذنم   ‘‘ . يزخلاب ُرعشت  َكلذ  ُكاردإ  اَھلعج 
ول ُتیَّنمت   ، هل اھُتلق  َءایشأ  ِرُّكذت  يف  ُتبأد   ، بيرق

’’. اھْلُقأ مل 

ىلإ َةلیلقلا  ِتاوطخلا  ِتَشمو  ًةِلقاثَتُم  ْتَماق  َّمُث 
َبوَص ْتَرظن   ، طئاحلا ىلإ  تَدنَتسا  ِذإو   . ةفرُّشلا
يجوَز ؛  اًضيأ سُياك  يف  ُِرّكفُأ  َكلذك   ‘‘ . رحبلا
هِھجو َءامیِس  رَّكذتت  نأ  ْتَعاطَتساو  يناثلا .’’

. هاَّيإ هَْتطعأ  نأ  َقبس  يذلا  ِّمُّسلاب  ِهتوَم  َلَیبُق 

. عیباسأ ىدم  ىلع   ، ءطُبب كلذ  َتلعف  دق  تناكو 
... كردأ هَّنأ  اًمامت  ةياِھّنلا  َلبق  َّالإ  نُكي  ملو 

’’ ؟ مَدَّنلا يف  ٍعفن  ُّيأ   ‘‘ . اھَسأر تَنَحو 
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ىلإ انُداتَقت  ُةبوَّتلاو   ، ةبوَّتلا ىلإ  انُعفدي  مَدَّنلا  ‘‘
’’. هللا

ىلإ انُعفدي  هللاو  : ‘‘ اِھنقذ نم  ٍةرتَنب   ، ایلوج َْتلمكأف 
هللا؟ ىلإ  ُعجرت  اًمئاد  رازَع  تناك  اذامل  نایِسّنلا .’’

كلانھ : ‘‘ اًدمع ًةلئاق   ، عوضوملا ِتَرَّیغ  َّنأ  ْتَِثَبل  امو 
ٌةِلبقُم ٍنُفُس  ُّيأ   ، ىرُت  . رحبلا نم  ُّبھت  ٌةئفاد  ٌحير 

. ًالماك ًالوطسُأ  ُكلمي  يبأ  ناك  دقل  ؟  ءانیملا ىلإ 
يف ءانیم  ِّلك  نم  عئاضبلاب  يتأي  ناكو 

سُقرَمو وھ  ناك  ام  اًریثكو  ةَّيروطاربمإلا .’’
: ِدلاولا ُلوقیف   . سانلا هُديرُي  ام  ِنأشب  ِنالَداجَتي 

لوقيو  . ةعئاجلا ریھامجلا  ِلجأ  نم  َةطنِحلا 
دقو  . نیبراحملا ِتاحاس  ِلجأ  نم  َلمَّرلا  سُقرَم :

َلامِعتسا َبَسكف   ، ّقح ىلع  هَّنأ  سُقرَم  َتبثأ 
ُعمجي َحار   ، نُفُّسلا كلتبو   . ِدلاولا نُفُس  نم  ٍّتِس 

نم اًدِحاو  نآلا  َتاب  سُقرَم  َّنأ  َّكش  الف   . َهتوَرث
ْتَخارت َنیح  يف   ، ةَّيروطاربمإلا يف  لاجرلا  ىنغأ 

ىلع ًةدِمتعُم   ، ًاّیبسن ٍعقدُم  ٍرقَف  يف  انھ  َيھ 
. اًفافَك اِھَتلاعإ  لجأل  ٍةبيرغ  ِناسحإ 

امَوأ ؟  نیطَسلف يف  َلاز  اَمأ  ؟  نآلا سُقرَم  ناك  َنيأ 
؟ اھُھركي لاز 
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ِلایمألا َربع  كلذ  َّسِحُت  نأ  ًابيرقت  اھِعسُو  يف  َناك 
، ًالِعاف ناك  امھمو   ، سُقرَم َناك  امنيأف   . ةریثكلا

اَملاَطلف  . ِهلخاد يف  ُدَّقوتي  اھل  ُهَھرُك  َّنأ  تَملع 
نأ يوَني  ٍرمأ  ِّيأ  يف  ِةميزعلا  َيضام  سُقرَم  ناك 

. َدبألا ىلإ  اھَھركي  نأ  ىَون  دق  وھو   . َهلعفي

يف َِرّكفُت  نأ  ْدِرُت  مل   . ًةبئتكُم اھيَرظانب  تَحاشأ 
دق ام  َلایِح  ِبْنَّذلاب  َرُعشت  نأ  دِرُت  ملو   . سُقرَم
نم َهیمحت  نأ  طقف  ُلواحُت  تناك  امَّنإ  َيھف   . هَتلعف
دق  ، ةدبَع ُدَّرجُم  َيھو   ، ةَّسدَھ َّنأ  َكلذ   . هِسفن

. هب َجاوَّزلا  اھِضفَرب  هْتَزخأ 

ةَّسدَھ َّنأ  َكلذ  ىلإ  ُفاضُي  ایلوج : تَرَّكفو 
ناك سُميرپ  َّنإف  يتیب . يف  َقاقِّشلا  َِتبَّبس 
َتلَّوحت سویثیمورپ  َفِطاوع  َّنأل  ةَّسدَھ  َهِرَك  دق 

اذامل ةقیقحلاب  ُّطق  لُقت  ملف  هابالاك  اَّمأ   . وھ هنع 
، ًالِعف اھْتَھرك  اھَّنأ  َریغ   ، ةَّباشلا َةدبَعلا  ِتَھِرك 

اَھبضغ ایلوج  تَرَّكذت  دقل   . اًّدج اًديدش  اًھرُك 
ِّيساسألا ِببَّسلا  َنود   ، ةدبَعلا ىلع  َّيصخشلا 

. هل

اھیخأ ِتاِملَك  َةَّتبلا  ىسنَِتل  تناك  ام  اھَّنكلو 
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ُةَِھلآلا ِكَنعلت  نأ  ىسع  ‘‘ اھل : لاق  ذإ  َةریخألا 
!’’ ِتلعف دق  ام  لجأ  نم 

نم اِھتكيرأ  ىلع  تَدعق   ، ُشاعترالا اھَذخأ  ذإو 
. اھیَِفتك َلوَح  ةَّیناَّطبلا  َِتبحسو  ديدج 

. يتِدّیس  ، دربلاب نيرعشت  كَّنإ  : ‘‘ ةَّسدَھ َتلاقف 
’’. لِخاَّدلا ىلإ  َدوعن  نأ  انل  يغبني  امَّبر 

ْتَقلَتسا َّمُث  لخادلا .’’ يف  َءاقبلا  ُتمئس  دقل  ال ! ‘‘
، بُّقرَتب رازَع  ىلإ  ًةرظان   ، اھبنج ىلع  ْتَوطناو 
يل يكحا   ‘‘ . اھِمون َلبق  ٍةَِّصق  َعامَس  ُرِظتنت  ٍةلفِطك 

’’. ينُّمھي . ال  ناك ٍعون  ِّيأ  نم  ًةَّصق   . ىرخُأ ًةَّصق 

. رئبلا َدنع  ِةَّيرماَّسلا  َةَّصق  يكحت  ةَّسدَھ  تَعرش 
هَّنإ ةأرملل  ُحیسملا  ُلوقي  ُثیح  ىلإ  َْتلصو  اَّم  ـ لو
ذإ  ، تَمان ایلوج  َّنأ  َتظحال   ، ّيحلا ءاملا  يطعُم 

ِتَّوسو ةَّسدَھ  تَماقف   . اھتوَص ُعقَو  اھَدھدَھ 
ةَّلتبملا ِرعَّشلا  َلصخ  ْتَدَّسمو   . اھیلع ةَّیناَّطبلا 

. ءارولا ىلإ  اھِغدُص  نع 

َلََدب ایلوج  يَنیَع  ِحتَف  ىلإ  ُصَصقلا  ّدؤتس  يِ ىتم 
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ِةضيرملا ىمع  نم  مغُّرلا  ىلع  ْنكلو  ؟  امِھقابطإ
امف  . لَمألا نم  اًصیَصب  ةَّسدَھ  تَّسحأ   ، ّيلخادلا
كلذ َناك  ذإ   . اھأجاف سويدوالك  نع  ایلوج  هَتلاق 
ِمدَّنلا نم  اًئیش  ْتَّنك  اھَّنأ  ىلإ  ٍرِّشؤم  َلَّوأ 

، ءيش ِّيأ  نع  ٍةَّیلوؤسمب  ْتَرعش  وأ   ، فَسألاو
تناك  ، ةیضاملا عیباسألا  ءانثأ  يف   . ًةَّیئزُج ولو 

، نآلا اَّمأ   . ةِسكاشُم َنوكت  نأ  نع  تَّفك  دق  ایلوج 
اھَنھِذ َّنأكو   ، اًقمُعو ًابائتكا  َرثكأ  اھُعابِط  تناك  دقف 
ًةدرَج ًايرجُم   ... يضاملا ِثادحأ  يف  ًاّیلَم  ُِرّكفُي  ناك 

. ةياِھّنلا ِلولُح  َلبق 

ِلِخاد ىلإ  تَعجرو  اھَزاَّكُع  ةَّسدَھ  َتطقتلا 
َةیِطغألا َِتبَّتر   ، ًابناج َزاَّكُعلا  تقلأ  ذإو   . عَجھملا

ًةلِصاف َباِیّثلا  َِتطقتلا  َّمُث   ، موَّنلا ِةكيرأ  ىلع 
، ةفیظَّنلا َباِیّثلا  ِتََوطو   . لَمھملا ِنع  اھنم  َخِسَولا 

ًةَّالدُم اھتَقبأف  ىرُخألا  اَّمأ   . اھناكم يف  اھتَعضو  َّمُث 
ديدج نم  اھَزاَّكُع  َْتلَواَنت  امیف   ، اھعارذ ىلع 
امدنع اًئیش  ایلوج  ُلكأت  امَّبر   . ةفرُغلا ِتَرداغو 

. ًالجاع سویثیمورپ  ُدوَعیسو   ، ظقیَتَست

ىلع تأكَّتاو   ، اھِطبإ َتحت  اھزاَّكُع  َتلمح 
ىلإ َْتلصو  اَّم  ـ لو  . جرَّدلا ىلع  َْتلزن  ذإ  نيزبارَّدلا 
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يف خبطملا  ىلإ  لْياتسيَرپلا  َرُبعَِتل  ْتراد   ، لفسألا
. ةَّیفلخلا تیبلا  ِةیحان 

. ّيمامألا َبابلا  ُعرقي  مھِدَحأب  اذإو 

ٌدَحأ ْنُكي  مل   . ءارولا ىلإ  تَرظنو   ، ةَّسدَھ َْتلفجأف 
يتلا عیباسألا  عیمج  ِءانثأ  يف  ایلوج  ِةيؤرل  ءاج  دق 

ُّطَق دِشارو  ردنَسِكلأ  نكي  مل  اًضيأو   . اھَدنع اھْتَضمأ 
ُّطق اناك  الو   ، راھَّنلا نم  ِتقولا  اذھ  يف  ِنایتأي 
َّنأب امھنِم  اًملِعف   . بابلا ِعرق  َءانع  َسفَّنلا  ِناِفّلكُي 
نلو ایلُعلا  ةقبَّطلا  يف  ایلوج  َدنع  ُنوكت  ةَّسدَھ 

. مالعإ َنود  ِنالُخدي  اناك   ، عرَقلا َعمست 

. هتَحتفو بابلا  ىلإ  ةَّسدَھ  تَجرع 

َطوبُھ َرَشابو  َفرصَنیل  ّوت  اً َرادتسا  ِدق  ُقراَّطلا  َناك 
، ةینُبلا َّيوق   ، ةماقلا َليوط  ُلُجَّرلا  ناك  دقو   . جَرَّدلا

ٍءيَشب َراد   ، حتفني َبابلا  َعمس  ذإف   . ساِبّللا َقینأ 
. بائتكاب اھیلإ  َرظنو   ، ؤطابَّتلا نم 

! سُقرَم  . زفقي اھُبلقو   ، اھَسَفن ةَّسدَھ  تَسبح 

اھِسأر نم  نیَتِنكادلا  نیَتَِّیّنُبلا  هیَنیَعب  اھیلإ  َرظنو 
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اًدِعاص َداعو   ، ًالیلق هُھجو  َمَّھجَتف   . اھیَمدق ىلإ 
. جرَّدلا

’’. ایلوج ةِدّیسلا  ِةيؤرل  ُتئج  دقل  ‘‘
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٣٩

اھیلإ َرظنف   . ةبَّجحُم ًةأرما  ىأر  ذإ  سُقرَم  َشِھُد 
اذھ  ‘‘ . اًئیش لُقت  مل  اَّم  َسَّبع لـ َّمُث   ، ًالوزُنو اًدوعص 
سیلأ  ، نايریلاڤ ایلوج  ُّصخي  لاز  ام  ُلزنملا 

’’ ؟ كلذك

تأَّكوت ذإو  يِدّیس .’’  ، ىَلب : ‘‘ َّشجأ ٍتوصب  تباجأ 
. لوخُّدلا نم  نَّكمتي  ىَّتح  ْتَعجارت   ، زاَّكُع ىلع 

لاحلا يف  هَقعصف   ، راظِتنالا َةفرُغ  َلخدو  اھاَّطخَتف 
َعمسي نأ  َعاطَتساو   . اًروجھم ادب  دقل   . ناكملا ُّوُلُخ 
ُةأرملا ِتَقلغأف   . رِطانقلا ِتاذ  ِةَقوِرألا  َربع  َةروفاَّنلا 
ىدصو  ، هاَّيإ ًةزواجُم  تَجرع  َّمُث   ، هَءارو ٍفطُلب  َبابلا 

. غرافلا ِلخدملا  يف  ُدَّدرتي  فیفخلا  اھِزاَّكُع  ِرَقن 
اھتیب ىلإ  ایلوج  َّمَُضت  نأ  اًئجافُم  اًرمأ  هَدجو  دقل 

؟ باِقّنلا اذامل  َّمُث   . ءاجرع ًةأرما 

’’. يِدّیس  ، انھ نم  : ‘‘ ًةلئاق جرَّدلا  ىلإ  هتَمَّدقت 

اھَّنأ َنَّمخف   ، اھِِفتَك ىلع  ًةاقلُم  َباِیّثلا  َظحال 
’’ ؟ نورَخآلا ُدیبعلا  َنيأ   ‘‘ . ةلاَّسغلا
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انأو سویثیمورپ   . يِدّیس  ، نيرَخآ ٍدیبع  نم  َسیل  ‘‘
ِتَعضوو ةنيدملا .’’ يف  ًالمع  َمَّلست  دقل   . طقف

. جَرَّدلا ِلفسأ  َدنع  ةبَّترُم  ٍةموك  يف  َباِیّثلا 

ىلإ  . ةمتاق ٍَةيِرخُسب  سُقرَم  َرَّكف   ! نوبأمو ُءاجرع 
. ًالعف ٌةِئّیس  َلاوحألا  نأ  َّدُب  ؟ ال  ایلوُج ْتَوَھ  ٍكْرَد  ِّيأ 

اًدوعص وطخت  تناك   . جَرَّدلا ُدعصت  َةمِداخلا  َبقارو 
، اھِبناج ىلإ  َةمیقَّسلا  ُدِعصُت  َّمُث   ، ةمیلسلا اھلجِرب 

امَّبرو  ، اًّقاش ًالمع  كلذ  ادب  دقو   . ةجَرَد ًةجَرَد 
ىغط نأ  َِثَبل  ام  ٌةقَفَش  هْتجلاخف   . اًضيأ اًم  ـ لؤم
ِتنأأ  ‘‘ . بيرغلا اھِساِبل  ِنأشب  ُلوضُفلا  اھیلع 

’’ ؟ ةَّیبارعأ

’’. يِدّیس ال،  ‘‘

’’ ؟ باجِحلا اًذإ  اذاِملف  ‘‘

’’. يِدّیس  ، ةھَّوَشُم انأ  ‘‘

ْعطَتسي مل  َوھف   . ّكش الب   ، ایلوج َجعزأ  يذلا  ُرمألا 
ِدوجُوب ٍحامَس  َدَّرجُم  ُحَمست  هَتخُأ  َّنأ  رَّوصتي  نأ 
ىلع اھِدوُجُوب  َكیھان   ، تیبلا يف  ةھَّوشُم  ٍةمداخ 
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وھو  ، ًالاؤس رشع  انثا  هنھِذ  يف  َراثو   . اھنم ٍةبُرقَم 
ناك ام  ُّلكف   . تمَّصلا َمزتلا  هَّنأ  َّالإ   ، جَرَّدلا ٌدِعاص 
. ایلوج نم  اًعيرس  هُفِرَعیس  هتفرعم  ىلإ  ٍةجاحب 

اَّم لـ ًةمئان  تناك  : ‘‘ سومھَم ٍتوَصب  ُةدبَعلا  َِتلاق 
َّمُث  . عَجھملا ِلخاد  ىلإ  سُقرَم  اھَعَبتو  اھُتكرت .’’
ُجُرعت َةمِداخلا  َبقارو   ، تاَّرمملا ِرطانَق  تحت  َفَّقوت 
ينَحنَتف ةكيرألا  ىلإ  ُمَّدقتتو   ، ةفرُّشلا ىلإ  ًةجراخ 

. ةمئانلا َةِدّیسلا  َلِّفَجُت  َّالئل  ةَّقِرب  ُمَّلكتتو 

ْتَعفدو ؟ ’’ رئاز : ‘‘ ةسِعان ٍةجَھلب  ایلوج  تلاق 
ْتَحمسو ًالیلق  تَراد  َّمُث   . ضوھُّنلا ىلإ  اھَسفن 

. سولُجلا ىلع  اھَدِعاسُت  نأب  ةمِداخلل 

ِهتخُأ ِرھظم  يف  َرُّیغتلا  ًالوھذَم  سُقرَم  ىَّقلت 
، نَیترئاغ نیَنیَعب  هَیلإ  ایلوج  تقَّدحو   . ّينامسجلا

ُثیَحب بوحُّشلا  ُديدش  اھُھجوو   ، لثملاب ًةقوعصم 
عاِیجلا ِدوھیلاب  هتَرَّكذف   . ماخُر نم  ًةتوحنَم  تََدب 
ةليوطلا ةریسملا  َدعب  امور  ىلإ  اولصو  َنيذلا 

. اھِطوقس ِباقعأ  يف  سدُقلا  ةنيدم  نم  ةَّقاشلا 
هَتلعف امو  ةَّسدَھ  ىرخُأ  ًةَّرم  َرَّكذت   ، كلذ َرَّكذت  ذإو 

. اھب هُتخُأ 
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. اھَدي تَّدمو  سُقرَم ’’! : ‘‘ ًةشَعترُم ایلوج  َتلاق 
’’. ينَروزتو َيتأت  نأ  كنم  ٌلیمج  ‘‘

؟ ءيش َّلُك  َيِسن  دق  هَّنأ  تَضرتفا  ِلھ 

يف َةمدَّصلا  ِتأر  دق  تناك   . هَھرُك ایلوج  تَّسحأ 
هَّنأ اھنم  اًّنظ   ، نیح ىلإ  ىضِّرلا  اھَرواسو   ، هیَنیَع
ىلع ُمدنيو  اَھلایح  ىَسألاب  َنآلا  ُرعشي  امَّبر 
نآلا اَّمأ   . اَھلاق ْنأ  َقبس  يتلا  ةَّظفلا  روُمألا  عیمج 

. ةدماج هُتفقِوو   ، نَیتدراب هانیَع  تناك  مك  ْتأرف 
، اھیلإ هقيدحت  ةقيرط  نم  ًةجعزنُم   ، اھَدي َْتلزنأف 
ٍرثأ نود   ، اھیلع هَرظن  ىقلأ  دقل   . دودشَم هُمفو 
يتلا ِفالتإلا  َرِھاظم  اًرِصبُم   ، هیَنیَع يف  ةمحَّرلل 

. اھُضَرَم اھَفَّلخ 

’’. ةضيرم ِكَّنأ  ودبي  ‘‘

. ّذأت اَھيِ ًةیِفخُم   ، ًالیلق اھَنقَذ  ْتَعفر  ؟  كلذ هَّرَس  لھ 
َكَئجافُي َّالأ  ُبجي  ناك  ْنإو   ، كلذ َلوقت  نأ  َكل  ‘‘
ِتَمستبا  ، هَیبجاح َدَحأ  َعفر  اَّم  ـ لو رمألا .’’

’’ ؟ يل َةریخألا  َِكتاِملَك  ُرَّكذتت  الأ   ‘‘ . ةَّشَھ ًةماِستبا 
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ءاقلإ يف  َتقولا  يرِدھُت  ال  ْنكلو   ، اًِدّیج اھُرَّكذتأ  ‘‘
ىلإ يرُظنا   . ِكب َّلح  دق  ام  لجأ  نم  َّيلع  َموَّللا 
ًةقالع ُرثكأ  اِھتذَخَّتا  يتلا  ِتارایِخلا  َّنإ   . ِكِسفن
ءيش ِّيأ  نم  هیف  ِكَسفن  َنيدَجت  يذلا  عضولاب 

’’. َهلوقأ نأ  اًِنكمُم  ناك 

’’. يب َتَمشت  يك  َتئج   ، اًذإ  ‘‘ . ِهثاِرتكا ُمدع  اھاذآ 

َءانع ِكَسفن  يِفّلكُت  مل  اذامل  َفَرعأ  يك  ُتئج  ‘‘
’’. ةِدلاولا ِةرايز 

’’. َتفَرع َنآلا  ‘‘

ِهلاصوأ يف  يرَسي  ُبضغلاو   ، اًتماص سُقرَم  َفقو 
نع ْلأست  مل  اھَّنإ  ىَّتح   . ةئراطلا اِھتالابُمال  َلایِح 

؛ ِتأي مل  ول  ىَّنمتو   ، هنانسأب َّرصف   . امِھتَِدلاو ِلاح 
هَءاسو  ، َهبِجاو َفَرع   ، نآلا اَھلاوحأ  ىأر  اَّم  لـ هَّنأل 

. رمألا

َتلاقو  ، ةبَّقنملا ِةأرملا  ىلإ  اھَرظن  ایلوج  تَعفر 
َلَدسُي يك  ًالیلق  اھیَعارِذ  ْتَّدمو  يلاش ’’! : ‘‘ ًةرِمآ

نع ُرازَع  َحفصت  نأ  تَجَر  دقو   . اھیلع ُلاشلا 
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ِةاعارُم ىلإ  ًةَّرطضُم  تناك  اھَّنأ  َریغ   ، اھئافج
ِةھَجاوُم يف  اھَءايرِبك  َذِقنُت  نأ  اھیلعف   . رِھاظملا

. وھ ِّلقألابو   ، ءيش ُّيأ  رَّیغتي  مل  ذإ   . اھیخأ ِءاردزا 

َةَدناسملا ُرازَع  اھل  َْتلذبف   ، اھَدي َتطسب 
ْتَمستباو  . ةكيرألا نع  ضوھُّنلل  ةبولطملا 

نأ ضغُبلل  ٍَّقَلت  ُلَضفأ  : ‘‘ ًةلئاق  ، ةدورُبب سُقرَِمل 
نأ كل  : ‘‘ رازَِعل تلاق  َّمُث  اًِفقاو .’’ ُءرملا  ُهاقلي 

’’. يفِرصنت

’’. يتِدّیس  ، َّيلإ ِتجَتحا  اذإ  جراخلا  يف  ُنوكأس  ‘‘

نم ًةجِراخ  ُجُرعت  ةبَّجحملا  َةمِداخلا  سُقرَم  َبقار 
ٌرایتخا : ‘‘ لاق  ، اھَءارو َبابلا  ِتَقلغأ  ذإو   . ةفرُغلا

’’. ةَّیصخش ٍةمداخل  ٌبيرغ 

امك َبھذتو  َءيجت  نأ  يف  ُةَّيِّرحلا  رازَِعل  : ‘‘ تباجأ
. ةرخاس ٍةماستبا  ىلع  اھیَتفش  ْتَمغرأو  ءاشت .’’

ِتَفَرعو  ، اھئاذيإ َءاِقل  َةبرَّضلا  هل  َّدُرت  نأ  اھَزَوعأ  دقل 
اي  ، ةَّیحیسم اھَّنإ   ‘‘ . كلذب مایِقلل  ىلضُفلا  َةقيرطلا 
ىلع ةيرخُّسلا  ىلإ  ًةاعدَم  َكلذ  ُِدَجت  الأ   . سُقرَم

’’ ؟ غاسَتسُم ٍوحن 
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. هِھجو ِءامیِس  ىلع  َُملألا  َقَفَخَف 

، لاَّشلاب َفافتلالا  ِتَمكحأف   ، هتَحرج دق  اھَّنأ  ْتأرو 
اھحیمَلت ىلع  ْتَفِسأ  دقل   . اھِمزَع َمغُر  تَفجترا  ِذإ 
ِهفُّرصت َِببَسب  اھَسفن  تَرَّرب  اھَّنكلو   ، يضاملا ىلإ 
ىَّقلتتو َتُبثت  نأ  اھنم  َعَّقوت  لھف   . اھاذآ هَّنإ   . اَھلایح

’’ ؟ ةَِدلاولا ُلاح  فیك   ‘‘ ؟ ىذألا

’’. اًریخأ يلأست  نأ  ِكنِم  ٌلیمج  ‘‘

ًةِحفاكُم  ، ىرُخألا ىلإ  امُھادحإ  اھیَتفش  تَّمض 
! اھُھركي ناك  مك   . بجاشلا ِّيداقتنالا  ِهفقوَم  َةَّوَق 

’’ ؟ اھَّلك َروھُّشلا  هذھ  تنأ  َتنُك  نيأو  ‘‘

َنیح ًالاح  َنسحأ  ُةِدلاولا  ُنوكَتس   ‘‘ . اھِْبجُي مل 
’’. ِكاَرت

’’. كلذ يف  ُّكشأ  ‘‘

’’. ِكل هُلوقأ  ٍءيش  ِّيأ  يف  ِيّكشت  ال  ‘‘

نأ ينُِنكمُي  ال  ؟  يتأت نأ  سویلويإ  َحرتقا  ِلھ  ‘‘
َلاشلا ِتَّمَض  َّمُث  ِكتدارإ .’’ ءاقِلت  نم  ًایتآ  َكَرَّوصتأ 
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. طئاحلا ىلإ  َْتبھذو  اَھلوح 

’’. ِكُدِقتفت ةَِدلاولا  َّنأب  سویلويإ  ينَعنقأ  ‘‘

ينُفِرعت يھ ال  ؟  ينُدِقتفت : ‘‘ ةَّظف ٍةكحِضب  َتلاقف 
يذلا شرعلا  كلذ  ىلع  ْتَسلج  دقل   . ةفِرعَم َدَّرجُم 
َتاوصألا كلت  ًةثِدحُمو  ِباعُّللا  َةلئاس   ، اھل هَعنص 

كلت ىلع  اِھتيؤر  َلامتحا  عطَتسأ  مل   . ةھيركلا
’’. لاحلا

هب ُرعشت  ام  يف  َریكفتلا  يلِواحُت  نأ  ِكُِنكمُي  ‘‘
اًمئاد ریكفتلا  نم  ًالدب   ، هیلإ يھ  ُجاتحت  امو  ةدلاولا 

’’. ِكِسفن يف 

ًةعرج ٌدَحأ  يَنیِطعُي  نأ  ُتیَّنمتل   ، اَھناكم ُتنك  ول  ‘‘
!’’ يسؤب َيھنُیف  نارَكوَّشلا  ِّمُس  نم 

اھِمسِج ىلع  ُةمتاقلا  سُقرَم  ُةَقلمَح  َتلاج 
ِتنُكأ  ‘‘ . نیترئاغلا اھیَنیع  ىلإ  تَعَجر  َّمُث   ، لیحنلا

’’ ؟ كلذ َنیلعفت 

ٍءالَجب هِھجو  يف  هْتأر  ام  َلایِح  اھَسَفن  َْتبحس 
ٍءيش ُّيأ  اھَّمُھي  ملو   ، ةتئامو ًةضيرم  تناك   . ّمات
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َّنأب ٍّكش  ىندأ  اھْرِواسُي  مل  هَّنأ  عقاولا  يفو   . ُّطَق
َعومُّدلا ِتَحفاكف   . توملا اھل  ىَّنمتي  ناك  سُقرَم 

يف َّنأ  ُّطق  ُتِملَع  ام   ‘‘ . اھیَنیَع تَقرحأ  يتلا 
اي  ، اذكھ ةواسقلاو  ِةدورُبلا  َديدش  َنوكت  نأ  كِعسُو 

’’. سُقرَم

َقحلأ يك  ًاليوط  ًاطوَش  َعطقأ  نأ  َّيلع  ُنوَكیس  ‘‘
. هیلع هَعارذ  َدنسأو  طئاحلا  ىلإ  ىشم  َّمُث  ِكب ’’!
ىرج اذام   ‘‘ . َةيِرخُسب هُمف  ىوَتلا   ، اھیلإ َرظن  ذإو 

’’ ؟ سُميرپو هابالاكل 

ُعتمَتست اھَّنأب  ْتَرھاظتو   ، ءارولا ىلإ  اھَسأر  تلامأ 
مل َرمألا  َّنأ  ول  امك  تلاقو -  . فیطَّللا ِمیسَّنلاب 

’’. الَحر دقل  - ‘‘ اھَّمھي

’’ ؟ كاكَرت ِنيَّدلا  نم  ٍةلاح  ِّيأ  يف  ‘‘

دقل َّيلع .’’ َقلقت  ْنأل  َيعاد  ال  : ‘‘ حَرَمب تلاقف 
. ِّيّلُكلا اِھناوَھب  ُعَّتمتي  ناك 

لب  ، اًِقلَق ُتسل  : ‘‘ ًالئاق  ، ءانیملا َبوص  هَرصب  َحَّرسو 
’’. بْسَحف ُلوضُفلا  ينُعفدي 
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ُِكلمأ ُتلز  ام   ‘‘ . اھَسفن ًةِتّبثُم   ، اھادي َتبَّلصتف 
’’. ةراَّدلا هذھ 

’’. ّكَش َنود   ، نيَّدلاب ًةقَھرُم  ‘‘

تلاقف  . ةَّداح ًةكوش  اھب  َهَّوفت  ةِملَك  ُّلك  تناك 
’’ ؟ ٍضار َتنأأ   . معن : ‘‘ ةحارصب

ىنعُأس  . روُمألا ُطِّسبُي  اذھ  : ‘‘ ًابِّوَصُم سُقرَم  لاقف 
’’. كنويُد ِدادَسو  ِكئایشأ  ِلقَنب 

َّقر دق  َنوكي  نأ  ًةلِمآ   ، هیلإ ْتَرظن   ، كلذ اھأجاف  ْذإو 
اتََدب هیَنیَع  َّنأ  َّالإ   . ءيش ِّلك  َمغُر   ، اھَھاجُت

. نیَتیِساق

َِكيوؤت نأ  ةَِدلاولا  نع  ُجِّرفُیس  : ‘‘ اًقِّدَشتُم لاقو 
’’. ديدج نم  اھِفقَس  تحت 

ُلِّضفأ  ‘‘ . تَدَّرمتو  ، هریبعت َلایِح  ٌةريرْعَشُق  اھتَذخأف 
’’. انھ َءاقبلا 

َلاب َّنإ  سویلويإ  لاق   . َهلْعَف َنیلِّضفُت  ام  ينُّمھي  ال  ‘‘
اذكھو  . كانھ ِتنُك  اذإ  حيرَتَسیَس  ةدلاولا 
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’’. نینوكَتس

ُّمتھت ال  َتنُك  ْنإو   ، ةضيرم انأ  ؟  َّيف اھل  ٍعفن  ُّيأ  ‘‘
’’. حضاو وھ  امك 

’’. ُّمتھأ . ال  ّقح ىلع  ِتنأ  ‘‘

’’ ؟ نآلا ُّمتھتأ   . ةتئام انأ  ‘‘

. ءيش َّيأ  لُقي  مل  هَّنكلو   ، سُقرَم انیَع  ْتَقاضف 

، يفاجلا هھجو  نع  اھيَرظانب  ایلوج  ْتَحاشأ 
اھَدنع  ‘‘ . ةبوحشم َعباصأب  ِجایِّسلاب  تَثَّبشتو 

’’. َّيلإ ُجاتحت  اھَّنإ ال  َتنأ .

’’. هَدحو َّالإ هللا  هَُملعي  ٍببسل ال   ، انَیِلك ُّبِحُت  اھَّنإ  ‘‘

نل ِيّنإ  ُتلق  اذإو   ‘‘ . اھعومد لالخ  نم  هیلإ  تقَّدح 
’’ ؟ بھذأ

. يخُرصا  . ينُّمھي ال   . نيديرُت ام  ِرْدَقب  ال  يلوُق  ‘‘
َّيأ َِرّیغُي  نل  كلذ  َّنإ   . يكبا  . يجوُمو يجیِھ 
ٌبأ الو  ؟  اًدحاو ِكل  َّنأ  مأ   ، ُدَعب ٌجوَز  كل  سیل   . ءيش
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ِّينوناقلا ِّقحلا  َلِماك  َّيلع  يسرُي  اذھو   . اًضيأ
ىلع ِتسُد  امك  َّيلع  يسوَدت  نل   . كیلع
نأب ىَنعُأس   ، ِتَیبأ نأ  ِتئش  ٌءاوَسف   . نيرخآلا
ِكب َبھذأ  نأ  ُترَّرق   ، نآلاو  . ُترَّرق امھم  يلَعفت 

’’. تیبلا ىلإ 

اًصخش ُلسرُأس   ‘‘ . طئاحلا نع  اًدِعتبُم  اطخ  َّمُث 
اًماَّدُخ ُِنّیعُأسو   ، ءایشأ نم  ِكيََدل  َيقب  ام  ُمزحي 

. ةعِساو ًىطُخب  َةفرُّشلا  َزاتجاو  كتاجاح .’’ َةِیبلَتل 

!’’ يب َنوُّصاخ  ٌماَّدُخ  يدنع  : ‘‘ هءارو تَحاصف 

َبِحُش دقو   ، اًقِّدحُم اھیلإ  َتفتلاو  سُقرَم  فَّقوت 
نل : ‘‘ ِهنانسأ نیب  نم  َلاقو   . بَضَغلا نم  هُھجو 
ِتنُك دقل   . يفقس َتحت  سُميرپ  َنوبأم  َلبقتسأ 

يصَّلختف  . مَدَخلا نم  ِصُّلَخَّتلا  يف  ًةعِراب  اًمئاد 
ام ينُّمھي  ال   . هيرِّرح  . هيدھأ  . هیعیب  . اًضيأ هنم 
اَّمأ ؟  نیمھفت لھ   . هیبَِحطَصت ال  ْنكلو   ، نیلَعَفت

’’ ... ىرُخألا

’’. اھیلإ ُجاتحأ   . رازَع ُديرُأ  ‘‘
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َدنع ُعرسُت  اًّنس  ُرغصأ  ٌةمِداخ  ِكيََدل  ُنوكتس  ‘‘
’’. ِكنم ٍةراشإ  ىندأ 

ِةقفش ِالب  اھئاقب  ُةركف  تناك   . ایلوج ُفوخلا  َرمغ 
سُقرَم  ، اھیلإ ُجاتحأ  انأ   ‘‘ . قاطُت ال  ةقیقرلا  رازَع 

!’’ ًءاجر

؟ ایلوج اي  كلذك  سیلأ   ، ریثكلا ىلإ  ِتجَتحا  اَملاط  ‘‘
َّمُث هیلإ .’’ نیجاتحت  ام  ُّلك  ِكل  ىَّبلُي  نأب  ُّمتھأس 

. ةعساو ًىطُخب  بابلا  وحن  ًایشام   ، يضَمیل َراد 

!’’ اھفِرَصت امَّنإ ال   . َتدرأ اذإ  َكیلإ  ُلَّسوتأس  ‘‘

. ًایشام سُقرَم  َيقبو 

’’! ًءاجر سُقرَم ! ‘‘

دق ناك   . هَفلخ هَقَفسو  ةَّوقب  َبابلا  سُقرَم  َحتف 
نأ نم  اًّدج  َرثكأ  اًرارِم  يكَبت  ًالبق  ایلوج  َعمس 

. نآلا عماَّدلا  اھلُّسوت  َلایِح  ُّقري  َهبلق  َلعجت 

ُّلِطُت ٍةرطنق  تحت  ًةفقاو  باجحلا  ُتاذ  ُةأرملا  تناك 
: ةَّدِحب هَرارق  اھَغلبأو  اھیلإ  َربعف   . لْياتسيَرپلا ىلع 
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ٍناكم ِّيأ  ىلإ  ِباھَّذلا  يف  ًةَّرُح  ِكَسفن  يبسحا  ‘‘
اًفِّھلتُم  ، ةدحاو ًةوطُخ  اًدعتبُم  ىشمو  هَنيراتخت .’’

. هُّلك كلذ  َيھتَنیف  َرِداغُي  ْنأل 

’’. ایلوج ةِدّیسلا  َدنع  َءاقبلا  ُراتخأ  ‘‘

ٌةلأسم تناك  امَّبر   . اًشوھدَم سُقرَم  اھیلإ  َرظنف 
ةِقّلعتُم ٌةِلكشُم  ِكيََدل  تناك  اذإ   ‘‘ . اھُلقرعُت ىرخُأ 
يفَكي ام  ىلع  يلُصحت  نأب  ىنعُأسف   ، لاملاب

’’. ِكِرمُع نم  َيقب  ام  َلاوط  ِِكَتلاعإل 

َدِراوَم ُتاذ  ٌةأرما  انأ   . يِدّیس  ، ٍلام َةلأسم  تسیل  ‘‘
’’. ةَّلِقَتسُم

ِءاَقبلل ِكيََدل  ٍببس  ُّيأ   ، اًذإ  ‘‘ . كلذ هأجافف 
’’ ؟ اھَدنع

’’. كلذب اًدعو  اھل  ُتعطق  دقل  ‘‘

’’. اھدوعُوب يَفت  اھَّنإ ال  ‘‘

’’. يدوعُوب يفأ  انأ  ‘‘

886



نأ َدارأ  ٍباوج  َرِخآو   ، َةبِوجألا َطسبأ  َكلذ  ناك 
!’’ ِكُقوري امك  يلعفا  : ‘‘ ًابِضاغ لاقف   . هَعَمسي

. ةعساو ًىطُخب  قاوِّرلا  يف  اًدعَتبُم  ىشمو 

ىلع اھََدي  ْتَعضو  َّمُث   . هَءارو ةَّسدَھ  ْتَقلمح 
نأ اھعسُو  يف  َّنأب  تَرعشو   ، عراسَتملا اِھبلق 
عُّقوت ریغ  ىلع  َرھظ  دق  ناك   . ديدج نم  َسَّفنتت 
همودُق نأشب  ٍربََخب  َثََعب  ولف   . ّيمامألا جَرَّدلا  َدنع 
َناَكلو  ، اھَسفن َِئّیھُت  نأ  اھل  حیتُأ  امَّبَرل   ، اًقَّبَسُم
َتحت ِدوجُولا  َةرِكف  َّنإ   . ایلوج َِئّیھُت  نأ  اھِعسُو  يف 

. َملألاو ِحَرَفلاب  اھتَرمغ  ديدج  نم  هَعم  ٍدِحاو  ٍفقس 

ًةیِقلَتسُم ایلوج  تناك   . هْتَحَتفو بابلا  ىلإ  َتبھذ 
اھیَعارِذ ْتَّدمو  ْتَسلجف   . يكبت موَّنلا  ِةكيرأ  ىلع 
ِهیعََدت ال   ‘‘ . جایتحا َّيأ  ءازعلا  ىلإ  ُجاتحت  ٍةلفِطك 

!’’ ًءاجر  . ِكفِرَصي

انأ  ‘‘ . نانَحب اھیلإ  اھتَّدشو   ، اھِبناجب ةَّسدَھ  تَدعق 
’’. انھ

ْنإ ُتومأس   . ينیكرتت ال  : ‘‘ ًةیكاب ایلوج  تلاق 
’’. يِنتكَرت
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نل  ‘‘ . اھَرعش اھل  تدَّسمو  يتِدّیس .’’  ، ِكَكُرتأ نل  ‘‘
’’. اًدبأ ِكَكرتأ 

’’. اًّدج اًديدش  اًھرُك  ينُھركي  هَّنإ  ‘‘

اھَّنإ ذإ  ؛  ّقح ىلع  تناك  ایلوج  َّنأ  ةَّسدَھ  ْتَملع 
ِلخاد ىلإ  اطخ  َةظحل  هنم  ُثِعبني  هرُكلاب  ْتَرعش 
يف َمتاقلا  هرُكلا  َقيَرب  ْتأر  دقف   . ایلوج عَجھَم 
نأ ُِنكمُي  ٍءيش  ُّيأ  ؟ ’’ ِكُھَركي اذامل   ‘‘ . هیَنیَع
ٍتخُأ ىلع  سُقرَم  َبْلَق  ََبلقف  َثدح  دق  َنوكي 

؟ زازعإ ِّلُكب  اھَّبحأ  نأ  َقبس 

، تأفكنا َّمُث   . شَعتري اھُمفو   ، اھیَنیَع ایلوج  تَضمغأ 
َثدح  . رمألاب َثَّدحتأ  نأ  ُديرُأ  ال   ‘‘ . اھعومُد ًةحِسام 

َّدب هَّنأ ال  يبَسحت  نأ  ِكلو   ، اًّدج ٍدیعب  ٍدَمأ  ُذنم  َكلذ 
ام ُعومُّدلاو   ، ْتَقَّشَنت َّمُث  نآلا .’’ َيَِسن  دق  َنوكي  نأ 
َلاق دقل  : ‘‘ ًةلئاق  ، رازَع ىلإ  تَرظنو   . ًةباسْنُم َتلاز 

’’. سویثیمورپ نم  صَّلختأ  نأ  َّيلع  َّنإ 

نأ  » ِكلوقب َنینعت  اذام   ‘‘ . تَدَمَجو ةَّسدَھ  تَدَربف 
’’ »؟ هنم صَّلختأ 
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َّنكلو  . ينُقوري ام  هب  َلعفأ  وأ   ، هَعیبأ نأ  ‘‘
هب َلعفأ  نأ  ُديرُأ  . ال  يھاجُت اًفیطل  ناك  سویثیمورپ 
َنوبأم ناك  هَّنأل  هُرقتحي  يخأ  َّنإ   . ءيش َّيأ 
َضغبأ امك   ، سُميرپ سُقرَم  َضغبأ  دقو   . سُميرپ

’’. امُھَضغبأ اَملثِم  ينُضِغبُي  وھو   . اًضيأ هابالاك 

يف ًةبغار  فطُلب - َتلاقو   . اھَدي ةَّسدَھ  ْتَكسمأف 
، يتِدّیس - ‘‘ اھتاذ نع  اًدیعب  ایلوج  َمامتھا  َّدشت  نأ 

’’. ناسحإ ةرِدابب  مایقلل  ًةصرُف  ُّبرلا  ِكل  أَّیھ  دقل 

’’ ؟ فیك  ‘‘ . ًةعماد اھیلإ  تَرظنو   ، ًالیلق ایلوج  تأَدھ 

’’. سویثیمورپ يرِّرحُت  نأ  ِكُِنكمُي  ‘‘

يواسُي هَّنإ   ‘‘ . تَسَّبع َّمُث  ًةظحل  ِرمألا  يف  ترَّكفف 
’’. لاملا نم  اًمخض  اًغلبم 

ِكوخأ َماد  ام   ، نآلا لاملا  ىلإ  ٌةجاح  ِكب  َنوكت  نل  ‘‘
ِتَیب ىلإ  نيدوعَتس  ِتنأو  ِكنويُد  َدادَس  ىَّلوتیس 

’’. ِكیبأ

اًمَعفُم ُعضَولا  ادب   ، رمألا نع  رازَع  ِحاصفإ  ِةقيرطب 
ْتَكالف  . ةديدعلا ِثراوكلا  َرخآ  َنوكي  نأ  َلََدب   ، لمألاب

889



ُقوري ال  امَّبر   . يردأ ُتسل  : ‘‘ ًةلئاق  ، اھَتَفش ایلوج 
تَكِحَض َّمُث  لامتحالا .’’ ِهجو  ىلع   ، سُقرَم ُرمألا 
َيلابُأ نأ  يغبني  اذامل  ٍذئدنع  ْنكلو   ‘‘ . ةبیئك ًةكحِض 
ٌّيلَج وھ  امك  يب  يلابُي  ال  ماد  ام  هُدِقَتعي  امب 

. نیَتِقّلأتُم نیَنیَعب  رازَع  ىلإ  ْتَرظنو  ؟ ’’ اًمامت
’’. سویثیمورپ ُرِّرحُأس   . كلذ ُلعفأس  ‘‘

َءاقل لیمجلا  ِنافرِع  ِعفادب  سویثیمورپ  َنيرِّرحُتس  ‘‘
سیلو  ، ِكِضرم ءانثأ  يف  ِكل  هادبأ  يذلا  ِفطُّللا 

’’. ةكََربلا ِتمِرُح   ، َّالإو  . ِكیخأ ِةظاغإل 

’’. ِيّنم ٌةءاتسُم  ِتنأ   ‘‘ . ایلوج هجو  َّرھفكاف 

’’. بئاص وھ  ام  يلعفاو   ، ًاِبناج ِكَرِعاشم  يعَض  ‘‘

. نیح ىلإ  ایلوج  ىلع  ُديدشلا  ُتمَّصلا  ىلوَتسا 
كلذ ُتملَع  ام  ِيّلعل   . بئاص وھ  ام  َُملعأ  ُتسل  ‘‘

، اھِحور َءفِد  ْتَّسحأف   ، رازَع ىلإ  تَرظن  َّمُث  اًموي .’’
’’. هَنیحرَتَقت ام  ُلعفأس  ِيّنأ  َریغ  : ‘‘ تَفاضأو
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٤٠

. تاعاس ِعضِبب  ِهتَرداغُم  َدعب  سُقرَم  ُماَّدُخ  َلصو 
ٍقاتعإ َةقیثو  ُبُتكت  راھَّنلا  َرصع  ایلوج  ْتَضمأو 
يذلا هلمع  نم  َعجر  ْنإ  امو   . سویثیمورِپل ًةبِسانُم 
ْتَعفد ىَّتح   ، ناك ًاّيأ   ، ةنيدملا يف  هَدجو  دق  ناك 

. هَتطعأ دق  ام  َكردأ  اَملبق  ٌةظحل  تَّرمو   . جْرَّدلا هیلإ 
’’. يتِدّیس :‘‘ هرمأ ىلع  ًابولغم  لاقف 

اًمِداخ َتنُك  دقل  : ‘‘ ةشعار ٍةَمسبب  ایلوج  تباجأ 
’’. ریخلا َكل  ىَّنمتأ   . سویثیمورپ اي   ، اًنیمأو اًحلاص 

تَرعشف  . ةرارَحب اَھلَّبقو  اَھلَوانَتف   ، اھَدي تَّدمو 
ِضما  ‘‘ . ُّطَق هلثِمب  ْتَرعش  نأ  ِْقبسي  مل  ٍرورسب 

’’. مالَسب

هَّنأك ادبو   . اًمامت ِبابلا  َجراخ  هرِظَتنت  رازَع  ایلوج  ْتأر 
هنم َْتناح  ذإ   ، عَجارت هَّنأ  َّالإ   ، اھَقناعُي نأ  ٌكِشوم 
َرثكأ اًئیش  َرازَِعل  َلاقف   . اَھبوَص ٌةجِرجرتُم  ٌةتاِفتلا 
ْتَدعقو  . رَداغ َّمُث   ، ایلوج هَعمست  نأ  نم  ًاتوفُخ 

. اھِمَون ِةكيرأ  ىلع  ٍنَھَوب  ایلوج 

. اِھبناج ىلإ  تَدعقو  رازَع  َْتلبقأ 
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!’’ كلذ ُتلعف  دقل  ‘‘

. ایلوج ِدي  َقوف  اھَدي  رازَع  تَعضوو  ِهتلعف .’’  ، معن ‘‘
’’ ؟ نآلا ِكُلاح  َفیك  ‘‘

’’. ةعئار ‘‘

ىأر دق  َّبرلا  َّنإ   . يتِدّیس  ، اًحلاص اًرمأ  ِتلعف  دقل  ‘‘
’’. ِتلعف ام 

تدَّھنتو بیجع .’’ ٌرمأ  : ‘‘ ًةھودشَم ایلوج  تلاقف 
ُترعش ِيّنأ  رَّكذتأ  نأ  ُعیطَتسأ  ال   ‘‘ . ةفیفخ ًةدُّھنت 

’’. ةداعسلا هذھ  ِلثِمب  اًموي 

’’. ذخألا نم  َرثكأ  ُءاطعلا  وھ  ٌطوبغَم  ‘‘

نأ يب  ُنُسحي  هَّنأ  اًذإ  َّيلإ  ُلَّیخُي   ‘‘ . اھَسأر تَّزھف 
يتلا ةریصقلا  ةَّدملا  ءانثأ  يف  روعُّشلا  اذھب  َعَّتمتأ 
ُدَعب ٍءيش  ُّيأ  َّيَدل  سیل  ْنأل   ، اھیف ُموَدیس 

’’. َّيَدل ام  ُّلك  ِيّنم  َعزُتنا  ِدقف   . هیطُعأ

اَّمم اًّدج  ٍریثكب  ُربكأ  اھُرادقِم  اھَنیطعُت  ٌرومُأ  ِكيََدل  ‘‘
نم اًدِحاو  َّنأ  َّالإ   ، ديزملا َلوقت  نأ  ْتَدارأو  نیكِردُت .’’
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. امھیلإ َجرخ  سُقرَم  ِمَدَخ 

، ِِكتَِعتمأ مزَح  نم  ُغَرفن  انِدك  : ‘‘ ایلوجل ُمداخلا  لاق 
ٌةفرُغ تَّدِعُأو   ، ةَّفَحم كل  ْتَرِضحُأ  دقل   . يتِدّیس

’’. ِكلابِقتسال

ُبھذَتس ُرازَع   ‘‘ . ةَّسدَھ َِدیب  اھُدي  ْتَثَّبشتف 
’’. يعم

’’. دِحاو ٍصخشل  َّالإ  ُعسَّتت  ُةَّفحملا ال  ‘‘

!’’ اھَریغ ْرِضحأ   ، اًذإ ‘‘

’’ ... َّنكلو  ، يتِدّیس  ، ٌفِسآ ‘‘

’’. اًّدج ٌنَسَح  ِكَّمھي ! ال  : ‘‘ ةَّسدَھ َتلاقف 

ىرخُأ ٍةقيرط  ُدَّرجُم  هذھ  لب  ةَّتبلا ! اًنَسَح  َسیل  ‘‘
َنود َلوحي  نأ  ُديرُي  هَّنإ   . سُقرَم اھب  ينُِبقاعُي 

’’. ِكاَّيإ يباحطصا 

ْتَتفَتلا َّمُث   . مداخلا َفرصنا   ، ةَّسدَھ ِةراشإ  ىدل 
، يبھذا  . يتِدّیس  ، ِكب ُقحلأس   ‘‘ . اھتِدّیس ىلإ 
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’’. يَقلَقت الو 

’’ ؟ نيدَِعت لھ  : ‘‘ نیَنیَعلا َةعِسَّتُم   ، ایلوج َْتلاقف 

َّمُث ةَّنئمطُم .’’ ينوَك   . ُتدعو نأ  َقبس  دقل  ‘‘
َرَّخأتأ نل   ‘‘ . ًةظحل اھتَّمضو  اھیَعارِذب  ایلوج  ْتقَّوط 

’’. اًریثك

َْتبھذ ىَّتح   ، اھلیبس يف  ایلوج  ْتَقلطنا  ِنإ  امو 
يف ریغَّصلا  ِلَّلظملا  ىلَتخملا  ىلإ  ةَّسدَھ 
ُنوكیس هَّنإ  سویثیمورپ  لاق  ُثیح   ، لْياتسيَرپلا

. ماق  ، هنم َْتبرتقا  ِذإف   . اھِراظتناب

، ةموتخملا ةقیثولا  ىلع  هَدي  ٌِقبطُم  وھ  امیفو 
’’. ِكُعینص اذھ  َّنأ  َُملعأ  انأ  : ‘‘ لاق

’’. ّبَّرلا ُعینص  هَّنإ  ‘‘

ِلوصحلاب ُتَملَح  اَملاَطل  : ‘‘ لاق  ، اھعم َدعق  ذإو 
ُديرُأ ِيّنإ   . اًنِّقیَتُم ُتَسلف   ، نآلا اَّمأ   . يتَّيِّرُح ىلع 

’’. ِتنأ ُثیح  َنوكأ  نأ 

ُِدّیسلا َردصأ  دقل   . سویثیمورپ اي   ، ِنكمُم ُریغ  كلذ  ‘‘
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’’. ةمراص َرِماوأ  سُقرَم 

! هآ : ‘‘ لاقو  ، سویثیمورپ هجو  ىلع  ُنزُحلا  ادبف 
’’. كلذ ُمَھفأ 

’’. سویثیمورپ اي   ، ةصرُفلا هذھ  َكل  ُّبرلا  أَّیھ  دقل  ‘‘
ْتَكسمأ َّمُث   . اھِراَّنُز ايانث  نم  ًةریغص  ًةَّرُص  ْتَجرخأو 

: ةلئاق  ، هِّفك يف  َةَّرُّصلا  ِتَعضوو  هيَدي  ىدحإ 
’’. ةديدجلا َِكتایح  ءَدب  ىلع  َِكتدَعاسُِمل  ٌةَّيدھ  ‘‘
هتدَّوز َّمُث   . ةَّیبھذلا ِدوقُّنلا  ةَّرُص  ىلع  هَدي  ْتَقبطأو 
َلوسرلا ُِدَجي  هیف  يذلا  ناكملا  ِنع  ٍتاھیجوَتب 
َكِعارصو ةیضاملا  َكاياطخب  فِرَتعا   ‘‘ . اَّنحوي

’’. اِھّلك ِّبَّرلا  ِلُبُس  َكولُس  كُِمّلعُیس  وھو   . نھاَّرلا

’’ ؟ اذكھ ًةنِّقیَتُم  ينوكت  نأ  ُِنكمُي  فیك  ‘‘

َكُّبِحُي امك  َكُّبِحُیس  اَّنحوي  َّنإ   . اًّدج ٌةنِّقیَتُم  انأ   ، هوُأ ‘‘
ْعطَتست مل  ْنإو   . سویثیمورپ اي   ، هیلإ ْبَھذاف  هللا. 
اھِْلّكَشف  ، حیسملا ِلاثِم  ىلع  َكتایح  َلِّكشُت  نأ 

ُلازي ام  َناك  اَّم  ِّبَّرلا لـ عم  ىشم  ٍلُجر  ِلاثِم  ىلع 
مایقلا يف  ُّرمتسي  َفیك  ْظِحالو   . ضرألا هذھ  ىلع 

’’. رمألا اذھب 
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’’ ؟ ِكنع اذام  ْنكلو   ، بَھذأس : ‘‘ سویثیمورپ لاق 

دیَق ىلع  تماد  ام  ایلوج  ةِدّیسلا  دنع  ىقبأس  ‘‘
’’. ةایحلا

َّنكلو  ، يتِدّیس  ، يتَّيِّرح لجأ  نم  اھل  ٌركاش  انأ  ‘‘
ٍةلسلس َدعب   ، لوزعَم ٍناسحإ  ِلِعف  َدَّرجُم  َناك  اذھ 

ِنإف  . قُلُخلا يف  ٌرُّیغت  ال   ، ٌةوزن  . عئاظَفلا نم  ةليوط 
دق ام  يف  َِرّكفُأ  نأ  ُفاخأ   ، ِتنأ نَم  اًمَوي  ْتَفشتكا 

’’. ِكب هُلعفت 

َّنإ ؟  سویثیمورپ اي   ، ُهِجاوُأ ٍّيلِعف  ٍَرطَخ  َّيأ  ‘‘
. ال هَتمَّلعت ام  ْرَّكذتو   ، كَنھِذ دِّدج   . ٌكلم  يسَفن 
يف يتلا  هللا  ِةَّبحم  نع  اَنلِصفي  نأ  ُِنكمُي  َءيش 
الو  ‘‘ . ةَّقِرب هَھجو  تَّسم  َّمُث  عوسي .’’ حیسملا 
ِةلئاع يف  نيذلا  ُنحن  انلِصفي  نأ  ِنكمُي  َءيش 

’’. هللا

ًةبھاذ ِتنُك  ول  ىَّنمتأ   ‘‘ . اھَِدي ىلع  هَدي  َعضَوف 
’’. يعم

نأ ُبجي  ُثیح  انأ   ‘‘ . اھنضِح ىلإ  اھََدي  َْتلزنأو 
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َبھذأ نأ  ُبجي   ‘‘ . لھم ىلع  تَماق  َّمُث  نوكأ .’’
. راظتنالا ِةفرُغ  َوحن  تَجرعو  ایلوج .’’ ةِدّیسلا  ىلإ 

َبسح ٍتاوطُخب  راسو   ، اھعم سویثیمورپ  َبھذف 
وحن تَجرع  امیف  هیلإ  اھَرظن  ْتَعفرو   . اِھتاوطُخ

’’ ؟ ةراَّدلا َعابُت  ىَّتح  انھ  ىقبت  لھ   ‘‘ . بابلا

ٍقيرط َّيأ  اًسِمتلُم  ؟ ’’ ِكتَعتمأ نع  اذام   . معن : ‘‘ لاق
. اھلیحر ِریخأتل  اھُعیطَتسي 

َقبي مل   . ایلوج ِةَعتمأ  عم  َتلسرُأو  تَمِزُح  دقل  ‘‘
َْتظحالو زاَّكعلا .’’ اذھ  ادع  ام  هُلمحأ  ٌءيش  يل 
ْتَسیل  ‘‘ . هَنئَمطُت نأ  َْتلواحف   ، َقیمعلا هََقلق 
اًنَسَح يلاح  ُِرّبدُأس   . سویثیمورپ  ، ًةدیعب ًةفاسم 

’’. اًّدج

’’ ؟ ىرُت اي  ًةیناث  ِكارأس  ىتم  ‘‘

انُضعب ىرَنس   . نَكمأ امَّلك  ِتاعاِمتجالا  ُرُضحأس  ‘‘
’’. كانھ اًضعب 

. ًایفاك اذھ  سیل  : ‘‘ لاقف  ، لاصفنالا نم  اًفئاخ  ناكو 
. حَّم اذام لـ ىلإ  تَملعو  ًالوؤسم .’’ يِنتیَقبأ  دقل 
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، كبلق ِّلُكب  ِّبَّرلا  ىلع  لَّكوت  : » نامَیلُس لاق  ‘‘
، هفِرعا َكقُرُط  ِّلُك  يف  ؛  دِمتعت ال  َكِمھف  ىلعو 

«’’. َكلُبُس ُمِّوقُي  وھو 

’’. رَّكذتأ نأ  ُلواحُأس  ‘‘

ىَّتح ةَّرم  َدعب  ًةَّرم  لوَقلا  اذھ  ْرِّرَك  َلب  لِواحُت . ال  ‘‘
َتلت َّمُث  اًضيأ .’’ اذھ  ْرَّكذتو   . كبلق ىلع  َشَقنُي 
ىَّتح هعم  هتَرَّركو  يل .’’ ُهلُق   ‘‘ . يعاَّرلا َرومزم 
يف هعَضو   ، ًءاسمو اًرھُظو  اًحابص  ُهلُق   ‘‘ . َهظِفَح

’’. ریكفَّتلل اًجذومن  َِكنھذ 

ذإ سویثیمورپ  اھَدناسو   . تَجرخو َبابلا  ِتَحتف 
. اھل اھَحتف   ، ةباَّوبلا ىلإ  الصو  اَّم  ـ لو  . جَرَّدلا َِتلََزن 
اذام ُفِرعت  لھ   ‘‘ . هیلإ اھَرظن  تَعفرو  َْتلَّھمتف 
اًھرُك هَتخُأ  هَركي  سُقرَم  ِدّیسلا  َلعجف  ىرج 

’’ ؟ اًديدش

نأ نم  يسؤب  يف  اًكامھنا  َرثكأ  ُتنُك  ال.  : ‘‘ لاقف
مل  ، كلذ نع  ًالضف   . رخآ ٍصخش  ِّيأ  َسؤب  َظِحالُأ 
ِةحاس ىلإ  ِكلاسرإ  نم  ٍليوط  ٍنَمز  َدعب  نُكي 

’’. ُتبرھ ِيّنأ  نیبراحملا 
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’’. امھَنیب ىرج  ام  ُتْملع  ينَتیل   ‘‘ . ةَّسدَھ تَدَّھنتو 

’’. ببَّسلا ِتنأ  ِتنُك  امَّبُر  ‘‘

’’ ؟ كلذ ُّنظت  َكُلعجي  اذام   ‘‘ . بُّجعت ِةَرظِنب  هتَقمرف 

’’ ؟ نُكي ملأ   ، ِكب اًمَرغُم  ناك  دقل  ‘‘

لھ  . ًةَّداح ٍتايِركِذ  ْتَراثأ  ذإ   ، اًّدج هُتاِملَك  اھَتنزحأ 
طقف ُتنُك  ِيّنأ  ُدِقتعأ   ‘‘ ؟ ًالِعف سُقرَم  اھَّبحأ 

، َّنُھَفرع نأ  َقبس  يتاوللا  ءاِسّنلا  نع  ًةِفلتخُم 
ُدقتعأ ال  ِيّنكلو   . عوَّنلا يف  ًايِّدحت  كلذ  يف  َدَجوف 

’’. موَدت نأ  اھنأش  نم  ناك  ٍةقيرطب  اًموي  ينَّبحأ  هَّنأ 
نع اھِمالك  ىلإ  يغصُي  َناك  اَمأ   ، اھَّبحأ دق  ناك  ولف 

؟ ّبَّرلا

. ایلوج ِعَجھَم  يف  ِهّبُحب  اھل  سُقرَم  َحَوب  تَرَّكذت 
دقل  . هب َجَّوزتت  نأ  ْتَضفر  اَّم  لـ َهبضغ  تَرَّكذتو 
اھَمتش  ، كلذ ِببسبو   . َهبلق ال   ، هَءايرِبك تَحرج 
َجراخ اھب  َمدطصا  َموي  ىَّتح  ًةیناث  هَرت  ملو   . فرصناو
اھَّنأ ُّطق  اِھلاب  يف  َرطخ  امو   . ةَّیمومعلا تاماَّمحلا 
ُمیقُتس يھف   ، نآلا اَّمأ   . كلذ َدعب  ىرخُأ  ًةَّرم  هارَتس 
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ٌرُّثأتو  ... رعُّذلا اھیلع  ىلوَتساف   . هِفقَس َتحت 
يھ اَّمأ  ؛  اًّقح ُّطق  سُقرَم  اھَّبحي  مل  امَّبر   . ِقلقُم

. هب ًةمَرغُم  ُلاَزت  امف 

سُقرَم َّنأ  سُميرپ  َدقتعا  : ‘‘ سویثیمورپ لاقو 
نم َرَخسي  نأ  هتداع  نم  ناكو   . ِكَّبحأ نايریلاڤ 
ناكف  . كلذ ِنأشب  ًةنیھُم  ًةيِرخُس  ایلوج  ةِدّیسلا 

ال  ، ٍةدبَع ِةيؤرل  ءاج  دق  سُقرَم  َِدّیسلا  َّنإ  ُلوقي 
’’. ِهتخُأ

َّنإ  . ایلوجل اًصِلخُم  ناك  دقل   . اًحیحص كلذ  نُكي  مل  ‘‘
’’. اًديدش ًاّبُح  اھَّبحأ  دقل   . اًمئاد هَتخُأ  َّبحأ  سُقرَم 

’’. اھُّبِحُي دُعي  مل  ‘‘

نم اھُّبحُي  دق   ‘‘ . ًةلئاستُم  ، تمَّصلاب تَذالف 
. سویثیمورپ َعارِذ  تَّسمو  اھَدي  ْتَّدم  َّمُث  ديدج .’’

