
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

3   
 

  

 

  رواية ;العاتكة

 أحمد زكرياالكاتب; 

     محمد السيد غنيم ;تدقيق لغوي

 الباشا عبدالباسطفنّي;  إخراج

 2018/  33:26 رقم اإليداع;

  3 - 075 - 835 - 977 - 978 الترقيم الدولي;

 

Facebook Page: واتلوزيع للنرش الزيات ردا  

E_mail: bentelzayat1@gmail.com 

Website: www.bentelzayat.tk 
 

اث ةقاهىض .صاعة / صؤلا  مجلـ عثِـ  الٍؼ

 

 

 
 
 

 ©مجيع حقوق الطبع والنرش حمفوظة 
 دلار الزيات

 49351 جتاري  رقم / املشهرة قانونًا بسجل  
 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4 
 
 

 

  
  
 

 

 
  

إلى ذزية الحقيقةحيه يأخرك التشًيق   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

5   
 

  

 إهداء

 

 ..يـتفي ـن اإلهداءو ستطول، اـؼائؿة

 ..اـوصن   حبَّ  طؾَّؿـي اـذي اهلل رسول إغ

ؾت اـتي زوجتي وإغ أمي، دطوات وإغ أيب، روح إغ  اطتؽايف حتؿَّ

 ..اـرواية هبذه مـػرًدا

 ـػؽرة األوغ اـؾبـة ؿاكت ؽؽؾامته حمؿود، مصطػى اـدؿتور روح إغ

 ..اـرواية هذه

 ..أصدؾائي إغ

 ..ؿتبته حرف   آخر حتى شجعـي من ؿل   وإغ

 وهقَّجت مّهتي، شَحَذت حمبطة، ؿؾؿة ؿل وإغ ؽشل، حلظة ؿل إغ

 ..أصابعي بع اـؼؾم ووضعت صاؾتي،

 .اـرواية هذه أهدي

 زؿريا أمحد

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6 
 
 

 

 

 

 

 خاص شكر

 

 ..ـؾعاتؽة ؾراءهتم بؽثرة أرهؼتفم اـذين إغ

 بقشاي، مقالد/م صالح، حمؿد/ م ؼـقم، اـسقد حمؿد/ األستاذ

 ..طوض حمسن اـسقد/ م 

 .سقليت دا استعدوا.. بداية جمرد ؽفذه.. أرهؼتؽم ؾد ؿـت إذا

 
 

 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

7   
 

  

-1- 

 

...

بهىجه الجهىع وعؤؾه ألانل٘ وظؿضه الٗاعي بال مً عصاء ٦خان جضزغ به، 

ملٟٝى بىُا١ خى٫ زهغه، يغب مىاصي ال٣هغ بٗهاجه ألاعى مغاث زالر 

ً   ٢بل ؤن ًىاصي لُٗلً ا مً جل٪  بٗباعاث زىاء ومضًذ ًٖ خًىعها، ل٨
ً
قِئ

٤ بىٟؿها ؾىي جل٪ ألازحرة
َ
ل ْٗ  :الٗباعاث ال ٌ

 .مىالحي.. ؤمحرة ألامحراث.. الخؿِبت اليؿِبت.. بيذ ألاهبُاء -

ًالث نلبت باعػة، ظاهض زاصمان  ت ٖو ت ٞاٖع لت وؤظؿاص ٢ٍى بهاماث ٍَى

تها اإلاُغػ بالظهب وال  .ى٣ىف الباعػةفي ٞخذ يلٟتي باب ٚٞغ

 ..هىا ْهغث

جاط طهبي مغن٘ بىاصع ألاحجاع ٌٗخلي عؤؾها، جيؿاب مً جدخه ؤمىاط 

قٗغ ٦ؿدىاجي ًخُاًغ الكظا مً بحن زهالجه، ماؾت ؾىصاء جخىؾِ ٣ٖض 

ًؼصاص ظماله خحن ًلخ٠ خى٫ ع٢بتها الٗاظُت، زضًان ج٨ٗبا في هٟىع ٞاؾخ٣ل 

هغ مدهىع بٛحر هُا١ ٧ل مجهما بمدُِ زام مً نضعها ٞلم ًخماؾا، ز

 .وال بػاع

تها  ..زغظذ ألامحرة مً ٚٞغ

 .ومً وعائها ونُٟاتها.. مً ٧ل ظيـ ولىن ًىثرن الىعوص خىلها

تي اإلال٪  ٞغ تها ٚو و٢ٟذ ألامحرة بغوا١ جُل ٖلُه الٛٝغ الشالر، ٚٞغ

ً الكما٫، خاهذ مجها  ا الغوا١ بؿلم ًٖ الُمحن ٖو واإلال٨ت، ًيخهي َٞغ
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م ٖلى الخٟاجت بلى ًمُجها 
 
خحن اإلال٨ُخحن ٢بل ؤن حؿخ٣بل الُؿل هاخُت الٛٞغ

 .قمالها، ٞالُمحن للمل٪ واإلال٨ت

اؾخدا٫ ال٣هغ بلى مىظت مً السكٕى ؤنابذ ٧ل ؤع٧اهه، ألاهٟاؽ 

بالهضوع مدبىؾت، الهمؿاث بالخلى١ م٨خىمت، الُٗىن حٗل٣ذ بالَضعَط 

 .في ٧ل زُىة جغا٢ب هؼولها، جيبٌ ال٣لىب ٖلى ب٣ًإ زُىاتها، جُإ ٢لًبا

٦إن مً زل٤ الجما٫ ٢ض آزغها بدؿ٘ ؤٖكاعه، البضع في اللُلت الٓلماء 

ل في زُابها اإلال٨ُت، في  ٌؿخخي ؤمام هىع وظهها، هؼلذ ألامحرة ب٩امل ؤبهتها، جٞغ

ً، ال نىث لى٢٘ ٢ضمحها ٖلى ألاعى،  زُالء ال جل٤ُ بال بها، جمصخي الهٍى

 .ع٣ُ٢ت.. عق٣ُت.. ٠ُُ٦ ٖابغ

 .ا ؾخُحر مً الٟغخت٧اهذ و٦إجه

حؿغي بسلجاتها بدىع مً الؿٗاصة.. وجترا٢و بضازلها ؤمىاظها، واو٨ٗـ 

هظا الكٗىع ٖلى وظهها ٞالخذ في نٟدخه آًاث الؿغوع.. وحكّبٗذ ٢ؿماجه 

بالٟغح، ختى بن الىاْغ بلى وظهها الجمُل ال ًغي ُٞه بال الؿٗاصة ٞحزصاص 

 ٖلى ظماله، واٞتر سٛغها باب
ً

دؿاماث ياخ٨ت ج٨ك٠ ًٖ وظهها ظماال

 .ؤؾىان مغنىنت في اهخٓام.. بًُاء.. بّغا٢ت.. ألالءة

ِم بخاصة وع٢ت، لتري ؤمامها بهى ال٣هغ بإٖمضجه 
 
هبُذ ألامحرة صعََط الُؿل

غ  .الكاه٣ت، وؤزازه اإلال٩ي، وظضعاهه اإلاؼصاهت بالخمازُل والخهاٍو

ً واؾٗخحن _ جل٪ الخضً ٣ت ألاؾُىعٍت ومً م٩اجها جلخٔ _ بُٗىحن هجالٍو

غاٝ بلى خض البهغ.. ٦إجها هبُذ مً الجىت، بإشجاعها..  مترامُت ألَا

 .وؤَُاعها.. وؤجهاعها، وبغ٦تها طاث اإلااء الغ٢غا١ التي جخىؾُها
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جضاٖب زضحها وؿماث باعصة ِٞؿغي في ظؿضها الاهخٗاف، جدمل 

جه في الجى ًملاه  اليؿماث بلى ؤهٟها الهٛحر اإلاؿخ٣ُم قظا ُٖغ ٞاح ؤٍع

ل
ُ
ٟ

ْ
دان.. ػهاب٤.. ٢ُغه  .بهجت، عخ٤ُ وعٍص.. ًاؾمحن.. ٍع

جُغب آطاجها ػ٢ؼ٢ت ٖهاٞحر، نٟحر بالبل، هضًغ ماء، شسصست وؿُم م٘ 

 .ؤوعا١ الصجغ

ؤنىاث الُبُٗت خىلها ٦إجها ؾُمٟىهُت ع٣ُ٢ت حٗبر ًٖ عوح ال٨ىن، 

 .ال٩ل في هغمىوي ؾاخغ.. مخىاؾ٤

 .ٗاه٤ الىاؽجىص لى جٟخذ طعاٖحها لخٗاه٤ الضهُا.. ح

جىمئ بغؤؾها لخدحي اإلاىظىصًً بال٣هغ، وبسساء جىػٕ البؿماث هىا 

 .وهىا٥

 ."ًىم وال ؤظمل"جمخمذ بهىث ال ٩ًاص ٌؿم٘: 

 .مباع٥ ًا ؾُضحي -

 .!!هه؟ -

باٚتها طا٥ الهىث، ٞاهدكلها مً خالتها التي بإخالم ال٣ُٓت ؤقبه، 

 
ً

٢ض ٚؼا الكِب عؤؾه، ٞخى٢ٟذ ًٖ اإلاصخي، والخٟخذ بلى مهضعه، لخجض عظال

ا زال٫ ابدؿامخه لها، ٞغصث  ًُ واخَضوَصب ْهغه، مثرمت ؤؾىاهه.. وضر طل٪ ظل

ت،  له ابدؿامخه بإخؿً مجها، ٢هحر، ممؿ٪ بهِىُت ج٣ضًم مكغوباث ٞاٚع

 .ًمؿ٨ها ب٩لخا ًضًه ٦إهه ًمؿ٪ بعجلت ٢ُاصة، ٞبضهذ بىُْٟخه، بهه الؿاعي

 ."!!.. هل ٦ىذ ؤخاصر هٟسخي؟؟!ًا للخغط"

هىا اهخبهذ قُماء لخغ٦ت الىاؽ خىلها في الغوا١، الغوا١ الظي ًيخهي 

 .بالباب الغثِسخي إلابجى ه٣ابت الؿاصة ألاقغاٝ، الباب اإلااصي بلى الكإع
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.. هل عآوي ؤخض وؤها ؾاعخت.. خاإلات.. ؤ٧لم هٟسخي؟؟.. ؤي بلهاء !ًا عبي"

 "ؤها؟؟.. ما ؤقض خغجي

 .ًباع٥ هللا في خًغج٪ -

وهي مًُغبت.. َخِغظت، ل٨جها ٚالبذ جىجغها بابدؿامت ٢التها قُماء 

ٖهبُت ٧اهذ بلى الطخ٪ ؤ٢غب، ٞسغط نىتها ممؼوًظا بحن الايُغاب 

 .والطخ٪

 :بضث مً العجىػ ضخ٨ت ٢هحرة، وعص بلؿان ز٣ُل

 .ؤصام هللا ؾٗاصج٪ -

 ."ماطا ؤٞٗل ألج٣ي هظا اإلاى٠٢ الَخغِط؟؟"

٣ت ٖلى ٦خٟها
ّ
ٗل

ُ
، وجدؿؿذ بُضها م٩ان ٞخدذ قُماء خ٣ُبتها اإلا

بت في ال٨غم والجىص ٖلى هظا العجىػ ختى ًغضخى، جىٓغ  ه٣ىصها، قٗغث بٚغ

ىٓغ بلحها، ًُٟٞ العجىػ بلى مغماها، ٞبؿِ عاخت ًضًه اإلاٗغو٢ت  بلُه ٍو

وعٞ٘ باَجها بلحها في بقاعة ؤن جى٢ٟي، َٞؼَوث هي ما بحن خاظبحها، وهٓغث بلُه 

ل٨جها امخشلذ لُلبه، وجى٢ٟذ  "هظه خالوج٪ إلاه ال؟.."بضهكت ٦إجها ج٣ى٫ له: 

مساٞت ؤن ٌكٗغ العجىػ بالَخغَط ؤو ؤلاهاهت، ٞىٓغ بلحها الغظل بابدؿامخه التي 

 لها ٢بل 
ً
ى٫ الٗمغ، وؤومإ لها بغؤؾه جدُت لم حٛاصع ٞمه وصٖا لها بالبر٦ت َو

ؿخإه٠ مكُه في زُىاث ز٣ا٫ ؤُٖاها ال٨َِبر  .ؤن ًىلحها ْهغه َو

، وؤوؾٗذ اؾخإهٟذ هي ؾ
ً
ت حرها وجىظهذ نىب باب السغوط مؿٖغ

 .زُاها، ج٩اص ٢ضماها جالمـ ألاعى ٦إجها جٟغ هاعبت

زغظذ قُماء بلى الكإع لدؿخ٣بلها قمـ ؤٚؿُـ بإقٗتها اإلالتهبت، 

قمـ و٢دت ؤٖلىذ ؾُُغتها ٖلى الؿماء، قٗغث بالهىاء ال٣اثٔ ًلهب 
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اعتها اإلاغ٦ىهت بجىاع الغن٠ُ ُّ ذ بلى ؾ ٚحر بُٗض ًٖ مبجى  وظهها ٟٖٞؼ

٨ه  ذ بخدٍغ الى٣ابت لخخ٣ي هظا اللهب، وجظ٦غث اإلآغوٝ الظي بُضها ٞإؾٖغ

 .ؤمام وظهها لخخيؿم به

خدذ هىاٞظها َلًبا لخُٛحر الهىاء الخاع الغابٌ  صزلذ ؾُاعتها، ٞو

خدذ خ٣ُبتها لخسغط هاجٟها، بُض  بضازلها، ٢بل ؤن جضًغ م٠ُ٨ الؿُاعة، ٞو

 .صة اجهلذ بهمغحٗكت مخدمؿت مً الؿٗا

 ..ًغن 

 ."!هُا ًا خبُبي ؤظب"
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عن ظغؽ هاجٟه، ٞخىاوله مً ٖلى م٨خبه الجالـ بلُه، هٓغ بلى قاقخه، 

حي"و٢غؤ اؾمها 
ّ
جُب اجها٫ ػوظخه "مىػ ًُ  مً ؤن 

ً
، ٞابدؿم بهٟاء، وبضال

ا والاجها٫ ما ػا٫ مؿخمًغا
ً
 .إلاـ قاقت هاجٟه لُجٗل الهاج٠ نامخ

 .باقمهىضؽ ًىؾ٠.. ًا !ًىؾ٠ -

 :وي٘ ًىؾ٠ الهاج٠ ٖلى م٨خبه مغة ؤزغي، والخٟذ بلى اإلاىاصي مخبرًما

 !!.. ؤَاعث الضهُا؟!!.. ًىؾ٠.. ًىؾ٠.. ماطا؟!!ماطا ب٪ ًا َاع١؟ -

ل، بل ؤهذ الظي ؾُُحر، لخىي زغظذ مً م٨خب  - ال ًا ؤبا لؿان ٍَى

ذ  ......ؾُاصة الٞؼ

 مهىضؽ ظمُل؟ -

عي ٧الٗاصة، َلب مجي ؤن ؤهاصً٪ له، ومً ٚحره؟.. بٗض ؤن ؤهه ى  ج٣َغ

لُسبر٥ بإهه مىا٤ٞ ٖلى اههغاٞ٪ الُىم مب٨ًغا ٦ما َلبذ، ٞإْؾِض لىا 

ا وخغ٥ عصٞ٪ ال٨ؿى٫ واصزل له ٢بل ؤن ًسغط هى بلُىا بىظهه 
ً
مٗغوٞ

 .الجالب لل٣ٟغ

لت ونضع  ٢ام ًىؾ٠ ًٖ م٨خبه، ٞٓهغ ظؿضه اإلاٟخى٫ ب٣امت ٍَى

ل ؤنابٗه بحن 
ّ
ٌ، زل زهالث قٗغه ألاق٣غ الىاٖم، وعجب هىضامه ٢بل ٍٖغ

 . ؤن ًسُى مٛاصًعا اإلا٨خب بلى م٨خب الباقمهىضؽ ظمُل

٣له ًغاظ٘ زُىاجه التي  ولم ًلبض ًىؾ٠ بال و٢ض ٖاص بلى م٨خبه، ٖو

 .ؾ٣ُىم بها ٞىع زغوظه مً الكغ٦ت ختى ٖىصجه بلى ق٣خه
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وهّم بلى  جىاو٫ هاجٟه مً ٖلى م٨خبه، وإلالم ؤقُاءه، ووّصٕ ؤصخابه،

 :الباب لُٛاصع خحن ؾم٘ َاع١ ٣ًى٫ بىبرة ؾازغة لها مٗجى

 .هللا ٌؿهل ل٪ ًا ؾُضي -

 .زم ػم قٟخُه وؤَل٤ نٟحًرا وهى ٌٛمؼ بةخضي ُٖيُه
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12:18 

ًئؿذ قُماء مً ؤن ًجُب اجهاالتها، للخٓاث جدّى٫ ٞغخها بلى شخيء 

 .لظي ًخٛاٞل ُٞه ًٖ اجهالهامً الًٛب، ازخاع ًىؾ٠ الُىم السُإ ا

.. جخجاهلجي في ؤ٦ثر ؤو٢احي اخخُاًظا لىظىص٥ بجاهبي، !!٦ظا ًا ًىؾ٠"

 ."جٟاعخجي.. وحكاع٦جي جل٪ اللٟخت الجمُلت في خُاحي

لبذ ع٢م نض٣ًتها  غث في ملل وزُبت وهي جضاٖب قاقت هاجٟها َو ٞػ

 .اإلا٣غبت ٚاصة

ذ مً ٧ل ٢لبها لى  بٗض ؤن ؤجهذ م٩اإلاتها ؤُٖذ لُىؾ٠ ٞغنت ؤزحرة،
ّ
جمى

ا ل٨جها ؾخٟغح بطا عص
ً
 .ًجُب، ؾخٗاجبه ٣ًُى

 ..بطا عص

 .ؤصاعث مدغ٥ ؾُاعتها ومًذ

عبما ألن قغوًصا ؤنابها ٞهي ال جضعي ما الؿبب الظي ظٗلها جدُض ًٖ 

٤ ألاوؿب، في خحن ٧اهذ ؤمامها ٞغنت جسغط مً قإع ظىهغ اله٣لي  الٍُغ

، ومىه
ً
٤ اإلاىهىعٍت مباقغة حؿخُُ٘ ؤن جهل بلى نالر الجٟٗغي  بلى ٍَغ

٤ نالح ؾالم، خُض حؿخ٨مل وظهتها، بال ؤجها مالذ بلى  لخهل زالله بلى ٍَغ

٤ بضع  .الِؿاع لخإزظ ٍَغ

ذ جدى٣ل بحن الكىإع بؿحر مؼظؼط 
ّ
٣ل ٚاثب، ْل بٗحن ال جبهغ، ٖو

مًُغب، ؤجُدذ لها ٞغنت ؤن جصدر مؿاعها خحن ونلذ لخ٣اَ٘ قإع 

سّضعة جابٗذ، ال جضعي هل هي مً ج٣ىص ؾُاعتها ؤم ؾُاعتها ٢غا٢ىف ل٨جها ٧اإلا
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 ، هي التي ج٣ىصها، حكٗغ ؤن زمت مجا٫ٍ مٛىاَِسخي ًجظبها بلى جل٪ الكىإع

مًذ بؿُاعتها ٢اَٗت ج٣اَ٘ قإع ؤلامام اإلاهضي زم قإع الٗايض، بلى ؤن 

 ونلذ بلى قإع الٟىاَم، هىا اؾخضاعث بؿُاعتها بلى الِؿاع لخهل بها بلى

 ..اإلاىهىعٍت

 ..ل٨ً

 ..ٞجإة يُٛذ ب٩ل ٢ىتها ٖلى م٨بذ الؿُاعة

 ..٢ٟؼ ٢لبها في خل٣ها وجىجغث ٧ل قٗغة بجؿضها

 ..٧اصث ؤن جضهؿه

مً ؤًً ْهغ هظا العجىػ؟.. هل ْهغ مً الٗضم؟.. ؤم بلٜ بها الكغوص بلى 

 خض ؤجها ال حكٗغ بالؿاِبلت ِمً خىلها؟

ولخُخه الًُٟت وظلبابه  بٗحن طاهلت عؤث العجىػ ببكغجه الؿمغاء

مامخه هانعي البُاى ٌكحر هاخُتها بٗها ًخى٦إ ٖلحها، وهى ًخمخم ب٨الم  ٖو

 .ٚحر مٟهىم ؤو ه٨ظا بضا لها ٦المه

ِ٘ ظًُضا ٦جهها ٞؿمٗتها ه٨ظا  ٤ بؿمٗها خغوٝ ٧لمت لم ح
ّ
 ."...ـا٦ت"حٗل

م  لى الٚغ م مً ابدؿامخه التي ٦كٟذ ٖجها ؤؾىاهه البًُاء، ٖو لى الٚغ ٖو

م مً ؤجها لم ج٨ً آ٦ضة م لى الٚغ ً مسخت الى٢اع التي بضث ٖلى وظهه، ٖو

مما ؾمٗخه ٞةجها ال جضعي ما الؿبب الظي ظٗلها جدمل جل٪ الخغوٝ ٖلى 

 .مدمل ؾاٞل

ا، لُخجي صهؿخه"
ً
 ."عجىػ ٢بُذ خ٣

قٗغث ؤجها ؤزُإث خحن جى٢ٟذ لخُمئن ٖلُه، بل وؤزُإث خحن 

ها ؾمدذ للظٖغ ؤن ًدؿلل بلحها بؿبب هظ ا العجىػ الؿاٞل، اؾخدا٫ زٞى
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ٖلُه بلى م٣ِ واقمئزاػ مىه، ما ظٗلها جخمال٪ هٟؿها في زىان و٦إن قِئا لم 

٨ًً، ؤصاعث ؾُاعتها مغة ؤزغي وجدغ٦ذ الؿُاعة ببِء وهي جمغ بجاهبه، 

ا، ل٨ً مؿامٗها 
ً
ؤعاصث ؤن جىٓغ بلُه بسسِ ل٨جها جداقذ الىٓغ بلُه جإٟٞ

 :جٟاظإث بهىجه

 .ٖلى مُٗاصها.. ؾإ٦ىن في اهخٓاع٥.. م٨خىب ٖلُىا هخالقى ال جخإزغي  -

-  .  ."ٚمٛمذ"ؤحها الشجل ؤًً ُخمغج٪؟ عجىػ زٝغ
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..

تها ٞإ٢بلذ ٖلحها، 
ّ
صزلذ قُماء، جمسر بُٗىحها اإلا٩ان ختى وظضث يال

ا وجباصلخا وما بن ا٢تربذ ختى جال٢ذ الىٓغاث ٞخبٗتها الابدؿاماث، جهاٞدخ

 :٢بلخحن بؿٗاصة، ٢الذ قُماء مٗخظعة

 .ؤٖلم ؤوي جإزغث، آؾٟت -

 .خمًضا هلل ٖلى الؿالمت، مباع٥ ًا قىقى، مباع٥ ًا بيذ الىبي -

 
ً

ذ لى ؤجها ؤجذ مً ًىؾ٠ ؤوال
ّ
 .قٗغث بىزؼة في ٢لبها، جمى

 .ًباع٥ هللا ُٞ٪ ًا ٚاصة -

ا٫ الُىم، جدخاط جإٟٞذ قُماء مً هىاء ٢اثٔ وعَىبت لؼظت، ٖاهتها َى 

ُب وظهها باإلااء  .بلى قغاب باعص وبلى جَغ

ا؟  -
ً
 ."ؾإلتها قُماء"هل قغبذ قِئ

 :، زم ؤعصٞذ"اؾدى٨غث ٚاصة في لهجت حعجبُت".. !!وٗممممم؟ -

-٪  .ألا٧ل والكغب الُىم ٖلى قٞغ

 :عّخبذ قُماء بال٨ٟغة، و٢الذ

 .اَلبي لىا قغاًبا باعًصا ختى ؤٖىص -

مام في خحن ؤقاعث ٚاصة بلى الجغؾىن بُضها، ٢امذ قُماء بلى الخ

 :ٞإجاها مبدؿًما، ٣ٞالذ

 .َلبي اإلاٗخاص -

هحر ماهجى بالشلج اإلاجغوف؟ -  هاعظُلت بسلُِ اللبان والىٗىإ، ٖو
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٣ها بمجغص ؾمإ  ، ٞٗهحر اإلااهجى "ٖهحر اإلااهجى"اخخلبذ ٚاصة ٍع

 .باليؿبت بلحها ٖك٤ ال ًيخهي

 .جمام -

 شخيء آزغ ًا ٞىضم؟ -

 .ق٨ًغا -

ت، ل٣ض وؿِذ ؤن  جدغ٥ الجغؾىن، في خحن جىبهذ ٚاصة ٞجإة ٧اإلالضٚو

ا للتي ؾخضٞ٘ الخؿاب
ً
 :جُلب قِئ

ت -  .لى ؾمدذ.. ؤي٠ ٖبىة مُاه ٚاٍػ

 .ابدؿم لها وؤومإ بغؤؾه

ً ظضًض، وهي جىٓغ بلى م٩ان ناخبتها  ب، وجٍؼ ٖاصث قُماء بىظه َع

ا ؤجها جسو ٞإلٟتها جًاخ٪ شسًها ما في م٩اإلات هاجُٟت، وض ًُ ر ظل

ا مً الظي في الُٝغ آلازغ مً 
ً
ذ ٣ًُى ٞغ اإلاكاٖغ، ابدؿمذ قُماء ٖو

 .اإلا٩اإلات

 ."ؾإلذ ٚاصة"إلااطا جطخ٨حن ه٨ظا؟  -

 .٧ان ًجب ؤن جغي مىٓغ٥، الهاج٠ بُض والىاعظُلت بالُض ألازغي  -

 :ضخ٨ذ ٚاصة وهي حٌٗ قٟخحها بدغ٦ت ع٢ُٗت ٢بل ؤن جغص

خخمل بؿببهما مغاعة الِٗل ٖلى هظا ال٨ى٦ب، ؤ٦ثر قِئحن ؤخبها، بل وؤ -

ا مً هاعظُلتها"
ً
، و٢الذ والضزان ًسغط "زم بسبرة سخبذ هًٟؿا ٖم٣ُ

ا م٘ ال٩لماث ًٗ  :مخ٣ُ

 .بؾالم، والىاعظُلت -
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زم اعحكٟذ مً ٖهحر اإلااهجى بَجهم، ختى ؤجذ ٖلُه في زالر عقٟاث 

 .قغهاث

 بمىاؾبت بؾالم، ؤهى مً ٧ان حهاجٟ٪؟ -

 .وٗم -

 و٠ُ٦ خال٨ما؟ -

 .بسحر، ال ظضًض -

 ؤال ًىىي م٣ابلخ٪ بُٗض؟ -

ذ ٖلى الاهتهاء، وؾُٗىص بٗضها بلى  - ب، ٣ًى٫ بن مإمىعٍخه قاٞع ًٖ ٢ٍغ

 .ال٣اهغة

 هل ؾُسُب٪ بطن؟ -

ىىي للؼواط في ؤ٢غب  - ال ؤصعي ًا قُماء، ٣ًى٫ بهه ؾِخ٣ضم لسُبتي ٍو

ا، هل جٓىحن ؤهه ؾُٟٗل؟ ًٗ  و٢ذ زم وؿاٞغ م

َبل الظي ؤناب٪، ؤهذ لؿِذ نٛحرة ٖلى جل٪  باهلل -
َ
ال ؤصعي ما الس

 .ألاوهام

ذ بلى  قٗغث ٚاصة بضبِب مً الخىجغ جغحٗل ٖلُه يغباث ٢لبها، ٞهٖغ

 :هاعظُلتها جدخلبها اخخالًبا، زم ٢الذ بٟم ؤزٟاه الضزان

 ؤوهام؟ -

بالُب٘ ًا ٚاصة، ؤوهام، ؤ٣ُٞي ًا بىتي، حّٗغِٞذ ٖلُه مً الِٟؿبى٥..  -

 .الِٟؿبى٥ ًا ٚاصة مً
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 .ل٨ىىا هدب بًٗىا -

ه بال نىًعا،  - جل٪ هي اإلاهِبت، ؤهذ جدبحن وهًما، جدبُه وؤهذ ختى لم جٍغ

 .ال حٗغفي ٖىه ؤي شخيء، ال ؤهله، وال ؾ٨ىه، وال ؤزال٢ه، وال ؤي شخيء

 ..صزاااااان

ُىه ٖىه  - ٢ىلي لي ما الٗمل بطا ا٦دكِٟذ ؤهه مالٖب خ٣حر، و٧ل ما حٗٞغ

 !!٣ُت هى ؾغاب، وما ًىهم٪ به ؤهه خب ما هى بال ٦ظبت ٦بحرة؟في الخ٣

 ل٩لماتها، عبما جدضر ؤزًغا في ٣ٖل 
ً

 لختر٥ مجاال
ً

نمخذ قُماء ٢لُال

 .ناخبتها هظه اإلاغة

 ..صزاااااااااااااااان

قٗغث قُماء باإلالل ٞىٓغث في ؾاٖتها ٞىظضتها تهضٝ للشاهُت والغب٘، 

باجؿت في الاجها٫ بؼوظها، اجهلذ  ؤزغظذ قُماء هاجٟها لخجضص مداولت

 :وهي ج٣ى٫ لٛاصة

 .ل٣ض ُؾغ١ مىا الى٢ذ، ؤؾغعي لىٛاصع -

 ..ًغن 

 ..ال مجُب

 "ما الظي قٛل٪ ٖجي لهظا الخض؟..  جغي ماطا جٟٗل آلان ًا ًىؾ٠؟"
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ؤههى ًىؾ٠ ظىلخه ٦ما ًغوم، ولظل٪ ٖاص ؾًُٗضا بلى ق٣خه لِؿخ٨مل 

زُخه، ٖلى ٚحر ٖاصجه لم ًضزل بؿُاعجه بلى مغؤب الٗماعة، ولهضٝ مدؿىب 

ؤو٢ٟها في م٩ان قاٚغ بجىاع َىاع بًُٗضا ًٖ مدُِ الٗماعة التي ٣ًُجها، بٗض 

 .ؤن ؤزظ مً صازلها ٧ل مخٗل٣اجه وؤٚغايه

 .ؤمام مضزل ٖماعجه ٌؿم٘ هضاءً 

 .ًا باقمهىضؽ ًىؾ٠.. ًا ًىؾ٠ -

وبن ٧ان خؼع وزّمً مً هى ناخبه، ؤو الخٟذ خُض مهضع الهىث، 

باألخغي مً هي ناخبخه، وٗم.. بجها هي ٦ما خؼع، ظاعجه، اإلاغاه٣ت الجمُلت، 

التي حِٗل هي وظضتها في الضوع الشالض، في الك٣ت اإلا٣ابلت لك٣خه، هٓغ بلحها 

 .وابدؿم

 ألنل "
ً

ال ا ٍَى
ً
٣ ًبضو ؤن ألا٢ضاع حكملجي بمباع٦تها، ازخهغِث ٖلّي ٍَغ

 "آلان، وها ؤهذ ؤمامي بٛحر ظهض ًظ٦غبلُ٪ 

 هضًغ -
ً

 .ؤهال

  ًىؾ٠ -
ً

 .ؤهال

 ؤًً ٦ىذ؟ -

 .ؤقتري ٦خاًبا، هصخخجي به خغم٨م اإلاهىن  -

 قُماء؟ -
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وضخ٨ذ ضخ٨ت "ومً ٚحرها، هل جؼوظذ مً ٚحرها ًا هىضؾت؟  -

ِل .. هصخخجي به ألجضاعؾه مٗها ٖلى ؾبُل "مجلجلت جىم ًٖ اؾتهخاع َو

ؿه الخمهُض ٢بل بضء  الضعاؾت، ٞهي ٢ض ؤزبرججي ؤن اإلاىهج الظي ؾخ٣ىم بخضَع

 .للُلبت هظا الٗام هى هٟـ مىيٕى عؾالتها للخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر

ا هدى اإلاهٗض ًٗ  .ؤومإ لها ًىؾ٠ بال ا٦ترار، وجىظها م

 .ونال بلى َاب٣هما، ٞسغظا، وجى٠٢ ٧ل مجهما ؤمام باب ق٣خه اإلاٛل٤

 ..نمذ

 ..هٓغاث

 ..ال ًبدؿم

 .. ًخ٩لمال 

 ..ال ًخدغ٥

 ..٣ِٞ.. ًغم٣ها بىٓغاث حٛىم في ؤٖما١ ُٖىحها

 ..لخٓاث ا٦دؿذ بهمذ ز٣ُل

 ..ًٟترؾها بُٗيُه

٣ه  ..ببِء جخالى ابخإل ٍع

 ..هٓغ ًىؾ٠ في ؾاٖخه

ًبا، هُا.. ا٢خىو ٞغنخ٪، الخُاة ٞغم، والٟغم " ٢ض جهل ػوظتي ٢ٍغ

 ."ال بض ؤن ج٣خىو

 ..و٢خه ي٤ُ

 ..ٗىصةػوظخه ٖلى ؤٖخاب ال
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 ..ٞغنخه ج٩اص ؤن جًُ٘

 ..زُخه ٖلى خاٞت الٟكل

ىبت لؼظت.. هىاء ال ًخجضص  ..خغ ؾمج.. َع

بخه في الاهٟغاص بها، ل٨ىه ال ًخ٩لم، ٞسُغث لها زاَغة  قٗغث هضًغ بٚغ

ما٦غة لدؿخدشه ٖلى ال٨الم، ٞإزغظذ مٟخاخها وؤصاعجه بالباب، ٞاهٟخذ 

ا
ً
 ..بُُئ

ؼ مٟهالجه ًهم ؤطهُه  ..ؤٍػ

خحرجه، والهمذ ظٗل الجى الخاع ٨ًدسخي بٟخىع وملل ونٟا٢ت، ػاصث 

 .ػاصث الى٢ٟت ًٖ خّضها، وحؿغب اإلالل بلى عوخحهما

 !هضًغ -

 :"٦مً ٖاص مً طهى٫ "هه،  -

ا ًا ًىؾ٠؟ -
ً
ض قِئ  هل جٍغ

 .زغط نىتها بىٛمت ٚاهجت، مٗؼوٞت ٖلى ؤوجاع ٢لب هاثم

 وٗم.. هل لضً٪ ص٣ُ٢ت مً و٢خ٪؟ -

 .بالُب٘ -

ا ًإبى ؤن ًسغط بال بطا ال ؤ -
ً
صعي ٠ُ٦ ؤبضؤ الخضًض، ل٨ً في هٟسخي قِئ

٨ىن ؾًغا بُيىا ال ًجاوػها بلى زالض،  اؾخىز٣ذ مى٪ ٖهًضا ؤن ج٨خمي ٖجي، ٍو

 ماطا ج٣ىلحن في هظا؟

بخه مجها،  ا ٣ٞض نض١ خضؾها، ْىذ بإجها ؾترجاح بطا ما ٧اقٟها بٚغ
ً
بط

بت الضُٞىت في ؤٖما١ نضعها هي ألازغ  ي، ل٨جها م٘ طل٪ قٗغث جل٪ الٚغ

حها ِٞك٣ها ههٟحن ا ًجظب َٞغ
ً
 .بسُغ مدض١، ٦إن قِئ
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 .٧ل ما في ألامغ.. ٢غاع

٣ل بت وعهبت، بحن زٝى ولظة، بحن ٢لب ٖو  .بحن ٢بى٫ وبٖغاى، بحن ٚع

 .٧ل ما جخمىاه.. هى هى ٧ل ما جسكاه

قٗغث هضًغ ب٠ًٗ مً ؤونله الُإؽ بلى خ٣ىت مسضع، الخ٣ىت بُضه، 

 .ٖغو٢ه مخدٟؼة

 ..٧ل ما في ألامغ ٢غاع

ا، وما ػا٫ بغ ألامان مخاًخا
ً
 ..ما ػا٫ الغظٕى مم٨ى

٤ الىضم ممخًضا لؤلمام بال عظٗت  ..هه٠ زُىة ب٣ضم مظبظبت ججٗل ٍَغ

ت، هي هي التي  ل٨ً في الٛالب مً ؤونلخه الخُاة بلى خاٞت هظه الخاٍو

ا للؿ٣ٍى ٞحها ٢بل ؤن ٣ًغع ؤال ٌؿ٣ِ ًٗ  .جضٞٗه صٞ

 .ؤزبر ؤخًضا اَمئن، لً -

 :بهىث زٌُٟ ؾإلها ًىؾ٠

 ٠ُ٦ ججضًً ظضج٪؟ -

 .ؤعؾلذ هضًغ هاْغحها لُضوعا في الك٣ت، ٞاه٣لب بلحها البهغ ًدمل هضوًءا

 .هاثمت.. ال جصخى آلان، ه٨ظا هي ٖاصتها -

ضه - ا، ؤٚل٣ي باب٪، وا٢تربي مجي أل٧اقٟ٪ بما ؤٍع
ً
 .بط

ة ؾغث في ؤونالها، ابدؿمذ، في خحن قٗغث بايُغاب في مٗضتها، وبغوص

 .وؤٖهابها ؤنابها شخيء مً السضع

 .هل ؾخُى٫ و٢ٟخىا؟.. جًٟل ٖىضها -

ضه ًىؾ٠ ال  ٢التها بسبض ؤعاصث مً وعاثه ؤن جا٦ض خضؾها بإن ما ًٍغ

 .ًل٤ُ صازل ق٣تها ٖلى ألا٢ل بؿبب وظىص ظضتها
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 .بل ؤهذ التي ؾدخًٟلحن ٖىضي -

ٞىظضها جدض١ بلُه  ّٞجغها ًىؾ٠، واهخٓغ لحري ؤزغ ٧لمخه ٖلحها،

 
ً

 :باؾدى٩اع وخحرة ٦إجها جُلب بًًاًخا، ٞإقاع بلحها بُضه ٢اثال

ض -  .هُا، ا٢تربي مجي أل٧اقٟ٪ بما ؤٍع

ا حؿمٗه ظضتها، ا٢تربذ 
ً
٤ وخغم ؤال ًدضر نىج ؤٚل٣ذ هضًغ الباب بٞغ

كت، وبًُ ؤنابها الايُغاب، ونضع ال جيخٓم ُٞه  بجؿض ؤنابه ٖع

 .ق٪، ا٢تربذ ختى ٧اصث ؤن جالمـ ظؿضه بشضًحهاألاهٟاؽ، ووعي ٚاب ؤو ؤو 

اقخٗلذ هضًغ خحن ما٫ ًىؾ٠ ٖلحها بهضعه، وؤهار ٖلى ؤطجها بغؤؾه 

 .ل٣ُاعب ما بحن ٞمه وؤطجها، لحهمـ لها بؿغه

كت بضؤث مً جل٪ ألاطن لدؿغي في باقي ظؿضها،  ان ٖع ؤخؿذ بؿٍغ

ظالجها، قٗغث بىهً في نضعها جباَإث مٗه ؤهٟاؾها، ٢ضماها ٖلى وق٪ ز

ص٢اث ٢لبها ٦ض٢اث َبى٫ اقخضث ٢بل زىى خغب، ؤظٟاجها جغازذ في 

 .اؾدؿالم

ابخٗض ٖجي ًا ًىؾ٠، ابخٗض ٖجي وبال اٖخهغج٪ بحن ؤخًاوي، ومؼ٢ذ "

 
ً

ا وج٣بُال
ً
 ."قٟخُ٪ ل٣ٗ

ؤههى ًىؾ٠ ٦المه، وهٓغ بلحها ٞأوـ مجها الاؾدؿالم واإلاىا٣ٞت، هٓغ بلى 

خذ باب ق٣ ٣ها وؤومإ لها بغؤؾه ؾاٖخه لحرا٢ب و٢خه، ٞو خه، ابخٗض ًٖ ٍَغ

 .."هل ؾخضزلحن؟"هاخُت مضزل الك٣ت في بقاعة 

 .ٞضزلذ
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جى٢ٟذ قُماء بؿُاعتها ؤمام الٗماعة التي ج٣ُجها، هؼلذ مجها ٞاؾخ٣بلها 

الخغ ب٣ُٓه ٞىٟسذ وجإٟٞذ، مكذ جترهذ بةُٖاء، واعج٣ذ باإلاهٗض خُض 

 .ق٣تها

 
ً

 !!.. ما هظا؟!مهال

 .ذ خىاؾها ٞجإةجىبه

ا  ًٗ ل بلحها ؤن زمت يىء ًترا٢و مً ؤؾٟل باب الك٣ت، ٞىٓغث ؾَغ  ُ س ًُ

يذ خاظبحها باؾخٛغاب، ال  ًّ بلى ؾاٖتها.. لم ًدً و٢ذ عظٕى ًىؾ٠ بُٗض، ٚ

ًم٨ً ؤبًضا ؤن جسُئ ُٖىاها في جمُحز يىء ًدؿلل قٗاٖه مً ؤؾٟل باب 

 .ق٣ت مٓلمت وؾلم زاٞذ الىىع 

ال ًإحي بال مً الٛٝغ السلُٟت ٧الخمام ؤو  مشل هظا الًىء الساٞذ

 .اإلاُبش، ؤو.... ٚٝغ الىىم

 ٚٝغ الىىم؟

 !ًىؾ٠؟

مؿخدُل ؤن ٨ًىن بالضازل، جىبهذ ل٨ٟغة زُغث ببالها َبىتها ٖلى 

 .اجهاالتها اإلاخ٨غعة بُىؾ٠ التي لم ًجب ٖلى ؤخضها

 هل ؤنابه م٨غوه ٞٗاص بلى البِذ؟

 .ظٟلذ مً مجغص ال٨ٟغة

 ًخهل بها لُسبرها؟ ل٨ً إلااطا لم

 .مؿخدُل ؤن ٨ًىن بالضازل، ٖلى ألا٢ل لم ج٨ً ؾُاعجه في م٩اجها
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اعجاخذ لهظه ال٨ٟغة، ل٨جها عاخت ما٢خت، بطا لم ٨ًً ًىؾ٠ ٞما ألامغ 

 ُمدحًرا ؤ٦ثر مما ٢بله
ً

 .بطن؟؟ ٧ان ؾاالا

هل وسخي ؤخضها مهباًخا ٢بل الجزو٫ نباًخا؟ هل... هل.......هل.... 