!’’ ّبَّرلا يف  ْتُبثا   . موي َّلُك  يتاَولَص  َكُلَمشَتس  ‘‘

’’. تُبثأس ‘‘

. هتَقناعو  ، اھَتَماق ْتَّطَم  َّمُث  كیمَحیس .’’ وھ  ‘‘
اًریثك َكُّبِحُأ  ِيّنإ   . سویثیمورپ  ، زيزعلا يخأ  َتنأ  ‘‘
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’’. اًّدج

- ديزملا َلوقي  نأ  ٍرداق  َریغ  َّشَجأ - ٍتوَصب  َباجأف 
. هانیَع تَقَروَرغا  ِدقو  اًضيأ .’’ ِكُّبِحُأ  انأ  ‘‘

اھَقلغأف  . ةباَّوبلا نم  تَجرخو  ةَّسدَھ  هتَتلفأ 
اي  . اھِمحا  ، َّمُھللا  ‘‘ . اھیلإ هَنیبج  َدنسأو   ، اھَءارو

َجَرَّدلا اًدِعاص  ىشَمو  َراد  َّمُث  اھعم .’’ نُك   ، ُّبر
ُهتَمَّلع دق  ام  اًرِّركُم   ، ةروجھملا ةراَّدلا  ىلإ  ّدؤملا  َيِ

. هاَّيإ

’’ ... ءيش ينُزوِعُي  الف  ؛  َّيعار ُّبَّرلا  ‘‘
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٤١

عم موینیلكيِرّتلا  نم  اًجراخ  سُقرَم  ناك  امَنیب 
ىلإ َةبَّجحملا  َةأرملا  ِمَدَخلا  ُدَحأ  َلخدأ   ، سویلويإ

!’’ افار  ‘‘ اًسمَھ سویلويإ  لاقف   . راِظتنالا ِةفرُغ 
اًكرات  ، اھوحن مَّدقت  َّمُث   ، ةشھَّدلاب ٍنِرَتقُم  ٍرورُسب 

. هَدحَو اًفقاو  سُقرَم 

اھَّنأ َّالإ   ، اھزاَّكُع ىلع  ةَّدِشب  ُأَّكوتت  ةأرملا  ِتناك 
. ریَخب ودبت  تنأ   ، سویلويإ  ‘‘ . ًةِیّیَحُم اھَدي  تَّدم 

’’ ؟ يبیف ةِدّیسلا  ُلاح  َفیك 

اذھ ِكَروضُح  ْعَّقوتن  مل   . ِترَداغ اَّم  لـ تناك  امك  ‘‘
’’. موَّنلا ىلإ  تَدلخأ  دق  يبیف  ةِدّیسلا  َّنإ   . ءاسملا

’’. ایلوج ةِدّیسلا  ِةَمدِخ  يف  انأ  ‘‘

اھَّنإ ایلوج  ُةِدّیسلا  َِتلاق  دقل  ؟  ةمِداخلا يھ  ِتنأ  ‘‘
’’ ... ُّطق ْنِّمخأ  مل  ِيّنكلو   ، ةَّیصخش ًةمِداخ  رِظتَنت 

’’. كلذ َكل  يغبني  َناك  امو  ‘‘
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’’ ؟ اذھ َلصح  ْنأ  َقفَّتا  َفیك  ‘‘

’’ ؟ يھ َنيأ   . اًعم ُّبرلا  انَعمج  دقل  ‘‘

سُقرَم ُِدّیسلا  َبلط   . َتلصو اَّم  لـ ًةقَھرُم  َتناك  ‘‘
َتناكف  ، لیلق َلبق  اھُتدَّقفت  دقل   . رمَخ اھَیلإ  َمَّدقُت  نأ 

’’. ةمئان

امك  ‘‘ . ةَرِخاس ًةماِستبا  اًمِسَتبُم   ، سُقرَم َلبقأ  َّمُث 
ىَّتح تَِركس  دقل  لامتحالا : ِهجو  ىلع  ِتنَّمخ 

’’. ةبوبیَغ يف  َتلخد 

ِعقَوو ِهتوَص  عامس  َدنع  ةَّسدَھ  ُبلق  َعَراست 
. هیلإ اھَرظن  ْتَعفر   ، اھَمامأ َفقو  ذإو   . هِمُّدقت

’’. يِدّیس  ، ریَخلا ُءاسم  ‘‘

’’. ِكَئیجم عَّقوتأ  مل   ‘‘ . روتُفب اَھلَّمأتف 

’’. ءيجأس ِيّنإ  َكل  ُتلق  ‘‘

. جاعِزنا ِةزخَِوب  اًرعاش   ، َمَّھجتو رَّكذتأ .’’  ، معن ‘‘
’’. دغ َدعب  وأ  اًدغ  نیئیجَتس  ِكَّنأ  ُتلِخ  ‘‘
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’’. نآلا اھیلإ  ُدعصأس   ، َِكنذإ ِدَعب  نم  ‘‘

’’. نیئاَشت امك  ‘‘

ًةبَعتُم تناك  اھَّنأ  اًحِضاو  ناكو   . جَرَّدلا َوحن  تَجرعف 
. ةِمّلأتُمو

َمَّلكتو  . اھیلإ َبھذ  َّمُث  ًالھم ’’!  ، افار : ‘‘ سویلويإ لاق 
ْتَعضوو  . سُقرَم هَعمسي  نأ  نم  َّفخأ  ٍتوصب  اھیلإ 
اَھطَقَتلاو هَسأر  سویلويإ  َّزھف   . هعارِذ ىلع  اھَدي 

ىلع َةأرملا  ُلِمحي  سُقرَم  َهبقارو   . هیَعارِذ َنیب 
. اًدوعُص ِجَرَّدلا 

، لْياتسيَرپلا َلخد   ، اھمودُق نم  سُقرَم  َءاتسا  ِذإو 
ام اًریثك  يذلا  لََّلظملا  ىلتخملا  يف  َدعق  ُثیح 
ىلإ هَرھظ  َدنسأو   ، هیف ةَّسدَھ  َكراش  دق  ناك 

. ةروُفاَّنلا ىلإ  ىغصأو   ، هیَنیَع َضمغأ  َّمُث   . طئاحلا
. اًجِعزنُم هَْتلعج  ذإ   ، ةبَّجحملا ُرمأ  هَرَّیح  دقل 

، هیَنیَع َحتفف   . ًالوزُن جَرَّدلا  ىلع  ًىطُخ  َعْقَو  َعمس 
’’. كَِمّلكُأ نأ  ُّدَوأ   ، سویلويإ  ‘‘ . مامألا ىلإ  َسلجو 

ْنإ امو   . ةعساو ًىطُخب  لْياتسيَرپلا  سویلويإ  ََربَع 
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ناك دقو  انھ .’’ ىلإ  ْتَشَم  دقل  : ‘‘ لاق ىَّتح  َلصو 
. ماِھّتا َُرثأ  هتجھل  يف 

ًةَّفَحم َلسرُأ  نأ  اًِنكمَم  َناك   ‘‘ . سُقرَم ُهجو  َّرَھَفِكا 
’’. اًدغ اھِراضحإل 

سِدیسوميد ردنَسِكلأ  ْتَكرت  اھَّنأ  ُتعِمس  ‘‘
اھَّنأ ةركف  ىندأ  َّيدل  ْنُكت  مل  ْنكلو   ، سُنيدنامأ

!’’ لِھذُم ٌرمأ   . ایلوج ةِدّیسلا  ةمدِخ  يف  تناك 

ُنوكت َنيأ  ٍصخش  َّيأ  َّمھي  ىَّتح  َيھ  نَم  ؟  اذامل ‘‘
’’ ؟ لعفت اذامو 

َبلطو تامِداخلا  ىدحإل  أموأ  َّمُث  افار ’’! َيھ  ‘‘
ةِدّیسلا ةفرُغ  ىلإ  ٍماَعط  ِةَّینیصب  َدعصت  نأ  اھنم 

. ایلوج

’’ ؟ انھ افار  هوُأ ! : ‘‘ ةجیھب ٍةشھَدب  ُةاتفلا  َِتلاقف 

اًعیمج ِتیبلا  ُلھأ  َناك  لھ   . اھیلإ سُقرَم  َرظنو 
؟ ةأرملا هذھ  ِرمأب  ٍملِع  ىلع 

ةِدّیسلا عم  ىقبَتسو   ، حیحص : ‘‘ سویلويإ لاق 
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ىلإ ٍمَون  ُةكيرأ  ْلَقنُِتل   . دَّدحُم َریغ  اًدَمأ  ایلوج 
ٌةِئفدُم ٌةیطغأ  َرفاوتت  نأب  يِّمتھاو   ، اھعِجاھَم
ِيّنكلو  ، ًةنخاس ٍتاداِمك  افار  ْبُلطت  مل   . ةریثك
اھِعطَق ءاَّرج  نم  اًديدش  اًم  ـ لأ يناعُت  اھَّنأ  ُدقتعأ 

’’. ًایشَم ایلوج  ةِدّیسلا  ةراد  نم  َةليوطلا  َةفاسملا 

َلاقو  ، ًةیناث اِھیشَم  ِركِذ  نم  سُقرَم  َجعزناف 
ِلامعتسا يف  َةَّيِّرحلا  اھل  َّنإ  اھل  يلوق  : ‘‘ ةدورُبب

’’. انتاماَّمح

اھَّنأب ٌنِّقیَتُم  انأ   . يِدّیس  ، كل اًركُش  : ‘‘ سویلويإ لاق 
’’. اًّدج ًةركاش  ُنوكتس 

. اًھودشَم هیلإ  سُقرَم  َقَّدحف 

اي  ، دعب ٌدِحاو  ٌرمأ  : ‘‘ ةمداخلا ِةاتفلل  سویلويإ  َلاقو 
. انھ اھَّنأب  ٍبيرغ  ُّيأ  ََملعُي  َّالأ  َتبلط  دقل   . اِینڤال
ٍءيش ُّيأ  َقیعُي  نأ  ُديرُت  ال  اھَّنإ   . نيِرَخآلل يلوق 

’’. ایلوج ةِدّیسلاب  اھَتيانِع 

دقو  ، ًةدِعَتبُم ُةاتفلا  ِتَعرسأو  عیمجلل .’’ ُلوقأس  ‘‘
. سُقرَم تُفي  مل  غلاب  ٍرُّثأت  َُرثأ  اھیلع  ادب 
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َّنأ ءرملا  ىلإ  ُلَّیخُي  : ‘‘ فافَجب سُقرَم  لاق 
ُءاجرع ٌةدبَع  ، ال  ّوت اً َتیبلا  اذھ  َلخد  دق  َلُصنُقورُبلا 

!’’ ةبَّجحُم

َنِمأ  ‘‘ . كابترا نع  ُّمنت  ًةرِظن  سویلويإ  َرظنف 
’’ ؟ ُّطَق اھب  َتْعِمس  دق  َنوكت  َّالأ  ِنكمملا 

لھ  . سویلويإ اي   ، ةدیعب ٍةرفَس  يف  ُتنك  دقل  ‘‘
نَم اھُلَّوأ : اذھو   . ةریثك ًةلئسأ  َّيدل  َّنإ  َّمُث  ؟  رُكذت

’’ ؟ نوكت

ِةباصإ َدیَعُب  قوُّسلا  يف  اھب  ُتعِمَس   . َةیفاش اھَّنإ  ‘‘
َيفشت نأ  ُعیطتست  افار  َّنإ  َلِیق   . للِّشلاب َِكتَِدلاو 
ٍساِمتْلِاب اھیلإ  انْلسرأف   . اھَِدي نم  ٍةسمل  ِدَّرجُمب 

’’. اھَروضح ُبُلطن 

يتلا تازجعملا  َةِعناص  تَسیل  اھَّنأ  ِّيھيَدبلا  َنم  ‘‘
تَماق دق  يِّمُأ  تناك  َّالإو   ، اھاَّيإ اِھنوَكب  تَرِھُتشا 

’’. ًةِمّلكتُمو ًةیشام  َْتلاجو 

نم ّدا  ٍتاءاعِ افار  ِعَّدت  مل  : ‘‘ ةعرُسب سویلويإ  َلاقف 
َّنأب انْتَعنقأ  يتلا  يھ  ْنكلو   . يِدّیس  ، عَون ِّيأ 
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ُءاَّبطألا اَّمأ   . اھَیلاوَح يرجي  ام  ُمَھفت  تناك  ََكتِدلاو 
َّلحلا َّنإ  مھُّلك  اولاقف   ، اورَضَح نيذلا  نورَخآلا 

ِّمُس نم  ٍةعرَجب  اھِسؤب  ُءاھنإ  وھ  َلضفألا 
’’. ناركوَّشلا

’’. لِمكأ  ‘‘ . سُقرَم ُلاعِفنا  َرَتَفو 

اًضيأ َحرتقا  افار  َبحطصا  يذلا  ُبیبطلا  كلذك  ‘‘
تَّرصأ دقل   . تَضرتعاف  ، افار اَّمأ   . میحَّرلا َلتقلا 

لاز ام  اَھلقع  َّنأ   ، ًةیعاو تناك  َكتَدلاو  َّنأ  ىلع 
ٌقِزأم انَھَجاو  َكاذنآ   . اھِمسج ِدومُھ  َمغُر  ًاطِشان 
يفأ ؟  كتَِدلاول َلضفألا  ناك  اذام   . يِدّیس  ، عِّورُم
ُءرملا َنوكي  نأ  يف  ٍباذَع  ُّيأ  رَّوصتت  نأ  كِعُسو 
يف ُتحمل  دقل  ؟  اًعفن يدجُي  ال  ٍمْسِج  َسیبح 
مل ِيّنكلو   ، نيَديدش اًسأيو  اًفوَخ  ِكتَِدلاو  يَنیَع 

. اھَیلاوَح يرجي  امب  ًالیلق  ولو  يرَدت  تناك  لھ  َْملعأ 
يغبني هَّنأو   ، يرَدت تناك  اھَّنأ  ىلع  افار  ْتَّرصأ  دقل 

اَّم ـ لو اھعم  اھَدحو  كَرتُت  نأ  َْتبلط  َّمُث   . شیعت نأ 
امك َكُّمُأ  تناك   ، ديدج نم  عَجھملا  ىلإ  انَْتلخدأ 
دقف  ، هَتلعف وأ  افار  هَتلاق  ام  ناك  امھَمف   . نآلا َيھ 
يف ٍواسُم  ٍرْدَق  ىلعو   . ًءاجر كتِدلاو  ىطعأ 

’’. ةایحلا يف  ًةياغ  افار  اھَتطعأ   ، ةَّیِّمھألا
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َّيأ : ‘‘ لأسو  ، هَعمس ام  ُّلك  سُقرَم  َلھذأف 
’’ ؟ ةياغ

ِةظحل نمف   . يِدّیس  ، عاطِقنا ِالب   . ِيّلَصُت اھَّنإ  ‘‘
ءاسملا ىَّتح   ، ةفرُّشلا ىلإ  اِھلْمَحو  اھِظاقِیتسا 

. ِيّلَصُت يھ   ، ديدج نم  اھريرس  ىلإ  اھلمح  َدنع 
َكَعم ْتَضمأ   ، تیبلا ىلإ  َكِعوجُر  ُذنم   ، ّكش نودو 

’’. رثكأ ًاتاقوأ 

’’ ؟ اھلمع يف  ُلَّخدتأ  ِيّنأ  ىلإ  ُحَِّملُت  لھ  ‘‘

نع َریبعتلا  ُتأسأ  اذإ  ينْحماس   . يِدّیس ال،  ‘‘
اھْتَعفر ٍةریثك  ٍتاولص  َةباِجتسا  انھ  تنأف   . يدارُم

يف مھسأ  دق  رايِّدلا  ىلإ  كَعوجر  َّنإ   . كُتِدلاو
سوملم ٌناھرُب  َتنأ   . هِديدشتو اِھناميإ  ِدیطَوت 

’’. بیجتسيو اِھتاَولَص  ُعَمسي  َّنأ هللا  ىلع 

هؤامیسو  ، ّيماخُّرلا ِكَنبلا  ِنع  سُقرَم  َضھن 
ام كوكُّشلا  ِتناك  اذإ  ينُحِماسُت  َّالھ   ‘‘ . ةدَّبلُم
دقل ةبَّقنملا ! ةأرملا  هذھ  ِنأشب  ينُرِواسُت  ُلازت 
مل امَّبرف   . افار ، ال  رازَع ِمساب  ایلوج  ةِدّیسلا  اھتَدان 

. هنأشب ُمَّلكتت  يذلا  هَسفن  َصخَّشلا  يھ  نُكت 
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َبَّجحتت نأ  دیعب  ٍّدح  ىلإ  ٌةعئاش  ٌةَسَرامُم  اھَّنإ 
َعِضب َّنُھَنیب  َّنأب  نیقي  ىلع  انأو   ، ءاِسّنلا ُضعب 

’’. تاواجرَع

َّكش ْنكلو ال   . يِدّیس  ، ٍّقح ىلع  كَّنأب  ٌنِّقیتُم  انأ  ‘‘
اَّمم ًانأش  ُّلقأ  افار  َةئیھ  َّنإ   . اھُسفن َيھ  اھَّنأب 

’’. اھروضح يف  هب  ُءرملا  ُرعشي 

’’ ؟ ءرملا ُرُعشي  َِمب   ‘‘ . سُقرَم َسَّبعف 

’’. رِّسفُأ نأ  ٌبعص  ‘‘

’’. لِواح : ‘‘ مُّكھتب سُقرَم  لاقف 

ٍةقيرطب  ‘‘ . هيَدي َطسب  َّمُث  ءازعلا .’’  . نیقیلا  . ةِقّثلا ‘‘
، اًضيأ هب  ًةقث  َءرملا  اب  اھُناميإ  يطعُي   ، ةبیجع

’’. نونمؤي نيذلا ال  َكئلوُأ  نم  ناك  ول  ىَّتح 

’’ ؟ تنأ ُنِمؤت  الأ  ‘‘

ٌتاقوأ ُّرمت  ْنكلو   . نِموُأ ُِّتب   ، ِكتَِدلاو ِناميإ  ِلضَفب  ‘‘
’’. ّكَّشلا ينيرَتعي  اھیف 
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َعوسي َّنأب  َنآلا  ُنمؤي  هَّنإ   . طقف َلیلقلا  سُقرَم  َمھف 
ًةراَّفك ََبلصُي  نأب  َحمس  هَّنأو   ، ضرألا ىلإ  ءاج  دق 
ِنیب نِم  ًاّیح  َماق  هَّنأو   ، ناسنإلا ةَّیطخ  نع 
ناميإلا يف  ًةبوعُص  َهجاو  سُقرَم  َّنأ  َریغ   . تاومألا
َملاعلا َّنإف   . ةَّمات ًةدایس  ُدوسي  َحیسملا  َّنأب 

. اًّرش ٌنوحشَم 

. رذحلا هَسُّجوت  تَراثأ  اھُتاذ  ُكوكُّشلا  هذھو 

ًالاَّیم ُتسل   ، سویلويإ اي   ، هلوقت اَّمم  مغُّرلا  ىلع  ‘‘
الو  ، انِطسو يف  ٍةبيرغ  ِدوجُوب  ِحامَّسلا  ىلإ  اًریثك 

’’. هذھك ةضماغ  ٍةدحاو  امَّیس 

ِرییغتل ًةھیجو  ًابابسأ  اھيََدل  َّنأب  ٍنیقي  ىلع  انأ  ‘‘
’’. اھِمسا

’’. بابسألا كلت  َنوكت  نأ  ُنكمُي  اذام  ‘‘

’’. كل ُحَرشَتس  اھَّنأ  ينیَقیف   ، اھَتلأس َتنأ  ْنإ  ‘‘
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٤٢

ذإ  . رازَع - افار ىلإ  ِمُّلكتلا  ُةَصرُف  سُقرَم  نم  تَغار 
، هَءالَكُو َغلب  دق  سُسفأ  ىلإ  هِعوجُر  َُربَخ  ناك 

تاقفَّصلا ِتَِّالجِسب  نیتآ   ، هوََري يك  اوءاجف 
ىضمأو  . هبایغ ءانثأ  يف  اھوَرجأ  يتلا  ةَّيراجتلا 

ىَّتح حابَّصلا  نم  مھعم  ةیلاتلا  َةلیلقلا  َماَّيألا 
نأ ٍحاحلإب  هودشان  دقو   . اكیتویلِببلا يف  ءاسملا 

. ديدج نم  ِةَّفَّدلا  َةرادإ  ىَّلوتي 

ٌةعِساو لاملا  ِبسك  َصَرُف  َّنإ  : ‘‘ مھنِم ٌدِحاو  َلاق 
اھَّنأ ةَّیعیبَّطلا  َكُتاردُق  ْتَتبثأ  اَملاَطلو   ، يِدّیس  ، نآلا
انُتوفت يتلا  َءایشألا  َّنإ  ثیح  ؛  نیح َّلك  ٌةبئاص 

’’. كِرظن يف  ءالجلا  يف  ًةياغ  نوكت 

نأب ِناَّصاخلا  هُلیَمو  هُعَبط  َسُقرَم  ىرغأ  دقل 
ريراقتلا يف  هل  تَحال  يتلا  ِصَرُفلاب  َثَّبشتي 

نأ اًمامت  هیلع  ًالھَس  ُنوَكیسف   . هیلإ ةمَّدقملا 
ىلع هَمامتھا  َِزّكرُيو  اًدَّدجُم  ةراِجّتلا  َنادیم  َلُخدي 
َدَّرجُم َّنإ   . هتلئاع يف  تالكشملا  َریغ  ىرخُأ  ٍرومُأ 
هَنھِذ َلعج  ريراقَّتلل  هتعَجارُمو  هئالكُو  ىلإ  هئاغصإ 
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. هءاَرث اھب  ُديزي  يتلا  ةقيرطلا  لوح  ٍراكفأب  ُّنَِطي 

َهلیَم ُمواقُي  َُهلعج  هسأر  يف  ام  اًفیفخ  ًاتوَص  َّنأ  َریغ 
َناك اذام   . لاملا عمَج  ىلع  اًدَّدجُم  ِباِبكنالا  ىلإ 

. هلماكب اًرمُع  ِءاَقبلل  ًةیفاك  ًةوَرث  ُِكلَمي  هَّنإ  ؟  هُِعفاد
. هیلإ ُجاتحت  هَّمُأ  َّنإ  َّمُث 

. ةلولحملا ُریغ  ایلوج  ُةلأسم  اًضيأ  كانھ  ُلازت  امو 

ِةَھِج نم  ٍرارِمتساب  هَعجضَم  هُریمض  َّضقأ  دقل 
، جَرَّدلا َدِعَص  امَّلكف   . اًدیعب ُلقَعلا  ُهاقبأ  امیف   ، ِهتخُأ

ِنأشب اھَتثداحم  ىلإ   ، ِهتخُأ ِةيؤر  ىلإ  ِزفاحلاب  َرعش 
، هِسفن تقولا  يفو   . نیطَسلف يف  هل  ىرج  ام 

. ةَّسدَھب ایلوج  َتلعف  ام  رَخآ  ٌتوَص  هَرَّكذ 

دقو  ، هُتخُأ َتلاق  اذكھ  . ’’ رمألا َيضُق  هَھ ! ‘‘
نم ُرَّكذتي  هب  اذإو   . ضغُبلاو ُحَرَم  ـ لا اھَھجو  َهَّوش 

. لمَّرلا ىلع  اًحورطَم  ةَّسدَھ  َمسج  ٍديدج 

راھَّنلا ِرصَع  َمظعُم  ىضمأ  دقل   . ةلیَّللا ًابَعتُم  َناك 
نأ هَقھرأو   ، ِهتاذب ِهتوَص  ُعْقَو  َهبعتأ  دقو   . هِّمُأ عم 
يھو  . اھَتِیلسَتل اھُلوقي  ٍةَّراس  َءایشأ  يف  َِرّكفُي 
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تَمِھَف لھ  ُلءاسَتي  هَْتلَعَج  ٍةقيرطب  هیلإ  تَقَّدح 
نأ اًتیمَتسُم  َلواح  يتلا  َكلت   ، قمعألا هَرِعاشم 

. اھَرُتسي

ىلإ َجَرَّدلا  َطِبھِیل  ایلوج  ِعَجھَمب  َّرم  امَنیبو 
َزفاحلا َّسحأ  ْذإ   ، طیسب ٍءاشع  ِلجأل  موینیلكيِرّتلا 
َعمسو  ، اًحوتفم ُبابلا  ناك   . ديدج نم  هُِجلاخُي 

. لِخادلا ىلإ  ًةرظن  ىقلأو   ، َلَّھمتف  . اًتفاخ ًاتوَص 

، اھمَون ِةكيرأ  ىلع  ٍفارِحناب  ًةِسلاج  هُتخُأ  تناك 
اھَرعش اھل  ُدِّسمُت   ، اھَءارو ُةبَّجحملا  ِتَسلج  امیف 

. ِهتخُأ ىلإ  مَّلكتت  تناكو   . ةقیقرو ةليوط  ٍتاتیبرَتب 
هرَّكذ َدھشملا  َّنأل   ، ماكحإب هیَنیَع  َضمغأف 

، ديدج نم  هیَنیع  َحتف  َّمُث   . ملؤم ٍوحن  ىلع  ةَّسَدَھب 
ىأر نأ  هل  َقبس  دقل   . ایلوج ُمِدخت  رازَع  َبقارو 

ِتاتیبرَّتلا هذھ  ِلثمب  ایلوج  َرعش  ُدِّسمُت  ةَّسدَھ 
َعَّجوتف  . اھبعش ينب  ِریمازَم  ضعب  ًةِلّترُم   ، ةِیّنأتملا

. اًنینح هُبلق 

يف كُتقيرط  هذھأ  ؟  اًدبأ اھاسنأ  َنلأ   ، َّمُھَّللا
؟ رمألا يف  يروَد  ىلع  يتبَقاعُم 
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َلایح ُبعُّرلا  هَرمغ  دقو   ، بابلا ِلخدم  يف  َفقو 
اًغلاب اًعَجَو  هیف  َراثأ  دق  اذھك  ٍّيداع  ٍءيش  ِنوَك 
ُّبحلا هُقِرغَتَسیس  نمَّزلا  نم  مك   . وحَّنلا اذھ  ىلع 
نوكي ىَّتح  ُتايَركِّذلاو   ، لوُفألا ىلإ  لوؤي  ىَّتح 
ٍمََدن ِّيأب  ایلوج  ْتَرعش  لھو  ؟  اھلامتحا ىلع  اًرداق 

؟ قالطإلا ىلع 

َِتلزنأ  ، هْتأر ذإو   . ًالیلق اھَسأر  ُةبَّجحملا  ِتَرادأ 
’’. يِدّیس  ، ریخلا ُءاسم   ‘‘ . اھنضِح ىلإ  َةاشرُفلا 

. ةبِحاش تناك  مك  ىأرف   ، ةَّدِحب ایلوج  ْتَتفتلاو 

اًرتاف هتوَص  ىلع  ًاِظفاحُم   ، ’’ ریخلا ُءاسم  : ‘‘ باجأ
. ةرطیَّسلا َتحتو 

اي  ، لُخدا - ‘‘ نیَتلِّسوَتُم نیَنیَعب  ایلوج - تلاق 
’’. سُقرَم

ال  ‘‘ . هَسفن َفقوأ  َّمُث   ، اَھتوعد َِيّبلُي  نأ  كَشوأو 
’’. ءاسملا اذھ  َّيََدل  َتقو 

’’ ؟ كيََدل ٌتقو  ُرَفاوَتیس  ىتم  ‘‘
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َفرصو  ، ةِسكاشملا اِھتجھل  َلایِح  هَیبجاح  َعفرف 
َنیجاتحت ام  ُّلك  ِكيََدلأ   ‘‘ . اِھتَمِداخ َوحن  هَھاِبتنا 

’’ ؟ هیلإ

ِدّیسلا اھُّيأ   ، معن ؟  سُقرَم اي   ، انأ ينُلأست  ال  َمل  ‘‘
يتلا ّداملا  ةَّيِ ِةحارلا  ِبابسأ  ُعیمج  انيََدل   ، مَركألا

’’. اھیلإ ُجاتحن  دق 

ّطَغُت يِ نأ  َدعب   ‘‘ . ةدورُبب رازَع  ىلإ  مَّلكتو  اَھلَھاجَتف 
ىلإ َيلاعت   ، اھَتلَیل َمانِتل  اھريرس  يف  َِكتِدّیس 
ىلإ ُجاتحت  ٍةلئسأ  ُةعِضب  يدنعف  ؛  ِكارأل اكیتویلِببلا 

’’. ةباجإ

’’ ؟ ةلئسأ ُّيأ  : ‘‘ ایلوج تَرسفَتساف 

َّدشأ ٍعُراسَتب  اھُبلق  اًِقفاخ   ، اًضيأ ةَّسدَھ  َتلءاستو 
ُقِّدحُي  ، اًدِماج ِبابلا  يف  سُقرَم  َفقو  دقو   . ُدَعب

. نیَتِمتاق نیَتیِساق  نیَنیَعب  اھَیلإ 

هيِربخُت نأ  ِكیلع  َسیل   ‘‘ . رازَع َرُّتَوت  ایلوج  تَّسحأو 
ٍةقالع ىندأ  ِكل  َسیل   . رازَع اي   ، ءيش ِّيأب 

’’. يخأب

916



’’. تیبلا اذھ  َرِداغُت  وأ   ، ينُبیجُتس ‘‘

، ُفیفَّطلا ایلوج  ُطابِضنا  َراھنا   ، هتدورُب َءازإو 
؟ سُقرَم اي   ، انھ ىلإ  يَنتدعأ  اذامل  : ‘‘ تَحاصف
هیلع يھ  اَّمم  َرثكأ  ُقاطُت  ال  يتایح  َلعجت  يك 

’’ ؟ ًالصأ

َلخدم َرداغ   ، اھِماِھّتا َلایِح  سُقرَم  َبِضَغ  ذإف 
. قاوِّرلا يف  َيِضَمیل  َهَّجوتو  بابلا 

!’’ سُقرَم  ، ةفِسآ انأ  ْعجرا !  ، سُقرَم ‘‘

ىَّتح ْتََكب  ُلبَق  نم  ًةَّرم  مك   . اًرئاس َّلظ  هَّنأ  َّالإ 
هذھ َسیل  ْنكل  ؟  اھتقيرط ىلع  ُروُمألا  َيرجت 
َهبلق َقلغأف   . ىرخُأ ًةَّرم  َكلذ  َلُصحي  نل  ةَّرملا !

. جَرَّدلا ًاطباھ  ىضمو   ، اَھنود

مل سُقرَم  َّنكلو   ، ةَّیھش ًةبجو  َّدعأ  دق  ُخاَّبطلا  ناك 
، اًجِعزنُم ةبتكملا  ىلإ  َبھذف   . ةَّیلباق هل  نُكت 

تَِّالجِّسلا ةعَجارُم  ىلإ  هتَِّیّلُكب  َفِرصني  نأ  َلواحو 
ًابناج اھَحازأ   . اًریخأ  . هَدنع هؤالكو  اھكرت  يتلا 
َشئاج  ، بائتكاب هَمامأ  ُقِّدحُي  َسلجو   ، رْدَص ِقیِضب 
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. رعاشملا

يف ناك   . تیبلا ىلإ  ایلوج  ْعجرُي  مل  ول  ىَّنمت 
اھل َنوكي  نأب  ىَنعُيو   ، اَھنويُد َّدُسي  نأ  ِهعسُو 

. اھتراد يف  اھَكرتيو   ، مھیلإ ُجاتحت  نيذلا  ُماَّدُخلا 

’’ ؟ يِدّیس ‘‘

ِلخدم يف  ًةفقاو  ةبَّجحملا  َةأرملا  سُقرَم  ىأر 
ىلإ ةمتاقلا  ِتايَركِّذلا  ِنع  هَنھِذ  َفرصف   . بابلا

. ةنھارلا ةلكشملا 

ِلباقملا ِدَعقملا  ىلإ  َراشأو  يدُعقا ’’! :‘‘ اًرِمآ َلاق 
. هل

ُءاجرَع َنَّكمتت  نأ  ٌئجافُم  َرمألا  َّنأ  َدجوو   . تَدعقف
ْتَسلج دقف   . ةِغلاب ٍةقاشرب  ِكُّرحتلا  نم 

اھل َحاتُِیل  ًالیلق  اھَمسِج  ًةلیمُم   ، رھَّظلا َةمیقَتسُم 
. ةمیقَّسلا اَھلجر  َّدمت  نأ 

، ال افار ِكَمسا  َّنإ  سویلويإ  يل  َلاق  : ‘‘ اًدِّدحُم َلاقو 
’’. رازَع
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نأ اھل  ىَّنست  ول  ًةَّداو   ، اھَتَفَش ةَّسدَھ  تَّضعف 
تناك امَّلك  اَھتدِعَم  يرَتَعي  يذلا  َداعترالا  ِنّكَسُت 
اھسفن َدادعإ  َْتلواح  دق  تناك   . سُقرَم ةرضَح  يف 

هذھ يف  انھ  هعم  اھَسولُج  َّنكلو   ، ةَلباقملا هذھل 
اھَرمغ ةبيرق  ٍةفاسم  ىلع  ةریغصلا  ةفرُغلا 

. رعُّذلاب

. يِدّیس  ، هب ىعدُأ  ُتنُك  يذلا  ُمسالا  وھ  افار  ‘‘
«’’. ةِیفاَّشلا  » ةَّيربِعلا يف  هانعمو 

ٍّراس ٍوحن  ىلع  هَرَّكذ  َّشَجأ  ٍئداھ  ٍتوَصب  ْتمَّلكت 
؟ ةجھَّللا يھ  تناكأ   . ةروُبَِدب

ِكَّنأ ایلوج  نم  ُتْمھَف   . ةَّيدوھي اًذإ  ِتنأ  ‘‘
’’. ةَّیحیسم

انأ  ، سِنجلا ُثیح  نمف   . يِدّیس  ، امُھاتِلك انأ  ‘‘
’’. ةَّیحیسم انأ   ، رایتخالا ُثیح  نمو   . ةَّيدوھي

ِدقو  . موجُھلا ىلإ  َرداب   ، اًمئاد ًاّیعافد  هنوَك  َمغُرو 
اذھ ِكُعضي  لھ   ‘‘ . ةرتاف ٍةماِستباب  هُمف  ىوَتْلا 
يھ يتلا  يتَِدلاو  ِعقوَم  نم  ىلعأ  ٍدیعص  ىلع 
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’’ ؟ ةَّیمَمُأ ٌةَّیحیسم 

امو  . عَزَفلا اھَرمغ  ىَّتح   ، ُّيماِھّتالا هُلاؤس  اھَقعص 
يف سیل  : ‘‘ ةعرُسب ًةرِّسَفُم  َتلاق  نأ  تَِثبل 
الو  ، ّرُح وأ  ٌدبَع  الو   ، ّينامور وأ  ٌّيدوھي  حیسملا 

حیسملا يف  ٌدحاو  اًعیمج  ُنحنف   . ىثنُأ وأ  ٌرَكَذ 
َّقر دقو   ، ًالیلق مامألا  ىلإ  تلام  َّمُث  عوسي .’’
َناميإ َّنإ   ‘‘ . هَتنأمط يغَتبت  تناك  ول  امك  اھُتوَص 
ينأش اھُنأش   ، میھاربإل ًةنبا  اھُلعجي  َِكتَدلاو 
ًاثراو ُریصي   ، راتخي ٍصخش  ُّيأف   . يِدّیس  ، اًمامت

’’. زَّیحَتي اف ال   . دعولل

« ٍصخش ُّيأ   » ِِكلوقب  ‘‘ . هَسجاوھ اھُتاملك  تَنَّكس 
’’. انأ ينَنینَعت 

’’. يِدّیس  ، معن ‘‘

َّالإ  ، لیلجلا يف  َّبرلا  َلبَق  دق  هَّنإ  َلوقي  نأ  َكشوأو 
َةایح ِتذقنأ  ِكَّنإ  يل  َلِیق   ‘‘ . هتَعنم َءايرِبكلا  َّنأ 

’’. يِّمُأ

!’’ ؟ ال يِدّیس  ، انأ ‘‘
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نأ َحرتقا  َِكبِحَص  يذلا  َبیبطلا  َّنإ  سویلويإ  لاق  ‘‘
دقو  . نارَكوَّشلا ِّمُس  نم  ٍةعرجب  يِّمُأ  ُةایح  ىَھنُت 

’’ ؟ كلذك َسیلأ   . اھلجأ نم  ِتطَّسوت 

تَضَق هللا  َةئیشم  َّنأل  ةایحلا  ِدیَق  ىلع  َكَّمُأ  َّنإ  ‘‘
’’. كلذب

َّنإ لاق  سویلويإ  َّنكلو   ، كلذك ُرمألا  ناك  امَّبر  ‘‘
’’. ِكَدحو اھب  ِتَولَخ  امَدعب  ترَّیغت  يِّمُأ 

’’. اھیلإ ُتمَّلكت  دقل  ‘‘

’’ ؟ طقف ِتمَّلكت  ‘‘

يذلا ِباجِحلا  لجأ  نم  ًةركاش  ةَّسدَھ  تناك 
ىلعف  . اھِھجو ىلإ  ْتَعفترا  يتلا  َةرارحلا  ىفخأ 

يف َسیل  ْنأ  تَملع   ، يبیف َمامأ  َتلعف  ام  ِفالِخ 
ُلِّضفَُتل اھَّنإو   . اھَھجو سُقرَم  َيرُت  نأ  ًاتاتب  اھِعسُو 

نأ ىلع  ًةیناث  نیبراحملا  ِةَحاس  ىلإ  َلَسرُت  نأ 
كلت اھتاذ  ِزازئمشالا  َةرِظن  اھبودُن  ىلإ  ُرُظني  ُهارت 

. نيرخآلا هوجُو  يف  اھتأر  نأ  َقبس  يتلا 

ةَّيأب ُتَھَّوفت  الو   ، َةیقُر َةَّيأ  ِقرأ  مل  : ‘‘ َتلاق ََّمث  نمو 
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نع ُبیجُي  َكلذ  َّنأ  ًةَّناظ   ، ’’ ةَّيرحس ٍتارابع 
. ِهتاملك َءارو  ِنماكلا  ِلاؤسلا 

، َديازتملا اھَرُّتَوت  َّسِحُي  نأ  َعاطَتسا  دقو   ، هَدي َعفرف 
ُتسل  ‘‘ . َهببس َِيلْجَتسي  نأ  ْعطَتسي  مل  هَّنأ  َّالإ 

يف ٌبغار  انأ  امَّنإ   . رازَع اي   ، مَھُت َةَّيأ  ُقوسأ 
ام اًئیش  َفرعأ  نأ  ُديُرأ  ِيّنأل  ؛  بْسَحف ةفرعملا 

’’. يتَیب يف  نيذلا  صاخشألا  نع 

يف ُترظن  اَّم  لـ ُتملَع   ‘‘ . نیح ىلإ  ًةتماص  ْتَّلظ 
َناك ام  ْتَعمس  دقف   . ةیعاو اھَّنأ  َِكتَدلاو  يَنیَع 
ِنأشب اًّدج  ًةقياضتُمو  ًةفئاخ  تناكو   . تَمھَفو ُلاقُي 
ِبیطب َبرشت  نأ  اھنأش  نم  ناك  هَّنأ  ُدِقتعأ   . اِھَتلاح
ٍَببَِسل ال  ردنَسِكلأ  هَمَّدق  يذلا  نارَكوَّشلا  ٍرطاخ 

ىلع اھب  ءاِنتعالا  ةَّیلوؤسم  ِریفَوت  ىوس  َرخآ 
’’. ًالصأ هُفرعت  َتناك  ام  اھل  ُتلق  امَّنإ  انأو   . نيرخآلا

’’ ؟ كلذ ناك  اذام  ؟  فرَعت تناك  اذام  ‘‘

ٍَةياِغل ٌةَّیح  اھَّنأو   . يھ امك   ، يِدّیس  ، اھُّبحي َّنأ هللا  ‘‘
’’. ام
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، ةباِتكلا َِةلِواط  ِةَفاح  ىلع  هَدي  سُقرَم  ىرجأ 
نع َديزملا  َفرعي  نأ  َدارأ  دقل   . ناَشیَج يف  هُراكفأو 

ًةروھشم ِتنُك  ِكَّنإ  سویلويإ  يل  َلاق   ‘‘ . ةأرملا هذھ 
’’. سُسفأ يف 

. ةملكب ةَّسدَھ  ِسبَنت  َملف 

’’ ؟ ِكبِصنَم نع  ِتیَّلخت  اذامل  ‘‘

َعم َنوكأ  نأ  ُترَتخا   ‘‘ . هلاؤس ُةظاظَف  اھتأجاف 
’’. ِكتخُأ

َجرخ دقو  ؟ ’’ ِكَمسا ِترَّیغ  اذامل  بْسَحف ! اذكھ  ‘‘
. هَدصق اَّمم  ىَسقأ  ُلاؤسلا 

وھ َعوسي  َّنإ   . افار انأ  ُتسل  ِيّنأل  : ‘‘ تباجأ
هَتلاق نأ  َقبس  ام  هل  ًةلئاق  انأ ’’! ال   ، يفاَّشلا

. لضفأ ٍةقيرطب  هَمھفي  نأ  ًةیجار   ، ردنسِكلأل

’’ ؟ ُّيقیقحلا ِكُمسا  ُرازَعو  ‘‘

يذلا ُعقوملا  وھ  َكلذ  ةنیعُم .»  » رازَع ىنعَم  ‘‘
’’. َهنوكأ نأ  وجرأ  ام  ُّلكو   ، هُلَغشأ
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ِترتخا اذامل   ‘‘ . ةَرِذحلا اھباوج  ِةقيرط  ىلإ  َهَّبنتف 
’’ ؟ ایلوج

’’. يِدّیس  ، اذھ نع  ةباجإلا  ُعیطتسأ  ال  ‘‘

’’ ؟ نيديرُت مأ ال  نیعیطتست  ال  ‘‘

اذامل َُملعأ  الو   . ّبَّرلا َيل  ُديرُي  ُثیح  ِيّنأ  َُملعأ  ‘‘
’’. انھ َنوكأ  نأ  يل  ُديرُي 

تَحرج اِھتاِملَك  َّنأل   ، متاق ٍوحن  ىلع  َمَّھجتو 
نأ َقبس  يذلا  عاِنتقالاب  هاَّيإ  ًةِرّكذُم   ، هَرِعاشم
َنوكي نأ  هل  َدارأ  هللا  َّنأ  كلذ   . لیلجلا يف  هَّسحأ 

َّنأ هللا َملع  ام  ىلع  َراث  دقو   . ایلوج عم   ... اًضيأ انھ 
. كلذ نم  رثكأ  هنم  هَدارأ 

يتخُأ ُّبحي  هللا  َّنأ  ِكيأر - َبسح  َّيلإ - ُلَّیخُي  ‘‘
’’. هیلع َيھ  امك   ، اِھتایحل ًةياغ  هيََدل  َّنأو   ، اًضيأ
ِكل : ‘‘ ًالئاق هَِدیب  أموأ   ، بیجُت نأ  اھل  َحاتُي  ْنأ  َلبقو 

’’. يفِرَصنت نأ 

. ًاَطبحُم َضھن  ىَّتح   ، تَفَرصنا ِنإ  امو 
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ىلإ ةراَّدلا  نم  جورخلا  ىلإ  طقف  ُجاتحي  ناك  امَّبُر 
. قاوِّرلا ىلإ  َجرخ  ََّمث  نمو   . نیح

ماَّدُخلا ُدَحأ  اھاطعأ  يتلا  َةءابعلا  سویلويإ  ىأر  ذإو 
’’ ؟ يِدّیس  ، َةَّفحملا ُديرُت  لھ  : ‘‘ َهلأس  ، سُقرَِمل

يف ُبغرأ  : ‘‘ لاقو  ، هیلع َءادِّرلا  سُقرَم  َلَدسأ 
اذإ  ‘‘ . هِفتَك ىلع  َّيبھَّذلا  َميزبإلا  اًِتّبثُم   ، ’’ يشملا
اھل لُقف   ، يَبَلط يف  َتلسرأو  ةَدلاولا  َِتظقیَتسا 
بابلا ىلإ  َمَّدقت  َّمُث  تاماَّمحلا .’’ ىلإ  ُتبھذ  ِيّنإ 

، جَرَّدلا ََطبَھ  امَدعبو   . اًرَتن هَحتفو  ٍةعساو  ًىطُِخب 
. هَءارو ةباَّوبلا  َقَفَس 

اًریثك يضمُي  َناك  ُثیح   ، لاجِّرلا يدان  ىلإ  َبھذ 
دق هَّنأ  ًاّناظ   ، سُسفأ ىلإ  ِهترَداغُم  لبق  هتقو  نم 

. ةميدق ٍتاقادص  ِديدجت  يف  ِناولُّسلا  َضعب  ىقَلي 
َناك هَدِصقَم  َغلب  اذإ  ىَّتح   ، َهبضغ لیَّللا  ُءاوھ  َدَّربو 

، شَھَّدلاب ًانورقَم  ًابیحَرت  َيَقل  دقو   . ىخرَتسا ِدق 
. مھُفرعي ناك  ٍلاجر  ُةَّتس  هب  َّفح  ذإ 

، سُسفأ ىلإ  َتعَجر  َكَّنأ  انْعمَس  : ‘‘ مھُدَحأ َلاق 
’’. اًرثأ َكل  ََرن  مل  انَّنكلو 
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’’ ؟ سُقرَم اي   ، اًئبتخُم َتنُك  َنيأ  ‘‘

ىلع ًاّبَكنُم  ِّيراِجّتلا  هزَكرم  يف  ناك  هَّنأ  َّكش  ال  ‘‘
ِءانثأ يف  َحبُر  لاملا  نم  مك  ىرِیل  هتاباسِح  ِرتافد 

. اًعیمج اوكِحَضو  هبایِغ .’’

’’. نیطَسلف ىلإ  َتبھذ  َكَّنأ  ُتعِمَس  ‘‘

، ةِھلآلا ِةایَحو  نیطَسلف ! : ‘‘ ًاِبّجعتُم مھُدَحأ  لاق 
َكلذ ىلإ  میلَّسلا  ِهلقع  يف  ٌصخش  ُبھذي  اذامل 

’’ ؟ سئابلا َِدَلبلا 

ِباصعأ ِةراثإ  يف  اًّدج  ةحِرملا  مھَُتبحُص  تَمھسأ 
َریغ  ، مھعم َكحاضت  دقو   . اِھَتئدھت نم  ًالََدب   ، سُقرَم
امك َّسحأ  دقل   . مِھكِحَض نع  اًفِرَصنُم  ناك  َهبلق  َّنأ 
ىَّنمتو  ، سُنوغیتنأ عم  ديدج  نم  امور  يف  َناك  ول 
َدیحولا َصخَّشلا  وھ  َناكأ   . رخآ ٍناكم  ِّيأ  يف  هَّنأ  ول 
َسمل يذلا  َدیحولا  َصخَّشلا  وھ  َناكأ  ؟  رَّیغت يذلا 

؟ َملاعلا ُحاتجي  َضیغبلا  َداسَفلا 

’’. اًدغ ِباعلألا  ىلإ  َيتأت  نأ  يغبني  ‘‘

’’. ایلیپ ُبَِحطصأس  ‘‘
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يف هَّنأك  هیَنیَع  ًاِبّلَقُم  ایلیپ ’’!  ، هآ : ‘‘ ًاّنآ ُرَخآ  َلاقو 
. ةوَشن

ایلیپ نع  ًةئيذب  ٍتاظَحالُم  اوَقلطأو  نوقابلا  َكِحَضف 
ًةلیل يضمُت  ٍلُجر  ِّيأ  ِةركاذ  يف  ُسِرَغَنت  َفیك 

. باعلألا َدعب  امَّیس  الو   ، هعم

. ايِرأ يف  سُقرَم  َرَّكفو 

. ِهتخُأ يف  اًضيأ  َرَّكف  امك 

ىلع ُءاملا  َقبطأ  ذإ  اًركاش   ، ةكربلا يف  َسطغ  َّمُث 
دَُعي مل  ؟  ءاقِدصأ  . هئاقدصأ ِتاوصأ  َعْقَو  َّدصو  هسأر 
َّمُث  ، دیعبلا ةكربلا  ِفََرط  ىلإ  ََحبَسف   . اًعطق مھُفِرَعي 
َنیب ٍةعساو  ًىطُخب  ىشم  ذإو   . ءاملا نم  َعلط 
َذخأ ىَّتح  َيقب  ُثیح   ، مويراِدلَكلا َلخد   ، ةَدِمعألا

، مويرادیپتلا ىَّطخت  َّمُث   . هِمسج نم  ُبَّبصتي  ُقَرَعلا 
ِلجأ نم  اًركاش   ، مويرادیجيرفلا يف  َسطغو 

. هِسأر نم  ٍرِكف  َّلُك  تَدرط  يتلا  ِدرابلا  ءاملا  ةمدص 

. طقف ٍنیح  ىلإ  امَّنإ 

ىشم َّمُث   . يدانلا ةرَداغُم  َلبق  ٍّيوق  ٍكیلدَِتل  َعضخ 
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ِةَبلَج نیب  َرخآ  ًاّیفاضإ  اًمسج   ، عراشلا يف 
ٍهاِجّتا ِّلُك  يف  نوفوطي  ذإ  ةَّیصخشَّاللا  ِدوشُحلا 
ىلإ َرُظني  يك  َفَّقوتو   . نویسیمطرألا ِبرُقب 
ًابُصُن  ، اًجَرَھبُم ًالامج  ٌلیمج  هَّنأ  َدجوف   . لكیھلا

. ةَّيرامعملا ِناسنإلا  ِةسدنھل  ًالئاھ 

يف ٍّيراجت  ٍعورشَم  َربكأ  ُهآر   ، ءاكَّذلا ّداحلا  ِ هنھِذبو 
ِلیثامَّتلا وِعناص  َطاحأ  دقف   . لاملا ِبسكل  سُسفأ 

َلباقُم َلاملا  َنيِّرِدَتسُم   ، مخَّضلا عَّمجملاب 
اھَّنأ َضِرُتفا  يتلا  ةھالإلل  ةنَقتملا  ِریغ  ِلیثامتلا 

مھِسایكأ ىلإ  اوفَرَج  َنورخآو   . لكیھلا يف  ُنكست 
ُدَعب َنورَخآو   . ةَّینابرُقلا ِّيحاضألا  َءاقل  ةَّیبھذ  اًدوقن 
ٍتابَیلُع يف  ةرَخَّدملا  َمئامَّتلاو  َمِسالَّطلا  اوعاب 
َءاِقلو  ، ةضبَقلاب ُعابُي  روَُخبلا  ناكو   . نمثلا َِةِیلاغ 
ِتناك َكلذك   . ِدّبعتملا ِناميإ  َقمُع  ُنحتمت  ٍنامثأ 

. ىرَتشُت ُتاولَّصلا 

هُتاقِسافو ِلكیھلا  وقِساف  ناك  لخادلا  يفو 
ةأرملا وأ  ِلُجَّرلا  ىنغل  اًَعَبت   ، وندتو ولعت  ٍراعسأب 

. سیمطرأ ِةھالإلل  ءالولا  ِةيدأتل  اءاج  نيَذَّللا 

ِهذھ ُنِھاكلا  ُبلطي  مك   . نزُحب هَسأر  سُقرم  َّزھ 
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ٍلَمأ َِلباقُم  ُبلطي  مك  ؟  اھُحنمي ٍةكََرب  َءاقل  َماَّيألا 
؟ غراف هَّنأ  نَّیبَتیس 

ىلع تَّفطصا  ٍعراش  ىلع  هَرظن  سُقرَم  ىقلأو 
ِةيؤرل اوءاج  نَم  َةمدِخ  ىَّلوتت  ٌتاناخ  هَیبناج 
نوتأي نورثكألا  ناكو   . سیمطرأ ِةدابعو  لكیھلا 
َنورخآ ُثكمي  نیح  يف   ، نولَحَريو نودَّبعتيو 

نع ٌةنھك  اَھبتك  ٍتادَّلجُم  يف  نیبِّقَنُم  اًروھش 
يف ةشوقنملا  ةسَّدُقملا  ةَّیسُسَفألا  فورُحلا 

؟ هینَعت ام  اًّقح  ٌدَحأ  َفرع  لھ   . سیمطرأ ِةَذوُخ 
؟ ًالصأ ٍءيش  َّيأ  ْتَنَع  لھو 

اوءاج َنيذلا  ُدَدَع  ام   . نویسیمطرألا ُلَّمأتي  َفقو 
ءاجَّرلا اوِدَجي  نأ  ةلواحم  يف  ىنبملا  اذھ  ىلإ 

الو  ، اھنع َبیجُأ  مھُتلئسأ  ال   ، نیسئاي اوَضمو 
ام اًمامت  اوُّسحأ  نيذلا  ُددع  امو  ؟  َتِیّبُل مھُتاجاح 
، ةَِّحلُم ٍةجاحو  ٍملؤم  ٍغارف  نم  ًاليوط  وھ  هَّسحأ  دق 

ِتوملا ىَّتح  لاحلا  َكلت  ىلع  اوَقبي  نأ  مھل  َِضّیُقو 
؟ هَدعب امو 

ُقِّدحُي ٍصخَشب  َرعش   ، هلُّمأت ِّمَضِخ  يف   ، ًةأجفو
َربع َهِلباقُم  ُفقي  ٌّيبارعأ  اذإو   ، َتَفَتلاف  . هیلإ
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، َهلوح نوكَّرحَتي  ُسانلا  ناك  دقو   . عراشلا
َنیلخاد وأ   ، نویسیمطرألا وحن  ٍتابَثب  َنیھِّجوتُم 

َلَّوح الو  ُلجرلا  ِكَّرحتي  مل   . هَءارو يذلا  َناَّكُّدلا 
، ِهتَقلمَح نم  اًفوَخ  سُقرَم  َسَّجوتف   . هَتَقلمَح
ََّمث نمو   ، لجرلا ِفِرَعي  مل   . اھتعیبط نع  َلءاستو 
َّنأ ادب  َّمُث   . هِقيدحت َةَّدح  َمھفي  نأ  ْعطَتسي  مل 

. ساَّنلا ِدشَح  نیب  ىفَتخا  َّيبارعألا 

َدِّدحُي نأ  ًالواحُم   ، اًرئاح هَریَس  سُقرَم  َفنأتسا 
ىلإ نیبِھاذلا  عومُج  َطسو  لُجَّرلا  َناكم 
َناَّكُد َلخد  لھ   . هنم َنیعجارلاو  نویسیمطرألا 

؟ لیثامَّتلا يِعناص  ِدَحأ 

. اًضرأ هُِعقوُي  َداكو   ، ِهبنَج يف  ٍةَّوُقب  مھُدَحأ  هَمَدَص 
اًملِعو  . عََقي نأ  َلبق  اًكِسامتُم   ، رَّثعتو هُسََفن  َرَھبناف 

َةَّرُص ِهبلَس  ِدصَقب  امَّبر  دَّمعَتُم - ٌلِعف  كاذ  َّنأب  هنم 
، هَمدص نَم  ىَرِیل  َتَفَتلا  َّمُث   . ًةمیتش َقلطأ  هِدوقُن -

ِهاِجّتا يف  ٍةعرسب  اًدِعَتبُم   ، ًةیناث َّيبارعألا  ىأرف 
، دْشَحلاب ََطلَتخا  ام  َناعرُسو   . نویسیمطرألا

. هكاردإ نع  سُقرَم  َزَجَع  ُثیحب 

عراش يف  َراسو  َراد  َّمُث   ، هَسأر سُقرَم  َّزھ 
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. ِهتیب َوحن  ِستيروك 

َّسحأ  ، هیلع هَدي  َعَضو  اَّملو   . اًملأ هُقرحي  هُبنَج  َذخأ 
ِةجَّرَضملا هدي  ىلإ  َرظن  ذإ  هانیَع  ْتَعسَّتاو   . ًةبوطُر

، هبنج نم  ُرَّطقتي  مَّدلاب  َرعش  ذإو   . نََعلف  ، مَّدلاب
َةباَّوبلا َعفد  َّمُث   . هتَراد وحن  اًھجَّتم  هاطخ  َعرسأ 

، ةراَّدلا َلخد  ْنإ  امو   . جَرَّدلا َدعصو  اھَحتفف   ، ًالِفجُم
، َملألا َلایِح  ِهنانسأب  َّرَص  ذإو   . َهباك هنَع  َعلخ  ىَّتح 

. َّيلخادلا َجرَّدلا  َدعَص 

اَملاحو  . يبیف ةِدّیسلا  عَجھَم  نم  سویلويإ  َجرخ 
: اًِقلَق لاق   ، سقرَم َكنُت  اًجِّرضُم  َمَّدلا  ىأر 

!’’ يِدّیس ‘‘

ِدقل - ‘‘ هَدانِس ُضُفني  وھو  اًمِّھجَتُم - سُقرَم  لاقف 
’’. طیسب ٍحرُج  ُدَّرجُم  هَّنإ  َّيلع ! َيدُتعا 

. ًةضكار اِینڤال  َْتلبقأ   ، سویلويإ ءاعِدتسال  ًةیبلت 

. دئامَضو ًءام  يرِضحأ  : ‘‘ سُقرَمب اًقَحال   ، اھل َلاقف 

. تنب اي   ، يكَّرحت  . سُقرَم ِدّیسلا  ىلع  َيِدُتعا  ِدقل 
!’’ ةعرُسب
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تَدھاشف  ، ایلوج عَجھَم  نم  ةَّسدَھ  ْتَجرخ 
ىلإ لوصُولا  ىلع  سُقرَم  ُدِعاسُي  سویلويإ 
باب يف  ْتَرھظ  اَّمل  ْنكلو   ، ًةفئاخ هتَعبَتف   . هتفرُغ

يِّمتھا  ‘‘ . فِرصَنت يك  ًابضاغ  هَِدیب  اھل  أموأ   ، ةفرُغلا
’’. يسفَنب ُّمتھأس  انأ   . ایلوجب

ًالیلق سویلويإ  َعَجارت  ِلاحلا  يفو   . هَْتلَھاجت اھَّنأ  َّالإ 
سُقرَم َعمَسو   . حرُجلا ىرت  نأ  اھل  ىَّنسَتِیل 

. ةفیفخلا اھَتقھَش 

. ءيِشب اذھ  سیل  : ‘‘ اًكِحاض لاق   ، ًالیلق تَحَّنرت  ذإو 
’’ ؟ مَّدلا َُرظنَم  ِكُِقلقُيأ 

امَّنإ َتنأ . كِمَد  َُرظنَم  طقف  َلوقت : نأ  تَكَشوأ 
َْتبرتقا َّمث  يِدّیس .’’  ، ةداعلا يف  َسیل  : ‘‘ َتلاق

ِلوط ىلع  ََةبطَّشلا  ِتَرصبأ  ذإ  ٌةفجر  اھتَذخأف   ، رثكأ
’’ ؟ اذھ َثدح  َفیك   ‘‘ . هِعالضأ

’’. ببَّسلا َُملعي  . هللا  دِقتعأ امك   ، ٌّيبارعأ ‘‘

اِینڤال تءاج  َّمُث   . تَمِدُص دق  تناك  ول  امك  ْتَعجارتف 
ْتَرشاب ذإ  هَسَفن  َسبحو   . دئامضو ٍءام  ِرْدِقب 
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تَفجترا َفیك  َظحال  ذإو   . حرُجلا َفیظنت  ةَّسدَھ 
َكِحض َّمُث  رمألا .’’ سویلويإ  َّلوََتیلف  : ‘‘ لاق  ، اھادي
ُفرعأ ِيّنأ  ُّنظأ  : ‘‘ ًاِیّلسَتُم َلاقو   ، ةقیقر ًةكحِض 

’’. بیبطلا كلذل  ِكترَداغُم  َببس 

َِتناك ول  : ‘‘ لاق  ، ةَّمھَم ـ لا ُسویلويإ  ىَّلوت  ْذإو 
اًوضُع يدَتعملا  َباصأ  امَّبَرل   ، ًالیلق ىندأ  ُةبرَّضلا 

’’. ًاّيویَح

ِتَرداغف  ، ءامغإلا ُبِراقُي  ٍراوُدب  ةَّسدَھ  ْتَرعشو 
. ةفرُغلا
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٤٣

َتلِخدُأ َةظحل  ام  ًابطَخ  َةَّمث  َّنأ  ردنسِكلأ  َملع 
. اًّدج ًةبِرطضُم  تناك  دقو   . هِمويرتأ ىلإ  ةَّسدھ 

’’ ؟ دِشار نيأ  ‘‘

’’ ؟ ىرج اذام   . انھ سیل  : ‘‘ اًسِّجوتُم باجأ 

’’ ؟ وھ َنيأ  ‘‘

’’ ؟ نیلأست اذامل   . يردأ ُتسل  ‘‘

، ءاسملا اذھ  سُقرَم  ىلع  ىدَتعا  ًاّیبارعأ  َّنأل  ‘‘
’’. وھ ناك  اذإ  َفرعأ  نأ  بجيو 

َناك َلعافلا  َّنأ  َحرتقي  نأ  ُّطَق  ردنسِكلأ  ْلِواحُي  مل 
هَّنأ ِفخُي  مل  َّيبارعألا  َّنإف   . دِشار َریغ  َرَخآ  اًصخش 
ِةایح ىلع  اًَرطَخ  ُلِّكشُي  نايریلاڤ  سُقرَم  َّنأ  ُدقتعي 
َّالإ دِشار  ناك  امو   . لَتقُي نأ  يغبني  هَّنأو   ، ةَّسدَھ
مأ تءاش  ٌءاوس   ، ةَّسدَھل هِصالخإ  يف  مزَعلا  َدَّطوُم 

. َتبأ
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’’ ... ایلوج ُضَرَم  ُمَّدقتي  َفیك  ىَرِیل  ىضم  دقل  ‘‘

اًمامت ًةِملاع  ؟ ’’ مَّدقتي : ‘‘ ًةعاترُم ةَّسدَھ  تلاقف 
. ًالجاع ایلوج  َتوَم  دِشار  ىَّنمتي  مك 

اھَّنأ سویثیمورپ  نم  َملع   ‘‘ . ردنَسِكلأ ُمَف  َبَّلصتو 
ِكَّنإ دِشارل  َلاق  اًضيأ  وھو   . اھیخأ ِةراد  ىلإ  تَذِخُأ 

’’. اھعم ِتبھذ 

’’ ؟ دِقتعي اذام   . يراِیتخا ِضحَمب  ‘‘

سُقرَم يف  َري  مل  ول  ءيش  َّيأ  َلعفِیل  ناك  ام  ‘‘
’’. كتایح ىلع  اًَرطَخ  نايریلاڤ 

. اھعاِنتقا خیسرت  ىلإ  َّالإ  ردنَسِكلأ  ُصُّلَمت  ّدؤُي  ِ مل 
ِلآ نم  َدَحأ  الو   . َّيلع اًَرطَخ  ُلِّكشُي  سُقرَم ال  َّنإ  ‘‘

’’. َّيلع اًرطخ  ُلِّكشُي  نايریلاڤ 

’’. سكعلا ُدقتعي  دِشار  ‘‘

!’’ هَریكفت ْحِّحَص   ، اًذإ ‘‘

هذھب نیمَّلكتت  ُّطق  ِكُتعِمَس  ام   ‘‘ . ردنَسِكلأ َشِھُد 
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؟ ال دِشار ِفُّرصت  نع  ىضاَغتأ  ِيّنأ  َنِیّنُظتأ   . ةجھَّللا
دقل  . مَّدلا ىلإ  ّطعتملا  ةشِ هتعیبط  ىلع  ينیموَلت 
َكئلوُأ عیمج  نیب  نم  هَراتخا  ِنَم  ِتنأ  ِتنُك 

’’ ؟ نيرُكذت لھ   . لكیھلا ِجَرَد  ىلع  نیكورتملا 

’’. هَراتخا هللا  ‘‘

’’. ِهتاوطخ يدَھي  نم  َوھ هللا  اًذإ  ‘‘

!’’ لتقلا ىلإ  ٍصخش  َلیبس  يدَھي  َّنإ هللا ال  ‘‘

ىلإ ًالِعف  َكلذ  ىَّدأف   ، ةفرُغلا دِشار  َلخد 
ىَّتح  ، َهتَءابع هنع  َحََرط  ْنإ  امو   . امھِیِلك امِھتاكسإ 
ٍةعارِبب ٍكوكشَم  ٍنِیّكِس  ََضبقِم  ةَّسدَھ  ْتَرصبأ 
ُهانیَع تَحدق  دقو   ، دِشار ُهجو  َّرھَفكاف   . هِمازِح يف 

’’ ؟ نايریلاڤ  ‘‘ . اًرَرش

، ٌّيح وھ  : ‘‘ تلاقو  . اھُفِواخَم ْتَدَّكأت  ذإ  تَدعتراف 
!’’ ُدمحلاو 

َنوكي نل  ةیلاتلا  َةَّرملا  : ‘‘ متاق ٍدیعَوب  دِشار  َباجأ 
’’. اذكھ ّظحلا  ِ َدیعس 
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ٍريدقت ُّيأ  يل  ناك  ْنإ   ‘‘ . هیلإ ةَّسدَھ  تَمَّدقتو 
ِةایح ىلع  َءادتعالا  َلِواحُت  َنلف   ، دِشار اي   ، كَدنِع

’’. ىرخُأ ًةَّرم  سُقرَم 

. هُھجو ىَّسقتف 

. دِشار اي   ، ًءاجر  ‘‘ . هعارِذ ىلع  اھَدي  ْتَعضوو 
ةتیمُم ًةبرض  َنآلا  ينُبِرضي هللا  ول  ُّدوأ  كیلإ ! ُلَّسوتأ 

’’. رَخآ ًاناسنإ  َتنأ  ُلُتقت  الو 

’’. اذھ ُلعفأسو   ، ِكیمحأس ِيّنإ  ِكل  ُتلق  ‘‘

’’ ؟ دِشار اي   ، يل ٍةفلُك  ِّيأب  ‘‘

’’. ِكِسأر ، ال  يسأر ىلع  هُمَد  ْنُكِیل  ‘‘

’’. يبلق َكلذ  ينُِفّلكیُسف   ، سُقرَم َتلتق  اذإ  ‘‘

’’ ؟ َِكبلق  ‘‘ . مِھاف َریغ  دِشار  َمَّھجت 

: ًالوھذَم لاق  َّمُث   ، اھَیلإ ُقِّدحُي  ردنَسِكلأ  َفقوو 
’’. هَنِیّبحُت ِتنأ  ‘‘
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’’ ؟ هَنِیّبِحُت ِتنأ  : ‘‘ اًھودشَم دِشار  لاقو 

ةحاس َلبق  ام  ُذنُم   . هُّبحُأ  ، معن : ‘‘ ءودھب َتلاقف 
’’. ةایحلا ِدیَق  ىلع  ُتمُد  ام   . اھَدعبو  . نیبراحملا

ءاَّرج نم  هُحاتجي  َُملألاو   ، هيَرظانب ردنَسِكلأ  َحاشأ 
. ةمیمحلا اھتاِملَك 

. يضَمیل َراد  َّمُث   ، هعارذ نع  اھََدي  دِشار  َضفنو 

. ءارِدزالا امھاشعأ  ِنیَنیَعب  اھیلإ  َتَفَتلاو 
َرَّبد ًالُجر  َّبحت  نأ  ُِنكمُي  اھَدحو  ُةنونجملا  ‘‘

!’’ اَھلتقَم

. رمألا يف  ٍلخَد  ُّيأ  هل  َناك  سُقرَم  َّنأ  َملعأ  مل  ‘‘
’’. كلذ َتلعف  نَم  ایلوج  يھ 

اھَنیمدخت يتلا  ُةأرملا   ‘‘ . ءارِدزاب ردنَسِكلأ  َلاقف 
!’’ نآلا

’’. معن : ‘‘ َتباجأ

هَرمغ دقو  ؟ ’’ كلذ ِكُِنكمُي  َفیك  : ‘‘ َرَسفَتساف
اھَیلعو  ، اھل ىرج  ام  دق  ىلع  ُديدشلا  ُبَضَغلا 
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. باقِعلا يف  اھتبغر  مدعل  يھ 

ُنحن امَنیبف   . وحَّنلا اذھ  ىلع  ُحیسملا  انَّبحأ  دقل  ‘‘
َفیكف  . صُلخن يكل  انلجأ  نم  َتام   ، ٌةاطُخ ُدعب 

’’ ؟ ّلقأ َلعفأ  نأ  ُنكمُي 

’’. رخآ ٍعَون  نم  ٍّبُح  نأشب  َنیمَّلكتت  اًذإ   ، هأ ‘‘

اي  ، اًضيأ لُجِرل  ٍةأرما  ِّبُح  نأشب  ُمَّلكتأ  : ‘‘ َتباجأ
سُقرَم ِءاذيإل  ءيش  َّيأ  ْلعفت  ال  ًءاجر !  . دِشار

’’. نايریلاڤ

َتحت دیعبلا  ِةفرُغلا  ِفََرط  يف  ردنَسِكلأ  َفقو 
ىلإ اًرِظان  بیتَر - ٍتوَصب  لاقو   . رطانقلا يذ  ِّرمملا 

اي  ، ةَّسدَھ ُلوقت  امك  ْلعفا   - ‘‘ جراخلا يف  ةنيدملا 
هَماِقتنا َيرجُي  يك  هللا  ىلع  ْلَّكوت   . دِشار

’’. ّصاخلا

. هقورُع يف  يلغي  براحملا  ُمَدو   ، هَتماق دِشار  َّطَم 
يراِیتخا ىرج  دق  هَّنإ  َكُسفن  َتنأ  ْلُقت  ملأ  ‘‘