 هل....؟

ل هظه الىؾاوؽ، جىّظَؿذ في هٟؿها زُٟت، وو٢٘ شخيء مً الٟٕؼ في ما ٧

ا طهب ب٣ٗلها في ٧ل الاججاهاث، جىاولذ مٟخاح 
ً
٢لبها، ٞإزاع السىٝ ٞحها ٢ل٣

ق٣تها مً وؾِ اإلاٟاجُذ بدغم، زكُت ؤن جهضع اإلاٟاجُذ نلهلت، 

ا مً باب الك٣ت جمصخي ٖلى ؤَغاٝ ٢ضمحها، وما ؤن ويٗذ 
ً
ى وا٢تربذ هٍى

ا مً الضازل، ٞمحزث اإلاٟخا
ً
ح بدغم في م٩اهه مً الباب ختى ؾمٗذ نىج

ت  .مىه خغ٦ت ٦إجها زُىاث جدغ٦ذ في ؾٖغ

 .، ه٨ظا ٨ٞغث"شسو بالضازل لم ًخى٢٘ خًىعي"

حؿم٘ ظًُضا نىث ؤخض ألابىاب بالضازل ًخدغ٥، ٌٛل٤ ؤو ًٟخذ، لِؿذ 

ُمئن، ٚم ًُ بكغ وال  ًُ ، ألامغ ال  ىى لِـ مخإ٦ضة. الخاٖذ مً السىٝ والٟٕؼ

م مً طل٪ ٣ٞض ؤزاع ٞحها السٝى صاٞ٘  ها، ٖلى الٚغ له جٟؿحر، اػصاص زٞى

ت  الضٞإ ًٖ ممل٨تها، ٞلم حكٗغ بىٟؿها بال و٢ض ٞخدذ الباب بؿٖغ

 .٧االه٣ًايت، وزُذ بلى صازل الك٣ت زُىة ؤقبه بال٣ٟؼ

ت  لٟذ هٓغها في هظا الجى قبه اإلآلم يىء ًدؿلل مً صازل ٚٞغ

ا ما ٧ان ٞال بض ؤن الاؾخ٣با٫، زاعث وا ًً هخاظذ، ما ٧ل هظا الٗبض؟.. ؤ

 
ً

 .ًخى٠٢.. خاال

ذ هدى م٣بٌ الباب وؤصاعجه ٞاهٟخذ ٞضٞٗخه  .ؤؾٖغ

ا، ل٨جها لم حؿخُ٘ ؤن حعي هظا اإلاى٠٢ ًُ  .هىا وضر ٧ل شخيء ظل
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ت، بٗحن  و٦إن ُٖىحها ٢ض زضٖخاها، ببِء زُذ زُىة ؤزغي صازل الٛٞغ

 .احؿٗذ مً الظهى٫  هٓغث بلى ًىؾ٠

 .. ؤهذ؟... ؤهذ ًا ًىؾ٠؟!ًا عبي

 ال جهض١، 
ً

ويٗذ ٧لخا ًضحها ٖلى ٞمها وهي ج٩اص ال جهض١، بل هي ٞٗال

 .ْىذ ؤجها جدلم ؤو ؤن ُٖىحها جخىهمان

غة.. ؾازىت .. ٍٚؼ  .ؾالذ مً ُٖىحها الضمٕى
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ضاه اإلادسسخان  مهٟضجان بإ٦با٫ مخهلت بإنٟاص ُٖىاه مٗهىبخان ٍو

ًٟ، ًجلـ ٖلى ٦غسخي، جغحٗض  ٢ضمُه التي َالذ ؤْاٞغها ب٣ظاعة ٖو

ُذ ٖلى عاثدت ٖغ٢ه الىدىت بلى خض اعحٗل  ه ٞاخذ ٚو ٞغاثهه، عاثدت زٞى

ـ الغؤؽ، ًًم ٦ُٟه بحن ٞسظًه في زؼي 
ّ
ط٢ىه لَتهتز مٗه لخُخه ال٣ظعة، ُمى٨

ٝغ َهاعة وال ويىًءا، ؤؾما٫ وط٫، ظؿضه الًٟٗ ال٣ظع ًٟطر ؤهه ال ٌٗ

بالُت اهترؤث ٖلى ظؿضه ٞهاعث ٧السغ٢ت جض٫ ٖلى ٍٞغ بهما٫ و٢لت 

هٓاٞت، ؤمامه مغآة ػظاظُت ممىهت طاث وظهحن، حٗغى او٩ٗاؽ نىعجه مً 

لى هاخُتها ألازغي جغا٢به الُٗىن زال٫ اإلاغآة اإلامىهت وجدباص٫  هاخُت، ٖو

ت ٖلحهم، خىله الخٗل٣ُاث، ٧ان طا٥ في خحن ا٢خدم ؤ خضهم باب الٛٞغ

ا صون جدُت، و٠٢ ٢بالتهم بٗحن جإججذ قغًعا، هٓغ بلحهم لشىاِن  ًٗ مىضٞ

٢اؾُاث لِؿبر ؤٚىاعهم، ٧ان ٦ىمغ ٌؿخٗض إلاٗغ٦ت ٌٗلً ٞحها ؾُُغجه ال٩املت 

 .ٖلى اإلا٩ان

 :٢ُ٘ ؤخض الًباٍ الشالزت الهمذ مىظًها ال٨الم بلُه

٤ بصاعة م٩اٞدت ؤلا  !ًىوـ -  .عهابؤ٢ضم لَ٪ ٍٞغ

٣ه ٢بل ؤن ًغصٝ باجهؼام  :زم نمذ للخٓت ًبخل٘ ٞحها ٍع

 .ؤنبدذ ال٣ًُت جدذ بمغتهم مً آلان -
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ا، هُئخه 
ً
وهٓغ لُىوـ لُسخبر ؤزغ ٧لمخه، ٞىظضه واظًما مخدًٟؼا ؾازُ

 :ٖضاثُت ٦إن بِىه وبُجهم زإًعا، في خحن ؤعصٝ

 ...و .. ؤخب ؤن جخٗٝغ بلى ؾُاصة الـٗمُض ببغاهُم ؤبى الىجا!ًىوـ -

ه ألي شخيء جم اؾخضٖاء ؾُاصتهم وبخالت  - هم ظًُضا ل٨ً ما ال ؤٖٞغ ؤٖٞغ

 ال٣ًُت جدذ ؾلُت بصاعتهم؟

 :ج٩لم الٗمُض ببغاهُم ؤبى الىجا وهى ًسُى زُىة ججاه ًىوـ في جدِض 

ال ججبروي ؤن ؤجسظ مٗ٪ بظغاًء ًاطً٪، وال جسخبر نبري  !ؾُاصة الى٣ُب -

٤ ل٪ ٌُُٗ٪ خ٤ الخهٝغ بهمجُت مٗ٪، لى ٦ىذ جًٓ ؤن اؾدكهاص نضً

 ....ٞإخب ؤن ؤ٢ى٫ ل٪: ؤ٤ٞ، واؾمذ لي ؤن ؤلٟذ هٓغ٥ ؤهـ

٢اَٗه ًىوـ مدخًضا ٚايًبا ٚحر م٨ترر "بل اؾمذ لي ؤها ًا ٞىضم.  -

 :"بالغؾمُاث

زالض لِـ نض٣ًي، نض٣ً٪ هى مً ًجالـ ؾٗاصج٪ لؿاٖت ٧ل ؤو٫  -

 ..قهغ ٖلى ال٣هىة

ت، ل٨ً ؤزبروي ؾٗاصج٪ ٖمً ٦خٟه ب٨ خٟي مً ؤو٫ ًىم ب٩لُت الكَغ

ا.. خمى ْهغي وخمُذ ْهغه، ؤزبروي ًٖ ؤزغ  ًٗ ا.. ٖملىا م ًٗ جسغظىا م

 ًٖ عؤسخي، 
ً

الغنانت بظعاٖه خحن صٞٗجي مً مغماها لخهِب طعاٖه بضال

ؤزبروي ٖىه خحن جإزغ الضٖم وجهٟذ صمائه وؤها ؤخمل ظؿضه اإلامؼ١ مً 

ٕز نىجه مجي خحن ؤوناوي جغاق٤ الغنام، ؤزبروي ًٖ هبرجه واإلاىث ًىت

هُل ٖلُه التراب، ؤزبروي ًٖ 
ُ
بإمه وابيُه وػوظخه، ؤزبروي ًٖ ظؿضه وؤها ؤ

 ."بًا٥ ؤن ًًُ٘ صم ابجي هضًعا"ؤمه التي حٗل٣ذ بغ٢بتي جهغر 

 :"نغر الٗمُض ببغاهُم في وظه ًىوـ بلهجت عاصٖت". !ًىوـ -
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م لىا ظمُ٘ اإلاؿدىضاث،  -
ّ
وؾخجلـ م٘ ال٣ًُت آلان بحن ؤًضًىا، َؾل

ه ه ًٖ ال٣ًُت.. ٧ل ما حٗٞغ  .مىضوبِىا لخسبرهم ب٩ل ما حٗٞغ

٘ ؾبابخه ؤمام وظه ًىوـ  :زم ؤعصٝ وهى ًٞغ

 .ومً آلان وناًٖضا ال قإن ل٪ باإلاتهم وال بال٣ًُت، مٟهىم -

ًٗه  جٟاظإ الجمُ٘ خحن نغ ًىوـ ٖلى ؤؾىاهه وهى ًسغط مؿضؾه ٍو

ا ل
ً
ٗلت بط بهه ؤمامهم ٖلى اإلاىًضة، ولم ًمهلهم و٢خ ِٟ ٟهم ما وعاء هظه ال

ت الاؾخجىاب، ا٢خدم الباب بما ؤظٟل الغابٌ م٨بل  جىظه هدى باب ٚٞغ

باألنٟاص صازلها، و٠٢ ًىوـ ًىٓغ بلى اإلاغآة بىٓغة قٗغوا ؤجها ز٣بذ 

ا، لم ٌٗغهم ًىوـ ؤي اهدباه،  ًٗ الؼظاط اإلامىه وهٟظث بلى ؤٖما١ ؤُٖجهم ظمُ

ًغث الغؾمُاث في بساع ؤهٟاؾه ؾ٣ُذ ال٣ىاهحن جدذ ٢ضمُه، وجُا

اإلاخلُٓت، ؤمؿ٪ ؤلاعهابي مً قٗغه وهؼ عؤؾه بٗى٠ جإلم مٗها، زم بدمُت 

ا بها ٧ل ٢ىاٖض الخد٣ُ٣اث باإلصاعة، 
ً
ى٠ اهتٕز ٖهابت ُٖيُه مسالٟ ٖو

ُٔ، ٢بل ؤن ًىلحهم ْهغه ل٣ُُ٘ بظل٪ ٖجهم عئٍت  وعماها باألعى ب٣ىة ٚو

ا ٧لخا ًضًه ًٗ ٖلى اإلاىًضة واهدجى بجؿضه لُجٗل ٢ضع  ؤلاعهابي، زم و٠٢ واي

 ًٖٟ ٖغ٢ه وهتن ؤهٟاؾه، 
ً

ُجي هظا الخ٨ٟحري مخجاهال بنب٘ بحن ُٖيُه ٖو

ه مً  ض ؤن ًىتٕز بُضًه عؤؾه مً ٞى١ ٦خُٟه، ل٨ً عؤؾه آلان ٢ُمت إلاا جدٍى ًٍغ

ا خحن ٌٗٝغ 
ً
مٗلىماث ججٗل الشإع ؤمخ٘، وججٗل ال٣لب ؤ٦ثر بغوصة وؤماه

٤ باقي ظماٖخه  .ٍَغ

، هٓغاث ُٖيُه مغهبت، امخٗاى وظهه ًىظع ن غ ؤؾىاهه مؿمٕى ٍغ

ؿتهان به ٌُ  .بالسُغ، هًىح ٖغو١ ع٢بخه وظبِىه ال 

 ؤحٗٝغ إلاه ٦كٟذ الٗهابت ًٖ ُٖيُ٪؟ -
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٣ه ظاٝ ٦سكبت، ٦إن لؿاهه ٢ض ؤ٧لخه الهغع   .ٍع

 ..٣ًىلىن بن زمت زُغ في الخٗٝغ ٖلى وظه ؤمشالي مً الًباٍ -

 ..خضهازُغ ال ًؼو٫ بال بمىث ؤ

 هل ٞهمذ؟

 ..وعخمت مً ٢خلخمىه ٚضًعا ؾإزاوي ظشت ؤم٪

ه.. وجسبروي ؤًً  لً ؤؾإل٪ ًٖ شخيء.. مشل ال٩لب جسبروي ب٩ل ما حٗٞغ

 مشىي باقي ال٨الب؟
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ت التي وظضتها ٖلى زالٝ ما جغ٦تها  ؤصاعث قُماء بهغها في الٛٞغ

اإلاىًضة اإلاؿخُُلت بالهباح، ألاعيُت اٞترقذ بإوعا١ الؼهىع الىضًت، 

اػصاهذ بإعب٘ قمٕى مًِئت صازل ٦ئىؽ مىػٖت ٖلى ألاع٧ان ألاعبٗت 

للمىًضة، قمٕى ٞىاخت وكغث في الجى ًُٖغا، وجٟغ٢ذ ٖلى ؾُدها ٢ُ٘ 

مً الك٨ىالجت مخىىٖت ألاهىإ وألاحجام، جخىؾُها ٖلبت ٦بحرة مٛلٟت 

غ البىٟؿجي، جمؿ٪ بحن ٨ٞحها اإلاٟخىخحن بغواًػا هدا ا بالخٍغ ا بًُاوًٍ ًُ ؾ

ه ًخىؾُها ه٣ل 
ّ
ت بغؾىم بؾالمُت ٖلى صاثغة خىاٞ  بض٢ت وخٞغ

ً
مكٛىال

  الشلضمدٟىع بسِ 

 ."آ٫ مدمض و اللهم نل ٖلى مدمض "
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 .اهٟغط ٢لبها ؾغوًعا، وهي مً الؿٗاصة في جهاًت

ا، 
ً
بٗحن جظٝع صمٕى ٞغخت هٓغث قُماء لُىؾ٠ وعاء اإلاىًضة وا٢ٟ

باؾم الشٛغ، ياًما ٧لخا ًضًه وعاء ْهغه ٞٓهغ ظمُل الهُئت، ؤه٤ُ الشُاب، 

لٗخه ؤ٦ثر بهاءً  ، َو
ً

ا، و٢ىامه ؤ٦ثر َىال ًٖ  .نضعه ؤ٦ثر احؿا

ذ ٞحها ٖىاَٟه ما بحن الٗك٤ 
ّ
ابدؿم بلحها وهى ًغهى بلحها بىٓغاث ججل

والخىان، ٞما اػصاصث هي بال هُاًما، وما اػصاصث صمىٖها بال ٚؼاعة. ٨ٟ٦ٟذ 

مجها ًىؾ٠ بخاصة في زُىاث ٢هحرة، ًغهى بلحها صمىٖها بُضها، ٞا٢ترب 

 .بُٗىحن بالخب امخؤلجا، وجغهى هي بلُه بُٗىحن بالٟغخت امخؤلجا

وإلاا ٧ان ًىؾ٠ مجها ؤصوى مً الظعإ، ؤْهغ ًضًه مً وعاء ْهغه ببا٢ت مً 

ػهىع بهُت مخىىٖت في ؤلىان مً ألاخمغ وألابٌُ وألانٟغ، مداَت بلٟاٞاث 

 .مـ والك٩لمً لىهحن ظمُلت اإلال

جغا٢و ٢لبها َغًبا ختى قٗغث ؤهه ؾِخى٠٢، واعجٟ٘ نىث ص٢اجه ٌُٛي 

ٖلى نىث اإلاىؾ٣ُى الهاصثت التي هُإها ًىؾ٠ زهًُها لهظا اإلاى٠٢، وهي 

مىاها وجىاولذ الىعص، بضث مجها  ًُ جدىٟـ بهٗىبت مً ٍٞغ الٟغخت مّضث 

، وال جضعي مً مجهما ؾب٤ آلازغ اعجماًء  في خًً ضخ٨ت ممؼوظت بضمٕى

 .خبِبه

ؤخاَها مً ؤؾٟل ببُحها، وؤخاَخه مً خى٫ ع٢بخه، في خًً اٖخهغ 

ُٞه ٧ل مجهما آلازغ، ًبض في ؤخًان خبِبه لهُب مكاٖغ، اإلاكاٖغ التي 

ٌعجؼ اللؿان ًٖ ونٟها، جل٪ التي جيخ٣ل صون ٦الم، مكاٖغ ال حٗٝغ 

٣ها بال باألخًان  .ٍَغ
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، ٩ٞاها ٦مً ًسصخى
ً

ال ٖلى خبِبه بطا ؤٞلخه ؤال ًجضه  لبشا في ٖىا٢هما ٍَى

 .مغة ؤزغي 

صاٖب ًىؾ٠ ع٢بتها، ومسر ب٨ٟه ٖلى ْهغها، يمها بلى نضعه وهى 

ًخماًل مٗها ٧الغا٢و، لِـ ٣ِٞ لهىث اإلاىؾ٣ُى الؿاخغة خىلهما، ل٨جها 

بخه في الغ٢و  .ٖاصجه، ٞهى ال ًدخًجها بال وقٗغ بٚغ

جه التي ػاصها ٢غب زضه ألاٌؿغ مً زضها ألاٌؿغ، المؿه ٞإخـ خغاع 

الاهٟٗا٫، اهخٓغ ختى قٗغ بيبٌ ٢لبها ٌؿخ٣غ، وبإهٟاؾها جيخٓم، وبهضعها 

، وخّى٫ وظهه ؤمام وظهها ٞخماؾذ ألاهىٝ، هٓغ في 
ً
حهضؤ، ٞإعدى طعاُٖه ٢لُال

ُٖىحها وؤَا٫ الىٓغ، وظض صمٗت حٛاصع ؤهضابها بلى زضها ٞمسر الضمٕى مً 

ٝغ لؿاهه، واؾخدلب ص ٣ه، زم ٖلى زضها بكٟخُه َو مىٖها وابخلٗها م٘ ٍع

حها في ٢بلت ٖم٣ُت، صاٞئت، ٚاب هى ٞحها ًٖ الٗالم، َُب٘ قٟخُه بحن خاظ

حها، ٞىامذ ٖلى نضعه، زم ؤٞا٢ذ ٦مً جظ٦غ  و٧اصث ؤن حُٛب هي ًٖ ٖو

ا بٛخت، و٢الذ وهي ج٣غم زضه ألاًمً بحن ؾبابتها وببهامها
ً
 :قِئ

 ما٦غة ؤهذ ًا بُتي، ٠ُ٦ ومتى هُإث ٧ل هظا؟ -

 ؤخؿبذ ؤهجي ؾإٟٚل ًٖ مىاؾبت ٦هظه؟ -

ا -
ً
٪ قِئ ض ؤن ؤٍع  .ؤعؤًذ؟.. ل٣ض طهبذ مٟاظإج٪ لي ب٣ٗلي، اهخٓغ ؤٍع

ض خ٣ُبتها، وما ؤن ؤولخه ْهغها ختى باٚتها واخخًجها مً  اؾخضاعث جٍغ

 .ْهغها

 ..٦م حٗك٤ هظا الخًً

ت  جىاو٫ ًضها و٢بلها، ٞلىث ع٢بتها والخٟخذ بلُه بىظهها و٢ّبلذ ػاٍو

ٌّ ق بلتها، وبصخيء مً الل٠ُ ٖ
ُ
ٟخُه، ٞالخٟذ بلحها وجىاو٫ قٟخحها ًغص ٢
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ؤٖلى قٟخحها، ٞٗاص نضعها بلى الازخالط، وحؿإع هبًها، وؤٚمًذ ُٖىحها 

لخٛىم في ٖالم مً الٗك٤، ولم حكٗغ بصخيء ٚحر قٟخُه بال بُضه، قٗغث 

، ؤجها جضوع خى٫ ٖى٣ها، ٞخدذ ُٖىحها لخجضه ًد٨م عبِ ؾلؿلت مً الظهب

هغث ٖلى وظهها الضهكت ممؼوظت بالٟغح، وعٞٗذ  ٞاحؿٗذ ُٖىاها ْو

 جخىؾُها، 
ً
الؿلؿلت ًٖ ع٢بتها ٢ضع ما اؾخُاٖذ لخىٓغ بلحها ٞىظضث لالاة

 :ؤمؿ٨ذ باللالاة بدبىع، و٢الذ

 .. ما ؤظملها ًا ًىؾ٠، ظمُلت ظًضا، وع٣ُ٢ت، ل٨م ؤعجبخجي!واوو  -

 .ا ٚحر ؤه٪ ؤظمل وؤنٟىجظ٦غج٪ خحن عؤًتها، ل٨م حكبه٪ وحكبهُجه -

 ماطا ؤٞٗل ألظٗل٪ حكٗغ بىه٠ ما ظٗلخجي ؤقٗغ به؟ !ًا عبي -

ا ؤ٦ثر مً طل٪.. ؤعظى٥، ٞال ًىظض ب٣لبي مدؿ٘ ألخب٪  -
ً
ال جٟٗلي قِئ

ضًً مجي ؤن ؤعاه؟   ."ؾإلها ًىؾ٠"ؤ٦ثر.. ما الظي جٍغ

 .ؤوه، ل٣ض ؤوؿِخجي زاهُت، ل٣ض ؤزظِث ٣ٖلي مغة زاهُت ًا بُتي -

ٟا٫ ٢الته ا وهي جٟخذ خ٣ُبتها وجسغط اإلآغوٝ، والخٟخذ بلُه بؿٗاصة ألَا

 :وهي ج٣ى٫ 

 .قهاصة وؿبي ووؿب والضي للىبي مدمض ٖلُه الهالة والؿالم  -

ه، وؤزغط الكهاصة وؤزظ ٣ًغؤ ؾلؿا٫  ًّ ٤ ٞو جىاو٫ ًىؾ٠ اإلآغوٝ بٞغ

 .اليؿب بلى آزغه
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ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل
 نقابة السادة الأشراف

ية ّ ه عليه وسلم ذر ّ ه صلى الل  سيدنا وإمامنا محمد رسول الل

 شهادة وسب
 تشهد وقابت السادة األشراف أن

 .........عبد اهلل "...."حممد عبد اهلل  ....... الشريف: 
 .......موالوا اإلمام احلسني رضي اهلل عنه ....مه ذريت: 

بن اـػيف طبد اهلل بن  "....."ؽفو اـػيف حمؿد بن اـػيف طبد اهلل بن اـػيف ...... 

اـػيف أمحد بن اـسقد بن حسن بن خاـد بن طظ بن صالح اـدين بن طظ بن خرض بن 

طظ بن خرض بن طظ بن طـان بن طظ بن اـسقدة ؽضة بـت سقدي طظ اـبدري بن إبراهقم 

بن حمؿد بن أيب بؽر بن إسامطقل بن طؿر بن طظ بن طثامن بن حسع اـؼيس بن حمؿد بن 

ويس بن حيقى بن طقسى بن طظ اـتؼي بن حمؿد بن حسن بن جعػر اـزؿي بن اإلمام م

اهلادي بن اإلمام حمؿد اجلواد بن اإلمام طظ اـرضا بن اإلمام موسى اـؽاضم بن اإلمام 

جعػر اـصادق بن اإلمام حمؿد اـباؾر بن اإلمام طظ زين اـعابدين بن اإلمام احلسع بن طظ 

ّ ه عليه وسلم، ة ؽاصؿة اـزهراء بـتبن أيب صاـب واـسقد ّ ه صلى الل  سيدنا رسول الل

 وذلك حسب ما هو مدون بسجل أنساب السادة الأشراف بالنقابة
                  برؾم: .....                       

           بتاريخ: ........                                  

 .......:حتريًرا يف

 كؼقب اـسادة األرشاف

 اـػيف

يف  السيد محمود الشر
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لُل ٖلى اؾخدُاء، ٌؿض٫ ؾخاثغ ْلمخه عوًٍضا عوًٍضا خحن صزلذ ؤ٢بل ال

ٚاصة ق٣تها، وما ؤن صزلذ ختى هٟسذ ب٤ًُ وجإٟٞذ والخىي وظهها جبرًما 

ا
ً
 .وخى٣

" ٤َُ
ُ
متى ًا عبي ؤٚاصع جل٪ الؼعٍبت؟ متى ؾخإحي ًا بؾالم لختزوظجي؟ ال ؤ

 "الِٗل هىا وال ؾاٖت

ى ٖاعمت جهِب ٧ل ٣ٞض َالٗذ ٚاصة اإلاىٓغ صازل الك٣ت، ٞىضخ

ألاعظاء، عاثدت الهىاء الظي لم ًخجضص مىظ ؤًام ٖب٣ت.. مُٗىت، احسض ٞغف 

البِذ وؾخاثغه، و٦ؿا التراب ؤزازه البالي، مسلٟاث مبٗثرة هىا وهىا٥ ٦إن 

 .ؤخًضا ؤحى بؿلت ال٣مامت وهثرها مىػٖت بالك٣ت

ا للخكغاث، وبِئت زهبت  ًٗ ا ظٗل مً الك٣ت مغح ًٗ ٧ل طل٪ ظمُ

٘ ُٞه وٗل إلاِٗك َغف ُٞه مبُض ٖلى هملت.. وال ًٞغ ًُ ا ال 
ً
ا آمى

ً
ا هاصث

ً
تها، ومؿ٨ى

 .ٖلى نغناع.. وال ُحهضم ُٞه بٌِذ لٗى٨بىث

ث ٖىه، هي حجغة ٚاصة، ٞهي ُمٗخ٨ٟها 
ّ
بال حجغة واخضة بالبِذ ٢ض قظ

اًتها،  ومٗبضها ومِٗكتها، جدؿً جغجُبها، وحٗجى بىٓاٞتها، وجضاوم ٖلى ٖع

٩ل ؤٚغايها ومؿخلؼماتها، وال ج٩اص حٛاصعها بال لٛغى زاعط واخخٟٓذ ٞحها ب

 ًٖ ؤهه ٌٗبض بصخيء مً 
ً

الك٣ت، ولظل٪ ٞهي ال حؿمذ ألخض ؤن ًضزلها ًٞال

ى ؤهل البِذ بُجها وبحن حجغتها
ّ
 .ؤٚغايها وهي في طل٪ خاػمت ناعمت، ٞسل

البالٜ مً الؿىحن ٖكًغا ًجلـ  "خؿً"ؤبهغث ٚاصة ؤزىها الهٛحر 

٢ضمُه ؤؾٟل م٣ٗضجه،  ظؿضه ممخلئ.. ٢امخه ٢هحرة.. بكغجه  ياًما ٧لخا
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ماثلت للؿمغة ٦مً لٟدخه الكمـ.. مجٗض الكٗغ ٦شُٟه، جغ٥ قٗغه ًىمى 

ختى ناع ٦إهه عؤًؾا بياُٞت ًدملها ٞى١ عؤؾه، وؤ٦ثر ما ًمحزه هى الخى٫ 

الظي ؤناب ؤٌؿغ ُٖيُه، وهى ٖلى هُئخه هظه مىٟغص بحن ؤزىاجه الشالزت، 

الكٗغ.. خٓهم مً الصخم ى البكغة.. هاٖم ى وألازىان آلازغان ٞاجدٞٛاصة 

حر  .٢لُل، وخٓهم مً الُى٫ ٞو

ه ًٖ الخلٟاػ و٦إن شسًها لم  لم ٌٗغها خؿً اهدباًها، بل لم ًدى٫ هاٍْغ

 :ًضزل، ٞاججهذ بلُه ٚاصة

٘؟ -
َ
٨

ُ
 ؤًً البا٢حن ًا ل

 ٢بل ؤن ًجُبها بهضوء باعص وهى ال ًدىّ  "خؿً"اهخٓغ 
ً
ه، ٢لُال ٫ بلحها َٞغ

 :وؤظاب بىبرة هاصثت ٦ؿىلت مخجهًضا

 .ال ؤصعي  -

ل  - ومىظ متى وؤهذ جضعي؟.. ٞإهذ حِٗل في هظا البِذ ٧ال٠ًُ ؤو ٦جًز

ؿمً ٦غق٪، ٦إهىا هإوي جًِؿا ال بجي آصم. ؤًً ؤم٪ 
ُ
الٟىاص١، جإ٧ل وحكغب وح

غ الظي ؤهجب٪؟  وؤزىج٪ والسجًز

-..... 

 ذ ال جٟاع١ البِذ؟هل مً الهٗب ٖلُ٪ ؤن حٗٝغ وؤه -

، ٞإزىاه في الكإع ًلٗبان م٘ ٢غهائهما مً  لم ٨ًً مً الهٗب ؤن ٌٗٝغ

 ..الهبُت

م  "خىان"وؤمه ؤزبرجه ؤجها طاهبت لتزوع  لى الٚغ _ نض٣ًتها اإلاٍغًت_، ٖو

مً ؤجها حٗلم ؤن نض٣ًتها لِؿذ باإلاجز٫ ٞةجها طهبذ لبُتها، َغ٢ذ الباب، 

ئ.. ٢امخه ٢هحرة.. بكغجه ماثلت للؿمغة ٞخذ لها ػوط نض٣ًتها، ظؿضه ممخل
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٦مً لٟدخه الكمـ.. مجٗض الكٗغ ٦شُٟه، وؤ٦ثر ما ًمحزه هى الخى٫ الظي 

ؤناب ؤٌؿغ ُٖيُه.. ال جسُئ الٗحن جُاب٤ الكبه بحن ػوط نض٣ًتها و بحن 

 .ابجها خؿً

كت ما بحن  ا، م٘ ٢غهاء الخٔ والٟٞغ ًُ وـ ًضاوم ٖلحها ًىم
ُ
وؤبىه في ظلؿت ؤ

اع، ل٨ً ؤخلى الؿهغاث ال ج٨خمل بال بٗاهغة جغ٢و ٖلى ب٣ًإ َبل ُؾ٨غ و٢م

ؤًضحهم ٖلى الخلل والصخىن، ًدىاوبىن ٖلى مًاظٗتها واخضا بٗض واخض 

ا مجخمٗحن
ً
 .وؤخُاه

اهخهى بلى مؿام٘ ٚاصة نىث ظغؽ هاجٟها ًغن بغهت زانت للغؾاثل، 

خدخه، وخغ٦ذ قٟخحها وهي ج خمخم ٞخىاولذ خ٣ُبتها وؤزغظذ هاجٟها ٞو

ب٣غاءة هو الغؾالت، وما ٧اصث جٟٙغ مً ٢غاءتها ختى حٛحر وظهها وقه٣ذ 

ذ في ظم٘  وهي جً٘ ًضها ٖلى ٞمها، وما اهتهذ مً ٢غاءتها ختى ؤؾٖغ

ت ال جلىي ٖلى  تها مؿٖغ ذ بلى ٚٞغ ٖؼ ؤٚغايها مً ٖلى ماثضة الُٗام، ٞو

 .شخيء

لِٟؿبى٥.. ؤٚل٣ذ بابها.. ظلؿذ بلى ال٨مبُىجغ.. صزلذ بلى خؿابها ٖلى ا

 .وؤقٗلذ ؾُجاعة
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..

..

م مً ٖضص الُلبت ال٣لُل، الكباب  الصسب ًمؤل ال٣اٖت ٖلى الٚغ

لخ٣ًُ نىع بىػ البُت ا ٍو ًٗ  .ًُاعصون الٟخُاث، والٟخُاث ًثرزغن م

اء ًٟٞايت ظضًضة لم حٗهضها مً ٢بل،  صزلذ قُماء بلى ال٣اٖت بإٍػ

جدمل الالب جىب، وزلٟها الٗامل اإلاؿئى٫ ًٖ ال٣اٖت لُيهئ لها اإلا٨ُغوٞىن 

بت في ٞهل  ـ حكٗغ بٚغ والبروظ٨ُخىع. ألو٫ مغة مىظ اقخٛالها بالخضَع

مجالـ الكباب ًٖ مجالـ الٟخُاث، ألو٫ مغة حكٗغ بلؿٗت ُٚٔ ٧لما 

 .خُاثؾمٗذ نىث مجلجل لطخ٨ت ٞخاة مً الٟ

تهم، هىإتهم  ُّ جداملذ و٦ٓمذ ُٚٓها وهٓغث بلى الجمُ٘ في ابدؿامت وخ

 :بالٗام الجضًض، زم جىاولذ ٢لم الؿبىعة و٦خبذ بسِ ٍٖغٌ واضر

 "قُماء مدمض"

  :زم ٦خبذ ؤؾٟل طل٪

 "الىبي مدمض.. مهغي "

جي ٞهظا اؾمي، وهظا مىيٕى اإلاىهج  - هظا ٖام٨م ألاو٫، وإلاً ال ٌٗٞغ

 .إصعؾه ل٨مالضعاسخي الظي ؾ

 الىبي مدمض مهغي؟ -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 52 
 
 

ؤجاها نىث مؿدى٨غ مً بحن الهٟىٝ، قإهه قإن ٧ل الخًىع، بال 

هضًغ، وبٌٗ الُلبت ٚحر اإلا٨ترزحن بمىيٕى اإلادايغة بل بالجمُالث 

 .الخايغاث بال٣اٖت

ا، وباإلاىاؾبت ال ًىظض ٦خاب، بل ؾىضعؽ  - ًٗ وٗم.. هظا ما ؾىضعؾه م

٤ ؤبدار ؾخ٣ىمىن  بها، وطا٥ بؿبب ؤن ال٨خاب لً ًخم اإلاىهج ًٖ ٍَغ

َباٖخه بال بٗضما ؤخهل ٖلى صعظت اإلااظؿخحر، ٚحر ؤن ٢ُام٨م باألبدار 

ؾُىٞغ ٖلي ٖىاء الاؾخٟهاماث ال٨شحرة والخعجب مً اإلاٗلىماث الخ٣ُ٣ُت 

تها وصعاؾتها، ؾإزبر٦م ٧ل مدايغة ًٖ مىيٕى  التي ؤهخم بهضص مٗٞغ

خباث ؤو جبدشىن ًٖ ال٨خب ٖلى اإلادايغة الخالُت، ؾخظهبىن بلى اإلا٨

 .ؤلاهترهذ، وؾإها٢ك٨م ُٞما ظمٗخم مً مٗلىماث

 :لم جدهل قُماء ٖلى عب٘ اهدباههم َبُٗض 

 .الُىم ؾإخ٩ي ل٨م خضوجت -

 .هه٠ اهدباههم

 .نلىا ٖلى الىبي -

 ."ؤنىاتهم مخٟغ٢ت حكبه الهمهمت"ٖلُه الهالة والؿالم.  -

 .زالزت ؤعبإ اهدباههم

د٩ى ؤهه في -  .٢ضًم الؼمان زل٤ هللا آصم ًُ

ت، ومالذ آطاجهم لؿمإ الخضوجت  .اهدبه الُلبت بلى قُماء الغاٍو

 

*  *  * 
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ا ظلـ بحن ًضًه،  ًٗ صزل قِض بً آصم ٖلى ؤبُه، ٢ّبل ًضًه وظبِىه، زاق

ض مىه ؤلاطن، ٣ٞض هّبذ ال٣اٞلت، وج إهب الغ٦ب للمؿحر، هٓغ بلُه بدىى، ًٍغ

بضمٕى في ُٖيُه واه٣بايت خؼن في ٢لبه وي٘ آصم ؤبى البكغ ًضه ٖلى عؤؽ 

غه 
ّ
غه بٗض ؤن ط٦

ُ
ابىه الخبِب وصٖا له وليؿله بالبر٦ت، وؤِطن له ٖلى ٦

ماعة ألاعى ؤًىما خّل واعجدل، ما ؤلٕى ؤن  باألماهت.. خؿً ٖباصة هللا ٖو

، طا٥ الىلض الظي ّٖىيه به هللا "هبت هللا"ًٟاع١ آصم ولضه قِض الظي هى 

ً وؾا٫ ٞحها  ًٖ هابُل وؾّغي به ًٖ خؼهه بٗض ؤلاخىت التي صبذ بحن ألازٍى

ه٣ذ ُٞه الغوح
ُ
  .الضم، وػ

٧ان قِض ؤخب ؤبىاء آصم بلُه وؤًٞلهم وؤ٦ثرهم قبًها به، عػ٢ه به هللا 

بٗض ماثت وزالزحن ؾىت مًذ مً ٖمغه ٞإؾماه قِض ؤي هبت هللا، ووعر 

مهم صًجهم، ختى ٖىه 
ّ
ٗل غهم باهلل َو

ّ
قِض الٗلم والخ٨مت، وناع في ؤهله ًظ٦

ٞايذ بهم ألاعى وناع زغاظها ال ٌؿض ظٕى ٧ل هظه البُىن، ٞغؤي ؤن 

 .ؤوان الهجغة ٢ض ؤٝػ
 

..
 

ٖبرث ٢اٞلت قِض وؤبىاثه وؤخٟاصه ؤعى اإلا٤ًُ الُابؿت ؾحًرا ٖلى 

ظىعًبا مً ظلض ؤعهب مؿلىر، اليؿاء ألا٢ضام بًٗها خاٝ وبًٗها لبـ 

ٟا٫ واإلاخإ، والغظا٫ ًدملىن الٗها والغماح اإلاهىىٖت مً  جدمل ألَا

ل وبًٗهم بجلىص ألاوٗام  خضزغون بىع١ الصجغ والَغ ألاحجاع اإلاصخىطة، ٍو
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والىخىف، ًدب٘ ال٣اٞلت ٢ُُ٘ نٛحر مً الٛىم والب٣غ ٌؿخُٗىىن بلخمها 

ذ، الهىاء باعص والشلج ٦ؿا ٧ل م٩ان مض ولبجها وظلضها اإلاؿلىر بٗض الظب

اح حك٤ ألاظؿاص اإلاغحٗكت  اح قضًضة، وؾِ الٍغ البهغ، ألاعى ػل٣ت، والٍغ

ا، 
ً
٣ُا، في خحن هاظغ ؤزىه ٢ابُل ووؿله قغ٢ ٣ها ٚغًبا هدى بٍٞغ مً البرص ٍَغ

٧اهذ الخُاة ُٞما مًذ ؾهلت بؿُُت، التربت ه٣ُت، جمؿ٪ اإلااء ِٞكغبىن 

ؼعٖىن، ل ىن ٍو ٖغ ٨جها آلان يا٢ذ ٖلحهم بما َعُخبذ، ٣ٞض ػاص وؿل آصم ٍو

خه، ٩ٞان خخًما مً الاعجدا٫ ألعى هللا الىاؾٗت  .و٦ثرث طٍع

ا  ًُ ج ىا بم٩ان و٦ثر ُٞه وؿلهم جغ٦ىا ألاب وهاظغث ألابىاء جضٍع
ّ
و٧لما خل

هاخُت الكما٫ بمداطاة الؿاخل الٛغبي للبدغ ألاخمغ، ًخدبٗىن ؾُل اإلاُاه 

و٢ض ٧اهذ جل٪ اإلاىا٤َ في هظا الؼمان باعصة ممُغة،  الٗظبت ومجاعحها،

جمؿ٪ ؤعيها اإلااء، وجىبذ الٗكب وال٨ؤل، ولَض قِض ؤهىف، وولض ؤهىف 

٢ُىان، وولض ٢ُىان مهللئُل، وولض مهللئُل ًاعص، وهم ٖلى خالتهم جل٪ 

جمطخي بهم ألاًام والؿىىن ما بحن خا٫ وجغخا٫، ختى اهخهى اإلاُاٝ بلى مهغ 

كبها ال ًى٣ُ٘ ونُض البر والبدغ ٞىظض مً هاظ غ بلحها ؤن ماءها صاثًما ٖو

لى ؤعيها ٖاف ًاعص وولض بصَعـ ٖلُه  حًرا، ٞاؾخ٣غوا واظخمٗىا، ٖو ٞو

ـ مً خُاة آصم زالزماثت وزماوي ؾىحن  .الؿالم، و٢ض ؤصع٥ بصَع

ا٫ الؼمان ٞخسلسلذ ال٣ُٗضة بىٟىؽ ؤبىاء آصم،  جباٖضث ألاعى َو

وج٩ازغث البضٕ، ٞتهُإ الؼمان الؾخ٣با٫ ؤو٫ عؾالت  ٞازخلِ الخىخُض بالكغ٥

ت  ..ؾماٍو

 ..ٖلى ؤعى مهغ

*  *  * 
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بً ؤهىف بً  ؤعى مى٠ اإلا٣ضؾت ٖاف ًاعص بً مهللئُل بً ٢ُىان ىٖل

لحها جؼوط ووي٘ هُٟخه، ٩ٞاهذ هُٟت  قِض بً آصم ٖلُه الؿالم، ٖو

ـ ٖلُه الؿالم  و٢ض ٧ان ٖمغ  مباع٦ت، ؤهبدذ شجغة مً هىع، ٞىلض ًاعص بصَع

 .ؾىت 622آصم خُجها 

 

..

 ..
 

الٟغح مضًىت مى٠ ٦إًام الُٗض، اظخم٘ الىاؽ لُدخٟلىا بغظىٖه مً  ّٖم 

ت ببالص الهىض، ًىثرون الىعوص ٖلى عؤؾه وجدذ ٢ضمُه، ًمصخي  عخلخه الضٍٖى

ًاء في مكِخه، زُاه مخ٣اعبت، هٓغه  وؾِ ظم٘ الىاؽ بهُبخه، ؾا٦ً ألٖا

٨ثر ال٨ٟغ، ٢لُل ال٨الم، ًدغ٥ ؾبابخه بطا  بلى ألاعى، ًُُل الهمذ ٍو

ٌ الهضع، ٦شحر قٗغ الغؤؽ، ٦ض اللخُت،  ل، ُٖٓم الجؿض، ٍٖغ ج٩لم، ٍَى

ظمُل الىظه، ملُذ الكماثل وخؿً الخ٣اؾُم، بّغا١ الُٗىحن ؤ٦دلها، 

خضزغ بغصاثه  وبىظهه ٖبؿت ػاصجه هُبت وو٢اع، ًخمخم بكٟخُه مؿبًدا هلل، ٍو

ا، حهخٟىن له ًٖ ب٨ىن زكى  :اإلاسُِ، والىاؽ خىله ًخ٣اٞؼون ٞغًخا ٍو
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هغمـ الهغامؿت.. مشلض الٗٓمت.. اإلاشلض بالىٗمت.. خ٨ُم الخ٨ماء..  -

 .ٖالم الٗلماء.. مل٪ اإلالى٥.. ناخب البر٧اث

 :مً وؾِ الجمٕى ٚحر بُٗض هخ٠ نبي بٟغح وهى ًغ٦ب مى٨بي ؤبُه

 .ل٣ض عؤًخه ًا ؤبي.. ل٣ض عؤًخه، ل٣ض عؤًذ اإلاشلض بالٗٓمت -

 .مغخا ًا ولضي مغخا -

خماًل بىلضه، والهبي ًطخ٪ ٚاًت الؿٗاصةوؤزظ ألاب ًترا٢  .و ٍو

٘ له ًضي بالخدُت -  .إلااطا ًىٓغ في ألاعى ًا ؤبتي؟ لُخه ًىٓغ هاخُتي ٞإٞع

هل الُٟل واعجج٠ مهابت خحن هٓغ بُٗيُه الجمُلخحن بلى الىبي اإلاٗٓم 
ُ
ط

زالر مغاث، و٢ض جى٠٢ الىبي الُٗٓم ًٖ ؾحره ٞجإة، زم هٓغ مبدؿًما بلى 

ٟت بلى ؤٖلى ختى ْهغ بُاى ببُه وخُا الهبي.. الهبي وعٞ٘  ًضه الكٍغ

 :جلجلج الهبي و٢ا٫ ألبُه

 .ل٣ض هٓغ بلي.. ل٣ض خُاوي.. خُاوي ًا ؤبي -

 .بىع٦ذ ًا ولضي، جل٪ مىدت حؿخىظب ق٨غ السال٤ الىاخض -

 هل ؾمٗىا ًا ؤبي؟ -

 .ًا ولضي ال جسٌ في خضًض ًجلب ٖلُىا الًٛب -

 :ٞلم ًخمال٪ هٟؿه بال و٢ض ؾإ٫ زاهُت  اخخاع الهبي، واوكٛل ٣ٖله

 هل ًم٨ً ؤن ٌؿمٗجي ٖلى بٗضه ٖجي ووؾِ هخاٝ الىاؽ؟ -

ذ ؤن جى٣ل بلُه خضًش٪ ُٞإزظ ٖلُ٪،  - نه ًا ولضي، بوي ألزصخي الٍغ

خه ُٞما ٣ًى٫، نه  .ٞىهللا ٢ض عؤًىا اإلاشلض بالٗٓمت ٩ًلم السخاب ُٞاٖو

 ...ؤجًٓ ًا ؤبتي ؤهه -

 .نهوبٗضها ل٪ ًا نبي؟  -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

57   
 

  

 :نىث زان

ًّ ٖلُىا السال٤ الىاخض ألاخض الظي ؤوظض هٟؿه بىٟؿه ولِـ  - ٢ض م

مشله ؤخض بط انُٟى ؤعيىا لخ٨ىن ؤعيه، وج٨ىن ؤو٫ ؤعى حهبِ ٖلحها وحي 

الؿماء، لخ٨ىن مىب٘ هىعه، وعؤؽ خًاعجه. وؤعؾل لىا اإلاشلض بالٗٓمت 

ـ وظٗله مً ؤبىاء مهغ، ومً وؿله _ ٦ما ؤزبرها مشلض ا لٗٓمت_ بصَع

حن ججغي في  ا ختى هبي آزغ الؼمان، ٞهاعث صماء اإلاهٍغ ًٖ ؾخسغط ألاهبُاء جبا

ا ًٗ  .ٖغو٢هم ظمُ

 :نىث زالض

ل بالىحي،  - ـ اإلاهغي ؤو٫ مً هؼ٫ ٖلُه اإلاال٥ ظبًر مشلض الٗٓمت بصَع

ىن ؤو٫  ا هدً اإلاهٍغ
ّ
ؿُت ٨ٞى حن بغؾالت الخىُُٟت ؤلاصَع ؤعؾله هللا بلى اإلاهٍغ

خضًً، وؤو٫ مً صٖا بلى هللا بٗض آصم وقِض، وؤو٫ مً الخىٟاء وؤو٫ اإلاى 

 .ظاهض_ وهدً مٗه_ في ؾبُل هللا

 .هى واعر ٦خاب ؾغ اإلال٨ىث ًٖ ؤبُه قِض ًٖ ؤبحهم آصم -

مها للىاؽ -
ّ
ل  .وؤو٫ مً زِ بال٣لم بٗض آصم، ٞازتٕر ال٨خابت ٖو

ل وؤوعا١  - ا مً ٢بله هخضزغ بالَغ
ّ
وؤو٫ مً زاٍ الشُاب ولبؿها و٢ض ٦ى

 .لصجغ وظلىص ألاوٗاما

ايت واإلاى٤ُ  - لم الٍغ لم الىجىم ٖو وؤو٫ مً هٓغ في اؾخسغاط الخ٨مت ٖو

باج٘  والُبُٗت، خُض ؤٞهمه هللا ؾغ الٟل٪ وجغ٦ُبه ٞٗلم صوع ألاٞال٥ َو

 .الىجىم واظخمإ ال٨ىا٦ب
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ا بإهه عؤي ؤن آٞت مً اإلااء والىاع جإ٧ل ألاعى،  -
ً
و٧ان ُٞما ٢ا٫ اإلاٗٓم زالز

ا ؾُهِب ٢ىًما بٗضها وؾُإ٧ل ألاعى طا٥ ما ٢ا٫ ٖىه بهه و٦إن هال
ً
٧

ان  .الُٞى

ّٞهمه هللا ٖضص الؿىحن والخؿاب، وهٓغ بصَعـ اإلاهغي ٖلُه الؿالم في  -

ت  .الُب وج٩لم ُٞه وؤل٠ لىا ٢هاثض مىػوهت في الٗلىم ألاعيُت والؿماٍو

ا بالٗٓمت، صاثم -
َ
ال٨ٟغ في  وؤجاه هللا الٗلم والخ٨مت والىبىة ٞهاع مشلش

نى٘ هللا، ٞؼاص ٨ٞغه و٢ل ٦المه في ٚحر ط٦غ هللا والضٖىة بلُه ٞى٣ُذ عوخه، 

ٚحر ؤن مً ظالؿه وؤوٗم هللا ٖلُه بال٣غب مىه ؤزبرها بإن مً وٗم هللا ٖلى 

ا ًغي  ًُ مشلض الٗٓمت بصَعـ لٗٓم ٣ٖله وه٣اء عوخه ونٟاء ٢لبه ناع عوخاه

جالـ اإلاالث٨ت ُاٝ والجً ٍو  .بُٗيُه ألَا

 مجغًصا  -
ً

ٗمل ال٨ٟغ، ٞهاع ٣ٖال مشلض الٗٓمت الظي ًهىم الضهغ َو

وعوًخا زالًها ٞساَب السخاب و٧لمها وعؤي اإلاالث٨ت وهاصمها، ونب 

 .الغنام ٞهاع طهًبا

وصٖا بلى صًً هللا وال٣ى٫ بالخىخُض والؼهض في الضهُا والُم٘ في آلازغة،  -

ضاء،  وخغم لخم الخماع وال٩لب وؤمغ بالهالة والهُام والؼ٧اة وظهاص ألٖا

غ واإلاؿ٨غ مً ٧ل مكغوب وقضص ٖلى خغمخه  .والسجًز

حن،  - ّغٝ نٟت هبي آزغ الؼمان الظي ؾُإحي مً وؿله ومً وؿل اإلاهٍغ ٖو

ا مً آلاٞاث واإلاظماث ٧لها، ٧امل في الًٟاثل 
ً
ئ و٢ا٫ ٖىه: ٨ًىن بٍغ

مما اإلادمىصاث، ال ٣ًهغ ًٖ مؿإلت ٌؿإ٫ ٖجها مما في ألاعى والؿماء، و 

ُٞه صواء وقٟاء مً ٧ل ؤلم، وؤن ٨ًىن مؿخجاب الضٖىة في ٧ل ما ًُلبه، 

 .وؤن ٨ًىن مظهبه وصٖىجه اإلاظهب الظي ًهلر به الٗالم
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ـ لؤلمم  - ؤعؾله هللا  بضٖىة ل٩ل الٗاإلاحن، ٞإ٢ام مشلض الٗٓمت بصَع

ا، وظٗل ٖلى ٧ل  ًٗ ا في ٧ل ب٢لُم، جل٤ُ ٧ل ؾىت بإهلها، و٢ؿم ألاعى ؤعب
ً
ؾيى

ٗت، ألاو٫ بًالوؽ  عب٘ لؼم ؤهلها بالكَغ ا ٌؿىؽ ؤمغ اإلاٗمىع ٞحها ٍو
ً
مجها مل٩

 .والشاوي ؤوؽ والشالض ؾ٣لبُىؽ والغاب٘ ؤوؽ آمىن 

٩ٞان ٖلُه الؿالم ؤو٫ مً عؾم اإلاضن والٗمغان،  وظم٘ له َالب الٗلم  -

اإلاضهُت و٢ّغع لهم ٢ىاٖضها، ٞبيذ له ٧ل ٞغ٢ت مً ألامم و ٞٗلمهم الؿُاؾت 

 .ا ختى ناع ٖضتها ماثت وزماوي وزماهحن مضًىتفي ؤعيه

ا  - ًٗ ا ٞٗلمه هللا مى٣ُهم ظمُ
ً
ناعث ؤلؿً الىاؽ ازىحن وؾبٗحن لؿاه

٣ى٫ بإن ألالؿً ظمُٗها ٞغوٕ ًٖ ألانل  لُٗلم ٧ل ٞغ٢ت مجهم بلؿاجها، ٍو

 .٧ازخالٝ اللهجاث في ؤلا٢لُم الىاخض

ُا٧ل وألاهغام والبرابي وهى ؤو٫ مً بجى الهُا٧ل ومجض هللا ٞحها، وبجى اله -

ا وعؾًما
ً

 .وزاٝ مً يُإ الٗلم ٞهىع ٞحها ظمُ٘ الهىاٖاث والٗلىم ه٣ك

*  *  * 

ؤجبإ الىبي مدمض مؿلمىن، وؤجبإ الىبي ِٖسخى ههاعي، ٞما اؾم ؤجبإ  -

ـ؟  الىبي بصَع

 :٧ان طل٪ ؾاا٫ مً ؤخض الُلبت، ٞإعجبذ قُماء بالخٟاٖل، وؤظابذ

ت ٢ضًمت، وهم ؤجباٖه حؿمىا بالهابئ - ت ألاخىاٝ، و خى٠ هي ٧لمت مهٍغ

٢ىم مىخضون ال ٌٗبضون قمًؿا وال ٢مًغا وال هجىًما بل ٖاقىا ٖلى الخىخُض 

ا 
ً
السالو ٖلى ملت بصَعـ ٖلُه الؿالم الخىُُٟت، وهم مىظىصون لآلن وو٣ٞ

ل٨خبهم اإلا٣ضؾت بإهه ٖلُه الؿالم هى مً بجى ال٨ٗبت مً ظملت الهُا٧ل 

 .بىاها هلل في مسخل٠ البلضان واإلاٗابض التي
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 ."ؤجاها نىث ؤخض الُالب"ؤلِـ مً بىاها هى ببغاهُم ٖلُه الؿالم؟.  -

ا ٢بله، ال  - ًُ ٘ ال٣ىاٖض، ل٨ً البِذ الخغام ٧ان مبي ال.. هى مً ٞع

 .حؿخعجل ألامىع، ؾُإحي الخضًض ًٖ طل٪ ُٞما بٗض

بال هٓغث قُماء بلى ؾاٖتها، ٞىظضث ؤن و٢ذ اإلادايغة ٢ض اه٣طخى 

، ٣ٞالذ وهي جدى٣ل بحن الهٟٝى
ً
 :٢لُال

 وآلان.. ما ؤع٧ان ؤلاؾالم؟ -

٘ بًٗهم ًضه لئلظابت، ٞإقاعث ألخضهم بالخضًض  .ٞع

زمؿت، قهاصة ؤن ال بله بال هللا، ب٢ام الهالة، بجاء الؼ٧اة، نىم  -

 .عمًان، حج البِذ إلاً اؾخُإ بلُه ؾبُال

ت ال٣ضًمت؟ ؤخؿيذ.. مً مى٨م ًسبروي بإع٧ان ال٣ُٗضة -  اإلاهٍغ

 :ؾ٨ذ الجمُ٘ وجباصلىا الىٓغاث، في خحن ابدؿمذ قُماء، و٢الذ

 .هظا هى مىيٕى اإلادايغة الخالُت، ٢ىمىا بإبداز٨م، وؤبهغووي -

اصعث  .وّصٖتهم، وإلالمذ ؤٚغايها، ٚو
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..
 

اٍه  عن ظغؽ ق٣ت ًىؾ٠، ٞخىظهذ زاصمت _ اؾخاظغث زهًُها هي َو

خدخه، ابدؿمذ ابدؿامت  للجهىى بسضمت هظه اإلاىاؾبت _ بلى الباب ٞو

ا٦دؿبتها بد٨م زبرتها بالٗمل في مجا٫ السضمت، وخُذ الخايغجحن اللخحن 

 :بالباب

.. جًٟال -
ً

 وؾهال
ً

 .ؤهال

 بإصب مضعوؽ ٖلى ؤخض ظاهبي الباب لخُٗي مؿاخت 
ً

واهخدذ ٢لُال

ضازل، وهي ال جؼا٫ جدخٟٔ بخل٪ للمغوع، وهي حكحر بظعاٖها هاخُت ال

 .الابدؿامت الغ٣ُ٢ت.. الباعصة

 مً ؤهِذ ًا ُخلىة؟ -

٧اهذ الؿاثلت هي بخضي الًُٟخحن اللخحن بالباب، وهما ٖلى وظه 

ا، وابىتها الض٦خىعة ؾاعة  .الخدضًض _ ؤم ًىؾ٠ الشاهُت _ زالخه مضام زٍغ

ا، صزلخا، وؤٚل٣ذ الساصمت الباب، وجبٗتهما، ل٨ً ٞجإة جى٢ٟ ذ زٍغ

 :وهٓغث بلى الساصمت وهي جخدؿـ ظؿضها

 هل ؤهذ الساصمت؟ -

 .وٗم -

 ٢ُِت ظمُلت، هل ًىؾ٠ هى الظي اؾخإظغ٥؟ -

 .وٗم -

 للخٟل ؤم للسضمت اإلاؿخمغة؟ -
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 .للخٟل ٣ِٞ -

 .زؿاعة -

ا بلى ابىتها وهي ج٣ى٫   :وهٓغث زٍغ

تر٥ .. لى اؾخمغث جل٪ الساصمت بالبِذ، ٞلً ج!ؤو حٗلمحن ًا ص٦خىعة -

ًىؾ٠ بال ٖىض جل٪ الجملت التي صوًما ؤؾمٗها بحن ؤبى٥ والساصماث الالحي 

 :وؿخإظغهً

 ."ُٖب ًا ؾُضي.. ال ًصر ًا ؾُضي.. ؾُضحي ؾخضزل ٖلُىا ًا ؾُضي"

وما ؤن صزلخا ختى وظضجا قُماء في اؾخ٣بالهما، جباصلخا الخدُت واإلاجاملت 

ا ًٖ ًىؾ٠، ؤظابتها ؤهه ًجلـ  بٗض ٖىا١ عوجُجي و٢بلخحن باعصجحن. ؾإلذ زٍغ

، ٞإقاعث لها قُماء بلى -ؤزتها  –م٘ نض٣ًه َاع١، ٞؿإلذ ًٖ خماتها 

ا وؾاعة لخجلؿا ظاع ؤزتها، وما ؤن عؤتها  اإلا٩ان الظي ججلـ ُٞه، طهبذ زٍغ

ا وحٗللذ  ألازحرة ختى ٢امذ وؾلمذ، ٖاجبتها ؤزتها ًٖ الخإزحر، ٞاٖخظعث زٍغ

٤، زم جىظهذ بلى ؾ ل، زم باػصخام الٍُغ اعة بابدؿامت جالها ٖىا١ ٍَى

٢غنذ زضها بل٠ُ مصخىب ب٩لماث ٖخاب، و ما هي بال لخٓاث ختى ؤ٢بل 

ا _ٖلى ٚحر ٖاصجه بطا  ًٗ ًىؾ٠ ًغخب بهما بىٍص و بكاقت، زم جغ٦هما ؾَغ

خًغجا_ لُجالـ نض٣ًه َاع١، ل٨ً لٟذ هٓغ زالخه طا٥ الُٟل الجالـ 

 .بحن ًىؾ٠ ونض٣ًه

ا بلى ؤزت ها لدؿإلها ًٖ الُٟل، ٞىظضث ؤن ُٖىحها هي ألازغي الخٟخذ زٍغ

 .جغا٢ب الُٟل بك٠ٛ

 مً هظا الُٟل الظي ًالٖبه ًىؾ٠؟ -
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ٗمل والضاه بةهجلترا،  - ت، َو آصم.. ٖمه َاع١، ؤبىه مهغي وؤمه بهجلحًز

وجغ٧ا الُٟل م٘ ٖمه لُىدؿب بلى اإلاضعؾت، ٖلى ؤن ٌؿاٞغ لهما مٗٓم ؤًام 

ٗىص ٢غب و٢ذ الا   .مخداهاثالضعاؾت َو

 .ًىدؿب بلى اإلاضعؾت؟.. و٦إن الخٓحرة ًى٣هها بٛل -

ا وهي حكحر بلى ؤزتها  :زم ؤعصٞذ زٍغ

ً هدُجت الخٗلُم اإلاهغي؟ -  !ؤال جٍغ

 :هٓغث بلحها ؤزتها قؼًعا، و٢بل ؤن جغص ٖلحها، ؤجذ قُماء جغخب بها

 بدًىع٥ -
ً
 .هّىعجِىا ًا زالتي، الخٟلت اػصاصث خالوة

ا ٖلى ْهغها، بمجاملت مىا٣ٞت ال جسُل ٖلى بابدؿامت نٟغاء عبد ذ زٍغ

 .َٟل

 !جضاهىُجي ًا بيذ ألاٞاعي"
ً
ً ؤن الخٟلت اػصاصث خالوة ا جٍغ

ً
.. ؤخ٣

بدًىعي؟.. ؤهذ ؤٖلم الىاؽ ؤوي ؤخخمل٪ ٣ِٞ مً ؤظل ًىؾ٠، وال لصخيء 

ا ؤل٣ذ بلحها ب٩لماث مًمىهت ألازغ مً الخ٨ضًغ و٢لب اإلاؼاط، "ؾىاه ، ل٨ً زٍغ

 :ظغبتها وصاثًما جىجر٦شحًرا ما 

بل ٧اهذ ؾتزصاص خالوة لى ؤه٪ جىجبحن، ًا خؿغحي وؤها ؤعي ًىؾ٠ وهى  -

 .ًالٖب طا٥ الهبي، لى ٦ىذ جىجبحن ل٩ان ابى٨ما في مشل ؾىه

ا، وجىجغث ختى اعحٗكذ  ًٖ ا مًغا الط
ً
٣ التهب وظه قُماء واخمغ، ابخلٗذ ٍع

 :زضوصها، وجىٟؿذ بهٗىبت ٢بل ؤن ججُب

م -  ..عبىا ٦ٍغ

ا  َضع الظي ؤخضزخه بىٟـ قُماء، زم لٟذ هٓغ زٍغ
َ
ا بال٨ ٞغخذ زٍغ

 بال٣ٗغبت ال٨بحرة"الضازلحن مً الباب.. 
ً
 :، زم هٓغث لكُماء وهي ج٣ى٫ "ؤهال
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 .ؤم٪ ونلذ !قُماء -

ا  ذ قُماء هدى الباب حؿخ٣بل ؤمها وؤزحها، ختى مالذ زٍغ وما ؤن ؤؾٖغ

 :ٖلى ؤطن ؤزتها

؟ؤجضعي إلاه َلبذ الهاهم مً ً -
ً

 ىؾ٠ ؤن ٣ًُم لها خٟال

ل٨ً ؤزتها ججاهلذ الغص ٖلحها، وا٦خٟذ بىٓغة مً قإجها ؤن جى٠٢ 

 ...الاؾترؾا٫ في هظا الخضًض، ل٨ً

 .ؤها ؤزبر٥، بهما ؤعاصث ؤن ج٣ى٫ ل٪ بجها بيذ هبي وؤهذ بيذ ٧لب -

 ..٢ا٫ مً وؿل الىبي ٢ا٫، ؤ٦ُض مً ٕٞغ ؤبي لهب

 ."خٔ الٗىاهغ ظىاهغ"صخُذ 

*  *  * 

هغ زلٟها ؤزىها ًىوـصزل  .ذ ؤمها، ْو

 ..الى٣ُب ًىوـ مدمض ٖبض هللا

ا لُىؾ٠ ال 
ً
ألار الىخُض لكُماء، وبن ٧ان مً ؤلاههاٝ ؤن ٨ًىن ؤز

 .لكُماء، ٣ٞض حكابها بلى خض عجُب، وهظا ٦الم مً عؤي زالزتهم مجخمٗحن

هجىث بدُاج٪ بط ؤجِذ، ال جضعي ًا مؿ٨حن ماطا ٧ان ًدا٥ لَ٪ بطا لم  -

 ."٢الها ًىؾ٠ وهى ًدخًً ًىوـ" جإِث.

 وهل ؤ٢ضع ؤال آحي؟ -

اع٢ذ ُٖىاه جل٪ اللمٗت التي  خملذ هبرجه مسخت الخؼن بضازله، ٞو

جمحزها، ٟٞهم ًىؾ٠ ؤن الخؼن ما ػا٫ مالػمه مً ًىم اؾدكهاص نض٣ًه 

ت  .ؤمام ُٖيُه، ٞغبذ ٖلى ٦خٟه و٢ضم له الخٍٗؼ
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٣ت نض٤ً له، ٣ٞضمه بلى ًىؾ٠ وحٗ ا، ٞغخب به ٧ان ًىوـ بٞغ اٞع

ًىؾ٠ وصٖاه للضزى٫، زم ما٫ بلى خماجه ٢ّبلها وعّخب بها، وصاٖبها بمؼاح 

ىوـ وما ٧ان ٢ض ًدضر لى ؤهمل ًىوـ خًىعه  ز٠ُٟ خى٫ قُماء ٍو

 .٧اإلاٗخاص، ٞطخ٩ا

*  *  * 

حن جغا٢بها مىظ صزىلها  ت بك٣ت قُماء، ٖو جغج٤ٟ ٚاصة خاٞت الكٞغ

ت  ..الكٞغ

غ ٧لماث الٛغام مً بحن  لٛت ظؿضها اإلاخماًل ٧الغ٢و ًُ ُا
َ
جٟطخها، وج

 ..قٟخحها ٨ًك٠ ؾغها

لت، ؤجهذ ٚاصة م٩اإلاتها زم اخخًيذ الهاج٠ بٗض  بٗض م٩اإلات ٖاَُٟت ٍَى

ما١، ولم جيـ بالُب٘ ٢بل ؤن جىهي م٩اإلاتها  ؤن ٢ّبلخه مغاث، وججهضث مً ألٖا

عاث ؤن جغؾل خاع ٢بالتها للُٝغ آلازغ مصخىبت ب٩لماث زخامُت، جل٪ الٗبا

التي ًًٓ ٧ل مىا ؤجها جسغط مً ٢لبه، زم ٨ًدك٠ ؤن ٧ل الٗكا١ الجاصًً 

مجهم والالٖبحن ال ٣ًىلىن بال هي هي الٗباعاث هٟؿها، ٖلى ٧ل خا٫ و٢ٟذ 

ب بها ٢لبها، ٞإنابها شخيء  ت مً الخىان جَغ ت حؿخمخ٘ بخل٪ الجٖغ بالكٞغ

ُماء وجتر٦ها مً الؿغوع جخمجى لى ٨ًخمل.. بؿُجاعة، زكِذ ؤن جخإزغ ٖلى ق

ت ً، ٞاؾخضاعث لخٛاصع الكٞغ  ..وخُضة وؾِ اإلاضٍٖى

جإة  ..ٞو

 ..قه٣ذ قه٣ت ٕٞؼ م٘ نغزت ٦خمتها بُضها

 ..قٗغث بيبٌ ٢لبها ًخى٠٢، وبشىعة ؤنابذ نضعها
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ؤٚمًذ ُٖىحها بةُٖاء، وويٗذ ٦ٟها ٖلى ٢لبها ٦إجها جُمئن ؤهه لم 

ب. خاولذ ؤن جخماؾ٪ وتهضؤ، ٞخدذ ُٖىح ها ببِء وهٓغث ًخى٠٢ مً الٖغ

ا، ًبدؿم 
ً
بت، وظضجه هاصث

ّ
كظ

ُ
بلى الىا٠٢ ؤمامها، ب٣ىامه اإلامكى١، ولخُخه اإلا

بغ٢ت مً خٝغ ٞمه، و٦إن الباعص لم ًدؿبب لها بجٟلت ٧اصث ؤن جمىث ٞحها 

 .بؿ٨خت ٢لبُت

ا، باؾًما، جى٢ٗذ ؤن ٌٗخظع ٖلى ألا٢ل، 
ً
ؤَا٫ الىٓغ بلحها، ما ػا٫ هاصث

 :ه حك٘ مً ُٖيُه، ما ظٗلها حٗخظع هي لهل٨ىه لم ًٟٗل، قٗغث بش٣خ

 آؾٟت، لم ؤهدبه ؤن ؤخًضا ٠٣ً وعاجي.. ؤهذ نض٤ً ًىوـ، ؤلِـ ٦ظل٪؟ -

لم ًغص ٖلحها، وا٦خٟى بىٓغة بلى ًضه، ٞىٓغث هي خُض هٓغ، ٞىظضجه 

ًدمل ٦إؾحن مً الٗهحر بُض واخضة خُض ظٗل ٖى٣ي ال٨إؾحن ًسخلٟان 

خٛغبذ، وؤقاعث بُضها بلى هٟؿها ، اؾX بحن ؤناب٘ ًضه مخ٣اَٗحن ٦دٝغ

، ٞغص ٖلحها "هل هظا الٗهحر لي؟"وهي حًًٛ خاظبحها اؾخٟهاًما ٦إجها حؿإ٫ 

ؿغة و٦إهه  ت ًمىت َو هى آلازغ بلٛت الهمذ، وا٦خٟى ؤن ؤقاع بُٗيُه في الكٞغ

ب والجٟى٫ "وهل هىا٥ ؤخض ٚحر٥؟"٣ًى٫ لها  ، اهخ٣لذ ٚاصة مً خالت الٖغ

ؾخٛغاب، وبُض مترصصة جىاولذ ٦إًؾا مً بحن ؤنابٗه، بلى خالت الاؾخٟهام والا 

احؿٗذ ابدؿامخه لدكمل ٧لخا ظاهبي ُٞه، ٞغصث ٖلُه بابدؿامت مخىظؿت، 

 .حعجبها هظه اللٗبت، هظا الجى مً الهمذ وؤلاقاعاث، ق٤ُ ظًضا ومشحر

 .ؤق٨غ٥ ٖلى هظا الل٠ُ -

 ؤومإ بغؤؾه لؤلؾٟل، ٞإزاع بضازلها اؾخٟهاًما

ما هظا  !لم؟.. مهِبت ؤن ٨ًىن ؤزغؽ؟.. وؾُم وؤزغؽ؟ماله؟ ال ًخ٩"

ِدـ
ّ
 "!الخٔ الى
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 ."ؾإلخه"َمً خًغج٪؟  -

 :هىا ٚاصع نمخه، زُب ْجها في زغؾه، وؤظاب بهىث ٖم٤ُ عزُم

 "!مال٪" -

 ؤها الخمض هلل بسحر.. َمً خًغج٪؟ -

غة مً ؤهٟه  وهى ًبدؿم ابدؿامت زغظذ م٘ ٞػ
ً
 .نمذ ٢لُال

 "!مال٪" -

ت الؿىصاء.. ٦ىذ ؤٖٝغ ؤه٪ ٖلُل.. ه٨ظا خٓي ال ٨ًخمل.. ًاال اللُل"

 "ْىيخ٪ ؤزغؽ.. ل٨ى٪ ؤنم

 مً اعجٟإ نىتها وؤظابخه وهي حكحر بُضحها، وجًِٛ 
ً

ػاصث ٚاصة ٢لُال

 :ٖلى مساعط الخغوٝ، وهي جدغ٥ قٟخحها بٗهبُت وبِء لٗله ٣ًغؤ الكٟاه

 ؤها بسحر، ؤ٢ى٫ ل٪: َمً خًغج٪؟ -

، وما ػا٫ م
ً

ا ٖلى هٓغجه الىاز٣ت، وابدؿامخه اللُُٟت، نمذ ٢لُال
ً
داٞٓ

خحن قٗغث هي بسُبت ؤمل، ٣ٞض ياٖذ ٞغنتها في ؤن جخٗٝغ ٖلى هظا 

ه بمشل وؾامت وؤها٢ت  ها وحٗٞغ  بهض٤ً ٌٗٞغ
َ
الىؾُم، ٟٞي خُاتها لم جدٔ

 :هظا ألانم، ٢ُ٘ ؤ٩ٞاعها نىجه

 .ؤها اؾمي مال٪ -

ط، ٣ٞالذ مخلٗشمت وهي هىا جلٗشمذ وؤخؿذ بالٛباء والبالهت وؤلاخغا

 :حكحر بُضحها في ٧ل الاججاهاث بخىجغ، وفي ٚحر ؾُُغة

 ...ؤوه.. ؤج٣هض ؤن.. ل٣ض ْىيخ٪.. ؤ٢هض.. ؤها آؾٟت ل٣ض -

 ٘ اهدكلها مً جل٪ الخالت خحن يغب خاٞت ٦إؾه بداٞت ٦إؾها زم ٞع

٦إؾه ؤمام وظهها في جدُت ٢بل ؤن ًغحك٠ مىه، وبدغ٦ت آلُت صون ج٨ٟحر مجها 
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٣ت هٟؿها، وما وظض خه بالٍُغ ُّ ث هٟؿها جدبٗه وجغحك٠ مً ٦إؾها بٗض ؤن خ

ؤن عقٟذ مً الٗهحر عقٟت ختى ؤنابها العجب، ٣ٞض ٧ان ٖهحر ماهجى.. 

 .بالشلج اإلاجغوف

ل ؤوؿاها ٧ل ما ٞاث مىظ ؤن اؾخضاعث ٞىظضجه  ؤخؿذ بدحرة وحكَى

 بٛخت زلٟها، مكغوبها اإلاًٟل، هل هي نضٞت؟

ت ٦شحًرا مً اإلاجا٫، بط باٚتها بُضه جس٠ُ هاجٟها ل٨ىه لم ًتر٥ للضهك

ت ومؿ٪ الهاج٠ ب٩لخا ًضه،  مً بحن ؤنابٗها، وي٘ ٦إؾه ٖلى خاٞت الكٞغ

٘ وزٌٟ  الخٓذ ٚاصة ؤهه ًمؿ٪ بالهاج٠ مً خىاٞه، وؤزظ مال٪ بٞغ

الهاج٠ في ٧ل الاججاهاث، بضا لها ؤهه ًبدض ًٖ شخيء في قاقت الهاج٠ 

٘ البهماث ًبا مً الصخت، بط بهه ٧ان اإلآلمت ٦مً ًٞغ ، ٧ان جسمُجها ٢ٍغ

ًبدض ًٖ او٩ٗاؽ الًىء ٖلى الهاج٠، وما هي بال لخٓاث ختى عؤجه ًمغع 

 .، ل٣ض ٢ام بدكُٛل الهاجW٠" " ببهامه ٖلى الكاقت لحرؾم عمؼ اإلاغوع خٝغ

وصون ؤن ًىٓغ بلحها، و٦إهه ًخٗامل م٘ هاجٟه السام، ؤمام ُٖىحها 

ىّ، عؤجه ًى٣غ بإهملخه ختى ولج بلى ظهت الاجها٫، الظاهلخحن بلى خض الجخ

و٦خب ع٢ًما زم يِٛ ٖلى ػع الاجها٫، وما لبصذ ؤن ؾمٗذ ٚاصة نىث 

 .هاجٟه ًغن بجُب بىُاله

ا إل٣ًاٞه، ختى مً باب الاصٖاء ال٩اطب ؤجها حٗترى 
ً
ض ؤن جٟٗل قِئ جٍغ

ا بهظا الٗغى، ؤخبذ ًٗ ا بضازلها ٧ان مؿخمخ
ً
ظغؤجه،  ٖلى ما ًٟٗله، ل٨ً قِئ

 .وؤخبذ ؤ٦ثر ز٣خه بىٟؿه، جغ٦خه ٌؿخمغ، جغ٦خه لٗله ًٟاظئها بما هى ؤ٦بر
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ؤٚل٤ هاجٟها، ومض ًضه بلحها بالهاج٠، ل٨جها ٧اهذ بدالت نضمت ظٗلتها 

ٚحر ٢اصعة ٖلى جىاو٫ الهاج٠ مً ًضه، ٞإمؿ٪ هى ب٨ٟها ووي٘ بضازله 

 .الهاج٠، ويم ٖلُه ؤنابٗها.. بنب٘ بنب٘

اإلادؿٗت ًٖ آزغها، في خحن ؾمٗخه ٣ًى٫ لها وهى ٌٛمؼ لم جغمل ُٖىاها 

 :بةخضي ُٖيُه

ا -
ً
 .ؾإ٧لم٪ الخ٣

اصع ض ب٩لمت واخضة، ؤو ختى ًيخٓغ عصها، ؤُٖاها ْهغه ٚو  .وصون ؤن ًٍؼ
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بت  التي جىام ٢طخى ًىؾ٠ لُلخه في ؾهاص، ًىٓغ بدحرة بلى جل٪ الٍٛغ

بجاهبه، ال ٌٗٝغ مً هي؟ وال ًضعي ماطا ًٟٗل مٗها؟ ًخ٣لب ًىؾ٠ ٖلى 

 
ً
ىٗم ٖلُه بؿضا٫ الٟٛىة، ٧اهذ لُلت ٤ به وٍُ ظاهبُه، ًإبى الىىم ؤن ًتٞر

لت ظمُلت  ..ٍَى

 ....لىال

ٚاصع الًُىٝ بىٟىؽ ؾُٗضة، وبمٗضة ممخلئت، وبٟم ياخ٪، ٣ٞض 

 .، ؤي ٦غم وؤي مغحجهٌ ًىؾ٠ باللُلت ٖلى الىظه الظي ًيبغي

ؤٚل٤ الباب زل٠ آزغ ػاثغ، هٓغ بلى ػوظخه بك٠ٛ وبزاعة، تهُإ لُدخًجها 

ٞخٟاظإ بها ج٣ٟؼ ٖلُه مى٣ًت، طعاٖاها جلخ٠ خى٫ ع٢بخه، عظالها جلخ٠ 

ُت،  خى٫ زهغه، قٟخاها حٗخهغ قٟخُه، خملها وصاع بها في ع٢هت خب نٞى

هاع لً جىُٟئ بال ب٣ظٝ ؤخـ بىاع الكهىة جخهاٖض ؤلهبتها جدذ ظمغ الخب، 

، قٗغ بالبلل 
ً

ا وج٣بُال
ً
ماثه ممؼوًظا بمائها، ها٫ ٦ٟاًخه مً اإلاضاٖبت ؤخًاه

خه،  في ؾغواله، وبالهُئت هٟؿها، مدمىلت ٖلى زهغه، جىظه بها هاخُت ٚٞغ

 :خحن ٞاظإجه

 .اهخٓغ -
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ًضا مً الك٠ٛ واإلاضاٖبت، ل٨ً هٓغة بُٗىحها ظٗلخه  ض مٍؼ ًْ ؤجها جٍغ

 
ً
 ..ا آزغٌؿدكٗغ قِئ

 ..و٢ض ٧ان ْىه في مدله

 ..وي٘ ًىؾ٠ بنبٗه في ؤطهه وعّظها ٦إجها حُٗلذ ًٖ الؿم٘

ذ ؤطهه؟  هل زٞغ

ا؟ ًُ  ؤم ؤن ما ؾمٗه ٧ان خ٣ُ٣

 "ًىؾ٠.. إلااطا ال جهلي؟"

َل الاؾخٟهام لؿاهه، اهُٟإث 
َ
٣ َٖ ؤهؼلها مً ع٦ىبتها، هٓغ بلحها بىظىم و

لج، ٖلى خحن ا٦دسخى زّضحها هاعه، واؾخدا٫ مً خغاعة الخب بلى بغوصة الش

بدمغة ال ٌٗٝغ هى ؾببها، هل هى خُاء.. هل هى ًٚب.. هل هى قٗىع ؤجها 

 ؾإلذ ؾاالا لم جخى٢٘ ختى هي ؤن حؿإله ولى ختى في ُخلم؟؟

غنت ؤن حؿخ٨مل مدايغة ال جل٤ُ ؤن جسغط  نمخه ؤ٦ؿبها شجاٖت، ٞو

 .مً مشلها إلاشله

 ..خبُبي، ؤهذ ؤًٞل الغظا٫ -

 ..ل٨ً

 ..جهليلُخ٪ 

 .ؾإطهب ألجىيإ وؤنلي الٗكاء، وؾإصٖى ل٪ عبي ؤن حهضً٪

٣له اإلاكدذ، جغ٦خه  ت هىمهما، ؤمام ُٖيُه الظاهلت، ٖو ٖلى ؤٖخاب ٚٞغ

 .وطهبذ

ْل واظًما مهضوًما، ال ًٟاع١ م٩اهه وال ًإحي بدغ٦ت جىم ًٖ خُاة في هظا 

 ..الجؿض
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ي لباؽ ص٢اث٤ مًذ خحن ٖاصث ب٣ُغاث ماء جيؿاب مً زهالتها، جغجض

 .الهالة ب٨ؿغجه ألاولى، ظضًض جماًما، لم جلبؿه ولى إلاغة

تها جبدض ًٖ سجاصة الهالة، ال جظ٦غ ؤًً ويٗتها ٢بل زمـ  صزلذ ٚٞغ

اٝ بُىمحن  .ؾىىاث ًىم ٞغقذ الك٣ت ٢بل الٞؼ

ذ ًىؾ٠ في زُىاث جىظه بها بلى اإلا٨خب، 
ّ
بغؤؾه اإلاخإعط ٞى١ ٖى٣ه، جغه

ا، ٦مً جل٣ى ٖلى مازغة عؤؾه ظلـ بلى م٨خبه، ٌكٗغ بغؤؾه ز٣ُ
ً
، صاثس

ً
ال

يغبت ٚاصعة بدضًضة نلبت ز٣ُلت، اعج٤ٟ ؾُذ اإلا٨خب ووي٘ عؤؾه بحن 

 .٦ُٟه

 هل هظا خلم؟

 مً هظه التي بالساعط؟

 مً جل٪ الىآٖت؟

 ..بيذ الىبي ٢غعث ؤزحًرا ؤن جهلي

ً؟  ..مً ؤو٫ ًىم جهلحن ُٞه ٞغًيا حٗاملُىجي مٗاملت الٟاظٍغ

ا؟ هل ؾخ٣ُمحن ٖلّي  ٠ُ٦ ؾ٨ُىن الخا٫ ًٖ لى اهخٓمِذ ٖلى الهالة ؤؾبى

 خًضا؟

ا، 
ً
 خاًعا ختى امخؤل نضعه، خبؿه بهضعه خُى

ً
ال ا ٍَى

ً
مً ؤهٟه قه٤ قه٣ُ

ا ٧الٟدُذ، إلاذ 
ً
ا للضعظت التي ؤخضر ٞحها نىج حًرا ُمًغا ٢ىًٍ ٢بل ؤن ًُل٤ ٞػ

 .ْلها ٣ًترب، عآها جضزل ٖلُه مخىجغة

 "وظ٪ اإلاغجض؟ماطا؟ هل ؾخُلبحن الُال١ مً ػ "

 !ًىؾ٠ -

 .لم ًغص
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َإَإث عؤؾها بلى ألاعى، حٗخهغ ؤناب٘ ٦ٟحها ببًٗها مً الخىجغ، زم 

 :بهىث مهؼوػ ُمؿخِذ 

 ..!ًى... ؾ٠ -

 ؤًً اججاه ال٣بلت؟
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-13- 

 

..
 