’’ ؟ اَھیِمحأل

َّنأ  ، ينأش َكُنأش   ، َملعت تنأ   ‘‘ . ردنَسِكلأ َرادَتساو 
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، ةِقث ىلع  نُكف   . ةنبالاو ُِّمألا  ىلع  هَدي  َّدم  دق  هللا 
’’. اًضيأ َِدي هللا  َتحت  وھ  َنبالا  َّنأب   ، دشار اي 

ِناحضَنت ناتَِنكادلا  هانیعو   ، اًتماص دِشار  فقو 
. اًضومُغ

، اًدَّدجُم هنم  ٍةبُرقَم  ىلإ  ةَّسدَھ  تَجرعف 
’’. َكَدعو ينِطعأ   . يقيدص  ، ًءاجر : ‘‘ تَسمھو

َبودُّنلا َلَّمأتو   ، اھِھجو نع  َباجِحلا  دِشار  َحازأ 
ِكب اولَعَف  َنيذَِّلل  ةمحَّرلا  َنیسِمَتلتأ   ‘‘ . اًَنلَع َةبیھَّرلا 

’’ ؟ اذھ

’’. معن : ‘‘ ًةدِّروتُم َتلاقف 

ِتنأ  ‘‘ . هَقرحأ دق  َناك  ول  امك  َباجِحلا  ىخرأو 
!’’ ةنونجَم

انأ  . دِشار اي   ، لاح ِّلُك  ىلع  يندِع  ْنكل   ، امَّبر ‘‘
اھُثُكنت ال  كنم  ٍدعَو  َةملَك  يل  َتلُق  اذإ  كَّنأ  َُملعأ 

’’. اًدبأ

دامتعالاو هب  ةِقّثلا  نع  ُةِرّبَعملا  اھُتاملك  ْتَرَّفو 
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ىلع ىأرف   ، ردنَسِكلأ ىلإ  َرظنو   . هل ًةحسُف  هیلع 
هَّنأ ردنَسِكلأ  َدقتعا  ِدقل   . ةبآك َءامیِس  ِبیبطلا  ِهجو 
ذإ دِشار  هجو  ىَّسقت  َّمُث   . كلذ نم  َلضفأ  هُفِرَعي 
ًةفقاو تناك  يتلا  ةلیئضلا  ِةأرملا  ىلإ  ُلَع  نم  َرظن 
نیَتِیفاص اھانیَع  تناك   . ةبَّدَنُمو َءاجرع  همامأ 

اًّمِھُم ُدبي  ملو   . ِهتدارإ َمغُر   ، هُبلق َنالف   . نیَتِقثاوو
. هتَمِھَف دق  َيھف   . اًدبأ اھَمھفي  نل  هَّنأ 

’’. ِكیلع هَدي  َعَفري  نأ  ىلإ  هنع  يدي  َّفُكأ  نأب  ُدِعأ  ‘‘

، ديزملا ىَّنمتأ  ُتنك   ‘‘ . هَدي ةَّسدَھ  تَكسمأف 
تَّقر دقو   ، تَمستبا َّمُث   . اذھب يفَتكأس  ْنكلو 

، ِكتلَماعُم يف  هُتقيرط  ُنوكتس    ‘‘ . اًفْطَع اھانیَع 
نم اھھجو  ىلع  َباجحلا  َِتلدسأو  يقيدص .’’ اي 

. ديدج

ُجاتحت يتلا  ةَِّیّبطلا  َباشعألا  ردنَسِكلأ  اھاطعأ 
نأ اھنم  َبلطو   . نايریلاڤ سُقرَم  ِحرُج  ِةاوادمل  اھیلإ 

. هَدِّمضُتو ًةداِمك  هیلع  َعضت  نأ  َلبق  َحرُجلا  َيوكت 
َبھذأ نأ  ِيّنم  نيديرُت  ال  ِكَّنأب  ةنِّقیتُم  ِتنأأ  ‘‘

’’ ؟ ِكعم
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’’. لعفأ نأ  يغبني  ام  ُفِرعأ  انأ  ‘‘

ًالئاق  ، اھیلإ اھَعفرو   ، ةَّفحملا ىلإ  اھعم  ىشم  َّمُث 
ْتَكسمأف  . اھیلع ٌفئاخ  َوھو  ِكَرذِح ’’! يذُخ  : ‘‘ اھل

قوف نم  اھِّدخ  ىلع  اھَتطغضو  اھيََدي  َنیب  هَدي 
اًِقلغُم َرئاتسلا  َبحس   ، هْتَخرأ اَّم  ـ لو  . باجحلا

. اھب اوَضَمو  ماَّدخلا  اَھلمحف   . ءارولا ىلإ  اطَخو   ، اھاَّيإ
ٍةدحَوب هتایح  يف  ُّطق  ردنَسِكلأ  ْرُعشي  ملو 

. ٍذئدنع َرعش  اَّمم  رثكأ  ٍةشحوو 

يوَنت لھ   ‘‘ . هَنِیّكِس ّظنُي  ُفِ دِشار  ناك   ، َعَجر اَّم  لـ
’’ ؟ كِدعوب َيفت  نأ 

. هیف َسَّرفتو  ءطُبب  هیَنیَع  َعفر  َّمُث   . دِشار ُدي  تَنكس 
ةمتاقلا ِراوغألا  َلایِح  ٍةريرعَشُقب  ردنَسِكلأ  َرعشف 

، ةملكب دِشار  َِسبني  نأ  َنودو   . نیَنیعلا َِكنَیت  يف 
. هنِیّكس ِفیظنت  ىلإ  َداع 
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٤٤

ءيجم نم  ًةقياضتُم  ؟ ’’ يھ َنيأ  : ‘‘ ایلوج َتلاق 
. رازَع نم  ًالدب  ءاعِدتسالا  دنع  اِینڤال 

َنيأ ىلإ  لُقت  مل   . يتِدّیس  ، لزنملا ِتَرداغ  دقل  ‘‘
’’. ةبھاذ تناك 

’’ ؟ عجرَتس ىتم  ‘‘

’’. يتِدّیس  ، لُقت مل  ‘‘

اذام ؟  ًاتاتب ٍءيش  َّيأ  َنیملعت  َالأ   ، ةِھلآلا ِةایحو  ‘‘
’’ ؟ ْتَرداغ ىَّتح  ىرج 

’’. يتِدّیس  ، ِكیخأ ىلع  َيِدُتعا  ِدقل  ‘‘

ْتَكشوأو ؟ ’’ هیلع َيِدُتعا   ‘‘ . ایلوج انیَع  ْتَعسَّتا 
ُراوُّدلا اھارَتعا  ِنكلو   ، اِھتكيرأ نع  ضوھُّنلا  ىلع 

اًدي اِھنیبج  ىلع  ًةعِضاو   ، ديدج نم  ًةدعاق  ْتَمتراف 
. ةشِعترُم
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’’. يَقياضَتت . ال  يتِدّیس  ، ریَِخب ُنوكیس  ‘‘

ِءاذيإ ىلع  ُرَساجَتي  نَم  ؟  ََقياَضتأ َّالأ  ُلَقعُي  فیك  ‘‘
’’ ؟ يخأ

’’. يتِدّیس  ، ًاّیبارعأ ناك  َيدَتعملا  َّنإ  َلاق  ‘‘

’’ ؟ مْسالِاب سُقرَم  هَفرع  لھ  ‘‘

’’. كلذ ُّنظأ  ال  ‘‘

َناك هَّنأ  اھیَنیَعب  ىرَِتل  سُقرَم  ىلإ  َبھذت  نأ  تَدارأ 
. كلذ َلعفت  نأ  نم  اًراوُد  َّدشأ  َتناك  اھَّنكلو   ، اًمیلس
َناك ام   ، هیلإ باھَّذلا  ىلع  ًةرداق  تناك  ول  ىَّتح 
َْتلاق دقل  : ‘‘ نزُحب َتلاقف   . ِهتَفرغ ِلوخُدب  اھل  َنَذأِیل 

’’. ينَكرتت نل  اھَّنإ  رازَع 

تَّوسو يتِدّیس .’’  ، عجرَتس اھَّنأب  ٍنیقي  ىلع  انأ  ‘‘
’’. بیبطلا ىلإ  َتبھذ  امَّبر   ‘‘ . َةیِطغألا اِینڤال  اھل 

’’. ينُِملؤي يسأر  ةدِراب ! ًةقرِخ  : ‘‘ ایلوج تلاق 

، ءاملا ِتَسط  يف  ًةفیظن  ًةقرخ  اِینڤال  تَسمغف 
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ایلوج ِنیبَج  ىلع  ٍقفِرب  اھَعََضت  نأ  لبق  اھتَرَصعو 
. اھیَنیعو

َّمُث هیَملَعت .’’ نأ  ُنكمُي  اذام  يرُظنا  : ‘‘ ایلوج تلاق 
. اھِدي نم  ٍةءاميإب  اھتَفرص 

، قئاقد عضب  ِنوضُغ  يف  اِینڤال  ْعجرت  مل  اَّم  ـ لو
ِتَحازأف  . ایلوج ىلع  َُقلقلاو  ُبارطضالا  ىلوَتسا 
ِةَفاِحب ًةكِّسمتُم   ، ءطُبب تَسلجو   ، ًابناج َةقرخلا 

، َّفَك ْنإ  امو   . اھسأر ُراوُد  َّفُكي  ىَّتح  موَّنلا  ِةكيرأ 
. بابلا ِلخدم  ىلإ  ًةِحّنرتُم  تَشَمو  تماق  ىَّتح 

سُقرَم ُحرُج  َناك  لھ   . اًمامت ٌئداھ  ُتیبلا  اذإف 
؟ سُقرَم َتام  لھ  ؟  اِینڤال تلاق  اَّمم  َرطخأ 

تَدنتساو  . فوشكملا ِقاوِّرلا  ىلإ  ایلوج  تَجرخ 
. ٌدراب َماخُّرلا  َّنأ  ْتَدجوو   . طئاحلا ىلإ  ٍلُقاثَتب 

َِتناك ام  اھَّنأ  َریغ   ، اھتَّیناَّطب اھیلع  ْتَقلأ  ول  تَّنمَتف 
ناك دقل   . اھراضحإل ِعوجُّرلاب  اَھتَّوق  َدِّدبُِتل  َنآلا 

. سُقرَم ِلاح  َةقیقح  َفِرعت  نأ  اھیلع 

ًةیشام  ، طئاحلا لوُط  ىلع  اھَدي  ایلوج  ْتقَّلز 
ْتَعاطَتساو  . سُقرَم ِعجاھَم  َوحن  ِقاوِّرلا  يف  ٍحُّنرَتب 
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، بابلا ِلَخدم  ىلإ  َْتلصو  اَّم  ـ لو  . ًاتاوصأ َعمست  نأ 
َقوف ٍنحَنُم  سویلويإ  اذإف   . لخادلا ىلإ  تَرظن 

. ةعوفرم َفِصن  سُقرَم  َقاس  ْتأرو   . موَّنلا ِةكيرأ 
. مَّدلاب اًجَّرضُم   ، اًحورطم اًكنُت  ةَّیضرألا  ىلع  ْتأرو 

’’ ؟ ةباصإلا ءوُس  ىدم  ام  : ‘‘ شِعترُم ٍتوَصب  َتلاق 
َِتلخدو ةَّوُق  نم  اھيََدل  يقب  ام  تَعمجتسا  َّمُث 

. ةفرُغلا

اًحضاو ادب   . هِعجھَم ِباب  يف  ایلوج  سُقرَم  َدھاش 
ًابَوث ًةيدترُم  تناك  اھَّنأل   ، اھريرس نم  َتلبقأ  اھَّنأ 
َرھظ دقو   . ليزھلا اھَمسج  َرتس  امَّلق  اًنَّضغُم 
نم ٍةِكباشتُم  ٍلَتُك  نم  ٍراطإ  يف  بحاشلا  اھُھجو 
نم اَّمإو  فوَخ  نم  اَّمإ   ، ِفجترت َتناكو   . رعَّشلا

. سُقرَم هِزّیمُي  مل  ٌرمأ   ، فعَض

. كلذ هَّمَھ  الو 

ةدامِّضلا ىلإ  ًةقِّدحُم  ؟ ’’ ریَِخب َتنأأ  : ‘‘ تلأس
. هبنج ىلع  مَّدلاب  ةَّلتبملا 

’’. تومأ نل  ‘‘
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اھَدي ًةعِضاو   ، ًالیلق ْتَحَّنرتو  كَیلع .’’ ُتفِخ  دقل  ‘‘
نأ ِيّنم  ُديرُتأ   ‘‘ . اھِردَص ىلع  َةبِحاشلا  َةلیحنلا 

’’ ؟ تاظحل عضب  َكعم  َدُعقأ 

اھِقفار : ‘‘ لاقو  ، ةكيرألا ىلع  سُقرَم  ىقلَتسا 
. دَِعترملا اَھبلط  َِيّبلُي  نأ  اًِضفار   ، ’’ اِھتَفرُغ ىلإ 

َمَّلكت دق  سُقرَم  َناكو   . اھَیلإ سویلويإ  ىضمف 
اَّم لـ َّجتحت  ملف   ، هَعمست ىَّتح  ًةياِفك  ٍلاع  ٍتوَصب 

. ةفرُغلا نم  اھاَّيإ  اًجِرخُم  سویلويإ  اھَدنس 

َةقفَّشلا َثاِعبنا  اًمِواقُم   ، هنانسأب سُقرَم  َّرص 
دقل  . ةدورب ِّلُكب  اھَفرص  دق  ِهنوَِكل  َمدَّنلاو  اھیلع 
َّلك تَصَّلقت  اھَّنأ  ول  امك   ، اًّدج ًةليزھو  ًةبِحاش  تناك 
اذامبف  . اًمئاد اَھلامج  تَنَّمث  اَملاطل   . اھیف اھآر  ٍةَّرم 
ىرتو ٍةآرم  يف  ُرظنت  َنیح  نآلا  َرُعشت  نأ  يغبني 

ام يف  تناكو  ؟  بوحشملا َلوزھملا  َهجولا  كلذ 
هَِّفلو اھِرعش  ِرفَضو  اِھبایث  ءاِدترا  َءانَع  ُفَّلكتت  ىضم 
اھَّنأ َریغ   . فویُّضلا ِلابقتسا  ِوأ  اھتفرغ  ةرداغُم  َلبق 
دق ام  ىرِتل  اھِضَرَم  ِريرس  نم  ّوت  اً تَجرخ  َةلیللا 

. هل ىرج 

. ایلوج َةِدّیسلا  ِرُكذي  ملو   . سویلويإ َعجر  َّمُث 
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ذإ هَسََفن  ََسبَح  هَّنأ  َّالإ   ، لأسي نأ  سُقرَم  َكشوأو 
نع مَّدلاب  َةَعبشملا  ةدامِّضلا  ُمِداخلا  ََخلَس 

’’. يِدّیس  ، ُّزَني ُحرُجلا  َلاز  ام   ‘‘ . هعالضأ

. هْدَّمض َّمُث   ، رمخلاب اًدَّدجُم  ُهْلسغا  : ‘‘ اًجعَزنُم لاقف 
’’. ُتومأ  ، ُّتم اذإو 

، رمخلا نم  اًئیش  بَرشا  : ‘‘ بائتكاب سویلويإ  َباجأ 
َضھن ذإو   . ىألم اًسأك  هاَّيإ  ًالِوانُم   ، ’’ يِدّیس

. ديدج نم  ُفزني  ُحرُجلا  أدب   ، ِسلَجیل سُقرَم 
ِرمَخلاب ًةقرخ  سویلويإ  َلَّلبو   ، ًةیناث ىقلَتساف 
َلسغ ذإ  سُقرَم  ُمسج  َبَّلصتو   . ةرخافلا ِءارمحلا 

ٍرمَخ َسأك  َهلوانو   . اًدَّدجُم هَدَّمض  َّمُث  َحرُجلا  ُدبَعلا 
. نیَتمئاغو نیَتمتاق  اتناك  هیَنیَع  َّنأ  ًاظِحالُم   ، ىرخُأ

اي  ، َقلَقلا ُطرَف  َكیلع  رھظي  ال  : ‘‘ اًسِعان سُقرَم  لاق 
، ِيّنم اًجراخ  ََّزن  يذلا  ُلئاسلا  َناك  امھم   . سویلويإ

هُمسِج ىخرَتساو  ديدج .’’ نم  َّيف  هَتبكس  دقف 
َریغ  ، هَقوف سویلويإ  ىنحناف   . هیلع َيمغُأ  ذإ 
. رمخلا ُطرَف  ِوأ  ِمَّدلا  ُدقَف  اذكھ  هیف  َرَّثأ  لھ  ٍنِّقیتُم 

ةَّرصلا َذُخأیل  اھیلإ  سویلويإ  َعرُھف   ، ةَّسدَھ َتلخدو 

948



ُةِدّیس  ، ُِّزني ُحرجلا  َلاز  ام   ‘‘ . اھَتلمح يتلا  َةریغصلا 
’’. رازَع

ىدل َةَّرصلا  هنم  ًةذِخآ   ، ’’ نوناكلا رِضحأ  : ‘‘ َتلاق
َفتَك تَّسم   ، مامألا ىلإ  َْتلام  ذإو   . ريرَّسلا اھِغولب 
ىلع ًةفجترُم  اًدي  ْتَعضوو   . قِفُي ملف   ، سُقرَم

. ِتباثلا َءيطبلا  ِهبلق  َضَْبن  ْتَّسحأف   ، هردص

َةریغصلا ِباشعألا  َمَزُح  َْتطسبو   ، ةَّرصلا ِتَحتف 
ِمَسیملا َفَرط  تَّسد  َّمُث  ّيَكلل .) ةادأ   ) اًمَسیِمو

: سویلويإل تلاقو   . جِّجأتملا نوناكلا  ِرمَج  يف 
ِعضَو لبق  هَدِّمضُنو  َحرُجلا  َمتخن  نأ  ُبجي  ‘‘
اًكِسمُم هتیبثت  ىلإ  ُّرطضُتس   . هیلع ِباشعألا 

’’. هب

َنِدعملا ِتَرَّرمو   ، راَّنلا نم  َمَسیملا  ِتَجرخأ 
َّنأف  . قرَحلاب هاَّيإ  ًةمتاخ   ، حرُجلا ىلع  َيماحلا 

. هیلع ىَمغُیف  َدوَعِیل   ، ًالیلق اًضِھان   ، سُقرَم
، ةَّسدَھل َنایثَغلا  ِقِرتحملا  ِمحَّللا  ُةحئار  َْتبَّبسو 

. ةَّمَھَم ـ لا ِتَّمتأو  مَسیملا  َءامحإ  ْتَداعأ  اھَّنأ  َّالإ 

اھل َرَضحأف  ریغص .’’ ٍتَسط  ىلإ  ُجاتحأ  : ‘‘ تلاق
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َّمُث  ، حلملاب َباشعألا  ِتَجَزمو   . اًدحاو سویلويإ 
ىلع تَدعقو   . حرُجلا اھب  ْتَدَّمض  ًةداِمك  ْتَعنص 
هنیبج ىلع  اھَدي  ْترَّرم  َّمُث   ، سُقرَم ِةكيرأ  ِةَفاح 

’’. كعم ىقبأس  : ‘‘ ًةلئاق

ُِدّیسلا ينَرمأف   . هتيؤرل ایلوج  ُةِدّیسلا  ِتءاج  ‘‘
’’. اھتفرُغ ىلإ  اھَدیعُأ  نأ  سُقرَم 

’’ ؟ اھیلإ َمَّلكت  لھ  ‘‘

’’. يتِدّیس ال،  ‘‘

ِردَص ىلع  اھَدي  ْتَعضوو   . ِرّكفُت ةَّسدَھ  تَدعق 
رُظنا  ‘‘ . َِتباثلا ِهبلق  َضَْبن  تَّسحأف   ، يراعلا سُقرَم 
تناك ْنإو   . سویلويإ اي   ، ةظِقیَتسُم يھ  لھ 

َّنإ  . مئان اھاخأ  َّنأ  ىرَِتل  انھ  ىلإ  اھْرِضحأف   ، كلذك
’’. اَھلاب ُحيرُیس  كلذ 

’’. يتِدّیس  ، معن ‘‘

تَماقف  . سویلويإ ِعارذ  ىلع  ًةِئّكوتم   ، ایلوج َتلبقأ 
َِدیب ْتَكسمأ  َّمُث   . سُقرَم ِةكيرأ  ِةَفاح  نع  ةَّسدَھ 
تناك ُثیح  َدُعقت  ْنأ  اھِسأرب  اھل  تأموأو   ، ایلوج
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ٌبِحاش هَّنإ   ‘‘ . اھیخأ ََدي  ایلوج  ْتَكسمأف   . يھ
’’. اًّدج

’’. اًمد َدقف  دقل  ‘‘

’’ ؟ ریَخب ُنوكي  لھ  ‘‘

ْتَفاضأ َّمُث  يتِدّیس .’’  ، كلذ ُّنظأ  : ‘‘ َتلاقف
انيَوَك دقل   . ّيویح ٍوضُع  ُّيأ  ْبَصُي  مل  : ‘‘ اھَِعّجشُتل

’’. حرجلا ثَُّوَلت  ُةَداِمكلا  َعنمت  نأ  يغبنيو   . حرُجلا

اھَدي ًةعِضاو   ، ’’ انھ َنوكأ  نأ  ْدِرُي  مل  : ‘‘ ایلوج تلاقو 
ِهَِدي َءازإ  َءاضیبو  ًةریغص  تََدب  ثیح   ، هِدي َقوف 

سویلويإ نم  َبلط  دقل   ‘‘ . ءارمَّسلا ِةَّيوقلا  ِةریبكلا 
’’. يتفرُغ ىلإ  ينَدیعُي  نأ 

ِتَدَّسمو  . اھیَعارِذب اھتقَّوطو   ، اھیلإ ةَّسدَھ  َتبرتقا 
. اھِھجو نع  ءارولا  ىلإ  َثَّعَشملا  َرعَّشلا 

ْتَضمغأو  ، ةَّسدَھ ِبنَج  ىلع  ایلوج  ْتأكَّتا 
دق ينوكت  نأ  ُتفخ   ‘‘ . ءازَعلاب ًةرعاش   ، اھیَنیَع

’’. رازَع اي   ، يِنتكرت
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’’. يتِدّیس  ، يفاخت ْنأل  َيعاد  ال  ‘‘

، تَدَّھنتو  ... يبلق اَّمأ   ، يسأر يف  كلذ  ُفِرعأ  ‘‘
ُدھَجلا اذھ  ناك  دقل   . َيزاغلا َفعَّضلا  ًةحفاكُم 

اًّدج ٌةرورسم  انأ   ‘‘ . ًابيرقت اِھتقاط  َقوف  ُریسیلا 
’’. انعم انھ  ِكدوجوب 

يحيرتست نأ  ُبجي   ‘‘ . اھَفاجترا ةَّسدَھ  تَّسحأو 
ِنوضغ يف  ریَخب  ِكوخأ  ُنوكیس   . يتِدّیس  ، نآلا

. ضوھُّنلا ىلع  اھَدِعاسُتل  ْتَنحناو  ةلیلق .’’ ٍماَّيأ 

عوجُّرلا ىلع  ينَدِعاسُي  نأ  سویلويإ  عسُو  يف  ‘‘
ٌةَّنئمطُم ِيّنإ  ًءاجر !  . هَعم ِتنأ  يَقِبا   . يتفرُغ ىلإ 

’’. ِِكتَدھُع يف  ِهدوجُو  ىلإ 

َنيِرّكفُت ِتنأ  : ‘‘ ًةلئاق  ، ایلوج َّدخ  ةَّسدَھ  تَّسمف 
’’. ِكِسفن َقوف  نيرَخآلا  يف 

كلذك ُِرّكفُأأ  : ‘‘ ةرِخاس ٍةماِستباب  ایلوج  ُمف  ىوَتلاو 
ىلع تأَّكوتو  ؟ ’’ هیف ُّرقتسي  ُریخألا  يلَمأ  مأ  ؟  ًالعف

. ةفرُغلا ِتَرداغ  ذإ  سویلويإ 

ِدقو  . لیَّللا َلاَوط  سُقرَم  عم  ةَّسدَھ  َتیِقب 

952



َمَغمَغو  . نَیتروھبم نیَنیَعب  اھیلإ  َرظنو  ًةَّرم  َظقیَتسا 
، َِكب ام  : ‘‘ ًةلئاق  ، هَقوَف ْتَنحناو  ْتَماقف   . اًِسّبَعُم
وھ اذإف   ، هنیبج ىلع  اھَدي  تَعضو  َّمُث  ؟ ’’ يِدّیس

. دراب

. اھُبلق ََبثَوف   . نَھَِوب َّدشو   ، اھباجِح ِفََرطب  َثَّبشت 
، قفِرب هَِعباصأ  تَخرأو   ، ةعرُسب ْتَماقَتسا  َّمُث 

. ًةفَجترُم ٍديدج  نم  ْتَدعقو 

اھَتَقلمَح َْتلاجأف   ، اًمئان ىخرَتساو   ، ًةیناث َكَّرحت 
ةینبلا َّيوق  ناك  ذإ   ، بَجَعلاب اھَرمغو   . هیلع

نأ اھِعسُو  يف  َّنأ  اھَیلإ  ّیُخف  َلِ  . نيوكَّتلا َنَسَحو 
َّمُث  . هیف ِسُّرفَّتلاب  ًَةیفتكُم   ، دبألا ىلإ  اذكھ  َدُعقت 
ْتَّلصو  . اھيَرظانب تَحاشأف   ، اھیَنیَع ُعومُّدلا  ِتَزَخو 
َهلایِح هب  تَرعش  يذلا  ُفَغَّشلا  َلَّوحتي  َّنأ  ًةبلاط 
هتالُبُق ىركِذ  َْتلاز  ام  يپاغأ .)  ) ءاطعِم ٍةَّبحَم  ىلإ 
ىلإ اھَضَبن  ُعَفدت  دیعب  ٍدَمأ  ُذنم  اھب  اَھلَّبق  يتلا 
َكلذ  . اھنھذ نم  هللا  اھَوحمي  نأ  تَّلصف   . عُراسَّتلا

، ًةیناث َكَّرحت  َّمُث   . دَعب اًمیقُم  َّلظ  َنینحلا  َّنأ 
. هَدي ْتَكسمأو  اھَدي  تَّدمف   . اًم ـ ِّلأتُمو ًابِرطضُم 

. ءودھلا هَرمغ   ، اِھتَسمالُم ىدلو 
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ُلعفت اذاِمل  ؟  ّبَر اي   ، اذامل : ‘‘ ًةشَحوُم تَسمھو 
. باوَج نُكي  َملف  ؟ ’’ يب اذھ 

ِطئاح ىلع  سمَّشلا  َةَّعشأ  ُرجَفلا  َلسرأ  ذإ 
نم ٍلاح  يفو   . سُقرَم َظقیَتسا   ، ةفرُّشلا
ىأرف هَسأر  َرادأ   ، هاجَّتالا َّسح  ِنادقُفو  ِلُساكَّتلا 
ًالیلق َضھَنف   . همَون ِةكيرأ  ِبناجب  ًةدعاق  َرازَع 

. ةحرابلا َءاِدتعا  ِلاحلا  يف  اًِرّكَذتُم   ، هَسََفن ََسبَحو 
. اھَسأر ةَّسدَھ  ْتَعفرو 

ىقلَتساو َمَتش   ، ِهبنَج يف  ُّداحلا  َُملألا  َُهلَّفج  ذإو 
. ءارولا ىلإ 

، اًِنكاس ِقلَتسا   ‘‘ . هِدي ىلع  ٍةَّقِرب  اھَدي  ْتَعضو 
!’’ ديدج نم  َحرُجلا  َتحتف  َّالإو   ، يِدّیس

َتحت اھَتَّبثو  اھَدي  سُقرَم  َطقتلا   ، ًالیلق ْتَعجارت  ذإو 
. هدي

’’ ؟ هَّلك َلیللا  يعم  ِتیِقب  لھ  ‘‘

’’. ایلوج ةِدّیسلا  َكیلع  ْتَِقلق  دقل  ‘‘
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ىخرأو ّيحطس .’’ ٌحرُج  هَّنإ   . قلَقت ْنأل  َيعاد  ال  ‘‘
نم ًالدب   ، ٍخارَتب اھَدي  اًكِسام   ، ًالیلق اھنع  هَتضبَق 

. اًرسأ اھِرسأ 

ُةبرَّضلا َِتناك  ول  ْنكلو   . يِدّیس  ، كلذك ناك  امَّبر  ‘‘
اًوضُع َكیلع  يدَتعملا  َباصأ  امَّبَُرل   ، ًالیلق ىندأ 

’’. ًاّيویَح

ًالئاق  ، مَّھجتو يقُنُع .’’ َّزَحل   ، ًالیلق ىلعأ  تناك  ول  ‘‘
. سَّبعو  ، اھَدي َتبحسف  نیفَجترت .’’ ِتنأ  : ‘‘ لوضُفب

. ًالِّمأتُم اھیلإ  َقَّدح  ْذإ  ةَّسدَھ  ِبلق  ُتاَّقد  تَعراست 
تَزَّكرتو ًالوزُن  هُتَقلمَح  َْتلقتنا  َّمُث  ؟  ِرّكفُي َناك  َمیف 

نأ َتلواحف   . اِھنضح يف  نیَتمومضملا  اَھيدي  ىلع 
نأ اھل  يغبني   ، نآلا َقافأ  دقو   ، اَمأ  . يخرَتَست
ىلع ْتَكشوأ  ذإو   . هب َينتَعِیل  سویلويإ  َيعدَتست 
اذإف  . اًّدج ًاليوط  اًتقو  تَدعق  دق  تناك   ، ضوھُّنلا
نم ٍَملأ  َةقھش  ًةِعلطُم   ، جَّنشتت ِةمیقَّسلا  اِھلجِرب 

. اھِسفن ِكُلامت  نم  نَّكمتت  نأ  َلبق   ، اھیَتَفَش ِنیب 
، ءارولا ىلإ  ًةوطخ  َْتطخو   ، اھنانسأب تَّرصف 

. اھكابترا ءاَّرج  نم  لَجَخلاب  ًةرعاش 
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ِتَسل : ‘‘ لاقو  . ِلابُي مل  هَّنأ  َریغ   ، كلذ سُقرَم  َظحال 
نم باجحلا  ىلإ  َرظن  َّمُث  ؟ ’’ ةبِھاذ ِكَّنأ  مأ   ، ةبِھاذ
اھِھجو َلكش  ىري  نأ  هل  َرَّسیت   . اًمِّھجَتُم  ، ديدج
َحمالم َةَّيأ  َظحالُي  نأ  ْعطَتسي  مل  هَّنكلو   ، هَءارو
هُفارطأ تَزِّرُطو  َثِدحُأ  دق  ٌعیفر  ٌّقِش  ناك   . ةِزّیمم

نأ ْعطَتسي  مل  هَّنأ  َریغ   ، َهلالِخ ِةيؤرلا  نم  َنَّكمتَِتل 
ْتأطأطو  . كاذ نََّولملا  ِشاَّشلا  ِراتس  َءارو  ام  ىري 
ُبَّنجتت تناك  اھَّنأ  َِملَعف   ، ًالیلق ْتَحاشأو  اھَسأر 
ًةَّیعیبط تََدب  ةءاميإلا  َكلت  َّنأ  عم   ، هَتَسَملو هَسُّرَفت 

. اًمامت

ِدَحأ نم  ُبُلطأس   . يِدّیس  ، لُكأت نأ  يغبني  ‘‘
’’. ماعطب َكیلإ  ىتؤي  ْنأ  ِمَدَخلا 

َديزملا َفرعي  نأ  َدارأو   . ىقبت نأ  اھل  سُقرَم  َدارأ 
ذإف  . هلوضُفل اھتراثإ  ِببس  نع  َلءاست  دقل   . اھنع
َّنأ ودبي   ‘‘ . ةعيرذ َةَّيأ  َسمَتلا   ، بابلا َوحن  ْتَراد 
ًةلیمُم  ، اًدَّدجُم رازَع  ْترادف  قلزَنت .’’ َةدامِّضلا 

’’ ؟ نيََرت لھ  : ‘‘ لاقو  . ةَّقِدب اھَصَّحفتِتل  ًالیلق  اھَسأر 
. ملألا ِزخَو  َلایِح  ِهنانسأب  اًّراص   ، اھَّدش َّمُث 

نع تَفَّقوت  نإ   ، يِدّیس  ، اًمامت ًةمَكحُم  ىقبتس  ‘‘
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’’. اھِّدش

ِتثَّدحتو ِتدعق  اذإ  اھِّدش  نع  ُفَّقوتأس   ‘‘ . رَّشكف
’’. َّيلإ

’’. يِدّیس  ، اًریغص ًاّیبص  ْدُعت  مل  ‘‘

. ةرِخاس ٍةماِستبا  ىلإ  ًةلِّوحَتُم  هُتریشكت  تنالف 

. ّيسرُكلا ىلإ  َراشأو  رازَع .’’ ُةِدّیس   ، دُعأ مل  ال،  ‘‘
’’. اًَدلَو ال   ، ًالُجَر يتفصب  َّيلإ  يمَّلكتو  يدُعقا  ‘‘

َيضمُي يَِكل  هل  ٍةحاتُم  ٍةلیسو  َةَّيأ  ُمِدختَسیس 
اھیلإ ِرمألا  َرادصإ  ىَّتح   ، تقولا نم  اًديزم  اھعم 

هَمامتھا ِتَراثأ  دق  َيھف   . ِهتیب ِلھأ  َِدّیس  ِهتَفِصب 
ٍنَمَز ىدم  ىلع  رخآ  ٍصخش  ُّيأ  هَراثأ  اَّمم  َرثكأ 

. اًّدج ٍليوط 

َةفاسملا َّسحأف   ، لبَق نم  تناك  ُثیح  ْتَدعقو 
ىلع ایلوج  َنیِمّلكُت  ِكَّنإ   ‘‘ . امھَنیب اھتَماقأ  يتلا 

- رَھَظي ام  يف  َنيردقت - ال  ِكَّنكلو   ، ةعاسلا ِرادَم 
!’’ قئاقد َعِضب  ولو  يتقفِر  ِلاِمتحا  ىلع 

!’’ هَّلك َلیَّللا  ّوت  اً كَدنع  ُتیَضمأ  دقل  ‘‘
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’’. اًمئان ُتنك   ‘‘ . َكِحَضف

’’. يِدّیس  ، اًّدج ٌةضيرم  َكُتخُأ  ‘‘

: ةحارصب لاقف   . اھَكبرأ هَمامتھا  َّنأب  ٌروعُش  هَرواسو 
. سلج َّمُث  بْسَحف .’’ ِكنأشب  ٌّيلوضُف  انأ  امَّنإ  ‘‘

. َملألا نم  اًرِّشكُم   ، ضرألا ىلع  هیَمدق  َّطحو 

’’ ... حيرَتَست نأ  بجي  ‘‘

َّنإ َّمُث  ةحارلا .’’ نم  ُلَسَكلا  َّيلع  ىلوَتسا  ‘‘
. رمخلا ِبرُش  يف  طارفإلا  ِةَّدش  نم  هملآ  هَسأر 

’’. مَّدلا نم  اًریثك  َتَدقف  دَقل  ‘‘

يرھظ ىلع  اًدَّدمُم  يئاقبإل  يفكي  ام  سیل  ‘‘
’’. يتلماعُم ىلع  َنيِّرصُت  اَملثِم   ، زِجاع ٍضيرمك 

. ِهتُخأل تاذلا  ءاثر  َّنَف  ُكرَتیس 

اھَجعزأ لھ  َلَءاست   ، اھيَرظانب ُرازَع  تَحاشأ  اَّم  لـ
ىلإ ِرظَّنلابو   . ریغ ، ال  اًرزئم ًايدترُم  ناك  دقف   . هَُرظنَم
ءاطِغلا َّرج  هَّنأ  َریغ   ، لاِمتحالا اذھ  َدعبتسا   ، اِھتنھم

ایلوج ُةِدّیسلا  ِتَجاتحا  اذإ   ‘‘ . ًابُّسحت هِطسو  قوف 
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اِینڤال ُلِسرُتس  اھَّنأب  ٍنیقي  ىلع  انأف   ، ِكیلإ
’’. كِراضحإل

َءافجلا اذھ  بَّبس  اذام   ‘‘ . ديدج نم  هیلإ  تَرظنو 
’’ ؟ يِدّیس  ، ِكتخُأ نیبو  كنیب 

: فاضأو  . هنم اًجِعزنُم  ءيرج ’’! ٌلاؤس  : ‘‘ لاق
’’. ىرخُأ ٍرومُأب  ُثَّدحتنس  ‘‘

’’. ّلُكلا َرثكأ  َكَعجضم  ُّضِقُي  ُرمألا  اذھ  ‘‘

اذام : ‘‘ ًالئاق  ، ةرِخاس ٍةماِستبا  يف  هُمف  ىوَتلاف 
ىلع ٌةرداق  ِكَّنأ  َنِیّنظت  لھ  ؟  اذھ َنيدِقتَعت  ِكُلعجي 

’’ ؟ اًّدج ٍةریصق  ٍفُراعت  ِةرتف  دعب  يلخاد  يف  ام  ِةيؤر 

’’ ؟ روُمألا َِةلاح  َلایِح  ٍمالس  يف  َتنأأ   ‘‘ . تَدَّدرتو

يفقَس تحت  ایلوجو   . ةلولشم يِّمُأ  ؟  مالس يف  ‘‘
ىلع هَْتبلج  ٍثیبخ  ٍضَرَم  ءاَّرج  نم  ُتومت   ، ًةیناث

اِھتَشیعو ةَطلَتخملا  ةَّیسنجلا  اِھتاقالعب  اھسفن 
ُنوكت ُداكت  ال  هذھ  َّنأب  يِّرِقُت  نأ  َّدب  ال   . ةدسافلا

’’. رازَع ُةِدّیس   ، مالسلا ىلإ  لوؤت  ًالاوحأ 
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، اھَنيَدت نأ  ُعیطتست  ُثیحب  اًّدج  ٌرِھاط  َتنأأ  ‘‘
’’ ؟ يِدّیس

يبِراجت ُترَصَق  ِيّنإ  طقف  لُقَِنل   ‘‘ . هانیَع تَماغف 
’’. رخآلا ِسِنجلا  ىلع 

. اًئیش لُقت  ملو 

’’ ؟ يمالك يف  نِیّكشت  لھ  ‘‘

’’. ةَّیطخ َةَّیطخلا  َّنكلو   . يِدّیس ال،  ‘‘

ِكتَربخأ ام  ُرادقِم  ام   ‘‘ . هَھجو ُرمغت  َةرارحلا  َّسحأ 
’’ ؟ هابالاك نأشب  يتخُأ  هب 

’’. هابالاك َرمأ  ُفِرعأ  ‘‘

اتناك امھَّنإ  ایلوج  ِكل  تلاق  لھ  ؟  ةَّیطخ ةَّیطخلا  ‘‘
ِكل َفِشكي  نأ  يغبني  هَدحو  َكلذ  ؟  نیَتَقیشع
ًابجاح َسَّوق  َّمُث  اھِداسف .’’ ِراوغأ  نع  اًئیش 

نأ اھَسفن  ْتَفَّلك  لھ   ‘‘ . ءالِعتسا يف  اًسِرطغَتُم 
ىلإ ٍلیَم  اذ   ، اًضيأ اًّذاش  َناك  اھَجوز  َّنأب  ِكَِربخُت 

. مھنم اًدحاو  سویثیمورپ  ناك  دقل  ؟  ّصلا راغِ ِناملِغلا 
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َنوكي نأ  ْدِرُأ  مل  هلجأ  نم  يذلا  ُببَّسلا  وھ  َكلذ 
’’. يتیب يف 

َهتایح مَّلسو  َبات  سویثیمورپ  َّنإ  : ‘‘ ةَّقِرب تلاقف 
َةِدّیسلا َمدَخِیل  ِهتدارإ  ءاقِلت  نم  َعجر  دقو   .

دقل  . سُميرپ نم  َبرھ  هَّنإ  َتلاق  يھو   . ایلوج
، هالَولو  . ِكتُخأ ِتَیب  ىلإ  َعجرو   ، ًاّیحیسم َحبصأ 

َعیمج َّنإف   . دَحأ َِكتخُأ  َدنِع  َناك  ام   ، يِدّیس
’’. اھورَجَھ اھِماَّدُخ 

اھَقمر َّمُث  كلذب .’’ ِكل  ُِمّلسُأ  : ‘‘ اًمِّھجَتُم َباجأ 
ُتوَجر يذلا  َثيدحلا  وھ  اذھ  سیل   ‘‘ . ةنيزح ٍةرظِنب 

’’. ِكعم َهيِرجُأ  نأ 

’’. ةقیقحلا هَّنإ  ‘‘

’’. نُكي ْنإو  ‘‘

. اًسرُت ناك  ول  امك  اھیلع  َِكبضغب  ٌِثّبَشتُم  َكَّنإ  ‘‘
َّنأ فرعت  نأ  َكل  ُتدرأ  دقل   . يردأ ُتسل   ، اذامل
َناك امھمف   . سویثیمورپ الول  ًةدیحو  تناك  َكَتخُأ 

’’ ... لبَق نم 

961



. اًّدج ٌنَسَح  : ‘‘ ردَص ِقیضب   ، اھاَّيإ اًعِطاقُم  لاق 
’’. رمألا ِكَّرس  اذإ  ِهَبَلط  يف  ُلسرُأس 

َلوقأل ينَعَفَد  يذلا  َببَّسلا  وھ  كلذ  نُكي  مل  ‘‘
ُةِدّیسلا هتطعأ  دقل   . ریَِخب سویثیمورپ  َّنإ   . اذھ

نم اًضحَم  ًاّيراثيإ  ًالِعف  كلذ  ناكو   . هَتَّيِّرح ایلوج 
. اًضيأ َتنأو   . ينینَعي نَم  يھ  ایلوج  َّنإ   . اِھَلِبق

’’. اھنع ىَّلختت  َّالأ  َكیلع 

اھ  . اھنع َّلختأ  مل   ‘‘ . هلخاد يف  ُةرارحلا  ِتَشاج 
’’ ؟ كلذك َسیلأ   ، انھ يھ 

، ماعَّطلاو َنَكسملا  اھل  َترَّفو  دقل   . انھ يھ   ، ىَلب ‘‘
ُجاتحت ام  اھنع  ُعنمت  كَّنأ  َّالإ   . اھب نونَتعي  اًماَّدُخو 

’’. ّلُكلا َرثكأ  هیلإ 

’’ ؟ وھ امو  : ‘‘ اًرِخاس َلاقف 

’’. ةَّبحملا ‘‘

ِكقيوعَِتب ينیحماس   ‘‘ . هِّدخ يف  ٌةلَضَع  تَضبنو 
!’’ يفِرصنت نأ  ِكل   . رازَع ُةِدّیس   ، ِكتابجاو نع 
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. اھَزاَّكُع َْتطَقَتلاو   . لھم ىلع  ةَّسدَھ  تَماقف 
ِّيأب اھْحماس   ، َكِریَخو اھِریَِخل  يِدّیس !  ، ًءاجر ‘‘

’’. هَتلعف دق  ٍءيش 

َطاشَتسا ِدقو  َتلعف .’’ ام  َنیملعت  ِتسل  : ‘‘ لاق
. لَجَع ىلع  ُفِرصَنت  ول  ىَّنمتو  ًابضغ 

ِمْسِاب ًابناج  هَُتیِحنت  َِنكمُي  نأ  نم  ُبَھرأ  َءيش  ال  ‘‘
’’. ِمْسِاب هللا  ، ةَّبحملا

’’. اھَحِماسُأ نأ  ينُِنكمُي  ِّبحلا ال  َِببسب  امَّنإ  ‘‘

نم ًةریَح  َرثكأ  ةَّسدَھ  ُةفوغشملا  هُتاملك  َتلعج 
يف ًاّینیقي  ناك  طقف  اًدحاو  اًئیش  َّنكل   . لبق يذ 
َِربتخت نل   ، اھتحَماسُم نم  نَّكمتت  نأ  ىلإ   ‘‘ . اِھنھذ

. كُسفن َتنأ  اًحَماسُم  َنوكت  نأ  هینَعي  ام  َءلِم  ًاتاتب 
’’. ریثك ٌتقو  َكيدل  َّقبََتي  مل   . اذھ يف  ِرّكف   ، ًءاجر

ِفارصنا َدعب  ًاليوط  رمألا  يف  سُقرَم  رَّكف   ، لعفلابو
، َهنھِذ نم  اِھتاملك  ِدَرط  ىلع  همیمَصت  َمغُرو   . رازَع
. میمَّصلا يف  هْتحَّرج  دقو   . اًرارَكتو اًرارِم  ُدوعت  تَّلظ 
ىلع امھب  َرعش  ِنيذَّللا  حَرفلاو  َجَرَفلا  َرَّكذتو 
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، ُرعاشملا َكلت  ُدوعت  ول  َقاتو   . لیلجلا رحب  ِطوطُش 
رايِّدلا ىلإ  ةدوَعلا  ِقيرط  ىلع  ام  ٍناكم  يف  هَّنأل 
ِتاِملَك نم  َّدُب  ال  ناكو   . هَدَجو دق  اَّمع  هرََصب  َغاز 
َرمألا َّنأ  َریغ   . اًدَّدجُم كلذب  هریكذَتل  ٍةبَّجحُم  َءاجرَع 

. هقَُري مل 

هَرعش ًاطِّشمُم   ، ةفرُّشلا ىلإ  َجرخو  َفقو  َّمُث 
َيضاملا َيِّحنُي  نأ  ُعیطَتسي  لھ  ِرَدي  مل   . هِعباصأب

َكیھان  ، حماسُي نأ  ُعیطَتسي  لھ  ِرَدي  ملو   . ًابناج
، ناسنإ ُدَّرجُم  َلب   ، حیسملا سیل  َوھف   . ىسَني نأب 
ىلإ قاطُت  ال  نایحألا  َضعب  ُةشحولا  َتناك  دقو 

دق ناك   . اًّدج اًدیعب  هللا  ادب  ذإ   ... دودحلا ىصقأ 
َّسحأف انھ  اَّمأ   . لیلجلا يف  هنم  ٌبيرق  هَّنأب  َّسحأ 

. دیحو هَّنأ 

ُغوري ُمالسلا  ُّلَظیس   . ّقح ىلع  رازَع  تناك  دقل 
دقو  . لیلجلا يف  هاَّقلت  يذلا  َرمألا  َعیطُي  ىَّتح  هنم 

ِةحماسملا ِحَرَفب  ٍنیح  ىلإ  َرعش  نأ  َقبس 
ُةرفغملا َّنإ   . لیلجلا ِرحب  طوطش  ىلع  بیجعلا 

نأ هیلع  ُبجیف   . عَنمُت نأ  ُِنكمُي  ال  ُلانُت  يتلا 
. ىبأ مأ  َءاش   ، ِهتخُأ ىلع  اھَقِدغُي 
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ام َءاقل  اِھَتبقاعُم  يف  هَتبغر  ُعراصُي  ُلازي  ام  هَّنأ  َریغ 
َنيِرخآلا َِتلعج  امك  يناعُت  اِھلعج  يف   ، َتلعف

. نوناعُي

ىَّلصو هَسأر  سُقرَم  ىَنَح  َّمُث  ’’ ... عیطَتسأ ال  ‘‘
ٍتاِملَك  ، سُسفأ ىلإ  هعوجُر  ُذنم  ٍةَّرم  َلَّوأ 

. هبلق ِمیمص  نم   ، ًةطیسب

َكَدحو  . حِماسُأ نأ  ُعیطتسأ  ال   ، عوسي اي  ‘‘
!’’ يندِعاس  ... ًءاجر  . عیطتست
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٤٥

اھیَنیَع َقوفو   ، اھِمون ِةكيرأ  ىلع  ایلوج  تَقلتسا 
ىلإ َمَّلكتتل  تَضَم  دق  ةَّسدَھ  تناكو   . ةدِراب ٌةقرخ 
َئِّدھُي نأ  ُنكمُي  اھل  ٍقَرَم  ِدادعإ  ِنأشب  خاَّبطلا 
ِةثالث َةَّدم  َلُكأت  نأ  ْتَعاطَتسا  ِدق  نُكت  مل   . اَھتَدِعَم

نم اھِجارخإب  سویلويإ  سُقرَم  َرمأ  نأ  ُذنُم   ، ماَّيأ
يف ِریكفتلا  ِنع  َّفُكت  نأ  ْتَعاطَتسا  امف   . هتَفرُغ

. اھیلإ اھب  ُرظني  َناك  يتلا  ِةقيرطلاو  سُقرَم 

اھاَّيإ ًةطِغاض   ، ةقرخلا ىلع  ًةِفجترُم  اًدي  تَعضو 
َنآلا ُتومت  ول  ْتَّنمتو   . َملألاب ِِضبانلا  اھسأر  ىلع 

. اھِسؤبو اھتایح  َِملأ  نم  َحيرتسَتف 

. بابلا ُِقلغُيو  َةفرُغلا  ُلخدي  اًصخش  تَعمَس  َّمُث 

. رازَع اي   ، عوجلاب ُرعشأ  ُتسل  : ‘‘ بائتكاب َتلاقف 
يعم يدُعقا  امَّنإ   . َلُكآ نأ  َّيلع  يِِّحلُت  ال   ، ًءاجر

’’. ىرخُأ ًةَّصق  يل  يكحاو 

’’. رازَع ةِدّیسلا  ُتسل  ‘‘

َِتلزنأف  . سُقرَم توَص  تَعِمس  ذإ  ایلوج  تَدَمج 
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. اًرضاح َهلَّیختت  تناك  امَّبر  اھَّنأ  ًةَّناظ   ، ةقرِخلا
هَّنأ ْتأر  ذإو  سُقرَم .’’ : ‘‘ دُّدرَتب ًَةِیّیحُم  َتلاقو 

. موتحملا موجُھلل  اھَسفن  ْتَّدعأ   ، ّيقیقح

َِةیطغألا ََةيِوَست  ُدیعُتو   ، شاعتراب ُِسلجت  اھَدھاش 
اھَرعش ْتَّدر  ذإ  نافَجترت  اھاَدي  تناكو   . دئاسولاو
. توملاك ًةبحاشو  ًةلیحن  ْتََدب  دقو   . اھِھجو نع 

دعقملا َوحن  ٍةَّدوَمب  ًةئموُم  دُعقا ’’!  ، ًءاجر : ‘‘ تلاق
. ًةداع هُلغَشت  ُرازَع  تناك  يذلا 

. اًفقاو َيقب  هَّنأ  َّالإ 

نم اًئیش  َجتنَتَست  نأ  ایلوج  ِعسُو  يف  نُكي  مل 
نم ٍةَھجاو  َلثم  ُنَسَحلا  هُھجو  ناك  دقف   . هئامیِس

ِثيدحلا ءادتعالا  َمغُر  ةِدّیج  ٍةَّحِصب  ادبو   . رَجَح
َتناكف  ، ِلباقملا يف   ، يھ اَّمأ   . هتایح ىلع  دھعلا 
َْتلاج ذإ  َيكبت  نأ  ْتَدارأو   . موي َّلك  ُءوست  اھُلاح 
ودَبت فیك  ْتَملَع  دقل   . اھَیلَع ِناتمتاقلا  هانیَع 

اھِمسجو  ، ِطقاسَتملا ثَّعشملا  اھرعَشب 
نأ ُداكَیل  ىَّتح  اًّدج  بِحاشلا  اھِھجوو   ، لوزھملا

ىَّمحلا اھتَذخأ  دق  تناكو   . فاَّفش هبش  َنوكي 
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ُشعترت اھاَّيإ  ًةلِعاجو  اھتَّوُق  ًةيِوذُمو   ، اًدَّدجُم
. زوجعلاك

ُرخفت ىضم  ام  يف  َتنُك   ‘‘ . نزُِحب ُهل  تَمستبا 
’’. هب انأ  ُترخف  امك  يلامجب 

. ةبیئك ٍةمَسِبب  هُمف  ىوَتلاف 

لھ  ‘‘ . ِهتمَص نم  اًَعلَھ  ةَّوقب  ُّقدي  اھُبلق  َذخأو 
اًدیعب يَنلسرُت  نأ  يوَنتأ  ؟  سُقرَم  ، َكيأر َترَّیغ 

َكل َّنأ  ىسنت  نأ  كل  ىَّنسَتي  ُثیح   ، ٍءان ٍناكم  ىلإ 
’’ ؟ اًتُخأ

’’. يتومت ىَّتح  انھ  نیَقبَتس  ال.  ‘‘

اھتَرتعا ُثیَحب   ، اًمتح ٍعقاو  ٍرمأك  اِھتوم  نأشب  َمَّلكت 
، مویلا كلذ  ىلإ  ٌقاَّوت  َتنأ   ‘‘ . دومجلاو ُةدورُبلا 

هَتَقلمَح َّنأل  اھَتَقلمَح  ْتَضفخو  ؟ ’’ كلذك سیلأ 
’’. كلذك انأ   ‘‘ . ةرِخاس َْتتاب 

’’ ؟ ِكیلع يتقَفَش  ِةَراثإل  ٌةلیح  ‘‘

. هئاردزا ِنم  ّذأتُم  ًةيِ  ، هَوحن اھَرظن  تَعفرف 
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’’. ِكتنیغض ىلع  ُلَّضَفُت  َكُتَقفش  ‘‘

َفقو َّمُث   . ةفرُغلا َربع  ىشمو   ، هَسَفن سُقرَم  َرَفَز 
ُتدقع ِيّنإ  ِكل  َلوقأل  ُتئج   ‘‘ . اِھتَكيرأ ِلَفسأ  َدنع 

’’. ِكِضغُب ِمَدَع  ىلع  يمزع 

َّلك اًّدج  ِكلیمجب  ٌةفراع  انأ   . ّكش َنود   ، ٌبعص ٌرارق  ‘‘
’’. نیح

’’ ؟ ديزملا ِتعَّقوت  لھ   ‘‘ . َهبضغ اھُتجھل  تَراثأو 

. سفَّنلا نع  عافِّدلل  ٌةَّوُق  اھيََدل  َْتیِقب  دق  نُكت  مل 
ام ىرَِتل  ؟  سُقرَم اي   ، نآلا َّيلإ  يتأت  اذامل  ‘‘

’’ ؟ يَنباصأ

’’. ال ‘‘

انأ - ‘‘ اھُھركي هَّنأ  ُفرعت  يتلا  َعومُّدلا  ًةِعفادُم  تلاق -
’’. ةنوعلم انأ  مك  ىرت  نأ  َكُِنكمُي   . ةنوعلم

اي  ، ةدوجوَم ُریغ  اھِمْسِاب  ِكُتنعل  يتلا  ُةھلآلا  ‘‘
ِكلاعفأ ِببَسب  َكلذف   ، ةنوعلم ِتنُك  اذإ   . ایلوج

’’. ةَّیصخَّشلا
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امب ينَِرّكذُتل  َتئج : اذھل   ، اًذإ  ‘‘ . اھيَرظانب تَحاشأف 
نم ًةیلاخ  ًةیھاو  ٍسأي  َةكحِض  َكِحضو  ُتلعف .’’
ُرظنأ انأف   . كلذ ىلإ  كوعدي  ام  َةَّمث  سیل   ‘‘ . حَرملا
َروُمألا ىرأ  ِيّنإ   . زازئمشاب يتایح  يضام  ىلإ 
تَمسُر اًرَوُص  َّنأ  ول  امك  اھُتلعف  يتلا  ةسئابلا 

’’. موي َّلك  اھَیلإ  ُقِّدحُأ  يتلا  ِناردُجلا  هذھ  ىلع 
، رَّكذتأ انأ   ‘‘ . اِھبلق ىلع  ًةبِحاش  ًةلیحن  اًدي  ْتَرَّوكو 

’’. اھَّلُك َروُمألا  ُرَّكذتأ   . سُقرَم اي 

’’. اھُرَّكذتأ ِيّنأ ال  ول  مامأ هللا  ىَّنمتأ  ‘‘

امُھاشعأ ِنیَنیَعب   ، هیلإ اھَرظن  ْتَعفر  ٍذئدنع 
ىلإ ةَّسدَھ  ُتلسرأ  اذامل  َُملعت  لھ   ‘‘ . ُبْرَكلا
ِيّنأب ُرعشأ  ينَتلعج  اھَّنأل  ؟  نیبراحملا ِةحاس 

.’’ ةِسَجن

ُعَفدي يذلا  عوَّنلا  نم   ، ِهلاصوأ يف  ُةرارحلا  ِتَقَّفدت 
َّرصف  . فنُعلا ِلاعفأو  ديدَّشلا  ِبَضَغلا  ىلإ  َلجرلا 

’’. اھب ِتلعف  ام  ىسنأ  نأ  ُديرُأ   ‘‘ . ِهنانسأب

َتحت ُةِنكاَّدلا  ُتاَقلَحلا  تَّمن  دقو  انأ .’’ كلذك  ‘‘
كلذ ُّنُظأ  ِيّنأ ال  َریغ   ‘‘ . ضَرملا ِتافالتإ  نع  اھیَنیع 
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’’. اًِنكمُم

’’. ُتِننُج َّالإو   ، ىسنأ نأ  انأ  َّيلع  ‘‘

ُتنك ام  َملعأ  مل  ينحماس !  ، سُقرَم  ، ِهآ ‘‘
’’. ةلِعاف

ِلاِمتحا ىلع  ٍرداق  َریغ  ةدورُِبب - َلاقو   . هانیَع تَقربف 
’’. نیَملَعت ِتنُك  - ‘‘ اھبيذاكأ

ًةدحاو ًةَّرمو   . فجتري اھُمفو   ، اھیَنیَع ایلوج  تَضمغأ 
: قونخم ٍتوَصب  َْتلاقف   . اھِسفن َهاجُت  ًةقداص  تناك 

ِيّنكلو  ، َملعأ ُتنك  دقل   . ملعأ ُتنُك   . اًّدج ٌنَسَح  ‘‘
ِلابُأ مل  ُثیحب  يسفن  انأ  سؤبلا  يف  ًةقِراغ  ُتنك 
تتام اذإ  هَّنأ  َّيلإ  ّیُخ  َلِ  . رخآ ٍصخشب  هُتلعف  امب 

نم هیلع  ناك  ام  ىلإ  ٍءيش  ُّلك  ُدوعیَسف  ةَّسدَھ 
َكِعسُو يفأ   ‘‘ . ًةسئاي هیلإ  اھَرظن  ْتَعفرو  لبَق .’’