 ..عن هاج٠ قُماء

 ..ٚاصة

 .قُمااااااء -

  .ماطا ب٪ ًا مسبىلت -

 .لً جهضقي -

 .ال بل ؾإنض١ -

 .بؾالم -

 ماله؟ !ؤؾخٟٛغ هللا الُٗٓم -

 .ؾُٗىص بٗض ؤؾبٕى بلى ال٣اهغة، ؾيخ٣ابل، ؾىتزووووط وؾإؾاٞغ مٗه -

 هه؟ -

 .ؤلم ؤ٢ل ل٪ ؤه٪ ْلمخُه -

 ؤٖكم في طل٪، ٖلى ٧ٍل، عبىا ًخمم ل٪ بالسحر، وؤهل٪؟ -

ًىن، ؾإ - جؼوظه ٞلُسبُىا عؤؾهم بالخاثِ، ًىا٣ٞىن ؤو ًٞغ

 .وؾإؾااااااٞغ

*  *  * 

غه بإجها ؾتزوع قإع اإلاٗؼ 
ّ
ظ٦

ُ
ؤزغظذ قُماء هاجٟها لخخهل بُىؾ٠ لخ

بصخبت هضًغ، ولخُمئن ٖلُه، ٞهى ٨٦شحر مً ألاًام ٌٗمل بإًام ؤلاظاػاث، 

 .ل٨جها اإلاغة ألاولى التي ٌٛاصع ٞحها الك٣ت صون ؤن ًىّصٖها ب٣بلت وخًً
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 ..ؤهمل ًىؾ٠ اجهالها

لم ًجض بىٟؿه َا٢ت ؤن ًخدضر بلحها، جل٪ مغجه ألاولي التي هظه اإلاغة 

جهِب هٟؿه الخؼن خحن ًغي هاجٟه حهتز باجهالها، ؤٖاص اجهالها بلى هٟؿه 

وزؼة خؼن ٧ان ٢ض جىاؾاها باالوكٛا٫ في مخابٗت ؤٖماله، وبن ٧ان ًخابٗها 

 .بلب قاعص، وهٟـ ٚحر م٨ترزت

 ..عن هاجٟه

 ..ؤهمله

 .."٠ خا٫ خبُبي؟ؤوخكخجي.. ٦ُ"عؾالت: 

مسر الغؾالت، ؤٚل٤ هاجٟه هاعًبا مً ؤي اجها٫، ؤعاص ؤن ًىٗؼ٫ صازل 

 .٢ى٢ٗت خحرجه

خ٪ ظبهخه، ججهض بإسخى، قغص بُٗيُه في ألاعى، ؤقٗل ؾُجاعة مً هاع 

ا ؤؾىص مً بحن يلىٖه
ً
 .٢لبه، وهٟش صزاه

 ألًام ال ًضوع الخىاع بُجهما بال ًٖ نالة ومىأٖ ولظة اإلاكاٖغ بال٣غب

 ..مً هللا

ت ؾلبذ ٖلى ٟٚلت بؿاٍ ألالٟت مً  ل٨ً الؿحئ ٞحها ؤن خبها لخل٪ الجٖز

 ..جدذ ٢ضمحهما ختى ؤوق٩ا ٖلى ؾ٣ٍى مالم ٢بُذ

ؤولخه ْهغها في زُىاتها الجضًضة هدى الؿماء.. ٩ٞلما ا٢تربذ مً الؿماء 

 ..ابخٗضث بىٟـ ال٣ضع ٖىه

 ؤولِـ الخ٣غب بلى ػوظها ًُٞلت؟؟

 ظها مغجبت جلي الخ٣غب لغبها؟؟ؤولِـ الخىصص لؼو 

خه ٖلى خؿاب ألازغي، ولم جىاػن بحن ال٨ٟخحن
ّ
 ..ؤهملذ ٦ٟ
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ألًام مًذ اؾخدالذ هاع خبها بلى شخيء مً الغماص، ٖلى ؤمل وؿمت باعصة 

 .مجها حُٗض الىاع بلى مجضها لِؿخلظ مً ظضًض بلؿٗتها في ٢لبه

ا؟
ً
 ؤلم ًإن لخل٪ السخابت الضا٦ىت ؤن جمُغ ُٚش

الم ٖلحهما، في خحن ؤن اإلاهباح ٖلى بٗض ؾىدُمتراث، ًيخٓغ زُم الٓ

 ..يُٛت بؿُُت ٖلى ػعه بُٝغ ؤهملتها لُٗىص بلى الىىع 

 ..لُٗىص بلى الخُاة

*  *  * 

لت ؾحًرا ٖلى ألا٢ضام بلى  ٧اهخا _ قماء وهضًغ_ ٢ض ونلخا بٗض ظىلت ٍَى

دىاوالن دان ألا٢ضام ٍو ًبا  اإلاكهض الخؿُجي، ٞجلؿخا هىا٥ هىحهت ًٍغ ا َع
ً
قِئ

 .باعًصا

بضؤث ظىلتهما مً قإع اإلاٗؼ لضًً هللا الٟاَمي وما خىله مً ؤػ٢ت 

حر ؤجهما لم ًجضا ما  ، لم ج٨ً ظىلت ممخٗت ٦ما جى٢ٗخا وزُُخا، ٚو وقىإع

اه، ٞالجى خاع، والؼخام زاه٤، وألاظؿاص  ًجظب الى٣ىص مً ظُبحهما لِكتًر

وؤقاعث بلى قُماء بلى هظه ج٨ضؾذ وجالخمذ. هضث ًٖ هضًغ هٓغة مىضهكت 

ا مسخلٟت، 
ً
ا وؤصًاه

ً
ألاظؿاص اإلاخالن٣ت ظىًبا لجىب وهي جدمل ؤظىاًؾا وؤٖغا٢

 :ٞمالذ قُماء ٖلى ؤطجها

ال جبالغي ه٨ظا في الاهضهاف.. ٞماطا ؾخٟٗلحن بطن لى ٖلمذ ؤن ابً ٖم  -

 ل٪ وؾِ هظه ألاظىاؽ؟

 :و٢بل ؤن جدؿاء٫ هضًغ، ؤعصٞذ قُماء

ب مجهم ًلخ٣ي مٗ٪ ٖىض  DNA ٍذ جدلُل الـٞغبما لى ؤظغ   - لٓهغ ل٪ ٢ٍغ

 .ؤخض ألاظضاص ألاواثل
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ت ٢هحرة ٍٖغًت الغصٝ، ٞإقاعث لها قُماء وهي  زم مغث بجاهبها ٢ى٢اٍػ

 :جًاخ٨ها

-  
ً

 .مشل هظه مشال

جى٢ٟخا ٦شحًرا اللخ٣اٍ بٌٗ الهىع لهما في ؤخًان الترار ؤلاؾالمي 

ت التي جؼصاص خالوة ٧ لما مغ ٖلحها الؼمً و٦إجها ال جسً٘ واإلاباوي ألازٍغ

ل٣ىاهِىه، ٚحر ؤن الهىع في وضر الجهاع ووؾِ هظا الؼخام لم ج٨ً ظمُلت ؤو 

مغيُت، مّغجا ٖلى اإلادالث وجى٢ٟخا و٢ٟاث مخ٣ُٗاث ؤمام بًٗها، وما جلبض 

بخضاهما حعجب بصخيء بال وحٗغى ًٖ قغاثه خحن حؿإ٫ ًٖ زمىه. ٣ٞغعث 

 وبُٗضة ًٖ قُماء ووا٣ٞتها هضًغ ٖلى 
ً

اعة ال٣اصمت ًجب ؤن ج٨ىن لُال ؤن الٍؼ

ت، والخ٣اٍ الهىع  ًىم الجمٗت وؤًام ؤلاظاػاث، خُجها ًم٨ً لهما الخجزه بدٍغ

بخل٪ الكىإع التي عؾمتها هضًغ في مسُلتها، ٣ٞض ٧اهذ جخى١ مً ٧ل ٢لبها 

اث الىجُبُت، جل٪ التي ط٦غها
ّ
اعة جل٪ الكىإع والخاعاث وألاػ٢ت واإلاض٢  لٍؼ

هجُب مدٟىّ في عواًاجه، جل٪ التي ج٣لبذ بحن ؤعو٢تها وبُىتها ؤًاًما وؤًاًما، 

ًى٣لها هجُب مدّٟى مً ػ٢ا١ بلى ُٖٟت، ومً ُٖٟت بلى قإع وهي 

غها ٧ل ما جٟٗله هى ؤن جضاٖب بإهاملها  مخىؾضة وؾاصتها ومؿخل٣ُت ٖلى ؾٍغ

 .َٝغ نٟداث عواًاجه

خا ٖلى ؤخض اإلا٣اهي بجىاعه، جى٢ٟخا ؤمام مسجض ؤلامام الخؿحن، وظلؿ

ً والؿاثدحن، ومؼصخم باإلا٣ُمحن الضاثمحن  ضًً والؼاثٍغ الخىف مؼصخًما باإلاٍغ

َالبي الهض٢ت اإلاخىػٖحن بدغم اإلاسجض، مجهم مً اٞترف الُىاع، ومجهم مً 

 .اٞترف الخض٣ًت اإلاٗكىقبت ؤمام اإلاسجض ومجهم مً ج٣لب بحن هظا وطا٥
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خمٗذ ٖلى ٖخبخه زالزت ظالبِب وزالر عجُب ؤمغ هظا الكهُض، ٠ُ٦ اظ

 !ٖماثم، الؿجي.. والهىفي.. والكُعي؟

خاولذ هضًغ ؤن جلخ٣ِ نىعة ججمٗهما م٘ اإلاسجض، ل٨ً ؤقٗت الكمـ 

ٖا٦ؿتها وؤبذ ؤن ججىص ٖلحها بهظه الهىعة، نىعة ال جهلر ؤن جًٗها هضًغ 

 :في ًىمُاتها ٖلى الِٟؿبى٥ وحٗىىن لها

" A7LA YOM DA WLA A.. 

El Hussin Mosque.. 

Amazing Day with My Lovely Sister 

SHIMOOO ♥♥.." 

*  *  * 

ؤقاعث هضًغ بلى مدل ٢ٍغب ٌٗغى بٌٗ اإلاكٛىالث طاث الُغاػ 

 .ؤلاؾالمي

 .ؾإهٓغ هىا٥ ًٖ شخيء مىاؾب، وبن لم ؤظض ٞؿإٖىص -

- Take Care Baby. " 
ً
 ."٢التها قُماء ماػخت

ضجه قُماء ٢بالتها، بال اؾدئظان ظلـ لم جلبض هضًغ حٛاصع م٩اجها ختى وظ

 :م٩ان هضًغ وهى ًبدؿم خحن ٢ا٫

 .جإزغِث ًٖ مىٖضها -

٣ها، واحؿٗذ ُٖىاها صهكت  ابخلٗذ قُماء ٍع

 !!ؤهذ؟ -

ىجي؟.. بضاًت ظُضة ًا ٖاج٨ت -  .جظ٦ٍغ

 ٖاج٨ت؟ -
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هىا جظ٦غث قُماء جل٪ ال٩لمت اإلابخىعة التي ؾمٗتها مىه خحن ٧اصث ؤن 

ىم ٧اهذ بى٣ابت الؿاصة ألاقغاٝ، ل٣ض ٧ان ًىاصحها بٗاج٨ت، جضهؿه بؿُاعتها ً

 :ؤٞا٢ذ مً طهىلها

 .ًبضو ؤه٪ مسُئ ًا خًغة -

 .ؤها ال ؤزُئ ؤبًضا ًا ٖاج٨ت -

 .اؾمي قُـ..، اؾمي لِـ ٖاج٨ت -

ؤٖلم ؤن قُماء هى الاؾم الظي ؾما٥ به ؤبىا٥، حؿخُُٗحن ؤن ج٣ىلي  -

 .ا هى ٖاج٨تبن هظا هى اؾم٪ اإلااصي، ل٨ً اؾم٪ ٖىضه

ذ اؾمي؟.. ٖىض٦م؟ مً ؤهخم؟ -  ٦ـ.. ٠ً.. ٠ُ٦ ٖٞغ

غث ل٪ بغهامًجا  - ًّ ال و٢ذ للضهكت ًا ٖاج٨ت، ؤظلحها ُٞما بٗض، ٞل٣ض خ

ا، ؤجمجى ؤن ٌعجب٪
ً

 .مضهك

ب ًجخاخها، وبٗهبُت ٢الذ  :قٗغث ب٣ل٤ ٍٚغ

ت -  .مً ًٞل٪ ٚاصع ٞىًعا وبال َلبذ ل٪ الكَغ

 .لً جٟٗلي -

 .هي جمُل بغؤؾها للىعاء في حعجبهٓغث بلُه بخدٍض و 

 .وٗم لً جٟٗلي، ؤها هىا إلاؿاٖضج٪، وباإلاىاؾبت ؾيخ٣ابل مغة ؤزغي  -

إلالمذ ؤقُاءها وبدشذ ًٖ هاجٟها لخخهل بهضًغ ختى ٌٛاصعا، وهّمذ 

 .لخ٣ىم

 .اظلسخي -
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٧اهذ لهجخه آمغة، ونىجه عزُم ٢ىي، وهبرجه ظاصة لم حؿخُ٘ مٗها 

ضون ؤن حكٗغ ظلؿذ مخهلبت في م٩اجها، في قُماء بال ؤن جغضض ألمغه، ٞب

 :خحن ابدؿم لها هى في هضوء عجُب، وهى ٌؿإلها

ً ؤًً ج٣ابلىا ؤو٫ مغة؟ -  ؤجظ٦ٍغ

 .نامخت.. قازهت.. طاهلت

٣ها  ٘ خاظبه وما٫ بغؤؾه هدىها ٦إهه ٌؿخجضحها لخجُب، ٞابخلٗذ ٍع ٞٞغ

ا ؤمام هٓغجه وبنغاعه بال ؤن ججُب
ً
 :ولم جمل٪ مً ؤمغها قِئ

 .قإع الٟىاَم -

 .بضاًت ظُضة -

حن ٦م ٖضص الٟىاَم الالحي ولضن الىبي؟ -  ؤحٗٞغ

نمخذ، ٞىٓغ بلحها هٓغة ٧التي ؾب٣تها، ٞؼاص جىجغها، ؤعاصث ؤن ججُب 

ؿغة ؤن ال  ل٨ً ظٟاٝ خل٣ها لم ٌؿاٖضها، ٞا٦خٟذ بإن تهؼ عؤؾها ًمىت َو

ض ٖلحها ُٗ ٘ ٦ٟه ووؾ٘ بحن ؤنابٗه السمؿت وؤزظ ٌ . ٞٞغ  .ؤٖٝغ

اَمخان مً ٢ِـ.. وؤزغجان مً الُمً - ل.. ٞو  .زمؿت، ٞاَمت مً ٢َغ

اؾخدىط ٖلى ٧امل اهدباهها، حكٗغ ب٣ل٤ ُٖٓم، ل٨ً ؾااله ؤزاع ٞحها 

الك٠ٛ بمىيٕى بدثها ًٖ وؿب الىبي، ٞكٗغث بصخيء مً الاهخمام شجٗها 

 .ٖلى الاؾخمإ إلاا ٣ًىله

حن ًا ٖاج٨ت ٦م ٖضص الٗىاج٪ الالحي ولضن ا -  لىبي؟هل حٗٞغ

ل بلحها الؿبب  ُّ ُ
هظه اإلاغة لم حٗترى ٖلى مساَبتها باؾم ٖاج٨ت، وز

عمؼ ل٨ىجها  "الٗاج٨ت"الظي ظٗله ًىاصحها بٗاج٨ت، جبضهذ بإهه ٌكحر بإن 
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حن، وؤظابذ بهىث  ت مً وؿل الىبي ول٨ىن الىبي مً وؿل اإلاهٍغ مهٍغ

 :ؾلـ، و٦إجهما ناعا نض٣ًحن

 ٖىاج٪ ظم٘ ٖاج٨ت؟ -

خه وؤومإ بغؤؾه باإلًجاب. ٞابدؿمذ بٟغح جلمُظ ل٣ي خاٞٔ ٖلى ابدؿام

 :اؾخدؿان مٗلمه ٢بل ؤن ججُب بدماؽ

 .ال ؤٖٝغ -

 .ازجى ٖكغة -

زم نمذ بضهاء واهخٓغ لحري ؤزغ ٦المه ٖلحها، ٞما وظضها بال مخٟاٖلت 

 :مخدمؿت خحن ؾإلخه بلهٟت وق٠ٛ

 ومً هً؟ -

م مً ؤهه جى٢ٗه، ٞإظابها  :ٞغح لؿاالها، ٖلى الٚغ

ل زيخان.. ومً بجي ًسلض بً الىًغ بً ٦ىاهت واخضة.. ومً بجى  - مً ٢َغ

 .ؾلُم زالر.. ومً ٖضوان زيخان.. وؤؾضًت.. وهظلُت.. و٢ًاُٖت.. وؤػصًت

غي ما ٢لخه ظًُضا، ٧ان هظا صعؾ٪ ألاو٫ ًا ٖاج٨ت
ّ
 .جظ٦

ٞخدذ خ٣ُبتها جبدض ًٖ وع٢ت و٢لم لدسجل ما ٢اله ٢بل ؤن جيؿاه، 

 :٣لم زم هٓغث بلُه وهي ج٣ى٫ اؾخسغظذ الىع١ وال

 ...ؤزبروي بإؾماثـ -

ت في ٧ل اججاه، ل٨ً.. ال شخيء، ؤًً  لم ججض ؤخًضا ظالًؿا، هٓغث ٧اإلالهٞى

طهب؟ هل جبسغ؟، و٢ٟذ لخخم٨ً مً عئٍت واضخت، ومسخذ بُٗىحها 

 .الغءوؽ وؾِ الؼخام.. ٞلم ججض ؤخًضا
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ٖت؟.. مً ؾ٣ُذ في بئر الخحرة، ؤًً طهب؟.. و٠ُ٦ ازخٟى بهظه الؿغ 

٨ًىن ومً ؤًً ؤحي و٠ُ٦ ٖٝغ اؾمها؟.. بل ٠ُ٦ ٖٝغ م٩اجها؟.. وما ؤمغ 

ض اإلا٨خىب لهما الل٣اء ُٞه؟.. إلااطا ازخاع الخضًض ًٖ شخيء ًمـ  طا٥ اإلاٖى

بدثها؟ هل هي نضٞت؟ ؤم ؤهه ٌٗلم بكإن بدثها ٦ما ٖٝغ اؾمها صون ؤن 

 ..جسبره؟

 .."غي وباإلاىاؾبت ؾيخ٣ابل مغة ؤز"جظ٦غث ٞجإة ٢ىله: 

ا بإن زمت مىٖض آزغ ؾُجمٗهما
ً
 .بٗض ٧ل ما عؤث مىه، قٗغث ٣ًُى

 ٠ُ٦ ومتى ؾيخ٣ابل؟ -

 .ؾخ٣ابلحن مً؟ -

 .٧ان هظا نىث هضًغ الجالؿت ٖلى ال٨غسخي ؤمامها
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ٖاصث قُماء بلى ق٣تها، جمصخي بةُٖاء، زُىاتها ٚحر مىخٓمت بؿبب ؤلم 

ٕ ألالم بحن ؾا٢
ّ
 ًيبٌ بإونالها، جىػ

ً
هغها ختى ؤجها ال حٗٝغ خ٣ُ٣ت حها ْو

دذ ختى صزلذ 
ّ
ا بسالٝ ؤهه ٚحر مشمغ، جغه

ً
مً ؤًً ًبضؤ، ٧ان ًىم مغه٤ خ٣

ت اإلا٨خب،  تها، لم ججض ًىؾ٠، جسٟٟذ مً خ٣ُبتها زم جىظهذ بلى ٚٞغ ٚٞغ

ا ٢ضًما  ًٗ وظضث ًىؾ٠ ظالًؿا ٖلى ٦غؾُه الهؼاػ ًدغ٦ه باهخٓام بُيء واي

ؿىض ٖلحها ٦ُٟه ىٓغ  ٞى١ ٢ضم َو مكبى٧ي ألاناب٘، عؤؾه مدىُت بمغاعة، ٍو

بضو ٖلى هُإجه الكغوص، ٞكٗغث بإن ًىًما ٖهًِبا مخًٗبا  ؤمامه في ال شخيء ٍو

بالٗمل ٢ض مّغ به، لم ٨ًً قاعًصا، لم ٨ًً مخًٗبا مً الٗمل، بل ٧ان ٦مً 

ضٞ٘ ًًٚبا ا ٍو
ً
 .٨ًٓم ُٚٓ

 .الؿالم ٖل٨ُم -

ه صون عؤؾه، و٢٘ جل٪ ال٩ ٘ بلحها َٞغ لمت ٍٚغب ظًضا ٖلى ؤطهُه، قإهه ٞع

بت جل٪ ألاًام، ؤخـ َباٖها مؿخهجىت ٖما  قإن ٦شحر مً ؤٞٗالها الٍٛغ

ها، زمت ٞجىة جدؿ٘  ه مجها ٧ل جل٪ الؿىىاث، لم ج٨ً قُماء ٦ما ٖٞغ ٌٗٞغ

ا لخل٪ اللٟخت في ؾلى٦ها
ً
 .بُجهما، لم ٨ًً مُمئى

 ما ب٪ ًا ًىؾ٠؟ -

، للخٓاث وهى ًهغ ٖلى ؤؾىاهه، ْل هاًْغا بلحها بخل٪ الىٓغة اإلابهمت

٢اوم ال٩لماث ٖلى َٝغ لؿاهه لئال جىٟلذ مىه ُٞشىع ٚايًبا وا٦خٟى بجملت 

 :٢هحرة

 ؤًً ٦ىذ ٧ل هظا الى٢ذ؟ -
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 .٦ىذ خُض ؤزبرج٪ -

 "٦ىذ خُض ؤزبرج٪"في صلُل السالت ؾمحرة للٗال٢اث الؼوظُت ال٣هحرة: 

 .٢٪هي الجملت ٢بل ألازحرة ٢بل ؤن ٨ًٟغ الؼوط في َال

صّوث ٧لماتها في ؤطهُه، اخمغ وظهه وػوي ما بحن خاظبُه، الخٓذ 

اهٟٗاله، وجىبهذ لؿىء ازخُاعها لل٩لماث، ٞإعاصث ؤن جخضاع٥ مى٢ٟها خحن 

 :ؤعصٞذ

مئن ٖلى ظضتها، أل آؾٟت خبُبي  - هجي جإزغث، ٣ٞض ٖغظذ م٘ هضًغ أَل

اعة  .بسالٝ ؤن الُىم ٧ان مؼصخًما مما اؾخجٝز مجي و٢ذ الٍؼ

اعة حٗىحن؟ؤ -  ي ٍػ

 .ظضي -

 !!ظض٥؟ -

ؾإلها ًىؾ٠ وهى ٤ًًُ ُٖيُه، لم ًٟهم مً هى ظضها التي ػاعجه، لم 

 جسبره ؤجها ؾتزوع ظضها

 .وٗم.. ظضي الخؿحن -

 الخؿحن مً؟ -

 .ؤلامام الخؿحن ًا ًىؾ٠ -

ٖلى ألاعى، وما٫ بٓهغه بلى  اٖخض٫ في ظلؿخه، ووي٘ ٧لتي ٢ضمُه

 ..٠ باؾدى٩اعالسل

 ظضها الخ"
ً

 .."ؿحن؟.. ؤهال

ا، زم مغ بجاهبها وججاوػها صون ؤن 
ً
يغب طعاعي ال٨غسخي ب٨ُٟه وهم  وا٢ٟ

ًىٓغ بلحها، لم حٗٝغ هي ماطا ًٟٗل، ل٨جها جبضهذ طل٪ خحن ؾمٗذ نىث 
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نلهلت اإلاٟاجُذ بحن ًضًه، ل٣ض هّم ؤن ٌٛاصع الك٣ت، جىجغث ألاظىاء بُجهما، 

، ج٣ضم ًىؾ٠ بس
ً

 ملىال
ً

ٗت هدى باب وناع الخضًض ز٣ُال ُىاث واؾٗت ؾَغ

خذ الباب بٗهبُت، زم هٓغ بلحها و٢ا٫  :الك٣ت ٦إهه ال ٤ًُُ اإلا٨ىر بها، ٞو

ا -
ً
 وبِخ

ً
 .في اإلاغة ال٣اصمت ًا خُٟضة ألاهبُاء ؤزبري ظض٥ بإن ل٪ عظال

 :و٢بل ؤن ٌٛل٤ الباب وعاءه هٓغ بلحها هٓغة ٚايبت وهى ًغصٝ

 .الؿالم ٖل٨ُم -
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اظخاػ الخا٦سخي ٦ىبغي ٢هغ الىُل في اججاه صاع ألاوبغا، زم ما٫ بلى الِؿاع 

خدذ  ت، في خحن ؤزغظذ الغا٦بت هاجٟها ٞو وجى٠٢ بجىاع ؾىع خض٣ًت الخٍغ

عؾاثلها لخخإمل جل٪ الغؾالت التي جإّملتها مغاث ومغاث ختي خٟٓذ ٧ل خٝغ 

 :ٞحها

 ..الؿاٖت الشامىت"

 ..LE DECK لؼمال٪.. مُٗمف مجلـ الشىعة با 3

 ..باإلاىاؾبت

ا بالجلىؽ ؤمام ظمال٪
ً
 ..ؾإعجضي ؤظمل بضلت ٖىضي أل٦ىن الث٣

 .."مال٪

جل٪ الجملت ألازحرة ٧اهذ ٦ُٟلت بما ٨ًٟي لدؿخٟؼ في ٚاصة ٧ل ٚحرتها 

ت، مًذ لُلتها ج٣لب بحن ٞؿاجُجها، اهخ٣ذ ؤخالها، وهامذ، لم جلبض  ألاهشٍى

غها، وؤياءث الىىع، و٢امذ مغة ؤزغي بلى  هىحهت ختى اهخًٟذ مً ٖلى ؾٍغ

ٞؿاجُجها، جغجضحها ٧لها وجٟايل وجيخ٣ي مً بُجها، جلبـ هظا.. وجسل٘ طا٥.. 

وحٗىص لخلبـ هظا مغة ؤزغي، هظا ؤظمل.. ال ال هظا ظظاب ؤ٦ثر.. ول٨ً هظا 

 .ًىاؾبجي ؤ٦ثر.. ل٨جي مشحرة في هظا

الجذ جبرظها ؤزغظذ ٖلبت اإلاؿاخ٤ُ زانتها، وهٓغث في مغآته ا ٖو

وػٍىتها ختى عيِذ ٖجها، ؾمٗذ ججهُضة مخبرمت زغظذ مً ؤه٠ ؾاث٤ 

 .الخا٦سخي، ٞىٓغث بلى ؾاٖتها
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 م 8:10الؿاٖت 

ؤ٩ٞاع ٦شحرة جضوع بغؤؾها، هل ًجب ؤن جيخٓغ ؤ٦ثر؟.. هل ًا جغي ًيخٓغها 

آلان ؤم ؤهه ؾِخإزغ؟.. هل ؾِخٗمض الخإزحر هى آلازغ لُٓهغ ؤهه الُٝغ ألا٦ثر 

٢ ً ؟.. هل جيخٓغه ختى ًخهل بها؟.. ماطا لى مّل مً الاهخٓاع ْو
ً

ُمت وصالال

اصع؟.. ٞهى ختى لم حهخم بإن ًخل٣ى مجها جإ٦ًُضا بإجها مىا٣ٞت،  ؤجها لً جإحي ٚو

 .ؤو بإجها ؾخدًغ

 م 8:14الؿاٖت 

٧اهذ ٖاػمت الىُت ٖلى ؤن جخإزغ ٖلُه هه٠ ؾاٖت ٧املت، ل٨ىه ه٨ظا 

خأ٧ل نبره بىاع الاهخٓاع، هظا ٚحر شخيء بضازلها ًدظعها صاثًما خا٫ اإلاىخٓغ، ً

مً يُإ هظه الٟغنت، ألن مشل هظا الىؾُم ال ًصر الخإزغ ٖلى مُٗاص هى 

َلبه، مًذ ص٢اث٣ها الخالُت ماإلات ٦إجها ججلـ ٖلى الكى٥.. ناعث ال 

 .ج٤ُُ الاهخٓاع ؤ٦ثر مً هظا

 م 8:19الؿاٖت 

 .جدغ٥ ًا ؤؾُى -

*  *  * 

سخي ؤمام ٞىض١ هىٞىجُل، هؼلذ ٚاصة بٗض ؤن ؤُٖذ الؿاث٤ جى٠٢ الخا٦

ؤظغجه، لم ج٨ً بداظت للؿاا٫ ًٖ اإلاُٗم بط بجها وظضجه ٢بالتها، الخٓذ ؤن 

ا جغا٢بها، مً هُئخه ًبضو ؤهه ؤخض الٗاملحن باإلا٩ان، ج٣ضمذ هدى اإلاُٗم 
ً
ُٖى

برػ عصٞها، ججؿض ٖلحها مبرًػا مٟاجج ل في ٞؿخان ًًم زهغها ٍو ها وهي جٞغ

ا، اٖخلذ الجؿغ 
ً
ا عق٣ُ ًُ بةنغاع، وظٗل مً ظؿضها الىد٠ُ ظؿًضا ؤوعوب

اإلاٟطخي بلى اإلاُٗم بسُىاث هاصثت، وخُىما ٖبرث مً باب اإلاُٗم وظضث 
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جل٪ الابدؿامت، ابدؿامت ناخب الٗحن اإلاغا٢بت، خُاها بةًماءة مً عؤؾه، 

 .ٞغصث جدُخه بابدؿامت ؤعؾخ٣غاَُت

 !آوؿت ٚاصة -

 .وٗم ؤها -

لى، الؿُض مال٪ باهخٓاع٥ج -  .ًٟلي باأٖل

 مـ.. حى ونل؟ -

ًبا الؿاٖت  -  .7:30ج٣ٍغ

بلى هظا الخض مخله٠ لحراوي؟ .. مً الؿابٗت والىه٠ والؿاٖت آلان "

 "٢اعبذ ٖلى الشامىت والىه٠.. ًبضو ؤهجي ؾّىٍخه ٖلى هاع هاصثت

ىتها، هٓغ  ة ؾإلذ ٚاصة ًٖ الخمام، ٞإقاع لها، صزلذ جل٣ي هٓغة ٖلى ٍػ

بؼهى وزُالء بلى اإلاغآة، عبدذ ٖلى زهالث قٗغها تهىضمها، ولٟذ خى٫ 

هٟؿها لترا٢ب هىضامها، ٞإعجبها ما عؤجه باإلاغآة مً هٟؿها، زم ؤزظث هًٟؿا 

ا ٢بل ؤن جسغط مً الخمام، وجهٗض بلى مىًضة ؤقاع بلحها الٗامل، 
ً
ٖم٣ُ

ضر لها ؤن ل٨ً ؤخًضا لم ٨ًً مىظىًصا، ٞىٓغث بلى الٗامل باؾخٟهام، ٞإو 

الؿُض مال٪ طهب للخمام، اخخاعث، هل ججلـ وجيخٓغه؟ ؤم جٓل وا٢ٟت 

وجخٓاهغ باالوكٛا٫ في جإمل ظما٫ الىُل؟، قٗغث باإلخغاط والخىجغ ٦إن 

 ...ؤٖحن الىاؽ جغا٢بها، ًٟٞلذ ؤن ججلـ، جىظهذ بلى اإلاىًضة و

 ..شسٌو ما سخب لها ال٨غسخي لخجلـ

لذ ٢بل ؤن جىٓغ بلُه مً باب ٖلمذ بإهه هى، جمال٨ذ هٟؿها وجمه

الخماؾ٪ والهضوء، ؤعاصث ؤن جٓهغ بمٓهغ اإلاخماؾ٨ت الغاؾُت، وببِء قضًض 
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ُاهُا الخٟخذ وعاءها لخدحي مال٪، ٞىظضث ؤن ناخب الُض..  ًل٤ُ بمل٨ت بٍغ

 .الٗامل.. قٗغث ٦مً جل٣ى نٟٗت ٖلى ٢ٟاه

ا"هل ونلذ؟.  - ًٖ  ."ؾإ٫ مال٪ وهى ًضل٠ مً باب اإلاُٗم مؿغ

 .ٗم ونلذ ًا ؾُض مال٪و -

 وماطا ؤزبرتها؟ -

٢الها الٗامل بابدؿامت لُُٟت وهى "٦ما اج٣ٟىا.. الؿُض مال٪ بالخمام.  -

 ."ٌٛمؼ بُٗيُه

 :ٞابدؿم مال٪، وؤه٣ضه زمؿحن ظىحًها وهى ٣ًى٫ 

 .ق٨ًغا ٖلى هظه ال٨ظبت -

ا ٞاعًها، والىُل ٢ض ؤقإ 
ً
٧اهذ ظالؿت جخٟدو اإلا٩ان، ٧ل شخيء ٧ان ؤه٣ُ

 بخل٪ الغاثدت الؿا٦غة إلاُاههفي 
ً

 .الجى وؿًُما باعًصا مدمال

ؤزغظذ هاجٟها اؾخٗضاًصا لخلخ٣ِ ِزُٟت بٌٗ الهىع مً ؤظل 

الِٟؿبى٥، ٢ُ٘ جإملها جل٪ الىعصة البًُاء ال٨بحرة اإلامضوصة لها مً 

السل٠، وبضون ؤن جىٓغ هظه اإلاغة جى٢ٗذ بإهه ٣َـ للترخاب مً اإلاُٗم، 

ج٣٘ في هظا الٟش مغجحن، ٣ٞض الخٓذ زمت وظىص لهظه لً حؿمذ لىٟؿها بإن 

ائها،  الىعوص البًُاء ٖلى بٌٗ اإلاىايض اإلاجاوعة، وؤعاصث ؤن جيخ٣م ل٨بًر

ؼة مضث ًضها ببِء لخدىاولها، خحن  اء الؿٟحرة ٍٖؼ ٞبضون ؤن جىٓغ، وب٨بًر

 .جٟاظإث بالىعصة حٛىم بحن زهالتها

غجه الىاز٣ت وابدؿامخه صون ؤن ًىبض ببيذ قٟاه ظلـ مال٪ ؤمامها بىٓ

الجظابت، زم لم ًلبض ؤن ز٠ُ الهاج٠ مً ٦ٟها، جغ٦خه ًٟٗل، ْىذ ؤهه 

ب ٦ما ٞٗل ًىم الخٟلت، ٞاٖخضلذ في ظلؿتها وجإهبذ ٦إجها  ؾُإحي بٍٛغ
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ا، بل ؤهه ؤٚغب مما  ًً ًبا ؤً ؾتري ٖغى الؿاخغ. ما ٞٗله هظه اإلاغة ٧ان ٍٚغ

ا، خُض ؤقاع بُضه بلى الجغؾىن ٞ
ً
إجاه ٖلى عجل، وؤزغط هاجٟه ٞٗل ؾاب٣

لب مىه ؤن ًدخٟٔ بهما ٖلى ؤن  مً ؾترجه وصٞ٘ بالهاجٟحن بلى الجغؾىن َو

ًدًغهما خحن ًسبره ؤجهما ٖلى وق٪ اإلاٛاصعة. هٓغ بلحها ٞىظضها مإزىطة 

 :بما ٞٗل، ٞابدؿم بؿٗت ؤ٢غب بلى الطخ٪ زم ؤوضر

جي، لً ؤؾمذ لصخيء مهما ٧ان ؤن ٌؿغ١ الى٢ذ مىا -  .اٖظٍع

ا مىه ؤن ٨ًىن ز
ً
اظها، وعؤث ؤن طل٪ ؾبًبا لُُٟ ٟٟذ ٧لمخه مً اهٖؼ

ًها بلى هظا الخض ٖلى ٢ًاء الى٢ذ مٗها مىٟغصًً  .خٍغ

ا في هظه اللُلت 
ً
٧اهذ ٢بل ؤن ًٓهغ جخإمل ظما٫ اإلاىٓغ خىلها، ل٨ً قِئ

 .لم ًًاه ؤبهخه وؤها٢خه.. ووؾامخه
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ت، نغزذ بَاعاث الؿُاعة خحن يِٛ ًىو ـ م٩ابدها لخخى٠٢ بٗض ؾٖغ

َ٘ باب ؾُاعجه بٗى٠ ٢بل ؤن ًضل٠ بلى مضزل الٗماعة،  ا وَعَن ًٗ جدغ٥ ؾَغ

م بحهاب الباب،  غ١ الباب بٗهبُت، ٞخذ الى٣ُب ٦ٍغ ٢ام بغن الجغؽ مغاًعا َو

ت الٗملُاث، لُجضه ًىوـ ٖاعي  والظي ٌٗمل مٗه ب٣ؿم الضٖم الٟجي  بٛٞغ

ا بؼظاظت بحرة، وؾُجاعة جلٟٔ الجؿض بال مً ميكٟت ًل٠ بها وؾ
ً
ُه، ممؿ٩

ؤهٟاؾها ألازحرة بحن قٟخُه، صل٠ ًىوـ مً الباب بٗهبُت ومً ٍٞغ 

 :ٖهبُخه وسخي ؤن ًل٣ي ٖلُه الخدُت

 ؤًً هى؟ -

ا ؤوخكخجي.  - ًً ا، وهى ٌٛل٤ الباب "خبِب ٢لبي، ؤهذ ؤً
ً
م مؿتهؼث ٢الها ٦ٍغ

 ."ب٣ٗب ٢ضمه

م، ؤًً ابً ال٩لب؟ -  ؤهجؼ ًا ٦ٍغ

 ."٢الها وهى ٌكحر بلُه بغؤؾه".. هىا في ال٣اهغة، حٗا٫. هىا -

ٟاث الخغب الٗاإلاُت الشاهُت، ظلؿا ٖلى ٦ىبت 
ّ
ا، ٢ابلتهما مسل ًٗ صزال م

م قُحرة بُتزا مً ٖلى الالبخىب،  ه ٞخُاًغ التراب مجها، زم ؤػاح ٦ٍغ ألاهتًر

ٍُت وولج بلى بغهامج اخترافي للخجؿـ، وؤقاع بلى ٖالمت جدضًض مى٢٘ ٖلى زغ 

 :لكىإع ال٣اهغة، و٢ا٫ بٗض ؤن ؤقٗل ؾُجاعة له وهاو٫ ًىوـ ؤزغي 

٧اهذ ٨ٞغة ط٦ُت خحن ججؿؿىا ٖلى هاج٠ الٟخاة التي ًدىم خىلها،  -

اؾخُٗذ بٗضها ب٩ل ؾهىلت ؤن ؤنل بلى هاجٟه وؤخهل ٖلي مٗلىماجه، 

 .وؤججؿـ ٖلى م٩اإلااجه وبالُب٘ ؤخضص مى٢ٗه وزِ ؾحر هاجٟه
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 ؟مخإ٦ض مً ؤهه هى -

 .ُٖب -

م وهى ًضًغ قاقت الالب جىب هاخُت ًىوـ مٗغوى ٖلُه  ٢الها ٦ٍغ

نىعجه في الىه٠ ألاٌؿغ مً الكاقت، و٢اثمت ب٩ل اإلاٗلىماث السانت به 

 .في الىه٠ آلازغ

عا٢ب ًىوـ نىعجه باهخمام، وهى ٣ًغؤ بُاهاجه واإلاٗلىماث السانت به.. 

 بكٟخُه ٢بل ؤن ٣ًى٫ 
ً

 :جمخم ٢لُال

 !ابً هاؽ -

ت ػاثضة  - ٧لهم ٦ظا ًا نض٣ًي، ؤوالص هاؽ، جاٞهحن، نض٤ً ماث بجٖغ

ٌ ؤبىه حُٛحرها له بإخضر مىصًل، خبِبت زاهخه  ٣ٞغع ؤن ًخىب، ؾُاعة ٞع

م٘ نض٣ًه اإلا٣غب، ؤمه هامذ م٘ البىاب، ؤػمت هٟؿُت جهِب ٢لىبهم 

 .الخىىهت ًخدىلىن بٗضها ألوالص ٧لب

-  
ً

ض وسست ٧املت ًٖ زِ ؾحره وحسجُال إلا٩اإلااجه مىظ ؤؾبىٖحن مًُا ؤٍع

ض ؤن ؤي٘ ًضي ٖلُه الُىم  ٢بل اؾدكهاص زالض، وال حٟٛل ؤي جٟانُل، ؤٍع

م؟  ٢بل ٚض، ٞاهم ًا ٦ٍغ

 وإلااطا هيخٓغ؟ وؿخُُ٘ ب٩ل ؾهىلت ؤن ههجم ٖلى و٦غهم، ٞما ٞاثضجه؟ -

م و٢ا٫  :هٟش ًىوـ صزاهه ال٨ش٠ُ، وهٓغ بلى ٦ٍغ

ضه هى، هظا الخاٞه مجغص وؾُل - ت للىنى٫ بلى الغؤؽ اإلاضبغة ال ؤٍع

 .للٗملُت ؤلاعهابُت

 .ال ؤْىه ًُٟض -

- ...!!! 
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ُهي  - ابً ال٩لب ٧ل م٩اإلااجه م٘ بىاث، ًبضو ؤهه مؿئى٫ ال٣ؿم التٞر

حعجبجي  !للجماٖت، زؿاعة ؤهه ٌٗمل م٘ الجهت السُإ، ًا ؾالم ًا ًىوـ

ت ؤولى بهظه ال٨ٟغة؟  ٦شحًرا ٨ٞغة ه٩اح الجهاص، ؤلِؿذ الكَغ

 .ه٩اح الجهاص؟ ؤزصخى ٖلُ٪ وؤهذ بهظا اللباؽ -

 :و٢بٌ ًىوـ ٖلى طعاٖه ًجظبه بٗى٠

 .ع٦ؼ ًا ابً ال٩لب، جى٣طخي مهمخىا زم ؤٞٗل ما بضا ل٪ -

زلُ٪ ؤهذ بدال٪، واخظع ؤن جدبٗ٪ ؤلاصاعة وجغنض وكاَ٪ ٚحر  -

ى ًٖ ٖحن الٗمُض ؤبى الىجا، ٞهى سٗلب ما٦غ
ّ
 .الغؾمي، وجسٟ

ؤ٤ٞ، لً ؤؾمذ لخ٤ زالض بإن ًًُ٘  !غعععععٍمإلااطا ظئخ٪ بطن؟ ٦ -

 .هضًعا

٣ه ب٣ل٤ م ؤمام وظه ًىوـ اإلامخٌٗ، ابخل٘ ٍع  :جذجغث مالمذ ٦ٍغ

 .ال ج٣ل٤ -

 :جغ٥ ًىوـ طعاٖه، زم هغؽ ؾُجاعجه بالُٟاًت ٢بل ؤن حهم لُٛاصع

 .ؤها ال ؤ٢ل٤ بال مً هظه ال٩لمت -
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ىبت زاه٣ت لؼظت.. الثرزغة صازل م٨خب هُئت الخضَعـ لم حٗض  الَغ

مدخملت، ال٩ل ًجلـ خى٫ قُماء ًثرزغ ُٞما بضا لها جاٞه ألامىع، لّبها 

مكٛى٫ بمإؾاة حِٗكها م٘ خبُبها، قٗغث ؤجها جضاٞ٘ نغزت ٖاجُت 

 :مدخبؿت بهضعها

 "..اعخمىوووووووي"

لم ٨ًً هى ًىؾ٠، ٣ٞض بضا لها ؤهه حٛحر بما ًهِب الىٟـ بالخحرة، 

دّمل ال٣ٗ ل باألع١، ناع ال ٤ًُُ اإلا٨ىر بالبِذ، ٞال ماثضة َٗام وٍُ

ججمٗهما، وال خضًض ًجظبهما، وال ه٣اف ٣ًغب اإلاؿاٞاث بُجهما، قٗغث بإن 

زمت ٞجىة جدؿ٘، وؾخبخل٘ مٗها ؾذ ؾىىاث مً الخب، ؤع٧ان البِذ الهاصت 

تهّضمذ وجهّضٖذ ظضعاهه وؤوق٪ ؾ٣ٟه ؤن ًسغ ٞى١ عؤؾحهما لُضًٞ جدذ 

ذ ٦خب ٖلُه:  ؤه٣ايه ٢هت في ًىم مً ألاًام ٧ان هىا "خبهما في يٍغ

، ال جضعي قُماء ٠ُ٦ جٟا٢مذ ألامىع بُجهما بلى هظا الخض، وال "ٖاق٣ان

 جضعي ٠ُ٦ ؾخيخهي؟

الػالذ في خحرة ما الظي ٞٗلخه لدؿخإهل ٖلُه هظه الجٟىة وطا٥ 

 ..ؤلاهما٫؟

غة هٟؿه، ل٨ً ال ظضو  ي، خاولذ ؤن حؿبر ؤٚىاعه، وؤن ج٨ك٠ ؾٍغ

اهُىي ًىؾ٠ ٖلى هٟؿه، ولٟٔ الخُاة مٗها، ال ماثضة ج٣غبهما، واظهخه 

ٞلم ًلخٟذ، ؾإلخه ٞلم ًغص ظىاًبا، يا١ نضعها واهٟٗلذ مً ظغاء جل٪ 

 :الخُاة التي جبٌٛ ؤن ٌِٗكا ٞحها، ٞاخخضث ٖلُه
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 مال٪؟ إلااطا حٛحرث ه٨ظا؟ -

 :ٞهغر ٞحها

ها، وال جل٪ ؤها لم ؤحٛحر.. بل ؤهذ مً حٛحر، ال ؤهذ قُما - ء التي ؤٖٞغ

ت؟  !!خُاجىا، ال ؤصعي بلى متى ؾخٓلحن مغجضًت زىب عابٗت الٗضٍو

اهدكلها مً وؾِ همىمها َغ١ ٖامل ال٣اٖت الباب لُٗلمها بمىٖض 

مدايغتها، ٞإومإث له بغؤؾها، واخخًيذ الالب جىب وبٌٗ ألاوعا١، 

 .وجىظهذ نىب ٢اٖت اإلادايغاث

*  *  * 

..
 

ذ الخًىع اإلاخ٩ازغ هظه اإلاغة، إلاؿذ في ؤُٖجهم جدًٟؼا  بٗض ُّ ؤن خ

غ٦ذ ٦ٟحها ببًٗهما ٢بل ؤن ج٣ى٫   :لؿماٖها، ٞاؾخبكغث، ٞو

غجم مىيٕى اإلادايغة الُىم؟ -  ً ، هل خ
ً

 ًبضو ؤه٨م ؾخبهغوهجي ٞٗال

 .جل٣ذ بٌٗ ؤلاًماءاث والهمهماث ال٣لُلت باإلًجاب

 ..جمام، ٞلىبضؤ -

ىا في اإلادايغة ا ت في وؿب الىبي حٗٞغ لؿاب٣ت ٖلى ؤو٫ مدُت مهٍغ

حن ال٣ضماء والىبي  مدمض، والُىم ؾىمغ ٖلى اإلادُت الشاهُت بحن اإلاهٍغ

مدمض. ٧لىا وٗٝغ ؤن ؤع٧ان ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت زمؿت، ٞما ؤع٧ان ال٣ُٗضة 

ت؟ ؿُت اإلاهٍغ  ؤلاصَع

جل٣ذ بٌٗ ؤلاظاباث، بًٗها زُإ، وبًٗها ها٢و، وبًٗها ا٢ترب مً 

 .الصخت

ض ؤن ؤعي هخاثج ؤًٞل -  .جمام.. في اإلاغة ال٣اصمت ؤٍع
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 :زم جمكذ بحن الهٟىٝ، وهي ج٣ى٫ 

 .نلىا ٖلى الىبي -

ا هظه اإلاغة ًُ  .٧ان الهىث ظماٖ

 .ٖلُه الهالة والؿالم -

 .واهخبهذ الُلبت، واؾخٗضوا لالؾخمخإ باإلادايغة

*  *  * 

..

..

ت ٢ضًمت و٧اهذ جى٤ُ خى٠ُ ٧لمت مه ، والهابئت ٧لمت "خى٠"ٍغ

ت ٢ضًمت جى٤ُ  ومٗىاها الخ٨ُم، وهم الخ٨ماء الظًً ٚاصعوا  "ؾابي"مهٍغ

ً، وما وعائها بلى بالص الهىض  غة وما بحن الجهٍغ مهغ ليكغ الضٖىة بكبه الجٍؼ

ـ ٖلُه الؿالم وؤًام ؤزىاجىن   .ؤًام بصَع

ت ٢ضًمت مً يمً آال  ت و٧لمت صًً هي ٧لمت مهٍغ ٝ ال٩لماث اإلاهٍغ

صي "ال٣ضًمت التي صزلذ في اللٛت الٗغبُت الخالُت، وهي م٨ىهت مً م٣ُٗحن 

ت ال٣ضًمت حٗجي زمؿت.. والـ  "صي"، "ن – جًاٝ لخٗجي ؤجها  "ن"باإلاهٍغ

 ."الكٗحرة الضًيُت السماؾُت"قٗحرة صًيُت، ُٞهحر مٗىاها 

والهىم، والؼ٧اة، الكهاصة، والهالة، "وؤع٧ان ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت زمؿت: 

 .."والدج

ؿُت زمؿت:  الكهاصة، والهالة، والهىم، والؼ٧اة، "وؤع٧ان ال٣ُٗضة ؤلاصَع

 .."والدج

 ج٣هضًً بإجها هي هي ٣ُٖضة ؤلاؾالم؟ -
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ًبا، ٞاألنل في ظمُ٘ ألاصًان ؤجها مً مىب٘ واخض، وظمُٗها حكتر٥  - ج٣ٍغ

ت ال٣ضًمت في ال٣ُٗضة ومٗٓم الكٗاثغ الغثِؿُت، الؾُما ال٣ُٗضة ا إلاهٍغ

ال١ و آزغ عؾالت  ٣ُضة ؤلاؾالم، ٞاإلاى٤ُ ًدخم بإن ؤو٫ عؾالت ٖلى ؤلَا ٖو

ت  ال١ ًجب ؤن ج٨ىن مً ال٣ىة بم٩ان، البضاًت ًجب ؤن ج٨ىن ٢ٍى ٖلى ؤلَا

لخإؾـ إلاا ؾُإحي بٗضها، وألازحرة ٦ظل٪ ألجها البا٢ُت ختي آزغ الؼمان، 

حن ال٣ُٗضجحن وبحن وؾىٗٝغ ُٞما ؾُإحي مً مدايغاث مضي الدكابه ب

ـ ومدمض ٖلحهما الؿالم  .بصَع

*  *  * 

..

، وبما ؤن بصَعـ ٖلُه الؿالم ؤو٫ "ال بله بال هللا"صٖىة ٧ل ألاهبُاء هي 

حن ؤو٫ ؤمت ؤعؾل لها هبي وصخ٠  هبي ًجز٫ ٖلُه الىحي، وبما ؤن اإلاهٍغ

 .م٣ضؾت، ٞبالخالي هم ؤو٫ ؤمت ٢الذ ال بله بال هللا

اث، زم ٢امذ بد غيذ نىعة إلخضي الجضاٍع كُٛل البروظ٨ُخىع، ٖو

ل٣ذ ٖلحها  :ٖو

ت بهغم ؤوهاؽ بالجحزة ظملت م٨خىبت بال٨خابت  هجض هىا ٖلى هظه الجضاٍع

 .الهحروٚلُُٟت

 :زم ٖغيذ قُماء الهىعة، و٢امذ ب٣غاءتها

 "ًىى ٦ىُتر.. وإ وإ.. زبر صؽ بٝ.. هً ؾىى بٝ" -

 :والتي حٗجي

 ..".. مىظض هٟسخي بىٟسخي.. لِـ مشلي ؤخضؤها ؤلاله.. ؤخض ؤخض"

 ؤال جظ٦غ٦م جل٪ ال٩لماث بصخيء؟
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 ."٢ل هى هللا ؤخض"بـ  -

 .بالًبِ -

 :زم ٖغيذ نىعة ؤزغي 

ت مغؾىم ٖلحها ُٖىحن وؤطهحن، وم٨خىب  - وهجض في مٗبض ٦ىم ؤمبى ظضاٍع

 :جدتها بالهحروٚلُُٟت ما مٗىاه بالخٝغ

 "اعي بطا صٖاهبهه الؿمُ٘ البهحر الظي ًجُب صٖىة الض"

 ه٨ظا بالىو؟ -

 .بالىو -

*  *  * 

..

؟

؟
ىن ال٣ضماء ٣ًُمىن الهالة ألو٢اث مٗلىمت زمـ  - ٣ٞض ٧ان اإلاهٍغ

مغاث بالُىم واللُلت، وال ج٣ام الهالة بال بكغوٍ، مجها: الُهاعة والىيىء 

 .وؾتر الٗىعة واؾخ٣با٫ ال٣بلت، وألاطان

 :زم ٖغيذ نىعة ؤزغي 

حن ال٣ضماء ًاطن للهالة، وهى ٦ما جغون بالهىعة  وهىا هجض ؤخض - اإلاهٍغ

٘ ٦ُٟه ٖىض ؤطهُه قإهه قإن اإلااطهحن باإلاؿاظض هظه ألاًام  .ًٞغ
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غيذ نىعة ؤزغي للمل٪ مُىا، وزلٟه جلمُظ ًدمل ؤقُاء بُضًه  .ٖو

ىهه؟ - ت للمل٪ مُىا، حٗٞغ  وهظه هي نىعة ٖلى ظضاٍع

ً؟ -  مىخض ال٣ٍُغ

لهىعة ًخىظه بلى م٩ان مسهىم ًضعى الـ هى بُٗىه، وهى في هظه ا -

 .."بغ.. يىا"

ت ٢ضًمت حٗجي بِذ، و "بغ"و ت ٢ضًمت،  "يىا"٧لمت مهٍغ ٧لمت مهٍغ

 حٗجي؟

 الىيىء؟ -

 .ؤخؿيذ، واضر ظًضا الكبه بحن ال٩لمخحن -

ا به ماء "بغ..يىا"ًضزل اإلال٪ مُىا الـ 
ً
٣ ، وزلٟه جلمُظه ًدمل بُض ببٍغ

ت ٢ضًمت حٗجي:  "حكب حكب"، و"حكب حكب"وبالُض ألازغي  ٧لمت مهٍغ

هب له "الكبكب" ضزل بِذ الىيىء، ٍو ، ًغجضي اإلال٪ مُىا الكبكب ٍو

 .جلمُظه اإلااء ُٞخىيإ

حن ال٣ضماء ؾاظًضا ٖلى ظبهخه  زم ٖغيذ نىعة ؤزغي ألخض اإلاهٍغ

 .وزلٟه اإلاهلحن

ت ٢ضًمت حٗجي  "بمم"، و"بمم"وهىا هجض الـ  - ب "بمام"٧لمت مهٍغ ، الٍٛغ

 ًً حن ال٣ضماء، ؤً ا هى الكبه اإلاشحر ظًضا بحن نالة اإلاؿلمحن ونالة اإلاهٍغ
خُض ججض ٞحها اإلاهلحن زل٠ ؤلامام مترانحن في نٟىٝ مؿخ٣ُمت، اله٠ 

 .جلى اله٠

 ٖغيذ نىعة ؤزغي 

ىٖخحن بلى مؿخىي اإلاى٨بحن ؤو  - وهجض ٖىض بضء نالتهم الُضًً مٞغ

 .بحرمؿخىي ألاطهحن وهى ٖىض اإلاؿلمحن ما ٌؿمى بالخ٨
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 ، ٖغيذ نىعة ؤزغي للُض الُمجى مىيىٖت ٖلى الُض الِؿغي، وللغ٦ٕى

وؤزغي للسجىص، وللجلىؽ في وي٘ ٌكبه وي٘ الخدُاث ٖىض اإلاؿلمحن 
 .وال٣ٗىص ألازحر في نلىاث الحهىص

غب مً ٧ل طل٪  - اث، ل٨ً ألٚا جُاب٤ مشحر بحن الهالجحن سجلخه الجضاٍع

 .ٍاثهى هٕى آزغ للسجىص سجل ٖلى بٌٗ الجضاع 
غيذ قُماء الهىعة، لىجض ؤلامام وزلٟه اإلاهلحن في نٟىٝ،  ٖو

 .والجمُ٘ ؾاظض هظه اإلاغة ٖلى ألاط٢ان ولِـ ٖلى الجباه

 "ؾإلتهم قُماء"مً ؾىعة ؤلاؾغاء؟  ٦107م مغة ٢غؤجم آلاًت  -

َّذِيَن ُأوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ  ِبن  قُْل آمِنُواْ بِهِ َأْو لاَ تُؤْمِنُواْ "  ّ َّوَن  ال ُّ ِإذَا يُتْلَى عَلَْيهِْم َيخِر
َّدًا  ّ  "لِلَأْذقَاِن ُسج

 ؟ مً هم؟"بن الظًً ؤوجىا الٗلم مً ٢بله"هل الخٓخم ٢ىله حٗالي: 

 :ججُب ٖلُىا هظه الهىعة

 .وؤقاعث ٖلى الهىعة اإلاٗغويت لجم٘ اإلاهلحن الؿاظضًً ٖلى ؤط٢اجهم

ت ا بضو ؤن ٞلم وٗٝغ ؤمت سجضث ٖلى ؤط٢اجها ٚحر ألامت اإلاهٍغ إلاىخضة، ٍو

ا بكٗحرة مُٗىت، وهي ؾمإ ٦الم هللا ًخلى، ٞهى 
ً
هظا السجىص ٧ان مغجبُ

 .سجىص ٌكبه السجىص ٖىض ؾمإ آًت السجضة ٖىض اإلاؿلمحن
اث والبرصًاث التي سجلذ  ض مً نىع هظه الجضاٍع ض ؤن ٌؿتًز وإلاً ًٍغ

حن ال٣ضماء ٞلِؿخسضم مدغ٥ البدض ظىظل  .قٗحرة الهالة ٖىض اإلاهٍغ

*  *  * 

..

هل ؤزغث اهدباه٨م؟.. حكٗغون بطن بالخحرة مما حؿمٗىن؟.. اهخٓغوا  -

 .ختى حؿمٗىا الباقي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

:1   
 

  

َّذِيَن مِن قَبْلِ كُمْ "  ّ يَامُ َكمَا ُكتَِب عَلَى ال َّذِيَن آمَنُوا ُكتَِب عَلَيْكُمُ الِصّ  ّ َّهَا ال ُّ  "يَا َأي

 مً الظًً مً ٢بلهم؟ -

ت ٢ضًمت، م٨ىهت م  "م"والتي حٗجي.. ًمخى٘، و "ناو"ً الهىم ٧لمت مهٍغ

ت ال٣ضًمت ه٨ظا:   ."ناو م"حٗجي.. ًٖ، ٩ٞلمت نىم ٧اهذ جى٤ُ باإلاهٍغ

ىن ال٣ضماء ًهىمىن زالزحن ًىًما مً الٟجغ بلى الٛغوب  .و٧ان اإلاهٍغ

.. ؤي ُٖض "قِكالم عبه"وبٗض نُام الشالزحن ًىًما ًإحي ُٖض ٌؿمى 

ُه مً ه٣ُها صزلذ للٛت الٗغبُت الؿالم ال٨بحر، وقالم ٦ما هى مؿخض٫ ٖل
ت لخهبذ قالىم.. وعبه حٗجي ٦بحًرا، ومجها ؤحى  لخهبذ ؾالم وصزلذ بلى الٗبًر

 .مٗجى عب البِذ وعب ألاؾغة وعبت اإلاجز٫ 
و٧ان الُٗض زالزت ؤًام مشل ُٖض الُٟغ ٖىض اإلاؿلمحن، ًخىؾُه لُلت 

ماع وألاعػا١، ؤي لُلت ال٣ضع  .جدضص ٞحها ألٖا

*  *  * 

..

ت ال٣ضًمت ٧اهذ حؿمى بالـ  ، وجل٪ ال٩لمت "ماٖىن "قٗحرة الؼ٧اة في اإلاهٍغ

ا ًً ت ال٣ضًمت مً ال٩لماث التي صزلذ للٗغبُت وط٦غها ال٣غآن ؤً  .اإلاهٍغ

، ًٟؿغ ٢ىله 556و 555ٟٞي جٟؿحر ابً ٦شحر، اإلاجلض الغاب٘، نٟدت 

َمْنَعُونَ "حٗالى:   وَي
َ
ىن ُٖ ا

َ ْ
 .، ؤي ًمىٗىن الؼ٧اة"اإلا

ت ال٣ضًمت حٗجي ػ٧اة، والـ  "ماٖى"لمت و٧ ؟ ط٦غتها في ٧لمت "ن"باإلاهٍغ
 صًً.. هه؟

ت -  .حٗجي قٗحرة مهٍغ

 .ؤخؿيخم -

*  *  * 
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..

ت ٢ضًمت حٗجي الًىء ؤو الىىع  "حج" -  .٧لمت مهٍغ

ؼوعون ٢بر الغؾى٫ في  "م٨ت"و٦ما ؤن اإلاؿلمحن ًذجىن بلى  ، "اإلاضًىت"ٍو

ىن ال٣ضماء  ا ًغجدلىن بلى م٩اهحن.. ًا جغي ما هما؟٣ٞض ٧ان اإلاهٍغ ًً  ؤً

  اإلا٩ان ألاو٫......؟؟؟؟

٣ذ بها ؤبهاع ٧ل الُلبت بكى١ وجدٟؼ
ّ
 .حٗل

ـ،  - اإلا٩ان ألاو٫ بلى م٨ت، بلى ال٨ٗبت، ال٨ٗبت التي بىاها هبي هللا بصَع

وؤ٢ام ٢ىاٖضها بٗض طل٪ هبي هللا ببغاهُم وولضه بؾماُٖل ابً هاظغ 

ت  .اإلاهٍغ

ت ٢ضًمت، و٧اهذ جى٤ُ ه٨ظا  و٦ٗبت ٧لمت ، ومضًىت م٨ت التي "٧ا با"مهٍغ

ت ٢ضًمت، و٧اهذ جى٤ُ ه٨ظا  ـ ٧لمت مهٍغ  "با"، و"با ٧ا"بىاها هبي هللا بصَع

 ... حٗجي الىٟـ"٧ا"حٗجي.. الغوح، 

التي  "با ٧ا"التي حٗجي ال٨ٗبت، هي م٣لىب ٧لمت  "٧ا با"هل الخٓخم ؤن 

 حٗجي م٨ت؟

ا ؤن ال ًً ٣غآن خُىما ط٦غ م٨ت في مىي٘ واخض وخُض، ومً الجمُل ؤً

ت ال٣ضًمت  دت "ب٨ت"ط٦غها باللٟٓت اإلاهٍغ ، وفي طل٪ صاللت وبقاعة نٍغ

ىن ال٣ضماء ٖلى هظا البلض  لظ٦غ البلض الخغام باالؾم الظي ؤَل٣ه اإلاهٍغ

 .خحن بىاها هبي هللا بصَعـ

خحن  ولِـ هظا ٣ِٞ، بل ؤن ٧لمت حجاػ هي في ألانل ٧لمخحن مهٍغ

ىا بإن حج حٗجي.. الىىع، و٧لمت ٢ضًم حٗجي اإلاخجه بلى،  "آػ"خحن، ؾب٤ وؤن ٖٞغ

ت ٢ضًمت حٗجي.. اإلاخجه بلى الىىع   .ٞذجاػ ٧لمت مهٍغ
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ىن ال٣ضماء هى ؤبُضوؽ، والتي  اإلا٩ان الشاوي الظي ٧ان ًغجدل بلُه اإلاهٍغ

 .بها ٦ٗبت ؤبُضوؽ و٢بر ؤوػوعَـ ؤي بصَعـ ٖلُه الؿالم

ؼوعون ؤبُضوؽ ٦ما ًؼوع اإلاؿلمىن اإلاضًىت؛ ألن ج٣هضًً خًغج٪ ؤجهم ً -

ـ، ٦ما ؤن مسجض و٢بر الىبي مدمض باإلاضًىت؟  ٞحها مسجض و٢بر الىبي بصَع

 .بالًبِ -

 .٦إن خًغج٪ جخ٩لمحن ًٖ ؤلاؾالم -

ت ٧لها مً هب٘ واخض،  - في الخ٣ُ٣ت ؤها ؤج٩لم ًٖ صًً هللا، ألاصًان الؿماٍو

٘ومدكابهت بلى خض ٦بحر في ؤنى٫ ال٣ٗ  .ُضة، ؤما الٟغو١ ٞىجضها في الدكَغ

ٗت  - ت ال٣ضًمت؟ هل بها ما ًدكابه م٘ الكَغ ٗت اإلاهٍغ وماطا ًٖ الكَغ

 ؤلاؾالمُت؟

غ،  - ت ال٣ضًمت خغمذ ؤ٧ل لخم السجًز ٗت اإلاهٍغ  الكَغ
ً
بالُب٘، ٞمشال

ولخم اإلاُخت، وقغب السمغ، وصٖذ بلى الجهاص في ؾبُل هللا، و٢ض ج٩لمىا ًٖ 

ٗت ؤلاصَع  .ؿُت في مدايغة الىبي بصَعـالكَغ

 .ؤوق٨ذ اإلادايغة ٖلى الاهتهاء، ٞؿمدذ قُماء باألؾئلت

 لضي ؾاا٫؟ -

 .جًٟل -

يىا بإن هظه  - هل مً اإلا٣ٗى٫ ؤهه  ٧لما جدضزىا ًٖ قٗحرة صًيُت جسبًر

ت ٢ضًمت؟  ال٩لمت في ألانل ٧لمت مهٍغ

م خىي ما ٣ًغب مً  - ت  57م٣ٗى٫ ظًضا، ٞال٣غآن ال٨ٍغ ٧لمت مهٍغ

صًً، نىم، ماٖىن، حج، ب٨ت، "ضًمت ط٦غها مجها ٖلي ؾبُل اإلاشا٫ ٢

 بلى الخض الظي اؾخُإ ُٞه ؤخمض ٦ما٫ "نابئحن، خى٠ُ
ً
، وم٣ٗى٫ ؤًًا
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ت ٢ضًمت صزلذ بلى اللٛت الٗغبُت،  13500باقا ظم٘ ؤ٦ثر مً  ٧لمت مهٍغ

ت ال٣ضًمت التي  حرها ٦شحر مً ال٨خب ال٨بحرة واإلاغاظ٘ ًٖ ال٩لماث اإلاهٍغ ٚو

صزلذ بلى اللٛت الٗغبُت.. اإلاىيٕى لِـ لًٛؼا، وال نًٗبا مً ألاؾاؽ، 

وؾُإحي الخضًض ًٖ جُىع اللٛاث وألالؿً خُىما ههل بلى مدايغة هبي 

ت  .هللا ببغاهُم وػوظخه الؿُضة هاظغ اإلاهٍغ

 :ؾاثل آزغ

٦غث مهغ؟ -
ُ
٦غث ب٨ت مغة واخضة في ال٣غآن، ٨ٞم مغة ط

ُ
 ط

 مً مى٨م ًجُب؟ -

ظاباث ما بحن ؤعب٘ ؤو زمـ مغاث ٦ما هى مٗغوٝ ٖىض مٗٓم  جىاوبذ ؤلا 

 .الىاؽ، في خحن نضمذ الجمُ٘ بظابت قُماء ٖلى هظا الؿاا٫

 .ؤ٦ثر مً ؤعبٗحن مغة -

. زم ؤعصٞذ قُماء  :ؾغث الهمهماث والاؾخعجاباث بحن الهٟٝى

 .هظه ظؼثُت زاعط مىيٕى اإلاىهج -

 :م ٢الذ٢التها قُماء وهي جضاٖب الالب جىب زانتها، ز

ض ؤن ٌؿخُٟض - ا لي في هظا الباب، إلاً ًٍغ
ً
 .ؾإٖغى ٖل٨ُم بدش

٤ البروظ٨ُخىع   .زم ٢امذ بالٗغى ًٖ ٍَغ
 

*  *  * 

ٗلم بلض في ؤ٢ُاع ألاعى ؤزجى هللا ٖلُه في ال٣غآن بمشل هظا الشىاء وال  " ٌُ ال 

 "ونٟه بمشل هظا الىن٠ وال قهض له بال٨غم ٚحر مهغ

 .ظال٫ الضًً الؿُىَي
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...

ا في ٦خاب هللا بما باالؾم ؤو  40ط٦غ هللا حٗالى مهغ في ؤ٦ثر مً  ًٗ مىي

باإلقاعة بلحها ؤو بظ٦غ ظٛغاُٞتها ؤو ط٦غ بٌٗ ألاما٦ً مً ؤعيها مشل ظبل 

ّم  َُ ٦غ ال
ُ
 .، وسجً ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم"جهغ الىُل"الُىع وؾِىاء، ٦ما ط

 :هاؤما ما ظاء في ط٦غ مهغ باؾم

ِظيقَاَل َأتَْستَبْدِلُونَ "
 
ٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَِإّن  ل َكُْم مَا  ال َ خَيْر ّ ذِي هُو َ َأْدنَى بِال هُو

 ْ  .61_ الب٣غة آلاًت   "َسَألْتُم

ىن؟  طهب ؤهل الٗلم بلى ٢ىلحن: هل هي مهغ مً ألامهاع ؤم مهغ ٖٞغ

وطل٪ ٦ما  ألاو٫: بإن اإلا٣هىص هي مهغ مً ألامهاع ؤي بلض مً البلضان،

حره وبلى هظا الغؤي طهب ابً ٦شحر ناخب الخٟؿحر  .عوي ًٖ ابً ٖباؽ ٚو

٤ مً ؤهل الٗلم، و٢ا٫  ىن، وبلُه طهب ٍٞغ وال٣ى٫ الشاوي: بإجها مهغ ٖٞغ

غ:  مً ٚحر  "اهبُىا مهغ"و٢٘ في ٢غاءة ؤبي بً ٦ٗب وابً مؿٗىص "ابً ظٍغ

٠  ."بظغاء ؤي مً ٚحر جهٍغ

ىن   :وطل٪ وؤعجر _ؤها_ ؤجها مهغ ٖٞغ

ألهه ٦ما ؤقغها؛ ٞبٌٗ ال٣غاءاث جُٟض بإجها مهغ، وال٣غآن ال ًسخل٠ 

 .بًٗه ًٖ بٌٗ

ضوا مً اإلاخ٘ وؤن جدىٕى ؤنىاٝ الُٗام  وخُىما ؤعاص ؤجبإ مىسخى ؤن ٌؿتًز

٢ا٫ لهم مىسخى اهبُىا مهغ، ٞال ٣ٌٗل ؤن هبي هللا مىسخى ؤعاص بظل٪ ؤن 

ام الظي َلبىه، بط بن مهغ حهاظغ ؤجباٖه بلى بلض آزغ ٚحر مهغ لُلب الُٗ

ا في الىٗم ًٖ ٚحرها مً البلضان، ختى ؤن ٧ل البالص 
ً
غ خٓ ٧اهذ ؤ٦ثر زحًرا وؤٞو
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خىلها ٧اهذ حِٗل خُاة بضو ال خًاعة وال مضهُت، بل ؤن مهغ ٧اهذ م٣هض 

 .٧ل مدخاط وال٩ل ًُلب السحر مجها و حهاظغ بلحها وال حهاظغ ؤبىائها بلى ؾىاها

٠ بطا ؤعاص ؤن ٌؿاٞغ بلى  وبهىا مىظ ؾىحن مًذ ٦ىا وؿم٘ ؤهل الٍغ

م مً ؤهه ٌِٗل في  "مؿاٞغ بلى مهغ"ال٣اهغة ٢ا٫ باللٛت الضاعظت:  ٖلى الٚغ

، بال بهه ؤَل٤ اؾم مهغ ٖلى مضًىت هي ظؼء مً مهغ ولِؿذ ٧ل 
ً

مهغ ٞٗال

 .مهغ، وؤعي ؤن هظا الخٗبحر ؤ٢غب بلى ما ّٖبر به هبي هللا مىسخى

متر، في  500ٟ٘ ًٖ مؿخىي ؾُذ البدغ بمخىؾِ ٚحر ؤن ؤعى ؾِىاء جغج
متًرا، ؤي ؤن  23خحن جغجٟ٘ ؾُذ مداٞٓاث الضلخا وال٣اهغة بمخىؾِ 

اإلاؿاٞغ مً ؾِىاء بلى مداٞٓاث ال٣اهغة الٗٓمى هى في الخ٣ُ٣ت حهبِ مً 

لى بلى ألاؾٟل  .ألٖا

" ِ َّءَا لِقَوْمُِكمَا ب  ّ   87آلاًت  –ًىؾ٠  – "مِصْرَ بُيُوتًاوََأْوَحيْنَا ِإلَى مُوسَى وََأِخيهِ َأن تَبَو

" ُ َّذِي اْشتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِْمرََأتِهِ َأكْرِِمي مَثْوَاه  ّ  . 21آلاًت  –ًىؾ٠  -  "وَقَاَل ال

َيْهِ وَقَاَل اْدخُلُواْ مِصْرَ ِإن َشاء اللّهُ آمِنِينَ " َّا دَخَلُواْ عَلَى يُوُسَف آوَى ِإلَيْهِ َأبَو  ّ  "فَلَم

 . 99ت آلاً –ًىؾ٠  -

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَاَل يَا قَوِْم َألَيَْس لِي مُلُْك مِصْرَ وَهَذِهِ اْلَأْنهَارُ َتجْرِي "
 . 51آلاًت  -الؼزٝغ – "مِن َتحْتِي َأفَلَا تُبْصِرُونَ

*  *  * 

...

اٍت وَعُيُوٍن "  ّ وَنَعْمَةٍ كانُوا  "52"وَزُرُوٍع وَمَقاٍم كَرِيٍم  "52"كَْم تَرَُكوا مِْن َجن
 .الضزان -"27" فِيها فاِكهِينَ 
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اٍت وَعُيُوٍن "  ّ يٍم  "25"فََأْخرَْجنَاهُم مِّن َجن كَذََٰلَِك  "25"وَُكنُوٍز وَمَقَاٍم كَرِ
ِيَل  شْرِقِينَ  "25"وََأْورَثْنَاهَا بَنِي ِإسْرَائ  .60:  57ًت الكٗغاء آلا  "60" -فََأتْبَعُوهُم مُّ

ْ مَا " ة وَاْذكُرُوا  ّ َ كُم بِقُو ْ مَآ ءَاتَيْن ورَ خُذُوا َ قَكُْم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الّطُ وَِإْذ َأخَْذنَا مِيث
قُونَ  ّ كُْم تَت  .63الب٣غة آلاًت  - "فِيهِ لَعَلّ  

" ْ َّورَ خُذُوا مَا آتَي َّةٍ وَاْسمَعُوا قَالُوا وَِإْذ َأخَْذنَا مِيثَاقَكُْم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الّطُ  ّ نَاكُْم بِقُو
بِهِمُ الْعِجَْل بِكُْفرِهِْم قُْل بِئْسَمَا يَْأمُرُكُْم بِهِ ِإيمَانُكُْم ِإْن  بُوا فِي قُلُو سَمِعْنَا وَعََصيْنَا وَُأشْرِ

 .93_ الب٣غة آلاًت  "ُكنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

" َ ورِ اْلَأيْمَِن وَق اوَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِِب الّطُ ًّّ بْنَاهُ َنجِي  ّ م آلاًت  – "ر  .52مٍغ

ورِ نَارًا قَاَل لَِأهْلِهِ " ِ آَنََس مِْن جَانِِب الّطُ ا قَضَى مُوسَى اْلَأجََل وََسارَ بَِأهْلِه  ّ فَلَم
كُْم تَصْ  ارِ لَعَلّ    ّ ِيكُْم مِْنهَا ِبخَبَرٍ َأْو جَْذوَةٍ مَِن الن  – "طَلُونَاْمكُثُوا ِإنِّي آَنَْسُت نَارًا لَعَلِّي آَت

 .29ال٣هو آلاًت 

َجرَةِ َأْن يَا " ا َأتَاهَا نُودَِي مِْن َشاطِِئ الْوَادِ اْلَأيْمَِن فِي الْبُْقعَةِ الْمُبَارَكَةِ مَِن الّش   ّ فَلَم
ِينَ  َم هُ رَّبُ الْعَال  ّ  .30ال٣هو آلاًت  – "مُوسَى ِإنِّي َأنَا الل

ُ فَنَبَْذنَاهُْم " ُ وَُجنُودَه الِمِينَ فََأخَْذنَاه ُ الّظ  ْ َكيَْف كَانَ عَاقِبَة ِّ فَانْظُر _  "فِي الْيَم

 .40ال٣هو آلاًت 
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ْبِيِّ ِإْذ قََضيْنَا ِإلَى  مُوسَى اْلَأْمرَ وَمَا ُكنَْت مَِن " وَمَا ُكنَْت ِبجَانِِب الْغَر
اهِدِينَ   .44ال٣هو آلاًت  – "الّش 

ورِ ِإْذ نَادَيْنَا وَ " ل َِكْن رَْحمَةً مِْن رَبَِّك لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا َأتَاهُْم وَمَا ُكنَْت ِبجَانِِب الّطُ
رُونَ  ّ هُْم يَتَذَك  ّ  . 46ال٣هو آلاًت  – "مِْن نَذِيرٍ مِْن قَبْلَِك لَعَل

يْتُوِن  "  ّ َلَدِ اْلَأمِينِ  "5"وَُطورِ ِسينِينَ  "1"وَالتِّينِ وَالز _ الخحن آلاًت " "3"وَهَذَا الْب

1  :3 . 

" َ ْ تَنْظُرُونَوَِإْذ ف الب٣غة  – "رَقْنَا بِكُمُ الْبَْحرَ فََأْنجَيْنَاكُْم وََأْغرَقْنَا آَل فِرْعَوْنَ وََأنْتُم

 . 50آلاًت 

ا "  ّ ا ِإن ًّّ يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَْن نَْفِسهِ قَْد َشغَفَهَا ُحب ِ اْمرََأةُ الْعَزِ ٌ فِي الْمَدِينَة وَقَاَل نِْسوَة
 . 30ًىؾ٠ آلاًت  – "مُبِينٍ لَنَرَاهَا فِي َضلَالٍ 

ا لََصادِقُونَ"  ّ ّ تِي َأقْبَلْنَا فِيهَا وَِإن َ ال ّ ا فِيهَا وَالْعِير ّ تِي كُن َ ال يَة ْ ًىؾ٠  – "وَاْسَأِل الْقَر

 . 82آلاًت 

ذَا مِن وَدَخََل الْمَدِينَةَ عَلَى  ِحينِ غَْفلَةٍ مِّْن َأهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَْقتَتِلَاِن هََٰ"
ِ فَوَكَزَهُ  ّ ذِي مِْن عَدُوِّه ِ عَلَى ال ّ ذِي مِن ِشيعَتِه ُ ال ِ فَاْستَغَاثَه ِ وَهََٰذَا مِْن عَدُوِّه ِشيعَتِه

بِينٌ  ِضّلٌّ مُّ هُ عَدُوٌّّ مُّ  ّ يْطَاِن ِإن ال٣هو  – "مُوسَى  فَقَضَى  عَلَيْهِ قَاَل هََٰذَا مِْن عَمَِل الّش 

15. 
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" َ ّ ذِي اْستَنْصَرَهُ بِاْلَأْمِس يَْستَصْرِخُهُ قَاَل فََأْصبََح فِي الْمَدِين ُب فَِإذَا ال  ّ ةِ خَائِفًا يَتَرَق
َك لَغَوِّيٌّ مُبِينٌ   ّ  .18ال٣هو آلاًت  – "لَهُ مُوسَى ِإن

َمِرُوَن بَِك " ِ يَْسعَى قَاَل يَا مُوسَى ِإّن  الْمَلََأ يَْأت َ رَجٌُل مِْن َأقْصَى الْمَدِينَة وَجَاء
 ُ اِصحِينَ لِيَْقتُل  ّ  .20ال٣هو آلاًت  – "وكَ فَاْخرُْج ِإنِّي لََك مَِن الن

*  *  * 

...

بن لٟٔ ألاعى مً ؤ٢ضم ألاؾماء والهٟاث التي ؤَل٣ذ ٖلي مهغ مً 

ت ال٣ضًمت حٗجي  "٦مذ".. و "٦مذ"٢ضًم الؼمً، ختى ؤهه ؤَل٤ ٖلحها  باإلاهٍغ

ل ؤن اإلالى٥ بالٗمىم مً ؤولهم بلى آزغهم ٧اهىا ألاعى، ولِـ هظا ٣ِٞ ب

والتي حٗجي ؾُض ألاعيحن، ؤي ؤعى الكما٫ وؤعى  "هاب جاوي "ًدملىن ل٣ب 

 . الجىىب

م هظا الاؾم والىن٠ الظي حؿمذ به مهغ مً  ول٣ض سجل ال٣غآن ال٨ٍغ

٢ضًم الؼمً في ٦شحر مً آلاًاث واإلاىا٠٢ ول٨ً ٟٚل ٖىه ٦شحر مً الىاؽ بط 

ذ لالؾم ٣ِٞ.. مهغا٢خهغ الٟ  .هم واإلاالخٓت ٖلى اللٟٔ الهٍغ

ُ اثْنَتَا " َ فَانْفََجرَْت مِنْه َجَر ِ فَقُلْنَا اضْرِْب بِعََصاكَ اْلح وَِإذِ اْستَْسقَى مُوسَى لِقَوْمِه
هِ وَلَا تَعْ   ّ َبُوا مِْن رِْزِق الل َبَهُْم كُلُوا وَاشْر َ كُّلُ ُأنَاٍس مَشْر َ عَيْنًا قَْد عَلِم ثَوْا فِي عَشْرَة

 60الب٣غة آلاًت  – "اْلَأْرِض مُْفِسدِينَ 
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ُ لِيُْفِسدُوا فِي اْلَأْرِض وَيَذَرَكَ " ُ مُوسَى وَقَوْمَه وَقَاَل الْمَلَُأ مِْن قَوِْم فِرْعَوْنَ َأتَذَر
 ُ ا فَوْقَهُْم قَاهِر  ّ غاٝ  "ونَوَآَلِهَتََك قَاَل َسنُقَتُِّل َأبْنَاءَهُْم وَنَْستَْحيِي نِسَاءَهُْم وَِإن _ ألٖا

 .127آلاًت 

هِ يُورِثُهَا مَْن يَشَاءُ مِْن "  ّ هِ وَاْصبِرُوا ِإّن  اْلَأْرَض لِل  ّ قَاَل مُوسَى لِقَوْمِهِ اْستَعِينُوا بِالل
قِينَ   ّ غاٝ آلاًت  - "عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُت  .128ألٖا

كُْم َأْن يُهْلَِك  قَالُوا ُأوذِينَا مِْن قَبِْل َأْن تَْأتِيَنَا وَمِنْ " ُّ بَعْدِ مَا ِجئْتَنَا قَاَل عَسَى رَب
غاٝ آلاًت  - "عَدُوّ كُْم وَيَْستَخْلِفَكُْم فِي اْلَأْرِض فَيَنْظُرَ َكيَْف تَعْمَلُونَ  . 129ألٖا

ّ تِ " بَهَا ال ّ ذِيَن كَانُوا يُْستَْضعَفُونَ مَشَارَِق اْلَأْرِض وَمَغَارِ َ ال َا وََأْورَثْنَا الْقَوْم ي بَارَكْن
ْرنَا مَا كَانَ يَْصنَُع  ِيَل بِمَا َصبَرُوا وَدَمّ  ُ رَبَِّك اْلحُْسنَى عَلَى بَنِي ِإسْرَائ ّ ْت كَلِمَة َم فِيهَا وَت

غاٝ آلاًت  - "فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرُِشونَ   . 137الٖا

" ِ ةٌ مِْن قَوْمِه  ّ ي ا ذُرِّ ِمُوسَى ِإلّ  عَلَى َخوٍْف مِْن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِْم َأْن يَْفتِنَهُْم فَمَا آَمََن ل
َمَِن الْمُسْرِفِينَ  هُ ل  ّ  . 83ًىوـ آلاًت  – "وَِإّن  فِرْعَوْنَ لَعَاٍل فِي اْلَأْرِض وَِإن

" َ ِ َأكْرِِمي مَثْوَاهُ عَسَى َأْن يَنْفَعَنَا َأْو ن َ لِاْمرََأتِه ّ ذِي اْشتَرَاهُ مِْن مِصْر خِذَهُ وَقَاَل ال ّت 
هُ غَالٌِب   ّ يِل اْلَأحَادِيِث وَالل ُ مِْن تَْأوِ ّ ا لِيُوُسَف فِي اْلَأْرِض وَلِنُعَلِّمَه ن وَلَدًا وَكَذَلَِك مَكّ 

اِس لَا يَعْلَمُونَ  ّ  . 21ًىؾ٠ آلاًت  – "عَلَى َأْمرِهِ وَل َِكّن  َأْكثَرَ الن

ٌ قَاَل اْجعَلْنِي عَلَى خَزَائِِن اْلَأْرِض ِإنِّي حَ "  . 55ًىؾ٠ آلاًت  – "فِيٌظ عَلِيم
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ُ نُِصيُب بِرَْحمَتِنَا مَْن " ُأ مِْنهَا َحيُْث يَشَاء  ّ ّ ا لِيُوُسَف فِي اْلَأْرِض يَتَبَو ن وَكَذَلَِك مَكّ 
 . 56ًىؾ٠ آلاًت  – "نَشَاءُ وَلَا نُِضيُع َأْجرَ الْمُْحِسنِينَ 

" ِ ْ مَا ِجئْنَا ل هِ لَقَْد عَلِمْتُم  ّ ّ ا َسارِقِينَ قَالُوا تَالل ًىؾ٠  – "نُْفِسدَ فِي اْلَأْرِض وَمَا كُن

 . 73آلاًت 

ا قَاَل َكبِيرُهُْم َألَْم تَعْلَمُوا َأّن  َأبَاكُْم قَْد َأخَذَ " ًّّ ُ خَلَُصوا َنجِي ا اْستَيْئَسُوا مِنْه  ّ فَلَم
 َ ْطتُمْ فِي يُوُسَف ف  ّ هِ وَمِْن قَبُْل مَا فَر  ّ ى يَْأذََن عَلَيْكُْم مَوْثِقًا مَِن الل  ّ لَْن َأبْرََح اْلَأْرَض َحت

َاكِمِينَ  هُ لِي وَهُوَ خَيْرُ اْلح  ّ  . 80ًىؾ٠ آلاًت  – "لِي َأبِي َأْو َيحْكُمَ الل

هُْم مَِن اْلَأْرِض فََأْغرَقْنَاهُ وَمَْن مَعَهُ جَمِيعًا"  ّ ؤلاؾغاء آلاًت  – " فََأرَادَ َأْن يَْستَفِز

103 . 