’’ ؟ َمھفت نأ 

’’ ؟ كلذ ََّمت  لھو   ‘‘ . ةدورُبب اھیلإ  قَّدحف 

اھيَرظانب تَحاشأو  ُّطق .’’ َّمتي  مل  هَّنأ  ُفِرعت  َتنأ  ‘‘
. سُقرَم اي   ، اًضيأ انأ  اھُتببحأ  دقل   ‘‘ . درابلا ِهھجَو  نع 
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’’. ناوألا ِتاوف  َدعب  َّالإ  كلذ  ْكِردُأ  مل  ِيّنأ  َریغ 

ِتَببحأ دقل  ؟  اِھتَببحأ : ‘‘ نادَّقوتت هانیَعو   ، لاقف
’’. هابالاك

!’’ هابالاك ينْتَعَدَخ  دقل  ‘‘

يسفن انأو   . نیَنیَعلا َةحوتفم  َةقالعلا  َكِلت  ِتلخد  ‘‘
َنآلا يل  يلوقت  الف   . يغصُت مل  ِكَّنأ  َّالإ   ، كُترَّذح
ىشمو سُقرَم  َراد  َّمُث  ةِھّبنتُم .’’ ينوَكت  مل  ِكَّنإ 

ایلوج ِةفرُش  ىلإ  ّدؤملا  يِ رطانقلا  يذ  ِّرمملا  َوحن 
. اھبرُقب ِدوجُولا  ِلاِمتحا  ىلع  ٍرِداق  َریغ   ، ةَّصاخلا

يف َْتبغرو   ، دِماجلا هِرَھظ  ىلإ  ایلوج  تَرظن 
؟ كلذ َكل  فیكف   . مھفت نأ  َكنم  ُعَّقوتأ  ال   ‘‘ . ءاكُبلا
. بیھَّرلا غارفلا  اذھب  ُترعش   ، ةَّسدَھ َْتتام  امَدعب 
لب  ، َمویلا كلذ  َتفرصناو  ينَتنعل  َكَّنأل  طقف  سیل 
يذلا دیحولا  َصخَّشلا  ِتناك  ةَّسدَھ  َّنأل   ... َّنأل

’’. اًّقح ينَّبحأ 

، ينضِرمُي ِكتاذل  ِكَءاثِر  َّنإ   ‘‘ . اھُمجاھُي سُقرَم  َداعف 
ِكاَّبحأ امأ  ؟  ةِدلاولاو ِِدلاولا  ِنع  اذام   . ایلوج اي 
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’’ ؟ ِيّنع اذامو  ؟  ًةيافك

’’. هِسفن عوَّنلا  نم  ًاّبح  كلذ  نُكي  مل  : ‘‘ ةَّقِرب َتباجأ 

. سُقرَم ُهجَو  َّرھفكاف 

ةَّسدَھ ينتَّبحأ  دقل   . تناك َفیك  ُفرَعت  تنأ  ‘‘
الف  . نوكأ نأ  تَجر  نَم  ال  ُتنك  نَم  ىلإ  ِرظَّنلاب 
، يتالاح إوسأ  يف  يَنتأر  دقل   . طورُش الو   . تاعُّقوت

. اھيَرِظانب ًةحیشُم   ، اھَسأر تَّزھو  ’’ ... كلذ َمغُر 

. ةفرُغلا ىلع  نوكُّسلا  َمَّیخ 

. ءيش ُّلك  َءاس  دقل  : ‘‘ ةبآكب ایلوج  َْتلاق  َّمُث 
نیَنیَعب  ، هیلإ اھَرظن  تَعفرو  ةایحلا .’’ ِتَّرھفكاو 

. حفَّصِلل ًاَبَلط  نالَّسوتت 

. هيَرظانب َحاشأو  ایلوج .’’ اي   ، اذھ َعمسأ  نأ  ُديرُأ  ال  ‘‘
’’. هَعمسأ نأ  ُعیطتسأ  ال  ‘‘

ِهآ  . رازَع تءاج  ىَّتح  اًدوقفم  َناك  ام  ِردأ  مل  ‘‘
’’ ... اھَّنإ  . ةَّسدَھ ُلثِم  اھَّنإ   ، سُقرَم
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، هیَنیَع يف  ََملألا  ِتَحملف   ، سُقرَم َرادَتساو 
اھَّنأ ْتَملعو   . هَِركنُي نأ  اًدھاج  َلواح  يذلا  َبضغلاو 
َتلاقف امِھَیلَك  امھدوجو  نع  َةلوؤسملا  َِتناك 

اذام  ... سُقرَم  ، ةفِسآ انأ   . ةفسآ انأ  : ‘‘ ًةسِماھ
’’ ؟ دَعب َلوقأ  نأ  ُِنكمُي 

’’. ءيش ال  ‘‘

ول اھَعجرُأ  نأ  ينأش  نم   ‘‘ . اھَقير تَعلبف 
’’. ُتعطَتسا

يف َنوكأ  نأ  ُِنكمُي  ال   ‘‘ . تاظََحل َعِضب  اًتماص  َّلظو 
نل  . مُھاَفت ىلإ  انْلَّصوت  اذإ  َّالإ  ِكَعَم  ةفرُغلا  هذھ 
ام نیمَھَفت  لھ   . ىرخُأ ًةَّرم  ةَّسدَھ  نأشب  َمَّلكتن 

’’ ؟ لوقأ

. توملا َمكُح  اھیلع  َردصأ  دق  َناك  ول  امك  تَرعش 
َتاب ُثیحب  اًّدج  ٌلیقث  اھُبلقو   ، ’’ ُمھفأ : ‘‘ َتلاقف

. رَجَحك

. تاظََحل َعِضب  امُھِالك  امَّلكتي  ملو 

لھ - ‘‘ روتفب هَیبِجاح  َدَحأ  اًعفار  سُقرَم - لاق  َّمُث 
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’’ ؟ بيرق ٍدھع  ُذنم  َةِدلاولا  ِتيأر 

رازَع ينْتَذخأ  : ‘‘ ّيلَج ِریغ  ٍتوَصب  ایلوج  تباجأف 
ىلع اھعم  َدُعقأ  نأ  ًالیمج  ناك   . سمأ حابص  اھَیلإ 

دق َروُمألا  َّنأ  ًةرِّوصتُم  َّينیع  َضِمغُأو  ةفرُّشلا 
’’. اًقباس هیلع  تناك  ام  ىلإ  ْتَداع 

’’. ةیضار اھَّنإ  ‘‘

ُمَف َّجتراو  ؟ ’’ كلذك َسیلأ   ، بيرغ ٌرمأ   . ودبي اذكھ  ‘‘
هثيدح َمغُرف   . ةشئاجلا َرعاشملا  ِتَحفاك  ذإ  ایلوج 
ُّلَظیسو اھُضِغبُي  َناك  هَّنأ  اذھ : تَِملع   ، ّيدایحلا

اھَیلع ؟  كلذ ُلَعفي  ال  اذامل  َّمُث   . لاق امھَم  اھُضِغبُي 
ِتأي مل  اھاخأ  َّنأ  ول  ىَّنمتت  تَداكو   . عقاولا َلبقت  نأ 

. لوقعَم ٍّدح  ىلإ  اًِملؤم  ناك  هتيؤر  َمدع  َّنإف   . ًالصأ
ًابرَك اناكف  امُھَنیب  مئاقلا  ِرادجلا  ُسَملو  هُتيؤر  اَّمأ 

. ًاباذعو

ًةلِماح اِینڤال  تلخدو   ، ىرخُأ ًةَّرم  ُبابلا  َحتفنا 
ٍتوصب مَّلكتتو  ُمِستبت  تناك  دقو   . ماعط َةَّینیِص 
ِلَخدم يف  تَفَّقوتف   . اھَفلخ ام  ٍصخش  ىلإ  ٍتفاخ 

. اھاَّدخ دَّروت  دقو   ، سُقرَم تأر  ذإ  بابلا 
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ِتیبلا ِتامِداخ  نم  مكف   . ةرظِّنلا َكلت  ایلوج  تَفرع 
ةَّسدَھ نُكت  ملو  سُقرَمب ! َنمِرغُأ  نأ  َقبس  رَُخألا 

ىلع ّصلا  َةَّینیِ يعض   ‘‘ . تاریثك نم  ًةدحاو  َّالإ 
يف ُةاتفلا  ِتَعاطأف  ِكل .’’ اًركش   ، اِینڤال اي   ، ةلِواطلا
اِھلوخُد ىدل  َرازَع  ّطختُم  ًةیِ  ، ْتَفرصناو لاحلا 

. ةفرُغلا

’’. دیعس َكُراھن   ، سُقرَم ُِدّیس  : ‘‘ رازع تلاق 

. هنم ًةماِستبا  َّردتساف   ، ًابِّحَرُمو اًئفاد  اھُتوص  ناك 
’’. رازَع ُةِدّیس   ، دیعس ِكُراھن  ‘‘

. ًابناج اھزاَّكُع  ْتَقلأو   ، ةفرُغلا َربع  تَجرع  َّمُث 
نم ٍةَتیبرت  ىندأ  َكلت  َتناك   . ایلوج َفتك  ْتَّسمو 
َّنأ ول  امك  ْتَخرَتسا  ایلوج  َّنكلو   ، رازَع عباصأ 
، ةبَّجحملا ِةأرملل  تَمستباف   . اھتَدواع َةنینأمُّطلا 

ِتَداع دقل  : ‘‘ َتلاقف  ، اھَنیبج ُرازَع  تَسملو 
نم ةلَّلبملا  َةقرِخلا  ِتَعفر  َّمُث  يتِدّیس .’’  ، ىَّمحلا
ًابناج اھْتَعضوف   ، اھَْتطَقسأ دق  ایلوج  تناك  ُثیح 
ِتَسط يف  اھتَسمغو   ، ةديدج ًةقرِخ  َْتطَقتلاو 
ایلوج َهجو  ْتَحسم  اھتَرَصَع  امَدعبو   . درابلا ءاملا 

. ةَّقِرب
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ُرُّتوَّتلا اھنم  َجرخ  دقو   ، ديدج نم  ایلوج  ْتَقلتسا 
. نیحلا كلذ  ىَّتح  َهظحال  دق  ُسُقرَم  نُكي  مل  يذلا 
ِةَفاح ىلع  ْتَدعق  ذإ  ُرازَع  اھَتلوانَتف   ، اھَدي ْتَّدم  َّمُث 
نع ةَّلتبملا  ِرعَّشلا  َلصخ  ْتدَّسمو   . موَّنلا ِةكيرأ 

. سُقرَم َوحن  اھَسأر  تَرادأ  َّمُث   ، ایلوج يَغدُص 

. يِدّیس  ، َقئاقد ِعِضب  َلبق  َكتِدلاو  ُتدَّقفت  دقل  ‘‘
يتأت اھَّنإ   . رویُّطِلل ِّبَحلا  َضعب  سویلويإ  َرََثن  دقو 

نأ ةَِدلاولل  ىَّنستي  ُثیح   ، طئاحلا ىلع  ُّطحتو 
’’. اھدِھاشُت

اًركاش  ، ’’ نیح َّلك  َرویُّطلا  ِتَّبحأ  اَملاطل  : ‘‘ لاق
. ِهتخُأ َنیبو  هَنیب  رُّتوَّتلا  أَّدھ  هَّنإف   . رازَع ِروضُح  ىلع 

. رَجَحلا ِتاتوحنُم  ِناصَّحفتي  ٍماَمي  اَجوَز  ناك  ‘‘
’’. كانھ ِناشِّشعُیس  امھَّلعل 

، سُقرَم اي   ، امور يف  ُرُكذتأ  : ‘‘ ًةفِّھلتُم ایلوج  تلاق 
روھُّزلا ِةقيدح  يف  َلِغَتشت  نأ  انُتَِدلاو  ْتَّبحأ  مك 

دقل  . كلذ ِتيأر  ول  ىَّنمتأ   ، رازَع هوُأ  ؟  رویُّطلا َلَّمأتتو 
َناك هَّنأ  َّكش  ال   . كانھ اًّدج  ًالیمج  ُماقُم  ـ لا ناك 

’’. ِكُقوَریس
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يتلا ةقيدحلا  ىلإ  ًةجراخ  ةَّسدَھ  سُقرَم  َرَّكذت 
. ّبَّرلا َمامأ  َدُجست  يكل  رَمَقلا  ُءوَض  اھیلع  ىماَرت 

َّلك ُرھزُت  ٌراجشأ  َِكلانُھ  ناك  : ‘‘ لوقت ایلوج  تَضَمو 
ِبكاسَم َلوح  ُجَّرعتي  ٌّيرَجَح  ىًشمَمو   ، عیبر

ِبرُقب ٍمُناف  ءاِنب  َتبلط  َةَدلاولا  َّنإ  ىَّتح   . روھُّزلا
لھ  ‘‘ . سُقرَم ىلإ  ْتَرظن  َّمُث  ّيبرغلا .’’ ِروُّسلا 

’’ ؟ اھیلإ َتعجر  اَّم  اِھلاح لـ ىلع  ُةرادلا  َِتناك 

اَّم لـ يل  َلیق   . ةیلاخ ْنكل   ، اِھلاح ىلع  َتناك  ‘‘
نع َْتلَزانت  َةدلاولا  َّنإ  نیطَسلف  نم  ُتعَجر 
ِِدلاولا ءاقدصأ  نم  ٍدِحاول  ةراَّدلا  يف  اھقوقح 

ِمادختسا ِطرَشب   ، خویُّشلا ِِسلجم  يف  ىمادُقلا 
’’. ءارقُفلا ِةناعإل  تادئاعلا 

- ةراسَخلا َلایح  قیمع  ٍَملأب  ًةرعاش  ایلوج - تلاق 
ناك  . كانھ اًّدج  ًةدیعس  يتلوفُط  يف  ُتنك   ، هآ ‘‘
دقل يشامملا .’’ يف  َضُكرأ  نأ  يتداع  نم 
اھَّنأ َریغ   . كانھ َنيرخآ  ِةَماقإ  يف  َِرّكفُت  نأ  اھَجَعزأ 
اَھتَِدلاو َجلاخ  امَّبَُرلف   . اًنَسَح اًرمأ  َكلذ  يف  ْتأر 

اَّم يھ لـ اھَجلاخ  يذلا  َكاذ  هُنیع  ُجھبملا  ُروعُّشلا 
. هَتَّيِّرح سویثیمورپ  َتطعأ 
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ُتايركِّذلا هتَرمغ   ، ایلوج ىلإ  يغصُي  سُقرَم  امیفو 
ًةضِكار  ، حَرملاب ًةَمعفُمو  ًةریغص  هَتخُأ  َرَّكذتف   . اًضيأ

نم ًةئيرب  تناك  َكاذنآ   . هیَعارِذ ىلإ  ًةبثاوو  هَیلإ 
. اھلیصافت ِّلُكب  هتارماغُم  عامَس  ىلإ  ًةقاَّوت   ، َملاعلا

هتَقَّلَمتو ایپملوُأ  اھتقيدص  َةرثرث  ْتبَّرشت  دقو 
هَّنأل َقفاو  َوھو   . اًّرس باعلألا  ىلإ  اھباحطصال 

. كاذنآ ةلوقعم  َریغ  تناك  هیبأ  ِتادییقت  َّنأ  َدقتعا 
ٍحوضُوب ایلوج  ىأر  هَّنأ  دلاولا  يف  رَّكف  دقف  َنآلا  اَّمأ 
ُنوكي دق  ام  يف  ُّطق  ِْرّكفُي  مل  هَّنإ   . وھ اھآر  اَّمم  َرثكأ 

. لامكلا ىلإ  ةرِقتفملا  ةَّیصخشلا  ِهتودُق  ِرمأ  نم 

يذلا ِلجرلا  ىلع  َترثع  لھ  : ‘‘ ایلوج تلأسو 
هراكفأ ِليوحت  ىلع  اًركاش  َناكف  ؟ ’’ كیلع ىدَتعا 

. اھِراسَم نع 

’’. هِراثآ ِءاِفتقال  ُلیملا  الو  ُتقولا  يل  ْرَفاوَتي  مل  ‘‘

نأ ُنكمُي   . سُقرَم اي   ، كلذ كیلع  ُبجي  ْنكلو  ‘‘
’’. ًةیناث َلواحُي 

ُنوكیسو  . ةیلات ٍةَّرم  يف  هارأ  امدنع  هُفِرعأس  ‘‘
’’. ًایفاك اًراذنإ  َكلذ 
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ٌلاِمتحا َِكلانھ  ؟  ًالَّوأ هََرت  مل  ول  اذامو  : ‘‘ ًةِقلَق تلاقف 
ٍقَِزترُم َدَّرجُم  ُّيبارعألا  اذھ  ناك  ول  اذامف   . رخآ

َءارو ٍَببَس  ِدوجُو  نم  َّدُب  ؟ ال  رَخآ ٌصخش  هَرجأتسا 
َملعتو هیلع  َرُثعت  نأ  ُبجي   . روعسملا هناودُع 
لبق كَءادعأ  َِكلھُت  نأ  َكل  ىَّنستیل   ، رمألا َةقیقح 

’’. مھ كوكِلھُي  نأ 

، اًئیش لُقت  مل  اھَّنأ  عمو   . رازَع ىلإ  سُقرَم  َتفتلا 
ىرجم نم  ٌةِقياضتُم  اھَّنأ  َّسحأ   ، اًئیش َتلعف  الو 
َلامتحالا كلذ  َدعبَتسي  نأ  َدارأ  ذإو   . ثيدحلا اذھ 

’’. رثكأ ، ال  اًقِراس ناك  امَّبر  : ‘‘ لاق  ، هَتلمُجب

َكِعسُو يف   . سُقرَم اي   ، رداصملا َمودعم  َتسل  ‘‘
’’. كلذ َتدرأ  َتنأ  ْنإ   ، هیلع َرُثعت  نأ 

’’. كلذ ُتدرأ  انأ  ْنإ  : ‘‘ ءالَجب َلاقف 

، َلِداجُأ نأ  ْدِصقأ  مل   ‘‘ . ِهتظاظَف َءازإ  اھُھجو  َمَّھجتو 
ىرخُأ ًةَّرم  ىَّذأتت  نأ  َكل  ُديرُأ  ال  امَّنإ   . سُقرَم اي 

’’. بْسَحف

ال  . هِمَف نم  ٍةرخاس  ٍةءاوتلاب  ُلَع  نم  اھل  َمسَتباف 
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. يھ هْتَذآ  ام  رادقمب  اًمَوي  هاذآ  دق  َدَحأ 

اھُلاعفنا َدََرب   ، ةرظِّنلا َكلت  ایلوج  ْتَمھف  ذإو 
. اھَسأر تأطأطف   . ُّيلخادلا

. اھَسأر تَعفرو   ، ایلوج ِدي  ىلع  اھَدي  ُرازَع  ْتَعضو 
هیلإ ُرظنت  تناك  اھَّنأ  َّسحُي  نأ  سُقرَِمل  ىَّنسَتف 

، اھَھجو ىري  نأ  ْعطَتسي  ملو   . باجِحلا ِلالخ  نم 
، ِهكَنَح يف  ٌةلَضَع  ْتَضبنف   . اھَتبیخ َّسحأ  هَّنأ  َّالإ 
أموأ ذإو  هب .’’ ُموقأ  ٌلَمَع  َّيدل  : ‘‘ باضِتقاب لاقو 

. بابلا َوحن  َةفرُغلا  َزاتجا   ، ّدوُم اًعِ رازَعل  هِسأرب 

يترايزل يتأت  نأ  يوَنتأ  : ‘‘ بائتكاب ایلوج  َتلاقو 
’’ ؟ سُقرَم اي   ، ًةیناث

ةفرُغلا نم  اًجِراخ  ةعِساو  ًىطُخب  سُقرَم  ىشمف 
. باوج َنود 
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٤٦

َرھسَِتل اِینڤال  ُرازَع  ْتَكرتو   ، ایلوج تمان   ، اًریخأ
ىلإ َلِزنت  نأ  َيھ  اھل  ىَّنسَتي  ىَّتح  اھیلع 

. لََّلظملا ىلَتخملا  َِةلزُع  يف  َِيّلصُتو  لْياتسيَرپلا 
نُكت مل  اھَّنكلو   ، اھَرِكف َلغش  ام  َلَّوأ  وھ  دِشار  ناك 
اذإ اھِسَفن  ىلع  َرطخلا  َكِردُت  نأ  نم  ًةوابَغ  َرثكأ 
دِشار َةلِعف  َّنأ  امك   . ّيبارعألا َراثآ  سُقرَم  ىفَتقا 

. رطخلل اًضيأ  ردنَسِكلأ  ُضِّرعُت  دق  َةشئاطلا 

تَّلصو  ، ایلوجل اِھتَّيِوُھ  ِفشك  يف  ةَّسدَھ  تَرَّكف 
اِھلاب يف  َرطخ  ام  ناكو   . اھل ِّبرلا  َداشرإ  ًةِبلاط 
ىلع ام  ٍةَدِیكم  َدوجُو  ُضِرتفَتس  ایلوج  َّنأب  ُنیقیلا 
اھََتلِصو اھَتقیقح  اھل  ْتَنلعأ  اذإ   ، اھتَرسُأ ِدارفأ  ِةایح 
ًةیفاك تناك  ُةمَّھوتملا  ُتاءاسإلا  ىَّتح   . ّيبارعألاب
ْتَریثُأ اذإف   . يضاملا يف  ماقتنالا  ىلإ  ایلوج  ِعفَدل 
ًالِجاع ُبئاصملا  َلِزنت  نأ  ُنكمُي   ، نآلا اھُكوكُش 
ُّلحیس اذامف   ، كلذ َثدح  اذإو   . دحاو ِّلك  ىلع 

؟ ایلوجب

ُحورلا َلاق  اذكھ  هللا!  انأ  ِيّنأ  اوملعاو  اوُّفُك 
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َّبرلا ًةرِظتنُم   ، ْتَعاطأ ََّمث  نمو   . ةَّسدَھ َلخاد 
. اِھلامآ نع  ٌةفِشاك  يھو 

َّيمامألا َبابلا  ُحتفي  اًمداخ  ةَّسدَھ  ْتَعمس 
ناكو  . اھُّساوح َْتظقیَتساف   . سُقرَم ِيّیحُيو 
َيقبو  ، ایلوج َِةلباقُم  َدعب  َتیبلا  َرداغ  دق  سُقرَم 
اًرباع يشمي  وھ  امَنَیبف   . ءاسملا َلاَوط  اًجراخ 

. فَّقوتيو اَھبوَص  ُرظني  هْتَرصبأ   ، راظتنالا َةفرُغ 
لَّلظملا ىلَتخملا  طئاحب  اھَرھظ  ًةقِصلُم  ْتَسلجف 

. ةعِراستُم اِھبلق  ُتاَّقدو   ، ریغصلا

َكرتو  ، هِفتَك ىلع  َّيبھذلا  َميزبإلا  سُقرَم  َّكف 
، لْياتسيَرپلا َلخد  ْنإ  امو   . هنع َهتءابع  ُعزني  َمِداخلا 

!’’ يدُعقا  ، ًءاجر : ‘‘ اھل لاقف   . ةَّسدَھ تَضھن  ىَّتح 
يذ ِّيماخُّرلا  كنبلا  نم  رخآلا  َبناجلا  َّلتحاو 
هَُديو  ، اًدِّھنتُم ءارولا  ىلإ  أكَّتا  َّمُث   . ّيلالھلا لكشلا 

. ِهبنَج ىلع 

. بِعَّتلا َبحاشلا  هَھجو  ةَّسدَھ  َْتلَّمأت 
’’ ... َكُحرُج ‘‘

سویلويإ َرَّیغ  دقل   . لاحلا ُِدّیَج  : ‘‘ ءافَِجب َلاق 
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’’. يباھَذ َلبق  ةدامِّضلا 

، ىفاعتت ىَّتح  اًتقو  َكِسفَنل  َحیتُت  نأ  ُبجي  ‘‘
’’. يِدّیس

’’. ًاليوط اًتقو  َلُّطبَّتلا  اًداتعُم  ًالُجر  ُتسل  ‘‘

’’. ىرأ اذكھ  ‘‘

هَرظن َلاجأو   . مستباف  ، اھتَرَبن يف  َضْفَخلا  َعمس 
َدعق نأ  َقبس  مك  اًِرّكذتُم   ، ریغَّصلا ىلَتخملا  يف 
ىلإ يتأت  تناك  ام  ًابلاغ  يھو   . ةَّسدَھ عم  انُھ 
يكل  ، اًحابص ٍِرّكبُم  وأ   ، ًءاسم ٍرِّخأتُم  ٍتقو  يف  انھ 

. ِيّلصُت

’’. ایلوج ِةيؤر  ىلع  َكل  اًركُش  : ‘‘ ةَّسدَھ تلاق 

ًالئاق  ، رازَع ىلإ  َرظنو   ، رِضاحلا ىلإ  اًعجار  َبذجناف 
َبَرغَتساو اًّدج .’’ اًنَسَح  ُةرايَّزلا  ِرَجت  مل  : ‘‘ ةيِرخُسب

دقل  . اھَفَرع امَّلق  ٍةأرما  عم  ةغلاب  ٍةحارب  َرُعشي  نأ 
. اھآر امَّلك  َرثكأ  هتَرَسأ 

’’. ةياَدب اھَّنإ  ‘‘
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ىوَتلاو عباتُأ .’’ نأ  يل  يغبني  هَّنأ  اًنمِض  َنینَعت  ‘‘
ِيّنأب ٍنیقي  ىلع  ُتسل   ‘‘ . رِخاس ٍوحن  ىلع  هُمف 
ْتَّلظ هَرِعاشم  َّنإف  راِبتخالا .’’ ِرارَكت  يف  ُبغرأ 

، ایلوج َهجو  ىري  َّلظ  ذإ   . ءاسملا َلاَوط  ًةحورجم 
مل ٍءيش  ِبلط  يف  ًةلِّسوتُم   ، اًِرّتوتُمو ًابوحشَم 
ُنوكي دقو  ‘‘ . اًمَوي َهلذبي  نأ  ُعیطتسي  هَّنأب  ْرُعشي 

’’. اَھنأشو اھَعدأ  نأ  َلضفأ 

’’ ؟ نَم ىلإ  ةبِسّنلاب  َلضفأ  ‘‘

َلضفأ ؟  كلذك سیلأ   ، ةحيرص ِتنأ  : ‘‘ فافَجب لاقف 
ىقبت نأ  اًّدج  ُنَسحتسُي  تايَركِّذلا  ُضعب   . انَیِلِكل

’’. ةنوفدم

ناك دقف   . ًایفاو ًایفاك  اًمھف  كلذ  ةَّسدَھ  تَمھف 
ًابناج َعَضَِتل  ةياَدبلا  نم  اھَمزَع  َِبّلَصُت  نأ  اھیلع 

. اھریَغبو اھب  ایلوج  اھَتلعف  يتلا  روُمألا  نم  اًضعب 
ىلع ِدامتعالا  ءانثأ  يف  ىَّتح   . اًِنّیھ كلذ  نُكي  ملو 
امَدنع ًانایحأ - ْنكلو   . ريرَم ٍداھِج  ُتاقوأ  ْتَّرم   ، ّبَّرلا
اھُئجافُت ایلوج  تناك  عُّقوت - َّلقأ  َرمألا  يھ  ُعَّقوتت 

َرَّكذُيو كلذ  ىري  ْنأل  ٍةجاح  يف  سُقرَمف   . اھتبوذعب
. هب
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’’ ؟ ةریغص ٌةاتف  يھو  َكُتخُأ  تناك  فیك  ‘‘

’’. اًّدج ًةِنتاف  : ‘‘ ةرارمب سُقرَم  َمستباف 

’’. اھنأشب ينثِّدح  ‘‘

، امور يف  ةركابلا  امھتایح  نم  ًالھان   ، كلذ َلعفف 
ِةعرُسو  ، ةایحلا ىلإ  اھِعوجو  اِھتَّيوفَع  نمو 

وھ امَنیبو   . اھِحَرمو اِھتَجھبو   ، كحَّضلا ىلإ  اھترَدابُم 
هَتخُأ َّبحأ  دق  ناك  هَّنأل   ، هُنزُح َخَّسرت   ، مَّلكتي
اھتيامح ُّدوي  ناكو  ديدش  ٍرخَفب  اھَّبحأ   ، كاذنآ

. ةوارضب

ایپمیلوُأ امھتَفَّرع  دقو   . هابالاك ْتَقتلا  َّمُث  : ‘‘ لاقو
هابالاك ِرمأب  َُملعأ  ُتنُكو   . ىرُخالا ىلإ  امُھادحإ 
ًةروھشم تناك  دقل   . امھئاقل نم  ليوط  ٍنَمز  َلبق 

، اھَجوَز َتلتق  اھَّنإ  ُلوقت  ٌتاعئاش  ْترُثكو   . امور يف 
يف ُءاقدصأ  اھل  ناك  دقو   . ُّطَق َتبثُي  مل  اًئیش  َّنأ  َّالإ 

َّنُھتَدسفأ نَم  َلَّوأ  ایلوج  نُكت  َملف   . ایلُعلا ِطاسوألا 
’’. ةریخألا َنوكت  نلو   ، ءيدَّرلا اھِریثأتب 

ایلوج َداسف  َّنأ  ُدقتعت  لھ  : ‘‘ ةَّقِرب ةَّسدَھ  تلأسو 
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’’ ؟ هابالاك ِلِعف  نم  هُّلك  ناك 

، نَعذأ نأ  َِثبل  امو   . ّيِفَخ ٍّدَحَتب  اًرعاش   ، اھیلإ َرظنف 
َفرتعاو  ، ءارولا ىلإ  هَسأر  َعجرأو  هَسََفن  َرَفَزف 

’’. هیف ٌروَد  انأ  يل  ناك  : ‘‘ ًالئاق

’’ ؟ يِدّیس  ، ٍروَد ُّيأ  ‘‘

يذلا ُرمألا   ، باعلألا ىلإ  ایلوج  ُتبحطصا  دقل  ‘‘
ءاقبإب ُّرَسُیس  َناك  هَّنأ  ُدقتعأو   . اًّدج يِدلاو  َءاس 
ىلإ نآلا  ُرظنأ  ذإف   . ملاعلا نم  ىًأنمب  ایلوج 
ِّلك َمغُر  ٍّقح  ىلع  ناك  هَّنأ  َّيلإ  ُلَّیخُي   ، يضاملا
َداسف نوكردُي  ُثیح  ىلإ  نولَِصي  اًضعب  َّنإ   . ءيش
ىوكُي نورخآو   . هنع َنيدِعتبُم  نولَّوحَتیف   ، هنوََري ام 
مھو  . ریغلا ِةاناعُم  َلایح  نورَّدخُیف   ، مھُساسحإ

، مھعابشإل ةراثإلا  نم  َرثكأف  َرثكأ  ىلإ  نوجاتحي 
هذھ ىلع  ایلوجو   . مھُِعبشُي ٌءيش  َدوعي  ال  ىَّتح 

’’. ةلكاشلا

’’ ؟ باعلألا ُرُضحت  ْدُعت  َملأ  ‘‘

يلیَم ُتدقف  دقل   . دیعب ٍدیعب  ٍدَمأ  ُذنُم  اھْرُضحأ  مل  ‘‘
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َدقف امك  اًمامت  ىرحألاب .’’ ٍئجافُم  ٍوحن  ىلع  اھیلإ 
ام يف  اھَغاسَتسا  ِدق  ناك  ٍةریثك  ٍرومُأ  ىلإ  َلیَم  ـ لا

. ىضم

ةَّسدَھ َّنأ  ول  نوكت  نأ  ةایحلا  ِنأش  نم  ناك  فیك 
يف اھُكِراشي  َنآلا  هَّنإ  ؟  ةایحلا دیَق  ىلع  َتیقب 

... اھناميإ

َِقلطنَِتل اًقالطإ  َتنُك  ام   ، ًةَّیح َتیِقب  ول  ْنكلو 
نع هللا. ِثحبلا  ِةَّمھَم  يف 

. ةئِجافملا ُةركفلا  هذھ  هْتَجَعزأ 

’’. يِدّیس  ، اًرئاح ودبت  ‘‘

ىلإ ُتبھذ  ُذنم  يلخاد  يف  ٌةریثك  ُءایشأ  ترَّیغت  ‘‘
’’. لیلجلا

’’ ؟ يِدّیس  ، لیلجلا ‘‘

ُعیمجلا  . موھفم ٌرمأ  اذھ   . ِتئجوف دقل   ‘‘ . َكِحَضف
ِضحَمب ٌّينامور  ُدِمَعي  اذامل   . ُتِننُج ِيّنأ  اودقَتعا 
ِتَشالتو ؟ ’’ نیطَسلف ىلإ  باھَّذلل  هتدارإ 
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اًرحب ُترفاس   . يبابسأ َّيدل  تناك   ‘‘ . هُتماستبا
ًاناصِح ُتَیطَتما  َّمُث   ، لحاَّسلا ىلع  ةَّيرصیَق  ىلإ 
ِةنيدَم نم  ناكملا  َكلَذل  اي   . سدُقلا ِةنيدم  ىلإ 
َةعِضب ُتیَضمأ   . ًاليوط َكانھ  ثُكمأ  مل  توَم !
ُتَعبات َّمُث   ، ةَّیناربع ٍةلئاع  دنع  احيرأ  يف  َعیباسأ 
اًِرّكذتُم  ، بَّبحُم ٍحَرَمب  َمستباو  نیيان .’’ ىلإ  َرَفَّسلا 

. زوجعلا ةروُبَد 

’’ ؟ نیيان ‘‘

ِةَعقُب ىوس  تسیل  بیجع ! ٌرمأ  ؟  اھب ِتعِمَسأ  ‘‘
ٌزوجع ٌةأرما  ينتَفَرَص  دقو   . كلذ ادع  ٍلیلقو  ٍبارُت 
تَكبح فیك  ىأرو  لیلجلا .’’ رحب  ىلإ  ِقيرطلا  يف 
اھَّضَخ اَّمع  َلءاستف   ، ماكحإب اًعم  اھَِعباصأ  رازَع 

. هتَّصق يف  اًّدج 

’’ ؟ َتبھذ اذاِمل  : ‘‘ تلاق

ٌةدبَع ىضم  ام  يف  ناك  : ‘‘ هَیلاوَح اًرظان   ، لاقف
َعوسیب نمؤت  تناك   . تیبلا اذھ  يف  ٌةَّباش 

نأ ُتدرأ  دقو   . ّيحلا هللا  ُنبا  هَّنأ  ىلع  حیسملا 
’’. اًّقح َدجُو  لھ  نَّیبتأ 
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’’ ؟ كلذب َتمُق  لھو  ‘‘

ُتیَّلخت ََةظحل  اًمامت  : ‘‘ َفاضأ َّمُث   . َمستباو معن .’’ ‘‘
هُمسا ٌلُجر  يل  َرھظ   . كلذب ِمایقلا  ِلمأ  نع 

ِيّنم َبلطو   . يتلئسأ نع  يَنبواجو  سُتیلكاراپ 
ٌلُجر ُنوكیس  ُثیح   ، موحانَرْفَك ىلإ  َبھذأ  نأ 
َلجرلا كلذ  ُتدجو  دقو   . ةباَّوبلا َدنع  يراظتناب 

يف يندَّمع  وھو   . سویلینرُك هُمسا  َناكو   ، كانھ
ىلإ َعجرأ  نأ  يل  ُديرُي  هللا  َّنإ  لاقو  لیلجلا  رحب 
ةبیئك ًةماستبا  اھل  َمستبا  َّمُث  ’’ ... اذكھو  . سُسفأ

انأ  ‘‘ . تاَّذلاب ِفافِختسالا  ِنع  اًریبعت  هيََدي  َطَسبو 
’’. انھ

اھتوَص ُءفد  هَرَّكذف  هاَّبر ’’!  ، هوُأ : ‘‘ اًسمھ تلاق 
رحبلا نم  َجرخ  امل  هب  َرعش  نأ  َقبس  امب  هُحَرَفو 

’’. َملعأ مل   ‘‘ . ةديدج ًةقیلخ 

؟ يَملَعت نأ  يغبني  اذاملو  : ‘‘ ةَّفاج ًةكحِض  َكِحضف 
’’. ًالماك ًاّیحیسم  ُتسل 

كِلّكشُیس  . سُقرَم اي   ، ٌنیمأ َّبرلا  َّنكلو   ، سأب ال  ‘‘
’’. هل ًءانإ 
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’’. ًالَّوأ اياظش  ّطحُأ  همِ مل  اذإ   ‘‘ . هُتَمَسب ْتَشالتو 
انأ  ‘‘ . هیَتبكُر نیب  هيََدي  اًكباش   ، مامألا ىلإ  ىنحناو 

اًّدِعَتسُم ُتسل  ِيّنأ  ریغ   . ِيّنم هُديرُي هللا  ام  ُملعأ 
’’. ةَّتبلا امَّبرو   . نآلا سیل   . هب مایقلل  اًمامت 

مامألا ىلإ  َْتلامو   . اھيَّدخ ىلع  ُعومُّدلا  ِتَرَج 
ال  ، اِنتاوذ نم   ‘‘ . نافجترت اھاديو   ، هيََدي تَكسمأف 
ُّمتُي نَم  هللا  وھ   . ءيش ِّيأب  َمایقلا  ُعیطتسن 

’’. هَدِصاقم

دقو  . هِمسِج َلِماك  اھتوَص  يف  ُةَّبحملا  ِتأفدأ 
. اَھیخرُي نأ  ْدرُي  ملف   . نیَتقیقرو نیتَّيوق  اھاَدي  تناك 
رازَع ّقح : ىلع  تناك  ایلوج  َّنأل   ، هانیَع ْتوَتكاو 

، هبلق ُتاَّقد  ْتَعراسَتف   . اًریثك ةَّسدَھ  ُِهبشُت  تناك 
. اھَھجو ىَري  ول  ًاِیّنمتُم 

، لھَم ىلع  هيََدي  نم  اھيََدي  ةَّسدَھ  َتبحسو 
. ءارولا ىلإ  تأكَّتاو 

. اِھنضِح يف  اھيََدي  ُكبشت  رازَع  سُقرَم  َبقار 
يخرَتَست ول  ىَّنمتو   ، اھرُّتوت َّسِحُي  نأ  َعاطَتساف 

. ةَّقِرب َلاقف   . ِهتخُأ ىلإ  تَمَّلكت  امك  هیلإ  ُمَّلكتتو 
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’’. كنع َديزملا  َفِرعأ  نأ  ُّدوأ  ‘‘

’’. يِدّیس  ، لعفلاب اًمامت  اًِدّیج  ينُفِرَعت  َتنأ  ‘‘

َكلت َّنإ   . هَسأر ًالیمُم   ، ةفیفخ ًةماِستبا  َمستبا 
َبولق تَرطفو  َْتلامتسا  ام  اًریثك  اھَنیَع  َةماستبالا 
ِكَّنأ َُملعأ  انأ   ‘‘ . َّنھُددع ىَصحُي  ال  َرَخُأ  ٍءاِسن 

سِدیسوميد ردنَسِكلأ  عم  ّطلا  ِّبِ َةنھِم  ِتسرام 
’’. كلذ َریغ  ًالیلق  ْنكل   ، سُنيدنامأ

’’. يِدّیس  ، ایلوج لجأل  انھ  انأ  ‘‘

ىلإ هَرھظ  َدنسأو  َدَّھنت  ’’ ... ایلوج  . معن  ، هأ ‘‘
. هَھجو ّظلا  ُلالِ ِتَرتس  دقو   ، طئاحلا

، َكل ّلخُم  اًصِ َحیسملا  َتلبق  َكَّنإ  اھل  َتلُق  لھ  ‘‘
’’ ؟ يِدّیس

. ةقیقر ًةكحِض  َكِحضو  ثيدحلل .’’ ٌعراب  ٌليوحت  ‘‘
’’. ال ‘‘

’’ َم ال؟ لـِ ‘‘
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ِيّنأب اًنِّقیتُم  ُتسل  انأو   . اًدبأ كلذ  َقِّدصُت  نل  اھَّنأل  ‘‘
يف ُّطق  ْثُدحي  ملو   ، اًملُح هُّلك  ناك  امَّبر   . هُقِّدصُأ
نآلا هب  ُرعشأ  لیلجلا ال  يف  هب  ُترعش  امف   . عقاولا

’’. اًنیقي

’’ ؟ رُعشت َِمب  ‘‘

’’. ةایحلا عم  ٍعارِص  يف  ِيّنأب  ‘‘

’’. َملاعلا اذھ  نم  ْدُعت  مل  َكَّنأل  َكلذ  ‘‘

ُترعش دقل   ‘‘ . ةرِخاس ٍةماِستباب  هُمف  ىوَتلاف 
ىلإ يباھَذ  َلبق  ةایحلا  عم  ٍعارص  يف  ِيّنأب 
ُعجري يئاِیتسا  َّنإ   . رازَع اي   ، ليوط ٍنَمَزب  نیطَسلف 

’’. رَّكذتأ نأ  ينُِنكمُي  ام  ِرْدَقب  ٍدیعب  ٍدھع  ىلإ 

دق َتنأو   . َملاعلا سیسأت  َلبق  هَدالوأ  َراتخا  َّنإ هللا  ‘‘
اي  ، ِكتَدالو ُذنم  ِّيحلا  ءاملا  ىلإ  َشطَعلاب  َتِْئلُم 
يف َتْقفخأ   ، حیسملا َتبلط  نأ  ىلإف   . سُقرَم

. ِكلخاد يف  غارفلا  ِءلَِمل  ٍلیبس  ىلع  ِروثُعلا 
َنوكت نأ  يتالَصف   . عبشُي هَدحو  حیسملا  ُعوسي 

’’. اًضيأ َنيراتخملا  نم  ًةدِحاو  ایلوج 
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’’. كلذ يف  ُّكشأ  ‘‘

’’ ؟ ديدَّشلا ىسألا  اھُشھني  اًذإ  اذامل  ‘‘

ال  . اھِسفن ىلع  هَْتبلج  ٍضَرمب  ٌةتئام  اھَّنأل  ‘‘
رَخآ ٍءيش  ِّيأ  ىلع  اًمََدن  َكلذ  ِنابسحب  يطلَغت 

’’. هَتلعف

ِبورُد يف  َكَعفد  يذلا  ُعوجلا  َنوكي  نأ  ُلَمتحُي  الأ  ‘‘
’’ ؟ كَتخُأ ُعفدي  يذلا  هَسفن  َعوجلا  وھ  ةایحلا 

’’. ىرُخألا روُمألا  نم  ٍرمأ  يف  ْثَحابتَِنل  ‘‘

’’. كَتخُأ َحماسُت  نأ  نم  َّمھأ  َرخآ  ٍرمأ  نم  سیل  ‘‘

!’’ اذھب َمَّلكتن  نأ  ُديرُأ  ال  ‘‘

َبَسح اھُنزُح  ناك  اذإ   . كِمَحل نم  ٌمَحل  يھ  ‘‘
ىلإ اھُداتقت  ٍةمادن  ِالب  ًةبَوت  ُجتنُیسف  ةئیشم هللا، 

’’. صالخلا

دقو ؟ ’’ نُكي مل  اذإو  : ‘‘ ةدوربب ًايِّدحتُم  َلاقف 
. هتدارإل اِھناعذإ  ُمدع  َُهطخسأ 
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ُفِقَتسو  . حیسملا َفرعت  نأ  َنود  ُتومَتس  ٍذئدنع  ‘‘
وھ َكلذأ   . اھاياطخ ِلجأ  نم  ُنادُتو  ريدقلا  َمامأ ِهللا 
يف اھَحرطيو  هللا  اھَنيَدي  نأ  ؟  سُقرَم اي   ، هُديرت ام 

’’ ؟ نيدبآلا ِدبأ  ىلإ  رانلا  ِةریَحُب 

. هِّدخ يف  ُّزتھت  ٌةلَضَعو   ، اًقياضتُم هيَرظانب  َحاشأف 

ىلإ َكلسرأ هللا  دقل   ، يِدّیس : ‘‘ فطُلب رازَع  تلاقو 
’’. ةراِشبلا ایلوج  َِغّلبُت  يكل  رايِّدلا 

’’. اھاَّيإ ِتنأ  اھیِغّلب   ، اًذإ ‘‘

. اًرارَكتو اًرارِم  اھُتربخأ  دقل   . كلذ ُتلعف  دقل  ‘‘
’’. كلذب َحمس هللا  ام  اھُِربخُأ  ُّلظأ  َفوَسلو 

ىلإ ًةعئاج  تناك  اذإ   ‘‘ . اھتوَص يف  اًعومُد  َّسحأو 
’’. انأ ُتيَدَتھا  امك  هیلإ  يدَتھَتسف  هللا، 

’’. سُقرَم اي   ، َِكتحَماسُم الب  َسیل  ‘‘

!’’ اھْحِماسُیلف هللا ‘‘

ُجاتحي ًانایحأ  ْنكلو   ، َتبلط يھ  ْنإ  اھُحِماسُیس  ‘‘
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كلت ىلإ  اوھَّجَوُيو  َدیلاب  اوكَسمُي  ْنأل  سانلا  ُضعب 
كلت اوطَخي  نأ  نم  اًفوَخ  ُّدشأ  مھَّنأل  ةظحَّللا 
اًكِسمُم اھیلإ  اھْدُقف   . مھِسُفنأ ِءاقِلت  نم  َةوطُخلا 

’’. اھَِدیب

. ِكیلع ُةنعَّللا  : ‘‘ اًسمھ َلاقو   . ًةضبق هَدي  َرَّوكف 
’’. يب اذھ  ِتلعف  ِكَّنأل  ِكیلع  ُةنعَّللا 

. تمَّصلاب تَذال   ، تَحِرُجو تَھِدُش  ذإو 

. فِسآ انأ  : ‘‘ هیَنیَع اًضِمغُم  َلاقو   . اھَءاِفكنا َّسحأف 
ُقوفي ام  ُبلطي  هللا  َّنإ   . بِضاغ انأ  ِكَیلَع  َسیل 

’’. يتقاط

اوُّقد نيذلا  كئلُوأل  حیسملا  َرفغ  دقل  ؟  كلذ ُلعفيأ  ‘‘
َنيذَِّلل َرفغ  دقو   . هَیلجرو هيَدي  يف  َریماسملا 

هَّنإ ىَّتح   . بیلصلا ىلع  ٌقَّلعُم  وھو  هب  اوُأزھتسا 
هذھ ىلع  انُّلك  انَسلأ   . هولذخ ذإ  هَذیمالت  َحَماس 

، نیفئاخ  ، نیموصعَمال ؟  سُقرَم اي   ، ةِلكاشلا
انُّلديو ُحیسملا  انُّبحي  كلذ  َمغُر   . انناميإ يف  َءافَعُض 

’’. هینَعت امو  ةَّیقیقحلا  ةَّيِّرحلا  ىلإ  قيرطلا  ىلع 
دقل  ‘‘ . اھَتَّيِّدج َّسحأف   ، ًالیلق مامألا  ىلإ  ْتَنحناو 
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’’. تنأ اھَحِماسُت  يكل  َكَحماس هللا 

ناك  . ديدَّشلا هباذع  ِببسب  ًابضاغ  سُقرَم  َضھن 
اًمالك ال   ، قِّوَشملا ِثيدحلا  نم  َقئاقد  َعِضب  وجري 

. هاسأ ُدِّدجُيو  هَریمض  ُحِّرَقُي 

ُفِرعأف انأ  اَّمأ   . رازَع ةِدّیس   ، ًاّیئزُج َنیفرعت  تنأ  ‘‘
َببس ِتمِھََفل   ، ایلوج هَتلعف  ام  َّلُك  ِتفَرع  ول   . َّلُكلا

’’. هب ُرعشأ  امب  يروعُش 

’’. ينِربخأ اًذإ  ‘‘

!’’ ًةياِفك ٌنَسَح  وھ  ام  يِرّیغُت  ال  ‘‘

’’ ؟ نَسَح َوھأ  ‘‘

. َةَّصاخلا اھتافاِرتعاب  َيلدُت  نأ  ایلوج  عْسُو  يف  ‘‘
اھعْسُو يفف   ، هیلإ ُجاتحت  ام  وھ  نارفُغلا  ناك  اذإو 

’’. هل ًاَبَلط  ىلإ هللا  َبھذت  نأ 

ٍلَقثُم ٍبلَقبو   . اًدعتبُم يشَمي  ةَّسدَھ  هَْتبَقار 
َتیِقبو  . ًةِیّلصُم ىرخُأ  ًةَّرم  اھَسأر  ْتَنَح   ، ىسألاب
ٍرِّخأتُم ٍتقو  ىلإ  ریغَّصلا  ِلَّلظملا  َىلتخملا  يف 
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اًریخأ ْتَماق  َّمُث   . موَّنلا ىلإ  ِماَّدُخلا  ِدالخإ  َدعب  اًّدج 
. اھريرس ىلإ  َيِوأِتل 

لالِظ يف  َفقوف   ، اًعَجوُمو اًدیحو   ، سُقرَم اَّمأ 
. اھُِبقارُي  ، ُقوَف ِقاوِّرلا 

998



٤٧

اھاَّيإ ًاثِداحُم   ، اھتفرُش ىلع  هتَِدلاو  عم  سُقرَم  َدعق 
زبُخلاب ُتاتقت  ماَمیلا  رویط  تناك  امیف   ، ةَّيوینُد ٍرومُأب 

َّمُث  . طئاحلا ىلع  اھل  هَعضو  دق  سویلويإ  ناك  يذلا 
نأ ُعیطتست  ول  ًاِیّنمتُم  اھتَّبرف   ، هِّمُأ ََدي  َكسمأ 
ِتیبلا ىلإ  َعَجر  اَّم  لـ  . هِماھفإل ٍفاك  ٍحوضُِوب  َمَّلكتت 
تناكو  . اًرارَكتو اًرارِم  ’’ ... اد  ... اھ  ‘‘ ترَّرك  ، ةَّرم َلَّوأ 
اھَّنأب نَّقیتي  هَْتلعج  ٍةديدش  ٍةَّدِحب  هیَنیع  يف  ُقِّدحُت 
َمئادلا هَریكذت  َّنأ  َریغ   . ام اًئیش  هل  َلوقت  نأ  ُلِواحُت 

دق َنوكت  نأ  َّدُب  الو   . هِماليإ ىلإ  َّالإ  ّدؤي  ِ مل  ةَّسدَھب 
ِركِذ نع  تَّفك  ُدمَحلاو  - اھَّنأل -  ، كلذ ْتَكردأ 

. ًاّیئاھن ةَّسدَھ 

’’. يیِیل  ... وُج : ‘‘ تلاقف َمویلا  اَّمأ 

ملو يِّمُأ .’’ اي   ، اھُتمَّلكو ایلوُج  ُتيأر  دقل  : ‘‘ باجأ
’’. اھتاجاح عیمجب  ُّمتھت  ُرازَع  : ‘‘ ىوس ْفِضُي 

َفیك ًایِعاو  سُقرَم  ناكو   . اًفیفخ ًاتوَص  ْتَقلطأف 
ال اھَّنأو   ، اھِراكفأ نع  هل  َِرّبعُتل  ٍدھَج  َّلُك  ُلذبت 
اھآر دقو   . كلذ يف  تَحجن  ىتم  َّالإ  ُحيرتست 
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ىلع ءارولا  ىلإ  اھیَِفتك  ًةِدنسُم   ، نآلا ُحيرَتَست 
، ًالیلق ًایَِخترُم  اھُمف  ناك   . دَّسوملا ِّيسرُكلا  ِرَھظ 
، سأرلا َئِطأطم  اًتِماص  َدعقو   ، اھَدي سُقرَم  َلَّبقف 

. ُلوقي ام  ٍملاع  َریغ 

ُثَّدحتي َّلقأ  اًرومُأ  َدَجو   ، هِّمُأ عم  َدُعَقِیل  ءاج  امَّلك 
لھ ؟  ءازع َّيأ  َِرّفوُیل  َلوقي  نأ  ُِنكمُي  اذام   . اھنأشب
َناك هَّنأ  مأ  ؟  تیبلا يف  ٍریَخب  ٍءيش  ُّلك  ناك 
كلذ َمغُر  هَّنكلو   . كلذ نم  اًئیش  ال  ال،  ؟  اًدیعس

َلضفألاو  ، هَدحو هُّصخت  َتناك  ِهتاعارص  َّنأب  َرعش 
يھو هِّمُأ - ِعسُو  يف  َناك  اذامف   . هسفنل اھؤاقبإ 

؟ هَدِعاسُتل َلعفت  نأ  اھلاح - ىلع  اھِضرمب  ٌةدَّیقُم 
. اًّمغو اًّمھ  َّالإ  اھَديزي  نل  هَّنإ 

. ریَخب نُكي  مل  هَّنأ  تَِملعو  اھَنبا  يبیف  َتبقار 
نُكي مل  هَتمص  َّنأ  ْتَملع  دقل   . هََقلق تَّسحأ 
َوھو  . بِرطضُم ٍبلَق  ىلع  لب   ، ىضِّرلا ىلع  ًةمالع 
يف ًايراج  ناك  امب  سویلويإ  اھَربخأ  مك  كِردُي  مل 

. ایلوج ىأر  دق  سُقرَم  َّنأ  ْتَِملع  ذإ   . اھتلئاع
اھل َلاق  دقو   . اھْحِماسُي مل  هَّنأ  اًضيأ  تَِملعو 
َعضي نأ  رَّرق  هَّنأ  ایلوج  َغَّلب  سُقرَم  َّنإ  سویلويإ 
دِرُي مل  هَّنإ   . ببَّسلا يبیف  تَفَرعو   . ًابناج َيضاملا 
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. هَھِجاوُي نأ 

ىلع اِھبرُقب  اًسلاج  ُنوكي  َنیح  ْتَّلص  ام  اًریثكو 
؟ ّبر اي   ، ُدَعب َلعفأ  نأ  ينُِنكمُي  اذام   . ةفرُّشلا
نم َكیلإ  ُعَّرضتأ   . تاملكلا ُحوُّرلا  ينِطعُیلف 
َلذبأ نأ  ينأش  نم   . َّيَدلَو ِلجأل  يبلق  ِّلك 
عوَّنلا كلذ  ُفرَعي  نم  ْنكلو   ، امھِلجأل يتایح 
َتلذب دق  َتنأف   . كنم َلضفأ  ةَّبحملا  نم 
امھَتیل  ، هلإلا ُّبَّرلا  اھُّيأ   . ًالعف امھِلجأل  كتایح 
ِناكِردُيو ِناملَعي  امُھَتیل   ، ةقیقحلا ِنايََري 

... مویلا َكلذ  ىرأل  ُشیعأ  ينَتیل  ايو   . اًمامت

ُّدوأ  . ِيّبُل ُبُلخت  ُرازَع  : ‘‘ اھتالص اًعِطاقُم  سُقرَم  لاق 
- ودبي امك  اًمئاد - اھَّنكلو   ، اھنع َديزملا  َفِرعأ  نأ 

’’. ىرخُأ ٍنوؤش  ىلإ  َثيدحلا  ُلِّوحُت 

’’. .. يِیل  ... وج ‘‘

َلبق اًدبأ  ريرَّسلا  َِبناج  ُرِداغُت  رازَع ال   . ایلوج  . معن ‘‘
ًاّیموي ِكُروزت  رازَع  َّنأ  ُتمِھف  دقو   . ایلوج َمانت  نأ 

’’. اًضيأ
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. ًاباوج امُھتحَتفو  اھیَنیع  يبیف  تَضمغأف 

’’. ِكعم ِيّلصُت  اھَّنأ  َّيلإ  ُلَّیخُي  ‘‘

. امُھتَحتفو امھیَنیَع  يبیف  ْتَضمغأ   ، ىرخُأ ًةَّرمو 

يھ َةالصلا  َّنأ  ودبي  : ‘‘ ةیِھاو ٍةماِستباب  َلاقف 
ىلَتخُم يف  دعقت  يھف   . ةدیحولا اھاولَس 
ُقوري ناك  يذلا  كاذ  هَّنإ   . ِيّلصُتو لْياتسيَرپلا 
ِةعِضب َلبق  كانھ  هَّلك  َلیللا  ِتَضمأ  دقو   . ةَّسدَھ
’’. اھَءاِیتسا ُتَرثأ  دقل  : ‘‘ فاضأ َّمُث  َفَّقوتو  ماَّيأ .’’

َضھن ذإ  هذخف  ىلع  اھَعضوو  هِّمُأ  َدي  لَّبق  َّمُث 
جایِّسلا َدنع  َفقوف   . تاماَمیلا ِتَراطو   . ًالِملمتُم
بیبطلا ىلإ  ُبھذأ  دق   ‘‘ . اًجِراخ ِةنيدملا  ىلإ  َرظنو 

يتلا ِتاباجإلا  ىَّقلتأ  ِيّنأ  ودبي  ال   . هیلإ ُمَّلكتأو 
’’. اھنم اھُديرُأ 

ٍدَمأ ُذنم  تَِملع  دقف   . توص َّيأ  يبیف  ْرِدصُت  مل 
ٌهیجو ٌببس  ةَّسدَھ  ىدل  نوكي  نأ  َّدب  ال  هَّنأ  دیعب 

َّدُب الف   ، بابسألا ِتناك  امھمو   . اِھتَّيِوُھ ِفشك  مدعل 
َفِرعي نأب  هللا  ُةئیشم  ْتَضَق  اذإف  هللا.  نم  اھَّنأ 
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هَّنأ يبیف  هب  ْتَِقثو   ، ةَّیح ةَّسدَھ  َّنأ  سُقرَم 
. اھِفشَِكل َّصاخلا  هَتقو  ُراتَخیس 

نأ ينُفِسؤي   ‘‘ . ةفرُّشلا ىلإ  سویلويإ  َجرخ 
ارزع نارئاز : َكَءاج  ْنكلو   ، يِدّیس  ، امُكَعِطاقُأ

’’. اثاَفت هُتنباو   ، نیكايراب

. هِّمُأ َّدَخ  ًِالّبقُم  ىنحناف   ، َّرُسو سُقرَم  ئجوف 
ِناصخَّشلا امھ  ناذھ   . دعب ام  يف  ُعجرأس  ‘‘

يف ينَْتلبقَتسا  يتلا  ةلئاعلا  نم   ، امھُتركذ ِناذللا 
’’. احيرأب اِھتیب 

َتاَمل  ، امھالَول  . امُھتَحتفو اھیَنیَع  تَضمغأف 
َعمست نأل  ْتقاتو   . احيرأ ىلإ  قيرطلا  ىلع  سُقرَم 
تَرظن  ، ةفرُغلا سُقرَم  َرداغ  ذإف   . هنأشب امَّلكت  اِمب 
َلاقف  ، اھِراكفأ ِةءارق  ىلع  اًرداق  ادبو   . سویلويإ ىلإ 
أموأو يسفَنب .’’ امھُمدخأس  : ‘‘ روتُفب اًمستبم 

. يبیف عم  ىقبت  نأ  اِینڤالل 

اَّم اًحِرَف لـ َكِحَضو   . لَجَع ىلع  َجرَّدلا  سُقرَم  َطبھ 
َفقو ذإ  اًّدج  ًالیلق  اًرَّیغُم  ارزع  ادب  دقو   . هیَقيدَص ىأر 
هِبناجب ُةَّباشلا  اَّمأ   . راظِتنالا ِةفرُغ  َطسو  ِهبایث  يف 
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. ىرخُأ ًةلأسم  تناكف 

، ّراح ٍبیحرت  يف  َدیلاب  َّيدوھیلا  سُقرَم  َحَفاص 
!’’ كارأ نأ  ٌلیمج   ، ارزع : ‘‘ ًالئاق

اي  ، اًضيأ َكارأ  نأو  : ‘‘ هعارِذب اًكِسمُم  ارزع  باجأف 
’’. سُقرَم

هءارو ةِفقاولا  ِةاتفلا  ىلإ  اًِقلمحم  سُقرَم  َرظنو 
امُھتَكسمأف  . هيََدي ّدام  اً اھَیلإ  َمَّدقت  َّمُث   . اًمامت

ُرثكأ ِتنأ   ، اثاَفت : ‘‘ لاقو  . ًالیلق ِنافَجترت  اھاديو 
ّبقُِیل َلِ ىنحنا  ِذإ  اًمِسَتبُم   ، ’’ رَّكذتأ اَّمم  ُدَعب  ًالامج 

. ًابِّحَرُم اھَّدخ 

. يِدّیس  ، اًِملاس َكِرايد  ىلإ  َتلصو  دقل  : ‘‘ َتلاق
’’. نَّقیَتن نأ  اندَرأ 

ثِداوحلا نم  ٍديزَم  َنوُد  ُتلصو  : ‘‘ اًمِسَتبُم َباجأف 
رِضحأ  ، سویلويإ  . موینیلكيِرّتلا ىلإ  اَّیھ   . ةفِسؤملا
َدوجأ ِتاھو   ، ريزنِخ َمحل  ال   . تاشعنملا َضعب 

’’. رمخلا

ءاحنأ يف  اھُتَقلمَح  َتلاج  ذإ  اثاَفت  سُقرَم  َبقارو 
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ٍجاجُزو  ، ٍةَّینامور ٍرارج  نم  اھیف  اِمب   ، ةقینألا ِةفرُغلا 
نم ٍتالِواطو   ، َةیطغألا ِةَرِخاف  َكئارأو   ، ّيثنِروُك

. ءایِْحتساب هیلع  َّرقتَسَِتل  اًریخأ  ْتَداع  َّمُث   ... رَمرَم
ٍءاِسن ِنویع  يف  َةرظِّنلا  َكلت  ىأر  نأ  َقبس  دقل 
َّسحأف  . اھناِتتفا ىلع  ْبَّلغتت  مل  اھَّنأ  َملعو   ، رَخُأ

. ًاّيوق َناك  اھَیلإ  َهباِذجنا  َّنأ  َكردأو   ، عَراستي هَضَبن 

- فَرَّشلا َةكيرأ  َّلتحي  نأ  ارزَِعل  اًئموُم  سُقرَم - َلاق 
َكُتجوز لھ   . سُسفأ يف  َتمُد  ام  َكُتیب  يتیب  ‘‘

’’ ؟ كَعَم

َكتَرداغُم َدیَعُب  َعبِشوَھي  تتام  : ‘‘ ارزع َلاقف 
، اثافَِتل هَدي  َّدم  َّمُث   . اًحيرَتسُم َسلجو  احيرأل .’’

. هبناج ىلإ  تَدعقف 

ِةجوز نأشب  ٍراصِتخاب  َمَّلكت  َّمُث   ، َهيِزاعت سُقرَم  َمَّدق 
’’ ؟ سُسفأ ىلإ  َكب  ىتأ  اذام   ‘‘ . ارزع

ُغلاب ٌلَمَع  : ‘‘ ىرخُأ ًةَّرم  اًمٍستبُم   ، ارزع  َباجأف 
نأ بجي  ٌرومُأ  َكانھ   ، كَِربخُأ نأ  َلبق   . ةَّیِّمھألا

’’. اھیف َثحابتن 

1005



نأ ُبجي   . يقيدص اي   ، اِنتاشَقانُم ُتدقتفا  ِدقل  ‘‘
َكِعسُو يف   . اًّدج ٌعساو  ُناكملا   . انعم انھ  َثُكمت 

’’. ءاشت امك  َِكلمعب  اًمئاق  َبھذتو  َيتأت  نأ 

’’ َتدجو هللا؟ لھ  : ‘‘ تامِّدقُم ِالب  ارزع  َلأسو 

َّنأ مك  اًسِمال   ، نیح ىلإ  ِتمَّصلاب  سُقرَم  َذال 
امُھِالك اثاَفتو  ارزَع  هیلإ  َرظنو   . ّحلُم لاؤسلا 

وأ ِنایَقَبي  لھ  ُدِّدحُیس  َهباوج  َّنأ  َملع  دقو   ، راظِتناب
وأ ال. هب  ِناِقثي  لَھو   ، نالَحَري

َبلغأ انْمَّلكت  نَمب  ُرَّكذتت  تنأ  : ‘‘ سُقرَم َلاقو 
’’. ِكتیب حطَس  ىلع  نایحألا 

’’. عوسي : ‘‘ ًاباجيإ هِسأرب  اًئموم   ، ارزع َباجأ 

نأشبو  ، نیيان ىلإ  ِهتلحِر  نأشب  سُقرَم  َثَّدحتو 
ُثیح  ، لیلجلا ِرحب  ىلإ  هتَفرص  َفیكو   ، ةروُبَد
ىلإ ِهعارسإ  نأشب  ثَّدحت  امك   . سُتیلكاراپ ىقَتلا 
َكاذنآ  ‘‘ . هراظِتناب سویلینرُك  َدجو  ُثیح   ، موحانَرفَك
ُتدَّمعت ََّمث  نمو   ، حیسملا وھ  عوسي  َّنأب  ُتنمآ 

’’. هِمْسِاب
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ْدَّمعتأ مل  انأ  ِبّیط ! ٌَربَخ  اذھ  : ‘‘ ارزع َكِحَضف 
. ةیكاطنأ يف  ةسینكلا  ىلإ  يلوصُو  َلبق  حیسمِلل 

اھعمو  ، اًضيأ َّبَّرلا  َِتِلبق  دق  اثاَفت  َتناك   ، كاذنآ
’’. سُواملُثَرب

تَضفخف ؟ ’’ سُواملُثَرب : ‘‘ اھیلإ اًرِظان   ، سُقرَم َلاق 
. اھیَنیع

ُقفارُي ناك  ام  ًابلاغو   . احيرأ نم  ٌّباش  : ‘‘ ارزع لاقف 
ِّبَّرِلل ٌسَّركُم  هَّنإ   . رئبلا نم  اًعوجُر  تیبلا  ىلإ  اثاَفت 

نأ انل  يغبني  هَّنأ  ُترَّرق  اَّم  ـ لو  . بلقلا ِّلُك  نم 
نم عوسي  نع  َديزملا  َمَّلعتَنل  ةیكاطنأ  ىلإ  َرفاسُن 
هابأ َكُرتي  نأ  سُواملُثَرب  َراتخا   ، كانھ ةسینكلا 

’’. انَِقفارُيو هَّمُأو 

’’ ؟ اذھ ِكاتَف  ُِلباقُأس  لھ  : ‘‘ اثافَِتل سُقرَم  َلاقو 

، نَیبوطخَم انَسل  : ‘‘ ةغلاب ةعرُسب  اثاَفت  َتلاقف 
. اھُھجو َدَّروتو  يِدّیس .’’

: ءيَّشلا َضعب  اًمِسَتبُم   ، سُقرَم َباجأ 
. ارزع ىلإ  َتفتلاو  ’’ ... َّيلإ ّیُخ  َلِ دقل  يتاراِذتعا ! ‘‘
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نأ سُواملُثَرب  دِرُي  مل  : ‘‘ باضِتقاب ارزع  قَّلعف 
َذال َّمُث  اِنلمَش .’’ عامتجا  يف  ةقيرط  ةَّيأب  َلَّخدتي 

. اثاَفتو َوھ   ، تمَّصلاب

َّمُث  ، ةنبالا ىلإ  ِبألا  نم  هَرظن  سُقرَم  َلاجأ 
هیَنیَع ْتَّقلَتف   . اثافت ىلع  هانیَع  تَّرقَتسا 

ةفطاعلاب ناتمَعفُم  اھیَنیع  َّنأ  َدجوو   ، ءایِحتساب
اًحیشُم  ، سُقرَم َلاق  اًریخأو   . نیَقيَّاللاو  ... ةقیمعلا
ٍةلأسم يف  انھ  كَّنإ  َتلُق  : ‘‘ اثاَفت نع  هيَرِظاِنب 

’’. اًّدج ٍةَّمھُم 

َبتك سُلوب  َلوسَّرلا  َّنإ  ةیكاطنأ  يف  يل  َلِیق  ‘‘
ُدَحأ اھَعمس  دقو   . انھ ةسینكلا  ىلإ  ًةلاسر 
ُتئج دقل   . ةَّیِّمھألا ُةغلاب  ٌةلاسر  اھَّنإ  َلاقو   ، ةوخإلا

اھِخسَِنب َنِذأتسأو  يسفن  انأ  َىلتُت  اھَعمسأ  يكل 
’’. ةیكاطنأ يف  ةسینكلا  ىلإ  اِھلمَحو 

ِرمأب الو   ، هذھك ٍةلاسِر  ِرمأب  َفِرعأل  ُتنُك  ام  ‘‘
’’. انھ ِةسینكلا 

نيرَخآ نِیّیحیسم  ِقتلت  َملأ  : ‘‘ اًشوھدَم ارزَع  ادبو 
’’ ؟ كِعوجُر ُذنم 
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يتخُأو يتَِدلاو   . لیَم ـ لا الو  ُتقولا  يل  رَفاوتي  مل  ‘‘
ُتاَّیلوؤسم اًضيأ  َّيََدلو   ، اًّدج ِناتضيرم  امُھاتِلك 
سویلويإ َبكس  َّمُث  ّيراِجّتلا .’’ يزَكرمو  ينُفُس 

ارزع َلوانو   . مھَمامأ تَعِضُو  دق  تناك  يتلا  َرمخلا 
َمدُخ اَّم  ـ لو  . ىرخُأ اًسأك  اثاَفتو   ، ةَّیبھذ اًسأك 
. ماعَّطلا ِراضحإ  ىلع  َفرشأو  َبحسنا   ، عیمجلا

ىَّقلتأ نأ  يناميإ  يِّوقُي  اًرمأ  هُدِجأ  : ‘‘ ارزع َلاق 
اِنتاوَخأو اَنتَوخإ  َّنإ   . نینمؤملا يتَوخإ  نم  َعیجشَّتلا 

هذھ ءانثأ  يف  انلجأل  نوُّلصُي  ةیكاطنأ  يف 
’’. ةرفَّسلا

ىلع مِھثيداحأ  رارغ  ىلع  ةلوھُسب  اوثَّدَحت 
. ةثداحملاب سُقرَم  َعَتمَتساو   . احيرأ يف  حطَّسلا 
ذإ  ، اًجِھبُم ناك  اھَروضُح  َّنكلو   ، ریثكلا اثاَفت  لُقت  مل 
َنیب سُقرَم  اَھبقار  امیفو   . ةفرُغلا اھُلامج  َنَّيز 
يف اًریثك  اھیف  َرَّكف  فیك  َرَّكذت   ، ىرُخألاو ِةَنیَفلا 
. احيرأ ِهترَداغُم  َدعب  ىلُوألا  ةلیلقلا  عیباسألا  ءانثأ 

جَرَّدلا ُطِبھت  رازَع  ىریل  َرظنف   ، هیَنیع ٌةكرَح  تَتََفل 
َلاقو  . اًعرسُم ِةكيرألا  نع  َماقف   . ةيداب ٍةَّقشَِمب 
نأ امُكَیِلك  امَُكل  ُّدَوأ  ٌةأرما  انھ  اھ  : ‘‘ ارزَِعل
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ُةِدّیس  ‘‘ . راظِتنالا ِةفرُغ  ىلإ  َجرخ  َّمُث  اھِالباقُت .’’
يِّمضنا  ، ًءاجر  . نیِطَسلف نم  ِنافیَض  َّيََدل   ، رازَع

’’. انَیلإ

َّمُث  ، رطانَقلا يذ  ِّرمملا  َوحن  ٍلھم  ىلع  تَجَرع 
َطَسبو  . اھراظِتناب اناك  ُثیح   ، موینیلكيِرّتلا َِتلخد 

هیلع اھَدي  ْتَقلأ  َّمُث  ْتَدَّدرتف   ، اھل هَعارذ  ُسُقرَم 
ىَّلوتو  . ِهبناج ىلإ  َةفرُغلا  ًةلِخاد   ، داِنتسالل
َفِشكت نأ  ثيدحلا  ِقایِس  يف  ًالِمآ   ، فيرعَّتلا

ادبو  . اھَِدَلب نم  نيَذَّللا  نيَذِھل  اھیضام  نم  اًئیش 
ُهتَّیح اَّم  لـ نیكايراب  ارزع  ىلع  ُرورُّسلاو  ُشَھَّدلا 

. َتبواجو  ، اِھنیَع ِةغُّللاب  اھمَّلكف   . ةَّیمارآلاب رازَع 

اھل َلاقو   . هیلإ ِةبيرقلا  ِةكيرألا  ىلع  سُقرَم  اھَدعقأ 
نأ ُلِّضفُأ  : ‘‘ َلِدتعي نأ  َلبق   ، سومھَم ٍتوَصب  اًرمآ 

’’. ةَّینانویلاب يمَّلكتت 

يزَكرم نع  َكُقيدص  يَنلأس  دقل  يِدّیس !  ، اًرذُع ‘‘
’’. ایلوج َكَتخُأ  ُمِدخأ  ِيّنإ  هل  ُتلقف   ، تیبلا اذھ  يف 
، اھیلإ سویلويإ  اھمَّدق  يتلا  رمخلا  سأك  ْتَضفر  َّمُث 

ٍلوضُفب اھُِبقارُت  تناك  يتلا  اثاَفت  َوحن  اھَسأر  ْترادأو 
. رِھاظ
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. ةَّيِّرحب امَّلكتت  نأ  امُكل  : ‘‘ امھل سُقرَم  َلاق 
امھل َمسَتباو  ةَّیحیسم .’’ اًضيأ  رازَع  ُةِدّیسلاف 

اي  ، ِيّنم ُلضفأ  ٌةدحاو  : ‘‘ اًفیضُم  ، ةلئام ًةماستبا 
ارزع ءاج  دقل   ‘‘ . رازَع َوحن  َتَفَتلاو  يقيدص .’’