ُلْنَا مِْن بَعْدِ " ِيَل اْسكُنُوا اْلَأْرَض فَِإذَا جَاءَ وَعْدُ اْلَآِخرَةِ ِجئْنَا بِكُْم وَق هِ لِبَنِي ِإسْرَائ
 . 104ؤلاؾغاء آلاًت  – "لَفِيفًا

 . 57َه آلاًت  – "قَاَل َأِجئْتَنَا لِتُْخرَِجنَا مِْن َأْرِضنَا بِِسْحرِكَ يَا مُوسَى"

حُ  ِإّن  فِرْعَوْنَ عَلَا فِي اْلَأْرِض وََجعَلَ " ً مِْنهُْم يُذَّبِ َأهْلَهَا ِشيَعًا يَْستَْضعُِف َطائِفَة
هُ كَانَ مَِن الْمُْفِسدِينَ   ّ  .4ال٣هو آلاًت – "َأبْنَاءَهُْم وَيَْستَْحيِي نِسَاءَهُْم ِإن

" َ ً وََنجْعَل ة  ّ ّ ذِيَن اْستُْضعِفُوا فِي اْلَأْرِض وََنجْعَلَهُْم َأئِم َمُّن  عَلَى ال ِيدُ َأْن ن هُمُ وَنُر
 5ال٣هو آلاًت  – "الْوَارِثِينَ 
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َن لَهُْم فِي اْلَأْرِض وَنُرَِي فِرْعَوْنَ وَهَامَاَن وَُجنُودَهُمَا مِْنهُْم مَا كَانُوا " ُمَّكِ وَن
 .6ال٣هو آلاًت  – "َيحْذَرُونَ

" ُ ّ ذِي هُوَ عَدُوٌّّ لَهُمَا قَاَل يَا مُوسَى َأت ا َأْن َأرَادَ َأْن يَبْطَِش بِال  ّ ُلَنِي َكمَا فَلَم رِيدُ َأْن تَْقت
ِيدُ َأْن تَكُوَن  ارًا فِي اْلَأْرِض وَمَا تُر  ّ ا َأْن تَكُونَ َجب ِيدُ ِإلّ  قَتَلَْت نَْفسًا بِاْلَأْمِس ِإْن تُر

 . 19ال٣هو آلاًت  – "مَِن الْمُْصلِِحينَ 

وا " ُّ ُ فِي اْلَأْرِض بِغَيْرِ اْلحَّقِ وََظن هُْم ِإلَيْنَا لَا يُرَْجعُونَوَاْستَْكبَرَ هُوَ وَُجنُودُه  – "َأّن 

 . 39ال٣هو آلاًت 

نْيَا وََأْحِسْن َكمَا " َ وَلَا تَنَْس نَِصيبََك مَِن الدُّ ارَ اْلَآِخرَة ُ الدّ  ه  ّ وَابْتَِغ فِيمَا آَتَاكَ الل
َ لَا ُيحِّبُ  ه  ّ ُ ِإلَيَْك وَلَا تَبِْغ الْفَسَادَ فِي اْلَأْرِض ِإّن  الل ه  ّ  – "الْمُْفِسدِينَ  َأْحسََن الل

 . 77ال٣هو آلاًت 

هُ ِإنِّي َأخَاُف َأْن يُبَّدَِل دِينَكُْم َأْو "  ّ َب وَقَاَل فِرْعَوْنُ ذَرُونِي َأقْتُْل مُوسَى وَلْيَْدعُ ر
 . 26ٚاٞغ آلاًت  – "َأْن يُْظهِرَ فِي اْلَأْرِض الْفَسَادَ 

يَن فِي يَا" َ َظاهِرِ هِ ِإْن  قَوِْم ل َكُمُ الْمُلُْك الْيَوْم  ّ اْلَأْرِض فَمَْن يَنْصُرُنَا مِْن بَْأِس الل
َشادِ   ّ ا َسبِيَل الر ا مَا َأرَى وَمَا َأهْدِيكُْم ِإلّ  يكُْم ِإلّ  ٚاٞغ  – "جَاءَنَا قَاَل فِرْعَوْنُ مَا ُأرِ

 . 29آلاًت 
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قٗغث قُماء بال٣ل٤ ًجخاخها خحن عؤث ػوظها ٖلى جل٪ الخالت مً 

، ًخ ٗثر في اعجضاء مالبؿه ٣ٞض اعحٗكذ ًضاه، وجىجغ وظهه، ٌٌٗ قٟخُه الٟٕؼ

٤ الضمٕى اإلاخذجغة واضر ظًضا بم٣لخُه، ومً  بٗهبُت، نىجه مسىى١ وبٍغ

 ."ًا عب"و٢ذ للشاوي ًخجهض بدغ٢ت 

 ما ب٪ ًا خبُبي؟ -

 :ؤظاب بهىث مهؼوػ جٓهغ ٖلُه ؤماعاث السىٝ وال٣ل٤

 .باإلاؿدكٟى حٗغى َاع١ لخاصر بالؿُاعة وهى آلان -

 هل ؤعا٣ٞ٪؟ !ًا عبي -

غ بلى اإلابِذ مٗه -
ّ
مئى٪، ٞلغبما ؤيُ  .اب٣ي هىا، وؾإهاجٟ٪ أَل

ا هاخُت الباب ًٖ  .جىاو٫ مٟاجُده وخاٞٓت ه٣ىصه زم هغو٫ مؿغ

لت ٢بل ؤن ًىدكلها مً ٢ل٣ها عهت اإلاىباًل، ٧اهذ ٚاصة  لبصذ ص٢اث٤ ٍَى

 :جترا٢و ٞغًخا ٖلى الُٝغ آلازغ

 .ًا قُمى قُمى ًا قُمى  -

 زحرععععع؟ -

 .ؾُمى ؾُمى ؾُمى -

 مً ؾُمى؟ -

 .بؾالم خبُبي -

 ماله؟ -

 .ؾإ٢ابله.. اللُلت -
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٧اهذ قُماء م٨ّضعة اإلاؼاط بما لم ًضٕ لها ظاهًبا مً التر٦حز، ٞإهملذ 

٦الًما ٦شحًرا ٧اهذ ٢ض اصزغجه لىصر ٚاصة، و٢ض ٧اهذ جىص لى ؤن ٚاصة الخٟخذ 

، وا٦خٟذ بغص "بؾالم.. الِٟؿبى٧ي"مغ هظا الـ بلى قاب مشل مال٪، ووؿِذ ؤ

 :ؾُخي

 .جمام، زلي بال٪ مً هٟؿ٪ -

 ..اهتهذ اإلا٩اإلات

*  *  * 

ىت  لم جضزغ ٚاصة ؤي ظهض في الخجمل، ولم جبسل ٖلى هٟؿها في الٍؼ

ض ؤن  ا مىاؾًبا لئلزاعة ل٨ً للخض الظي ًىاؾب قاًبا ًٍغ
ً
والخبرط، اعجضث قِئ

ىاء طل٪ ٧اهذ جلخٔ الؿاٖت باهخمام وهي ؤمام ًخ٣ضم للسُبت والؼواط، وؤز

ىاء ً بؿٗاصة ما بحن ع٢و ٚو  .مغآتها، جتًز

*  *  * 

ونلذ ٚاصة بلى م٩ان ؾماه لها بؾالم، وما ؤن ونلذ ختى ؤبهغجه 

 .وؾًُما ًبدؿم ٚحر بُٗض

 ..هل هى مىؾم الُىَؾماء؟

 ..إلااطا ال جتزوط اإلاغؤة مً ازىحن؟

ا  ج٣ضمذ بلُه بسُىاث مً ال ًدؿً
ً
ا واز٣

ً
اإلاصخي، ٞخ٣ضم بلحها زابخ

مبدؿًما، احؿٗذ بؿمتها لدكمل ظاهبي ٞمها ووظىخحها، تهلل وظهها ٞغًخا، 

 
ً

 .واخمغ زجال

و٢ٟا مخجابهحن ًدباصالن هٓغاث بالخب جلهبذ، ٢بل ؤن جمض بلُه ًضها 

بالؿالم، لخخٟاظإ به ًجظبها مً ًضها لخٛىم بحن طعاُٖه في خًً الخاٖذ 
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مً ظغؤة وتهىع، بل٠ُ ؤبٗضث هٟؿها ًٖ مدُِ طعاُٖه،  هي له بما ُٞه

 :وجمخمذ بصجل وزضًً يغبهما الضم الؿازً

 ٠ُ٦ خال٪؟ -

 .اهٓغي للٟغخت بُٗجي وؤهِذ حٗلمحن ٠ُ٦ خالي -

 .هٓغث، هٓغث باهخمام، هٓغث بضهكت

 ..احؿٗذ ُٖىاها

 ..ٞٛغ ٞاها

زغة عؤؾه، لم ٨ًض بؾالم ًترظم حٗابحر وظهها ختى قٗغ ببروصة جالمـ ما 

ا واإلا٩ان 
ً
و٢بل ؤن ًلملم قخاث جغ٦حزه لِؿخىٖب ألامغ، وظض الٓالم خال٩

 .ًضوع، وألاعى جخإعجر جدذ ٢ضمُه، وزُل بلُه ؤهه ؾم٘ ٚاصة جهغر

ا بزغ يغبت لم جخدملها عؤؾه مً مؿضؽ مد٨ىمت  ًُ زّغ ٖلى ألاعى مٛك

 .٢بًخه صازل ًض.......... مال٪

خدـ ؤزغ الخُاة في ؤهٟاؽ بؾالم، نغزذ ٚاصة، وبغ٦ذ ٖلى ألاعى ج

ت، هٓغث بلى مال٪ بٟٕؼ مً وعاء صمىٖها غ في هىمت بظباٍع
ّ
 .ٞىظضجه ٌصس

 ..ال جهض١ ؤهه ٌٛاع ٖلحها بلى خض ًغج٨ب ُٞه مشل هظه الخما٢ت

 ..ال جضعي ٠ُ٦ ٖٝغ بم٩اجها

 ..هل ٧ان ًغا٢بها؟

 .؟وهل ٧ان ٌٗلم بإمغ بؾالم مً البضاًت ؤم ال

 ٗلخه ًا مجىىن؟ما هظا الظي ٞ -
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ؤهمل الغص ٖلحها، وؤقاع بلى ؤخض ًيخٓغه صازل ؾُاعة واعاها الٓالم، 

ا، وجغظل ًٖ الؿُاعة، لخبهغه  ًٖ ٞإ٢بل آلازغ بؿُاعجه بزغ بقاعة مال٪ مؿغ

ذ ٖلى وظه ؾاث٤ الؿُاعة  :ٚاصة ٢بل ؤن حكٗغ بضواع ًهُبها، ٣ٞض حٗٞغ

 ًىوـ؟ -

ن ًدىاو٫ الغظالن الجشت هٓغ بلحها ًىوـ بمالمذ خاصة ظاصة، ٢بل ؤ

 .اإلاٟترقت ٖلى ألاعى وبل٣ائها ٧الؼ٦ُبت في قىُت الؿُاعة

 ."٢الها ًىوـ"اهُل٤ ؤهذ، وؾإواُٞ٪ بٗض ؾاٖت.  !ٖمغ -

 ."اؾخٟؿغث ٚاصة"ٖمغ؟؟  -

ت ُٖكت، وهٟش صزاجها ظملت  ججهض ًىوـ، وؤقٗل ؾُجاعة ججٕغ مجها ظٖغ

 :في الهىاء ب٣ىة

 .حٗا٫ معي، ؾإٞهم٪ ٧ل شخيء -

لً ؤطهب مٗ٪ ألي م٩ان، ماطا ٞٗلذ بةؾالم؟ وبلى ؤًً ؤزظجمىه؟ لً  -

 .ؤؾ٨ذ ٖلى هظا ألامغ

٤ٟ ًسبرها  بظ٫ ًىوـ مجهىًصا ٚحر ٌؿحر في تهضثتها لدؿخىٖب، َو

بالخ٣ُ٣ت بىبرة ظاٞت جدمل بحن َُاتها ألاسخى ٖلى خالها والخؼن ٖلى 

 .نض٣ًه ومغاعة الهبر ٖلى ألازظ بشإعه

ت الخد٣ُ٣اث مىخبًها مخدًٟؼا ٧ان ًىوـ ًىم ٌؿ خجىب ؤلاعهابي في ٚٞغ

ٌسجل ٧ل ٧لمت جسغط مً ٞمه بض٢ت وجغجِب مُبٕى ٖلُه َبٗه بد٨م ٖمله 

٦ًابِ باإلياٞت بلى اهخمام جدٟؼث مٗه ٧ل زالًاه، و٧ان مً مجمل 

ها مً ٞم ؤلاعهابي والتي ؤزٟاها ًىوـ ًٖ باقي ٍٞغ٤  اإلاٗلىماث التي اهتٖز

ا بىؾاثل الاجها٫ وال٨مبُىجغ ٌٗمل ٦دل٣ت الخد٣ُ٣اث هى ؤن 
ً
شسًها مدتٞر
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ونل بحن ؤًٖاء الجماٖت و٢اصتها، باإلياٞت ؤهه ناثض للبىاث الباجؿاث 

ىص  حرهً ممً هً ٖلى اؾخٗضاص ؤن ًتر٦ً بُىتهً ٖلى بزغ ٖو مً ٖىاوـ ٚو

٧اطبت بالؼواط جاعة وبالٗمل اإلاغبذ جاعة ؤزغي، لُيخهي بهً اإلاُاٝ بلى جضٞئت 

حن ُٞما ٌؿمىهه بى٩اح الجهاصٞغا  .ف الخ٨ٟحًر

ل٨ً ؤمًغا ؤزاع صهكت ًىوـ ٢ضع ما ؤزاع ٢ل٣ه، وهى خحن بضؤ الخجؿـ ٖلى 

خؿاب الِٟـ بى٥ الظي ؤزبره به ؤلاعهابي، وظض مً يمً ٢ىاثم ألانض٢اء 

ه بك٩له واؾمه، هى ٚاصة  .ٖىض طا٥ ؤلاعهابي ناثض البىاث شسًها ٌٗٞغ

ا لهض٣ًه جًمىذ زُت ًىوـ للىنى٫ ب
ً
ٟ  مٍؼ

ً
لى هظا الصسو صزىال

ونض٤ً الكهُض زالض، هى الى٣ُب ٖمغ، والظي حّٗغٝ ٖلى ٚاصة ُٞما بٗض 

باؾم مال٪، ٧اهذ مهمت ٖمغ مسخهغة ومدضصة وهي الىنى٫ بلى هاجٟها، 

وبالُب٘ لم ًجض ؤي ٖىاء في صٖىتها بلى الٗكاء بم٩ان عوماوسخي زالب، و٧ل 

م، و٢ض ما ٧ان ًدخاظه هى الىلىط بلى  هاجٟها اإلادمى٫ وهىا ًإحي صوع ٦ٍغ

جد٤٣ له طل٪ بظ٧اء خحن عجب للم٣ابلت هى وؤخض ػمالثه الًباٍ، طا٥ الظي 

جى٨غ في هُئت ؤخض الٗاملحن باإلاُٗم خحن ؤُٖاه ٖمغ هاجٟه مصخىًبا بهاج٠ 

ض لصخيء ؤن ًهٝغ اهدباهها ٖىه، ل٨ً في  ٚاصة خحن ؤزبرها بإهه ال ًٍغ

م مىخًٓغا ونى٫ هاجٟها لُباقغ ما ًجُضه مً ٞ٪  الخ٣ُ٣ت ٧ان ناخبهما ٦ٍغ

قٟغجه وه٣ل بُاهاجه والخجؿـ ٖلُه، ومً زم الخجؿـ ٖلى هاج٠ بؾالم 

 .ًٖى الجماٖت ؤلاعهابُت
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ٗض بٗشت هبي هللا ببغاهُم بلى ٢ىمه البضو آلاعامُحن، جدب٘ مىبتهم وب٢امتهم ب

 .ٞضٖاهم في بلضه ألانل الٗغا١، وهاظغ لُضٖىهم بدغان ومجها بلى ٞلؿُحن

ولم ًم٨ض بٟلؿُحن بال ؾىىاث ٢الثل ٢بل ؤن ٌٗتزم الهجغة بلى مهغ. 

ا ل٣باثل آلاعامُحن _ ؤبىاء ظيؿه ٖ ا بضوًٍ
ً
لُه الؿالم _، ٢ض وطا٥ ألن جدالٟ

٣ضوا الٗؼم والىُت ٖلى ٚؼو مهغ، طا٥ البلض ألامحن، ؤعيها  جدالٟىا ٖو

م  .زهبت، وزحرها ٦شحر، وقٗبها َُب ال٣لب لحن الجاهب، مدؿامذ ٦ٍغ

بضؤث ال٨ٟغة ٖىضهم خحن صزل آلاعامُحن ؤٞغاص مخٟغ٢ت مكغطمحن ظاجٗحن 

ولٛت آلاعامُحن،  شخاطًً مً ٢باثل ٣ًا٫ لها ٖمال٤ُ جىدضع مً وؿل وظيـ

ىا ٖلى ؤعيها، وجاظغوا،  ال قإن لهم وال ٢ُمت، ًُلبىن ال٨ؤل واإلاإوي، ٖٞغ

ضة  مٗىا في خُاة مً الِٗل ٚع وؾغ٢ىا، وجهبىا، وج٩ازغوا ُٞما بُجهم، َو

ٌؿحرة، ونض١ ٖؼمهم ٖلى الاؾدُُان بإعيها، و٢ض ٧ان الٗمال٤ُ ٢بل طل٪ 

ا مً ؾ٨جى الباصًت، ٞجٗلذ ال
ً
باصًت ؤظؿاصهم نلٟت زكىت، بضًوا ؤظالٞ

ىا الؿغ٢ت والجهب وال٣خل، وحؿلخىا في  و٢غم الجٕى بُىجهم ٞاختٞر

٤ ومغجؼ٢ت، ٞامخل٨ىا ؾىاٖض مضعبت، و٢لىًبا ٢اؾُت  ٖهاباث ٣٦اَعي ٍَغ

ا، وظٗل الكغ٥ 
ً
ػاصها ال٨ٟغ ٚالْت ونٟا٢ت، وؤ٦ؿبتهم الخغوب زبرة وجٟى٢

 .دجغمً ٢لىبهم ْالًما ؤؾىص ال جلحن بطا الن ال
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ا وؾىاٖض ال جًُغ بلى  ًُ حن ٢لًبا خاه وعٚض الِٗل بمهغ ؤ٦ؿب اإلاهٍغ

ا، طا٥ ما جغظمه ابً زلضون في م٣ضمخه الكهحرة  ًٗ ا وصٌ ًٗ ب خمل ؾالح، َو

خحن ؤّنل لٗمل الاظخمإ ُٞما ؤؾماه و٢تها بٗلم الٗمغان، و٧ان ُٞما ؤزبر 

ٖلُه مً  وخلل ؤن ؾا٦جي الٟالة والسُام مخىخكىن قغؾىن ُٞما ُظبلىا

زُغ مدض١ ًدىم خىلهم ما بحن ٢بُلت ٚاثغة ؤو وخل ٧اؾغ ؤو َحر ظاعح 

بٗىا بُب٘ الخىزب وال٣خا٫، ٖلى ٨ٖـ وصاٖت ولحن ؾا٦جي اإلاضن 
ُ
ٞبظل٪ َ

والخًغ، ٩ٞلما ػاص السحر والغزاء وؤمً الىاؽ واَمإهىا، ؤهملىا السىٝ 

 .وؤمىىا الخغب، وناعوا بلى ألالٟت واللحن والؿماخت

اة الٗمال٤ُ ختى  حن ٧الًخا، ًىم هجمذ ٢باثل الٖغ ؤحى ًىم ٖلى اإلاهٍغ

آلاعامُحن اإلاكغ٦حن ٖلى مهغ مً بىابتها الكغ٢ُت، هجمت ظاجٗت همجُت، 

هاالء الٗمال٤ُ اإلاكغ٦حن الظًً ونٟهم ماهدُىن اإلااعر اإلاهغي خحن ؤعر 

 
ً

ش مهغ باله٨ؿىؽ، ولم ًلبشىا بال ٢لُال ختى لخل٪ الخ٣بت ال٣اجمت مً جاٍع

 ..ونلىا ٧الجغاص بلى ألاعى اإلا٣ضؾت

ٞٗازىا في الضًاع ٞؿاًصا، وجهبىا زغواتها، و٢خلىا الغظا٫، واؾخٗبضوا 

 .اليؿاء، وخغ٢ىا اإلاضن، وؤجلٟىا وؤٞؿضوا اإلاٗالم والٟىىن 

 ..ونل صوؿهم بلى ؤعى مى٠

ظٗلذ ؤمحرة مى٠ ج٣ُ٘ ألاعى بجىاخها صازل ٢هغ مى٠، ٚابذ ؤزباع 

اة الٗمال٤ُ مً ؤن  ػوظها ؤمحر مى٠ هى ومً زغط مٗه لغصٕ ؤ٢ضام الٖغ

 .جضوـ ألاعى اإلا٣ضؾت
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جغي "طهب ال٣ل٤ بها، وجم٨ىذ مً هٟؿها الغ٣ُ٢ت الهىاظـ والىؾاوؽ 

ًغا وهي جيخٓغ بكاعة ٖىصة ػوظها مىخهًغا بٗض "ما ألامغ؟ ، مطخى الى٢ذ مٍغ

مت والظ٫ والسؼي  اة مغاعة الهٍؼ  .ؤن ؤطا١ الٖغ

ء جضٖى هللا السال٤ الىاخض، عب مهغ وعب بصَعـ بإن جىظهذ بلى الؿما

ًدٟٔ ؤعيه اإلا٣ضؾت، بلى ؤن جُاًغث بلى ؤطهحها ؤنىاث ظلبت ٢ُٗذ ٖلحها 

 :نلىاتها، ٞى٢٘ ال٣ل٤ في ٢لبها، وج٨ضع نٟى وظهها الغاث٤ الجمُل

 ما ٧ل هظه الجلبت؟ -

 ....جل٪ ظلبت ال مٗجى لها ٚحر ؤن

 .محرة.. مىالحيمىالحي ألامحرة.. مىالحي ألا  -

 .٧ان طا٥ نىث ونُٟتها وهي جمسغ صعط الؿلم في ٕٞؼ وطٖغ

 ما ألامغ ًا حي حي؟ -

و٢ٟذ الىنُٟت حي حي حؿدىض ٖلى باب ظىاح ألامحرة، وهي جلهض م٣ُىٖت 

 :الىٟـ، والضمٕى بُٗىحها

اة ٖلى مكاٝع خض٣ًت ال٣هغ - اة ًا مىالحي، الٖغ  .الٖغ

 الااااا، ماطا ج٣ىلحن؟ -

ظىاًبا ٚحر صمٕى اجهمغث مً ٖحن حي حي، ٞا٢تربذ مجها ب٣امت  لم جخل٤

 :قامست، وزُىاث زابخت

ال جسافي، ؾُضٞجهم ػوجي ببًُ جل٪ الخض٣ًت التي صوؿتها ؤ٢ضامهم  -

 .ال٣ظعة، ال جسافي

ش،  ال نىث الؼمجغة والهٍغ لم ج٨ض جخم ٧لماتها ختى اػصاصث الجلبت، ٖو

ا ؤن جل٪ ألا٢ضا
ً
م ال٣ظعة ٢ض صزلذ بلى ال٣هغ حٗشى به ٞٗلمذ ألامحرة ٣ًُى
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ذ حٛل٤ باب ظىاخها وابخٗضث ٖىه  ، ٞإؾٖغ
ً

ٞؿاًصا وؾغ٢ت وجهًبا وج٣خُال

 .زُىاث جتر٢ب في زٝى جمل٪ ٢لبها

 ..لخٓاث جمغ

ا، ل٨جها الػالذ مخداملت مخماؾ٨ت
ً
 ..٢لبها ٣ًٟؼ مً م٩اهه زٞى

ُه ل ُٓهغ نغزذ حي حي بزغ ع٧لت ٖىُٟت ٞخدذ الباب الطسم ٖلى مهٖغ

ٌ الٗٓام نل٠ الىظه ٢بُذ اإلاىٓغ، وهى  زلٟه ٞاعؽ ضسم الجشت ٍٖغ

اء ؤلابل غ والغطاط ًخُاًغ مً ٞمه ٦ٚغ صسغ ٦سجًز  .ًىسغ َو

كت ججٗل مً ظؿضها  قٗغث ألامحرة بالبروصة ججخاح ونُٟتها، وبالٖغ

الض٤ُ٢ ًترا٢و ٚهًبا ٖجها، ٞغبدذ ألامحرة ٖلى ٦خٟها جُمئجها، زم بخإ٠ٞ 

ه ومً هٓغث بلى ال ٟاعؽ الٗمل٣ُي وبلى ظماٖت الجىىص خىله، ٟٞهمذ مً ٍػ

الخٟاٝ ؤٖىاهه ؤهه ٢اثض ٞحهم، ٣ٞالذ بما ظبلذ ٖلُه مً ٖؼة هٟـ 

ائهم حن و٦بًر  :اإلاهٍغ

ما هظا ؤحها البضوي الهل٠؟ ؤلم حٗلم٪ ؤم٪ بإال جهجم ٧البهاثم ٖلى  -

 مساصٕ الؿُضاث؟

 :ٖهالتهب وظهه خغًظا، ٣ٞض ؤهاهخه وهى وؾِ ؤجبا

 .ال لم حٗلمجي -

بالُب٘، ٠ُ٦ ؾخٗلم٪ وهي ال جدؿً ٚحر خلب الٛىم وخمل عوثهم  -

 .ٞى١ عؤؾها

ا.. ؤهِذ بطن ألامحرة، ؤمحرة مى٠ الجمُلت -
ً
ا خؿى

ً
 .خؿى

خه مً 
ّ
ذ هدى ؾ٠ُ مٗل٤ بالجضاع وؾل ا٢ترب مجها زُىجحن، ٞإؾٖغ

 :ٚمضه
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ا بدٓحرة الب - ًٗ  .٣غٚاصعوا ٢هغي ٞىًعا ٢بل ؤن ؤصٞى٨م ظمُ

 :٢ه٣ه اله٨ؿىسخي

 .لى ٧ان لؼوظ٪ عب٘ شجاٖخ٪ إلاا نغر ٧اليؿاء ؤمامي ٢بل ؤن ؤطبده -

اٚخاْذ ألامحرة وهجمذ ٖلُه، ل٨ً يغبت زبحرة مً ؾُٟه ؤَاخذ 

 :بالؿ٠ُ مً ًضها الغ٣ُ٢ت

غي َا٢خِ٪ للُل، اللُلت ؾخضٞئحن مسضعي -  .ٞو

 .اظٗل ًض٥ ال٣بُدت جلمؿجي وؾإظٗل٪ حؿبذ في صم٪ الىتن -

 :زم هٓغ بلى ؤٖىاهه هاصًعا

 .زظوها بلى ٢هغ مل٨ىا، واخملىا بلُه ٧ل ما َاب بهظا ال٣هغ -

اؾخدب لله٨ؿىؽ ألامغ ٖلى خ٨م مهغ الضهُا في ههٟها الكمالي، 

ا وؤ٢امىا آللهتهم مٗابض وهُا٧ل وملئىها بال٨هىت لُضوؿىها 
ً
وهّهبىا لهم مل٩

جٗلىا للكغ٥ مٗبًضا ومسجًضا ٖلى ؤعى ؤلاله. .  مهغ. في خحن مل٪ ٍو

ىن ٖلى الهُٗض.. مهغ الٗلُا.. بىهٟها الجىىبي  .اإلاهٍغ

خُجها جل٣ى هبي هللا ببغاهُم ؤمغ الؿماء بالهجغة بلى ؤعى هللا مهغ، 

لضٖىة وهضاًت بجي ظيؿه مً آلاعامُحن اله٨ؿىؽ. ٞكّض الغخا٫ ويغب 

 .ؤ٦باص ؤلابل بلى مهغ

مً ملى٥ اله٨ؿىؽ،  وجؼامً صزى٫ زلُل الغخمً مهغ ػمً ؤو٫ مل٪

ؿمٗىن مىه ختى ٢طخى هللا  ؿم٘ مجهم َو ٞمطخى زلُل الغخمً ًضٖىهم َو

ؤمغه بٗىصجه مً خُض ؤحى، ٞدّملىه _ٖلُه الؿالم_ بالُٗاًا والهضاًا مً 

ت مامىت  ىم، وػاصوا ٞى١ طل٪ ؤن وهبىا لؼوظخه ؾاعة ؤمحرة مهٍغ زضم ٚو

إة ألاؾغ  .و٢ٗذ جدذ َو



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

223   
 

  

ت مشحرة لل٣ ل٤، جاع١ مًاظٗهم وج٨ضع نٟى هٟىؾهم، ٧اهذ جل٪ اإلاهٍغ

٣ٞض ٧اهذ ؤبُت ٖهُت، ٞسكاها مل٪ اله٨ؿىؽ مً ؤن ج٨ىن قغاعة جىضل٘ 

ىن لُُالبىا بشإعهم وؤعيهم وجُهحر  لخ٠ خىلها اإلاهٍغ مجها هاع جإ٧ل مل٨ه، ٍو

ؤعى مهغ مً صوـ اله٨ؿىؽ اإلاكغ٦حن، ٞما اؾخ٣غ عؤحهم بال ؤن ًخسلهىا 

، وبظل٪ ًإمىىن قغها خحن حٛاصع ؤعى مهغ م٘ مجها بإن ؤهضوها بلى ؾاعة

 .زلُل الغخمً وػوظخه

م،  ت الكابت ُٞما إلاؿخه مجها مً َب٘ ٦ٍغ ؤخبذ ؾاعة جل٪ ألامحرة اإلاهٍغ

 .وجىخُض هلل زالو، وؤزال١ ال جل٤ُ بال بإمحرة

ت اإلاىخضة باهلل ؾىي   ..لم ج٨ً جل٪ ألامحرة اإلاهٍغ

اق  ..ذ ٖلى ؤعيهاؤمحرة مضًىت مى٠ اإلا٣ضؾت التي ولضث ٖو

 ..هاظغ

 ..ظضة الٗغب

 ..وؤم ألاهبُاء

مًذ الؿىىن وزلُل الغخمً ًضٖى بالىلض، ج٣ضم الٗمغ بؿاعة، واختر١ 

٢لبها ٖلى خا٫ ػوظها الظي ًخى١ بلى الىلض، ٞبٗض ُٖٓم بنغاع مجها اهتهذ 

بتها بإن ًتزوط جل٪ الكابت اللُُٟت اإلاىخضة لخلض له  بلى ببغاهُم ًجز٫ ٖلى ٚع

 مً نلبه ؾُمؤل ولًضا
ً
ض زلُله بإن وؿال ض عبه بط ٖو خد٤٣ به ٖو ، ًغزه، ٍو

غر مل٨ه وهبىجه  .الضهُا ٍو

ت بإمغ عبه، ٣ٞض اعجايها هللا ػوًظا  جؼوط زلُل الغخمً مً هاظغ اإلاهٍغ

لىبُه بما جدمل بحن ظىباتها مً خب هلل، ونض١ ٖباصجه، وخؿً جىخُضه، 

حن  .قإجها قإن آبائها وؤظضاصها اإلاهٍغ
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ولضها زلُل الغخمً ِب٨غه وهى ابً ؾخت وزماهحن ؾىت، ولضث هاظغ وؤ

ا، ؤبىه هبي وزلُل الغخمً.. مل٪، وؤمه ٖابضة هلل ٢اهخت.. ؤمحرة، ٞىعر  ًٗ عيُ

 .في صماثه الىبىة والخ٨مت واإلال٪ وخب هللا

طا٥ الغيُ٘ طو الكإن الُٗٓم، الظي ؾحرر اإلال٪ والىبىة، لم ٨ًً 

لم ج٨ً حؿغي في ٖغو٢ه بال صماء مباع٦ت.. صماء لُىلض بال مً عخم ُٖٓم، و 

حن  .اإلاهٍغ

وبمىلضه ناع زلُل الغخمً مً الٟغح في ٚاًت، ٞإؾمى ولُضه بةؾماُٖل 

، مغث ؾىت و٧ان طا٥ خحن جل٣ى ببغاهُم "ؾم٘ بًل التي بمٗجى ؾم٘ هللا"ؤي 

ٖلُه الؿالم ؤمغ الؿماء بإن ًإزظ الغيُ٘ وؤمه بلى الىاصي ٚحر طي ػعٕ ٖىض 

ِذ هللا الخغام و٦ٗبخه. ول٨جها صاثًما هي هٟـ زلُل الغخمً التي ال ججٕؼ ب

ا خلًُما ؤواًها
ً
 .وال ج٣ىِ، ٣ٞض ٧ان نّض٣ً

ٞاع٢ذ ؾاعة هاظغ وابجها ٖلى خؼن، ٣ٞض ؤخبتها وآوؿذ بلحها وآزتها في 

 .هللا، ل٨جها هؼلذ ٖىض ؤمغ هللا وؾلمذ حؿلُما

اح، ال ػعٕ، ال ماء، ال ؤهِـ الغما٫ في ٧ل م٩ان، ال نىث ٚحر نٟحر ال ٍغ

ا ٖلى عبىة، 
ً

ك وال وهِـ بالىاصي ٚحر طي ػعٕ، ٞبجى لهما زلُل الغخمً َٖغ

 بها ماء، زم جغ٦هما خُض ؤمغه هللا 
ً
ووي٘ بحن ًضحها ظغاًبا ًدىي جمًغا وؾ٣اة

 .ٖىض البِذ اإلادغم

 بلى مً ج٩لىا ًا ببغاهُم؟ -

 .لُٛاصع، ه٨ظا ٧ان ؤمغ هللالم ًدغ ببغاهُم ظىاًبا، ؤوالها ْهغه ومصخى 

 بلى مً ج٩لىا ًا ببغاهُم؟ -

 .لم ًغص
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ا قٗغث هاظغ بإن هظا الىبي الغخُم، وهظا اإلال٪ الُٗٓم، وطا٥ 
ً
٣ًُى

ا هلل مً ؤظل الىلض لً ًتر٦هما بال ٖلى  ًُ ألاب الظي ٢طخى اللُالي ؾاظًضا با٦

 .مًٌ، لً ًتر٦هما بال بإمغ مً هللا

 ءهللا ؤمغ٥ بهظا؟ -

 ."عص ببغاهُم بازخهاع قضًض ولم ًؼص ٖلحها ب٩لمت" وٗم. -

ا 
ً
ٞغّصث ٖلُه هاظغ عًصا لً ًيسخي. خحن ؾم٘ زلُل الغخمً عصها ٖلم ٣ًُى

إلااطا هي مً صون وؿاء الٗاإلاحن، ٖلم خ٨مت هللا التي ا٢خًذ ؤن جلض هي طا٥ 

الىلض ُٖٓم الكإن، عؤي ببغاهُم بُٗيُه طا٥ ال٣لب اإلاىخض وجل٪ الىٟـ 

 .وهظه الٗابضة اإلاخى٧لت الهابغة

 .اهُل٤ ٞةن هللا لً ًًُٗىا -

ا م٘ ؤن ٧ل ما خىلها ًجب ؤن 
ً
لم ججٕؼ هٟؿها مً ؤمغ هللا، لم جسل قِئ

٣اعب وسٗابحن  جسكاه، صخغاء ظغصاء، ال َٗام وال ماء، وخىف ٧اؾغة، ٖو

 .الصٚت، ولهىم ٚاثغة

 مً خُض ًبهغ ػوظخه وعيُٗه وهي ال 
ً
 جى٠٢ زلُل الغخمً ٢لُال

٘ ًضًه بلى الؿماء ًىاجي عبه  :جبهغه، بٗحن ماظذ ٞحها ماء الضمٕى ٞع

تي بىاص ٚحر طي ػعٕ.. ٖىض بِخ٪ اإلادغم.. عبىا "  - عب بوي ؤؾ٨ىذ مً طٍع

ل٣ُُمىا الهالة.. ٞاظٗل ؤٞئضة مً الىاؽ تهىي بلحهم، واعػ٢هم مً الشمغاث 

 .."لٗلهم ٌك٨غون

والُٗام، نغر الغيُ٘ مً مغث ألاًام ٖلى هاظغ وعيُٗها، هٟظ اإلااء 

 .الجٕى والُٗل، ٞما ٧ان مجها بال ؤن حٗل٣ذ بالؿماء جضٖى هللا وجهلي
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جى٧لذ ٖلي هللا ولم جخىا٧ل ٖلُه، حٗلم ؤن الؼع١ ًدخاط بلى الؿعي، 

٣ُٟٞذ حؿعى بحن ظبلي الهٟا واإلاغوة في ؤقىاٍ ؾب٘، ج٠٣ ٖلي ٢مت ٧ل 

خل٪ الغما٫ التي ٞاع٢تها ظبل لخبهغ ؤزغ الخُاة ُٞما خىلها مض البهغ ب

 .الخُاة

ا مً الؿماء 
ً
جل٪ ألامحرة التي ؾم٘ هللا صٖاءها واؾخجاب، وؤعؾل لها مل٩

ُمئجها ٫، لُبكغها ٍو
ّ
 .مجز

ت التي جٟجغث جدذ ٢ضمي ولُضها ماء ػمؼم ٞجٗلذ جدُِ  جل٪ اإلاهٍغ

 ."ػمؼم"خىله التراب وجؼمه ختى ناع اؾم البئر 

ت ألانل ٣ًا٫ لها ظغهم _ مغث ألاًام خحن ؤبهغ هٟغ مً ٢ بُلت مهٍغ

ت ٢ضًمت حٗجى مهاظغي الخضوص_ َحًرا ًدىم في الؿماء،  وظغهم ٧لمت مهٍغ

ٞشاعث صهكتهم بط ؤن هظا الُحر ال ًدىم بال خى٫ ماء، وُهم ٢ىم جغخا٫ 

ىن هب٘ ماء في هظا اإلا٩ان،  ىن الباصًت ًٖ ْهغ ٢لب وال ًىظض ُٞما ٌٗٞغ ٗٞغ َو

 .ؾلىا مً ًإحي لهم بسبر هظا الُحرٞما ٧ان مجهم بال ؤن ؤع 

ً مً الٗمال٤ُ _ الظًً مجهم ٖمال٤ُ مهغ  ا م٘ هٍٟغ
ً
٧ان طا٥ متزامى

اله٨ؿىؽ _ ٢ض يلذ بٗحر لهما وظٗال ًبدشان ٖجها خحن ؤبهغا الُحر ًدىم 

 .في الؿماء، ٞما ٧ان مجهما بال ؤن ؤجُا مىي٘ الُحر لُىٓغا ألامغ

 .في حجغ ؤمه ٞما وظض الجمُ٘ ٚحر بئر ماء، وعيُ٘

ت ٌؿخإطهىن مجها اإلا٨ىر بالجىاع خى٫ هب٘  ؤ٢بل الجمُ٘ ٖلي هاظغ اإلاهٍغ

اإلااء، ظغهم و٢بُلت الٗمال٤ُ، وؾإلىا ٖمً خٟغ البئر، ٣ٞالذ ؾلُمت 

 :الىٟـ صخُدت ؤلاًمان

 .هى ؾ٣ُا هللا -
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حن، ؾلُلت اإلالى٥ وألامغاء بال ؤن وا٣ٞذ وؤهؼلتهم  ٞما ٧ان مً بيذ اإلاهٍغ

٦ 
ً
ؼة الىٟـ جملي مجزال اء ؤلاماعة ٖو ًما، وظٗلذ بما َبٗذ ٖلُه مً ٦بًر ٍغ

 :ٖلى الجمُ٘ قغوَها

مغخًبا ب٨م ظىاعي، ل٨م ألاعى واإلااء جيخٟٗىن بها، ل٨ً اٖلمىا ؤن  -

 .لؤلعى واإلااء ؾُض، ٞاألعى واإلااء لي والبجي

ب٘ وهى ؤن مً خٟغ بئًرا ناع 
ّ
ٝغ ُمخ ُٖ ٞىا٣ٞىا وطا٥ ؤن في هظا الٗهض 

 
ً
 .ا ٖلحهامل٩

ة زلُل الغخمً جخد٤٣، وبالىاصي ًطج بالٗماعة والخُاة، ى وبطا بضٖ

ٗلم الىاؽ الؼعاٖت 
ُ
حن ح وظٗلذ هاظغ بٗلمها الظي حٗلمخه ٖلي ًض اإلاهٍغ

ي 
ّ
ىا ُٞما جإح واإلاضهُت وما ج٣ىم ٖلُه الخُاة مً ٖلىم صهُا وصًً، بط ؤجهم ٖٞغ

ؿُت ومجها ب ت ٧اهذ ٖلى الخىُُٟت ؤلاصَع لى الخىُُٟت ؤلابغاهُمُت ؤجها مهٍغ

ا، ُٞا٢ذ  ًُ ا عا٢
ً
التي ؤحى بها ػوظها، ٞؿمٗىا مجها وعؤوا ٣ُٖضة ؾمدت، وصًى

ض، وه٨ظا هُإث هاظغ ؾا٦جي م٨ت الجضص، ٞؿّهلذ مهمت  هٟىؾهم بلى اإلاٍؼ

٘ ٢ىاٖض البِذ  الضٖىة ٖلى ػوظها زلُل الغخمً خحن ػاعها ُٞما بٗض لحٞر

ذج البِذ الخغام ٦ ما حجه مً ٢بل بصَعـ ٖلُه الؿالم التي اهضزغث ٍو

حن ال٣ضماء  .وؤجباٖه ٖلى الخىخُض مً اإلاهٍغ

ت ال٣اصمت بحن الُمً بلى الكام في ٚضّوها  غظذ ال٣ىاٞل الخجاٍع ٖو

خاظغون ُٞما خملىا مً  وعواخها بلى ظىاع ػمؼم ًتزّوصون باإلااء والُٗام، ٍو

 .ؾل٘ وبًاٖت

مً عاختهما وؤمجهما ٚاًت ٞجٗل الجمُ٘ في زضمت هاظغ وولضها، وظٗلىا 

 .ال ٌٟٛلىن ٖجها
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ا ًبلٜ مً الٗمغ زالزت ٖكغة ؾىت، ٧ان طا٥  ا ٢ىًٍ
ً
قّب بؾماُٖل وناع ٞخ