’’. انھ ةسینكلا  ءاِقلل  سُسفأ  ىلإ  هُتنباو  نیكايراب 

يغصُت ْتَدعقو   ، مالك َنود  اھِسأرب  ةَّسدَھ  ْتأموأ 
ىلإ همودُق  ِببس  ىلع  ارزع  اھَعلطأ  امیف  ٍقوَِشب 

. سُسفأ

احيرأ يف  ُلازن  ام  اَّنُكل  سُقرَم  ُِدّیسلا  الَول  ‘‘
’’. ةعيرَّشلا ِلِقث  َتحت  ِنیَشئاع 

ُةضََّیبُم ـ لا يماظِع  تناكل   ، نانْثالا ِناذھ  الَول  ‘‘
’’. احيرأ ىلإ  قيرطلا  ىلع  ٍداو  يف  ًةحورطم 
ِهكَرتو هیلع  ِصوصُّللا  ءاِدتعا  نأشب  سُقرَم  َثَّدحتو 

’’. ُتیَفاعت ىَّتح  اثاَفت  يب  ْتَنَتعا  دقل   ‘‘ . توَمِیل

، كیلإ انادھ  نَم  ُّبرلا  وھ  : ‘‘ ةَّقِرب اثاَفت  َتلاقف 
’’. كافاع نَم  ُّبرلاو 

ِتأر ذإ  اِھبلق  يف  ٍلیلَك  ٍعَجَوب  ةَّسدَھ  تَرعش 
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. سُقرَم ىلإ  ُءانسَحلا  اثاَفت  َتنَر  اھب  يتلا  َةقيرطلا 
يتلا ِعیباسألا  ءانثأ  يف  اھَّنأ  اًحِضاو  ناك  دقل 
لھف  . ِهّبح يف  ْتَعقو  امِھتیب  يف  سُقرَم  اھاضمأ 

؟ اًضيأ َوھ  اھَّبحأ 

َرثكأ اھِجَرَعو  اِھبودُِنل  ًةیعاو  اًموي  ةَّسدَھ  َتناك  ام 
ىلإ َرُظنت  نأ  ْعطَتست  ملو   . ةظحللا َكلت  يف  اھنم 

َرعاشملا ىرَتس  اھَّنأب  اھنم  اًنیقي   ، سُقرَم ِهجو 
ِهھجو ىلع  ًةِسكعنُم  اثاَفت  ِهجو  ىلع  تَّعش  يتلا 
ٍةاتفب َمِرغُأ  دق  َنوكي  َّالأ  ُلَقعُي  َفیك   . ةآرم يف  امك 

؟ ىصقألا ِّدحلا  اذھ  ىلإ  ٍةلیمجو  ٍَةبذَع 

: سُقرَم لاقف   . رطانقلا يذ  ِّرمملا  ىلإ  اِینڤال  َتلبقأ 
ٍدیعب ٍّدح  ىلإ  اًنِّقیَتُم  ِهنوَِكل   ، اًجعزنُم ؟ ’’ مََعن ‘‘

. اھِروضُح ََببَس 

دقو  . يِدّیس  ، ایلوج ُةِدّیسلا  َِتظَقیتسا  ِدقل  ‘‘
’’. رازَع ةِدّیسلا  نع  َْتلأس 

!’’ يِدّیس  ، ينُرِذعت َّالھ  ‘‘

َنم هَءاِیتسا  ًایفخُم  دیكأت ’’! ِّلكب  : ‘‘ لاقف

1012



نأ ایلوج  عسُو  يف  َّنأ  ءرملا  ىلإ  ُلَّیخُي   . ةَعطاقملا
! نیَتعاس وأ  ًةعاس  ِةأرملا  نع  َينغَتست 

اثاَفتو ارزع  َّنأ  ىلإ  ًةِھّبنَتُم   ، ةَّسدَھ ْتَضھن 
ِكابترالاب تَرعشف   . اَھنوِبقارُي مھُّلُك  اوناك  سُقرَمو 
تَمَّلكو  . كاذك اًریثك  اًھاِبتنا  اِھباِذتجا  َلایِح  ةبیَخلاو 

تَّرُس اھَّنإ  امَھل  ًةلئاق   ، راصِتخاب اثاَفتو  ارزَع 
. امھتَّمھَم يف  َحاجَّنلا  امھل  ًةِیّنمتُمو   ، امھئاقلب

ٍزاجيإب اِینڤال  ىلإ  ْتمَّلكت   ، ةفرُغلا ِتَرداغ  اَّم  ـ لو
. ایلوُِجل ٍةبجَو  ِداعصإ  نع 

’’. ةَّیلیلج اھُتجھل  : ‘‘ ارزَع لاق 

مل : ‘‘ جرَّدلا َوحن  ُجُرعت  رازَع  ًاِبقارُم  سُقرَم - َباجأ 
َّالإ اھِسأر  ِطقسمو  اھِسفن  نوؤشب  ينِْربخُت 

اھُبَسحأ ًانایحأ  ِيّنأ  ةقیقحلاو   . اًریسي اًرادقم 
’’. ًةغِوارُم

’’. ًاببس اھيََدل  َّلعل   ‘‘ . ةاعارُمب اًِرّكفُم  ارزَع  َتابف 

ُنوكي دق  ٍببس  ُّيأ  ًالئاستُم   ، سُقرَم َسَّبعو 
. اھيََدل
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. جرَّدلا ُدعصت  رازَع  َتبقار  امَدعب  اھَھجو  اثاَفت  تَرادأو 
’’ ؟ اذكھ ُبَّجحتت  اذامل  ‘‘

ملو  . ءيدر ٍوحن  ىلع  ٌةھَّوشُم  اھَّنإ  يل  َتلاق  ‘‘
ِةمدِخل ْتَءاج  اَملبق  مْسالا  َكاذب  ًةفورعم  نُكت 

’’. افار ِمْساب  اھنوَداني  ُساَّنلا  َناك  دقف   . يتخُأ

’’. ةیفاشلا : ‘‘ اًمجرَتُم ارزَع  لاقف 

’’. بقَّللا اذھ  ىلع  ْتَضرتعا  ِدقل  ‘‘

َِثَبل ام  َثيدحلا  َّنأ  َّالإ   ، اًماِمتھا ارزَع  ابِجاح  َعفتراو 
. ِهتَّمھَم ىلإ  َداع  نأ 

نع ٍرابخأ  ِةءارق  ىلإ  اًقِّوشَتُم  ُتنك  : ‘‘ ارزع َلاق 
ِيّنأ ىلع   . ًالَّوأ ةیكاطنأ  ىلإ  ُتلصو  اَّم  لـ عوسي 
ًةلماك ًةریِس  َبتك  طقف  اًدِحاو  ًالوسَر  َّنأ  ُتِملَع 

يل حَتُت  ملو   ، ىَّتم وأ  يوال  عوسي : ِةایح  نع 
َّمُث  . خَسُّنلا ِةَردُن  ِببسب   ، يسفَِنب اھتءارقل  ٌةَصرُف 
، رَفَّسلا يف  َسُلوُب  َقفار  يذلا  َبیبطلا   ، اقول َّنإ 

َقَفار يذلا  ُسُقرَم  اَّنحوي  اَّمأ   . ًاّیخيرات اًدرَس  َنَّود 
ام َنَّود  دقف   ، ىلُوألا ةَّيریشبَّتلا  ِهترفَس  يف  َسلوب 
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’’. هب َِربخُأ 

يف ََرطَخ   ‘‘ . ِهتَسلِج يف  مامألا  ىلإ  ارزع  َلامو 
هذھ نع  َعَنصُت  نأ  ُبجي  اًخَسُن  َّنأ  ةیكاطنأب  يلاب 
َنوكت نأ  ُبجيو   . سئانكلا عیمج  ِلجأل  قئاثولا 
ىقبت ىَّتح   ، ةطقُنو ٍفرَح  ِّلُك  يف  ًةقیقد  ُخَسَّنلا 
ِرابخألا ىلإ  ٍةجاح  يف  ُنحنف   . ًةَّیقن ِلیجنإلا  ُةراِشب 

’’. انِمیلعت ِلجأل  ٍنایِع  ُدوھش  اَھبتك  يتلا 

َّبرلا َّنأ  نوریثك  نونِمؤم  ُدِقتعي  : ‘‘ اثاَفت َتلاقف 
ٍریثك ِقافنإ  ىلإ  َةجاح  ْنأو ال   ، موي ِّيأ  يف  ُعجَریس 

’’. ةَّمَھَم ـ لا هذھ  ىلع  لاملاو  تقولا  نم 

َّنأ ُدقتعأ  ببَّسلا  َكلذل   ‘‘ . سُقرَم ارزَع  َبطاخو 
. سُقرَم اي   ، ءامَّسلا نم  ّنَم  اً تناك  يل  َكَتَّيدھ 

ةرفَّسلا هذھ  َلَّوَم  احيرأ  يف  هَتكرت  يذلا  ُبَھَّذلاف 
، اَّنحوي ُلوسَّرلا  يل  َحَمَس  اذإو   . اھَریغ ُلِّومُيو 
ىلإ اھب  بھذأو  اھلِماِكب  سُلوُب  َةلاسر  ُخسنأسف 
ِةبَتَكلا َنم  ِنانْثا  ًةیناث  اھُخَسنیس  ُثیح   ، ةیكاطنأ

ُّمتي َفوسلو   . ناقتإو ٍةَّقِد  ِّلُكب  نولَمعي  نيذلا 
ِنُّقیَّتلل اھُتنَراقُم  يرجتو  تاطوطخملا  يف  ُقیقدَّتلا 
ُبجیف  . ارَّیغُي مل  ةدِحاو  ًةِملَك  وأ  اًدِحاو  اًفرح  َّنأب 
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ِلایجألل هذھ  ِنایِعلا  ِدوھُش  َرابخأ  َظفحن  نأ  انیلع 
’’. ةیتآلا

وأ ِهتَعانق  يف  اھابأ  ًةكراشُم  اثاَفت  ُدَبت  مل 
نل َلیجلا  اذھ  َّنأب  َدَعَو  عوسي  َّنإ  َلِیق   ‘‘ . ِهتَسامح

’’. ًةیناث َءيجي  نأ  َلبق  َيضمي 

هَنبا َلََذب  َهلإلا  َّبرلا  َّنكلو   ، معن : ‘‘ ارزع لاقف 
ُنوكت لب   ، هب ُنِمؤي  نَم  ُّلك  َِكلھي  ال  يَِكل   ، دیحولا

، يتَنبا اي   ، هَدحو ِدعَولا  َكلذب   . ةَّيدبألا ُةایحلا  ُهل 
َيضمي نل  نینمؤملا  نم  َلیجلا  اذھ  َّنأ  َُملعن 

’’. ةَّتبلا

يبلق يف  هللا  َلعج  دقل   ‘‘ . سُقرَم ىلإ  َتفتلا  َّمُث 
اھاطعأ يتلا  ِةمِلَكلا   ، ِهتَمِلك لجأل  ًةسامح 
َشیعن َّالأ  ُبجي   . ِهلُسُر َِةطِساوب  قيرطلا  ِعابْتأل 

ِدَغلا يف  َِرّكفُن  نأ  ُبجي   . مَُمألا ُشیعي  امك  انِمَوِیل 
نایِعلا ِدوھُش  ِتابوتكم  َّنإ   . مھِدالوأو اندالوأ  يفو 

’’. ظَفحُتو َخَسنُت  نأ  ُبجي 

اًمزَع ارزَع  انیَع  تجَّجأت  فیك  سُقرَم  ىأر 
َكَزَوعأ امھم   ‘‘ . هلخاد يف  هُمد  َكَّرحتف   ، ًةَسامحو
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هُلذبأسف  ، يقيدص اي   ، َكِدصقَم ِمامتإل  ُدَعب 
’’. رورُسب

ًةماِستبا اًمِستبُم  لاقو -  . اًِقفاوُم هِسأرب  ارزع  أموأف 
اذإ  . مویلا اذھل  كَّدعأ هللا  دقل  - ‘‘ اًحيرتسُمو ًةضيرع 
ًةبَتَك َدجأ  نأ  ُديرُأف   ، هوجرأ ام  ُةرفَّسلا  ِهذھ  ْتَزجنأ 

مَُھلسرُأو  ، اھتاذ ِةَّمَھَم  ـ لاب ٌةلَّقثُم  مھُبولُق  َنيِرَخآ 
يف َةسینكلا  َّنإ  ُلاقُي   . امورو سوثنِروُك  ىلإ 

. سُلوُب نم  ًةليوط  َلئاسر  َعبرأ  ْتمَّلست  سوثنِروك 
ُتعمَس ُثیح   ، امور ىلإ  َرَخآ  ٍبتاك  ُلاسرإ  ُنكمُيو 

نیسيِّدقلا ةوخإلا  ِعیمج  ىلإ  ًةھَّجَوُم  ًةلاسر  َّنأ 
ُعمتَجت نیَّیحیسم  ِنیَجوز  ِةَدھُع  يف  يھ 

’’. امِھتیب يف  ُةسینكلا 

نَِمل اًمیلس  ًاناكم  اموُر  تسیل   ‘‘ . هَسأر سُقرَم  َّزھ 
’’. ًاّیحیسم ناك 

’’. اًضيأ سُسفأ  الو  : ‘‘ ارزع لاقو 

تسیل  ، معن - ‘‘ ةَّسدَھ َتوَم  اًِرّكذَتُم  سُقرَم - لاقف 
، سیمطرأ ِةَدابِع  ُزَكرم  يھ  سُسفأ  َّنإ   . كلذك

روطاربمإلل دُّبعتلا  يف  امور  َدعب  اًمامت  ُةیناثلاو 
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’’. هلإك

اذھ ناك  ْنإ   . سُقرَم اي   ، فوخلا َحور  انِطعُي  مل  هللا  ‘‘
’’. انیمَْحیس وھف   ، ّبَّرلا َنم  لَمَعلا 

عم ترَفاس  اذإ   . اثاَفت ىلإ  ًابِرطضُم  سُقرَم  َرظن 
هنم َّلقأ  ْتََدب  دقو   . ديدش ٍَرطَخل  ُضَّرعَتَتسف   ، اھیبأ

. ةعئاط َتیِقب  اھَّنأ  َّالإ   ، ةَّمَھَم ـ لا هذھب  اًعاِنتقا  ٍریثكب 

. نیح َّلُك  ًةعئاط  ةَّسدَھ  َتناك  اَملثم 

َلجرلا ىأرف   ، ديدج نم  ارزع  ىلإ  سُقرَم  َرظنو 
ارزع ِنھِذ  يف  ناك  دقل   . قیقدَتب هُلَّمأتي  ّنِس  اً َربكألا 
ِمُّلكَّتلل اًّدعَتسُم  نُكي  مل  ُرَھظي  امك  هَّنكلو   ، ام ٌرمأ 

. ِهتنبا نم  ٍعمسَمب  نآلا  هنأشب 

. رمألا كلذ  َفَرع  هَّنأب  ٌروعش  َسُقرَم  ََجلاخو 
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٤٨

ارزع ِةَرداغُم  َِرثأ  ىلع   ، اًقِحال ةليوط  ٍتاعاس  َدعب 
ِةَقبَّطلا ىلإ  سُقرَم  َدِعص   ، ًالَیل ِتیبَملل  اثاَفتو 

رازَع َعمس   ، قاوِّرلا يف  ٍشام  َوھ  امنیبو   . ایلُعلا
. ًایغصُم  ، ایلوج ِباب  َجراخ  َفقوف   . مَّلكتت

يتلا ِةرأفلا  يف  يِرّكف  ْنكلو   . يتِدّیس  ، معن ‘‘
َلبقتسملا يف  ُِرّكفُت  اھَّنإ ال   . حمَق ِلقَح  يف  ُشیعت 

اًماعط اھل  ُِرّفوُت  ُةِیلاعلا  ُِلبانَّسلاف   . اًضيأ ٍریكفت  ىندأ 
َداصَحلا َّنأ  َّالإ   . اًدبأ ِدَغلا  نم  ُفاخت  يھو ال   ، ىًوأمو
اھُتایحو  ، اھنم اھُم  ـ َلاع ُعَزنُیف   ، دَعب ام  يف  يتأي 

يف ًةَّرم  ُةنیكسملا  ُةرأفلا  كلت  ِْرّكفُت  مل   . هَعَم
. هِدوجُوب تَفرتعا  ىَّتح  الو   ، لقَحلا َكلذ  ِبِحاص 

’’. لاح ِّلك  ىلع  ىتأ  ِداصَحلا  َموي  َّنأ  َریغ 

ام ُتْمِھَف   . ٍتآ وھو  : ‘‘ َةیِھاو ٍةدُّھَنَتب  ایلوج  َتلاقف 
!’’ ةرأفلا انأ   . رازَع اي   ، هَنیلوقت

’’ ... يتِدّیس : ‘‘ ءاجَّرلا ُهؤلِم  ٍتوَصب  رازَع  تباجأ 

َةلادعلا َّنأ  ٌنَسَح  ٌرمأل  هَّنإ   . يغصأ  ، ًءاجر ال.  ‘‘
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ىَرجُت ُةلادعلا  اھ  ؟  نيََرت َالأ  ْنكلو   . موي َتاذ  ُّلحَتس 
، ال رازَع اي   ، ْفِرتعأ مل  مأ  اب  ُتَفرتعا  ٌءاوَسف   . نآلا

’’. موتحم يریصَم  َّنإ   . رمألا ُّمھي 

’’ ... ایلوج ال،  ‘‘

. َّيلإ ةبِسّنلاب  ناوألا  َتاف  : ‘‘ بائتكاب ایلوج  تلاقف 
هب يعامَس  َّنإ   . ُدَعب ِّبرلا  نأشب  ينیِمّلكُت  ال 

’’. بسَحف ينُِملؤي 

’’. ِكملأ َليزُي  نأ  ُعیطتسي  هَّنإ  ‘‘

’’. تومأ امدنع  َملألا  ُفَّقوتیس  ‘‘

’’. يتومت ْنأل  َةجاح  ال  ‘‘

َروُمألا َنیفِرعت  ِتنأ ال   . تومأ ْنأل  ٌةجاح  يب   . َىَلب ‘‘
سُقرَم َناك   . رَفتغُت ٌرومُأ ال   . رازَع اي   ، اھُتلعف دق  يتلا 

َناك دقو   . ام اًئیش  ُِفّلكُي  ٍءيش  َّلُك  َّنإ  يل  ُلوقي 
’’. ّقح ىلع 

يف ُسأیلا  هَقرتخا  ِدقو   ، هیَنیَع سُقرَم  َضمغأ 
. لَعَف اذكھو   ... اَھِبقاعُي نأ  َدارأ  دق  َناك   . ایلوج ِتوَص 
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. هلِخاد يف  هؤادصأ  تَدَّدرتف   ، اَھبْرَك َعمَس  َنآلاو 
، حیسملا وھ  َلِبَق  دقل  ؟  تومت نأ  ِهتُخأل  َدارأ  لھ 
َناك اذامف  يھ  اَّمأ   . ءاجر هيََدل  َتابو   ، صالخلا َلانو 

؟ اھيََدل

؟ اھيََدل وھ  ىقبأ  اذامو 

َِملع  ، دَعب ِيّلصُي  وھ  امَنیبو   ! ينحِماس  ، َّمُھللا
نأ هیلع  َبجو  ام  َملَعو   ... كانھ ٌرِضاح  هللا  َّنأ 
ْنكلو  ، ٍظَحالُم َریغ   ، ءودُھب َةفرُغلا  َلخدف   . لعفي
ایلوج ُهجَو  َناكو   . اھَسأر ُرازَع  ْتَعفر  َبرتقا  اَّم  لـ

، اھَزاَّكُع َْتلَوانتو   ، ایلوج َدي  رازَع  ْتَخرأف   . اًحاشُم
َتلاقف  . اَھناكم َدُعقي  يك  هل  ًةبِحَسنُم  تَفقوو 
ٍذئَدنعو يبھَذت .’’ ، ال  ًءاجر : ‘‘ اھَسأر ًةريدُم   ، ایلوج

. سُقرَم تأر 

تناكو  . هل ُرازَع  هَْتلخأ  يذلا  ِدعقَم  ـ لا ىلع  َسلج 
نیَتِملسَتسُم  ، نیتَدِماجو نیَتلِیلَك  ایلوج  انیَع 

لاقو  ، اھَدي َكسمأف   . يتأي ٍءيش  ِّيأل  اًمامت 
’’. اًئطخُم ُتنك   ، ایلوج : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب 

’’. نُكت مل  ال،  : ‘‘ نزُحب اھُمف  ىوَتلا 
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’’ ... بَضَغلا ِلاح  يف  َءایشأ  ُتلق  ‘‘

. َّيلع َبضغت  نأ  يف  ٍّقح  ُّلك  َكل  َناك  : ‘‘ َتباجأ
ال  . نآلا نم  َكلذب  مالكلا  نع  ْفَّقوَتنلف  ْنكلو 

’’. هنأشب مَّلكتأ  نأ  ُعیطتسأ 

انأ : ‘‘ مَدَّنلاب اًمعفم   ، َلاقو  . هیَتفَش ىلإ  اھَدي  َبَّرقف 
، هِفتَك ىلع  رازَع  َدي  َّسحأو  يتریغص ’’!  ، فِسآ

. هانیَع تَقرورغاف   ، قفِرب ًةطِغاض 

اَّم ُرُكذت لـ لھ   ‘‘ . هِعباصأ ىلع  اھَِعباصأ  ایلوج  تَّفل 
تلاق ؟  امور يف  ُلَّوألا  َكاذ   ، ُضاھجإلا يل  َلصح 
يھتنت ْنإ  ام  هَّنإ   ، اًّدج اًِنّیھ  ُنوكیس  هَّنإ  هابالاك 

َهلاح ىلإ  ءيش  ُّلك  َدوعي  ىَّتح  يلْمَح  َُةلأسم 
’’. ُّطَق ْلُصحي  مل  كلذ  َّنكلو   . ديدج نم  ِةنَسَحلا 
، ًانایحأ ‘‘ . بائتكاب ِفقَّسلا  ىلإ  اھَرظن  ْتَعفرو 
مك ًةِرّكفُم   ، ءارولا ىلإ  باسحلا  يف  ُعجرأ  ينُدِجأ 
مأ ًاّیبص  ناكأ  ُلءاستأو   . َمویلا ّطلا  ِلفِ ُرمُع  ُنوَكیس 

. عومُّدلل اًسبَح  اھیَنیَعب  تَفرطو  اًتنب .’’

َِدي يف  اھُِعباصأ  ْتَّدتشاو   ، جُّنَشَتب اھَقير  ْتَعلب  َّمُث 
امك  . يلفِط ُتلتق  دقل   ‘‘ . هب ًةِتّبشتُم   ، سُقرَم
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’’. سُياك ُتلتق 

’’ ؟ اذام : ‘‘ اًھودشم  ، ةَّقِرب سُقرَم  َلاقف 

هُتیطعأ انأو   ، ّمُّسلا ُهابالاك  ينَتطعأ   . هُتلتق دقل  ‘‘
’’. ًاّیعیبط هُتوم  ودبي  ىَّتح  ةلیئض  ٍتاعرج  يف  هاَّيإ 
ام َملع  هَّنأ  َّالإ   ‘‘ . نیَتِقلَق نیَنیَعب  اھیخأ  ىلإ  تَرظنو 

َفِرعأ نأ  يل  ىَّنست  دقل   . ریخألا يف  ًةلعاف  ُتنك 
ُرمألا ينْجِعزُي  مل   . َّيلإ هِرظن  ِةقيرط  نم  كلذ 
ْعطَتسأ مل  ََّمث  نمو   . سُقرَم اي   ، نیحلا كلذ  ىَّتح 

’’. هیف ِریكفتلا  نع  َّفُكأ  نأ 

: ناتبَّذَعُم اھانیَعو   ، دئاسولا ىلع  اھَسأر  تَّزھ 
دقل  . ًالدع ناك  كلذ  َّنإ  يسفِنل  ِلوَقلا  يف  ُتبأد  ‘‘
َةَّدع لب  ةدِحاو  ًةَّرم  ال   ، تايرخُأ ٍءاِسن  عم  يَنناخ 
َتئج اَّم  لـ ُركذت  لھ   . اًريِّرشو ًایساق  ناكو   . تاَّرم
يذلا ِّينانویلا  عم  ُتمن  ُتنك  نإ  ينَتلأسو  َّيلإ 
َيفأل هُتلعف   . كلذ ُتلعف  دقل  ؟  ةنِصحألا ُِكلمي  ناك 
َّدُرأل هُتلعف   ، بلغألا ىلع  ْنكلو   . سُياك َنويد 

. كلذ ِلجأ  نم  يَنبرض  دقو   . يئاذيإ َنمث  سُياِكل 
َّمُث ’’ ... الَول توملا  ىَّتح  ينبِرضي  نأ  اًِنكمُم  َناكو 
ةَّسدَھ اھتَّطغ  فیك  ًةِرّكذتُم   ، اھیَنیَع ْتَضمغأ 
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. تابَرَّضلا اھنع  ْتَّقلتو 

يف َعيرَّسلا  َضْبَّنلا  ىري  نأ  سُقرَم  َعاطَتسا 
ُتاَرطَق اھیلعو  ًةبِحاش  اھُترََشب  تناكو   . اِھترَجنَح

’’. يلِمكأ  . ایلوج  ، سأب ال   ‘‘ . قَرَعلا

تَرَج ٌعومُد  اھیَنیَع  نم  تَرَّجفتو  ينتَّطغ .’’ دقل  ‘‘
ول امك   !’’ ينتَّطغ ‘‘ ًةلوھذم : تَسمھو   . اًجراخ

. دیعب ٍدَمأ  ُذنم  تَرَج  يتلا  َةثداحلا  ّوت  اً ْتَرَّكذت  اھَّنأ 
: ءودھب َتلاقو  اھيَرظاِنب  تَحاشأف   ، اھُھجو َجَّنشتو 
َلفِط َعضت  نأ  ةَّسدَھ  نم  ُتبلط  ِيّنأ  َتملَع  لھ  ‘‘

’’ ؟ سُسفأ يف  انھ  ِروخُّصلا  ىلع  ِستيرتأ 

، َْملعت مل  : ‘‘ هَھجَو َْتلَّمأتو  اًدَّدجُم  اھَسأر  تَرادأ  َّمُث 
دقل  . ةبیھرلا ِرارسألاب  ٌةِلفاح  انأ  ؟  كلذك سیلأ 
نم ُتجَّوزت  ِيّنأل  ينَضغبأ  َّمُث   ، اًديدش ًاّبُح  ينَّبحأ 
ْنُكت مل  ْنكلو   ، كلذ ْلعفأ  مل  ول  ُتیَّنمت   . سُميرپ

، ةبیھر ًةروُشَم  تَراشأ  هابالاك  َّنإ   . ةلیح ُةَّيأ  يَدِیب 
اًدِعتبُم َلَّوحت  اَّملف   . يغصُیل ناك  ام  ِستيرتأ  َّنكلو 
يلفِط ُتْلمعَتساو   ، اًضيأ َهيذؤُأ  نأ  ُتْدرأ   ، ِيّنع

’’ ... يلفِط ُتلمعتسا   . كلذب ِمایقلل 
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َّنأ ُلَقعُي  ال   ‘‘ . اھِرعَش ىلع  هَدي  سُقرَم  َعضو 
’’. اًمامت ََبلَّطلا  ِتََّبل  ةَّسدَھ 

انأو  ، ًالِماك ًاّیبص   ، ًاّیبص ناك  يلفِط  َّنإ  يل  َتلاق  ‘‘
’’ ... اھُترَمأ

اي  ، ءيش ِّلُكو  ٍصخش  ِّلُك  َلبق  َهللا  ِتَعاطأ  دقل  ‘‘
َّنإ  . اھَتمیِش تناك  َكلت  َّنأ  َنیِملعت  ِتنأو   . ایلوج

ينَّقیتت نأ  ِكعسُو  يفو   . ةایحلا ِدیَق  ىلع  ِكَنبا 
’’. كلذ

َْتلَّلختو  ، ایلوج ِهجَو  َيبناج  ىلع  عومُّدلا  ِتَرَج 
. كلذ وُجرأ   ، هوُأ : ‘‘ راسكناب ْتَسمھو   . اھَرعش

ًةيِوَتلُم  ، اھَسَفن َْتبحس  َّمُث  ’’ ... كلذ وجرأ   ، َّمُھَّللا
ْتََكبو  . َملألا اھیلع  ىلوَتسا  ِذإ  اِھبنج  ىلع  ًالیلق 

. ىَّزعتت نأ  ٍَةِلباق  َریغ   ، ءودھب

ٍةفَّفخُم ٍرمَخ  يف  حاَّفُّللا  نم  اًئیش  رازَع  ْتَجزم 
. هبَرشَِتل ایلوُج  ىلإ  َبارَّشلا  ِتَمَّدقو   ، ءاملاب
ُرازَع تَحسم  ذإ  ٍلھَم  ىلع  ایلوج  ْتَخرتساو 

ًةسِمالُم  ، اًسمَھ اھتَمَّلكو  اِھنیبج  نع  َقَرعلا 
، ًةدِّھنتُم اِھبنَج  ىلع  ایلوج  َْتبلق  َّمُث   . ةَّقِرب اھَھجو 
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. اھِّدخ ىلع  رازع  ََدي  ْتكسمأو 

. ةَفرُغلا ّظنُت  ُفِ ْتأدبو  نآلا .’’ ُمانَتس  : ‘‘ رازَع َتلاق 

، ةقَھرُم تناك  رازَع  َّنأ  ىري  نأ  سُقرَم  َعاطَتسا 
. اًروھُظ َرثكأ  اھُجَرَع  َتاب  بایثلا - ُعَمجت  يھو  اھَّنأل -

َنَّكمتت نأ  َلبقو   . ًابناج هَعضوو   ، اھزاَّكُع اھنم  َذخأف 
امك : ‘‘ ًالئاق  ، هیَعارِذ ىلع  اھَعفر   ، ضارتعالا نم 
اھِمَون ِةكيرأ  ىلإ  اَھلَمحو   ، ’’ اًضيأ ِتنأ  َنیلعفَتس 

. راِدجلا ِةاذاحُمب 

هُبلق َذخأف   ، َّيفَخلا اھَجيرأ  َّمتشا   ، اَھلمح اَّم  لـ
َرَّكذتف  ، ةفیفخو ًةلیحن  َتناك   . اًديدش ّقَد  اً ُّقدي 
ِةقيرطلاب هیَعارِذ  ىلع  ًةَّرم  ةَّسدَھ  َلمح  َفیك 

. اھَرُّتوت َّسحأ   ، ةكيرألا ىلع  رازَع  ىقلأ  ذإو   . اھتاذ
اَھتَرجنَح ىأرف   ، ًالیلق َحازنا  ِدق  ُباجِحلا  ناكو 

َّدم  ، هَسفن َْكلامَتي  مل  ْذإو   . اھیلع يتلا  َبودنلاو 
ْتَّدتماو  ، َتبَّلصتف  ، قفِرب اھتَرََشب  َّسَمیل  هَدي 

. اھِھجو ىلع  َباجِحلا  َلِدسُِتل  ةعرُسب  اھاَدي 

. عراستت هبلق  ُتاَّقدو   ، لھم ىلع  سُقرَم  أفكنا 
: َّشَجأ ٍتوَصب  َلاقو  ؟  هل يرجي  يذلا  ام   ، ىرُت
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’’ ... رازَع ‘‘

بھذا : ‘‘ اَھتوَص ُقنخت  ُعومُّدلاو   !’’ بھذا ‘‘ َتلاقف :
’’. ًءاجر  ، انھ نم 

ىلإ ِباھَّذلا  َلََدب  هَّنأ  َّالإ   . َتبلط امك  سُقرَم  َلعفو 
. ديدج نم  ِلفسألا  ىلإ  َلزن   ، هَتلیل َتیَبِیل  هِعَجھَم 

. ةراَّدلا َنم  َجرخ   ، هیَِفتَك ىلع  ًةءابع  ىقلأ  ذإو 

. اھنع َفِرَعي  نأ  هَیلع  َناك 

ىلإ اًھِّجوتُم   ، ةعساو ًىطُخب  عراشلا  يف  َراس 
نم ٌعومجو   ، اًرِّخأتُم ُتقولا  ناك   . سُسفأ طَسَو 
اياوزلا يف  َنیعِّمجتُم   ، نوبھذيو نوُئیجي  سانلا 
هَقيرط َّقشف   . اوثداحتيو اوكحاضَتیل  ِلِخادملاو 

اذإ ىَّتح   . دیطَو ٍمزَعب  ًالِورَھُم  هَریس  َلصاوو  مُھَنیب 
. مِداخ هل  َحتفف   . ِهتضبقب َبابلا  َعَرق   ، هَدِصقَم َغلب 

’’ ... يھ ةدایعلا  ُتاعاس  ‘‘

. راظتنالا ِةفرُغ  َلخدو   ، هَحتفف َبابلا  سُقرَم  َعَفد 
انھ نايریلاڤ  سُنایشول  سُقرَم  َّنإ  بیبَّطلل  لُق  ‘‘

’’. ةَّمھُم ٍةلأسم  يف  ِهَتلباقُِمل 
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ِراظِتناب  ، ًابايإو ًاباھذ  راظتنالا  ةفرُغ  يف  ُریسي  َذخأو 
. بیبطلا

َكَتلسرأ لھ   ‘‘ . ةَدِراب َءامیِسب  ردنَسِكلأ  َلخد  َّمُث 
’’ ؟ افار

’’. يتخُأ نع  َلأسأل  ُتئج  ام  : ‘‘ سُقرَم َلاقف 
ُةَعضب يدنع   ‘‘ . ناقیَضت ردنَسِكلأ  يَنیَع  َظحالو 

’’. اھنع ٍتاباجإ  ُديرُأ  ٍةلئسأ 

نع ٌةلئسأ   ‘‘ . َةيِرخُسب ردنَسِكلأ  ُمَف  ىوَتلاو 
’’ ؟ ِكتَّحِص

ءانتعالل اھَتلسرأ  يتلا  ِةأرملا  نع  ٌةلئسأ  ‘‘
’’. يتخُأب

ُتعطَتسا ِول   ، ةقیقحلابو  . نايریلاڤ  ، اھلِسرُأ مل  انأ  ‘‘
!’’ يعم انھ  ُلازت  ام  افار  تناَكل   ، ًالیبس ِرمألا  ىلإ 

ىشمو ٍةعرُسب  َرادتسا   ، اذھ ُبیبطلا  َلاق  ذإو 
. اًدِعتبُم

. ّيلخادلا ءانِفلا  ِهاجَّتاب  ٍباَّیَھ  َریغ  سُقرَم  هَِعبَتف 
نَیتَّرِھفكُم نیَنیعب  هَھجاوُیل  ردنَسِكلأ  َتفتلاو 
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ُتلق دقو   . ِكتخُأ ىلع  اھَتقو  ُدَِّدبُت  افار  َّنإ   ‘‘ . ًابَضَغ
ُعیطتست ٍءيش  نم  سیلف   . اھانيأر ام  َلَّوأ  َكلذ  اھل 

ٍةَزجعُم ِلازِنتسا  نم  ْنَّكمتت  َمل  ام   ، هب َمایقلا 
’’. دنع هللا نم  ىرخُأ 

’’ ؟ ىرخُأ ٌةَِزجعُم  ‘‘

مأ  ، ِكتیب يف  َكيََدل  امب  ٍملِع  ىندأ  َُملعت  ال  َتنأ  ‘‘
’’ ؟ نايریلاڤ اي  ُملَعت  كَّنأ 

’’. ينِربخأ  ، اًذإ ‘‘

ىلإ انیِعدُتسا  اَّم  لـ  ، روھُش ةَّدِع  َلبق  ُرمألا  أدب  ‘‘
ىلع ُضَّخمتت  هُتجوز  تناك  َلیثامت  عناص  ِتیب 

ال ّطلا  َلفِ َّنأ  ُتِملَع   ، اھُتصحف اَّم  ـ لو  . نیَموي ىدم 
: افار تلاقف   . ّطلاو لفِ يھ  َتتام  َّالإو   ، لازُي نأ  َّدُب 
. جَرَخو ّطلا  ُلفِ َبلقناف   ، ةأرملا َنَطب  تَّسَم  َّمُث  ال !
َّمُث  ، سُقرَم َمامأ  هیَعبصإ  َعقرفو  اًمامت .’’ اذكھ 
اھَّنأل َكُتخُأ  انتَعدَتسا   ‘‘ . ةَّيوق ًةكحِض  َكِحَض 

، اًضيأ يھ   ، ًةِزجعُم ْتَدارأ  دقل   . افار ِتیِصب  تَعمس 
’’. اھْلََنت مل  اھَّنأ  ریغ 
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ٍةروُصب ٌةضیغب  ٌةقيرط  َكيََدل   ‘‘ . سُقرَم انیَع  ْتَقاضف 
َكَّنأ َّكش  ال   . ایلوج نأشب  مُّلكَّتلا  يف  ةَّیئانثتسا 
امك ةَّيِّرحب  َنشِع  تايرخُأ  ٍءاِسن  َةَجلاعُم  َتیَّلوت 

’’. يھ ْتَشاع 

’’. هُّدع ُنكمي  اَّمم  َرثكأ  ‘‘

’’. نایِسّنلا ىلإ  اًعیمج  َّنھب  ُدَھعت  لھو  ‘‘

اھُِبقاوع ِّيعرشَّاللا  ِّيسنجلا  ِطِالتخالا  ِةشیِِعل  ‘‘
’’. ةَّصاخلا

َّمُث  ، ًةظحل رَخآلا  َلجرلا  َلَّمأتو  هیَنیَع  سُقرَم  َّمزف 
وھ ام  ىلإ  ُدوعي  يتُخأل  َكَھرُك  َّنإ   ‘‘ . هَسأر َّزھ 
هَّنإ  . اھتایح ِطَمَنل  مَّمَعُم  ٍروفُن  دَّرجُم  نم  ُقمعأ 

.’’ ّيصخش

يئاعِدتسا مَوي  َلبق  َكَتخُأ  ُتيأر  دق  ُّطَق  ُتنك  ام  ‘‘
ریصقلا يفُّرعت  َدیَعُب  ْنكلو   . اھتَراد ىلإ  افار  َعم 
ًةَّینانأ ءاِسّنلا  رثكأ  نم  ٌةدحاو  اھَّنأ  ُتدجو   ، اھیلإ
ُتنك  ، ةحارصبو  . قالطإلا ىلع  َّنھُتلباق  نَم  نیب 

’’. اھِریصَِمل اِھكَرت  يف  ِّدحلا  َقوف  ًابغار 
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’’. ىرخُأ ٌراكفأ  اھل  تَرطخ  رازَع  َّنكلو  ‘‘

َبِرضي نأ  َدارأ   . نیح ىلإ  اًتماص  ردنَسِكلأ  َِثَبل 
َلواح ام  ِزاجنإل  َّيبارعألا  َيعدَتسي  نأ  سُقرم -
ِالك َّنأ  َملع  هَّنكلو   . ةرَخَّدملا ِهنِیّكِسب  َهلعف 
اًحِماس ناك  هَّنإف   . نَیلیحَتسُم اناك  نيَرایِخلا 

. دشارلا همكح  َنود  ًالئاح  َفقت  ْنأب  هرِعاشمل 
اھْقرُت مل   ‘‘ . ءودُھب ِةباجإلا  ىلع  هَسفن  َمغرأو 
َنورظني ُسانلا  أدب  ذإ   . اھاَّقلتت تناك  يتلا  ُةرھُّشلا 

، يفاَّشلا وھ  هللا  َّنإ  َتلاقو   . ةھالإ ىلإ  امك  اھیلإ 
’’. تَرداغ َكلذل   . يھ ال 

َناكو  . ناكم ِّيأ  ىلإ  َبھذت  نأ  اھعسُو  يف  َناك  ‘‘
نأ ْتَراتخا  اذاملف   . اھَّلك سُسَفأ  َرِداغُت  نأ  اًِنكمُم 

’’ ؟ يتخُأ ىعَرت 

يف ُّكشت  اذامل   . نايریلاڤ اي   ، اھیلع ْتَقفشأ  امَّبر  ‘‘
ىدل َناكو   ، ةِسلفُم كُتخُأ  َتناك  ؟  ّظح كِ نسُح 

’’. اھُزِوعُي اَّمم  ُرثكأ  افار 

’’ ؟ اذام : ‘‘ اًھودشَم سُقرَم  َلاقف 
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ىلإ اھَتلقنو  َتعَجَر  ىَّتح  َكَتخُأ  افار  تلاعأ  دقل  ‘‘
تناك َةمولعملا  هذھ  َّنأ  ردنَسِكلأ  َكردأو  كتراد .’’

. اًتماص َيقب  ول  ىَّنمتف   ، سُقرَم ىلع  ًةديدج 
هُعِّزَوُت َيھف   . ءيش َّيأ  افارل  ينعي  ال  ُلاملا  ‘‘

’’. اھب هاقَّلتت  يتلا  ِةعرُّسلاب 

’’ ؟ ایلوج ِةدَعاسُم  ىلع  ُمِدقُت  اذامل   . مھفأ ُتسل  ‘‘

ٍءاردزا َةكحِض  َكِحَضو  نايریلاڤ .’’ اي   ، اًدبأ َمَھفت  نل  ‘‘
ُمَھفأ ٌموي  يتأي  لھ  انأ  يردأ  ُتسلو   ‘‘ . تاَّذلاب
ِبیِطب نوَّلختي  ٍسانُأ  نم  ملاعلا  يف  مَكف  هیف .’’
َلواح ٍصخَشب  ِءاِنتعالل  ةورَّثلاو  ةرھُّشلا  نع  ٍرِطاخ 

؟ مھلُتقي نأ 

اھَّنإ : ‘‘ بِرطضُم ٍتوَصب  سُقرَم  َمغمغ   ، ةظحل َدعبو 
’’. اھُفرعأ ُتنك  ٍةأرماب  ينُِرّكذُت 

ْتَعذلو  ، ردنَسِكلأ ِلاصوأ  يف  ُةدورُبلا  ِتَرَس 
َهجو َلَّمأتو   . ٌةفیفخ ٍةیشَخ  ُتازَخو  َّيرقِفلا  ُهَدومع 

. نايریلاڤ

’’. لیلجلا ِةقطنم  نم  اھَّنأ  َُملعأ  : ‘‘ سُقرَم َلاقو 
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’’ ؟ كلذ َُملعت  َفیك   ‘‘ . ردنَسِكلأ ُةیشَخ  تَدادزاف 

هَسأر َّزھو  ةَّیحیسم .’’ اھَّنإ  َّمُث   . ةجھَّللا ُفرعأ  انأ  ‘‘
ًالیلق َمَّھجت  نأ  َِثَبل  امو   ، ردنَسِكلأ ىلإ  َرظن  َّمُث 

! ُلجرلا َفاخ  دقل   . ّباشلا ِبیبطلا  ِءامیِس  َلایح 
’’ ؟ كلذك سیلأ   ، اھنع اًئیش  ُفِرعت  َتنأ  ‘‘

ُعقَو َبرتقا  ِذإو   . راظتنالا َةفرُغ  ٌصخش  َلخد  َّمُث 
َحََملف  ، ًالیلق سُقرَم  َتَفَتلا   ، ءانِفلا نم  ىطُخلا 
َفَّقوتف  . ةضافضَف ٍةليوط  َءاضیب  ٍباِیث  يف  ًالُجر 

ِریغ نيَوادوَس  ِنیَنیَعب  سُقرَم  ىلإ  َرظنو   ، لجرلا
. دَوسأ ٍلاقِع  ِتاذ  َءارمح  ٍةَّیفوك  َتحت  نیَتفِراط 

يذلا ُلجرلا  هَّنأ  هَفرَع  دقو  تنأ ’’! : ‘‘ سُقرَم َلاق 
. نویسیمطرألا ِبرُقب  هیلع  ىدَتعا 

. هَنِیّكس دِشار  َبحسف 

اھُّيأ  ، اھناكم ىلإ  َنِیّكِّسلا  ِدِعأ  : ‘‘ ردنَسِكلأ َحاصو 
!’’ نونجملا

؟ سُنيدنامأ اي   ، ُلجرلا اذھ  نَم  : ‘‘ سُقرَم َلأسف 
’’ ؟ كب هُتقالع  امو 
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دِشار لَفارمأ  انأ  : ‘‘ ةدورِبب ُّيبارعألا  لاقو 
’’. رَموََعلْرَدَك

ينَملعُت نأ  ىرأ   ‘‘ . ءاردزاب سُقرَم  هیلإ  َرظنف 
َمامأ ينَنعطت  نأ  َتْلَواح  هلجأ  نم  يذلا  ِببَّسلاب 
َلْعف َلواحُت  نأ  َكُِنكمُي  ََّمث  نمو   . نویسیمطرألا

، كُرِّذحُأ ِيّنكلو   ‘‘ . هانیَع تَقَربو  ديدج .’’ نم  َكلذ 
اًھجو ُمَجاھُأ  نیح  ٍةغلاب  ٍةلوھسب  ُلَتقُأ  ال  انأف 

’’. هجَِول

!’’ ًانونجم نُكت  ، ال  دِشار : ‘‘ ردنَسكلأ لاقو 

َلَّمأت امَدعب  ٌبِذبذَتُم  ٌمتاق  ٌتمَص  داس  نأ  َِثَبل  امو 
اوناك ناموُّرلا  نم  نيریثك  ًاناَّبُش  َّنإ   . َسُقرَم دِشار 
ِلاتِقلا ىلع  بُّردتلا  ةضايرب  نوِعتمَتسي 

ملو  ، ةینبلا َّيوق  نايریلاڤ  َناك  دقو   . ّيماِحتلالا
. هیَنیَع يف  ٍفوخ  َّيأ  دشار  ظَحلي 

ِهتاملك َهَّجوو  ؟ ’’ بیجُت اَمأ  : ‘‘ اًِمّكَھَتُم سُقرَم  َلاقف 
نَم  ‘‘ . امھَنیب َضَرتعا  امَدعب   ، ردنَسِكلأ ىلإ  َةیلاتلا 

’’ ؟ سِدیسوميد اي   ، كیلإ َةبِسّنلاب  ُلُجَّرلا  اذھ 
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نأ َهبضغأ  دقو  رِّوھتُم .’’ ٌنونجَم  : ‘‘ ردنَسِكلأ َباجأ 
ىلإ َنِیّكِّسلا  ِدِعأ   ‘‘ . عقوملا اذھ  يف  َعَضوُي 

’’. دِشار اي   ، اھناكم

يفَكيو  . هَفَرع دق  نايریلاڤ  َّنإف   . رمألا دِشار  َلھاجت 
يف دِشار  َریَصیف   ، ةدحاو ًةملك  نايریلاڤ  َلوقي  نأ 
هُمَسَق الَولف   . اًنیَقي ُریخألا  َُملعي  امك   ، تاومألا ِدادِع 

اذھ ُديرُي  اذام   ‘‘ . اًمامت َنآلا  نايریلاڤ  َلتقل   ، افارل
’’ ؟ ُّيناموُّرلا ُريزنِخلا 

نَم نآلا ! ًةبِوجأ ! : ‘‘ ةسرطَِغب اًرِمآ  سُقرَم  لاقو 
’’ ؟ لجرلا اذھ 

هَْتظاغأ دقو  ًالِعف ’’! َكل  َلاق  دقل  : ‘‘ ردنَسِكلأ لاقف 
َلخاد ّصأتُم  ًالِ َتاب  امَّبر   . ةَّيرطِفلا َنايریلاڤ  ُةفرجع 

ًاّيأ اورُمأي  نأ  مھِعسُو  يف  َّنأ  اوبَسحي  نأ  ناموُّرلا 
لھ  ‘‘ . َةبِضاغ ٍةَقلمَِحب  َّيبارعألا  َقَمرو   . ناك

’’ ؟ كَمَسَق َتیِسن 

َقَّدحو  . ىنمُیلا دِشار  ِنیَع  َبرُق  ٌةلَضَع  تَضَبن 
َّسد َّمُث   . ِهتَقلمَح َتقو  ىَّطخت  اًقيدحت  سُقرَم  ىلإ 
ِهمازِحب طوبرملا  ِدمِغلا  يف  ٍةعاربب  َنِیّكسلا 
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. ةَّفِخب ةضبقلا  ىلع  هُدي  َْتیقبو   . ّيشامُقلا

نم ٍةبِوجأ  ةَّيأ  ىَّقلتي  نل  هَّنأ  سُقرَِمل  اًحضاو  ادب 
ىلإ ُرظني   ، ًاِبناج ُبیبطلا  َفقو  دقف   . ردنَسِكلأ
اًھِّجوُم سُقرَم - َلاقو   . جاعزنالا نم  ٍءيشب  امھَیِلك 

- هجولا ِِرّجحَتملا  ِّيبارعألا  ىلإ  ًةَرشابُم  َلاؤسلا 
’’ ؟ رَموََعلْرَدَك اي   ، يب َكُنأش  ام  ‘‘

، اًتِماصو ٍءاردزاب  اًرظان   ، هناكم يف  اًِفقاو  دِشار  َّلظف 
. رمَجلاك ِناجَّجأتت  هانیَعو 

دق امھنم  ٌّيأ  اھیتأي  ٍةكرح  ىندأ  َّنأ  ردنَسِكلأ  َملع 
ناك اَّم  ـ لو  ‘‘ . امھَیِلك وأ  امھِدَحأ  ِتوَم  ىلإ  ّدؤت  يِ

ُلوقأسف  ، هِرِكف يف  اَّمع  َحِصفُي  نأ  نم  َدَنعأ  دِشار 
’’. ًةیناث َكیلع  هَدي  َعفري  نل  هَّنإ  َمَسقأ  دق  هَّنإ  انأ  كل 

اھساسأ ىلع  يتلا  َطورُّشلا  ردنَسِكلأ  فِضُي  ملو 
. مَسَقلا كلذ  افار  تلان 

دقو  . عنَتقُم َریغو  اًرِخاس  َناك  سُقرَم  َّنأ  ىلع 
ناك ردنَسِكلأ  َّنأ  َدقتعا  هَّنأ  ٍحوضُِوب  هؤامیِس  تَنَّیب 

. رمألا َءارو 
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يل ْتَسیل  ْنكلو   ، نايریلاڤ اي   ، َتئش ام  ْدِقَتعا  ‘‘
اًّصاخ ًالقع  دِشارل  َّنإ   . كیلع هئاِدتعاب  ٍةقالع  ىندأ 

ِّيبارعألا ىلإ  اًقِّدحُم   ، اذھ ُردنَسِكلأ  لاق  هب .’’
ُعافِّدلا ُرَّذعتي  ٍعضَو  يف  هَعضو  ذإ  هجولا  يفاجلا 
ِطاسوألا يف  ُءاقِدصأ  نايریلاڤل  ناك  دقل   . هنع
ةحیحَّصلا ِنُُذألا  يف  ىقلُت  ًةدحاو  ًةِملَك  َّنإف   . ایلُعلا

ِةحاس ىلإ  ةَّسدَھو  دِشار  عم  هب  ّدؤُت  يِ نأب  ٌةلیفك 
. ًاّیح ٌدَحأ  َجُرخي  َنل   ، َةَّرملا ِهذھو   . نیبراحملا

نم َتْدجو  دق  َتنك  اَّم  لـ : ‘‘ سُقرَم لاق  َّمُث 
اَّمم َرثكأ  ُفِرعت  َتنأف   ، اًمَسَق َعزَتَنت  نأ  ِّيرورَّضلا 

’’. هب ينُِربخُت 

ُریغو مَّدلا  ِكفَس  ىلإ  ٌلاَّیم  هَّنأ  ُفِرعأ  انأ  ‘‘
ِةقیقح ىلإ  اًدئاع  اذھ  ناك  امَّبر  ْنكلو  ٍّينالقَع !

ِجرد ىلع  ُرَضتحُي  هَكرت  دق  ِّيناموُّرلا  ِِهِكلام  ِنوَك 
. ةِرباع ًةكحِض  ردنَسِكلأ  َكحضو  نویپیلكسألا .’’

اًعیمج نيرخآلا  َنود  هتَراتخا  افار  َّنأ  يسَحن  نم  ‘‘
يتسَرامُم ُترشاب  ُثیح   ، ةفیقَّسلا ىلإ  هذخأل 

دِشار ىلإ  َرظن  َّمُث  هانْج .’’ ـ َلاع َكانھ   . ةَِّیّبطلا
!’’ هافسأاو  ، شاع دقو   ‘‘ . ءادوَس ٍةرظنب 
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َنیِّقِحتسُم ناموُّرلا  ُعیمج  َسیل  : ‘‘ سُقرَم َّدَرف 
’’. ءاردزالا

َتیَنتقا ِلھ  - ‘‘ رمألا ِشيوشَِتل  ردنَسِكلأ - َلأسو 
’’ ؟ ًةَّرم ًاّیبارعأ 

جَرَد ىلع  َتوَمِیل  اًدبع  يتایح  يف  ُّطَق  ُتكرت  ام  ‘‘
مل ال،  كلاؤس : نع  ًاباوجو   . كلذ َلعفأ  نلو   ، لكیھلا

. ًايردزم دِشار  ىلإ  َرظن  َّمُث  ًاّیبارعأ .’’ اًدبع  ُّطَق  ِنَتقأ 
’’. اًدِحاو َينتقأ  نأ  ةَّتبلا  يونأ  ُتسلو  ‘‘

. ةدوُرِبب دِشار  َرَّشَكو 

ََةلاح تناك  اھَّنإ  َكل  ُتلق  : ‘‘ دِشاِرل ردنَسِكلأ  لاقف 
ِنونجملا كلذل  َنوكي  نأ  ًالِمآ   ، ’’ اھیف ٍطولغم  ٍةَّيِوُھ 

ىلع يقبُي  ُثیحب  میلَّسلا  ِّسِحلا  نم  ٌءيش 
!’’ نآلا ينَقِّدصُت  نأ  ىسع  : ‘‘ فاضأو  . ةلیحلا

َةِملَك َقِّدصُأ  نأ  يل  يغبني  لھ  : ‘‘ دِشار َباجأ 
’’ ؟ ٍّينامور

ُمسا َناك  اذام   ‘‘ . ًالیلق ِمامألا  ىلإ  سُقرَم  اطَخف 
’’ ؟ اذھ َِكِكلام 
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نأ اًعْطَق  يوَني  ال  َّيبارعألا  َّنأ  ًاّیلج  َحَضَّتا  اَّم  ـ لو
، هُلوقي ءيش  ِّيأ  نع  ةباجإ  ِةَّيأب  سُقرَم  َفِّرشُي 

’’. نآلا ٌّرُح  ٌلُجر  وھ  : ‘‘ ردنَسِكلأ َلاق 

- دِشاِرل هَرھظ  َريدُي  نأ  َنود  سُقرَم - َلأسف 
’’ ؟ سِدیسوميد اي   ، تنأ َِكَتطلُس  ؟  نَم َِةطلُسب  ‘‘

َذِقنُأ نأ  يل  يغبنيأ  لِداعو ! ٌفيرش  وھ  ام  ِّلُكب  ‘‘
نوِبّبَسُي اوُداك  نيذلا  صاخشألا  ىلإ  هَّدُرأ  َّمُث  ًالُجر 

’’ ؟ َهتوَم

ادب دقل   . سدیسوميد بضغ  َلایِح  سُقرَم  ئجوُف 
ُّيأف  . اًّدج ِفَغَّشلا  َديدشو   ، ّدح ِّلُك  َقوف  اًّداح 

ةبوبشملا ةفطاعلا  هذھ  ِلثمل  هيََدل  َناك  ٍببس 
يف اًِرّكفُم   ، َهلَّمأتو ؟  مھدیبعو ناموُّرلا  ِنأشب 
اذھب اوِذبُن  نيذلا  َذاقنإ  َتدَتعا  لھ   ‘‘ . هتاملك

’’ ؟ سیسَخلا لكشلا 

نع اًدیعب  َلَّوحت  َثيدحلا  َّنأل  اًركاش  ردنَسِكلأ  َتاب 
عافِّدلا ىلإ  نآلا  ََّرطضُي  نأ  هَقياض  امیف   ، ةَّسدَھ

. ةَِّیّبطلا هتاسرامُم  نع 
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’’. يتاراھَم َسِراُمأل  ىضرَم  ىلإ  ٍةجاحب  ُتنك  ‘‘

’’ ؟ سِرامُت : ‘‘ روفُِنب سُقرَم  لاقف 

َِمظعُم ُلاح  يلاح  : ‘‘ بَضَغب ردنَسِكلأ  َباجأو 
. ءایحألا حيرشت  ِةسَرامُمب  ُّفِخَتسأ  انأ   ، ءاَّبِطألا

ِةساردل َحاتملا  َدیحولا  رَخآلا  َرایِخلا  اذھ  ادب  ْنكلو 
ال  ، اًذوبنَم اًدبَع  ُءرملا  َدَقَف  اذإف   . ّيرََشبلا ِبیكرَّتلا 
ِّلكب ُراتخأ  ُتنك   ، كلذ ُتلعف  اَّم  ـ لو  . َدَحأ يلابُي 
يف َّنأ  َّيلإ  ّیُخ  َلِ َنيذلا  طَقَف  ًايوادُم   ، صرِح

ِتالاحلا ِيّلوت  اَّمإو   ، كلذ اَّمإف   . مُھَذاقنإ يعسُو 
ِةلَواحُِمل ًةصرُف  يل  ْتَحاتأ  يتلا  ِةيِّدحَتملا 

’’. لاَّعف ٍجالِع  ِلامعتسا 

مھیف َتيرجأ  نيذلا  َكئلوُأ  نم  اوُتام  نيذلا  ُدَدَع  ام  ‘‘
’’ ؟ ِكتاراِبتخا

ٌریبك : ‘‘ لاقو  ، ردنَسِكلأ ِّدخ  يف  ٌةلَضَع  ْتَّجتراف 
نوتوَمیس اوناك  نيذلا  ددع  نم  ُّلقأ  هَّنكلو   ، اًّدج

نم اًّدج  نيریثكلا  َلثِم  َتنُك  امَّبر   . يلُّخدت الَول 
ِقاِطن َجراخ  يرجي  ام  نورَدي  ال  نيذلا  نيرخآلا 

َدھَش ٍصخَش  ُّيأف   . ةریغَّصلا ةَّصاخلا  مھِكلامَم 
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َةنھكلا َّنأ  كَِربخُي  نأ  ُعیطَتسي  لكیھلا  ِتاسَرامُم 
مِھتاجن ُصَرُف  ُنوكت  نَمب  َّالإ  َءانتعالا  َنوَّلوتي  ال 

يكل  ، اوَفاعَتي ىَّتح  دیبعلاب  نونَتعي  مھَّنإ   . ةِدّیج
ِسوفُّنلا يقاب  اَّمأ   . لاملا اورِخَّديو  مھوعیَبي 
ُعیمجلاف جَرَّدلا  ىلع  ُكرتُت  يتلا  ةنیكسملا 

ًةریثُم اًضارمأ  نوناعُي  نَّمم  َءَّالقأ  ُتيأر  دقو   . اَھنوذبني
ُةنَھكلا ُمھنم  ُصَّلختي   ، ّصاخ ٍوحن  ىلع  زازئمشالل 

َلازُت نأ  ُِنكمُي  ِةقيرطلا  َكلِتبف   . رجفلا ِغوزُب  َلبق 
’’. ةَّيرذَّنلا ِمھنیبارَقب  عومُجلا  ءيجم  َلبق  مھُثَثُج 
، ءيش ِّلك  َمغُر   ‘‘ . ةرِخاس ٍةماِستباب  هُمف  ىوَتلاو 
ىري نأ  ةَّيراِجّتلا  ةحلصَملل  اًدیفُم  َنوكي  نل 
ىلع نوتومي  سانلا  نم  اًریبك  اًددع  نوِدّبعَتملا 
ّصلاب ةَّحِ ٍّصتخُم  هلإ  ماركإل  َِدّیُش  ٍلكیَھ  جَرَد 

’’ ؟ كلذك سیلأ   ، ءافِّشلاو ةِدّیجلا 

’’ ؟ افار ىلع  َترثع  ةقيرطلا  هِذھبأ  ‘‘

، ةعرِسب َرَّكفو   . لاؤُّسلا اذھ  َءازإ  ردنَسِكلأ  َدَمَج 
ِلوَق ِماِزتلا  َعم  اھتَّيِوُھ  ِنامتكل  ٍةقيرط  ىلإ  ىدَتھاف 
ذنمو  . ىلُوألا َيھ  َتناك   ‘‘ . اًفِرتعُم َلاقف   . ةقیقحلا
ًةباصإ ٍباصُم  ٍصخش  َّيأ  ْجلاعُأ  مل  نیحلا  كلذ 

ِةمِعنب هللا، ًالصأ  ْتَشاع  دقل   . اھرارغ ىلع  ًةریطخ 
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’’. يتاراھَِمب ، ال  نايریلاڤ اي 

’’ ؟ اًذإ اھُراتخت  ََكلَعج  يذلا  ام  ‘‘

ُتِملَع دقل   . كلذك ناك  امَّبرو  هللا.  هَّنإ  ُلوقت  يھ  ‘‘
يف ام  َّلك  َلعفأ  نأ  َّيلع  َّنأ  اھُتيأر  اَّم  لـ اًمامت 
دقف  . ًالھَس ُرمألا  ِنُكي  ملو   . ًةَّیح اھئاقبإل  يعسُو 
ىرج ام  َبودُن  ُلِمحَتسو   ، َملألا نم  اًروھُش  َتناع 
يھ ِببَّسلا  كلذل   . اھرمُع نم  َيقب  ام  َلاَوط  اھل 
َحاشأ  ، اھَھجو ٌدَحأ  ىأر  امَّلكف   . نايریلاڤ اي   ، ٌةبَّجَحُم

هذھ  ‘‘ . ةرِخاس ٍةماِستباب  هُمف  ىوَتلاو  هيَرِظانب .’’
تَسیلأ  ، رََشبلا ِتامس  نم  ةفِسؤم  ٌةَمِس 
مھِرِظنب نوَّطختي  ال  سانلا  ََمظعُم  َّنإ  ؟  ةفسؤم

َّمُث ّيلخادلا .’’ َلامجلا  اوََرِیل  ةَّیحطسلا  َبودُّنلا 
نَم مُھنمو   ‘‘ . سُقرَم يَنیَع  يف  ةدورُبب  َقَّدح 

’’. ّيضَرملا مِھلوضُف  َعابشإ  طقف  نوديرُي 

ُّلك وھ  كلذ  َّنأ  ُدقتعت  لھ   ‘‘ . سُقرَم انیَع  ْتَقربف 
ِيّنأ ؟  كلذك سیلأ   ، انھ ىلإ  يروضح  ُّصخي  ام 

’’ ؟ يلوضف َعابشإ  ُديرُأ 

يذلا ُّرسلا  ناك  امھم  ؟  اذكھ ُرمألا  َسیلأ  ‘‘
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. تنأ َِكنھذ  يف  وھف   ، نايریلاڤ اي   ، اًدوجوَم هُبسحت 
ُةخسارو ٌةَّیھيدب  اھِسفن  َِةیِطغِتل  افار  َبابسأ  َّنإ 
ةقاِیّللا نم  ٌلیئض  ٌردَق  هيََدل  ٍصخش  ُّيأو   . ساسألا

نأ كل  ِریَخلا  نم  ُنوكي  دقف   . اِھتابغر َمِرتحي  نأ  َّدب  ال 
اھَدحو يھ  اھَّنأ  امَّیس  ال   ، اھِرِعاشم يف  َِرّكفُت 

!’’ اًداِقّتا ِّدشألا  َمَّنھج  ِنارینو  َِكتخُأ  َنیب  ًالئاح  ُفَقت 

نل هَّنأ  َِملَعو   ، نَیلُجرلا نیب  هََرظن  سُقرَم  َلَّقن 
ىشمف  . ناكملا اذھ  يف  ُدَعب  ٍءيش  َّيأ  َفِرعُي 

. بابلا َوحن   ، راظتنالا ِةفرُغ  َربع   ، ةعِساو ًىطُخب 

ردنَسِكلأ ىلإ  دشار  َرظن   ، ُبابلا َقِفُس  اَّم  ـ لو
’’ ؟ كقَّدص هَّنأ  ُدقتعت  لھ  : ‘‘ اًدَّدجُم

’’. ةقیقحلا هل  ُتلُق  دقل  ؟  ينُقِّدصُي َم ال  لـِ ‘‘

’’. اھَّلك سیل  ‘‘

. بَضَغلاب اًمَعفُم   ، اًدِراب هُتوص  َتابو  يفكي .’’ ام  ‘‘
’’. عَمسي نأ  َّقحتسا  اَّمم  اًّدج  ٍریثكب  َرثكأو  ‘‘
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٤٩

اھِعَجھَم َلخاد  ایلوج  ىلع  ًةرظن  سُقرَم  ىقلأ 
ًةفقاو رازَع  ىأر  اَّم  ـ لو  . ةراَّدلا ىلإ  هعوجُر  ىدل 
ىلإ اھيَدي  ًةعفار   ، رمقلا ءوَض  يف  ةفرُّشلا  ىلع 

، ًالیلق اَھبقارو   . ٌةَّداح ٍَملأ  ُةنعط  هَتباصأ   ، تاوامَّسلا
اًفراص هَسأر  َّزھ  َّمُث   . هَرعاشم َئِّدھُي  نأ  ًالِواحُم 

. ایلوج ريرس  نم  َبرتقاو   ، رازَع نع  هَھاِبتنا 

يف ىَّتح   ، ًةبرطضُم ایلوج  تََدب  دقل   . هھجو َمَّھجت 
ًابيرق ِتوملا  ِنوَك  ببسب  َكلذ  ناك  امَّبر   . اھمَون ِءانثأ 
ِرعَّشلا ِلَصُخ  َضعب  ٍقفِرب  َدَّسمو  ىَنحنا  َّمُث   . اًّدج

َفیك  . نزُحلا هَرمغو   . بحاشلا اھِھجو  نع  نكادلا 
ىلإ َتلآ  دق  اِھب  َِنتُف  يتلا  َتُخألا  َّنأ  اًِنكمُم  َناك 
دُعي مل  هَّنأ  َّنُظي  نأ  هَنكمأ  َفیكو  ؟  ةلاحلا هذھ 

؟ اھُّبحُي

. ظقیَتَست مل  اھَّنكلو   ، اھَّسم امَدنع  ًالیلق  تَكَّرحت 

ًةفقاو نآلا  َِتناك  دقو   ، رازَع ىلإ  َجَرخو  َلدتعاف 
َفقو ذإو   . ًالیلق َحيرتسَتل  طئاحلا  ىلع  ٌةاقلُم  اھُديو 

’’. ًالیقث اًمون  ًةمئان  ودبت  : ‘‘ لاقو  ، اھِبناجب
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يف ٍقلاع  ٍروفصُع  يَحانجك  ةَّسدھ  ُبلق  َقَفخ 
دعب َةفرُغلا  سُقرَم  َرِداغُي  نأ  َتلِمأ  دق  َتناك   . ّخف
هَّنإ : ‘‘ َتلاقف  . يھ اھیلإ  َجُرخي  نأ  َلدب   ، ایلوج ِدُّقََفت 

، ’’ حابَّصلا ىَّتح  َظِقیتست  نل  ؛  يِدّیس  ، ُحاَّفُّللا
عطَتست مل  اھَّنأل   ، جراخلا يف  ةنيدملا  ىلإ  ًةرظان 

ِرظَّنلا ءاَّرج  نم  بلقلل  ِقحاَّسلا  ىسألا  َلاِمتحا 
يتلا ِةَّباشلا  يف  تَرَّكفت   ، هیلإ تََرظن  امَّلكو   . هیلإ

. هتيؤرل اھیبأ  َعم  تءاج 

ُحفاكُت يھو  جایِّسلا  ىلع  اھُِعباصأ  َتبِحُش 
ُّبحُت ُلازت  ام  َتناك  دقل   . ةشئاجلا اھَفِطاوع 
سُقرَم اھیف  ْتأر  ٍةَّرم  َلَّوأ  كلذ  ْتَفرع  دقو   . سُقرَم
اھَسفن َمغرُت  نأ  َْتلواح  دق  َتناكو   . ديدج نم 

ًةَّوق َّالإ  َدادزا  ام  اھَّبح  َّنأ  ریغ   ، كلذ ةمَواقُم  ىلع 
، ّبُحلا ِيَنیَعب  هیلإ  ُبرتقت  اثاَفت  ْتأر  اَّم  ـ لو  . موي َّلك 

اَھناِیك َحاتجا  يذلا  ملألا  نم  ىدافتت  نأ  ْتَدارأ 
. َّيلخادلا

ُناطیَّشلا َنوكي  نأ  ُِنكمُي  مك  اِھلاب  يف  ْرُطخي  َملو 
اھَّبُح َّنإف   . اھتاَولَص ءانثأ  يف   ، اًقحال َّالإ  اًِركام 
هَّنأل  ، اھَّدض ًةادأ  َودغي  نأ  اًِنكمُم  ناك  سُقرَِمل 

تَحرطنا سُقرَمب  اھُلقعو  اھُبلق  َلغشنا  امَنیح 
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. ًةَّیِسنَم ایلوج 

اِھتَّمھَم نع  ٍءيش  ُّيأ  اَھیِھلُي  نأ  يغبني  َناك  ام 
يف َتقولا  َدِّدبُت  َّالأ  ُبَجیف   . صخش ُّيأ  الو   . انھ

، سُقرَم عم  َنوكي  نأ  ُِنكمُي  َناك  ام  ىلع  ِباحتنالا 
دقل  . ىرخُأب َجَّوزت  اذإ  اھیلع  ِنزحلا  ِنایغُط  ىلع  الو 
سیل هَّنإ  لاق  َّنإف هللا   . جَّوزتي نأ  ًاّیعیبطو  ًاباوَص  ناك 

. هَدحو ناك  سُقرمو   . هَدحو لُجرلا  ىقبي  نأ  اًنسح 

َباب ُعَرقت  ْتَحار  ٌةركام  ٌةرِكف  ِكَدحو : اًضيأ  ِتنأو 
. اھل اَھتاذ  َحتفت  نأ  ْتَضفر  اھَّنأ  َریغ   . اِھنھِذ

ًةدحاو ًةظحل  َدِّدبُأ  ال  ىَّتح  يندِعاس   ، َّمُھَّللا
ِروُمألاو يسفن  يف  ًةِرّكفُم  ایلوج  ِتقو  نم 

. نوكت نأ  ُنِكمُي  َناك  يتلا 

نم اھبلق  ىلع  ىلوَتسا  ملألا  َّنإف   ، كلذ عمو 
. اھبناجب َفَِقِیل  هتَّبحأ  يذلا  ُلجرلا  ءاج  ذإ  ديدج 

سیلأ  ، اھَتياھن َتبراق  دقل  : ‘‘ ىًسأب سُقرَم  لاق 
’’ ؟ كلذك

’’. ىَلب ‘‘
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، ِصّلخُمب ِناميإلا  ِمدع  ىلع  اھَمزع  تَدقع  دقل  ‘‘
كلذ هینعي  ام  َملع  دق  وھو  ِصّلخُم .’’ ِّيأ   ، رازَع اي 
يف اِھّلك  ِروھُّشلا  َكلت  َلاَوط  كلذك  َلعف  امَفأ   . رمألا

؟ نیطَسلف ِءاحنأ  يف  هِرَفَس  ِءانثأ 

’’. اھَعم يتالواحُم  نم  َسأيأ  َنل  ‘‘

ىلع  . ةمئانلا ةملظملا  ةنيدملا  ىلإ  اًجراخ  ََرظن 
ُرَضتحُت تناك  اھَّنأ  َّسحأ   ، اھئاَھبو اھئارث  نم  مغُّرلا 
ُرَضتحُت ایلوُج  تناك  امك  اًمامت   ، اھِداسف ءاَّرج  نم 

ىدل ىأر  دق  ناك  َكلذ  عمو   . اھِداسف ءاَّرج  نم 
. هُسفن وھ  هب  َرعش  نأ  َقبس  يذلا  َعوجلا  هتخُأ 
؟ نیحلا َكلذ  َلبق  هتقیقح  ىلع  هْفِرَعي  مل  اذاملف 

ایلوج ِضفَر  نم  ٍطِسق  ُّيأ   . هیَنیع سُقرَم  َضمغأ 
ِمَدَع نم  اًِجتان  ناك  َنآلا  َحیسملا  َلبقت  نأ 

عیباسألا َلالخ   ، ام ٍتقو  يف  ؟  اھل هتحَماسُم 
سفَّنلا نع  عافِّدلاو  دُّرمَّتلا  نم  َْتلقتنا   ، ةریخألا

َّنأ ریغ   . اھِریصَم ِلُّبقتو  سفَّنلا  ِفایِع  ىلإ 
ُبَّلطتي هَّنإ   . ةمادَّنلا نم  َرثكأ  ُبَّلطتي  َصالخلا 

نأ ایلوج  ىلع  َناكف   . َحیسملا ُبَّلطتي  امك   . ةبوَّتلا
َنآلا َِتتاب  اھَّنأ  ریغ   ، قيرطلا ىلع  ًةرئاس  ىقبت 
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ىلع ٍةرداق  َریغ  ْتََدب  ىَّتح   ، ةياِھّنلا نم  اًّدج  ًةبيرق 
َكاذ ىوس  اھمامأ  ٍحوتفم  َرَخآ  ٍلیبَس  ِّيأ  ِكاردإ 

. توَملا اھِسفَِنل : هتَدَّھَم  دق  يذلا 

مل ِيّنأل   ، يعینص وھ  اذھ  نِم  مك   ، َّمُھَّللا
ينَتحماس امك  اھتحماسُم  يف  ًابِغار  نُكأ 

؟ تنأ

ينَتیل  ، يِدّیس  ، هآ : ‘‘ ةَّقِرب ُرازَع  تَسمھو 
!’’ رِصبُت اَھلعجأ  نأ  ُعیطتسأ 

ملو  . هِسفن ةھج  نم  سُقرَم  َراكفأ  اھُتاملك  تأَّدھ 
- لاقف  . هیلإ ُمَّلكتت  مأ  ِيّلصُت  تناكأ  اًنِّقیتُم  نُكي 
ناك دقل  رازَع .’’ اي   ، ِتلواح دقل  - ‘‘ اَھيِّزعُي نأ  ًایغتبُم 

. َهلعفي يك  َهلسرأ هللا  ام  ْلَعفي  مل  نَم  وھ 

َتوملا َّنأ  ََملعت  نأ  ایلوجل  ُديرُأ   ‘‘ . اھَسأر تأطأطف 
’’ ؟ كلذ ُلعفأ  َفیك   ، َّمُھَّللا  . قورُش لب   ، ًابورُغ سیل 

هَدي َعضو   ، اھتوص يف  َعومُّدلا  سُقرَم  َعمس  ذإو 
نم اھَدي  َْتبحسو   ، اھُسأر َعفتراف   . اھَِدي ىلع 
دقف  ، سُقرَم نع  ْدِعتَبت  مل  اھَّنأ  عمو   . هَِدي تحت 
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: َّشجأ ٍتوصب  َلاقو   . امھَنیب ام  ةلئاھلا  َةَّوھلا  َّسحأ 
اذھ ىلع  لاحلا  َنوكت  نأ  يغبني  اذامل  ‘‘
وأ ُبُلطي  َناك  اذام  ىَّتح  َنَّقیتي  نأ  َنود  ؟ ’’ لاونملا

. نَّمم

َكیلع - ‘‘ اِھبلق ىلع  ًةضبق  اھَدي  ًةرِّوكُم  رازَع - َتلاق 
نأ َكیلع   . ایلوج ىلإ  ةبِسّنلاب  َدِعاسُت  نأ 

’’. ينَدِعاسُت

’’ ؟ فیك ‘‘

’’. اھْحِماس ‘‘

دقل : ‘‘ لاقو  ، سفَّنلا نع  اًعافِد  ُبضغلا  هَذخأف 
َقِرتحت نأ  يتُخأل  ُديُرأ  ِيّنأ  َنيدقتعتأ   . كلذ ُتلعف 

ْدِرُي َملأ   . ًِالجَخ هيَرظاِنب  َحاشأ  َّمُث  ؟ ’’ مَّنھَج ِرانب 
كلذ ناك  اَمأ   ، تَضَم ٍتاعاس  عِضب  ىَّتح  ؟  كلذ

؟ هَدارأ ام  وھ  اًمامت 

، اًرارَكتو اًرارِم  اھْحِماس   . سُقرَم اي   ، اھْحِماس ‘‘
ِتاَّرملا َكلذب  ْمُق   . كئاذيإل هَتلعف  ام  َناك  امھم 

دقل  . هُلوقت ام  اًّقح  ينعت  َكَّنأ  َقِّدصُت  ىَّتح  َةمزاللا 
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َریثأتلا ِعطَتسأ  ملف   ، هُفِرعأ ام  َّلك  ُتلعفو  انأ  ُتلُق 
، ًءاجر  . قيرَّطلا اَھيِدھَتل  كُرظتني  هللا  َّلعل   . اھیف

!’’ قيرَّطلا اھِدھا   ، سُقرَم

َكَسمأ هَّنأ  َّالإ   ، ًةدِعتبُم َيضمت  نأ  ْتَكشوأو 
’’ ؟ اذكھ اًریثك  اھَنِیّبحُت  اذامل   ‘‘ . اھِمَصعِمب

’’ ؟ َببَس َدَجوُي  نأ  ُبجيأ  ‘‘

’’. معن ‘‘

امك اًضعب  انُضعب  َّبِحُن  نأ  اَّنم  ُبلطي  ُحیسملا  ‘‘
’’. وھ انَّبحأ 

نأ يغبني   . رازَع اي   ، ًةَّیصو َباوجلا  ينیطعُت  ال  ‘‘
عمو  . يتخُأ َيھف   . اھَّبحُأ نأ  َّيلع  َلھسأ  َنوكي 
نَم ِتنأ  نیلازت  ام   ، نیح َّلك   . اھَّبحأ نَم  ِتنأف   ، كلذ
َّسحأو رخآ .’’ ٍصخش  ِّيأ  نم  َرثكأ  كلذ  َلَعف 
َباجحلا َقِّزمي  نأ  هل  ىَّنستي  ول  ىَّنمتف   ، اھرُّتَوت

ام َناك  سِدیسوميد  َريذحت  َّنأ  َریغ   ، اھِھجَو نع 
اذامو ؟  اھرِعاشم نَع  اذام   . ِهنھذ يف  ًاّيَِرط  ُلازي 

؟ ایلوج نع 
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ال يسفن  انأو  ًةبوجأ  َكءاطعإ  ُعیطتسأ  ال  : ‘‘ َتلاق
ِءاَّرج نم  ٍةَّقِرب  اھُتوص  َعَّطقت  دقو  باوج .’’ َّيأ  ُكلمأ 
َّيط اھئاقب  يف  َْتبغر  اھَّنأ  َملع  ُثیحب   ، رِعاشملا
ٍةَّرم َلَّوأ  ِيّنأ  وھ  هَُملعأ  ام  ُّلك   ‘‘ ؟ اذامل  . نامِتكلا

. نَیندألا يئابِرقأ  ُتببحأ  امك  اھُتَببحأ  كَتخُأ  ُتيأر 
، َءبِعلا ُفِّفخُي هللا  ول  اھیف  ُتیَّنمت  ٌتاقوأ  تَّرم  دقل 

اھُّبِحُأ َفوَسلو   . ایلوج َّبِحُأ  نأب  يبلق  َلقثأ  هَّنأ  َریغ 
’’. كلذ ِفالِخ  ىلإ  ينَدِشرُي هللا  ىَّتح 

ْتَجَرع  ، هنع َتلَّوحت  ذإو   . ءطُبب سُقرَم  اھاخرأ 
ِّيسركلا ىلع  تَدعقو   ، ایلوج عَجھَم  ىلإ  ًةعجار 

دقل  . اھَءارو َفقوو  سُقرَم  َلبقأف   . اھريرس ِبناجب 
هيَدي ىقلأو   . ّيصخشلا اھِحافك  نع  ًةحمل  هتطعأ 

. بَّلصتت اھَّسحأف   ، اھیَِفتك ىلع 

وھ َدارأ  َم  ـِ لو ؟  اذامل  . اًمئاد هنم  ُّرَفت  تناك  دقل 
هارتعا ِذإو  ؟  كلذ َفالِخ  ُرمألا  َنوكي  نأ  اًتیمَتسُم 

: لاقف  . فِرصَنِیل هَرھظ  َرادأ   ، جاعزنالاو ُكابترالا 
َرداغو  ، ’’ ظِقیتست امدنع  يَبَلط  يف  يلِسرأ  ‘‘

. ةفرُغلا

َّمُث  ، حابصلا يف  ٍتاظحل  َّالإ  ایلوج  ظِقیتست  ملو 
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. تابُس َِةبوبیَغ  يف  َْتلخد 
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٥٠

كلذ َرصع  سُقرَم  ىلإ  َمَّلكتیل  نیكايراب  ارزَع  ءاج 
، اكیتویلِببلا يف  ِناِیلَتخُم  امُھ  امَنیبو   . ِهنیع ِراھَّنلا 

ًةیبلت سُنيدنامأ  سِدیسوميد  ردنَسِكلأ  َلصو 
. افار َِبَلطل 

َلاَوط ِلاحلا  هذھ  ىلع  َْتلاز  ام  : ‘‘ ةَّسدَھ َتلاق 
’’. تاعاس ُذنم  حاَّفُّللا  ُلوعفَم  َلاز  دقل   . راھَّنلا

ُحَّجرُي ال  : ‘‘ ةحارصب ًالئاق   ، عَجارتو ایلوج  يَنفج  َعفر 
َلبق ٍةلحرم  ُرِخآ  َيھ  هِذھ   . اِھتابُس نم  َقیفُت  نأ 

’’. توملا ِنایتإ 

ُِبجي  . نآلا َسیل  ردنَسِكلأ ! اي   ، َتومت نأ  ُِنكمُي  ال  ‘‘
’’. ةلاحلا هذھ  نم  اھجارخإ  ىلع  ينَدِعاسُت  نأ 

ٍءيش نم  َسیل   . ِكل َهلوقأ  نأ  ُلِواحُأ  ام  وھ  كلذ  ‘‘
. رمألا َيضُق   . اھنم اھِجارخإل  َهلعفن  نأ  انَِنكمُي 
يف ِضمَتلف   . هُلعف ُِنكمُي  ام  َّلك  انْلَعف  دقل  ىھتنا !

’’. اھلیبس
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’’ ؟ لاحلا هذھ  ىلع  َةایحلا  ُقرافُت  اذكھو  ‘‘

’’. مالسب ‘‘

. تََكبو ِّيسرُكلا  ىلع  ةَّسدَھ  ْتَمتراف 

ُببسلا ناك  امھم   . ةَّدِشب ردنَسِكلأ  َسَّبعو 
اھَسفن ةَّسدَھ  ْتَسَّرك  هلجأ  نم  يذلا  يھاولا 

كلذ َْتلعف  دقف   ، ةَّظفلا ةَّینانألا  ةَّباشلا  هذھل 
َّلك َّنأ  ول  ًاِیّنمتُم  هَسفن  َدجوو   . ّيبلق ٍصالخإب 

. ةَّسدَھ تَجَر  امك  ىرج  ٍءيش 

ایلوجل ىرجأ   ، اِھلجأ نمو   . اھُعومُد هْتَقياض  دقل 
اھآر ٍةَّرم  ِرِخآ  ُذنم  ْتَوَذ  دق  تناك   . اًقیقَد َرَخآ  اًصحف 
ُعَقُب تناكو   . ًابيرقت اًمْظَعو  اًدلِج  َْتتاب  ىَّتح  اھیف 
اھِمسج ءاحنأ  يف  ىودعلا  ًةرشان   ، َأوسأ ِةَفآلا 

ْتَراث  ، نايریلاڤ ایلوج  هئاقل  ُذنم  ٍةَّرم  َلَّوأف   . ِهّلك
اًنئاك ىقبت   ، َتلعف وأ  َتناك  امھَمف   . ةقفَّشلا هيََدل 

. ًاّيرشب

. َّسمُي مل  يذلا  ماعَّطلا  َةَّینیِص  ىأر   ، َلدَتعا ِذإو 
ىلإ َرِضحُأ  دق  ناك  َماعَّطلا  َّنأ  ىلإ  ْهَّبنتي  ملو 
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ٍءيش َّيأ  اھیطعُت  الف   ، ْتَقافأ اذإ  : ‘‘ لاقف  ، ةَّسدَھ
ِيّنكلو  . طقف اًقیقر  اًديَرث  وأ  اًقَرَم  لب   ، لُكأِتل ٍبلُص 

’’. وجرن َّالأ  َمكحأ  ُنوكي  هَّنأ  ُدقتعأ 

. اھاَّيإ اَھلوانو   ، ِهتبیقح نم  ٍءاود  َةبیلُع  َجرخأ  َّمُث 
، هیلإ اھتَّدرف   . شقَّنلا ِتَفَرعو   ، اھَِدي يف  اھَتبَّلقف 

َقبطأو  ، اھَذخأف حاَّفُّللا .’’ نم  ٌلیلق  َّيََدل  : ‘‘ ًةلئاق
اھَعَضوو  ، اًدِّھنتُم هتبیقح  ىلإ  اھَّدر  َّمُث   . اھیلع هَدي 

. ًابناج

، اھِعارِذ َتحت  هَدي  اًعضاو  مَّلكتن ’’! نأ  بجي  : ‘‘ لاقو
اَّم ـ لو  . اھیَمَدق ىلع  َفِقَتل  ٍتابَثب  اھاَّيإ  ًابِذاجو 

ِتلَعف دقل   ‘‘ . هَھجاوُتل اھَرادأ  ةفرُّشلا  ىلإ  اجَرَخ 
اھیعََدت نأ  ِكیلع   . ةَّسدَھ اي   ، ِكِعسُو يف  ام  َّلك 

’’. يضمت

’’. نآلا سیل   . عیطتسأ ال  ‘‘

’’ ؟ ىتم ‘‘

’’ ... حیسملا َُلبقت  امدنع  ‘‘

َهلبقت َنلف   ، ِّدحلا اذھ  ىَّتح  هَْلبقت  مل  تناك  اذإ  ‘‘
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’’. اًدبأ

!’’ اذھ لُقت  ال  ‘‘

اًنِضَتحُم  ، هیَعارِذ َنیب  ام  ىلإ  ردنَسِكلأ  اَھبذتجاف 
، َملاعلا ّلخُت  يصِ نأ  ِكُِنكمُي  ال   ‘‘ . هیَتحاِرب اھِسأر  افَق 

!’’ يتریغص اي 

نأ ينُِنكمُي  ال  : ‘‘ ًةموزھم َتلاقو   ، ِهكنُِتب ْتثَّبشت 
تناك دقل   . هِردص ىلع  اھَّدخ  ًةیقلُم   ، ’’ اًدَحأ َِصّلخُأ 
اھُبلقو ٌةبولغَم  اھَّنأب  تَرعشو   . ًاّینََدب اًّدج  ًةبَعتُم 

. نيزح

نأ ُترَّرق  دقل  : ‘‘ ّيئاجُف ٍوحن  ىلع  ردنَسِكلأ  َلاقو 
ِشیَجِلل يتامْدِخ  َمِّدقُأو  امور  ىلإ  َرِحبُأ 

’’. ّيناموُّرلا

. ًةھودشَم ةَّسدَھ  تأفكناف 

ىلع اھعالْطإل  ٍدادِعتسا  ىلع  ردنَسِكلأ  نُكي  ملو 
اھُلَّبقتت يتلا  َكلت  طقف  َراتخاف   ، هبابسأ عیمج 

. ةلوھُسب
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ُرَفَّسلاو  ، َّيََدل اَّمم  ُّلقأ  ٌدویق  شیجلا  ِءاَّبطأ  ىَدل  ‘‘
ُحاتُیسو  . يتربخو يتَفرعَم  ُعِّسوُیس  ِِقلایَفلا  عم 

. اھنع َمَّلعتأو  ةديدج  ًةَِّیّبط  ًاباشعأ  َعمجأ  نأ  يل 
َّنأ نیَملَعت  ِتنأ   . ةَّسدَھ اي   ، تالامتحالا يف  يِرّكف 
َكلذكو  . دودحلا ىلع  ْتفِشُتكا  َةِضباقلا  مََربَرب  َةتبن 

يف اًحاجن  َزرحأ  دقو  [. ٣] ّيناطيربلا ُريَذُجلا  اًضيأ 
ِمُّلعت ىلإ  ٍةجاحب  ُنحنف   . ةَِثّللا ِرْفَح  ِراثآ  ةحفاكم 

ِّوَج يف  انھ  َكلذب  ُمایقلا  ينُِنكمي  الو   ، ديزملا
’’. حيرملا سُسَفأ 

ِدقل  ‘‘ . ًةَّدِح ِناجَّجأتت  هانیَعو   ، اھیَِفتَكب ثَّبشت  َّمُث 
نأ ِكنم  ُديرُأ   . ةَّسدَھ اي   ، انھ ِكُلمع  ىھتنا 

’’. ينیقفارُت

اھتَرغأ  ، هَماِمتھاو هَتَّبحم  ْتأرف   ، هَیلإ تَرظن  ذإو 
ْتَعمس دق  ردنَسِكلأ  مودُق  َلبق  تناك   . ةبِرجَّتلا

َناك سُقرَم  َّنأب  ىرخُأ  ًةمِداخ  ُِربخُت  اًضَرَع  اِینڤال 
َّنأب ُدعب  اًنُّقیت  َرثكأ  َنآلا  َِتتابف   . نیكايراب ارزع  ُِمّلكُي 
نأ سُقرَم  ىلع  َضِرعیل  َءاج  دق  نیكايراب  ارزَع 
ىَّتح سقرمل  لضفألا  نم  ُنوَكیسو   . ِهتنباب َجَّوزتي 

. كلذ ىلع  َِقفاوي  نأ  َةداعَّسلا  َدجي 
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َروضُح ىَّتح  يَعت  ْدُعت  مل  ایلوج  تناك  اَّم  ـ لو
ِدِصقملا نع  اھَسفن  ةَّسدَھ  َْتلءاس   ، ةَّسدَھ

. نآلا َدعب  اھئاَقِبب  همامتإ  يف  ُمِھسُت  يذلا 
اھب هللا ىتأ  هلجأ  نم  يذلا  ِببَّسلا  نع  تلءاستو 

. ًالصأ انھ  ىلإ 

. كلذ تَدارأ  يھو  يعم .’’ َيلاعت  : ‘‘ ردنَسِكلأ َلاق 
لَشَفلا ىذأ  نم  َنآلا  اھَقرغأ  اَّمم  َّرفت  نأ  ْتَدارأ 

َلعفت نأ  اھِعسُو  يف  ُدعب  اذامو   . هب روعُّشلاو 
َّالإ اھل  ْبلجي  مل  سُقرَِمل  اھَّبح  َّنإ  َّمُث  ؟  ایلوجل
ىَدل َّنإ   . ءيش ِّيأ  نع  َرِفسُِیل  َناك  ام  هَّنأل   ، َبْرَكلا
ٍةَّباش ىلع  ُلِمتشت  ًاَططُخ   ، هل ًاَططُخ  هللا 
ٍةأرما ، ال  احيرأ نم  لصألا  ِةَّيدوھي  ةلیمج  ٍةَّیحیسم 

. اھدسج يف  َبودنلا  ُلمحت  ءاجرعو 

يف َهظحال  يذلا  ِنیقيَّاللاب  ردنَسِكلأ  َعَّجشتو 
. اھعانقإ ِةلَواحُم  يف  ىضمف   ، ةَّسدَھ يَنیَع 
. مھيدِعاسُت نأ  ِكُِنكمُي  نيذلا  عیمج  يف  يِرّكف  ‘‘
، رَضَتحُت ٍةَدِحاو  ٍةأرماب  َنینتعت  ٍروھُش  ُذنم  انھ  كَّنإ 
َرثكأ وأ  اًرْشَع  يدِعاسُت  نأ  ِكُعََسي  ناك  َنیح  يف 
َنیَقبت اذاِملف   . ةَّدملا َكلت  ءانثأ  يف  َنشَِعي  يَِكل 

’’ ؟ ءالج ِّلُكب  هنم  اًسوئیَم  ُعضولا  َماد  ام  ُدعب 
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يف ًةفقاو  تناك  ول  امك  ًةفَجترُم   ، اھیَنیَع ْتَضمغأو 
. ةیتاع ٍحير  ِهجَو 

اھَھجو َنَضَتحاف   ، َباجِحلا َعفرو  يعم ’’! يلاعت  ‘‘
!’’ يعم َيلاعت   ، ةَّسدَھ  ، ًءاجر  ‘‘ . هيَدي يَتحارب 

»؟ معن  » َلوقأ نأ  ُعیطتسأ  اذاِمل ال  اي هللا،   ، ِهآ
اھَّنأ ریغ   . اھُبلق َخَرص  اذكھ  ؟ انھ ينیقبُت  اذامل 
اھاذآ امھمو  هب  تَرعش  ام  ناك  امھم  تَِملَع -

. دیعب ٍدَمأ  ُذنم  اھَرارق  ْتَذخَّتا  اھَّنأ  ُرمألا -

. اھنع ِهيََدي  َلزنأو   . هِھجو ىلع  اھَُرظن  َلاج 
ام َوھ  نايریلاڤ  سُقرَم  سیل  ْنأ  ِتنأ  ٌةنِّقیَتُمأ  ‘‘

’’ ؟ نآلا انھ  ِكیقبُي 

. باوج َنود   ، باجحلا َِتلدسأف 

َكسمأف  . هنع ُفِرصنت  اھَعََدِیل  ردنَسِكلأ  ناك  امو 
اي  ، َنیلوقت اذام   ‘‘ . ةَّدِشب اھب  َثَّبشتو  اھیَعارذب 

كُّبحُأ ِيّنأل  كلذ  ؟  ِكُّبحُأ ِيّنإ  ِكل  ُتلق  اذإ   ، ىرُت
’’ ؟ اًقرَف َكلذ  ُثِدحُي  الأ  ِكُّبحُأ ! انأ   ، ةَّسدَھ ًالعف !

اھُتاِملك َْتلعجف  ردنَسِكلأ .’’ اي   ، اًضيأ َكُّبحُأ  انأ  ‘‘
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َيوھَتف َدوعِتل   ، يلاعألا يف  ُِقّلحُت  هَحور  ُةئداھلا 
َكُّبِحُأس : ‘‘ تَفاضأ ذإ   ، ةیلاتلا ِةیناثلا  يف  ًةمَّطَحُم 
َكِّونُح ِلجأ  نمو   ، َّيلإ َِكناسحإ  ِلجأ  نم  اًمئاد 
َكعوج ِلجأ  نمو   ، مھُددع ىَصحُي  نيِرَخآ ال  ىلع 

’’ ... ّقحلا ِةَفرعم  ىلإ 

’’. ةَّيوَخألا ِةَّبحملا  نأشب  ُثَّدحتأ  نُكأ  مل  ‘‘

ِْسبنت ملو   ، ةَّقِرب هَھجو  تَّسمو   ، اھََدي ْتَّدم 
ِهآ : ‘‘ ىًسأب ْتَمستبا  َّمُث   . تاظََحل َعِضب  ٍةملكب 

. هُديرُت ام  ََكیطُعأ  نأ  ُعیطتسأ  ينَتَیل  اي   ، ردنَسِكلأ
ْتَنعطف سُقرَم .’’ ُّبِحُأ  اَملثَم  َكُّبُحأ  ال  ِيّنأ  َریغ 

َریغ  ، هيَرظانب َحیشُي  نأ  َدارأو   ، َهبلق ُتاملكلا  هذھ 
َرُظني نأ  هیلإ  ًةلِّسوتُم   ، هِّدخ ىلع  اھَدي  ْتَقبأ  اھَّنأ 

: نیَتئفادلا اھیَنیع  هانیَع  ْتَقالف   ، اذكھ َلعفو   . اھَیلإ
’’. ةَِّیّبطلا كتنھم  ُّبِحُت  اَملثم  ينُّبِحُت  َتنأ  الو  ‘‘

. ْعطَتسي مل  هَّنأ  ریغ   . لِداجُي نأ   ، كلذ َِركنُي  نأ  دارأو 
ءودُھب هَسَفن  َرَفَزف   . ّقح ىلع  تناك  اھَّنأ  َملَع  دقل 

يف ٌةعراب  ٌةقيرط  اًّقح  ِكيََدل   ‘‘ . هيَرظانب َحاشأو 
’’. ةرشابُم ِةقیقحلا  ِِدبَك  غولُب 
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اھَّنأ ول   . ایلوج يف  ًةِرّكفُم   ، ’’ اًمئاد َسیل  : ‘‘ تلاق
َِدجت نأ  اھِعسُو  يف  ناك  اَمأ   ، ةقیقحلا َِدبَك  ْتََغلب 
ُّبر اي  َكالول   ، َّمُھللا ؟  ایلوج ِبلق  ىلإ  ًالیبس 

! ةغلابلا ِةدحَولاب  ُرُعشأ  ُتنُكل 

: لاقو  ، اھََتلفأف  . يقابلاب اھَِربخُي  نأ  ردنَسِكلأ  َرَّرقو 
ٍةریصق ٍةرايز  يف  َّيلإ  نايریلاڤ  سُقرَم  َدَصَق  ‘‘

’’. ةحرابلا

’’ ؟ ديرُي ناك  اذام   ‘‘ . لبَّطلاك ُّقدي  اھُبلق  َذخأ 

ََعِطق ُِبّكرُي  هَّنإ   . ِكنع َديزملا  َفرعي  نأ  َدارأ  ‘‘
يف دِشار  َلصو  دقو   . ةَّسدَھ اي   ، اًعم ِةَّیجُحألا 

’’. ةبِسانملا ِریغ  ِةظحللا 

’’ ؟ سُقرَم هآر  لھ  ‘‘

نأ ِّيرورَّضلا  نم  اھیف  ُتيأر  ٌتاظیحُل  تناكو   ، معن ‘‘
ِكنع َهلوضُف  ُعبشُیس  سُقرَم  َّنإ   . هِمَسَِقب هَِرّكذُأ 
هل ُنَّیبتي  نیح  هُلعفیس  ام  اَّمأ   . ىرخُأب وأ  ٍةقيرطب 
َّنأ اًدبأ  يَسنت  ال  امَّنإ   . هيردأ ال  ٌرمأف   ، ِتنأ نَم 

ِكوحرط نَم  مھُسُفنأ  مُھ  صاخشألا  ءالؤھ 
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. اھَّدَخ َِتّبَرُِیل  باجِحلا  َتحت  هَدي  َّسدو  دوُسِألل .’’
’’. يعم َرثكأ  ٍنامأ  يف  َنینوكَتس  ‘‘

’’. انھ ىقبأ  نأ  ُبجي   ، كلذك ُرمألا  ناك  ول  ىَّتح  ‘‘

. اھَرارق َمرتحيو  اھَمالك  َلبقي  نأ  ًابغار   ، اھیلإ َرظن 
َةَّيأ اًمِدخَتسُم   ، اھیلع َّحلأف   . عطَتسي مل  هَّنأ  َریغ 
ولو  . ءاقبلاب اھاَّيإ  اًِعنقُم  اَھِینَثیل  هِعسُو  يف  ٍةلیسو 
نم يذلا  ببسلا  نع  هِسفن  ةلءاسُم  نع  َّفك 
َدَّرجُم َّنأ  هیلإ  ّیَخل  َلِ  ، اذكھ مزَعلا  َِدقاع  ناك  هلجأ 

... هُعفدي ناك  يذلا  وھ  اھیلع  هَقلَق 

َقمعأ اًضَرَغ  َّنأ  ًاتاتب  َقِّدصُي  وأ  َرَّوصَتِیل  ناك  امو 
. َهلمع ُلَمعي  ناك  اًماتَق  َّدشأو 

ىلإف  ، سُسفأ ُترداغ  اذإو  : ‘‘ فیَطل ٍّدََحت  يف  َلاقف 
اذامف  ، دَعب انھ  نُكأ  مل  ْنإ  ؟  اھتوم َدنع  َنیبَھَذت  َنيأ 

’’ ؟ نیلعفتس

ام يف  ریكفتلا  ىلع  ٍةرِداق  َریغ   ، اھَسأر تَّزھو 
. نھارلا َتقولا  ُزِواجُي 

انُدَحأ يمتنن  ُنحن   . ةَّسدَھ اي   ، يِرّكفُت نأ  يغبني  ‘‘
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امو هَمَّلعتن  نأ  ُنكمُي  ام  يف  يِرّكف   . رَخآلا ىلإ 
ایلوج ُلَحرت  ْنإ  ام   . نيرَخآلا ِریَِخل  َهلعفن  نأ  ُِنكمُي 

’’. ةرَداغملا ىلإ  يَِّرطضُت  ىَّتح 

’’ ؟ تنأ ُرفاسُتس  ىتم  ‘‘

َلَّوأ اھیلع  ًابِذاك   ، ’’ ةلیلق ٍماَّيأ  ِنوضُغ  يف  : ‘‘ َباجأ
َّنأ َدقتعا  هَّنأل   ، ریمض ِزخَو  ِّيأب  َرُعشي  نأ  َنود   ، ةَّرم
َعیمج ُلیحُأس   ‘‘ . ًاّیصخش اھِریَِخل  َناك  كلذ 
اھل َمستباو  ساورُتو .’’ نوغیلف  ىلع  َياضرَم 

ِةأجافملا َلوَھ  َّنأ  حضاولا  نم   ‘‘ . ةرخاس ًةماستبا 
ُقفَّتن ال  انَّنإ   . يرابخأ عامس  ىدل  امھیلع  ُعَقیس 
نَیبیبطلا ِنالاَزي  ام  امھَّنكلو   ، روُمألا نم  ٍریثك  يف 

نأ ُلِّضَفُأ  انأف   . سُسفأ يف  ِنیََملعألاو  ِنيَرھمألا 
َنوسِمَتلي مھكَرت  ىلع  ىضرملاب  امھَیلإ  َدَھعأ 

’’. نویپیلكسألا ةنھك  نم  َةنوعملا 

دقل : ‘‘ سومھَم ٍتوَصب  ًةلئاق  اھَسأر  ةَّسدَھ  تَّزھف 
’’. انھ َهلعفأ  نأ  ُفرعأ  ام  َّلك  ُتلعف 

مأ هیلإ  اًھَّجوم  ُمالكلا  ناك  ْنإ  ردنَسِكلأ  ْنَّقیتي  ملو 
مل ٌةَّوق  هتَّثحف   . اَھیِخاَرت َّسحأ  هَّنأ  َریغ   ، اھِسفن ىلإ 
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ام َّلك  ِتلعف  دقل   ‘‘ . ةصرُفلاب ِثُّبشَّتلا  ىلع  اھْكِردُي 
يلعفت نأ  ِكُعََسي  اذامف   . رََشبلا َدنع  ٌفورعم  وھ 

’’ ؟ دَعب كلذ  ىوس 

’’. ىلع هللا َلَّكوتأ  نأ  ‘‘

َرومُأ ُِبّترُأ  اَملاح  لَحرأس   ‘‘ . لمألا َبئاخ  َعَجارتف 
’’. ةدایِعلا

’’ ؟ دِشار نأشب  اذامو  : ‘‘ تلأس

’’ ؟ ةسارحلا ىَّلوتیل  انھ  ىقبیس  ‘‘

’’. كعم هْذُخ  ‘‘

، َهباحطصا ُتدرأ  ول  ىَّتح   ‘‘ . اًشوھدَم اھیلإ  َرظنف 
َِملَع دقو   ، اَمأ  . اذھ َنیفرعت  ِتنأ   . َلبَقِیل ناك  ام 
َنوكت نأ  ُِنكمُي   ، دِشار موجھ  نأشب  نآلا  سُقرَم 

دق ام  َنیفرعت  ِتنأف   . كلذ َءاقل  اًّقح  ًةدَّدھم  هُتایح 
’’. ّينامور ىلع  هَدي  ُّدمي  ٍدبَعب  َهنولعفي 

’’. كعم َبھذي  نأ  ُبجي  اًذإ  ‘‘
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’’. ِتنأ ِتبھذ  اذإ  َّالإ  َبَھذي  نل  ‘‘

َّنأ ادب  ذإ   ، قَّزمتي ام  اھیف  اھَّنأب  ةَّسدَھ  ْتَرعشف 
اھتَزَّكر يتلا  مومھلا  ىلع  ىغَطي  دِشار  َعْضَو 

. ایلوج ىلع 

اھَّلحأ هَّنأ  اًِعنتقُم   ، ردنَسِكلأ هاجر  ام  وھ  َكلذ  ناكو 
ام نأشب  َّيلإ  يلِسرأ   ‘‘ . ىلُوألا ِةَبترملا  يف 
لالخ نم  اھَّدَخ  ّبقُیل  َلِ ىنحناو  هَنيرِّرقُت .’’
انھ َديزملا  يلعَفت  نأ  ِكِعسُو  يف  َسیل   ‘‘ . باجِحلا

. ةَّسدَھ اي   ، مالِسب ُةنیكسملا  ِدُقرتْلَف   . دَعب
’’. اھلیبس يف  ِضْمَتلف 

اَّمم ًةقياضَتُم   ، ةفرُغلا ُرِداغُي  ةَّسدَھ  هَتبقار 
ىلإ ِضمَتلف  ؟  اھلیبس يف  ِضمَتلف  . َهلاق
يھ امك  ِّبرلا  ىلإ  تَھَّجوت  اھدنع  ؟  میحجلا
وھ ام  ينِرأ  ؟  لَعفأ نأ  يغبني  اذام   . اھتداع

! حیحصلا

هَقلَق نم  ٍعفادب  َمَّلكت  دق  ردنَسِكلأ  َّنأ  تَِملع 
تَّلَص ذإ  اھَّنكلو   . دشار ىلعو  اھیلع  صلاخلا 
ِّلك يف  اًمامت  اًحیحص  نُكي  مل  ام  اًئیش  َّنأ  تَِملع 
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. َهلاق ام 

اًنِماك ناك  ام  ءالَجب  ْتأرف   . ةباِجتسالا اھتَفاو  َّمُث 
يف َسُدُقلا  َحوُّرلا  َّنأل  ؛  ةحاَّرلا مَدَعب  اھروعُش  َءارو 
دق ٍءيش  ُّلك  نُكي  مل   . رمألا اھل  َفشك  اھلِخاد 

ُتوملا ىَّتح  هللا.  ىلع  ُلیحتسي  َءيش  الف   . دَّدبت
مُھ نَم  َنیبو  هَنیب  َلوحُي  نأ  ُِنكمُي  ال  ُكیشولا 
ِةَّصاخ نم  ًةَدِحاو  ُلازت  ام  ایلوج  َّلعلو   ... هتَّصاخ

نع ْتَّلخت  دق  ُنوكت   ، نآلا ةَّسدَھ  ْتَرداغ  اذإف  هللا. 
. جایتحا َّدشأ  اھیلإ  هذھ  ُجاتحت  َنیح  ایلوج 

، ِيّكش ببسب  ينْحِماس   ، هلإلا ُّبرلا  اھُّيأ 
َمِّمتُأ ىَّتح  يلخاد  يف  َكَحور  شِعنأو 
ىلع َدمَتعأ  َّالأ  ينحنما   . انھ َكَدِصقم 

. ردنَسِكلأ ِمھَف  ىلع  الو   ، يمھَف

اًكِردُم نُكي  مل  ردنَسِكلأ  َّنأ  تَملَع   ، تَماق اَّم  ـ لو
دق ناك  ام  يف  َةلِماعلاو  ةروظنملا  َریغ  ىوقلا 
الو  ، ناوَّزلا َروزُب  اًكِردُم  نُكي  مل   . ّوت اً َهلَعفي  نأ  َلواح 

تاِملَكلاب هیلإ  َسَوسَو  يذلا  َدوُقَحلا  َريرِّشلا  َّوُدَعلا 
. اھَفِعضُي ََّمث  نمو   ، اِھنھِذ يف  اھَعرزي  يكل 
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اًِنكمُم ناك  امك   . ریَخلا ُّوُدَع  َحلفُي  نأ  اًِنكمُم  ناكو 
ْتَداع ِةَمعن هللا،  ِلجأ  نم  ْنكلو   . هُتدیكَم َحجنت  نأ 
اَھناكم َّلتحَِتل  ًةركاشو - ًةعاترم  ديدج - نم  ةَّسدَھ 
. هَتيامح ىلع  ًةدِماح هللا   ، ایلوج ِريرس  ِِبناجب 

. لیَّللا ِطوبُھ  َدنع  ٍماعط  َةَّینیِص  ًةلِماح  اِینڤال  َْتلخد 
ِهب َتتأ  يذلا  َكاذ   ، َّسمُي مل  يذلا  َماعَّطلا  ِتَرَصبأو 

َُةبجولا ِنُكت  َملأ   ‘‘ . رازَع ىلإ  ْتَرظنف   ، رھُّظلا َدنِع 
’’ ؟ يتِدّیس  ، ِِكقوَِذل ًةیضرُم 

ْنكلو  ، اِینڤال اي   ، ٌةعئار َةبجولا  َّنأب  ٍنیقي  ىلع  انأ  ‘‘
ٍءيش َِبَلط  يف  ُلِسرُأس   . ّصلا نیَتَّینیِ يِذُخ  ًءاجر 
َِبلُط ام  ُةاتفلا  َِتلعفف  ًةَّدِعَتسُم .’’ ُنوكأ  امدنع 
ُموصَتس رازَع  َةِدّیسلا  َّنأ  اھتاملك  نم  ًةِملاع   ، اھنم

اِینڤال ْتَعَجر  َّمُث   . لَجألا َنیحي  نأ  ىلإ  ِيّلصُتو 
، اًرمخ ِكل  ُرِضحُأ  لھ   ‘‘ . ةیناثلا ّصلا  َةَّینیِ ِتَذخأو 

’’ ؟ يتِدّیس

’’. ةروفانلا نم  ٍدراب  ٍءام  ِتَسِطب  َسأب  ال  ‘‘

اًركُش  ‘‘ . رازَع هَْتبلط  اِمب  اِینڤال  تَعَجر   ، ةعرُِسبو
ءاملا يف  ًةفیظن  ًةقرِخ  ْتَسمغ  َّمُث  اِینڤال .’’ اي   ، ِكل
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ایلوج َّنأ  َّالإ   . قفِرب ایلوج  َهجو  َتلَسغو   . اھتَرَصعو
. قِفُت مل 

ةَّسدَھ ْتَماقف   . يلاتلا مویلا  َرْصَع  سُقرَم  ءاج 
ادب دقو   . ريرَّسلا ِبناجب  َدعق  ذإ  هل  ًةحِسفُم 
ُِرّكفُي ناك  اذإ  ام  ةَّسدَھ  َْتلَءاسَتف   ، لابلا َلوغشَم 

ام اًنئاك   ، هیف هَثِحابُِیل  نیكايراب  ارزَع  ءاج  ام  يف 
، هيَدي َنیب  َةیَِخترملا  هتخُأ  َدي  َكسمأ  َّمُث   . ناك
هَّنأ ةَّسدَھ  تَِملع   ، مَّلكت اَّم  ـ لو  . اھَھجو َبَقارو 

. يھ اھُبِطاخُي  َناك 

اھَّنإ  . لُكأت نأ  ُضفرت  َةدلاولا  َّنإ  سویلويإ  ُلوقي  ‘‘
ُلوقي وھو   . نیَنیعلا َةضَمغُم  ةفرُّشلا  ىلع  ُدعقت 
يف ُقاسَنت  مأ  ِيّلصُتو  ُموصت  َيھأ  َملعي  ال  هَّنإ 
ةَّحب يف  ٍتوَصب  َلاقو   ، هَسأر أطأطف  ةبوبیَغ .’’

امُھَدِقفأ نأ  ِكْشَو  ىلع  انأأ   ، يھلإ : ‘‘ ملألا
’’ ؟ دِحاو ٍنآ  يف  امھِیَتلَك 

ءایعإلا هھجو  ىلع  ادب  ذإ   ، ةَّسدَھ انیَع  تَقروَرغا 
نع ىَّلختن  َّالأ  بجي   ‘‘ . ِهلجأ نم  ْتمَّلأتو   . ىسألاو

ِتاِملَكلا هذھ  ْتَنَع  دقو  يِدّیس .’’  ، ءاجَّرلا
، ةئداھلا ةفرُغلا  يف  ًةغراف  تََدب  اھَّنأ  َّالإ   ، صالخإب

1068



ىلع اًحَِرطنُم  دِماھلا  ایلوج  ُلكش  َناك  ُثیح 
. ريرسلا

دق ِيّنأ  ُتبِسَح  ءاجَّرلا ! : ‘‘ نزُحب سُقرَم  لاقف 
ىلإ َلام  َّمُث  يردأ .’’ دُعأ  مل  ِيّنكلو   ، ءاجَّرلا ُتدجو 
نكادلا ِرعَّشلا  يف  ٍقفِرب  هَِعباصأ  َرَّرمو  مامألا 

ىلع َفَقو  نأ  َِثَبل  امو   . ةداسِولا ىلع  ىَقلُم  ـ لا
يف يلِسرأ   ‘‘ . ایلوج َنیبج  ًِالّبقُم  ىنحناو   ، لھم

’’. رُّیغت ُّيأ  ىرج  اذإ  يَبَلط 

. ایلوج ِبناج  ىلإ  هَّلحَم  ةَّسدَھ  تَّلحو 

انھ نيَروكذملا  نَیتابَّنلل  ناَّینیتاللا  نامسالا  . ٣
ّيناطيربلا ُريَذُجلاو   ،(Barbarum  ) مََربَرب امھ :
حیضوَّتلل انھ  امھُركذن   ،(Radix britannica)

(. رشانلا )
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يبھذلا ءانإلا 
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٥١

ىلع حابَّصلا  ُءایِض  َباسنا  ِذإ  ةفرُغلا  سُقرَم  َلخد 
ادب مك  تأرف  هیلإ  ةَّسدَھ  تَرظنو   . ةفرُّشلا ِطئاح 
دعقم ـ لا ِنع  تَماقف   . اًدودشمو ًابوحشم  هُھجو 
ىلإ ِسولجلا  نم  نَّكمتي  ىَّتح  ایلوج  ريرس  ِبناجب 

. ِهتخُأ ِبناج 

’’ ؟ رُّیََغت نم  َسیلأ  : ‘‘ لاق

’’. يِدّیس ال،  ‘‘

. لاحلا هذھ  ىلع  ماَّيأ  ُةثالث  تَضَم  : ‘‘ بائتكاب َلاقف 
نأ ىبأت  تلاز  ام   . رازَع اي   ، يِّمُأ ىلإ  يمَّلكت   ، ًءاجر
ََمظعُم ًةظِقیَتسُم  ْتَّلظ  دقو   ، ءيش َّيأ  َلُكأت 
ىَّتح ًةياِفك  ًةَّيوق  ْتَسیل  اھَّنإ   . اھیلع ٌِقلَق  انأ   . لیَّللا

’’. موصت

َریغ َلعفَِتل  تناك  امو  يِدّیس .’’  ، اھعم ِيّلَصُأس  ‘‘
ىلإ اھاعَد  هللا  َّنأب  يبیف  ْتَرعش  اذإ  هَّنأل   ، كلذ

. لَصَح امھَم   ، كلذك نُكیلف   ، ةالَّصلاو موَّصلا 
تَعضوو  ، هََتبرُك تَّسحأف   . اًقَھرُم سُقرَم  َسلجو 
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ْلَّكوت  ‘‘ . ءيَّشلا َضعب  ًةطِغاض   ، هِفتَك ىلع  اھَدي 
وھو  ، هيَدي يف  اًعیمج  ُنحن   . سُقرَم اي   ، ّبَّرلا ىلع 
يف ُلَعافتتس  ءایشألا  َعیمج  َّنأب  اَننأمط  دق 

’’. ِرّیَخلا هِدِصقم  لیبس 

’’. رازَع اي   ، ِكناميإ ُلثِم  يل  سیل  ‘‘

’’. ٍفاك ٌناميإ  َكل  ‘‘

، اھَِدي َقوف  اھَعَضیل  هَدي  َعفري  نأ  َكشوأ  ذإو 
َدنسأف  . جرختو  ، بابلا َوحن  ُجرعت  اَھبقارو   . ْتَعَجارت
هَسأر َكسمأو   . ريرَّسلا ِةَفاح  ىلع  ًابئتكُم  هیَقَفرِم 

. هرعَش يف  هَعباصأ  اًرِّرمُم   ، هيَدي َنیب 

. ىرخُأ ٍتاِملَك  ُةَّيأ  ِهتأت  مل  ْنكلو   ، ’’ ... عوسي : ‘‘ َلاق
نأ نم  ًابائتكاو  اًقاھرإ  َّدشأ  ناك  دقل  ’’ ... عوسي ‘‘
ماَّيألا ِنوضُغ  يفف   . بْسَحف َِرّكفُي  وأ   ، ِيّلصُي
هَّمُأ َّنأ  ادب   ، تابُّسلا يف  ایلوج  َتلخد  ُذنم   ، ةثالثلا
نأ هیلعو   ، امھیَتِلك امھُدِقفیس  هَّنإ   . يوَذت اًضيأ 

. كلذب َِمّلسُي 

. دَعب ىرخُأ  ًةَّرم  هُبلق  َحاص  ... ! عوسي
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َنیبج َّسمو   ، ةفرُّشلا نم  ٌقیقر  ٌمیسن  َلَخد 
، اًفیفخ اًسََفن  هنم  تَقَّشنتف   . فطُل ِةسمَھَك  ایلوج 
، اھیَنیَع تَحتف  ذإو   . هَوحن اھَسأر  ًةريدُم   ، تَرَفز َّمُث 
يف هُسأرو  اھريرس  ِبناجب  اًسلاج  سُقرَم  تَرصبأ 

، هتئیَھ يف  ًايداب  ديدَّشلا  ُبائتكالا  ناك   . َهيَدي
، اھِعباصأ ِسوؤرب  هتَّسمو   ، نَھَوب اھَدي  تَّدمف 
َعفرو ًالیلق  سُقرَم  َلفجأف   . َهیساوت نأ  ًةیِغتبُم 

. اھیلإ اًقِّدَحُم   ، ’’ ایلوج : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  َلاقو   . هَسأر

َكسمأف َكِعوجِرب .’’ ٌةرورسَم  انأ  : ‘‘ ةَّقِرب تلاق 
اھانیَع ْتَقروَرغاف   . اھاَّيإ ًِالّبقُم  اھب  َثَّبشتو   ، اھََدي
هِھجو ِةيؤر  نع  اھیَنیَع  عومُّدلا  ِتَشعأ  ىَّتح 

اي هللا،  ، هوُأ  . ءيش ِّلك  َمغُر  ًالعف  اھَّبحأ  دقل   . ءالَجب
! ًالعف اھَّبحأ  دقل 

. بيرغ ٍوحن  ىلع  ٌشعنُم   ، ٌمیسن اھَھجو  َسمال 
َكلت َّنأ  ول  امك   ، اًّدج ٌةفیفخو  ٌةفیعض  اھَّنأب  تَرعشف 
اًدیعب اَھلِمحتو  اھَعفرت  نأ  ُِنكمُي  َةفیطَّللا  َحيِّرلا 

ذإ  . ةَّدعَتسُم نُكت  مل  اھَّنأ  ریغ   . فيرخ ِةقَرَوك 
كلت اَھلِمحت  نأ  ُنكمي  ٍناكم  ِّيأ  ىلإ  َتیِشَخ 
اھیلع ُِقبطُت  ًةیغاط  ًةملُظ  َّنأ  اھل  اََدبو   . حيرلا
ًةظحل َولو   ، َّفخي مل  اھبلق  يف  َلِقّثلا  َّنأو   ، اھُقِّوطُتو
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. ةدِحاو

، ءيش ِّلُك  لجأ  نم  اًّدج  ٌةفسآ  انأ  : ‘‘ اًسمَھ َْتلاق 
’’. سُقرَم اي 

دق ٍءيش  ُّلك   . ایلوج اي   ، ِكُحماسُأ انأ   . اذھ ُفِرعأ  ‘‘
’’. َيِسُن

’’. ةلوھُّسلا َكِلتب  َرمألا  َتیل   ، هآ ‘‘

. ایلوُج اي   ، َّيلإ يغصأ   . يتریغص اي   ، كلذك وھ  ‘‘
اًّدج ٌةریثك  ٌرومُأ  َّيََدلو   ، اًّدج ًاّیبغ  ُتنك  اَملاَطل 

. اًّدج ًالیلق  يقابلا  ُتقولا  ناك  امَّنإ  اھب .’’ ِكُِربخُأ 
ِكل يكَحت  ةَّسدَھ  تناك  َفیك  نيرَّكذتت  لھ  ‘‘

.’’ يتَِّصق ةَِّصق - ِكل  يكحأ  نأ  ُديرُأ  انأ  ؟  اًصَِصق
َنیح  ، امور ماَّيأ  نم  ًائدتبُم   ، يكحي أدب  ََّمث  نمو 
َلتُقو  ، ةدحاو ٍةنس  نوضغ  يف  ةرِطابأ  ُةثالث  ََكلَم 

، ءاِسّنلل هتوھش  نأشب  َمَّلكتو   . هئاقدصأ ُفِصن 
، ركُّسلاو ِبرُّشلاو   ، اًّدج ةليوطلا  ِمئالولا  نأشبو 

ِعابشإل اَھلمعَتسا  يتلا  ِروُمألا  َكِلت  ِّلك   ... باعلألاو
ِلوقلا ىضَتقُمب  َشاع  دقل   . ِهلخاد يف  ِعوُجلا 

’’. تومن اًدغ  انَّنأل   ، ْحَرمنو ْبَرشنو  ْلُكأِنل   ‘‘ روثأملا
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َغارفلا َّدس  الو   ، هِْعبشُي مل  ٍءيش  َّيأ  َّنأ  َریغ 
. ِهلخاد يف  َملؤملا 

َنمِض ٍلبَِحب  ًةطوبرَم   ، مَھتایح ةَّسدَھ  َتلخد  َّمُث 
ِةنيدم يف  َةلِماكلا  ِةدابإلا  نم  نيرخآ  َنیجان 

. اھاَّيإ ِكَتطعأو  ُةِدلاولا  اھْترتشا  ِدقل   ‘‘ . سدُقلا
ِمغُّرلا ىلعف   . فلتخُم ٌءيش  ةيادبلا  نم  اھیف  ناكو 

مكو  . ِتفال ٌمالَس  اھَحسم  دقف   ، هتَدباك ام  ِّلك  نم 
رَمَقلا ءوَضب  ةرانُم  ـ لا ةقيدحلا  يف  ًالَیل  اھُتدجو 

’’. اًعیمج اِنلجأل   . يلجأل  . ِِكلجأل هللا.  ىلإ  ِيّلصُت 
. هيََدي َنیب  ِهتخُأ  ََدي  ًاطِغاض   ، َدَّھنت َّمُث 

أزھَتسا يذلا  َدیحولا  َصخَّشلا  ِتنأ  ينوكت  مل  ‘‘
’’. اھب

نم ًةیتآ  ىلعألا  قاوِّرلا  يف  ةَّسدَھ  تَجَرع 
، حوتفملا ایلوج  باب  نم  َْتبرتقا  ِذإو   . يبیف عجاھَم 
، ءودُھب َتلخدف   . حوضُو َنود  ُمَّلكتي  سُقرَم  تَعِمس 
دقو  . نیَتحوتفَم ایلوج  يَنیَع  ْتأر  ذإ  اھُبلق  َبثوو 
وھو  ، سُقرَم ىلإ  ٍهاِبتناب  يغصُت  ایلوج  تناك 
ٍخیَش نأشبو   ، سدُقلا ةنيدم  ِبارَخ  نأشب  اھُِربخُي 
رادج نم  يقابلا  ریخألا  ءزُجلا  ِبناجب  ًایكاب  َفقو 

1075



. لكیھلا

َّمُث  . ةفرُغلا رازَع  َتلخد  ذإ  هَرظن  سُقرَم  َعفر 
ِصوصُّللا ءاِدتعِاب  هتخُأ  اًِربخُم   ، مالكلا َفنأتسا 

َذقنأ فیك  ىكحو   . احيرأ ىلإ  قيرطلا  يف  هیلع 
اِمب هُتربخأ  دقل   ‘‘ . َهتایح اثاَفت  هُتنباو  نیكايراب  ارزَع 
اي  ، رَّیغتي هُتيأرو   ، ّبَّرلا نأشب  ةَّسدَھ  ينْتربخأ 

’’. ایلوج

هتوص يف  ةَِديازَتملا  َةفِطاعلا  ةَّسدَھ  ْتَعِمس 
ِةيرق ىلإ  قيرطلا  يف  هریَسب  هَتخُأ  َربخأ  اَّم  لـ

. اھِزاَّكُع ىلع  اھُدي  َتبِحُشو   . نیيان

، هیف ةَّسدَھ  ْتَشاع  يذلا  ِتیبلا  ىلع  ُترثع  ‘‘
َّمُث  ، لِالّتلا ِبناوج  ىلع  ُفوطأ  ُتنكو   . هیلإ ُتيَوأو 
َّدُب ال   . ىسنأو َلَمثأ  ىَّتح  ُبرشأو  اًرمخ  يرتشأ 

ينوكرت دقف   . ًانونجم ينوبسَح  ةيرقلا  َلھأ  َّنأ 
ِةلءاسُم ىلع  ٍدِحاو  ُّيأ  ؤرجي  ملو   . ينأشو

يف َتبأد  ًةدِحاو  اًزوجع  ًةأرما  ادع  ام   . ّينامور
’’. ةروُبَد  ‘‘ . ةظیلَغ ًةكحِض  َكِحَضو  ’’ ... يتََقياضُم

نم رَخآلا  ِبناجلا  ىلع  ًةِلقاثتُم  ةَّسدَھ  تَسلج 

1076



نع اھََرظن  ایلوج  َلِّوحُت  نأ  َنوُدو   . ایلوج ريرس 
. اھتَدجو ىَّتح  ةَّسدَھ  ِدي  نع  اھُدي  ْتَثحب   ، سُقرَم
ِلالخ نم  سُقرَم  ىلإ  تَرظنف  ةَّسدَھ  اَّمأ 

. اھِعومدو  ... اِھباجح

ةروُبَد هَتبَحطصا  فیك  يكحي  سُقرَم  ىضمو 
ةریَحُب ىلإ  ًالوزُن  هَتلسرأو  ِّلَّتلا  ِبناج  ىلإ  اًجراخ 

سویلینرُك َّمُث   ، سُتیلكاراپ َلباق  ُثیح   ، لیلجلا
. موحانَرْفَك يف  اًقِحال 

اًروعش ُتفَرَع  دق  ُّطَق  ُتنك  ام  : ‘‘ لاق نأ  َِثَبل  امو 
ُحَرَفلا  . ةَّيِّرحلا  . ایلوج اي   ، َمویلا َكلذ  ينَرمغ  يذلاك 
يتایح َّلُك  اًتْیَم  ُتنُك  ِيّنأَكل   . لقَع َّلك  ُقوفي  يذلا 
ىلع ٍةَّقِرب  هَدي  َعضوو  ًاّیح .’’ ُتِمقُأ  ًةأجف  َّمُث 
ِتنأ  ، َروعَّشلا اذھب  يرعشُت  نأ  ِكُِنكمُي   ‘‘ . اِھنیبَج

’’. اًضيأ

. انأ هُتلعف  ام  ْلَعفت  مل  َتنأ  : ‘‘ نزُحب ایلوج  تلاقف 
’’. انأ ُتأطخأ  امك  ُّطَق  ْئطخُت  مل  تنأ 

، ئطخُن انُّلك  ُنحن   ‘‘ . قفِِرب اھَدي  ةَّسدَھ  َتطغضو 
هللا َّنإ   . ىرخُأ نم  َربكأ  ٍةَّیطَخ  نم  امو   ، ایلوج اي 
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َلسرأ َكلذل   . ةدِحاو ًةرِظن  اِھّلُك  اياطخلا  ىلإ  ُرظني 
’’. اَّنم ٍدِحاو  ِّلُك  نع   ... اَّنع َرِّفكُیل  َعوسي 

ْتَعفرو عومُّدلل  اًسبَح  اھیَنیَعب  ایلوج  تَفَرطف 
نأ امُكِالك  ناعیطَتَست  ال   ‘‘ . فقَّسلا َوحن  اھَرظن 

’’. ةريِّرِشف انأ  اَّمأ   . ناِحلاص امُتنأ   . امھفت

اھَینذُأ ْحَتفا   ، َّمُھَّللا ایلوج .’’ : ‘‘ ةَّسدَھ َتلاق 
َةأرملا نيرَّكذتت  لھ  !‘‘ اھبلقب َعَمست  ىَّتح 
َميرم َنيرَّكذتت  لھ  ؟  رئبلا َدنع  ةَّيرِماَّسلا 
َفَرَع ٍصخش  َلَّوأ  ُةَّيرماَّسلا  َِتناك  دقل  ؟  ةَّیلدجملا
َفرع ٍصخش  َلَّوأ  ُميرمو   ، حیسملا وھ  َعوسي  َّنأ 

’’. ًاّیح ِربقلا  نم  ماق  دق  هَّنأ 

. َملعت ال  اھَّنإ   . مھفت ال  ُرازَع  : ‘‘ اھیخأل ایلوج  َتلاقو 
َمَّلكتأ نأ  ُّطَق  ِيّنم  دِرُت  مل  َكَّنأ  ُفِرعأ  انأ   ، سُقرَم ِهآ 
َكلامتأ نأ  ُعیطتسأ  ال  ْنكلو   ، ىرخُأ ًةَّرم  اھنأشب 

. رمألا يف  ِریكفتلا  ِنع  َّفُكأ  نأ  ُعیطتسأ  . ال  يسفن
’’ ... عیطتسأ ال 

’’. هیلوقت نأ  ِبَجي  ام  يلوُق   ، اًذإ ‘‘
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ًةرِعاش  ، ديدج نم  ِفقَّسلا  ىلإ  اھَرظن  تَعفرف 
يتقيدص تناك  دقل   ‘‘ تَسمھو  . عایَّضلاو سؤبلاب 
ةَّیطخلاب ْتَفرتعا  ِذإ  ُِفجتري  اھُمَف  َذخأو  ةلَّضفملا .’’