 بلحهما بكغي 
ّ

خحن ػاعهما زلُل الغخمً بٗض ؤن جا٢ذ بلحهما هٟؿه، وػٝ

مىلض بسخا١ مً ػوظخه ؾاعة، ٟٞغح لظل٪ بؾماُٖل ؤًما ٞغح ؤن ناع له 

ا مً جل٪ الؿُضة الغ 
ً
٣ُ٢ت التي ؤزبرجه ٖجها ؤمه هاظغ بإجها هي التي ٖىذ ؤز

قضًض الٗىاًت بإمه هاظغ ًىم وهبها لها مل٪ اله٨ؿىؽ بمهغ، ٞىظض 

ا نلًبا، ؤخؿيذ هاظغ جغبِخه ٦ما جغبذ هي  ا ٢ىًٍ ًُ ببغاهُم ولضه و٢ض ناع ٞخ

ٖلى ؤعى مهغ، وظٗلذ حكٛل هٟؿها بخٗلُم وجدُٟٔ ابجها ٦الم هللا 

ٟٞغح لظل٪ ببغاهُم ؤًما ٞغح، ٚحر ؤهه ؤعجب بهاظغ خحن  وحٗالُم الخىُُٟت،

اجه، ؤمحًرا في  ا في جهٞغ
ً
عؤي ؤن ولضه ٞاعؽ شجإ، ال ًساٝ وال حهاب، مل٩

ا باؾخئىاؽ السُل  ًٗ بٕر في عمي الؿهم، و٧ان مىل ؤزال٢ه، حهىي الهُض، ٍو

ت التي تهابها ٢لىب الٟغؾان، ٩ٞان بؾماُٖل ُٞما ٖلمىا ؤو٫   الىخكُت البًر

مً اؾخإوـ السُل وع٦بها، ٞاهضهكىا واعجاٖىا خحن ؤبهغوا بؾماُٖل بٗض 

ُٚاب له َا٫ وؾِ البراعي ٌٗىص عا٦ًبا ْهغ خهان بغي، وما ٧ان ؤخض مجهم 

ت مً  ًجغئ ٖلى الى٢ٝى ختى بجاهب ؤخضها إلاا ظبلذ ٖلُه هظه السُل البًر

 .وخكُت وجمغص

ان ما ػاًلهم بط ؤزبرتهم هاظغ بإ ن ابجها وال ق٪ ٢ض ل٨ً العجب ؾٖغ

ـ  حن الظًً وعزىها ًٖ ؤبحهم وهبحهم بصَع وعر خب السُل ًٖ ؤزىاله اإلاهٍغ

ىن السُل وع٦بىا ْهىعها في ٖمل وفي  ٖلُه الؿالم، ٣ٞض اؾخإوـ اإلاهٍغ

 .ػعٕ وفي خغب، وعبُىا بها العجالث واإلاغ٦باث

مال٤ُ، و٢ض  وازختن بؾماُٖل بإمغ ؤبُه ٟٞغح له الىاؽ مً ظغهم ٖو

ا ُٞما مطخى ال ًسخدىىن بال خحن ؤمغ هللا زلُله باالزخخان، ولم ًضع لهما ٧اهى 
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حن ًسخدىىن مىظ ٖهض بُٗض، و٧ان  بسلض خحن ؤزبرث هاظغ الجمُ٘ بإن اإلاهٍغ

ـ ٖلُه الؿالم  .طا٥ ُٞما حٗلمىا مً الىبي اإلاهغي بصَع

ٗان ٢ىاٖض البِذ الخغام التي  زم ٣َٟا ببغاهُم وولضه بؾماُٖل ًٞغ

ٗا الخى ٧اهذ مىظ ثِ ٞى١ ال٣ىاٖض اىصة مً ٢بل، ٞما ػاصا بال ؤجهما ٞع

ا، وهاظغ جباع٥ ٖملهما بضٖىاتها ونلىاتها
ً
 .لُهحر بيُاه

ت التي ج٣ضؾذ وج٣ضؽ ٖملها ختى ناع في قٗاثغ  جل٪ هي هاظغ اإلاهٍغ

ّمغتها،  هللا، ٞةلي آزغ الؼمان ؾُذج الىاؽ بلى البلض التي ؾ٨ىتها هاظغ ٖو

ىن بالبِذ ال ُٞى ظي بىاه ابجها وػوظها، وؾِؿٗىن بحن الهٟا واإلاغوة ٦ما ٍو

ؾٗذ، وؾِكغبىن مً ماء ػمؼم الظي جٟجغ جدذ ٢ضمحها، وؾحرمىن 

ا ٦ما عمذ هي ببلِـ، وؾُظبدىن ٦ما طبذ زلُل الغخمً  ًٗ الجمغاث ؾب

هؼ٫ مً الؿماء ٞضاًء البجها بؾماُٖل
ُ
ا ؤ

ً
 .٦بك

ُت ٖكغة ؾىت، ٞغؤث ومًذ الؿىىن وبطا بةؾماُٖل قاب ًاٞ٘ ابً زماه

هاظغ ؤهه ٢ض آن ؤوان ػواظه، و٧اهذ ٢ض ؤّٖضث في هٟؿها ؤن جؼوظه بخضي 

حن، ٞازخاع بؾماُٖل ػوظت مً الٗمال٤ُ ٣ًا٫ لها نضا ٧اهذ  بىاث اإلاهٍغ

بت ابجها ولم حكإ ؤن ججبره ٖلى  ٢ض ؤعجبخه، ٞجزلذ هاظغ ٖلى مًٌ ٖىض ٚع

ت، ومًذ ألاًام خحن ؤحي زلُل الغ  خمً بلى م٨ت ػاثًغا وخاًظا ػواط اإلاهٍغ

ٞٗغط ٖلُه الؿالم ٖلى بِذ ابىه ٞلم ًجض بالبِذ ٚحر ػوظخه و٧اهذ ال حٗٝغ 

ؤن هظا الكُش ال٠ًُ ما هى بال خماها زلُل الغخمً، ٞؿإلها ببغاهُم ًٖ 

٣ٟذ حك٨ى له ُمغ ِٖل حٗاهُه م٘ ػوظها بؾماُٖل ٞهى  خالها، ٞخبرمذ َو

ىٓغ في بما ؾاظض عا٦٘، وبما بحن الىاؽ ً جالؿهم ٌٗلمهم ؤمغ صًجهم ٍو

 :ؤخىالهم، ٞدّملها زلُل الغخمً عؾالت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22: 
 
 

ه ؤن ٌٛحر ٖخبت صاعه -  .خحن ٌٗىص ػوظ٪ ؤ٢غثُه الؿالم، وؤزبًر

ٞٗاص بؾماُٖل لبِخه وؤزبرجه ػوظخه بما ٧ان، وونٟذ له الكُش، ٞٗلم 

 خحن ؤعؾلذ هاظغ ع٦ًبا ب
ً
هم مغاصه، ُٞل٣ها، ولم ًمٌ ٢لُال لى ؤهه ؤبىه ٞو

ت وجمذ  مضًىت مى٠ التي ولضث بها جُلب ػوظت لىلضها، وخًغث اإلاهٍغ

جت، وما ٧ان بال ٦ما ٧ان خحن ؤحى ببغاهُم بلى م٨ت ػاثًغا وخاًظا، ووعص  الٍؼ

ت ًٖ الخا٫، ٞجٗلذ حٗضص وٗم  بِذ ابىه ٞلم ًجضه، ٞؿإ٫ ػوظخه اإلاهٍغ

ل ُٞه  بجىاعه، هللا وخؿً ٖكغة ػوظها الٗابض، والسحر ال٨شحر الظي جٞغ

 :ٞدّملها ببغاهُم عؾالت

ه ؤن ًشبذ ٖخبت صاعه -  .خحن ٌٗىص ػوظ٪ ؤ٢غثُه الؿالم، وؤزبًر

ٞٗاص بؾماُٖل لبِخه وؤزبرجه ػوظخه بما ٧ان، وونٟذ له الكُش، ٞٗلم 

هم مغاصه ؤهه ًغ  ت ٍؤهه ؤبىه ٞو ض مً ابىه ؤن ًب٣ي ٖلي هظه الؼوظت اإلاهٍغ

 .اإلاباع٦ت

مً مسخلٟت، ل٨جها مسخلٟت ٧ازخالٝ و٧اهذ ألالؿً ػمً زلُل الغخ

 .اللهجاث في ؤلا٢لُم الىاخض، حكتر٥ في ٦شحر مً ال٩لماث والترا٦ُب

٩ٞاهذ اللٛت التي ج٩لم بها آصم ٖلُه الؿالم هي الٗغبُت في نىعتها 

ا مً 
ً
البضاثُت، وخحن ج٩ازغ اليؿل و٦ثرث الهجغة، ؤناب اللؿان الٗغبي قِئ

ت ٢ض ٖاقذ في بِئت مسخلٟت ٣َٟذ جه٠ اللخً والخبضًل، بط ؤن ٧ل ظماٖ

 مً ٖاف 
ً
ا، ٞمشال

ً
ما جبهغه بإوناٝ ال حٗلم ٖجها باقي الجماٖاث قِئ

 ٤ بالباصًت ٚحر الظي ٖاف بالٍغ٠ ٚحر الظي ٖاف بالؿىاخل، ٞجٗل ٧ل ٍٞغ

دىاؾب م٘ لؿاهه، ٞازخلٟذ ألالؿً، ل٨جها في  ًه٠ بُئخه بما ًتراءي له ٍو

ا ألانل الػالذ مً مىب٘ واخض،
ً
 .ٞهاع الخٛحر والخبض٫ َُٟٟ
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ت ؤن جخٗامل م٘ ػوظها وػوظخه  ولىٟـ الؿبب اؾخُاٖذ هاظغ اإلاهٍغ

ؾاعة، وبالخالي الخٗامل م٘ الٗمال٤ُ مً هاخُت ؤزغي وهم ًخ٩لمىن باللؿان 

 .آلاعامي

ت ال٣ضًمت  ووكإ بؾماُٖل بحن اللهجاث اإلاسخلٟت بحن لهجت ؤمه اإلاهٍغ

ت ال٣ض ًمت وبحن لهجت الٗمال٣ت والتي هي لهجت ؤبُه وبحن لهجت ظغهم اإلاهٍغ

وػوظخه ؾاعة وؤزُه بسخا١ وهي اللهجت آلاعامُت اإلاىضعظت مً اللٛت 

م بؾماُٖل 
ّ
الٗغبُت، وبن ٧اهذ لِؿذ الٗغبُت بمٗىاها اإلاٗغوٝ آلان، ٞخٗل

ماًؼ بُجها ختى ناع هى ؤٞصخهم  ٟايل ٍو ٤ٟ ًمؼط بُجها ٍو طل٪ ٧له، َو

ا
ً
ا وؤوضخهم بُاه

ً
، وما ٧ان مً اللهجت الىلُضة ٖلى لؿاهه بال البظعة لؿاه

خ٤ 
ُ
ت هى ؤو٫ مً ٞ ألاولى للٛت ٖغبُت ٞهُدت ٧ان بؾماُٖل ابً هاظغ اإلاهٍغ

غة  لؿاهه بها ختي همذ وجُىعث بلى ؤن حٗمل٣ذ وحٗاْمذ في قبه ظٍؼ

ا
ً
 .الٗغب، ٩ٞاهىا هم ؤٞصر الىاؽ لٛت وؤٖٓمهم ؤصًبا وبُاه

ت، وظاء مً بٗضه  ٩ٞان بؾماُٖل ٖلُه الؿالم ت، وػوًظا إلاهٍغ ا إلاهٍغ
ً
ابى

ت، ٣ٞض ٧ان ٧ل وؿله الظي ؤحى  خه التي ؤهجبها مً ػوظخه اإلاهٍغ وؿله وطٍع

حن زالهت، ًخىاعزىجها ؤًبا بلى  مً بٗضه ًدمل في ٖغو٢ه صماء ونٟاث اإلاهٍغ

 .ابً بلى خُٟض بلى ؤن ناعث بلى هبي هللا مدمض

ٖلُه الؿالم مً ػوظخه ٩ٞان عؾى٫ هللا مدمض خُٟض بؾماُٖل 

ت ت، وخُٟض ؤمه هاظغ اإلاهٍغ  .اإلاهٍغ

حن ْهغث ٖلُه_ نلي هللا ٖلُه وؾلم_، ٣ٞض ٧ان  ختى ؤن نٟاث اإلاهٍغ

ؤٞصر الىاؽ و٢ض ٧ان ٢بله في طل٪ بؾماُٖل و٢ض ٧ان ٢بلهما بصَعـ 

 .اإلاهغي 
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وج٩لم نلى هللا ٖلُه وؾلم بجمُ٘ ألالؿً في ػمىه، وؾب٣ه في طل٪ 

 .٢بلهما بصَعـبؾماُٖل، ومً 

ووهب هللا لغؾىله مدمض الٗلم والخ٨مت والىبىة و٧ان وؾِ الىاؽ 

ا، و٦ظل٪ ٧ان ؤبىه بؾماُٖل، و٦ظل٪ ٧ان ؤبىهما بصَعـ
ً
 .مل٩

ا ًٖ  ًً ختى في خبه للسُل، وعثها ًٖ ؤبُه بؾماُٖل، الظي وعثها هى ؤً

 .ؤبُه بصَعـ

اث حن و ؤهجبىا زالزتهم مً وؿاء مهٍغ  .ختى ؤجهم ناهغوا اإلاهٍغ
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ت ماء باعص لُمذ عؤؾه الظي ٚاب ًٖ الىعي  ا بزغ ظٖغ ًٖ قه٤ ملخا

لؿاٖخحن، الهضإ ًُغ١ عؤؾه بمغػبت، ألالم بمازغة عؤؾه هاًعا مؿخٗغة، 

غاٝ، ٌكٗغ بإهه مغبىٍ بلى ؤعظىخت جضوع به بٛحر اهخٓ ام، هتر عؤؾه م٨بل ألَا

ذ ًٖ ُٖيُه اإلادتر٢خحن الؼاجٛخحن ٢ُغاث ماء جمى٘ ُٖيُه مً  بىهً لحًز

الخ٣اٍ نىعة واضخت إلاا خىله، مًذ ص٣ُ٢ت بُى٫ صهغ ٢بل ؤن ٌكٗغ 

بت  بىٟؿه ًخإعجر في الهىاء، مغبىٍ بُٝغ خبل ًخضلى مً ؾ٠٣ حجغة ٍٚغ

خدهما ًٖ ال جبضو ٦مجز٫ ؤو م٩ان نالر للؿ٨جى، ٢اوم خغ٢ت الىاع بُٗيُ ه ٞو

ا  ًٗ لى، ًجلـ بخدٟؼ واي  ًىٟش صزان ؾُجاعجه أٖل
ً

آزغهما لُبهغ ؤمامه عظال

غجضي ٖلى ٦خٟه ظغاًبا إلاؿضؾه الظي  ٢ضمه ٞى١ ألازغي، ًخضزغ بالؿىاص ٍو

ت  لهبه بىٓغاث ملتهباث، زم ؤبهغ بجىاعه َاولت ٚٞغ ًلم٘ جدذ ببُه، ٍو

ٕ آلاالث الخاصة الض٣ُ٢ت الٗملُاث الجغاخُت ؤو ه٨ظا بضث له مً ٦ثرة وجىى 

ا مً 
ً
بلىجها الٟطخي الالم٘ اإلاس٠ُ، مسخلٟت ألاق٩ا٫ وألاحجام، ٖاوصه قِئ

ا ؤو وعقت مهجىعة، وؤن زمت وظىص 
ً
الىعي خحن جبّضه بإن اإلا٩ان ٌكبه مسؼه

حر الجالـ ؤمامه  .لشالزت ؤو ؤعبٗت ؤشسام ٚحره ٚو

 ًا بؾالم -
ً

 .ؤهال

 .ُٖىاه ال جغمكان نىجه ظاص مس٠ُ، هبرجه خاصة ٢اؾُت،

 ؤًً ؤها؟ ومً ؤهخم؟ -

ً، ججُب ٖلى  - لؿذ هىا لخىظه ألاؾئلت، ؤهذ هىا ٣ِٞ لخٟٗل ؤخض ؤمٍغ

 .ؤؾئلتي.. ؤو جهغر مً ألالم ختى اإلاىث
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ا ب٣ضمحن جش٣بان 
ً
زم و٠٢ ًىوـ ٞجإة مً ٖلى ال٨غسخي وجدغ٥ بُُئ

 
ً
ًًبا، زم ؤمؿ٪ بالجؿض اإلاخضلي ب٣ىة، وصٞٗه صٞٗت ا ٚو

ً
ٖىُٟت  ألاعى ُٚٓ

في الهىاء وهى ًلٟه خى٫ هٟؿه، ٞخإعجر الجؿض اإلاخضلي في الهىاء بًُٗضا وهى 

ًضوع خى٫ هٟؿه ٢بل ؤن ًغجض بلى ًض ًىوـ مغة ؤزغي، صاع صوعة في الهىاء 

ا ٚحر بُٗض ًمؿ٪ ب٩لخا ًضًه ٧لبحن م٨ممحن، 
ً
٧اهذ ٧اُٞت لحري شسًها وا٢ٟ

 .ضسمي الجشت

ث جدؿلل بلُه ٖلى اؾخدُاء، ؤعاص ؤن اعحٗضث ٞغاثهه وقٗغ بإ٢ضام اإلاى 
٣ه ٞلم ًجض بدل٣ه ما ٌؿٟٗه  .ًبخل٘ ٍع

 :الخ٠ ًىوـ زلٟه وهى ًغبذ ٖلى ْهغه بدى٤

 وازخاع ألالم والهغار -
ً

 .ؤؾض لي ظمُال

 :زم ؤ٦مل صوعجه ٞإنبذ ؤمام وظهه مغة زاهُت، و٢ا٫ باؾخمخإ

ا ال ًؼاًلجي بال بؿمإ الهٍغ يٞإها ًا نض٣ً -
ً
ش، وال ؤهضؤ بال ؤٖاوي ؤع٢

بالٗظاب ؤهؼله ٖلى ؤمشال٪، ومخٗتي الخ٣ُ٣ُت وؤها ؤعا٢ب ؤخضهم ًلٟٔ 

ؤهٟاؾه ألازحرة ٖلى ًضي بٗض لُلت مً الٗظاب ممخٗت. ٢بل ؤن ؤ٢ظٝ بغّمخه 

 .ؼا٫ ٖلى ٢ُض الخُاةً بلى ٦البي الجاجٗت لخلتهم لخمه ال٣ظع وهى ال 

؟
ً

 هه؟ ما عؤً٪؟ هل ؾدؿاٖضوي ألؾخمخ٘ ٢لُال

ا ؤعا
ً
ص بؾالم ؤن ًخ٩لم، ٞىظض لؿاهه نلًبا ٦سغؾان ؤؾمىتي، وخل٣ه ظاٞ

 .٦مً ابخل٘ جغاب ٖكغ م٣ابغ مجخمٗاث

ض مجي؟ -  ماطا جٍغ

ؤهمل ًىوـ بظابخه، وجىظه بلى الُاولت ًيخ٣ي مً بحن ألاصواث اإلاخُٗكت 

للضماء ٞى٢ها، وفي ٧ل مغة ًدىاو٫ آلت ًىٓغ بلى بؾالم، زم حهؼ عؤؾه ٦مً 

ا٣ًى٫ ال ب
ً
ا ؤ٦ثر ؤإلا

ً
ض قِئ  .جها ال جىاؾب ؤٍع
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 :نغر بؾالم بظٖغ

ضه -  .ماطا ؾخٟٗل بي؟ ٢لذ ل٪ ؾإٞٗل ما جٍغ

ٟايل بُجها  .٦إهه لم ًخ٩لم، ْل ًىوـ ًيخ٣ي مً بحن آلاالث ٍو

ت، لم ٌٗض ًدخمل، السىٝ ٌٗخهغ  ٧اهذ ص٢اث٤ ٖلى بؾالم عهُبت مٟٖؼ

 .٢لبه، والٟٕؼ ًخالٖب بإٖهابه

ضهال ج٣خلجي !ؤعظى٥ -  .، ؾإٞٗل ٧ل ما جٍغ

 .اهخٓغ ًا بؾالم، ال جٟؿض ٖلي جل٪ اللخٓت الخمُمُت -

ض، اعخمجي، ؤعظى٥ -  .ؤعظى٥، ؾإٞٗل ما جٍغ

ا ًيخهي بلى ؤخض ؤَغاٞه ببغة ٧التي  ًُ  بالؾد٨ُ
ً

ال جىاو٫ ًىوـ ؤهبىًبا ٍَى

 :بالخ٣ً

ا ٧اهذ لي هىاًت ظمُلت ع٣ُ٢ت،  -
ً
ؤحٗٝغ ًا بؾالم، ٢بل ؤن ؤنحر يابُ

جي ٧لب يا٫، ؤو ٢ُت مً ٦ىذ  ؤهىي ؾغ٢ت الخُىاهاث، لم ٨ًً ٌؿتهٍى

 .٢ُِ الكإع

 مً بؾالم
ً

 ..ا٢ترب ٢لُال

 .بل ٦ىذ ؤهىي نُضها، ؤؾغ٢ها.. ًا ؾالم ٖلى مؼاجي الغاث٤ -

 ..ا٢ترب ؤ٦ثر

لت واهىت ال  - ٦ىذ ؤخبؿها وؤمى٘ ٖجها ألا٧ل والكغاب، ختى جهحر هٍؼ

 .دها خُتج٣ىي ٖلى م٣اومتي وؤها ؤ٢ىم بدكٍغ

 ..ؤنبذ ؤمامه مباقغة
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لً جهض١ بطا ؤزبرج٪ بإهجي ًىًما ؾغ٢ذ ٧لًبا مً ٖىض ظاعي، وبالُب٘  -

 بد٨م 
ً

 ٢بل ؤن ًإحي لِؿإ٫ ًٖ ٧لبه ٖىضها ؤوال
ً

ال ا ٍَى
ً
ٞلم ؤ٦ً ؤمخل٪ و٢خ

 .ؤهىا ؤ٢غب الىاؽ بجىاعه

 ..ضخ٪ ًىوـ بىبرة ؾ٨ُىباجُت وهى ًلخ٠ ل٠٣ُ زل٠ بؾالم

طا جٟٗل ًا ًىوـ؟.. ما الٗمل ًا ؤبا ألاوهاؽ؟، بلى ؤن ٣ٞلذ في هٟسخي ما -

 .جىنلذ لخل ٖب٣غي 

ـ  ٢الها ًىوـ وهى ًد٨م ٢بًخه خى٫ ؾا١ بؾالم مً ٖىض ٦ٗبه، ٞع

ا، و٢اوم باؾخماجت لُدغع ٢ضمه مً 
ً
ا مؿخُٛش

ً
بؾالم بىٟؿه في الهىاء ناعز

ت بحن ًضي هظا اإلاجىىن ل٨ً خغ٦خه الهاثجت لم ج٨ً ؤبًضا ؤ٢ىي مً ٢بً

 .ًىوـ التي اٖخهغث جدتها ؾا٢ه وبغػث ٖغو١ ٠٦ ٢ضمه

 .ازبذ ًا ؾمؿم ًا خبُبي، ال ججٗلجي ؤًٚب -

٢الها ًىوـ وظٗل ٌٛغػ َٝغ الخ٣ىت بىعٍض مىخٟش ب٣ضم بؾالم ختي 

 :هجر في ٚغؾها بال٩امل، ٞدغعه. زم ؤعصٝ

ؤعؤًذ؟ ل٣ض ؤوؿِخجي ؤن ؤ٦مل ل٪، ؤجضعي ماطا ٞٗلذ بال٩لب ختى ًهحر  -

ا ال ٣ًىي ٖلى م٣اومتي وؤها ؤ٢ىم بخ٣ُُ٘ ؤوناله؟ ٚغػث خ٣ىت واه
ً
ا يُٟٗ

ً
ى

ب٣ضمه حؿغب صمه مجها، ولم جمٌ بال ص٢اث٤ ختى ؤبهغث ػع٢ت اإلاىث 

 .جسخُٟه مً بحن ؤنابعي، خُجها ٢مذ بلُه وماعؾذ هىاًتي

خىظه بلى ال٨غسخي لُجلـ  ٧ان آزغ ما ؤبهغه ًىوـ ٢بل ؤن ٌؿخضًغ ٍو

ا هى هٓغة ٞ ًٗ ٕؼ جهغر مً ٖحن بؾالم وهى ًداو٫ ؤن ًيشجي بجؿضه مؿخمخ

بلى الىعاء ختى ًدؿجى له عئٍت صماثه جدؿلل زال٫ ألاهبىب بلى ألاعى، ٞٓل 
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ؿخجضًه، ٞما ٢ابل مً ًىوـ ٚحر ؾُجاعة ؤقٗلها وايٗا  بؾالم ٌؿخُٛشه َو

ًدا عؤؾه بلى الىعاء في اؾخمخإ ووكىة  .٧لخا ٢ضمُه ٖلى الُاولت، مٍغ

.. اجهاع.. اؾخُٟٗه.. اؾخدلٟه.. نغعععععر نغر بؾالم..  .اهٟٕؼ

هللا.. ما ٧ل هظه الجلبت؟ ص٢اث٤ ًا ؾُضي وؾُيخهي ٧ل  !!ؾُمى.. ؾُمى -

، جل٪ ٧اهذ هىاًتي ًا عظل  .شخيء، وال ج٣ل٤ ٞإها مدتٝر

ُُُُُُِِِض؟ -  ماطا جٍغ

ض٥ ؤن جهغر ؤ٦ثر، نىج٪ َغوب وؤهذ جهغر، بضؤث بغوصة اللظة  ؤٍع

 .ًبضو ؤهىا ؾيؿخمخ٘ حؿغي بإونالي،

ض ؤن ؤمىث، اعخمجي، ٦ً قهًما وؤهؼلجي ؾخجضوي ٧لًبا بحن  - الاا، ال ؤٍع

 .ًضً٪

لى وهى مٛمٌ الُٗىحن مؿخجم ٢بل ؤن ًغص  هٟش ًىوـ صزاهه أٖل

 :باؾتهؼاء وهى ًدغ٥ ٦خُٟه

ؤهذ آلان بالٟٗل ٧لًبا بحن ًضي ًا ؾُمى.. ل٨ى٪ حؿخُُ٘ ؤن ججٗل  -

 .ألامىع جمطخي بؿالم

خه ؾإزبر٥ به،  - ض مٗٞغ وٗم.. وٗم، ؾإٞٗل ٧ل ما ج٣ىله لي، ٧ل ما جٍغ

ض ؤن ؤٞٗل لخٗخ٣جي؟ !ؤعظى٥  ماطا جٍغ

، وهٓغ بلى بؾالم باهخمام، ٞكٗغ بؾالم بإن خُاجه 
ً

نمذ ًىوـ ٢لُال

 .ٖلى وق٪ الىجاة

ض مى٪ -  ....ؤٍع

نمذ ًىوـ ٦إهه ٨ًٟغ، زم ًدضر هٟؿه بخمخمت وبؾالم ًدتر١، زم 

خإحئ، وب  .ؾالم مً السٝى ٢ض ججمضًُ
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ؤعظى٥ اهٕؼ جل٪ الخ٣ىت، اعجىث ألاعى مً صماجي، ؤعظىووووو٥  -

ض؟  ؾإمىث، ٢ل لي ماطا جٍغ

ا -
ً
ضه مى٪ ؤن جهغر وجىلى٫  !خؿى بلُ٪ الاجٟا١ ًا ؾُمى، ٧ل ما ؤٍع

 .٧اليؿاء

 .ماطا؟؟؟؟ ؤال حٗٝغ الغخمت؟ مم زل٣ذ؟؟-

ها مً هاخُت، و٧لما ػاص ؤهذ ال جٟهم، ٞإهذ ٧لما نغزذ ٧لما جلظطث ؤ -

 ٢بل ؤن ًخهٟى ٖلي 
ً

ال الاهٟٗا٫ مً جض٤ٞ صم٪ وبالخالي لً ًمطخي ٍَى

 .ألاعى، ومً زم ؤباقغ ؤها ٖملي ٦ٟىاااااان، هظا هى الًٟ الخ٣ُ٣ي

ؤعظى٥، اعخمجي، ؤقٗغ بالضواع ًهِب عؤسخي، وبإهٟاسخي ؤلخ٣ُها  -

دجي  .بهٗىبت، ٞلخ٣خلجي وجٍغ

 .ل٣ض وؿِذ !ؤوه -

وـ وهى ًسغط هاجٟه مً ظُبه، وويٗه ٖلى الُاولت بٗض ؤن ٢الها ًى 

 قاقخه، زم ٢ا٫
ً
 :صاٖب ٢لُال

وؿِذ ؤن ؤيبِ ٖضاص الى٢ذ الخىاػلي ل٩ي ؤهدبه بلى الى٢ذ اإلاشالي، ٞإها  -

ض ؤن ؤجغ٥ صماء٥ حؿُل ختى اإلاىث  ..ال ؤٍع

 .خُىما حؿم٘ عهت هظا الهاج٠ ًا ؾُمى ؾإ٢ىم بلُ٪ لىىهي ٖملىا

 .. ا٢خلجي.. ا٢خلجي ًا ؤدي وؤعخجي"نغر بؾالم". خغام ٖلُ٪ -

ٞجإة حٛحر الىي٘، ٣ٞض اهختر ًىوـ ب٣ىة مً ظلؿخه، وؤل٣ى ؾُجاعجه 

بٗى٠، وؤَل٤ نٟحًرا مً ٞمه ٣ٖبه هباح ال٩لبحن زل٠ بؾالم، وزىان مًذ 

بٗض الهٟحر وبطا بإخض ال٩لبحن ًسمل ألاعى بمسالبه ختي اؾخ٣غ ٖىض ٢ضم 
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ـ واهخٟسذ ؤوصاظه، وهٟغث الكغاًحن مدمغة بُٗيُه، ًىوـ، اخمغ وظه ًىو

خُاًغ  ض ٍو ٚغ وخحن ؤػاح ًىوـ ال٨مامت مً ٞى١ ٞم ال٩لب الظي ًيبذ ٍو

الؼبض مً بحن ؤهُابه ال٣اؾُت، هٓغ ًىوـ بلى بؾالم وحهى ٌٗخهغ بُضًه الُى١ 

خى٫ ع٢بت ال٩لب اإلاخدٟؼ لاله٣ًاى، ٞا٢ترب ًىوـ مً بؾالم الظي َاف 

ا خح ًٖ ـ لبه ٞؼ ن عؤي جدى٫ ًىوـ، وؤهُاب هظا ال٩لب الًاعي، ٞإزظ ًٞغ

الهىاء ب٣ضمُه بال َاثل ؤو ٞاثضة، في خحن ا٢ترب مىه ًىوـ، ػاص هباح ال٩لب 

وػاص ؾُل لٗابه، ناع ال٩لب ٖلى بٗض طعإ مً بؾالم، خُجها جى٠٢ ًىوـ 

٤ٟ ال٩لب ًلخـ صماء بؾالم  بهضع ًيخٌٟ مً ٍٞغ خماؽ واهٟٗا٫، َو

 .ؾتبجهم وقغا

ا اهتهاء الى٢ذ
ً
 ..نغر الهاج٠ مٗلى

خإعجر في الهىاء، قٗغ  هُذ ٍو ٕٞؼ بؾالم، وهٓغ خىله وهى ًهغر ٍو

باإلاىث مُب٤ ٖلُه.. ًدانغه.. ًدخًىه لُىتٕز مىه عوخه التي ٌٛالب 

لُدمحها. ال ًضعي مً ؤي باب ؾُضزل بلُه اإلاىث، مً صماثه التي حؿُل ختى 

الخا٢ض اإلاجىىن، ؤم مً ال٩لب الجاج٘ مغخلت السُغ، ؤم مً هظا الٛايب 

الظي ًمجي هٟؿه بىظبت َاػظت صاٞئت، ؤم بجغح جهىٗه جل٪ ألاصواث 

اإلاسُٟت ٖلى الُاولت، ؤم مً طا٥ الٛامٌ الظي ٠٣ً وعاءه بمؿضؾه 

 .الالم٘ وال٩لب آلازغ بُضه

 :ؤمؿ٨ه ًىوـ مً قٗغه وظظبه ب٣ىة

 ؤًً ؤمحر ظماٖخ٨م؟ -
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 ٢بل ؤن ٤ًُٟ، 
ً

٣ٞض قٗغ بالسضع ًضب في ظؿضه، ؤو باألخغي في لبض ٢لُال

 :ظشخه، ٣ٞض ؤنبذ بلى ألامىاث ؤ٢غب مىه بلى ألاخُاء

 هل ج٣هض ؤبى خمؼة؟ -

 ..ؤمام٪ ص٢اث٤ ٢بل ؤن حُٛب ًٖ الىعي، خُجها ؾخ٨ىن ٖىضي بال ٞاثضة -

 ..ؾخسبروي ؤًً هى

 ..وؾدؿاٖضوي ألي٘ ًضي ٖلُه
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لباب بدى٤، ججاهل جل٪ الغاثدت، زمت ؤهثى صزل ًىؾ٠ ق٣خه، ؤٚل٤ ا

بت  حُٗغث بةٞغاٍ مً ؤظل ط٦غها، ل٨ً عاثدت زبِشت ؤػ٦مذ ؤهٟه لٚغ

ا لم ًٟلر الُٗغ في ؤن ًىاعحها
ً
 .ٞاخذ قهىة وقب٣

 ..ه٨ظا ألامغ بطن؟

 ..جغ٦ذ الٗابضة مدغابها

 ..لم ًٟلر الخب بإن ٣ًغبها، ل٨ً الكهىة ٞٗلذ

ذ الغاهبت ًٖ عهبىتها ال
ّ
 ..تي صامذ ألًام مً ؤظل قب٤ ص٢اث٤جسل

غه ض ؤن جهلي ٖلى مدغاب ؾٍغ  ..جٍغ

 ..ؤن حسجض بحن ٞسظًه

 ..ؤن جبتهل ٞى١ نضعه

 .. وجغجىي مً ماثه اإلا٣ضؽ

 هل الجمإ م٘ الؼوط ؤًٞل ؤم ع٦ٗخحن ٢بل الٛضاء؟

 ماطا لى ٧ان الؼوط ال ًهلي؟

كتها وهي بيذ هبي وهى ابً ظؼمت؟  هل ؾخهل لٖغ

لى ؤ٢غب ٦غسخي ٢بل ؤن ًً٘ الالب جىب ٖلى اإلاىًضة تهاوي ًىؾ٠ ٖ

بةهما٫، ؤعدى عؤؾه للىعاء، ومضص ؾا٢ُه ًٖ آزغهما، زم ؤٚمٌ ُٖيُه 

 .لِؿخضعي الٓالم لُبخلٗه في بخؿاؽ مٍؼ٠ بالهغوب ؤو الازخباء

 .مًذ زىان ٢بل ؤن جٓهغ قُماء ب٣مُو هىم ًُحر باأللباب

 ؤًً عصاء الهالة؟
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 ؟ؾاٖت لغب٪ وؾاٖت ل٣لب٪

ظلؿذ ٖلى ٞسظه، لم ًخدغ٥، ٢بلذ ٞمه، اهؼعج مً هٟش ؤهٟاؾها 

٣ها ب٨ٟه  .بإهٟه، مسخذ قٟخُه بلؿاجها، ٞمسر بلل ٍع

الخب ٧الىٓاعة اإلالىهت ٞى١ الٗحن، ما بن جسلٗها ختى جهضم٪ خ٣ُ٣ت 

ألالىان الباهخت، ؾدىضهل مً ٦ّم ٧ل هظه الشٛغاث التي َاإلاا حٛاٞلذ ٖجها 

ًجٗل مً البروص هاًعا مكخٗلت، جل٪ التي ججٗل وظبت وحٗامُذ، وخضه الخب 

الخُاة هاضجت مؿدؿاٚت م٣بىلت، وخضها اإلاكاٖغ اإلالتهبت مً جًٟي للخُاة 

 ٤ ه٨هت قىاء ٌؿُل لها لٗاب٪، وخضها ألاقىا١ ججٗل مً بلل الكٟاه بٍغ

ت مً زمغ مؿ٨غ زالب  .خبِب٪ مٟٗى٫ ٦إؽ متٖر

٧ل ُٖىبها ومؿاوئها، هى ما ؤن حِٗل الخُاة بدب هى ما ًجٗل٪ جدخمل 

ا جل٪ اإلاكاهض اإلالىلت ال٨ضعة، هى الظي ًجٗل٪  ًً ًجٗل٪ جدظٝ ال بعاص

جدخمل.. حٟٛغ.. جيسخى، بهه ببؿاَت ًجٗل٪ ال جغي وال حكٗغ بال مً زالله، 

وما ؤن ٌُٛب، ٌُٛب مٗه طا٥ الٗالم الظي ؤلٟخه، جدبسغ جل٪ الخُاة التي 

تها  .ٖٞغ

مىه مضمجها، ؤصمً الغاثدت بحن زهالث ؤ٦ثر مً زمـ ؾىىاث ظٗلذ 

قٗغها، ؤصمً مظا١ ع٢بتها، ٚمًت ُٖىحها خحن جطخ٪ مً ٢لبها، مظا١ 

 .ألا٧ل ممؼوًظا بإنابٗها

خه التي اٖخاصها ًىًما بٗض ًىم إلاضة  لسمـ ؤًام مًذ، خغمخه مً ظٖغ

 ..زمـ ؾىىاث

 ..آلان ٌٗاوي وخضه مً ؤزغ الاوسخاب بضمه

 ما ب٪ ًا ًىؾ٠؟ -
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 ػمً لم جىاصوي بُىؾ٠؟مىظ  -

 ما هظه اللهجت؟ -

خه، ٞخبٗخه اصع بلى ٚٞغ  :ػوي ما بحن خاظبُه، ٚو

 !ًىؾ٠  -

 .وٗم -

 مال٪؟  -

 .ال شخيء -

 جبضو مجزعًجا؟  -

 وهللا؟ ظُض ؤه٪ جالخٓحن؟  -

٣ت ًا ًىؾ٠؟ إلااطا جخ٩لم معي ه٨ظا؟  -  ما هظه الٍُغ

 .جضًهلم ًغص، ٞخذ يلٟخه بالضوالب وظٗل ًبدض ًٖ شخيء ًغ 

 إلااطا ال جغص؟ -

 :جغ٥ ما في ًضه وهٓغ بلحها مً زل٠ يلٟت الضوالب

 .اؾخ٣لذ مً الٗمل -

 ماطاااا؟ ما الظي خضر؟ -

 :ججهض ب٤ًُ

ذ -  .مكاظغة م٘ الٞؼ

 وما الؿبب؟ -

ٟىا ٚلُت ٞاصخت  -
ّ
ٚلُت، ًتهمجي بإوي ٚاثب التر٦حز هظه ألاًام وهى ما ٧ل

م ؤ٤َ جهغه لي وػ٣ُٖه مهضًصا بخى٢ُ٘ جدخاط بلى و٢ذ وج٩ال٠ُ إلنالخها. ل

 .ظؼاء، ٞاؾخ٣لذ
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 ماطا جٟٗل؟ هل ؾخسغط؟ -

مئن ٖلُه -  .وٗم، ؾإطهب لُاع١ أَل

 وؤها؟ -

 مال٪؟ -

 ؤًً ؤها مً خؿاباج٪؟ -

 .ؤهذ ؤمامي بسحر ُٞما ؤعي  -

هل ًيبغي ؤن جهضمجي ؾُاعة ألؾترعي اهدباه٪ وج٣طخي معي الى٢ذ ٦ما  -

 ج٣ًُه م٘ َاع١؟

 .ال -

ا لم حٗض ججالؿجي؟ -
ً
 إلااطا بط

 .٢لذ في هٟسخي ؤال ؤقٛل٪ ًٖ نالج٪ -

 وهللا؟ ؤحسسغ مجي ًا ًىؾ٠؟ -

 .ؾ٨ذ

 إلااطا ال جغص؟ -

ت -  .ؤزاٝ ؤن ؤج٩لم جتهمُىجي بالسسٍغ

 ال جس٠، ج٩لم، ما ب٪ ًا ًىؾ٠ ٢ض حٛحرث؟ -

 :جىظه ًىؾ٠ هاخُت الخّمام

ًغا بما ٨ًٟي، لم حٗض بي َا٢ت لل٨ -  .الم٧ان ًىمي مٍغ

 .صزل الخّمام، وؤٚل٤ الباب ؤمام وظهها ألاخمغ ًًٚبا

جمخمذ قُماء بهىث ونل بلى مؿام٘ "لم حٗض هظه ِٖكت جُا١،  -

 ."ًىؾ٠
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لت ظغخذ خل٣ها مً  ٞخدذ قُماء ٞمها لخهغر، نغزذ نغزت ٍَى

ا لم ًسغط، ْلذ جهغر وجهغر، حكٗغ بهغزتها ٧الؿٍى 
ً
قضتها، ل٨ً نىج

ض ؤن ججلض خىجغته ض ؤن ج٣اوم.. ال حؿخُُ٘، جٍغ ا، جٍغ
ً
ا ل٨جها ال حؿم٘ لها نىج

ج٣ىم مً م٩اجها.. ال حؿخُُ٘، ؤَغاٞها م٨بلت.. بل مكلىلت، حكٗغ بإجها ججغي 

ذ ؤهٟاؾها، ؾمٗذ  ب٩امل َا٢تها.. ل٨جها م٘ طل٪ ال حٛاصع م٩اجها، حؿاٖع

ا حكٗغ بؿٍغ
ً
تزاًض، ناع الضم قاث٩ اهه ًجغح نىث هبٌ ٢لبها ًتزاًض.. ٍو

لى  ؤوعصتها، ظُىف مً الىمل ججهل ظؿضها، نضعها ٌٗلى وحهبِ بجىىن ٖو

كت ؤنابذ ظٟىحها م٘ ؤن ُٖىحها  ا ٞى٢ه، ٖع ًً  عاب
ً
طل٪ ٣ٞض قٗغث بإن ظبال

مٛمًخان، الهىاء خىلها وال حؿخُُ٘ جىٟؿه، الًٟاء مض بهغها ل٨ً 

غ  مً ؤن  ال٤ًُ ؤخ٨م ٢بًخه ٖلحها، بغوصة اإلا٠ُ٨ لم جمى٘ ٖغ٢ها الٍٛؼ

ا ؤحى هظا الهٟحر الخاص ٦هغزت 
ً
ٌُٛي ظؿضها، ال ؤخض خىلها.. ٞمً ؤًً بط

 زمىص؟

 
ً
ال ، ما هظا اإلاسلى١ السبِض الجازم ٖلى "ؤٖىط باهلل.. ًا عب"نغزذ ٍَى

 .!، ٌؿُل ػبض ٞمه ٖلى وظهيي، ًيكب مسالبه في ع٢بت؟نضعي 

جهغر.. ًا عب.. نغزذ.. ؤهجضووي.. جهغر بجىىن.. ؾاٖضووي.. جهغر.. و 

 .وجهغر.. ال.. ابخٗض ٖجي.. ؤهجضووي.. ًا عب.. ًا عب

اح ٦ٟدُذ ألاٞاعي، هٓغ بلحها اإلاسلى١  ؾ٨ً ٧ل شخيء بال مً نىث ٍع

٘ ًضه بلى ؤٖلى  الجازم ٖلى نضعها بٟغح، وؾا٫ لٗابه مً ٞمه اإلابدؿم، ٞع

وقض ؤٖهاب ؤنابٗه ٞلمٗذ مسالبه، زم هىي بها بلى نضعها ًسمكه 
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غزت مً ٢ىتها اخخبؿذ صازل خل٣ها، اهخٟسذ ؤوصاظها بؿاصًت، نغزذ ن

 لىجها مً هٟـ مدبىؽ بهضعها، قٗغث 
ّ
واحؿٗذ ُٖىاها واخمغث، اػع١

بمسلب هظا اإلاسلى١ ًىتٕز ٢لبها مً بحن يلىٖها، الػالذ ًضه بضازلها 

ض، ؤناب السضع ؤونالها  ٧اإلاٛىاَِـ ججظب عوخها مً ٧ل ٖغ١ ووٍع

غاٝ، جيسخب. ج مً ألَا . وجيسخب.. هاخُت مسلبه، بلى ؤن قٗغث بالخضٍع

بغوخها ٧املت صازل ٢بًخه، ٞإٚمٌ اإلاسلى١ ُٖيُه بٟٓغ، وججهض باعجُاح، 

وسخب ٢بًخه ببِء مً بحن يلىٖها، في اللخٓت التي جسغط ٞحها ٢بًخه 

 .جسغط عوخها مٗه

تها ٞىظضتها ٦ما جإلٟها،  هٓغث بلى نضعها، ٞىظضجه بسحر، هٓغث بلى ٚٞغ

الؿ٨ىن، ولم حكٗغ بال بالهضوء والاعجُاح، بدشذ ًٖ هظا  ال حؿم٘ بال 

اإلاسلى١ الظي ظشم ٖلي نضعها ٞلم ججض له ؤزًغا، ججهضث ببِء، وزالجها 

الخمض هلل، ًبضو ؤهه "بخؿاؽ ظمُل بغاخت ٢لما قٗغث بها بهظا الك٩ل 

غها، ججهضث ٦شحًرا "٧ابىؽ  ٖلى ؾٍغ
ً
الخمض هلل.. ؤٖىط باهلل "، اؾخل٣ذ زاهُت

، حكٗغ آلان بالهضوء والؿ٨ُىت وعاخت ججخاػ ؤونالها، "لكُُان الغظُممً ا

بت في اؾخئىاٝ هىمها، خّغ٦ذ ظؿضها لخىام ٖلى ظىبها  ٞاؾدؿلمذ لٚغ

 ..الُمحن

نغزذ ٧اإلاجىىهت.. نغزذ ؤ٦ثر، زمت ؤخض هاثم بجىاعها.. جهغر.. حٗٝغ 

. جهغر بإٖلى هظا الىظه ظًُضا.. حؿخُٛض.. وظه ٌكبهها جماًما.. بل هى وظهها.