، ينتَّبحأ دقل   ‘‘ . غلاب ٍوحن  ىلع  اھبلق  َتلقثأ  يتلا 
ِيّنأل  ، تومِتل نیبراحملا  ةحاس  ىلإ  اھب  ُتثعب  انأو 
ُتلتق اَّم  لـ اًضيأ  َّبحلا  ُتلتق  امَّبرلو   . اًرویَغ ُتنُك 

’’. ةَّسدَھ

سُقرَم َرظنو   . ةھودشم اھَّنأكو   ، رازَع ْتَعَجارت 
. اھبارِطضاب اًرِعاش   ، اھَیلإ

ىلإ ْتَرظن  ذإ  عومُّدلل  اًسبَح  اھیَنیَعب  ایلوج  تَفرطو 
ُبُلطت َكُتعِمَس   . اھَتَببحأ دقل   ، سُقرَم  ‘‘ . اھیخأ
ِيّنإ جَّردملا  ىلع  كل  ُتلق   . كب َجَّوزتت  نأ  اھیلإ 
ُرمألا َلمَتشا  ِنكلو   ، كْتَضفر اھَّنأل  اَھلتقم  ُترَّبد 
تناك اھَّنأل  ةَّسدَھ  ُتلتق  دقل   . كلذ نم  َرثكأ  ىلع 
تناك  . ةفیطل تناك   . ةنیمأ تناك   . انأ ُهنُكأ  مل  ام  َّلُك 

وأ  ، اھل يَتلماعُم  ِةَّیفیك  نع  َرظَّنلا  ِفرَصبو   . ةرِھاط
ْرَّیغتت مل   ، اھل سُميرپو  هابالاك  ِةلَماعُم  ِةَّیفیك  نع 

’’. ّطق

. اھب تَثَّبشتو  سُقرَم  ِدي  نع  اًثحب  ایلوج  تَسَّملت 
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انأو  . سُقرَم اي  ال»،   » كل لوقت  نأ  اھیلع  َّقش  دقل  ‘‘
اًّدج ًابضاغ  َتنُك  دقف   . كلذ ْدِقتعت  مل  كَّنأ  َُملعأ 
َلصح كلذ  َّنكلو   . ِكترَداغُم دنع  ينََرت  مل  كَّنإ  ىَّتح 
ىلع ٌةیثاج  اھب  اذإو   ، يتَفرُغ ىلإ  ُترظن  دقل   . ًالعف

’’. كَِربخُأ نأ  دِرُأ  مل  امَّنإ   . يكبت اھیَتبكُر 

. هَسأر سُقرَم  أطأط 

. اھُھلإ ينْحِماسُیل   ‘‘ . تَرَّكذت ذإ  اًضيأ  ایلوج  تَكبو 
ُرمألا َيضُق  َنیحو   ، َْتتام اَّم  ًةِفتاھ لـ ُتسلج  دقل 

نأ َّالإ  ِيّنم  ناك  ام   ، َتبھذ دق  َتنأ  َتنُكو   ، تتامو
كلت َةرجمز  ُعمسأ  ُتَللظ   . اًرارَكتو اًرارِم  ُتقَعَز 
ىلع ًةحورطَم  اھارأ  نأ  ُتعطَتساو   ، دوسألا

اي  ، هآ  . ُتِملَع  ، معن  . ُتلعف ام  ُتِملَع  دقل   . لمَّرلا
هابالاكو سُميرپ  يب  أزھتسا  ِدقو  ملعأ . انأ  هللا، 

’’. كلذ لجأ  نم 

! َحَماسُأ نأ  ِنكمُي  ال   ‘‘ . ءاكُبلا عم  ُشَعتَرت  تناكو 
؟ هَتلتق ٍصخَش  نم  ةحَماسملا  ُبلطت  فیك 
، يَتطلَغ ُةطلَغلاو   ، َتلحر دقل   ، هآ  . ةتْیَم ةَّسدَھ 

’’. انأ يتطلغ 
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اھیطعأ : ‘‘ لاقو  . اًّمَتغُم رازَع  ىلإ  سُقرَم  َرظن 
ِةيزعَِتل رخآ  ٍلیبس  َّيأ  ٍفِراع  َریغ   ، ’’ حاَّفُل َةعرج 
. هِسفن ىلع  َِملألا  نم  ٍديزم  ِریفوَِتل  الو   ، ِهتخُأ

يدحو ينكُرتا   ‘‘ . ةَّدِشب ُدِعتَرت  ةَّسدَھ  تناك 
’’. يِدّیس  ، اھعم

’’! ام اًئیش  اھیطعأ   ، ِكل ًاّبت  ‘‘

- رمألاو ِحاحلإلاب  ٌمَعفُم  قیقَّرلا  اھُتوصو  تلاقف -
’’. ُتبلط ام  ْلَعفا   ، ًءاجر ‘‘

ال : ‘‘ ًةیكاب َتلاق   ، ماقو اھَدي  سُقرَم  َتلفأ  اَّم  ـ لو
’’. ةفئاخ انأ   . ينكُرتت

!’’ ْبَھذا ‘‘

هَتِیبلت ِرْدَقب  ِنزُحلا  نم  َّرفي  يك   ، سُقرَم فَرصناو 
نيزبارَّدلاب ثَّبشتو  اًدِعتبُم  َجَرَخف   . رازَع َبلط 
َةرطیَّسلا َدیعتسي  نأ  ًالِواحُم   ، ایلوج ِةفرُغ  َِلباقُم 

هْتَفَرتقا ام  َناك  اذھ  نم  ٍطِسق  ُّيأ   . هِفطاوع ىلع 
؟ هاَدي
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َجتَني نأ  َبجو  ِتوملا  نم  ٍرادقِم  ُّيأ   ، زيزَعلا َّمُھَّللا 
؟ هامع نم 

ًةِتّبرُم تلاقو -  . ريرَّسلا ِةفاح  ىلع  ةَّسدَھ  تَسلج 
. يتِدّیس  ، نآلا ِيّنئمطت  نأ  ُِبجي  - ‘‘ ایلوج َنیبج 
نأ ُبجي  نكلو   ، لیلق َدعب  َدوَعِیل  سُقرَم  وعدأس 

’’. دارفنا ىلع  ِكَِمّلَكُأ 

انأ  ‘‘ . ایلوج َدي  َتلزنأ  ذإ  اِھبلق  ُتاَّقد  تعَراست 
َةلیئضلا َةسبَعلا  ِتحملو  ایلوج .’’ اي   ، ِكُحِماسُأ

ُعَفرت يھو   ، ًةیناث َتلاقف   . ایلوج نیبج  ىلع  ُقفخت 
’’. ِكُحِماسُأ انأ  : ‘‘ باجِحلا

تأر ذإ   ، اھْفِرعت َملف   ، اھیلإ ایلوج  تَقَّدَح   ، رمألا َلَّوأ 
يف تَرظن  َّمُث   . ةھِّوَشملا َةبیھرلا  َبودُّنلا  طَقف 
ىلع اتَنَمیَھ  ىَّتح  اھانیَع  تَعسَّتاف   ، رازَع يَنیَع 

تَشمكنا  ، اھَسََفن ْتَقھش  ذإو   . بحاشلا اھِھجو 
. ًةبوعرَم

، اھُسفن َيھ  َفوخلا  ِتََشياع  دق  ةَّسدَھ  تناك 
: َتلاقف  . سانلا ىلع  هل  يذلا  َناطلُّسلا  ِتَفَرعو 
انأ  . اًَحبَش ُتسل  انأ   . ایلوج اي   ، ِيّنم يفاخت  ال  ‘‘
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’’. ِكُّبحُأ انأو   ، ٌةَّیح

ُتيأر دقل   . ةتْیَم ِتنأ   ‘‘ . اًعيرس ایلوج  سُّفنت  ناكو 
’’. ِكَمَد ُتدھاش  دقل   . دَسألا

، ردنَسِكلأ ىلإ  هللا  َمَّلكتو   . ةغلاب ًةباصإ  ُتبِصُأ  ‘‘
ْتَعضوو شیعأ .’’ يكل   ، توملا باب  َدنع  يَنبلطف 

’’. ِكُّبحُأ انأ   ‘‘ . ایلوج ِدي  َقوف  ٍةَّقِرب  اھَدي 

اھَدي تَّدم  ٍةشِعترُم  َعباصأبو   ، ’’ ... هآ : ‘‘ ایلوُج َتلاق 
انأ  ، ةَّسدَھ ِهآ   . ةفِسآ انأ   ‘‘ . ةَّسدَھ َهجو  تَّسمو 
انأ  . ةفِسآ انأ   ‘‘ . اًدَّدَجُم تََكبو  اًّدج .’’ ٌةفِسآ 

’’. ةفِسآ

دقو نآلا .’’ َدَعب  ًةفِسآ  ينوَكت  ال   ، ایلوج اي   ، هوُأ ‘‘
ِرُّثأتلاب هِشاعترا  َمغُر   ، ًاّیلج ةَّسدَھ  ُتوَص  ناك 

َلبق ءيش  ِّلكب  ِكُتحماس  دقل   ‘‘ . ّيفطاعلا
ُتكراب دقل   . ًالصأ َنیبراحملا  ِةحاس  ىلإ  يمُّدقت 

ىلإ يلاسرإ  ِةطساوب   ، ِكتطساوب هَّنأل  ِكَمسا 
تثَّدحو يفوَخ .’’ نم  هللا  ينرَّرح   ، جَّردملا ةحاس 

نمو سدُقلا  ِةنيدم  يف  اھفوخ  نأشب  ایلوج 
اھَتثَّدح امك   . ةَّیحیسم اھَّنأ  ٌدَحأ  َفَرَع  اذإ  ِداھطضالا 
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ایلوج ىلإ  لیجنإلا  ِةراشب  ِلاصيإل  اھِحاِفك  نأشب 
َّيأ َِملعُت  نأ  ًةفئاخ  َتناك  نیح  يف   ، اھتلئاعو

. حیسملاب اِھناميإب  ٍصخش 

ُتقلطأو  . ِكُتبرض ِيّنإ  َّمُث  : ‘‘ ًةِلجَخ  ، ایلوج تلاقو 
َنكمأ َفیكف  ِكُتمتشو .’’  ، ةنیھُم ًاباقلأ  ِكیلع 
َنَكمأ َفیك  ؟  اھتَّبحأ اھَّنإ  َلوقت  نأ  ُدَعب  ةَّسدَھ 

؟ كلذ

ال  ‘‘ . اھَتَحار َتلَّبقو   ، ایلوج َدي  ةَّسدَھ  َْتلواَنت 
ُّمھأ ىرخُأ  ٌنوؤش  انيََدل  ُدَعب ! كلذ  يف  يِرّكفُت 

. اًمئاد ِكلجأل  ُتیَّلص  دقل   . يراتخت نأ  ِكیلع   . نآلا
لھ  . َِكبلقو ِكیَنیع  َحَتفي  نأ  هللا  ىلإ  ُتعَّرضت  دقل 

’’ ؟ عوسیب َنینِمؤت 

ِلِقثب ًةرعاش  ةَّسدَھ ’’!  ، هوأ : ‘‘ ایلوج تلاقف 
، هَدوجُو َِركنُأ  نأ  ينُِنكمُي  َفیك   ‘‘ . حازني اھلامحأ 
َّمُث ؟ ’’ توملا نم  ِكَذِقنُي  نأ  َعاطتسا  هَدحو  وھو 
انأ  . اًّدج ٌةرورسم  انأ   ‘‘ . اھیَتفشو اھَّدَخ  ْتَسمال 
ُثیَحب اًّدج  اًریثك  ِكَّبحأ  ِكَعوسي  َّنأل  اًّدج  ٌةرورسم 

’’. نیتومت ِكْلَعجي  مل 
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اي  ، يعوسي ال   ‘‘ . ةَّسدَھ يَنیَع  ُعومُّدلا  ِتَرمغ 
ىلع هللا  ِقبُي  مل  ؟  نيََرت الأ  انُعوسي . لب   ، ایلوج

.’’ تنأ ِكلجأل  اھیلع  ىقبأ  لب   ، انأ يلجأل  يتایح 

ٍةَّرَم َلَّوأو   ، ًةھودشَم اھیَنیَعب  ایلوج  تَفَرط 
. ءاجَّرلا اھَرَمغ   ، َرَّكذتت نأ  تَعاطَتسا 

ٍببس ِّيأل   ‘‘ . َبِحاشلا ایلوج  َّدَخ  ةَّسدَھ  تَّسمو 
ُّيأ ؟  هذھك ًةَزجعُم  َعنص  دق  َنوكي هللا  نأ  ُِنكمُي  َرَخآ 
َرَخآ ٍببس  ِّيألو  ؟  دَجوي نأ  ُِنكمُي  َرَخآ  ٍدِصقم 

’’ ؟ ِِكلجأل انھ  ىلإ  ينُلِسرُي 

’’ ؟ ناك ام  ِّلك  َمغُر   ‘‘ . ایلوج ُهجو  َرَّجحتف 

وھ َكلذ  معن !  ، هوُأ  ‘‘ . اًحَرَف ٍةَّقِرب  ةَّسدَھ  تَكِحض 
ٍماكحإب ایلوج  يََدي  ْتَكسمأو  اًّقح ’’! ُريدقلا  هللا 
ِتفرتعا دقل  انُّبِحُي ! وھ   ، انِسُفنأ َمغُر   ‘‘ . اھيَدي َنیب 

ام ؟  هب ِكناميإب  نیفرتَعت  لھف   . ایلوج اي   ، ِكاياطخب
اي  ، هیلِخدأف  . ِكتایح َّلُك  ِِكبلق  َباب  ُعرقي  ُّبرلا  ُلازي 

!’’ هیلِخدأ  . ایلوج  ، ًءاجر  . ةبوبحم

’’ ؟ كلذ َلعفأ  َّالأ  ينُِنكمُي  فیك  : ‘‘ ایلوج تلاق 
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يف ُّعشُت  َةَّبحملا  ًةرِظانو   ، ةَّسدھ َِدیب  ًةِثّبشتُم 
يھ امَنیبو  ًءاجر ’’!  ، عوسي اي  هللا،  اي   ‘‘ . اھیَنیَع
َلَخد ام  اًئیش  َّنأك  َناك   ، دَعب تاِملَكلا  هذھب  هَّوفتت 
اًرِماغ  ، اھاَّيإ اًِعفار   ، اھاَّيإ اًئلام   ، اًعِرسُم اَھناِیك 
اھَّنأ ُّسِحُت  اھب  اذإو   . ُّفَخأ اھَّنأ  ُّسِحُت  اِھب  اذإف   . اھاَّيإ

. اًّدج اًّدج  ٌةفیعض   ، ةفیعض اھَّنأب  ْتَرعش  دقو   . ةَّرُح
ٍرمأ نم  َهل  اي  : ‘‘ ًةدِّھنتُم َتلاق  َّمُث   . اھَُدي تَختراو 

!’’ اًّدج ٍلھَس 

، ْظِقیَتسا : ‘‘ ْتَمستباو  ، ایلوج َّدخ  ةَّسدَھ  تتَّبر 
َكل َءيضُیف   ، تاومألا َنم  ْمُقو   ، مئاَّنلا اھُّيأ 

’’. حیسملا

َّالأ بجي   ‘‘ . اھبلق ىلإ  ةَّسدَھ  َدي  ایلوج  تَّمضو 
’’. اذكھ اًّدج  ًالھَس  ُرمألا  َنوكي 

’’. هَّلك َلَمَعلا  ُحیسملا  َلِمَع  دقل  ‘‘

ءارو نم  ٌتوَص  َلاق  اذكھ  دَّمَعُت ’’! نأ  بجي  ‘‘
. اھُبلق َزَفق  دقو   ، ءيَّشلا َضعب  ْتَدَمجف   ، ةَّسدَھ

اھَھجو تَّطغو  ایلوج  َدي  ْتَتلفأف  سُقرَم ! هَّنإ 
. ًةعِرسُم ِباِقّنلاب 
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ُزَِخي َُملألاو  تَماق  َّمُث  ’’ ، معن : ‘‘ شِعار ٍتوَصب  تلاقو 
، اھزاَّكُعب ْتَكسمأ  ذإو   . اًدوعُص َةمیقَّسلا  اَھلجِر 
ول ؟  اھَھجو ىأر  لھ   . ريرَّسلا نع  ًةدِعتبُم  َْتطَخ 

. كلذ َقیطُت  نأ  اھَنكمأ  ام   ، هآر

َسُقرَِمل ًةمِستبُم  ةَّیح ’’! ةَّسدَھ  : ‘‘ ایلوج تلاق 
. اھَوحن ىَنحنا  ِذإ  ًةقِرشُم  ًةماِستبا 

نیَتقِرشُم اھیَنیَع  ىأر  نأ  ُّطق  هل  ِْقبسي  مل 
’’. ُتعمَس دقل   . ایلوج  ، َملعأ انأ   ‘‘ . مویلا امھلاحك 
ول ُهَّنأ  َملَع  ذإ   ، ةَّسدَھ ىلإ  َرُظني  نأ  ْعطَتسي  ملو 
ََببس َفِرعي  نأ  َدارأو  ءيش  َّلك  َيسَنل   ، كلذ َلَعف 

، ةقئاف ٍةَّدِشب  هُبلق  َّقد  دقل   . هنَع اھَھجو  اھئافخإ 
ُحَرَفلا ِهلِخاد  يف  َشاجو   . ًةأجف هُقلح  َّفَجو 
؟ اذامل ةدحاو : ٍةِملَكب  هُنھِذ  َخَرصو   ، بَضَغلاو

اھَّنإ هل  لُقت  مل  اذامل  ؟  هل اھَسفن  ْفشكت  مل  اذامل 
؟ هِسأي يف  هتَكرت  اذامل  ؟  ةَّیح

ةبوجألا ىلع  ِلوصحلا  َتقو  نُكي  مل  َنآلا  ِنكلو 
زیكرتلا َتقو  َنآلا  َناك  امَّنإ   . اًتیمَتسُم اھَدارأ  يتلا 
ةَّسدَھ ىلإ  ًةدحاو  ًةرظن  َّنأ  َملع  دقف   . ایلوج ىلع 
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اِھتجاح يف  ایلوج  ىسني  َهلعجت  نأب  ًةلیفك  تناك 
َمَّلكت الو   ، اھَوحن ْتِفتلي  مل  ََّمث  نمو   ... اًّدج ِةَّساملا 
اھاَّيإ اًّماض   ، بْسَحف ِهیَعارِذب  هَتخُأ  َلَمح  لب   ، اھیلإ
تََدب ىَّتح   ، اًّدج ًةفیفخ  ایلوج  تناك  دقو   . ِهبلق ىلإ 

. هیَعارِذ ىلع  ٍةلفِطك 

’’. يعم َيلاعت   ‘‘ . ةَّسدَھ َوحن  اھََدي  ایلوج  تَّدم 

نأ َنود   ، ’’ امُكب ُقَحلأس  : ‘‘ ًةلئاق ةَّسدَھ  اھَتنأمطف 
َدنع وھ  َدَّدرتو   . سُقرَم ِهجو  ىلإ  رظَّنلا  نم  َنَّكمتت 

، ينرِظتنت ال  : ‘‘ تلاقف  . اھَوحن َتَفَتلا  َّمُث   ، بابلا
!’’ نآلا ِبَھذا   . ْبَھذا  . يِدّیس

ًالوزُن َّمُث   ، ىلعألا ِقاوِّرلا  يف  ایلوج  سُقرَم  َلَمح 
ُروُن ناك  يذلا  لْياتسيَرپلا  ََربعو   . جَرَّدلا ىلع 
ىلإ ّدؤي  يِ رَخآ  اًقاوِر  ََطبھ  َّمُث   ، هُرمغي ِسمَّشلا 

. رِطانقلا اھولَعت  ىرخُأ  ٍتاَّرمم  َربع  ةلئاعلا  تاماَّمح 
ِدقو  . ةَّیماخُّرلا ِتاجرَّدلا  َلَزن   ، َهلدنَص َعلخي  نأ  َنودو 
ًةِلّلبُم  ، هیَكِرَوو هيَذِخَف  لوَح  ُةدرابلا  ُهایملا  ِتَعفترا 

. قیقَّرلا ایلوج  َءادر 

اذإ هللا  ينْحِماسُیل  : ‘‘ ٍلاع ٍتوَصب  سُقرَم  َلاق 
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سیل ْنكلو   ، رمألا اذھب  يمایقب  يدودُح  ُتیَّطخت 
هَسأر ىَنَح  ذإ  ًالیلق  ایلوج  َعفرو  يریَغ .’’ ٌدَحأ  انھ 

. اھاَّيإ ّطَغُم  اًسِ  ، ءاملا يف  هَتخُأ  َلزنأ  َّمُث   . اَھلَّبقو
حوُّرلاو نبالاو  بآلا  ِمْسِاب  ِكُدِّمَعُأ  : ‘‘ لاقو
اھِھجو نم  ُءاملا  ىَرجف   ، اھَعفر َّمُث  سُدُقلا .’’

، حیسملا عم  ِتِنفُد  دقل   ‘‘ . اھِمسِجو اھِرعشو 
’’. ةایحلا ِةَّدج  يف  ًةیناث  ِتِمقُأو 

ْتََدبو سُقرَم ’’!  ، هوُأ : ‘‘ ًةِبّجعتُم  ، ٍةَّقِرب ایلوج  تلاق 
ىلع نَیتِزّكرُم   ، هءارو ام  ىلإ  نَیترِظان  اھانیَع 

. هاري نأ  ْعطَتسي  مل  ٍءيش 

ىَّتح اًعجار   ، هایملا َربع  هَقيرط  سُقرَم  َّقش  َّمُث 
ِةَفاح ىلع  َدَعق  َّمُث   ، جَرَّدلا َدعصو   . جرَّدلا ىلإ  َلصو 

. هنضح يف  ٌةَّرقَتسُم  هُتخُأو   ، ةكِربلا

َْتلخد ذإ  هَرظن  عَفرف   ، ةَّسدھ ىطُخ  َعْقَو  َعمسو 
ْتَعباتو  . اًديدش ّقَد  اً هُبلق  َّقَدف   . ماَّمحلا َةفرُغ 
َّيماخُّرلا َطَالبلا  ًةعراق   ، دُّدَرت َدعب  هَوحن  اھریَس 

َدَّدرتو رمألا ’’! َيضُق  : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  َلاقف   . اھزاَّكُعب
ِةاَّشغملا ِناردُجلا  ىلع  اًقیقر  هتوَص  ىدَص 

. موسُّرلاب
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ىلع َءادعُّصلا  ًةسِّفنتُم  ّبَّرلل ’’! اًدمح  : ‘‘ َتلاق
. لھم

َّنأ ول  امك   ، عَرسأ ادغ  ذإ   . ایلوج ُسُّفنت  َرَّیغت  ًةأجفو 
! هوُأ  ‘‘ . نیَتعِساو اھانیَع  ْتَحتفناو   . اھَراثأ ام  اًئیش 

’’ ؟ مُھارت نأ  َكُنكمُيأ 

اھاَّيإ اًّماض  ؟ ’’ يتریغص اي   ، اذام ىرأ  : ‘‘ سُقرَم َلاق 
. لَّلبملا اھَھجو  ِءيَّشلا  َضعب  هَدیب  اًنِضتحُمو   ، َبَرقأ

ٌنآلم اھُھجوو  لامَجلا ’’! وقئاف  مُھَّنإ  : ‘‘ تَمَغمَغ
. ًةسِعان اھیَنیَعب  تَفَرطو  لامجلا .’’ وقئاف   ‘‘ . ًةبھَر

اھُھجو َّقر  َّمُث  ’’ ... نوِمّنَرُي مُھَّنإ   ، سُقرَم  ، هوُأ ‘‘
َّمُث  ، ةقیمع ًةليوط  ًةَدُّھنت  ْتَقلطأو   . ًالیمج َداعو 
ىلع اًمامت  اھُمسِج  ىَخرَتساو   . اھیَنیَع ْتَضمغأ 

. هِفتَك ىلع  اھَسأر  ًةِسّكنُم   ، سُقرَم يَعارِذ 

ِعفَر يف  اھَسأر  ًةیناح  ریَخ ’’! ُّلكلا  : ‘‘ ةَّسدَھ تلاق 
، اھبلق ىلع  اھََدي  َْتطغض  َّمُث  هللا.  ىلإ  ِركُّشلا 

نِطوملا ىلإ  َْتلقتنا  دقل   ‘‘ . اھیَنیَع ْتَضمغأو 
’’. ّيوامَّسلا
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: لوقي  ، ةفطاعلاب ٍشِعار   ، ٍفولأم ٍتوَصب  اذإو 
!’’ اًركُش  ‘‘

يف ًةفقاو  َةأرملا  ىأرف   ، ةَّدِحب هَرظن  سُقرَم  َعفرو 
. اًمامت اھَءارو  سویلويإو   ، رطانقلا يذ  ِّرمملا 

!’’ هاَّمُأ ‘‘
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٥٢

ُتملع دقل  : ‘‘ َتلاقو  . ةدَعاسُم َنود  يبیف  ْتَمَّدقت 
... اِھتنبا ِهجو  ىلإ  ًةَرِظان   ، ’’ حیسملا َِتِلبق  َةظحل 
ُةَّوقلاو ُّسِحلا  َداع  دقل   ‘‘ . ةمئان ًةولُح  ًةلیمج  ًةلفط 

’’. يمسج ىلإ 

اھاَّيإ ًالِماح   ، ءاملا نم  اًجراخ  ایلوج  سُقرَم  َعفر 
، يبیف يَّدَخ  ىلع  يرجت  عومُّدلا  ِتناكو   . هِّمُأ ىلإ 
، تلاقف  . ناتَقِرشُم اھانیَعو  ُمستَبت  تناك  اھَّنأ  َریغ 
اذھ ىرأ  ىَّتح  ُتیَّلص  مك   ، هآ  ‘‘ . ایلوج َنیبج  ًةِلّبقُم 

. يكَبت ْتَعرشو  ’’ ... هُتيأر  ، معن  . هُتيأر دقو   . مویلا
’’ ... يتَّیَنُب اي   ... يتَّیَنُب  ، هآ ‘‘

َلوح هَعارِذ  َعَضوو   . اَھیِساویل سویلويإ  َبرتقا 
ِنارِداغُي ةَّسدَھ  امُھَتبقارو   . هیلإ تَتفَتلاف   ، اھِرصخ

اًّماض ایلوج  ُلِمحي  َلاز  ام  وھو   ، سُقرَم عم  َةفرُغلا 
ىلإ ةَّسدَھ  ْتَجَرع   ، لیلق َدعبو   . هبلق ىلإ  اھاَّيإ 
ْتَدعقو  ، روُّسلا ِةاذاحُمب  ٍتوحنم  ٍّيماخُر  ٍكَنب 

يف ليوَّطلا  اھِرَھَس  َدعب  ًةبَعتُم  تناك  دقل   . كانھ
ِكَنبلا ِرَھظ  ىلع  اھَسأر  ْتَدنسأف   ، ةالَّصلاو موَّصلا 
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َدِشنُتو َِبَثتو  َصُقرت  نأ  ْتَدارأ   . دِرابلا ِّيرَجَحلا 
نأ اھل  يغبني  هَّنأب  ْتَِعنق  َنآلا  اھَّنأ  َریغ   ، حیباسَّتلا

. حيرَتست

ِتنأأ ؟  يتِدّیس  ‘‘ . تاماَّمحلا َةفرُغ  اِینڤال  َْتلخد  َّمُث 
’’ ؟ ریَخب

انأ  . ٌنَسَح ٍءيش  ُّلك   . اِینڤال اي   ، طقف ٌةبَعتُم  ‘‘
’’. ریَخب

ُةثالث تَضَم  ؟  يتِدّیس  ، ٍءيش َلكأ  ّدوت  نيِ لھ  ‘‘
’’. ماعَّطلا اھیف  يِّسَمت  مل  ٍماَّيأ 

ىلع اھَريرس  َلِّضفُت  نأ  ةَّسدَھ  ِنأش  نم  َناك 
َقیمعلا ِةاتفلا  ََقلق  َْتظحال  اھَّنكلو   ، ماعَّطلا

ُناوأ ىھتنا   ‘‘ . اھزاَّكُع ىلع  ًةِئّكوتُم  تَماقف   ، اھیلع
’’. ّصلا مایِ

ُلوقأس  ‘‘ . ةقِرشُم ًةماِستبا  اِینڤال  تَمستبا 
’’. خاَّبَّطلل

ةِدّیسلا َّنأ  َّدُب  ال   . اِینڤال اي   ، ًالَّوأ سویلويإ  يِمّلك  ‘‘
’’. اًضيأ ٌةعئاج  يبیف 
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َّمُث يتِدّیس .’’  ، مََعن : ‘‘ ماِرتحاب ًةِینَحنُم   ، َتلاقف
. ًةعِرسُم تَفَرصنا 

سُقرَم َةيؤر  َبَّنجتتف  ةراَّدلا  ُرِداغُت  ول  ةَّسدَھ  تَّنمت 
، ديدج نم  ًةدبَع  ْتَداع  اھَّنأ  َریغ   ، ىرخُأ ًةَّرم 

ِباھَّذلا يف  ًةَّرح  دُعت  ملف   . تیبلا اذھ  ىلإ  ًةیِمَتنُم 
. افار وأ  ُرازَع  تناك  امك  بايإلاو 

َِتلخد َّمُث   ، قاوِّرلا يف  تَجرعو  تَماقف 
يف ْتَدعق   ، اھُلجر اھْتَعجوأ  ذإو   . لْياتسيَرپلا
نأ لِواحُتو  َحيرتست  يك  ِریغصلا  لَّلظملا  ىلَتخملا 
ِءانِفلا يف  ءفِّدلا  حابَّصلا  ُسمَش  تََّثب  دقو   . ِرّكفُت
ِةروفاَّنلا َتوص  ةَّسدَھ  تَّبحأ  اَملاَطلو   . ّيلخادلا
ىرخُأ ًةمداخو  اِینڤال  ْتَدھاش  َّمُث   . ئِّدَھملا

، اًِنكاس ُتیبلا  ناك   . جَرَّدلا ىلع  نیَتَّینیص  ِنالِمحت 
يذلا َكاذ  نع  اًِفلتخُم   ، مالَّسلاب ًانِرَتقُم  ًانوكُس 

، ّظلا لالِ ِتَراوت  دقل   . ةیضاملا عیباسألا  يف  َداس 
! مالَّظلا َلازو 

ُذنم اھوبأ  َهلاق  نأ  َقبس  اًئیش  ةَّسدَھ  ْتَرَّكذتو 
نولَّوألاو  ، نیلَّوأ نونوَكیس  نورخآلا  دیعب : ٍدَمأ 
اھَیلعف َيھ  اَّمأ   ، ّبَّرلا َدنع  ایلوج  يھ  اھف   . نيرِخآ
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. ركُّشلا ًةعفار  اھیَنیَع  ْتَضمغأو   . رِظتنت نأ 

ىلع ًاناھرُب  ایلوج  ُءاِدف  ناك  دقو  موحر . هللا  َّنإ 
، نآلا َّمت  دق  انھ  اھَضَرَغ  َّنأب  ةَّسدَھ  ْتَرعشف   . كلذ

. ِزجنُأ دق  اھلمع  َّنأو 

ِّبَّرلا َدنع  َریصَتف  َتومت  نأ  َنآلا  ُعیطتست  اھتیل  اي 
، اھُِملؤي اھُمسِج   ، ًةبَعتُم تناك  دقل   . اًضيأ َيھ 

. ِمّلأتم اھُبلقو 

نم يضمأ  َنيأ  ىلإ  ؟  ّبر اي   ، نآلا ُلعفأ  اذام 
؟ انھ

ْتَدارأف  ، ىلعألا قاوِّرلا  يف  نیَمَدق  َعْقَو  ْتَعمس 
َّمُث  ، اًّدج اًديدش  اًّقد  اھُبلق  َّقدو   . بُرھتو َموقت  نأ 
ال  ، سویلويإ ناك  َيتآلا  َّنأ  تأر  ذإ  ديدج  نم  أدھ 

. اھیلإ لْياتسيَرپلا  َربعو  َجَرَّدلا  ََطبھ  دقو   ، سُقرَم

’’. اھیلإ يِّمضنت  نأ  يف  يبیف  ُةِدّیسلا  ُبَغرت  ‘‘

. هتَِعَبتو ةَّسدَھ  تَضھنف 

ِلفسأ ىلإ  َلصو  اَّم  لـ اھیلإ  سویلويإ  َتَفَتلاو 
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. اھئایعإ نع  ُّمنت  اھوطخت  ٍةوطُخ  ِّلُكب  اذإف   . جرَّدلا
اًریبعت َعمس   ، اھَعفر اَّم  ـ لو ِكُلِمحأس .’’ : ‘‘ لاقف

. اھملأ نع  اًفیفخ 

هیبَّشلا اِھّیسرُك  ىلع  ًةِسلاج  يبیف  تناك 
ُةكيرألا اھنم  ٍةبُرقَم  ىلعو   ، اِھتَفرُش ىلع  شرَعلاب 
ٌةلَقثُم ٌةلِواط  امھَنیبو   ، اھُراَّوُز اھُمِدخَتسي  يتلا 
ىلع ةَّسدَھ  سویلويإ  َلزنأف   . بارَّشلاو ماعَّطلاب 

. فَرصناو  ، اھیَمدق

. ةَّسدَھ اي  يدُعقا   ، ًءاجر  ‘‘ . يبیف اھل  تَمستبا 
’’. ةقاَّطلا َقوف  ُقاھرإلا  ِكیلع  ودبي 

َةئِطأطُم  ، رھَّظلا َةمیقَتسُم   ، ةَّسدَھ ْتَدعقف 
. اِھنضِح يف  ٍءاِختراب  ِناتَّيوطَم  اھاديو   ، ًالیلق ِسأرلا 

ْتَّرصو  ، اھِمایص ءاَّرج  نم  ٍراوُِدب  ْتَرعش  دقو 
اھكِرَو ىلإ  اًدوعُص  َبَشَتنا  ِذإ  َِملألا  ىلع  اِھنانسأب 

. اھِذِخَف نم 

’’. ةنیمأو ًةحلاص  ًةمِداخ  ِتنُك  دقل  : ‘‘ يبیف َتلاق 
ٍدَمأ ُذنم   ‘‘ . اھیَنیع نم  ٌءفد  ثعبنا  امیف  ْتَمستباو 
ِكنم ُتبلط   . يتنْبِاب ِكیلإ  ُتدِھَع   ، امور يف   ، دیعب
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يفِقت نأ  ُتبلطو   . اھب ينَتَعتو  اھیسرحت  نأ 
نم َرثكأ  ِتلعف  دقو   . لاوحألا عیمج  يف  اھِبناجب 
هَْتلعف ام  ِّلُك  نم  مغُّرلا  ىلعف   . ةَّسدَھ اي   ، كلذ

. اھانیَع ْتَقروَرغاو  اھَتقيدص .’’ ِتیِقب   ، ِكب ایلوج 
ُّلظأسو  ، اِنتایح ىلإ  ِكب  ِنایتإلا  ىلع  هللا  ُرُكشأ  ‘‘

’’. ضرألا هذھ  نع  َلحرأ  ىَّتح  ٍموي  َّلك  هُركشأ 

ُدعولاو ُءارطإلا  اھَكبرأ  ذإ   ، اھَسأر ةَّسدَھ  تَقرطأ 
’’. يل سیلو   ، يتِدّیس  ، ّبَّرِلل ُلضَفلا   ‘‘ . نيذھ

! ّبر اي  ُلضَفلا  َكل   ، لَجأ

َرَخآ اًئیش  ُدَعب  َبُلطأ  نأ  ُّدَوأ  : ‘‘ داعتراب يبیف  تلاق 
ينأش نم  َسیل  ْنأ  َُملعأ  ِيّنكلو   ، ةَّسدَھ اي   ، ِكنم
ٍروھُش َلبق  يِنتعَّجش  امك  ُلاحلاو   . كلذ َلعفأ  نأ 
نأ ُتمَّلعت  دقل   . بیبَّطلا عم  انھ  ىلإ  ِترَضح  اَّم  لـ
ام ناك  ًاّيأف  ءيش .’’ ِّلُك  يف  ِّبَّرلا  ىلع  َلَّكوتأ 
نم سیلو   . نوكي نأ  َّدُب  الف   ، سُقرَِمل هللا  هءاش 

اِھَتلواحُمب هللا  ِةَّطُخ  يف  َلَّخدتت  نأ  ُِّمألا  ِنأش 
طقف اھِعسُو  يف  امَّنإ   . ةَّیتاذلا اھتَّوقب  روُمألا  َبیترت 
ُذنم َلعفُي  نأ  يغبني  ناك  هَّنأ  ْتَملع  ام  َلعفت  نأ 
يفف  . اھُبلق هاَّنمت  ام  ِلجأل  ِيّلَصُت  َّمُث   ، دیعب ٍدَمأ 

. رِظتنت نأ  اھِعسُو 
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دق ِتنأ  ِكَّنأ  امك  : ‘‘ تلاق ْنأ  يبیف  تَثبل  امو 
اًجْرَد اھَتلَوان  َّمُث  انأ .’’ ِكیطعُأ  َكلذكف   ، اِنتیطعأ
َةقیثو  ‘‘ . ةشِعترُم َعباصأب  ةَّسدَھ  هَتلوانَتف   . اًریغص

نأ ِكلو   ، يَقبت نأ  ِكل   . ةَّرُح ِتنأ   . ةَّسدَھ  ، قاتعإ
’’. نیئاشت امك   ، يضمت

مل اھَّنأ  َّالإ   ، ةفطاعلا اھتَرمغ  دقو   . ةَّسدَھ ِْبجُت  مل 
. نزُحلا اھیلع  ىلوَتسا  ىرحألاب  لب   ، ًةجھتبم نُكت 
ٌةَّرُح نآلا  يھف  هللا.  َةباِجتسا  َتناك  اًذإ  هذھ  َّلعل 
ىلإ عوجُّرلا  يف  ٌةَّرُح   ، نايریلاڤ ِلآ  ِةرَداغُم  يف 

باشعألا ةسارد  يف  ٌةَّرُح   ، هعم ِرَفَّسلاو  ردنَسِكلأ 
. دودُحلا َدنع  َةيودألاو 

َةئِطأطُم  ، ةَّسدَھ ْتَسلج  فیك  يبیف  َْتظحال 
يف ةقیثولا  ىلع  ٌةِقبطُم  ةریغَّصلا  اھُديو   ، سأرلا
نأ يئاجر  : ‘‘ ةَّقِرب تلاقو   . اھُبلق َصاغف   . اِھنْضِح

هَنیلعفَتسف ِتلعف  امھَم  ْنأ  َُملعأ  ِيّنكلو   ، يَقبت
’’. ةئیشم هللا َبَسح 

’’. يتِدّیس ِكل  اًركُش  ‘‘

اًسبَح اھیَنیعب  ًةفِراط  ةقاشَرب - يبیف  تلاقو 

1098



تَرَسك َّمُث  يلثم .’’ ٌةعئاج  ِكَّنأ  َّدب  ال  - ‘‘ عومُّدلل
. فیغر فِصن  اھَْتلوانو   ، اًزبُخ

اھَْتبكس يتلا  ةرمخلا  يف  َزبُخلا  ةَّسدَھ  تَسمغ 
َنَّكمتتل ًالیلق  اھَِدیب  َباجِحلا  ِتَعفرو   . اھل يبیف 

. اھِھجو ِفشَك  َنود  ِلكألا  نم 

. ةسینأ ٍةَرشِع  يف  َماعَّطلا  اَتلواَنتو 

َرَّرق هَّنأ  َّالإ   ، سُقرَم انَیلإ  ُّمضَنیس  : ‘‘ يبیف تلاق  َّمُث 
نفَدب ةِقّلعتملا  تابیترَّتلا  َعیمج  هسفَنب  َيرجُي  نأ 

’’. ایلوج

’’. يتِدّیس  ، اَھنامثُج انأ  ُّدِعُأس  ‘‘

اِینڤال َّنإ   . ًالعف َكلذ  ََّمت  دقل   . يتزيزع  ، َيعاد ال  ‘‘
. ِتنأ يحيرَتَست  نأ  بجي   . رمألا ِنایَّلوَتي  سویلويإو 
َدنع يھ  ایلوج  َّنإ   . ةَّسدَھ اي   ، ِكُلمع َّمت  دقل 
انھ يحيرَتسا   ، ًءاجر  ‘‘ . ًالیلق اھَدي  تَّدمو  ّبَّرلا .’’

َنيروَزت ِتنُك  ول  امك  ةكيرألا  ىلع  يِقلَتسا   . يعم
’’. تاقيدصلا نم  ًةدِحاو  ِكُبسحأ  ِيّنإ   . ًةقيدص
ِيّنإ  . كلذ نم  َرثكأ  لب  يبیف : ُبلق  َلاقو 
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اي ًةَّدُم .’’ يثُكمت  نأ  ينُّرَُسیس  ‘‘  ! ًةنبا ِكُبسحأ 
! دبألا ىلإ  ْثُكمَتْلَف   ، ّبر

ِتَسَّفنتو  ، ةكيرألا ىلع  ْتأكَّتاف   ، ةَّسدَھ َْتلثتما 
ذإو  . ةمیقَّسلا اھَقاس  َُملألا  َكرت  ذإ  َءادَعُّصلا 
ىلإ يغصُت  نأ  ًةلِواحُم  َساعُّنلا  ِتَعفاد   ، تَمِختُأ
اھَّنأ َّالإ   . اِھَتلوفط يف  ایلوج  نأشب  ًةثِّدحتُم  يبیف 

. اھیَنیَع يف  ًالِقث  تَّسحأ 

َّمُث ًابیصع .’’ ًاليوط  اًتقو  ناك  دقل  : ‘‘ يبیف َتلاقو 
طئاحلا ىلع  هَعضِتل  زبُخلا  َضعب  ْتَتَّتفو  ْتَماق 

ِدْعُب ىلع  ٌریغص  ٌروفصُع  َّطحو   . ماَمیلا ِرویُط  لجأل 
ىثنُأ ُشيِر  هل  ناك  دقو   . ًابِرَتقُم ََّطن  َّمُث  ةلیلق  ٍمادقأ 
تَّدم  ، يبیف ْتَِنتُف  ذإف   . فَرخَزملا ُریغ  ِّيروُّدلا 
ْتَمَثج َّمُث   ، رارفلاب تَذال  َةروفصُعلا  َّنكلو   ، اھَدي
َضعب ٍدیعب  ٍناكم  يف  ةرِھزملا  ِةَمرَكلا  ىلع 

. ءيَّشلا

... كلذ ِلثِمب  ةَّسدَھ  ُموقت  لھ  يبیف  َْتلَءاسَتف 
َةیِقلَتسملا ةَّباشلا  ىلإ  ْتَتفتلاو   . رارفلاب ُذولت 

، ةیِخرَتسُمو اًّدج  ًةنكاس  اھْتَدجوف   ، ةكيرألا ىلع 
، اھیلإ َْتلبقأو  ْتَمستباف   . تمان دق  اھَّنأ  تَِملعو 
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اھُّيأ  . باجِحلا ِلالِخ  نم  اھَنیبَج  ّبقُِتل  َلِ ْتَنحناو 
وجرأف  . ةدحاو ٍةنبا  ِنع  َكل  ُتیَّلخت  دقل   ، بآلا

! ىقبت هذھ  َكرَتت  نأ 

ْنإ امو   . تَماقَتسا  ، سُقرَم َىطُخ  َعْقَو  ْتَعِمس  ذإو 
ْتَعفرف  ، هَمیمَصتو هَھجو  ْتأر  ىَّتح   ، ةفرُغلا َلَخد 

َّمُث  ، توكُّسلا ًةبلاط  اھیَتفش  ىلإ  ٍةعرُسب  اھَدي 
، هِعارِذب ْتَكسمأو   . ةَرطنَقلا َتحت  هیلإ  ْتَّمضنا 

. عَجھملا ِلخاد  ىلإ  هاَّيإ  ًةدیِعُم 

’’. اھیلإ َمَّلكتأ  نأ  ُديرُأ  ‘‘

’’. سُقرَم اي   ، يھ َمانت  نأ  َّدب  ال  ‘‘

!’’ راظِتنالا ُقیطُأ  ال  ‘‘

اِینڤال َتلاق   . اِھتقاط َقوف  اھَسفن  ْتَدھجأ  دقل  ‘‘
، ةبوبیَغلا َتابُس  ایلوج  َتلَخد  ُذنم  ْتَماص  دق  اھَّنإ 

ْتَضمأ ِتقولا  نم  مك  اًّدج  اًِدّیج  ُفِرعت  َتنأو 
’’. ایلوج ِبناجب  ًةِسلاج 

’’. اھُِمّلكُأس ‘‘
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’’. بِضاغو ٌبَعتُم  َتنأو   ، نآلا سیل   . دعب ام  يف  ‘‘

، َلاقو  . تلاق ام  يف  َباوَّصلا  اًدِجاو   ، هَسَفن َزَفَزف 
؟ يِّمُأ اي   ، يل لُقت  مل  اذامل  : ‘‘ میمَّصلا يف  ّذأتُم  ًايِ

ُتسلج دقو   . انھ اھِدوجُو  ىلع  ٌروھش  تَضَم 
ُّلك اھل  ْتَحیتُأو   . لََّلظملا ىلَتخملا  يف  اھَعم 
تَذال اذاِملف   . يھ نَم  يل  َلوقِتل  ٍةصرُف 

’’ ؟ تمَّصلاب

، كنع اھِسفن  ِءافخإ  ِةرورَِضب  تَرعش  اھَّنأ  َّدُب  ال  ‘‘
’’. كلذ َْتلعف  ام  َّالإو 

’’ ؟ اھیلع اًرطخ  ُلِّكَشُأ  ِيّنأ  َتبِسَح  لھ  ‘‘

’’ ؟ كلذ اھُِنكمُي  َناك  فیك  ‘‘

َّدُب الو   . كلذك ُّيبارعألا  َكاذ  اھُمِداخ  يَنبِسَح  دقل  ‘‘
ىلإ اِھلاسرإ  يف  ام  اًروَد  يل  َّنأ  ُدِقتعت  اھَّنأ 

’’. يب ُِقثت  اھَّنأ ال  ةَّیلجلا  ُةقیقحلاف   . دوُسألا

’’ ؟ َببَس اھيََدل  َناكأ  ‘‘

!’’ يب َجَّوزتت  نأ  اھنِم  ُتبلط  ‘‘
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اَّم لـ ًابِضاغ  اَھترَداغو  : ‘‘ فطُلب يبیف  هتَرَّكذو 
’’. تَضَفر

ام يف  هُتنُك  يذلا  َّيحطَّسلا  َّيبَّصلا  َكلذ  ُتسل  ‘‘
’’. ىضم

نع َّفُك   ، اًذإ : ‘‘ مزَحلا َنم  ٍديزمب  يبیف  تلاقف 
ىلع اِھتاجاح  ْمِّدَق   . سُقرَم اي   ، ٍدِحاوك فُّرصتلا 

’’. ِكتاجاح

َحاشأو  ، اًعوجُر هِرعش  يف  هَِعباصأ  سُقرَم  َرَّرم 
ِرتافلا ِءاردزالا  ِءامیِس  يف  َرَّكفو   . اًكِبترُم هيَرظانب 
ردنَسِكلأ اَھلاق  ٍةِملَك  َّلُك  َرَّكذتو   . دِشار ِهجو  ىلع 

ءاَّرج نم  اھئانثأ  يف  َتناع  يتلا  ِروھُّشلا  نع 
اناك امُھِالكف   . اھُِدّیس اَھبَّبس  يتلا  ِحورُجلا 
نمو  . اھل ىرج  ام  يف  ٌَدي  هل  تناك  هَّنأب  نیَِعنتقُم 

عابطنالا كلذ  ىلع  ُلوصُحلا  امُھَنكمأ  رَخآ  ٍناكم  ِّيأ 
اھل ُتدرأ  ِيّنأ  تَدقتعا  اھَّنأ  َّدُب  ال   ‘‘ ؟ ةَّسدَھ نم  َّالإ 

’’. ایلوج هْتَدارأ  امك  توملا 

ٌّيناسنإ ٌءيش   ، كلذ نم  اًدیقعت  ُّلقأ  ٌءيش  هَّلعل  ‘‘
’’. دودُحلا ىصقأ  ىلإ 
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’’ ؟ اذام ‘‘

’’. ةرِكف َدَّرجُم  تناك   . سُقرَم اي   ، يردأ ُتسل  ‘‘
. هَتحت ُحزري  ناك  يذلا  َّيفطاعلا  َداھجإلا  َِتظحالو 
دقل ؟  انیلإ ةَّسدَھ  اھیف  تءاج  ٍةَّرم  َلَّوأ  ُرُكذت  لھ  ‘‘
نیَنیَع َتاذ   ، ةقفَّشلل ًةریثُم  ًةليزھ  ًةاتف  َتناك 
ُعُلطي اھُرعش  أدب  دقو   ، اھِھجو ىلع  اًّدج  نَیتریبك 

، اًّدج ٌةعَِشب  اھَّنإ  َتلُق  َتنأو   . اًقِّرفتُم ٍديدج  نم 
ِردأ مل  امَّنإ   . هنیَع ِيأرلا  يف  ایلوجو  كوبأ  َككراشو 
تناك اھَّنأب  اًّدج  ًةنِقّیتُم  يَنلَعَج  اھیف  ٍءيش  ُّيأ 
َنآلاو  . بْسَحف َكلذ  ُتِملَع  دقل   . ایلوِجل ًةبِسانُم 

. اًضيأ َنِمؤن  نأ  َلبق  انتایح  يف  ُلَمعي  هللا  َّنأ  َُملعأ 
’’. ِهنیح يف  اھُّمِمتُيو  ِهتَّطُخ  َةكَرَح  ُِقلطُي  هَّنإ 

ىلع ًةیِساوم  اًدي  تَعضوو   ، اِھنبا ىلإ  َتنَد  َّمُث 
. سُقرَم اي   ، عوسي ِنأشب  اھُتقَّدص  دقل   ‘‘ . هعارِذ

َنعلت يك  َتبھذ  َتنأو   . ریخألا يف  َقَّدص  َكوبأو 
َّمُث  . هاَّيإ اًِحّبسُم  َتعَجر  َّمُث   ، اَھتایح اَھبلَس  هَّنأل  هللا 
، ةدِّرمتملا َةبوبحملا  ایلوُج  اَنتزيزع   ، ایلوج َّنإ 
. ّبَّرلا َدنِع  َنآلا  َيھ   ، ریخألا ِقَمَّرلا  ىَّتح  َةدینعلا 
انَّنأل حیسملا  ِةَفِرعَم  ىلإ  َلبقأ  اَّنم  ٍدِحاو  ُّلُكف 
َتناك دقل   . ةَّسدَھ ِةایح  يف  ًالِماع  هانْدَھاش 
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’’. انل َةَّيِدَھ هللا 

َّنأ َدقتعا  َنیح  ىَّتح  يِّمُأ .’’ اي   ، كلذ ُفِرعأ  انأ  ‘‘
يذلا َءاوھلا  يھ  اًموَد  تناك   ، ةتْیَم تناك  ةَّسدَھ 
ِيّنإ : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  لاق  َّمُث   . هنیَِعب هُسَّفنتي 

’’. اھُّبِحُأ

. هعارِذ ىلع  اھَُدي  تَّدتشاو  اًضيأ .’’ انأ  كلذك  ‘‘
ِماِمتھالا ِلثِمب  اھُلِماعُنَسف   ، اھُّبِحُن انَّنألو  ‘‘

، تَدَّدرت َّمُث  اًمئاد .’’ انل  امُھتَدبأ  نيَذَّللا  ِساسحإلاو 
َعوقُو هیلع  َعقي  نأ  َّدُب  ال  هل  هُلوقَتس  ام  َّنأ  ًةِملاع 

’’. اھتَّيِّرُح اھُتحنم  دقل   ‘‘ . ةأجافملا

’’ ؟ ًةباِتك : ‘‘ ًابوعرَم َلاقو   . ءافَِجب َتَفَتلاف 

’’. ّكَش ىندأ  َنود  ‘‘

َریغَّصلا َجْرَّدلا  ىأرف   ، ةَّسدَھ ىلع  ًةرظن  ىقلأو 
لاقف  ، ّيماخُّرلا ِطَالبلا  ىلع  َطقس  دق  ناك  يذلا 

اي  ، ٌّقح ِكل  ناك  ام  : ‘‘ ديدج نم  ًابِضاغ   ، اًسِّجوَتُم
!’’ يِّمُأ

’’ ؟ ةَّرُح َنوكت  نأ  اھل  ُديرُت  اَمأ  ‘‘
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’’. نآلا َسیل  ‘‘

َریَصت َّالأ  ُبجي   . ُتمِھف  ، هأ  ‘‘ . حوضوب يبیف  تَمِھفف 
ةَّيأ ىلع  َقفاوُتو   ، كتلئسأ نع  َبیجُت  نأ  لبق  ًةَّرُح 

’’. اھنم اھُبُلطت  دق  َِبلاطم 

’’ ؟ اًّدج ًایساق  ينَنیبسَحت  لھ  ‘‘

انأ  . ةوسقلا يف  ًةياغ  ُنوكت   ، ًانایحأ : ‘‘ نزُحب تلاق 
ُترعش ام  طقف  ُتلعف  دقل   . اذھ َكقياض  اذإ  ٌةفِسآ 

’’. سُقرَم اي   ، ِهلعف ىلإ  ينُدِشرُي  َّنأب هللا 

تالماعملا يف  اَھلمعتسا  ام  اًریثك  ٍةجھلب  لاقف -
يذلا َّقَّرلا  يواسُت  ال  ةقیثولا  كلت  - ‘‘ ةَّيراجتلا

، ًاّینوناقف  . اھیلع يعیقَوت  ناك  اذإ  َّالإ   ... هیلع َتِبتُك 
’’. ِتنأ ِكُكلم  ، ال  انأ يكلم  ةَّسدَھ 

كلذلو  ، ًالفِط ناك  اَّم  لـ اَھبیلح  هتَعضرأ  يبیف  َّنإ 
انأو  ، ةَّسدَھ يناطعأ  كوبأ   ‘‘ . اھُتَّمِھ ْطَّبثُت  مل 
ِةرضح ىلإ  ایلوج  ِلاِقتنا  َِرثأ  ىلعف   . ایلوجل اھُتیطعأ 

نأ يف  ينرِّربُي  ام  كانھ  َّنأب  ُترعش   ، ّبَّرلا
ةَّيِّرحلا اھُتیطعأ  دق  انأو   . ديدج نم  يكلم  اَھبسحأ 
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. نآلا َكلذ  َيغلُت  نأ  ُّدوت  لھف   . اھُّقحتست يتلا 
’’ ؟ اھرعاشم نأشب  اذامو 

’’ ؟ تَرداغ ول  اذام  ‘‘

، لماكلا اھِمھف  نع  اًریبعت  يبیف  تمستباف 
. سُقرَم اي   ، ناقاس َكل   ‘‘ . قفِرب هَّدَخ  تَّسمو 

’’. اھب ِقاحَّللا  ِنع  َكُِفقوُي  ٍءيش  نم  َسیلف 
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٥٣

ام تناكو   ، رَمَقلا ءایِض  َتحت  ةَّسدَھ  َْتظقیتسا 
ناكو  . نايریلاڤ يبیف  ِةكيرأ  ىلع  ًةیِقلَتسُم  ُلاَزت 
اًقِماغ ًاّیلِین  َقرزأ  ُءاضفلاو   ، هتدورُِبب اًشِعنُم  ُءاوھلا 
ةَّسدَھ ْتَعفر  ْذإف   . ةئلألَتملا موجُّنلاب  اًعَّصرُم 
ُثِّدحُت تاوامَّسلا  : ‘‘ سومھَم ٍتوَصب  َتلاق   ، اھَرظن
تَعفر َّمُث  ’’ ... هيَدي ِلَمَعب  ُِربخُي  َُكلَفلاو  هللا،  دجمب 
ءاضفلا ِلامَج  ىلإ  ًةقِّدحُم   ، تَمَّسبتو اَھباجِح 

. ًانَول َحَتفأ  ُریَصت  َةقرُّزلا  ًةبقارُم   ، بَجَع يف  اھَقوَف 
. اًكیشَو ُرجَفلا  ناك  دقل 

ِلجأ نم  ًةركاش   ، ّبَّرلا ىلإ  اھيَدي  ْتَعفرو  ْتَضھن 
َِتلدسأ َّمُث   . امھیَتِلك ُسَفن  تَّدُر  ذإ   ، يبیفو ایلوج 

َِتلخد اَّم  ـ لو  . ديدج نم  اھِھجو  ىلع  َباجحلا 
اًریغص ًاّیساحُن  ٍتيز  َجارِس  تأر   ، ءودُھب َعجھملا 

. ةمئان يبیف  تناك  دقل   . ةلِواط ىلع  اًدَقوُم 

قاوِّرلا يف  ْتَجَرَعو   . ةفرُغلا ةَّسدَھ  ْتَرداغ 
ایلوُج ُريرس  ناك   . ایلوج َةفرُغ  َْتلخد  ىَّتح  ىلعألا 
ُةَفرُغلا ِتناكو   . ّظُنو تَفِ تَكِرُف  دق  ُةفرُغلاو   ، َليزُأ دق 
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ةاذاحُمب َيقب  يذَّلا  ةَّسدَھ  ريرس  نم  َّالإ   ، ًةیلاخ
دق تناك  يتلا  ِةلیلقلا  ِتایَنَتقملاو   ، رادجلا

. ءام ُةَّرَجو  ٌتَسط  اھیلع  ٍةلِواطو   ، اھعم اھتَرضحأ 

اَھباجِح ْتَعزن   ، ةثَّعشُم اھَّنأب  ةَّسدَھ  ْتَرعش  ذإو 
، تسَّطلا يف  ًءام  تَّبصو   . نكاَّدلا اھَسُلاپو 

ْتَّطغو  ، هْتََدتراف َقرزأ  اًسُلاپ  ْتَقَتنا  َّمُث   ، َْتلستغاو
ةفرُّشلا ىلإ  ْتَجرخ  َّمُث   . بِسانُم ٍباِقِنب  اھَھجو 

. سمَّشلا َقورُش  َدِھاشُِتل 

ْتَِملَعو . ’’ ِكُلَمَع َّمت  دقل  ‘‘ تلاق : دق  يبیف  تناك 
اَھبلق َّنأ  َریغ   . ءاَقبلل اھوعَدي  َببس  ال  ْنأ  ةَّسدَھ 
َءاقبلا َّنإ  َّمُث   . ةرَداغملا ِةَرِكف  ِدَّرَجُم  َلایِح  َرطفنا 

. دودُح ِالب  َأوسأ  ُنوَكیس 

ٍدیعب ٍنمز  ُذنم  سُقرَم  لاق  اذكھ  . ’’ ةعَِشب اھَّنإ  ‘‘
ٍةَّرم َلَّوأ  كلت  تناكو   . امور ةراد  ِةقيدح  يف  اًّدج 
ُهَّوفتي هتَعِمس  نیَتِملَك  َلَّوأ  ناتاھو   ، اھیف هْتأر 
ًةحیبق اھَّدع  دق  ناك  اذإف  . ’’ ةعَِشب اھَّنإ  ‘‘  . امھب
ٌبودُن اھِھجَو  ىلعو  نآلا  اھُبَسَحیس  اذامف   ، كاذنآ

؟ ٌدَسأ اھَقَّزمو  اھَسَرَھ  امَدعب 
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ًةدِحاو اوََري  نأ  مھل  ناك  اذإ  نورخآلا  ُِرّكفُیس  اذامو 
؟ نايریلاڤ سُنایشول  سُقرَم  ِِبناجب  ًةفقاو  اَھلثِم 

مل ْنإ   . اھَرِعاشم تَحفاك   ، اھَسأر تأطأط  ذإو 
نأ َّدُب  الف   ، َهلعفت نأ  اھیلع  َّنأ  ْتَملع  ام  ْلَعفت 

ِتََربعو  ، تَرادَتساف  . أوسأ ٌّمَغ  َثُدحيو   ، دَّدرتت
نأ َنودو   . ایلوج ِةفرُغ  ىلإ  رطانقلا  يذ  َّرمملا 
َقوف يذلا  ِقاوِّرلا  ىلإ  ْتھَّجوت   ، فَّقوتت
ِبابلا نم  تَجرخو   ، جَرَّدلا َِتَطبھ  َّمُث   . لْياتسيَرپلا

. ّيمامألا

َّنكلو  ، ًةليوط ردنَسِكلأ  ِماقُم  ىلإ  ُةفاسملا  ِتناك 
اھَنھِذ َئِّدھُِتل  ٍتقو  ىلإ  ُجاتحت  تناك  ةَّسدَھ 

عم َنوكي  نأ  ُِنكمُي  ناك  ام  َّلُك  اھِرھظ  َءارو  َعضتو 
يضاملا يف   ، اھوبأ اھَحصن  ام  اًریثك   . سُقرَم

تناك دقو   . ّبَّرلا ِةَدھُع  يف  اَھلَمَع  َعَضت  نأب   ، دیعبلا
. اًمامت كلذ  َلعفت  نأ  ًةدھاج  ُلِواحُت 

لھ  ‘‘ . هُفِرعت ال  ٌلُجر  َبابلا  اھل  َحتف   ، ْتَعرق اَّم  لـ
، سُنيدنامأ سِدیسوميد  ردنَسِكلأ  َِمّلكُأ  نأ  يل 

’’ ؟ ِكلضف نم 
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، دِشار َرھظف   ، ءارولا ىلإ  ُبابلا  َّدُر  ٍتاظیَحُل  َدعبو 
دقل  ‘‘ . ردنَسِكلأ ىدانو  يتِدّیس ’’! : ‘‘ اھل لاقف 

. هیَعارِذ ىلع  اَھلَمحو  يِدّیس ’’!  ، افار تداع 

َلوُط ِتیَشَم  : ‘‘ لاقو  . اًضكار ردنَسِكلأ  َلبقأ 
اًِقلطنُمو  ، دِشار يَعارِذ  نع  اھاَّيإ  اًذِخآ  ؟ ’’ قيرَّطلا

ُثیح  ، ّيلخادلا ِءانِفلا  ىلإ  ةعساو  ًىطُخب  اھب 
َّيلإ يلِسرُت  مل  اذامل   ‘‘ . ةحيرُم ٍةكيرأ  ىلع  اھَعضو 

’’ ؟ ةَّفَحم يف  يتأت  وأ   ، َربَخب

يف ِرّكفُأ  مل  - ‘‘ هِفتَك ىلع  اھُسأرو  ةلالَكب - َتلاق 
’’. ِنكمُي ام  عرسأب  َرِداغُأ  نأ  طقف  ُتْدرأ  لب   ، كلذ

ىلع ُتنُك  ِيّنأ  ىََرت  - ‘‘ هجولا َّرِھَفكُم  دِشار - َلاقف 
. ردنَسِكلأ ىلإ  اًقِّدحُم  ّقح ’’!

. ذیبَّنلا نم  ًالیلق  اھل  ْرِضحأ  : ‘‘ ردنَسِكلأ َلاقو 
’’. لَمعُي نأ  يغبني  امب  اًقِحال  ُمَّلكتنس 

يل َحتف  يذلا  ُلجرلا  نَم  : ‘‘ ةَّسدَھ َْتلأسو 
’’ ؟ بابلا

لكیھلا ِجَرَد  نع  هُتیَقَتنا  ٌصخش  : ‘‘ ردنَسِكلأ َلاقف 
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اھِھجو نع  َباِقّنلا  َحازأو  عیباسأ .’’ ِةعضب  َلبق 
ِتنُك  ‘‘ . هُتماِستبا ِتَمَتَقف   . ریَِخب تناك  لھ  ىَرِیل 

!’’ نیكَبت

: نیَنیَعلا َةَدِقَّتُم  َتلاقو   . هعارِذ ىلع  اھََدي  ْتَعضو 
دقل  . ردنَسِكلأ  ، رمألا ىھَتنا   . نآلا ٍریَخب  ٍءيش  ُّلك  ‘‘

’’. اًریخأ َحیسملا  َِتِلبق  دقو   . ایلوج َْتلحر 

اذإ اًرورسَم  ُنوكأس   ‘‘ . ةَرِخاس ًةماستبا  َمستباف 
’’. ةرورسم ِتنأ  ِتنُك 

’’. ّبَّرلا َدنِع  اھَّنإ  كلذك ! انأ  ‘‘

. لداعلا اَھباقِع  َتلان  دقل   ‘‘ . اًسأك دِشار  اَھلوانو 
’’. ةلأسملا يھنُي  اذھو   ، ةتیَم يھف 

. بَتَع ِةرظِِنب  ةَّسدَھ  هتَقمرف 

ِةَمخُّتلا ىَّتح  َتبِرشو  َتلكأ  ٌةأرما  : ‘‘ نیَقیب َلاقف 
’’. ًاباَوث َلانت  نل   ، ةَّطَحنُم ًةایح  تشاعو   ، مَّدلا َنم 

’’. َتبات دقل  ‘‘
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’’. اھَریصَم ُِرّیغُت  ةياِھّنلا ال  يف  ٍةَحلصَم  ُةبَوت  ‘‘

ٌةبَوت يھ  لب   ، دِشار اي   ، ٍةحلصم َةبَوت  تسیل  ‘‘
’’. بلقلا نم  ةَّقح 

لھو - ‘‘ ناقُرَبت ِناوادوَّسلا  هانیَعو  ةدورُِبب - لاقف 
؟ ماِقتنالا يرجُي  ٍهلإ  َدنع  اًقرف  ُثِدحُي  كلذ  َّنأ  َنِیّنظت 

ُمُھَكراب  ، نیعئاط اوماد  امف  ؟  لبَق نم  َكلذ  َلَعَف  اَمأ 
. ًةتامش هُمَف  ىوَتلاو  میھاربإ .’’ ُءانبأ   ... هللا
نم ِسدُقلا  ُةنيدم  تَقِحُس  دقل   . نَویْھِص يرُظنا  ‘‘
َّنأ امك  اًمامت   ، ُدَعب ًةدوجوَم  ْتَسیلو   . اھِمثإ ِلجأ 

’’. دَعب ًةدوجوَم  ْتَسیل  ةَّینايریلاڤلا  كلت 

َنبا ةقیقحلاب : ناك  امك  هْتأرف  ةَّسدَھ  هیلإ  تَرظن 
اَھناميإ ْتَنلعأ  دقل   . دِشار اي   ، َتبات دقل  ! ‘‘ بَضَغ

’’. ةصَّلَخُم اھَّنإ   . حیسملاب

ًاباَوث ُلانت   ، ِكِریَغبو ِكب  هَتلعف  ام  َمغُر   ، اذكھو ‘‘
ریخألا اھِسََفن  عم  اھب  ْتَھَّوفت  ٌةلیلق  ٌتاملك  ؟  ًاّيدبأ

’’ ؟ ِِكلاثمأ عم  ءامَّسلا  اھُثِروُت 

’’. معن : ‘‘ ةطاَسِبب َتلاقف 
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’’. ةلادَع َُهلإ  َّنإ هللا   . اذھ ُدِقتعأ  ال  ‘‘

، اًعیمج انَْكلََھل   ، طقف ًالِداع  هللا  ناك  ول   ، دِشار ِهآ  ‘‘
اَمأ  . ضرألا ِهجو  ىلع  ٍّيرََشب  ٍنئاك  ِرِخآ  ىَّتح 
اَّم هُترَكنأ لـ دق  انأو  ؟  َكبلق يف  َتنأ  ْلُتقت  َملأ  ؟  ىََرت

ُتحَمس دقو   ، نيرخآلل هَِنلعُأ  يك  اًصَرُف  يل  َحاتأ 
’’. موُحَر هَّنأ  اًركُش    . َّيلع َدوسي  نأب  ِفوَخِلل 

. لیجنإلا َةراِشب  اًِضفار   ، ُّيبارعألا َفَرصناو 

: ًالئاق تمَّصلا  َقَرَخ  ْنأ  ردنَسِكلأ  ُتوَص  َِثَبل  امو 
، اھِدي ىلع  هَدي  َعَضو  َّمُث  ِتدُع .’’ دق  ِتنأ  اھ  ‘‘

’’. ُّمھي ام  ُّلك  وھ  كلذ  : ‘‘ فاضأو

سُنایشول سُقرَم   ‘‘ . سُكینوردنأ َلَخد   ، ٍذئدنع
َلباقُي نأ  ُبلطي  وھو   . يِدّیس  ، انھ نايریلاڤ 

’’. ةَّسدَھ ةِدّیسلا 

اھَھجو تَّطغو   ، ةفیفخ ًةقھش  ةَّسدَھ  ْتَقھشف 
. باجِحلاب

َبھذي نأ  هل  يلوُق   ‘‘ . اھَماَّدُق َفقوف  ردنَسِكلأ  َماقو 
!’’ میحجلا ىلإ 
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ِءانِفلا ىلإ  اًعِرسُم  اطخ  دقو  سُقرَم - َلاقف 
ىأرو كُسفن .’’ َتنأ  َكلذ  يل  لُق  - ‘‘ ّيلخادلا

: ةَّقِرب َمَّلكت  َّمُث  َلَّھمتف   ، ةكيرألا ِنع  ُضھنت  ةَّسدَھ 
’’. َربَخ َنود  ِترَداغ  دقل  ‘‘

اَھبَحسو  ، هنِیّكِس ِةَضبق  ىلإ  دِشار  َُدي  تَّدتما 
يف َضرَتْعیل  َمَّدقت  ذإ  داتعملا  صخشلا  ِةقاشَِرب 

’’ ؟ اھِعاجرإ يف  ُِرّكفُت  َتنأو   ‘‘ . سُقرَم ِلیبس 

ُتاملك تءاجو  يتلئاع .’’ ُّصُخت  َتلاز  ام   ، لدَعلاب ‘‘
. ىَون اَّمم  ًةظاظف  َرثكأ  ِهذھ  سُقرَم 

’’. ةَّيِّرحلا ينتَحنم  َكُتَِدلاو   ، يِدّیس ‘‘

’’ ؟ كلذ ُِتبثُت  يتلا  ُةقیثولا  َنيأ  ‘‘

تَّزھو  . امھالك دِشارو  ُردنَسِكلأ  اھیلإ  َرظنف 
ِيّنأ ُنِّمَخُأ   . يردأ ُتسل  : ‘‘ مُثَعِلِتب ًةلئاق   ، اھسأر

’’. اھُتعَضأ

نأ ُلَقعُي  َفیك  ؟  اِھتعَضأ : ‘‘ اًھودشَم ردنَسِكلأ  َلاقف 
’’ ؟ اذكھ اًّدج  اًّمھُم  اًئیش  يعیِضُت 
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اھْتَكرت دقل   ‘‘ . هِراَّنُز نم  َریغَّصلا  َجْرَّدلا  سُقرَم  َزَربأو 
. ةَّسدَھ ىلإ  اِھب  هَدي  َّدمو  ةفرُّشلا .’’ ىلع  ًةاقلُم 

َناك ول  امك   ، اًشوھدَم ِّيناموُّرلا  ىلإ  دِشار  َقَّدح 
َحمسو  ، لھَم ىلع  ًاِبناج  ىَّحنت  َّمُث   ، هَسفن ُرِواشُي 
َردنَسِكلأ ْتَقَعصو   . ةَّسدَھ َهِجاوُي  نأب  سُقرَِمل 

. نايریلاڤ ينیَع  يف  ُةقیقرلا  ُةرظِّنلا 

َّمُث  . كاردإلا اذھ  َهلھذأ  دقو   ! اھب ٌمَرغُم  هَّنإ  رَّكفف :
. كلذ ىَري  نَم  هُّمھي  هَّنإ ال 

َنود ِترَداغ  دقل  : ‘‘ اًضيأ مِعان  ٍتوَصب   ، سُقرَم لاق 
. سویلويإ وأ  اِینڤِالل   . ّلقألا ىلع  اًعادو »  » يلوقت نأ 

!’’ يُِّمأل ىَّتح  وأ 

سُّفنتلا ىلع  ىوَقت  ْدَكت  ملو  ةفِسآ .’’ انأ  ‘‘
. اِھبلق َعُراست  ّطختُم  ًةیِ

’’ ؟ ِيّنم َنیبُرھت  ِتنُك  لھ  ‘‘

. هیلإ ِرظَّنلا  ىلع  ٍةرِداق  َریغ   ، اھَسأر تَقرطأف 

ِيّنكلو  ، ةَّیح ِكَّنإ  يل  َلوقت  نأ  يِّمُأ  َْتلواح  دقل  ‘‘
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’’. مَھفأ مل 

’’. َتنأ َملعت  َّالأ  ِلضفألا  نم  َّنأ  ُتدقتعا  ‘‘

ِلھ ؟  ةَّسدَھ  ، اذامل : ‘‘ جِّدَھتُم ٍتوَصب  لاقف 
ِلھ ؟  ىرج امب  ٍةقالع  ىندأ  يل  َّنأ  ِتدقَتعا 
ىلإ ِكَتلسرأ  ایلوج  َّنأب  ُتِملَع  ِيّنأ  ِتدقتعا 

’’ ؟ نیبراحملا ةحاس 

تَّزھ  ، ةشَّوشملا رعاشملا  ةَّسدَھ  ْتَرمغ  ْذإو 
ىسألا َءازإ  هل  اھُّبح  اھَرمغو   . تمَصب ًاباجيإ  اھَسأر 
اھَءاقب َلَعج  هاَّيإ  اھَّبُح  َّنأ  َریغ   ... هتوَص يف  سئایلا 

. دودحلا ىصقأ  ىلإ  اًّدج  َبعصأ 

ىلإ ِتلِسرُأ  ِكَّنأب  َْملعأ  مل  ِيّنإ  ِكل  ُمسقُأ  ‘‘
ْنأ َلبق  َْملعأ  مل  ِيّنإ  هللا  ُدھَشي   . جَّردملا ِةحاس 
َفَّقوتو ’’ ... ایلوج عم  جَّردملا  ىلع  اًِسلاج  ُتنك 

. ىركِّذلا نم  هُھجو  ََضبَقنا  ِذإ   ، ًةأجف

. دِشار ىلإ  ردنَسِكلأ  َتَفَتلاو 

، ِكُتيأر اَّم  لـ : ‘‘ ةجاھُم ٍتاَربَنب  ُلوقي  سُقرَم  ىضَمو 
ُتنك  . َهلعفأ نأ  ُعیطَتسأ  ٍءيش  نم  ْنُكي  مل 
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ُبَرشأ  ، تاعاس ىدم  ىلع  ایلوج  عم  اًسلاج 
، ةَّجفلا سُميرپ  ِتاِكن  ىلع  ُكحضأو  َرمخلا 

’’. ِكاسنأ نأ  ُتدرأ  ِيّنأل  ُعتمتسأ  ِيّنأب  اًرِھاظتُم 
َءيج َّمُث   ‘‘ . تاَّذِلل ًةصِقتنُم  ًةنشَخ  ًةكحِض  َقلطأو 
اًسََفن َقَھشو  دوُسألا .’’ ِةھجاوُِمل  نِیّیحیسملاب 
. ًِالجَخ  ، كاذنآ َناك  امك  هَسفن  ىأر  ذإ   ، اًم ـ ِّلأتم

راھَّنلا َلاَوط  نوتومي  اًسان  ُتْدَھاش  نأ  يل  َقبس  ‘‘
ْعطَتسأ مل  ِيّنكلو   ، ءيش ِّيأب  َرُعشأ  نأ  َنود 

َّيأ َّنأ  ُتِملَع  دقل   . نوتومي نِیّیحیسملا  َةدَھاشُم 
َدَّھنتو ِتنأ .’’ َنوكي  نأ  ُِنكمُي  ناك  مھنم  ٍدِحاو 

نم اًديزم  يل  َيرتشأل  ُتْنَذأتسا   ‘‘ . ةبیئك ًةدُّھنت 
. ایلوج ينتَفَقوأف   . ىسنأو َرَكسأ  نأ  ُتدرأ   . ذیبَّنلا

َْتلعف اھَّنإ  تلاق   . ةأجافم يل  تَّدعأ  اھَّنإ  َتلاق 
ُتيأر اَّم  ـ لو  . ديدج نم  ٍءيش  َّلك  ُحلصُیس  اًئیش 
ةَّسدَھ تَعاطَتساو  ُتِملَع .’’  ، اھینیَع يف  َةرظَّنلا 

، هھجو ىلع  ُدَعب  اًِسكَعنُم  ِكاردإلا  َكلذ  ََملأ  ىرت  نأ 
يف ُتِملَع  هللا،  اي   ، هآ  ‘‘ . نیَتبَّذعملا هیَنیَع  يف 
نأ ْدِرُأ  مل  ِيّنكلو   ، هَْتلعف دق  ام  يسفن  ِةرارَق 

نیقابلا نع  ًةدِعَتبُم  ِتیَشَم   . ِكُتيأر َّمُث  هَقِّدصُأ !
ِتفَقَو دقل  ؟  نيرُكَذت لھ   . ةحاسلا ِطسو  ىلإ 
ِبرَكلا نم  اًدَّدجُم  هھجو  ُتامَسَق  ْتََّولتو  ِكَدحَو .’’
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. هَرَّكذت يذلا 

َرصبُي نأ  ُعیطَتسي  ول  ًاِیّنمتُم   ، َرثكأ اھنم  َبرتقا  َّمُث 
ىري نأ  ُعیطَتسي  ول  ًاِیّنمتُم   ، باجِحلا لالخ  نم 
لھ  ‘‘ . ِرّكفُت تناك  ام  يف  َفِرعيو  اھیَنیَع 
ٌَدي يل  تناك  هَّنأ  َنيدقتَعت  ِتلِز  ام  مأ   ، ينَنیقِّدصُت

’’ ؟ رمألا يف 

’’. َكُقِّدَصُأ ‘‘

اذإ هُلعفأ  دق  امب  ٍةنِّقیتُم  َریغ   ، ًةفئاخ ِتنُك  ِكَّنكلو  ‘‘
’’. ةَّیح ِكَّنأ  يل  َنَّیبت 

. باجيإلاب اھِسأرب  تأموأف 

: َّيبارعألاو ردنَسِكلأ  ِهتَقلمَحب  اًحاتجُم   ، لاقو
نأ يف  ٍّقح  ىلع  اوناك  دقو   . ِكیلع اوفاخ  َنورخآو  ‘‘

’’. رمألا َلَّوأ  ایلوج  ِكتَّدر  امَّبرف   . ِكیلع اوفاخي 

’’. كلذ ُتِملَع  ‘‘

، انأ ُلَعفأ  دق  ام  يملعت  مل  ِكَّنكلو  : ‘‘ نزُحب لاقف 
ام َّنأ  َضرتفا   ، اًئیش لُقت  مل  اَّم  ـ لو ؟ ’’ ِتِملَعأ
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ِكَّنإ ًةَّرم  يل  ِتلُق  ِكَّنأ  َنيرُكذت  لھ   ‘‘ . حیحص هَنَّمخ 
، كلذ َلعف  دقل  ؟  َّينیَع هللا  َحتفي  نأ  ًةیجار  ِتیَّلَص 
َكلذ يف  ُترصبأ  دقف   . سَّدقُم ٍماِقتناب   . ةَّسدَھ اي 

اھَءاقدصأو ایلوج  ُترصبأ   . ءيش َّلك   ... مویلا
ٍةفرُغ يف  َدقوُأ  اًحابصم  َّنأ  ول  امك   ، يسفنو

. هَتضبق َرَّوكو  ًةأجف .’’ ٍءيش  ُّلك  َرینُأف  ٍةملظُم 

اَھتاذ يتایح  َّنأ  ُتْسَسحأ   ، دَسألا ِكَعَرص  اَّم  لـ ‘‘
ام ُّلك  ءيش - َّيأ  ينَعي  ناك  ام  ُّلكف   . ِيّنم ُجُرخت 
ُتمُل دقو   . حير َمامأ  ٍرابُغك  اًمامت  َدَّدبت  ُّمَُھي - ناك 

’’. حیسملا ُتمُلو   . يسفن ُتمُلو   . ایلوج

ََرظنو  . ةَّسدَھ بناج  نع  ردنَسِكلأ  ْحزحزَتي  مل 
َناك دقل   . اًضيأ وھ  اھَّبحأ  هَّنأ  َملَعف   ، هیلإ سُقرَم 
ىلإ ْتَجاتحا  اَّم  لـ اھب  َّمتھا  ِنَم  وھ  ُلجرلا  اذھ 
ْتثَّدح  ، تاظحل ىدَم  ىلعو   . جایتحالا َّدشأ  ِنوَعلا 

، نآلا َرِداغُي  نأ  هل  يغبني  هَّنأب  هؤايرِبك  َسُقرَم 
نع ُفِشكي  اذاملف   . ردنَسِكلأ عم  ةَّسدَھ  َقبَتلو 
مل هَّنكلو  ؟  َّالإ سیل  َضفرلا  ىقَلِیل  هِسَفن  ِةلیخد 

ةمئاقلا ُرِعاشملا  َِتناك  امھم   . رِداغُي نأ  ْعطَتسي 
َلوقي نأ  سُقرَم  ىلع  َبَجَو   ، بیبطلاو ةَّسدَھ  نیب 

! هئايربك ىلع  ةنعَّللاو   ، ءيش َّلك  اھل 
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ىلإ ُتبھذ  : ‘‘ فاضأو  ، ًائِّدَھُم اًسََفن  َقَھَشَف 
دق هَّنأ  ُتدقتعا  ِيّنأل  هللا  َنَعلأ  يك  نیطَسلف 
امو  . ِكُتببحأ ِيّنأل  ُتبھذ   . انأ هُتلَذخ  امك  يَنلَذخ 

’’. ِكُّبِحُأ ُتلِز 

تناك فیك  ىأر   ، َهنود ََرظن  ذإو   . ردنَسِكلأ َمَّھجت 
هَدي سُقرَم  َّدم  اَّم  لـ  ، اھَّنأ َّالإ   . ِفجترت ةَّسدَھ 
نع ًةدِعتبُم  اھاقبأ  اذامف   . تَشمكنا  ، اھَسُملیل

؟ رَخآ ٌءيش  وھ  مأ  ؟  فوخلا ناكأ  ؟  لجرلا

ُدُّدَوت هَكبرأو  هَقياض  دقو   ، اًضيأ اًمِّھَجَتُم  دِشار  ناكو 
َلجَخِیل نُكي  مل  ُّيناموُّرلاف   . فوغشملا ِّينايریلاڤلا 

َكلت َّنأ  َریغ   . ةأرما َمامأ  ِهبلق  نع  ِفشَكلا  نم 
هَّنأ اًدحاو : اًرمأ  ٍءالَِجب  ْتَحضوأ  اھنیَعب  ةقیقحلا 
ةَّسدَھ ِلاسرإ  يف  ٌَدي  لجرلا  اذھل  ْنُكت  مل  ًابلاغ 
َهجاوُي نأ  اًِنكمُم  َناك  َّالإو   . نیبراحملا ةحاس  ىلإ 

. ّينامور ىلع  هَدي  َّدم  ذإ  ًالجاع  َدوُسألا  وھ 

. ًابِذبَذَتُم ًانوكُس   ، ءانِفلا ىلع  ُتمَّصلا  َمَّیخ 

هُمَف ًايِوَتلُم   ، لھَم ىلع  هَسَفن  ُردنَسِكلأ  َرَفَز  َّمُث 
اطخ َّمُث   ، سُقرَم يَنیَع  هانیَع  ْتَقتلاو   . بائتكاب
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’’. اھعم كَدحو  َكُكرتنس   ‘‘ . اًعجارتُم

اِھناكم يف  هَنِیّكس  دِشار  َّسد   ، ضَضَم ىلعو 
. هِمازِح َلِخاد 

: ًةسِماھ  ، ردنَسِكلأ عارذب  ةَّسدَھ  ْتَثَّبشتو 
!’’ ْبھذت ، ال  ًءاجر ‘‘

ِيّنأ َنیَملعت  : ‘‘ ةَّقِرب َلاقو   . اھَِدي َقوَف  هَدي  َعَضَوف 
، َهلوق ُّدَوي  ام  يعَمَست  نأ  ِكل  ُلَضفأ  ْنكلو   . ِكُّبِحُأ

’’. اًّقح هَنيديرُت  ام  يرِّرقُتو 

ُنكمُي ال   . ءيش َّيأ  َكلذ  َِرّیغُي  نل  : ‘‘ ًةعماد َتلاقف 
’’. ِرّیغُي نأ 

يف َّنأ  ؟  ةَّسدَھ اي   ، ِكاوعَد ِتیَِسن  لھ  ؟  ِنكمُي ال  ‘‘
اَھباِقن َّسَمو  لیحَتسملا .’’ َِّمتُي  نأ  هللا  عسُو 

مأ  ، ِكَُحبكي ام  ةلماعلا  هللا  ُةئیشم  يھأ   ‘‘ . قفِرب
. اھَِدیب َكَسمأ   ، ِْبجُت مل  اَّملو  ؟ ’’ ِتنأ ِكُتئیشم 

اھاخرأ  ، اھَِدي َةحار  َلَّبق  ذإو  ينَّیبتت .’’ نأ  ِكل  ٌریخ  ‘‘
. دِشاِرل أموأو 

دِشارو ردنَسِكلأ  َرداغ  ذإ  ةَّدشب  اھُبلق  َقفخ 
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ٍةَّدِحب ُلَع  نم  اھیلإ  ُرُظني  سُقرَم  َفقوو   . ةفرُغلا
. میَھت اھَسیساحأ  َْتلعج 

ِكُّبحُأو  ، كاذنآ ِكُتَببحأ   . ِكُّبِحُأ انأ  : ‘‘ ًةیناث َلاق  َّمُث 
ٍديدج نم  ِكب  ُمَرغُأ  ُتأدب  ِيّنأ  َنیكِردُت  الأ   . نآلا
ٌةدِحاو  ، ىرخُأ ٌةدِحاو  ِكَّنأ  ُتنََنظ  نیح  ىَّتح   ، اًمامت

’’ ؟ رازَع اھُمسا 

ُعومُّدلاو داعتراب - تلاقو   . ةفیعض اھَّنأ  تَّسحأ 
’’. سُقرَم اي   ، ينُفِّرشُت َتنأ  - ‘‘ اھیَنیَع ُقرحت 

وھ ُّبحلا  ُنوكي  نیح  ٌةيِواخ  ٌةِملَك  ؟  فِّرَشُأ : ‘‘ لاقف
’’. هُديرُأ ام 

. اھُتَدِعَم ْتَضبقناف 

ةَحماسملا ىنعم  ُنوكي  ام  ِردأ  مل  : ‘‘ ًِالقاثتُم َلاقو 
َحیسملا ُتِلبق  اَّم  . لـ ایلوُِجل ِكَسفن  ِتفَشك  ىَّتح 

ال َناك  ْنكلو   ، حَماسُم ِيّنأب  ُترَعش   ، لیلجلا يف 
ىرُت حماسُأ .’’ نأ  هینَعي  ام  ينیِمّلعُت  نأ  ِكنم  َّدب 

؟ اھِمَحي مل  هَّنأ  هُحماسُت  لھ 

’’. كَمَّلع ِلب هللا   ، سُقرَم  ، َكِْمّلُعُأ مل  انأ  ‘‘
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يف َروُّنلا  ٍنیح  َّلك  نیلازت  ام   . َهتادأ ِتنأ  ِتنُك  ‘‘
ُثیحب اًّدج  ِيّنم  َنیفاَخت  ِتنُك  َنیح  ىَّتح   ، يتَیب
ایلوج ةراد  نم  ِكَذُخآ  نأ  يل  يغبني  َناك   . نیفَجترت

’’. ِتلُق امھَم   ، مویلا َكلذ 

َلُصحیل َناك  اذام  ؟  اھنیح انل  َلُصَحیل  َناك  اذامو  ‘‘
. اًزاتمُم ُتیقوت هللا  َناك  دقل  ؟ ’’ اھل

َةریخألا ِتاوطخلا  َمَّدقتو   ، اھتوَص يف  َعومُّدلا  َعمَس 
اَھلَوان  ، قوحسم ٍبلَقبو   . امُھَنیب َةلِصافلا  ةلیلقلا 
ْتَقبأو  . هَْتلَواَنت ذإ  اھُدي  ْتَشَعتراف   . ریغَّصلا َجْرَّدلا 

، يب يجَّوزتت  نأ  ًةَّرم  ِكنم  ُتبلط   ‘‘ . اًقَرطُم اھَسأر 
ْنِموُأ مل  ِيّنأل  َناك  َكلذ  ََببس  َّنإ  ِتلُقو   . ِتضَفرف

’’. ةَّسدَھ اي   ، ُنِموُأ نآلا  انأ   . اب

’’. سُقرَم اي   ، دیعب ٍنامز  ُذنم  َكلذ  َناك  ‘‘

’’. َّيلإ ِةبِسّنلاب  ِسمأ  َناك  ‘‘

َناك دقو  اَھتاذ .’’ َةاتفلا  ُتسل   ‘‘ . هنع ْتَدَعابَتف 
تَدارأو  . ناَّكطصت اھاَتبْكرو   ، شِعتري هُّلك  اھُمسج 

، ُتومت امَّبرل   ، كلذ َلعف  ول  ْنكلو   ... فِرصني نأ  هل 
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. تنَّقیت امك 

يل يلوُق   . ةَّسدَھ  ، ينَنِیّبِحُت ال  ِكَّنإ  يل  يلوُق  ‘‘
، يھاجُت ٍءيش  ِّيأب  َنيرُعشت  ال  ِكَّنإ  ٍةحارصب 

’’. َِكنأشو ِكَعَدأف 

ُّبحأ املثم  َكُّبحُأ   ‘‘ . عومُّدلل اًِسبَح  اھنیَِعب  ْتَفَرط 
’’. ًاّیحیسم اًخأ 

يف تَرَفَنف   ، اھباجِح ىلع  ٍقفِرب  هَِعباصأ  َرَّرمو 
’’. عقاولا وھ  طقف  َكلذ  َّنإ  يل  يفلحا   ‘‘ . لاحلا

’’. ءيش ِّيأ  ىلع  نوِفلحي  نوُّیحیسملا ال  ‘‘

ال ِكَّنإ  يل  يلوق   . ةرابعلا حيرَصب  كلذ  يلوق   ، اًذإ ‘‘
’’. انأ ِكُّبِحُأ  امك  ينَنِیّبِحُت 

. مَّلكتت نأ  ٍةرداق  َریغ   ، اھَسأر تَّزھف 

اًدالوأ َقَزرُأ  نأ  ُديرُأ   . ةَّسدَھ  ، ِِكب َجَّوزتأ  نأ  ُديرُأ  ‘‘
’’. ِكعم َخیشأ  نأ  ُديرُأ   . ِكنِم

. ال دعب ٍءيش  َّيأ  لُقت  ، ال  ًءاجر  ‘‘ . اھیَنیَع ْتَضمغأف 
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’’. كب َجَّوزتأ  نأ  ُنكمُي 

’’ َِملو ال؟ ‘‘

اي  ، يلثم ٍةَدِحاوب  َجَّوزتت  نل  َكَّنكلو   ، جَّوزتتس ‘‘
’’. احيرأ نم  ةلیمج  ٍةَّباشب  ُجَّوزتتس   . سُقرَم

َِكلانھ  ‘‘ . اھَرُّتوت َّسحأف   ، اھیَِفتك ىلع  هيَدي  َعضوو 
. ِتنأ  . اھب َجَّوزتأ  نأ  اًموي  ُتدرأ  طقف  ٌةدحاو  ٌةأرما 
َتاذ اھب  ُجَّوزتأس  طقف  ٌةدِحاو  ٌةأرما  َِكلانُھو 

’’. ِتنأ . موي

’’. كب ٌةمَرغُم  اثاَفت  ‘‘

ىلع ُبَّلغتَتس   . كلذ اھَیلإ  ُلَّیخُي   ‘‘ . رُّبكت ِالب  لاقف 
’’. رمألا

اھَّنإ  . رظَّنلا َدیعُت  نأ  َكیلع   ‘‘ . هنم َتبرتقاو  تَرادف 
’’. ّبَّرلا ُّبِحُت  َيھو   ، ةفیطلو ةلیمج 

سُواملُثَرب َّنإ  ال .»  » ارزَِعل ُتلُق  نأ  يل  َقبس  ‘‘
’’. اثافَِتل اًجوز  َنوكي  ْنأل  اًّدج  َرثكأ  ٌبِسانُم 
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’’ ؟ سُواملُثَرب ‘‘

اًدراو ارزَع  هْبسحي  مل   . احيرأ نم  امِھب  َقَِحل  ٌّباش  ‘‘
هُترَّكذ  ‘‘ . ةفیفخ ًةكحِض  َكِحَضو  ٌّينانوي .’’ هابأ  َّنأل 

’’. ّينامور ِيّنأب 

اًعیمج ُنحن   . حیسملا يف  َتمُد  ام  َنآلا  ُّمَُھي  ال  ‘‘
’’ ... ٌدِحاو

ىدَتھا ٍصخش  يناث  هَّنإ   . ٌّيحیسم سُواملُثَرب  ‘‘
عضَو ىلإ  َّالإ  ارزِع  ُجاتحي  الو   . ارزَع َِدي  ىلع 
امك اثاَفت  ُّبحُي  ىتفلاف   . ًابناج ِةميدقلا  ِتالُماحَّتلا 
ًةلِّوحتُم ْتَعجارتف   ، اَھباجِح َّسَمو  انأ .’’ ِكُّبِحُأ 

. ًالیلق ََسبعف   . هنع

نأ ِكنم  ُتبلط  اَّم  لـ َنيرُكذت  لھ   ، ةَّسدَھ ‘‘
نأ نیعیطَتَست  ِكَّنإ ال  ِتلُق  ؟  ةَّرم َلَّوأ  يب  يجَّوزتت 

. نمؤم ریغ  ٍصخش  عم  ٍدِحاو  ٍرِین  َتحت  ينوكت 
ِكَّرُجأ نأ  ِتیِشَخ  دقل   . ِكنم ىوقأ  ُتنك  ِيّنإ  ِتلُقو 

’’ ؟ نيرُكَذت لھ  نع هللا.  اًدیعب 

هئاضرإ يف  اھَتبغر  َّنإ  َكاذنآ  هل  تلاق  دقل  رَّكذتأ .’’ ‘‘
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ءاضرإ هللا. نم  َّمھأ  ریخألا  يف  ُریصَتس 

ُنِموُأ ِيّنإ   . ةَّسدَھ اي   ، نآلا اًعم  َثارحملا  ُّرجنس  ‘‘
’’. ِّيحلا ُنبا ِهللا   ، حیسملا وھ  َعوسي  َّنأب 

تناكو  . تاملكلا هذھ  هنم  َعَمست  ْنأل  ُقوتت  تناك 
َنینِّسلا ىدم  ىلع  كلذ  ِلجأل  ٍعاطِقنا  ِالب  ِيّلَصُت 

ىلإ ٍتابَِثب  اَھبلق  تَھَّجو  دق  َتناكو   . ةمرَصنملا
. امور ةراد  ةقيدح  يف  ٍدیعب  ٍنمز  ُذنم  ةياغلا  هذھ 

يتلا َعومُّدلا  ّطختُم  ًةیِ َمَّلكتت  نأ  ْعطَتست  مل  نآلاو 
. اھُقُنخت

دقلو  . كاذنآ يب  ًةمَرغُم  ِتنُك  : ‘‘ سُقرَم لاقو 
ٍديدج نم  هب  ُترعشو   . ِكُتسمل امَّلك  كلذب  ُترعش 

ىلَتخملا يف  ِنيَدِعاق  اَّنك  اَّم  لـ ٍماَّيأ  ِةعضب  ذنم 
ِباجِحلا َةفَرفَر  ىأرو  ِكَدي .’’ ُتْكسمأو  لََّلظملا 
ُقُفخي هُبلق  َعرشف   ، هْتَذَخأ ٍسََفن  ِّلك  َعم  َةفیفخلا 

!’’ ِكارأ نأ  ُديرأ   ‘‘ . عَرسأ

ىلع َباجِحلا  َِتطغضو  ال ’’! : ‘‘ ًةبوركَم تلاقف 
!’’ ال  ‘‘ . هنع اھيَرظانب  ًةحیشُم   ، اھِھجو
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. اھَُحبكي ناك  ام  َِملع  ٍذئَدنع 

َّمُث ؟ ’’ ِكُبودُن ؟  ينیبو ِكَنیب  ُلوحي  ام  وھ  َكلذأ  ‘‘
. ًةونَع اھيَدي  ًالِزنُم   ، اھیَمَصعِم َكسمأو  تابَثب  اھَرادأ 

، ال!’’ سُقرَم ‘‘

’’ ؟ ينُّمَُھي َرمألا  َّنأ  َنيدِقتعتأ  ‘‘

!’’ اذھ ْلَعفت  ، ال  ًءاجر ‘‘

ُطُقسي هاَّيإ  اًكِرات  َباجِحلا  َعََزنو   ، اھَضاِرتعا َلھاجتف 
. ًةیكاب  ، اھيَرظانب ةَّسدَھ  تَحاشأو   . ةالابُم ِالب  اًضرأ 

ىَّنستي ىَّتح   ، اًرسَق اھَسأر  َعفرو  اِھنقَذب  َكسمأف 
. ٍماكحإب اھیَنیع  تَضمغأف   . اھیلإ َرُظني  نأ  هل 

ُبودَّنلاو  ، ةقیمع ُحورُجلا  َِتناك  ةبوبحَم ’’! اي   ، ِهآ ‘‘
ىخرأ َّمُث   . اِھترَجنَحو اِھنقذ  ىلإ  اِھنیبج  نم  ًةَّدتمُم 
هَِعباصأ اًرِّرمم   ، ةَّقِرب اھَھجو  َسَمالو   ، اھیمَصعِم
َنضتحا َّمُث  ةلیمج .’’ ِتنأ   ‘‘ . دَسألا ِةمالع  ىلع 

، اھَنقذو  ، اھَّدخو  ، اھَنیبَج َلَّبقو   ، هيَدي نیب  اھَسأر 
’’. ةلیمج ِتنأ   ‘‘ . اھَمفو
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َرظنف  ، ًالیلق هنع  تَعَجارت  ذإ  اھیَنیَع  ْتَحتف 
َّلُك ُليزُيو   ، ةمَواقُم َّلك  ُبيذُي  هآر  اِمب  اذإو   . امَُھلِخاد

. لَجَخ

يف ٍةأرما  ُلَمجأ  يدنع  ِتنأ  : ‘‘ َّشَجأ ٍتوَصب  لاقو 
َّمُث ةنیفس .’’ ُفلأ  هُلِمحت  ٍبَھَذ  نم  ُنَمثأو   ، اینُّدلا
هَمف ىندأو  اھيَّدخ  نع  َعومُّدلا  َِلبُقلاب  َحسم 

، هیَعارِذ َنیب  تَخرتسا  اذإ  ىَّتح   . اھَمف ّبَقُیل  َلِ
، هاتَقَّوطف اھاعارذ  ْتَقلزنا  اَّم  ـ لو  . هیلإ َبَرقأ  اَھبذج 

. ءامَّسلا َلَخد  هَّنأ  هیلإ  ّیُخ  َلِ

َّمُث  . ِركسُم ـ لا اھَریبع  اًقِّشنَتُم  ةَّسدَھ ’’! ِهآ  : ‘‘ لاق
: ًالئاق  ، هِعباصأب اھَرعش  َطَّشمو   ، اًفجترم أفكنا 

.’’ نآلا يب  يجَّوزت  ؛  يب يجَّوزت  ‘‘

ءارو نم  ناتَقِرشُم  اھانیَعو   ، ًةمِسَتبُم هنم  َْتبرتقا 
مامأ ٍهجول  اًھجو  هللا  اھَفقوأ  ىرخُأ  ًةَّرمو   . اھِعومُد

دق هَّنإ   . اھَھجو ىأر  دق  سُقرَم  َّنأ  مظعألا : اھفوَخ 
َّالإ هیَنیَع  يف  يذلا  ُّبحلا  َدادزا  امو   . اَھبودُن ىأر 

. ًةَّقر

اًحَرَف اھُبلق  َفَتَھ  اذكھ  بیجع ! َتنأ  مك  اي هللا،   ، هآ

1130



اھَقُطنت نأل  ْتَقات  ام  اًریثك  يتلا  ِتاِملَكلا  ِتََقَطن  ذإ 
. نینِّسلا ِّرم  ىلع  سُقرَِمل 

!’’ يِدّیس  ، َكب ُجَّوزتأس  ‘‘

َّمُث  . اھیَنیَع يف  َيِدابلا  َّبُحلا  ًابِّرشتُم   ، َكِحضو
ُرُعشأ ةبوبحَم ! اي   ، هوأ - ‘‘ فطُلب اھَھجو  اًِتّبَرُم  لاق -

’’. لیلجلا ِةَریَحُب  نم  ُتمَق  امل  ُترعش  اَملثِم  َنالا 
نآلا هَرمغ  كاذنآ  هب  َرعش  يذلا  َحَرَفلا  َّنأ  كلذ 
نأ َنود   ، هیَنیَع ُعومُّدلا  َِتلَّلبو   . ةجوَم ىلع  ًةجوَم 

ِكُتدقَتفا  ... ِكُتدقَتفا ِدَقل   ‘‘ . يكَبي ناك  هَّنأ  ََملعي 
!’’ ِيّنع َخلُس  دق  يتاذ  َفِصن  َّنأكو 

. ًةھودشَم هَھجَو  ْتَسَملف  ُقوَف  ىلإ  اھَدي  تَّدمو 
’’. انأ َكُتدقَتفا  امك  ‘‘

نأ َقبس  امك  ٌةَّداح  اھیف  هَُتبغرو   ، اًضيأ اَھلَّبقف 
َسملَم َّبحأ  دقل   . ةِديازَتُمو  ، ىوقأ َلب   ، َْتناك

اَّم اھیَنیَع لـ َةرِظن  َّبحأو   . معانلا َّيريرحلا  اھتَرََشب 
. رورُسو ٍبَجَع  نِم  هَّسحأ  اِمل  ًةساكِعنا   ، اھَّسم
يف هَحور  َّنإ  ىَّتح  مامَّتلا  ىلإ  ُّبحلا  هَرمغ  دقو 

- ًةَّيدھ َناك  َكلذ  َّنأ  َِملعو   . ًالاِفتحا ِتَمَّنرت  ِهلِخاد 
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َدوعي ىَّتح  هُرِظتني  ُلازي  ام  ٍّبِحُم  ٍبآ  نم  ًةَّيدھ 
! تَیبلا ىلإ 

، ةَّسدَھ َتوَص  ُّطق  َناك  ام  مالَّظلا  يف  ىدَّصلا  َّنإ 
. لَحري هاَّيإ  ٍكِرات  ریغ   ، هاَّيإ ًايِدانُم  َتوَص هللا  ناك  لب 

ينَتبَھو دقل  ؟  َتلعف دق  ٍبَجَع  ٍرمأ  َّيأ   ، ّبر اي 
اھُّيأ  . اًقاقِحتسا سانلا  َّلقأ  انأ   ، يبلق َةینُم 

، ابأ  . ينُلِھذُت َكَتَّبحم  َّنإ   ، يھلإ  ، هلإلا ُّبَّرلا 
عوسي ُبَّرلا  اھُّيأ   . َكُرُكشأ انأ   . َكُّبُحأ انأ 

ام َكل  ُدَّبعتأو  َكُدَمحأس   ، بآلا اھُّيأ   ، حیسملا
، كلذ َدعبو   . ضرألا هذھ  ىلع  ٌسََفن  يب  َماد 
يف َكِشرع  مامأ  َّيَتبكر  ىلع  ًایثاج 

. ءامَّسلا

. ضاَّیف هُبلقو   ، هردص ىلإ  ٍةَّدِشب  ةَّسدَھ  َّمض  َّمُث 
! تیبلا ىلإ  َداع  دق   ، ليوط ٍرُّخأت  َدعب   ... اًریخأ َوھ  اھ 
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ةمتاخ

َكتَّبحم َتكرت  َكَّنأ  كیلع : يدنع  ْنكل  ‘‘
ِلَمعاو ْبُتو  َتطَقس ! نيأ  نم  رُكذاف   . ىلُوألا
ٍبيرق نع  َكیتآ  ِيّنإف   ، َّالإو  . ىلُوألا َلامعألا 

’’ بُتت مل  ْنإ   ، اِھناكم نم  ََكتَرانم  ُحِزحَزُأو 
اَّنحوي ٢: ٤ و٥). ايؤر  )

ِجاوز نأشب  اًرُھشأ  َنوثَّدحتي  سُسَفأ  ُلھأ  َّرمتسا 
ِةَّباَّشلا  ، ةَّسدَِھب نايریلاڤ  سُنایشول  سُقرَم 

ِّلُك َمغُرف   . اَّنحوي ُلوسَّرلا  هَكرابو  ُهارجأ  دقو   ، ةَّرحلا
ٍةَدِحاو ُثِراو  َجَّوزت  اھیف  ةَّرم  ُرِخآ  ْتناك  ىَتَم   ، ءيش
ٍةَّيدوھي ٍةَدبَعب  امور  يف  ِراَّجُّتلا  ِتالئاع  َِربكأ  نم 

نوُّيركسَعلا ُةداقلا  َدَمَع  ىَتمو  ؟  ةقباس
روضحلا ىلإ  نودِعاقَتملاو  نوُّیلاحلا  لُصنُقوُربلاو 

ٍنُفُس ِلاَّمع  َعم  ةَّیعاِمتجا  ٍةبَسانُم  يف  اًَنلَع 
دق ام  وھ  َكلذ  َّنإف  ؟  تاِقباس اياَغبو  نیِقباس  ٍدیبَعو 
نأ سرُعلا : ِتالاِفتحا  ِةياھن  يف  سُقرَم  ِهب  َرَمأ 
ِلفح يف  ةكراشملا  ىلإ  اوَعدُيو  هُدیبَع  َرَّرَحُي 

. فویُّضلا يقاب  َعم  فافِّزلا 
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ٌقِرشُم اھُھجوو   ، سُقرَم بناجب  ةَّسدَھ  ْتَفقو 
َْكلامَتي ملو   . اِھّبحو اِھتایحب  هل  تَدَّھعتو   ، اًحَرَف

ِنع اھَھجو  نوََري  ُثیحب  ًةيافك  اھیلإ  َنوبيرقلا  كئلوُأ 
مُھنِم ِنیَنثا  َناكو   . هیلع ِِقّلأتملا  ِّبُحلاب  ِرُّثأتلا 
َهبلق َّسَحأ  ردنَسِكلأ  َّنأ  عمف   . دِشارو ُردنسِكلأ 
سُقرَمو ةَّسدَھ  َدھاش  ذإ  بيرغ  ٍوحن  ىلع  اًغِراف 

. ةرورسم ةَّسدَھ  َّنأ  ََملعي  ْنأب  ًایضار  ناك   ، نانِرتَقي
َهتدایِع ردنَسِكلأ  َقلغأ   ، ریصق ٍتقَوب  ِفافِّزلا  َدعبو 
ِكشَو ىلع  َناك  ٍّينامور  ٍَقلیَِفل  ِهتامدِخب  َعَّوطتو 
ةَّسدَھ ىلإ  َثَعب  دقو   . ایناطيرب ىلإ  راحبإلا 

. سُسفأ ىلإ  ُّطَق  دُعي  ملو   ... ةریصق ٍعادَو  ِةلاسِرب 

. فافِّزلا َدعب  ًالاح  راظنألا  نع  ىفَتخاف   ، دِشار اَّمأ 
ىلإ َعَجر  هَّنأ  مھُضعب  ىور   ، ةليوط ٍةَّدُم  َدعبو 
نيِرَخآ َّنأ  َریغ   . ةرسُأ أشنأو  َجَّوزت  ُثیح   ، ةَّيروس
اودَھاش  ، رَخآو ٍنیح  َنیب   ، مھَّنأب ٍنیقي  ىلع  اوناك 

ِلزنم نم  ٍةبُرقَم  ىلع   ، سُسفأ ِلالِظ  يف  ًاّیبارعأ 
اًسِراح  ، نیبِھاَّذلاو َنیتآلا  ُِبقارُي   ، ةَّسدَھو سُقرَم 
ٌةلئاع َةَّمث  َتتاب  دقو   . اھَتلئاعو ةَّسدَھ  ِءافَخلا  يف 
نیَنب ِةعبَسب  اكِروُب  سُقرَمو  ةَّسدَھ  َّنإ  ثیح   ، اًّقح
يبیفل يھتني  ال  ٍحَرَفب  اَوتأ  مھُعیمج  تانب ! ِثالثو 

َّنأ ریغ   . ةریخألا ةلیلقلا  اھِرمُع  ِتاوَنَس  ءانثأ  يف 
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ٍةدیفحل ةَّصاخلا  اھتَّبحم  َِركنُت  نأ  ْعطَتست  مل  يبیف 
، نیَنیعلا ِةَِنكاد  ٍكوحَض  ٍةلیمج  ٍةریغص  ٍةاتَف  ٍةدحاو :

. ایلوج اھاَوبأ  اھاَّمس 

، نِیّیحیسملا ىلع  ِداھِطضالا  ُةَّدِح  تَّدتشا  اَّم  ـ لو
َعَرشو  . سُمَطب ِةريزج  ىلإ  اَّنحوي  ُلوسرلا  َيفُن 

ةَّیسایِّسلا هتاقالع  َعیمج  ُمِدختسي  سُقرَم 
، َهتِدلاو َنَفد  امَدنِعو   . ِهتلئاع ِةيامِحل  ةَّیلاملاو 

عاِزّنلا نم  َتیِفُعأ  اھَّنأل  ٍركُش  َةالص  اًسمَھ  ىَّلص 
ِهنُفُس ىلإ  َفاضأ   ، ةریصق ٍةَّدُم  َدعبو   . لِبقملا

ْنأل َنوُجاتحي  نيدَّرَشُم  نِیّیحیسَم  ةديدج : ًَةلومُح 
. نامألا َّرب  ِ ىلإ  اولَقنُي 

سُسَفأ يف  ُةسینكلا  ِتَّدترا   ، ُّرمي ٍمَوي  ِّلُك  عمو 
. ةَّيوینُّدلا ِتاسَرامملاو  ِدئاقعلا  ىلإ  َرثكأف  َرثكأ 

اَّنحوي َرَذنأو   . َلبقَتسملا اَّنحویل  ُّبرلا  َنلعأ   ، اًریخأ
ُثدَحیس اِمب  سُسفأ  ينِمؤم   ، ةبوتكملا هايؤر  يف 
ىلُوألا مِھتَّبحم  ىلإ  َنوعجريو  نوبوتي  ال  اوناك  ْنإ 

. هل ِّيلصألا  ِمھِسُّرََكتو  ِّبَِّرلل 

ٍديازتُم ٍتقَو  َةیِضمت  ىلإ  َدَمَع  امَدعب   ، سُقرَم اَّمأ 
ٍحابص َتاذ  َظقیَتسا  ِدقف   ، ةَّسدَھ عم  ةالصلا  يف 
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َنودو رِداغ ! ةحِضاو : ٌةلاسِر  هلقعو  هبلق  يفو 
، اینويإ يف  ةلئاعلا  ِتادوجوَم  َعیمج  َلَّیَس   ، دُّدَرت

ِهتنیفس ِنتَم  ىلع  َدالوألاو  ةَّسدَھ  َلَّمَحو 
مُھاقَتنا َنیِحَّالم  اًمِدختسُم  َرَحبأ  َّمُث   ، ةلَّضفملا
َناكملا ئطاشلا  ىلع  ٌدَحأ  َْملعي  ملو   . هسفنب

. هیلإ َنودِصقي  يذلا 

َتطقس َةنس ٢٦٢،   ، نَینرَق ِّيِضُم  َلبق  َّمُث 
ىربُكلا نُدملا  َةِیناث  تناك  يتلا  َكِلتف   . سُسَفأ

. نوُّیطوُقلا اھَرَّمد  ةیناموُّرلا  ةَّيروطاربمإلا  يف 
عبَّسلا ِبئاجعلا  ىدحإ  نویسیمطرألا - َّنإ  ىَّتح 

ىلإو  . ضرألاب َيِّوُسو  َقِرحُأ  ميدقلا - َملاعلا  يف 
ِةنيدملا َكِلت  نم  َقَبت  مل   ، مویلا اذھ 

َّالإ  ، ىضم ام  يف  ِةدیجملا   ، ةَّیناتیلوپوموزوكلا
. ةرَثَعبُم ٌبَرِخ 

! اِھناكم نم  َةرانملا  ُّبَّرلا  َحزحَز  دقل 
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ٌّيئابفلأ ٌدرسم 

( ظافلأ ُحرَش  )

: نوتابأ

نویپیلكسألل ٌرواجُم  ٌسَّدقُم  مَون ) ُةَفرُغ   ) ٌعَجھَم
ءافِّشلا وِبلاط  ناك  ءافِّشلاو .) ّصلا  ةَّحِ ِهلإ  دبعم  )

. لیَّللا َةیِضمَتل  كانھ  نونَضحُي ’’ ‘‘

: ولوپأ

سمَّشلا رون  ُهلإ  وھ   ، ناموُّرلاو نِیّینانویلا  دنع 
َنیب ُلَمجألا  وھو   . رعِّشلاو ىقیسوملاو  ةوَّبنلاو 

. ةِھلآلا

: مويرتأ

تناك دقو   . ّينامورلا نكسملا  يف  ُّيزكرملا  ُءانِفلا 
فَرُغ ةلسلس  نم  نَّوكتت  ةَّیناموُّرلا  لزانملا  َمظعُم 

. ّيلخاد ٍءانِفب  ةطیحُم 
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: سیَمطرأ

يف ُّيسیئرلا  اھُلكیھ  ناك   . ةَّینانویلا رَمَقلا  ُةھالإ 
يف اًقحال  َظِفُح   ) كزَین َطقس  ُثیح   ، سُسفأ
اًماقَم سُسفأ  ضَرتفُي - ام  ىلع  ًایِّمَسُم - لكیھلا )
اوَواس ناموُّرلا  َّنأ  عمو   . سیَمطرأ ِةھالإلل 
اھَّنأ نوُّیسُسفألا  َدقتعا  ِدقف   ، انايِدب سیمطرأ 

َنیبِساح  ،( سويز  ) سفَزو وتیل  ُةنباو  ولوپأ  ُتخُأ 
َمئاھبلاو َرشبلا  ُكِرابُت  ضرألل  اًّمُأ  / ًةھالإ اھاَّيإ 

تناك يتلا  انايِد  ِفالخ  ىلعو   . بْصِخلاب ةبرُّتلاو 
ًةَّیناوھش سیمطرأ  تناك   ، باجنإلاو ِتاباغلا  َةھالإ 

. ةدبرَعلاب ًةَعلوُمو 

(: ِسنویشاتسا عمَجلا :  ) ویشاتْسا

َنكمأ ُثیح   ، قُرُّطلا ىلع  ٍةحاِرتسا  ُناكم 
ُِرفاخَم تَزَّكرتو   ، اھُراجئتساو ةنِصحألا  ُلادِبتسا 
تاَّيروَّدلا ُدونُج  اھنم  ُِقلطني  قُرُّطلا  ِةسارِحل 
ةلِصافلا ُةفاسملا  تناك   ، اًمومعو  . اھیلإ نودوعيو 

. اًرتمولیك رشع  ةَّتس  رَخآو  ویشاتْسا  نیب  ام 

: سویپیلكسأ
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ُمُعزتو  . ناموُّرلاو نِیّینانویلا  دنع  ءافِّشلا  ُهلإ 
ةَّيروحو ولوپأ  َنبا  ناك  سویپیلكسأ  َّنأ  ایجولوثیملا 
روُطنَق َِدي  ىلع  ءافِّشلا  َمَّلعت  دقو   ،( ِسنوروك يھ  )

(. نوریش وھ  )

: نویپیلكسأ

. سویپیلكسأ ُلكیھ 

: تيدورفأ

(. سورإ ُّمُأ   ) نِیّینانویلا دنع  لامجلاو  ِّبُحلا  ُةَھالإ 
اھُتَریظن  ) ناموُّرلا َدنع  سونیڤ  ُةھالإلا  يھ 

(. برعلا دنع  ةرَھُّزلاو  نِیّیقینیفلا  دنع  تورتشع 

: اتنَمیلأ

. ءارَقُفلا ةدعاسمل  صَّصخُت  لاملا  نم  ٌةَّصِح 

: ةَحَفنإلا

ٍةَدِحاول وأ   ، هِوَحن وأ  لجِعلا  ةدِعَِمل  َّطبملا  ُنِ ُءاشِغلا 
. اِھتانَیطُب نم 
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(: ييايرَوأ عمجلا :  ) سويرَوأ

ًةسمخ يواسُت   ، بَھَذ نم  ٌةَّینامور  ٍدَقن  ُةَعِطق 
َدَحأو تامارغ  ِةسمخ  َنیب  اھُنزو   ، اًرانيد نيرشعو 

. اًمارغ َرَشع 

: لُصنُقوُرب

ٌلوؤسم  ، ةینامور ٍةيالِول   ، ٌّيركسع ٌدئاق  وأ   ، ٌِمكاح
. خویُّشلا ِسلجم  َمامأ 

: اكیتویَلِبب

. ّينامورلا نكسملا  يف  ةبتكملا  ُةَفرُغ 

: سُلاپ

َقوَف هَنيَدتَري  ناموُّرلا  ُءاِسن  تناك   ، ةءابَعلاك ٌءادِر 
. الوتُّسلا

(: مويالیپورُپ اًضيأ  ىعدُي   ) نولیپورُپ

وأ ٍةرطنَق  وأ  ٍةباَّوب  لخدم  ىلإ  ُریشُت  ةَّيرامعِم  ٌةظفل 
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. ةَّیناموُّرلا تاراَّدلا  َجراخ  ةماخَفلاب  ٍمِسَّتُم  ٍقاوِر 

: لْياتسيَرپ

ّينامورلا نكسملا  نم  ٌمِسق   . ةَدِمعألا وذ  ُوَھبلا 
ِءانِفلاب ُطیحُي  ًاّيوناث ) اًمِسق  ِبلاغلا  يف  ناك  )
تناكو  . لِخادلا نم  ةَدِمعألا  هب  ُطیحُتو  ِّيلخادلا 

يذ وھبلا  يف  ُعقت  اھِمَون ) ُفَرُغ   ) ةلئاعلا ُعجاھَم 
ُِدقوملاو  ،( مويرارال  ) ُّيلئاعلا ُرازَملا  اًضيأو   ، ةدمعألا
ةبتكملاو  ،( موینیلكيرت  ) ةرفُّسلا ُةَعاقو   ، خبطملاو

يذ ِوَھبلا  ُءاِنف  ناك  ءاینغألا  ِتویب  يفو  اكیتویلِبب .) )
. ةقيدح ىلإ  ُلَّوحُي  ةدِمعألا 

: مویلویَكپ

ناكو  . مھیِكلام نم  دیبعلا  اھُلاني  لاملا  نم  ٌةَّصح 
ول امك  مویلویَكپلاب  اوفَّرصتي  نأ  دیبعلا  عسُو  يف 
، ةنَّیعُم ٍلاوحأ  يف  ْنكلو   . ّيصخَّشلا مُھَكلِم  َناك 

. مُھنِم هَّدرتسي  نأ  ِِكلاملل  ُّقحي  َناك 

: اكْسوُپ

( ّلَخلاك ٍلوحُك   ) موتیسألا نم  ٌعونصَم  ٌبارَش 
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. ءاملاو

: مويرادیَپت

. ئِّدَھُمو ٌئفاد  اھیف  ُءاملا   ، تاماَّمحلا يف  ٌةفرغ 

: ةَجوُّتلا

َّنأ عم   ) َهنوَدتري ناموُّرلا  ناك  يذلا  ُّيجراخلا  ُءادِّرلا 
ٍشامُق ُةعطق  وھو  جيردَّتلاب .) َلَُطب  َهلامِعتسا 

. نیَعارِّذلاو نیَِفتكلا  ىلع  لَدسُت   ، ةَعِساو ةَّيوَضیب 
ٍوحن ىلع  نيدَّدحُم  اھُلكشو  ةَجوُّتلا  ُنَول  ناكو 

ّداحلاو نيِ  ، ةسایسلا لھأ  نم  ٍّلُكل  ناك  ذإ  مساح :
. ةِفلتخُم ٌةَجوُت   ، ّصلاو نایبِ  ، لاجِّرلاو  ، تْیَم ىلع 
، يشاوحلا ةَّیناوجرُأ  ًةجوُت  نوَسبَلي  ّصلا  نایبِ َناكو 
مھل حَمسُي  ناك  دشُّرلا  َّنس  مھغولب  دنع  ْنكلو 
هذھو  ، لُجَّرلا َةجَوت  يأ   ، ِسليِریڤ اجوت  اوَدتري  نأب 

. ةفَرخَزُم َریغو  ًةطیسب  تناك 

: موینیلكيرت

ناكو  . ّينامورلا نكسملا  يف  ةرفُّسلا  ةعاق 
ُةَّدع هلو   ، اًفرخَزُمو اًمخف  ًةداع  موینیلكيرتلا 
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. لیثامَّتلا نم  ٌةلیكشت  هیفو   ، ةدمعأ

(: رتاپُتس  ) طافلِج

ىلع ًانِزاوَتُم  ُفقي  ناك  نفُّسلا  ضاوحأ  دنع  ٌلماع 
راقلاب اھَسورُتو  نُفُّسلا  َزوزُح  َّدسي  يك  ةلاقِس 

. اھِّوُسُر َدعب 

: رتیپوج

ناك ونوُج .)  ) ونوُي ُجوَزو  ناموُّرلا  دنع  ىلعألا  ُهلإلا 
ةلوَّدلاو خانُم  ـ لا / ءاضفلاو روُّنلا  َهلإ  اًضيأ  رتیپوج 
سْفَز َهلإلا  ِلثامُي  رتیپوج  ناكو  اِھنیناوقو .) اھِدَغَر  )

. نِیّینانویلا َدنع  سويز ) )

(: سِداھ  ) سِداح

. نِیّینانویلا َدنع  میحجلا )  ) ِّيلفُّسلا َملاعلا  ُهلإ 

: باجِح

يوَحت  ، ةعَّبَرُم ُءادوس   ، لجِعلا ِدلِج  نم  ٌةبَیلُع 
َعطاقَم ُةَعبرأ  اھیلع  ًابوتكم  ِّقَّرلا  نم  َحئارش 
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رفِس نم  نانثاو  جورُخلا  ِرفِس  نم  ِنانثا   ، ةراتخُم
ةَّيدلج ٍرویُس  ِةطِساوب  َُطبرُي  ُباجِحلا  ناكو   . ةینثَّتلا
َنیب ام   ، عرَولا ِّيدوھیلا  ِعارِذ  ِنطاب  ىلع  ةليوط 
كلذك  . بلقلا ىلإ  ُنوكي  ام  َبرقأ   ، ِفتَكلاو ِقَفرملا 
ءانثأ يف  نیبجلا  ىلع  رخآ  ٌباجِح  َُطبرُي  ناك 
يف هللا  مالك  عم  ًابُواَجت  كلذ  ناك  دقو   . ةالَّصلا
يتلا تاملكلا  هذھ  نُكتْلو  ‘‘ ةینثَّتلا ٦: ٦ و٨  ِرفس 
ًةمالع اھطُبراو   ... ِكبلق ىلع  مویلا  اھب  َكیصوُأ  انأ 

’’. كیَنیع َنیب  َبئاصع  نُكتلو   ، كِدي ىلع 

(: اریِھ  ) اریِح

َتخُأ يھ  اریِح  تناك   . نِیّینانویلا دنع  ةَِھلآلا  ُةكِلَم 
( ونوُج  ) ونوُِیب تَھامت  دقو   ، هَتجوزو سويز )  ) سْفَز

. ناموُّرلا دنع 

: ةمیخ

ىلع اًمومُع  ُماقُي  ناك  فوقسَم  ٌریغص  ٌناكَم 
. ّيناربِعلا ِتیبلا  حطَس 

(: ييرانيد ، ج : سويرانيد  ) رانيد
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ٍموي َةرجُأ  ُلِداعُت   ، ناموُّرلا دنع  ةلمُعلا  نم  ٌةدحَو 
، سويروأ اًضيأ : عجار   ) ّيداعلا ِلِماعلل  دحاو 

(. سنَرداوُك  ، سرَتسَس

(: سويز  ) سفَز

هلإلا ُِلثامُي  )؛  اریھ  ) اریِح ُجوزو  نانویلا  ِةَِھلآ  ُِكلَم 
(. رتیپوج عجار :  ) رتیپوج

: الوتس

ءاِسّنلا تناك   ، ةروُّنتلا ِهبشُي   ، ليوط ٌبوث 
. هَنيَدتري تاَّینامورلا 

: سرَتْسَس

. رانيد ُعبُر  اھُتمیق   ، ةَّینامور ٌةلمُع 

: ميرِفُس

َخَْسن ىَّلوتي  ناك  ٍِبتاك  ىلع  ْتِقلطُأ  ةَّيربِع  ٌةظَفل 
َةِبجحألا يف  اھلامعتسال  ةسَّدقملا  ِرافسألا  ِتايآ 

(. هازوزیِم  ، باجح عجار :  ) ثوزوزیملاو
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: ييراركَس

نم َةلومُحلا  َنولِزنُي  نُفُّسلا  ِضاوحأ  َدنع  ٌلاَّمُع 
. مخَض ٍنازیم  ىلع  اَھنوعََضيو  تابَرَعلا 

: لیبیس

يف ْتَدبُع  دقو   ، ةَّیجيرف لھأ  دنع  ةعیبطلا  ُةھالإ 
َةقیشع لیبیس  تناك   ، ایجولوثیملا يف   . امور

. ةَّینوَكلا َةموُمألا  َِتلَّثم  دقو   ،( بصِخلا ِهلإ   ) سیتأ

. شحاف ٍنوجُمو  ةبِخاص  ٍتالاِفتحاب  اھُتدابِع  َْتنرتقا 
ٍةایحب ٍّيوق  ٍءاجر  ىلع  اھِعاِبّتا  نم  ٌءزُج  ىَوطنا  ِدقو 

. توملا َدعب 

(: سويراكیس دَرفُملا :  ) ييراكیِس

ٍقُرُط ِعاَّطُق  ىلإ  اولَّوحت  نوسِّمحتُم  نوُّیَنطَو 
ةَقطنِم ِقُرُط  ىلع  نيِرفاسملا  نومِجاھُي 

. ةَّيدوھیلا

: راتیمیس

ُعطاقلا اھُّدح   ، ةسَّوقُم ٍةرفَش  وذ  بَدحأ  ٌفیَس 
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. بَّدَحملا ِّيجراخلا  بناجلا  يف 

(: ِستاتیڤیس عمَجلا :  ) ساتیڤیس

. ةریغص ٌةيرق  وأ  ٌةنيدم 

: نُراش

َدَحأ نُراش  ناك   ، ةَّینامورلا نیبراحملا  ِةحاس  يف 
ٌصخش َهلَّثم  دقو   ،( ييرانِتبیل ’’ ) ىتوملا َيلیلد  ‘‘

. ةریبك ًةقَرطِم  ُمدخَتسيو  راقنِم  اذ  اًعانق  يَدتَري 
ةَّینانویلا تادقَتعُملل  اًجيزم  َناك  لیثمتلا  اذھ 

اًزمر نُراش  ناك   ، نِیّینانویلا َدنعف   . ةَّیكسُرتإلاو
يَرھن َربع  ىتوملا  ُّلِقُي  يذلا  َّيتوُّنلاو  توَملل 
امَّنإ  ) میحجلا ِوأ   ، سِداحلا يف  نوریكأو  سقُطسُأ 
َدنعو قئال .) ٌنفَد  مُھل  ناك  اذإو   ، ةَرجُأ َِلباقُم  طقف 
ُبِرضي نَم  وھ  نُراش )  ) نوراش ناك   ، ناكسُرتإلا

. توملا َةبرض 

: قيرطلا

رفِس  ) سَّدقملا باتكلا  يف  ُلَمعتسُت  ٌةظفل 
امَّبرو  . ّيحیسملا ناميإلا  ىلع  ةلالدلل  لامعألا )
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وأ  ، ’’ قيرطلا عابتأ   ‘‘ مھَسُفنأ نوُّیحیسملا  ىَّمس 
ٌبََقل وھ  قيرطلا  َّنأ  ٌمولعمو  قيرطلا .’’ َلھأ  ‘‘

. هصخش ىلإ  ةراشإلاب  حیسملا  هَمدختسا 

: سیلَّطلا

ناك  ، نیَِفتَكلا َلوح  وأ  سأرلا  ىلع  ىَقلُي  ٌحاشو 
يف هنوسبلي  نوِظفاحملاو  نودِشارلا  دوھیلا  ُلاجِر 

( لاَّشلا ِوأ   ) ُحاشِولا اذھو   . حابَّصلا ِتاَولَص  ءانثأ 
ُلیِطتسُم وھو   ، فوُّصلا وأ  ريرحلا  نم  ٌعونصم 

. اياوزلا َدنع  ُبيرارَش  َهلو  لكَّشلا 

(: اناف عمجلا :  ) مُناف

لكایھلا نم  َرغصأ  ْنكل   ، رازَم نم  َربكأ  ناك  ٌَدبعَم 
. ةداتعملا

: مويرادیجيرف

. دِراب اھیف  ُءاملا   ، تاماَّمحلا يف  ٌةفرُغ 

: ةطیبرُق
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. راحبإلا ُةئیطب  ةَّيراجت  ٌةنیفس 

: تیَماتَك

دنع ةَّذاش  ةَّیسنج  ٍضارغأل  ُذَخَّتُي  ٌمالُغ  ؛  نوبأم
. نِیّیلثملا

: مويراِدلَك

، لجارملا ىلإ  ىبرُقلا  َِتناك  تاماَّمحلا  يف  ٌةفرُغ 
ِهبشُت اھَّلعل   . ًةنوخُس َرثكألا  ِتناك  ََّمث  نمو 

. مویلا ِراخُبلا  َةفرُغ  وأ  يزوكاجلا 

(: ِستنارداوُك عمجلا :  ) سنَرداوُك

هذھ نم  ٌَعبرأ  تناكو   . ةَّيزنورُب ةَّینامور  ٍدَقن  ُةعِطق 
َةرشع َّتسو   ، ةدِحاو ةَّیساحُن  ًةعِطق  يِواسُت 
يواسُت نوعبرأو  ٌّتسو   ، اًدِحاو اًسرَتْسَس  يواسُت 

. اًدِحاو اًرانيد 

: مويرارال

ةَّیصوصُخ ًةفرُغ  ناك   ، ّينامورلا نكسملا  نم  ٌءزُج 
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. مانصألاو ناثوألا  اھیف  ُبصنُت 

(: حورَبي  ) حاَّفُل

هُنِطوَم  ، ةَّیناجنذابلا ةلیصفلا  نم  ٌّيبشُع  ٌتابن 
ٍّصاخ ٍوحن  ىلع  ُلَمعتسُي  َناك   ، طَسوألا ُقرَّشلا 

، ًالِھسُم هفْصَِوب  اًضيأ  َلمعُتساو   ، لْمَحلا ِلیجعَتل 
. غاوبألل اًدیبُم  وأ   ، اًِنّكَسُم وأ 

: سرام

. ّيناموُّرلا ِبرَحلا  ُهلإ 

(: سيرُسنِم عمجلا :  ) رُسنِم

َّمُث ةلومُحلا  ُنَِزي  ناك   ، نُفُّسلا ِضاوحأ  َدنع  ٌلماع 
. ّيساسأ ٍّلِجِس  يف  َنزولا  ُِدّیقُي 

(: ثوزوُزیِم عمَجلا :  ) هازوزیِم

ریشُت َْتتاب  َّمُث   . بابلا ِبلاِقل  ةَّيربِعلا  ُةِملَكلا   ، ًالصأ
ٍةروُصب وأ   ، بابلا ةمئاق  ىلع  ُتَّبثُت  ةبَیلُع  ىلإ  اًضيأ 
تناكو  . ةبَیلُعلا َلِخاد  ظوفحملا  ِّقَّرلا  ىلإ  َّمھأ 
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باتكلا نم  ةَّیحاتفِم  ٌتايآ  قوقُّرلا  ىلع  بَتكُت 
اًضيأو ةینثَّتلا ) رفِس  نم  ناَعطقَم   ) سَّدقملا

هللا ىصوأ  دقو   . ريدقلا ِهللا  ُمسا  ياَدَش ’’ ‘‘
ِمئاوق ىلع  اھبُتكا   ‘‘ ِنأ ًاّيزاجم ) امَّبر   ) نِیّیناربعلا
ٍةَّدُم َدعبو  ِكباوبأ .’’ ىلعو  ِكتَیب  ِباوبأ  ثوزوزیم ] ]
ٌنِھاك يتأيو   ، لَدبَتسُت ُقوقُّرلا  َِتناك   ، نامزلا نم 

: اًضيأ عجار   ) . تیبلا ِلھأو  هازوزیِملا  ِةكَرابُِمل 
(. باجِح

: نوتِپن

ُقفارُت تناك   . ناموُّرلا َدنع  ِءاملا ) وأ   ) ِرحبلا ُهلإ 
وھو  . ةسَّدقُم نیفالَد  ُةعبس  نایحألا  َبلغأ  هَرَوُص 

. نِیّینانویلا دنع  نودیسوپ  َهلإلا  ُِلثامُي 

(: سیپسُراھ عمَجلا :  ) سكپَسُراھ

نأ ُعیطَتَسي  هَّنأ  َضِرُتفا  لكایھلا  ِدَحأ  يف  ٌصخش 
ِءاضعألا ِصحَِفب  ةعیبطلل  ةقراخلا  ِتامالعلا  َرِّسفُي 
ةنَھكلا اھب  يِّحضُي  يتلا  تاناویحلا  يف  ةَّيویحلا 

(. فاَّرَع )
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: عَوُِشي

’’. عوسي  ‘‘ مسال ُّيناربعلا  ظفللا 

: سُسوي

ناك امَّبر   . نامورلا َدنع  اًمازلإ  جاوزلا  لاكشأ  ُّلقأ 
’’ ةنَكاسملا  ‘‘ مویلا هَوعَدن  نأ  ُنكمي  امب  اًھیبش 

(. دھَع وأ  ٍدقَع  نود  نیَجوَز  َةشیع  َشیعلا  يأ  )

(: ونوُج  ) ونوُي

اریِح ةَّینانویلا  ةھالإلا  ُلثامُت   ، ةَّینامور ٌةھالإ 
ءاِسّنلاو باجنإلاو  روُّنلا  َةھالإ  ونوُي  تناك  اریِھ .) )

تناك  ، رتیپوجل ًةجوز  اھُنوَك  ُثیح  نمو   . جاوَّزلاو
. ءامَّسلا َةكِلَم  َيھ 
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زرڤير نیسنرف 

بتكلا رثكأ  نم  ًةياور  نيرشع  نم  رثكأ  َْتبتك 
دقانلا  ‘‘ ةزئاج اھنیب   ، زئاوج ةَّدع  َْتلان  دقو   ، اًعیبم

Critic’s Choice ’’ ) راثآلا ةوفصل 
صصق ةبَتَكل  ’’ RITA  ‘‘ ةزئاجو ( Award

١٩٩٧م  ،١٩٩٦ ماوعألل ١٩٩٥،  اكریمأ  يف  ِّبحلا 
ةَّیسنامورلا تاياورلا  لضفأ  نع  يلاوتلا  ىلع 

، نِیّیئاورلا ریھاشم  ةعاق  اَھلَخدأ  اَّمم   ، ةمِھلملا
اھتياور َریظن  ةَّيريدقت  ًةَّیبھذ  ًةیلادیم  َْتلان  اھَّنأ  امك 

.(The Last Sin Eater) ’’ ریخألا ةئیطخلا  لكآ  ‘‘
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نم لَّوألا  باتكلا   ، ةَّیبرعلا يف  اھتافَّلؤم  نمو 
يف توص  ‘‘ ناونعب  دسألا  ةمالع  ةلسلس 

تاروشنم نم   ’’ رِّرحملا بحلا  ‘‘ ةياورو   ’’ حيرلا
نَیتاھ نع  ديزمللو   . رشنلاو ةعابطلل  ریفوأ 

: ةیلاتلا تاحفصلا  ِرُظنا   ، نیَتياورلا

دسألا ةمالع  ةَّیثالث  نم  لَّوألا  ُباتكلا 

حيِّرلا يف  توص 

زرڤير نیسنرف 
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نرقلا ىلإ  نمزلا  ربع  ةياورلا  هذھ  كب  ُلحرتس 
سدقلا ةنيدم  ىلإ  اًديدحتو   ، ّيدالیملا لَّوألا 

، ةَّینامورلا ةَّيروطاربمإلا  مْكُح  تحت  تناك  امدنع 
: تییح ام  اھاسنت  نل  ٍةَّیصخش  ىلإ  كُفِّرعتسو 

. ةَّسدَھ

اھاياحض نیب  نم  ناك  ٍةرزجم  نم  ْتَجن  نأ  َدعبف 
، سدقلا ةنيدم  نامورلا  َرَّمد  نأ  دعبو  ؛  اھُلھأ
ِدحأ ٍةلئاع  ىلإ  ًةدبع  ْتَعیبو  ةَّسدَھ  َتِیبُس 

. راَّجُّتلا

ٍّباشل اِھّبح  ببسب  َقَّزمت  دق  اَھبلق  َّنأ  عمو 
ْتثَّبشت ةَّباشلا  َةدبعلا  كلت  َّنإف   ، ّيطارقُتسرأ

امور ىوق  ةَّيدوبع  نم  َرَّرحَتَتل  ِّيحلا  اھھلإب  اھناميإب 
. ةَّطحنملا
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؟ ناسنإ َّيأ  َِصّلخُت  ْنأ  ةَّبحملا  ُردقت  لھ 

رِّرحملا بحلا 

زرڤير نیسنرف 

اھنم َعِیبو   ، ةغل نیثالث  نمرثكأ  ىلإ  تَمِجرُت 
ةخسن نویلم  ىلع  ديزي  ام 
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ةنس ١٨٥٠م.  ، اینروفیلاك يف  ةَّیلبجلا  بھذلا  ُدالب 
ٍسیك لجأل  مھَسفنأ  نوعیبي  ٌلاجر  ناك  هیف  ٌنامز 
ٍناكم لجأل  َّنھَداسجأ  َنِْعَبي  ٌءاسنو   ، بھذلا نم 

. هیف َنِْتَبي 

اھُروحم  ، ةایحلل ٌةِرّیغم  ٌةعراب  ٌةياور  رِّرحملا  بحلا 
َعیمج ُقرتخت  يتلا  ةطورشملا  ریغ  ةَّبحملا 

. دویقلا ىتعأ  ّطحتو  َمِ  ، دودُّسلاو دودحلا 

. عشوھ رفسل  ةعراب  ٌةَّیصصق  ٌةاكاحم 
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