نىتها.. ال جهض١.. بجها جىٓغ بلى هٟؿها.. جهغر في وظه هٟؿها.. ل٨ً ألازغي 

ا.. ؤنابها الجىىن.. جهغر ؤ٦ثر.. الػالذ هاثمت.. 
ً
ال ج٤ُٟ و٦إجها ال حؿم٘ قِئ

 .ال.. لِؿذ هاثمت.. بل مُخت
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ا.. ٣ًه٣ه.. ناع نىجه  ًُ قٗغث بإنىاجه.. طا٥ اإلاسلى١ ًطخ٪ ٖال

ا.. ؤنىاجه نىجحن.. زالزت ًُ .. ؤعبٗت.. جهغر.. ناع زمؿت.. جهغر ٖال

غ ًضوع وعؤؾها ًضوع مٗه،  ت جمىط بها، الؿٍغ جماػظذ، ٢ه٣هاجه ج٩ازغث، الٛٞغ

ا ًغجٟ٘  ًٗ ت مخضازلت، عؤث مسلًبا الم قٗغث بضوامت ابخلٗتها، جغي ؤمىاظا صاثٍغ

 .بلى ؤٖلى، ٖلمذ بإهه ؾُٛىم في نضعها مغة ؤزغي.. ٞهغزذ

غة زغظذ نغزتها مً خل٣ها ٞك٣ذ عصاء اللُل الؿا٦ً في ل٨ً جل٪ اإلا

هظه الؿاٖت، اهخًٟذ مً هىمتها وهي جًغب الهىاء بغظلحها، اٖخضلذ في 

ظلؿتها مٗخمضة ٖلى طعاٖحها، الخه٣ذ مالبؿها بجؿضها مً ٍٞغ الٗغ١، 

تها،  جلهض ٦مً زاى ؾبا١ الخُاة م٘ ٞهض ظاج٘ مٟترؽ، الػالذ في ٚٞغ

غ  ت ٞلم ججض ؤخًضا، جدؿؿذ والػالذ ٖلى ؾٍغ ها، الخٟخذ ًمُجها بؿٖغ

ظؿضها ٞخ٣ُىذ بإجها خُت جغػ١، قه٣ذ ٢بل ؤن جظٝع صمىٖها، يمذ 

غ اهتز مٗه  نضعها ٖلى ع٦بخحها وصٞىذ بُجهما عؤؾها وؤظهكذ بب٩اء مٍغ

ظؿضها، اٖخهغ السىٝ ٢لبها، و٦ضع الٟٕؼ هىمتها، ال جهض١ بإهه ٧ان 

 مدؿىؾت، ل٣ض قٗغث ب٩ل شخيء، لآلن ٧ابىًؾا، ج٩اص ج٣ؿم بإهه خ٣ُ
ً
٣ت

الجؼا٫ حكٗغ بًِٛ ز٣ل هظا اإلاسلى١ ٖلى نضعها، ل٣ض عؤث هٟؿها 

، هٓغث بلى م٩ان ًىؾ٠ السالي بجاهبها، واهخدبذ با٦ُت
ً
 .خ٣ُ٣ت

٣ًىلىن بن للمىث ٖالماث ٦إهه ًغؾل عؾىله ٢بل ؤن ًدل، ٞهل هظا 

 ال٩ابىؽ عؾى٫ اإلاىث ٌٗلً ًٖ ٢ضومه؟
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 ..لم حٗض هظه ِٖكت جُا١

 ..٧اهذ جل٪ الجملت ٦ًغبت ه٣غث ها٢ىؽ السُغ بِىه وبحن ػوظخه

لم ٌٗض ًدخمل بٗض هظا ال٩ابىؽ الظي خّل ٖلى خُاجه ٞجإة ل٨ُّضع نٟى 

 ..خبهما الغاث٤

ذ ٧ل خُله ٚغ  ..يا٢ذ به ٧ل الؿبل ٞو

 ..لم حٗض هظه ِٖكت جُا١

 ..ؿمٕى٧ان ؾُدخمل ؤي شخيء بال ؤن حٗلجها بهىث م

 ..اللؿان جغظمان ال٣لب

 ..٢لب قُماء ُٞما ًبضو لم ٌٗض ٤ًُُ هظه الِٗكت

ت في ق٣ت َاع١ و٠٢ ًىؾ٠ قازو البهغ، قاعص الظهً،  بكٞغ

ا، مىُىي ٖلى خى٣ه وخؼهه، ج٩البذ ٖلُه الٓىىن، 
ً
ى مى٨ؿغ الىٟـ خٍؼ

 .ولٗبذ بغؤؾه الىؾاوؽ

ٗغ بإن جل٪ ٞإخـ ؤهه مً ألاًٞل ؤن ًيسخب زُىجحن بلى الىعاء، ق

السُىاث ؾخُٗحهما مؿاخت ٧اُٞت للخ٨ٟحر في مهحر ػواظهما، ٣ٞغع ؤن 

بِذ للُلخحن ؤو ؤ٦ثر بك٣ت َاع١، بطا ٧ان ال  ا مً ؤٚغايه ٍو ًً ًلملم بٗ

ٌؿخُُ٘ ؤن ًجبر الكغر الظي ؤلّم بٗال٢خه م٘ قُماء، ٞلغبما ٌؿخُُ٘ ؤن 

 في ًلم بالكغر الظي ؤناب هٟؿه بٗض الخاصزت التي هؼلذ بُا
ً

ع١ وآصم، ؤمال

 .ؤال ٣ًٟض ٧ل شخيء بالجملت

*  *  * 
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٣ضث الؿُُغة ٖلى ؤهضابها ٞهاعث بلى  قٗغث قُماء بضواع بغؤؾها، ٞو

الىىم مجبرة، حكٗغ بىخكت ٢بر وهي بالبِذ وخُضة بٗض ؤن ٚاصعه ًىؾ٠ 

 .ًهُدب قىُت مالبؿه بُضًه

ت هىمهما ، ل٨ً بٗض هظا ال٩ابىؽ اإلاٟٕؼ ناعث جسصخى ؤن ج٣ترب مً ٚٞغ

الىٗاؽ إلاا ًمهلها ؤن ج٣غع، ٞإَب٤ ٖلحها الىىم بؿلُاهه، ٞٛانذ في الىىم 

ًما ٖجها وعًٚما ًٖ ؤلاياءة الؿاَٗت بٗض ؤن ؤياءث ؤهىاع الك٣ت ٧لها  ٚع

ت الاؾخ٣با٫ في هىم ٖم٤ُ ا، وعاخذ وهي ظالؿت ٖلى ٦ىبت بٛٞغ
ً
 .زٞى

ذ  ..ؾمٗذ نىث ٞدُذ ألاٞعى، ٟٖٞؼ

 ..٢ّغعث لً ًىا٫ مجها هظه اإلاغة،

 ..ل٨ً ُٞما ًبضو ؤجها ؤي٠ٗ مً ؤن ج٣اومه

 ..هىا قٗغث.. ب٩ل شخيء.. ٦ما قٗغث به مً ٢بل

ٜ ببهغها وجضور مجها  جل٪ الضوامت.. ألالىان اإلاخضازلت.. الضواثغ التي جَؼ

 .عؤؾها، قٗغث بجؿضها ًضوع بالهىاء.. ٦إجها وؾِ بٖهاع ٚايب

إلاخضازلت وهي جخ٩ازغ ؤ٦ثر ؾمٗذ ٢ه٣هاجه ال٣بُدت، وؤنىاجه اإلامؼوظت ا

 ..وؤ٦ثر

 ..نغزذ.. بال نىث

 ..اؾخٛازذ.. بال مُٛض
 ..قٗغث باإلاىث ٢ض ٞغى ؾُُغجه.. الُىم ال مهغب مىه.. قٗغث بالجهاًت

 ..اإلاىث

هٟـ اإلاسلى١.. هٟـ الىٓغة.. هٟـ اللٗاب.. هٟـ الؿاصًت.. هٟـ 
 .اإلاسالب.. هٟـ اإلاىث

*  *  * 
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زال٫ زهالث قٗغها اإلابٗثر ٖلى وظهها، ٞخدذ ُٖىحها ببِء، جىٓغ مً 

ا بإن هظا 
ً
الًٟاء خىلها مض البهغ، ال جضعي ؤًً هي آلان، ل٨جها قٗغث ٣ًُى

الًٟاء ال ًمذ للم٩ان الظي حِٗل ُٞه بهلت، ال ًمذ ختى بلى ألاعى، طا٥ 

 .ًٞاء مً ٖالم آزغ، لِـ مً ٖاإلاها الظي ٞاع٢خه

ٖلى ٦ُان باعص ال حٗٝغ ما ٞخدذ ُٖىحها ؤ٦ثر، وقٗغث بجؿضها اإلامضص 

 هى، هل هي ؤعى هانٗت البُاى، ؤم لىح بلىع باعص؟

مضث ًضها وإلالمذ قٗغها اإلابٗثر زل٠ عؤؾها، ٞىظضث هٟؿها ممضصة 

ٖلى بُجها، ل٨جها لم حٗض حكٗغ بش٣ل ظؿضها، وال بالىهً الظي ؤنابها مىظ 

 .٢لُل

بضو ؤوي آلان ؤِٖل بغوحي"  ."صون ظؿضي ًبضو ؤوي ٢ض ٞاع٢ذ الخُاة، ٍو

 ..هل هظا هى البرػر، ؤم الؿماء؟

ت لُضٞىجي  ..ال ؤْىه ال٣بر، لم ٨ًدك٠ ؤخض مىحي بهظه الؿٖغ

٢ُ٘ ٖلحها جل٪ السىاَغ نىث زُىاث هاصثت جإحي هاخُتها، ٞىٓغث 

ؤمامها لخجض هالت مً هىع ؾاَ٘ ؤناب ُٖىحها بىزؼة ختى زٟذ الىىع 

ا وجالشخى بلى ؤن ازخٟى ًُ ج  .جضٍع

ىحها حٗاوي مً نضمت وهج الىىع، ٞداولذ ؤن جلخ٣ِ نىعة إلاا الػالذ ُٖ

 وهٓغث بلى ال٨ُان الظي ْهغ 
ً

ًخم خىلها ٞلم حؿخُ٘، ٣ًُٞذ ُٖىحها ٢لُال

 .بلحها مً ؤؾٟله

ت؟؟؟  ٢ضم بكٍغ

 هل هظا ؤخضهم؟ ؤخض مالث٨ت ال٣بر؟؟
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 ....ال.. ٞإها لؿذ في ٢بر.. ؤها ُٞما ًبضو في الؿمـ

 هه؟

 !!الؿمااااء؟؟

 ....ها في خًغةهل ؤ

 !عبىا؟

 
ً

ا وبظالال
ً
 ..بلى هىا ؤزغؾذ قُماء زىاَغها زٞى

لم حكٗغ بالغظٟت جهُبها ٦ما جى٢ٗذ، ولم جلبض ؤن جظ٦غث ؤجها آلان عوح 

 ..ال ظؿض

ت؟ بالُب٘ ال.. ؤم ؤن ٧ل ما حٗلمىاه ٧ان ٌكىبه  هل لئلله ؤ٢ضام بكٍغ

 السُإ؟

 
ً

 ..مهال

 ..بجىاع ٢ضمُه ٖها

 !!ٖها؟؟السال٤ ًخى٦إ ٖلى 

 
ً

٘ بهغها ٢لُال  ٖلى خالتها جل٪ ٢بل ؤن جخجغؤ ٖلى ٞع
ً

 ..لبصذ ٢لُال

 
ً
 ..ٞٛغ ٞاها صهكت

 !!ظلباب؟؟

 ..عؤث ؤلاله ًغجضي ظلباًبا.. هان٘ البُاى

ت ختي  ت جماًما.. هل هى بكغي؟ ؤم ؤهه ججلى في الهُئت البكٍغ هُإجه بكٍغ

 ..ًدؿجى لي ؤن ؤعاه؟

 ..ؤعاه؟؟

 
ً

ٗذ ُٖىحها ٢لُال  ..بدغم ٞع
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 ..لخُت ًُٞت

 !!عجىػ؟؟

 .ازغسخي ؤًتها السىاَغ، ٞاهلل ٌؿمٗ٪

ٗذ ُٖىحها  ..ججغؤث ؤ٦ثر.. ٞع

 !!!!!!!بكغجه ؾىصاء

 ..الاااااااا.. ل٣ض عؤث الُىم عجًبا

ؤلاله ٠٣ً ؤمامها، بجؿض بكغي، ًخى٦إ ٖلى ٖها، ًغجضي ظلباًبا، عجىػ 

 .ولضًه لخُت بًُاء، وبكغجه ؾمغاء

ىاَغها، ٞهي حٗلم بإهه ؾِؿمٗها ختى ولى لم ؾُُغث ٖلى ؤ٩ٞاعها وز

 ..جخ٩لم

 
ً

 ..ل٨ً مهال

ا ٦ما حٗلمذ؟
ً
 ..هل ؾِؿمٗها خ٣

 .ٞمىظ ؤن ماجذ وهي ججض ألامغ زالٝ ٧ل ما حٗلمخه

 
ً

ٗذ ُٖىحها ٢لُال  ..ٞع

 ..ًبدؿم.. ولضًه ؤؾىان بًُاء مهٟىٞت

 ..ؤ٧لها الًٟى٫، ٞخجغؤث ؤ٦ثر

 ..ٖمامت بًُاء

 هه؟
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-24- 

 

 !خًبا ب٪ ًا ٖاج٨تمغ  -

 ؤهذ؟ -

 وٗم ؤها.. مً ٦ىذ جٓىِىجي؟ -

 هه؟ -

قٗغث قُماء بالخغط والٛباء، ٞخمال٨ذ هٟؿها وظاهضث لخداٞٔ ٖلى 

 :شخيء مً ماء وظهها

ل "اخخاعث ٠ُ٦ جىاصًه"لم ؤ٦ً ؤْى٪ ؤخًضا ًاااا...  -  !ًا ظبًر

 :ٞابدؿم لها

 ؤلم ؤ٢ل ل٪ بإهىا ؾيخ٣ابل زاهُت؟ -

 :حرة، ٢بل ؤن حؿإلهؤومإث بغؤؾها بد

 ؤًً ؤها؟ هل ؤها مُخت؟ -

ل و٢ه٣ه  :ضخ٪ ظبًر

 .ال.. لم ًدً مىٖض٥ بُٗض  -

 ؤًً ؤها بطن وماطا ؤٞٗل هىا بن لم ؤ٦ً مُخت؟ -

ا -
ً
 .ؤهذ هىا لى٣ابل نض٣ً

 .٠ُ٦ ونلذ بلى هىا؟ ؤقٗغ بإوي ٞاع٢ذ ظؿضي ونغث عوًخا -

ا -
ً
 .هظا صخُذ.. ل٣ض ٞاع٢ذ ظؿض٥، ونغِث َُٟ

 !!؟؟....-

ىهه باإلؾ٣اٍ الىجمي؟ -  ؤلم حؿمعي مً ٢بل بما حؿمُّ
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 .ؾمٗذ -

ىه بىٟؿ٪، ل٨ً لىالي ؤها ما اؾخُٗذ ؤن جٟٗلُجها،  - ؤهذ آلان جسخبًر

ى٪ في هظه الغخلت، ؤها الظي ظظبذ َُٟ٪ ألمغ ب٪ بلى هظا  ٞإها زاصم٪ و٢ٍغ

 .الٗالم خحن عؤًذ ؤه٪ مهُإة ومؿخٗضة

 وإلااطا ؤجِذ بي بلى هىا؟ -

ٗت اليؿُان، ؤلم ؤزبر٥ بإهىا ؾيخ٣ابل؟، ؤهذ هىا مً  !ٖاج٨ت - ؤهذ ؾَغ

 .ؤظل صعؾ٪ ألازحر

 ..  ؤًً ؤها؟!!صعسخي ألازحر؟؟ -

ل ؾبابخه ٖلى قٟخُه اإلاؼمىمخحن ؤن نه، ٞؿ٨خذ قُماء  وي٘ ظبًر

 .بىظىم، وؤقاع لها ب٨ٟه ؤن اجبُٗجي، ٞخبٗخه

٣اها، زل٠ جل٪ الغبىة
ّ
اإلا٩ان واؾ٘ مترامي  ونال بلى عبىة ٖالُت، ٞدؿل

غاٝ، مٗكىقب، ٌٛلب ٖلى مىٓغه السًغة والؼع٢ت والبُاى، ٦ما لى  ألَا

كاب  ٤ ألاقٗت ل٨ً صوهما قمـ، ألٖا ؤن ٧ل شخيء ًىحر بظاجه، ًبر١ جدذ بٍغ

حر بُٗض ظضو٫ ماء واؾ٘  السًغاء جلم٘ بجما٫ جدذ ٢ضمحها الخاُٞخحن، ٚو

لى عاث٤ جى٨ٗـ ٖلُه ؤقٗت جخ٨ؿغ ٖلى ؤمىاظه السٟ ُٟت ٞلمٗذ ٧اآلالء، ٖو

هان  لت ألٚا قاَئه جغبٌ شجغة نٟهاٝ قضًضة السًغة، مىع٢ت، ٍَى

ه بلى ٢اعب نٛحر  ٦مٓلت ٖمال٢ت، مغبٍى بلى ظظٖها خبل ًيخهي َٞغ

ها اإلامضوص ٦غسخي.. ٦غسخي هّؼاػ
ّ
 .ًترا٢و م٘ مىط الجهغ، وجدذ ْل

ل هاخُت ال٨غسخي الظي حهتز  :ؤقاع ظبًر

 .طا٥ هى نض٣ًىا -

*  *  * 
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ملمـ الٗكب الىاٖم ًضٚضٙ ٢ضمحها الخاُٞخحن، اليؿُم خىلها ع٢غا١ 

ل٠ُُ، الهىاء باعص مىٗل، وحؿغي في الجى عاثدت هاصثت جبض الؿالم في 

هٟؿها، ٌكبه عاثدت ًىص البدغ ل٨ىه ٚحر طل٪، ٌكبه ٖبحر الؼهىع في الغبُ٘ 

ه ٚحر ل٨ىه ٚحر طل٪، ٌكبه عاثدت اليؿاثم في ؾاٖاث الٟجغ الهاُٞت ل٨ى

خجضص  .طل٪، ٞبضا لها ؤن الهىاء خىلها ٦ما لى ؤهه ًدىٟـ ٍو

لم جغ ؤبًضا الؿماء بهظا الهٟاء، وبخل٪ الؼع٢ت السالبت، وبخل٪ الهىضمت 

التي جىػٖذ ٞحها ٢ُ٘ مً السخاب ألابٌُ الهٛحر، ومً زل٠ ٢ُ٘ 

السخب ٢غم الكمـ بلىن الظهب الى٣ي، ٦بحر بلى خض عجُب مٟغح 

 .ُهبمجغص الىٓغ بل

ي ُٖىحها مً ظاطبُت وسخغ 
ّ
مل

ُ
ذ في ٧ل اججاه ج

ّ
ج٣ضمذ ببِء وهي جخلٟ

ب٘ لٛؼ طا٥ الًباب الس٠ُٟ اإلاخ٣ُ٘ الظي ال ًخجاوػ ع٦بخحها 
ّ
اإلا٩ان، وجد

ج باهغ م٘ زًغة الٗكب  .٨ًؿى بل٠ُ ألاعى في مٍؼ

ل ٖلى ؤطجها هامًؿا  :ما٫ ظبًر

 هل ؤعجب٪ اإلا٩ان؟ -

ٟ ا٫، ٞإعصٝ وهى ٌكحر هاخُت الجالـ ؤومإث له بغؤؾها في ؾٗاصة ألَا

 :ٖلى ال٨غسخي

 .هى الظي ؤوصخى بتهُئت اإلا٩ان بهظا الك٩ل -

 ٞى١ صهكتها
ً
 :ػاصها ٢ىله صهكت

 هى الظي هُإه؟ -

ل بُٗىه ؤن وٗم، ٞؿإلخه  :ٞٛمؼ لها ظبًر

 و٠ُ٦ هظا؟ -
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خذ ٞمه لُخ٩لم، ٞاهخٓغث قُماء ال٩لماث جسغط مً  ل ٞو ضخ٪ ظبًر

 :ٞمه، ٣ٞا٫

ب -  حن في ٦ىب قاي بال٣غهٟل؟هل جٚغ

 ؟؟؟-

ت ال  - ، زلُت سخٍغ
ً

ل ٌٗض ٦ىًبا مً الكاي لً جظوقي له مشُال ٖم٪ ظبًر

 .ًخ٣جها في الٗاإلاحن ؾىاي

اص بٗض ٢لُل ًدمل ٦ىبحن ػظاظُحن  ل حُٛب في طهىلها، ٖو زم جغ٦ها ظبًر

مً الكاي، ٢ضم ؤخضهما لكُماء، ٞخىاولخه وعقٟذ مىه بدغ٦ت آلُت، وما 

 بمظا٢ه ؤن جظو٢خه
ً
 :ختى احؿٗذ ُٖىاها بعجابا

َٗمه ظمُل ظًضا، لم ؤقغب مشله، ؤ٦ُض ؤن هظا الكاي ال ًىظض مشله  -

 .في ٖاإلاىا

ل بؼهى  :ٞغص ٖلحها ظبًر

ت -  .الاااااا، هى هى هٟـ الكاي، ل٨ً ٦ما ٢لذ ل٪ جل٪ زلُتي السخٍغ

ت -  ؟وماطا ًجب ٖلي ؤن ؤٞٗل ل٩ي ؤخهل ٖلى ؾغ جل٪ الىنٟت السخٍغ

ل مً ٦ىبه، زم ٢ا٫اعح  :ك٠ ظبًر

 ال شخيء ؾىي ؤن جُلبي؟ -

 بطن؟ -

جمام، الؿغ ًا ؾُضحي، مُٗاع الكاي الظي ًىاؾب٪ ؤيُٟي بلُه ؤعب٘  -

ت هي ؤن ؤي٠ُ ؤعب٘ خباث مً خبت  خباث مً ال٣غهٟل، وإلاؿتي السخٍغ

 .البر٦ت، واؾخمخعي بسخغ الكاي

-  .
ً

 ."ماػخخه"ؾاخغ ٞٗال
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ل بدماؽاعحكٟذ مً ٦ىبها ٖضة عقٟا  :ث ٢بل ؤن حؿإ٫ ظبًر

ل هل حؿخُُ٘ ؤن جإزظوي أل٢ابل عؾى٫ هللا مدمض ٖلُه الهالة  - ظبًر

 والؿالم؟

 نلى هللا ٖلُه وؾلم، هل ؤهذ مؿخٗضة لظل٪؟ -

 :عصث بدماؽ ولهٟت، وصون اهخٓاع

 .وٗم مؿخٗضة -

 .لؿذ مؿخٗضة بُٗض  !ال -

 هه؟ -

ا ًٖ الجمُ٘، ٞغؾى٫ هللا  -
ً
لى ٦ىذ مؿخٗضة  -ُه وؾلم نلى هللا ٖل -صوه

ا لل٣اثه ٞةهه بىٟؿه ؾُإحي بلُ٪
ً
 .خ٣

 .بهخذ قُماء بغّصه

ل ٖلى ألاعى اإلاٗكىقبت، ًخإمالن نض٣ًهما اإلاخإمل حهتز م٘  ظلؿذ وظبًر

ُيُه ال٣ًُت وقٟخُه الٛلُٓخحن، ٌؿىض زضه  ٦غؾُه، بكٗغه السكً ٖو

غج٨ؼ ب٨ىٖه ٖلى طعإ ال٨غسخي، ٌٛى  م بىٓغجه في ألاًمً ٖلى ٢بًت ًضه، ٍو

الال شخيء، ومً و٢ذ آلزغ جبضو مىه بٌٗ ٚمؼاث بُٗيُه، ؤو بًماءة زُٟٟت 

ا ؤهه مكٛى٫  ًُ بغؤؾه، ؤو خغ٦ت َُٟٟت مً قٟخُه ٧الخمخمت، ٞىضر ظل

دىا٢ل م٘ هٟؿه في مىيٕى ٌكٛله  .ال٨ٟغ، ًدباخض ٍو

 ماطا ًٟٗل؟ -

ل، ٞإظابها بهىث زٌُٟ  :ؾإلذ قُماء ظبًر

ي ٖاصجه صاثًما، ال ًًُ٘ و٢خه بال في ال٣غاءة ًخإمل.. ٨ًٟغ، هظه ه -

 .والخ٨ٟحر والخإمل
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 ومتى ؾِىهي جإمله؟ -

 .ال ؤصعي، عبما آلان، عبما بٗض ؾاٖت، عبما بٗض ًىم، ال ؤصعي  -

ل جىقىقه  :مالذ قُماء ٖلى ؤطن ظبًر

 وهل ؾىٓل ه٨ظا ختى ًيخهي هى؟ -

ل بغؤؾه بًجاًبا م٘ ابدؿامخه التي جٓهغ  ؤؾىاهه البًُاء، زم ؤومإ لها ظبًر

ا ٧لخا ًضًه جدذ عؤؾه، وؤٚمٌ ُٖيُه  ًٗ ل بجاهبها ٖلى ألاعى واي هام ظبًر

 .وهى حهؼ ٢ضمُه باؾترزاء

ل لم حكٗغ به قُماء وهي مكٛىلت ال٨ٟغ في هظه الجىلت  مطخى و٢ذ ٍَى

ل الىاثم بجاهبها ًترهم باؾخمخإ بهىجه السٌُٟ  وهظا اإلا٩ان، وبجبًر

 :ها قُماء ظًُضا، مً ٢هُضة البرصةالسكً ببٌٗ ؤبُاث حٗٞغ

 

 والثقلينمحمد سيد ال كونين  
يقين من عرب ومن عجم  والفر

 ..نبينا الآمر الناـهي فلا أح د
 أبر في قول لا منه ولا نع م

 ..هو الحبيب الذي ترجي شفاعته
 ل كل هول من الأهوال مقتحــم

ّ ه فالمستمسكون به  ..دعا إلى الل
 مستمسكون بحبل غير منفصم
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 ..اق النبيين في خلق وفي خلقف
 ولم يدانوه في علم ولا كرم

ّ ه ملتمس  ..وكلهم من رسول الل
 غرفًا من البحر أو رشفًا من الديم

 ..وواقفون لديه عند حدهم
 من نقطة العلم أو من شكلة الحكم

 ..فهو الذي تم معناه وصورته
 ثم اصطفاه حبيبًا بارئ النسم

يك في محاسنه  ..منزه عن شر
 لحسن فيه غير منقسمفجوهر ا

 ..وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف
 وانسب لقدره ما شئت من عظم

 :بلى ؤن ونل بلى

 ..أبان مولده عن طيب عنصره
 يا طيب مبتدأ منه ومختتم

٢ُ٘ هظا الجى الؿا٦ً الهاصت ٢ه٣هت مخ٣ُٗت بُُئت مً نض٣ًهما 

دُت، اإلاخإمل الجالـ ٖلى ال٨غسخي، زم جمُ٘ ٞاعًصا ْهغه ممضًصا طعا ُٖه بإٍع
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ُٞما ًبضو ؤهه ٢ض ؤههى جإمله، ؤو ؤهه ٢ض ونل لل٨ٟغة التي قٛلخه ٧ل هظا 

 .الى٢ذ

ل ظالًؿا وهى ٌٛمؼ قُماء بُٗىه، ٟٞهمذ قُماء مً ٚمؼجه  ٞاٖخض٫ ظبًر

ؤن نض٣ًهما اإلاخإمل ٢ض ؤههى جإمله، ٧ان طا٥ خحن اؾخضاع نض٣ًهما وؤصاع 

، وهبرجه الك٣ُت، و٧لماجه التي ال٨غسخي مٗه، و٢ا٫ مبدؿًما بهىجه اإلاٗغوٝ

 :ٌؿتهل بها ؤي ل٣اء

 ب٨ُم" -
ً

 ."ًا ؤهال

ه مً  ه ظًُضا، حٗٞغ ه، حٗٞغ ٧اصث قُماء ؤن جهغر مً الٟغخت، ٞهي حٗٞغ

ىهُت، مً بغهامجه الكهحر الظي  ٦خبه، مً م٣االجه، مً ل٣اءاجه الخلٍٟؼ

 :حٗك٣ه مىظ نٛغها، بغهامج الٗلم وؤلاًمان

 !!!ص٦خىع مهُٟى مدمىص -

٣خه الجمُلت  :ضخ٪ الض٦خىع مهُٟى مدمىص بٍُغ

 ب٪ ًا ٖاج٨ت -
ً

 .ؤهال

جلٗشمذ قُماء، طهبذ الٟغخت بلبها، ٞلم حٗض جضعي ماطا ج٣ى٫ وبماطا 

ججُب، ول٨جها ٢بل ؤن ججُب بصخيء ؾمٗذ الض٦خىع مهُٟى مدمىص 

 :ًضٖىهما وهى ٌكحر بلى ال٣اعب

 .جًٟال، ؾإصخب٨ما في هؼهت ظمُلت -

ل ٢بل هٓغث قُماء  ل، ٦إجها جلخمـ مىا٣ٞخه، ٞابدؿم لها ظبًر بلى ظبًر

ل، وجبٗهما الض٦خىع مهُٟى  ؤن جخ٣ضم هي هدى ال٣اعب وجغ٦ب، ٞخبٗها ظبًر

مدمىص، ظلـ الجمُ٘، وجىلى الٗالم الٗب٣غي بىٟؿه الخجض٠ً بال٣اعب، 

لِك٤ ال٣اعب نٟدت اإلااء الغ٢غا١ جدذ ؤقٗت ج٨ؿغث ٖلى خٝغ ؤمىاظه 
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٤ٟ ًجّضٝ، ونىث اإلاجضاٞحن ممؼوًظا بدغ٦ت  ٞهاعث ٧اللالا  اإلاىشىع، َو

هاب، وتهضؤ به الىٟـ ا جغجذي له ألٖا
ً
ًغا هاصث  .ال٣اعب وؾِ اإلااء ًدضر زٍغ

جي ًا ص٦خىع؟ -  ؤحٗٞغ

٪، وؤها ؾُٗض ظًضا بم٣ابلخ٪، وؾُٗض ظًضا ببدش٪ ًٖ ؾحرة  - وٗم ؤٖٞغ

ً وكغ خ٣ُ٣ت الخىخُض الس الو بمهغ الىبي ٖلُه الهالة والؿالم، ٖو

 .ال٣ضًمت

، زم ٢الذ
ً
 :جىّعص زضاها خُاًء، وابدؿمذ ؾٗاصة

ؤها ؤؾٗض ًا ص٦خىع، ؤؾٗض ظضااااا، ال ؤنض١ بإوي الخ٣ُذ ب٪، هظا  -

 .قٝغ ٦بحر لي

 :ضخ٪ الٗالم الغاج٘ مغة ؤزغي ب٣ه٣هاجه الجمُلت

ا مً  - ًً بل الكٝغ لي ًا بيذ الىبي، بهظه اإلاىاؾبت، هل حٗلمحن بإهجي ؤً

 لىبي؟وؿل ا

، ؤهذ ال جخسُل بإهجي ٖاق٣ت لؿحرج٪ ول٩ل ؤٖمال٪ -  .بالُب٘ ؤٖٝغ

ا ؾُٗض ظًضا بٗمل٪ وببدش٪ الغاج٘ في وؿب الىبي مدمض  - ًً ؤها ؤً

٣ت  اإلاهغي، ولهظا ؤهذ هىا، ط٦غجُجي بإًام ظمُلت مًذ ٦ىذ ؤ٢ًحها بٞغ

ُىه؟ م، ؤحٗٞغ  الض٦خىع اإلاهىضؽ ؾُض ٦ٍغ

٦خاب "مجمل مغاظ٘ بدثي ٖلى ٦خابُه؛  بالُب٘ ًا ص٦خىع، بل ؤّٖى٫ مً -

ىهُت -ؤزىاجىن   ."٣ُٖضة الخىخُض، و٦خاب لٛؼ الخًاعة الٟٖغ

٢التها بؿٗاصة ٚامغة وقٗغث بةَغاء مً هٓغة ؤلاعجاب التي جلم٘ بٗحن 

 :الض٦خىع مهُٟي مدمىص، ٞغص ٖلحها
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ت ال٣ضًمت، و٧اهذ لضًه ببِخه  - ا ظًضا في الخًاعة اإلاهٍغ
ً
ا وكُُ

ً
٧ان باخش

ت ال٣ضًمت، م ٨خبت ٖمال٢ت، جدىي مغاظ٘ و٦خًبا مشحرة ًٖ الخًاعة اإلاهٍغ

٨ٞىا ه٣طخي الؿاٖاث الُىا٫ بم٨خبخه ه٣غؤ وهدباخض وهدىا٢ل ًٖ ال٣ُٗضة 

ً الىبي مدمض ٖلُه الهالة  حن ٖو ً بصَعـ هبي اإلاهٍغ ت ال٣ضًمت ٖو اإلاهٍغ

حن  .والؿالم ابً اإلاهٍغ

 :زم ؤعصٝ

ظًضا.. لِـ ٦ما ًًٓ البٌٗ ؤهه بضؤ  الخىخُض ٖلى ؤعى مهغ ٢ضًم.." -

 ..بةزىاجىن وبهما ٢بل بزىاجىن و٢بل ؤمىدىجب و٢بل مُىا

ا وزمؿماثت ؾىت.. 
ً
الغؾاالث بضؤث ٖلى ؤعى مهغ مىظ ازىتي ٖكغة ؤلٟ

 ..ه٨ظا ٣ًى٫ اإلااعر ماهِخىن 

ـ"بضؤث بإوػوعَـ  ٖلُه الؿالم.. الظي ظاء بلى مهغ  "وهى الىبي بصَع

حن ال٨خابت بال٣لم ولبـ اإلاسُِ ومباصت بالخىخُض.. و٧ان ؤو  م اإلاهٍغ
ّ
٫ مً ٖل

مهم ؤن 
ّ
ل م الكمسخي.. ٖو الٟل٪ والخىجُم ويبِ الٟهى٫ والؼعاٖت والخ٣ٍى

 واخًضا وؤن مً ًمىث مجهم ؾٝى ًبٗض زم ٠٣ً بحن ًضًه 
ً
هىا٥ زال٣ا

لُداؾب زم ًهحر بلى السلىص في وُٗم ؤو في ٖظاب خؿب ؤٖماله.. و٦ٗاصة 

مت جدى٫ ؤوػوعَـ بٗض مىجه بلى ؤؾُىعة وؤنبذ بلًها الكٗىب ال٣ضً

اوي وألاهاقُض سجذ خى٫ ؾحرجه اإلاالخم وألٚا
ُ
 .وو

م في ٦خابه اإلاشحر   .ًغي ؤ٦ثر مً هظا "٣ُٖضة الخىخُض"واإلاهىضؽ ؾُض ٦ٍغ

ـ.. وهىح..  بهه ٌٗخ٣ض ؤن آلالهت ؤجىم.. وؤوػوعَـ.. وهى.. هم آصم.. وبصَع

ـ هى هٟـ ما  ش _٦ما ٞما ٢ُل ًٖ بصَع ٢ُل ًٖ ؤوػوعَـ.. ٞةصَعـ في الخاٍع

م الىاؽ ال٨خابت بال٣لم ولبـ اإلاسُِ ومباصت الٟل٪ 
ّ
٢لذ_ هى الظي ٖل
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م الكمسخي.. ٦ما ٧ان ؤلاله هى..  والخىجُم ويبِ الٟهى٫ والؼعاٖت والخ٣ٍى

ت.. وؤجىم ؤو آصم هى ؤو٫ مً  ٢ض ون٠ بإهه بله اإلااء والًُٟان ومى٣ظ البكٍغ

 .ضؤ السل٤هؼ٫ ألاعى في مب

غ"وهى ٣ًى٫ بن ؤوػٍغ ٢ض ٨ًىن هى  الىبي الظي ظاء ط٦غه في ال٣غآن  "ٍٖؼ

وفي الخىعاة وهى الظي ؤماجه هللا ماثت ٖام زم بٗشه ٩ٞان اإلاعجؼة التي جدّىلذ 

 .بلى ؤؾُىعة.. زم ٧الٗاصة جدّى٫ بلى بله

ت زانت في الخٗضصًت الىاضخت في آلهت الٟغاٖىت الظًً  م هٍٓغ ولؿُض ٦ٍغ

ٜ ٖضصهم في بخهاثُت الٗالم بغوظل ؤلٟحن وزماهماثت بله.. بن هظا الٗضص بل

ضلل ٖلى  في ألانل لِـ آلهت وبهما ؤؾماء ونٟاث وؤٞٗا٫ لئلله الىاخض.. ٍو

ت ٞهي نٟت  "هتر"طل٪ بإن ٧لمت بله في الهحروٚلُُٟت  مٗىاها الُض ال٣ٍى

 .ولِؿذ شسًها

ؤلاله السال٤ في مخىن والضلُل آلازغ وألاهم هى ما ظاء في ون٠ هظا 

 .٦خاب اإلاىحى وفي بغصًت جدىث وفي بغصًت زخُا وفي وكُض بزىاجىن 

 :وه٨خٟي بهظه ال٣ٟغاث التي حٗبر بإٞصر مً ؤي صلُل

في البضء ٧اهذ ال٩لمت وال٩لمت مهضعها ؤلاله.. بله واخض هى ٧ل شخيء ٧ان 

 و٧ل شخيء ٧اثً و٧ل شخيء ؾ٨ُىن.. مدا٫ ٖلى مً ًٟجى ؤن ٨ًك٠ الى٣اب

له ٖلى ألاعى  .ًٖ ؾغ ما ال ًٟجى.. ٖغقه في الؿماء ْو

 .ٞى١ اإلادؿىؾاث ومدُِ ب٩ل شخيء

 .مىظىص بٛحر والصة.. ؤبضي ال ًمىث

٣ى٫ ؤلاله في ٦خاب اإلاىحى  :ٍو

 ..زل٣ذ ال٩اثىاث وؤوصٖذ في ٧ل مجها نٟت مً نٟاحي
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 ..زل٣ذ ٧ل شخيء وخضي ولم ٨ًً بجىاعي ؤخض

ض  ..ب٩لمتي زل٣ذ ما ؤٍع

عى وما جدتها والؿماواث وما ٞى٢ها واإلادُُاث وما في ؤٖما٢ها زل٣ذ ألا 

 .والجبا٫ وما في بُىجها

 :وبغصًت ؤزغي جه٠ هظا ؤلاله الىاخض

ا ًٗ  .هى في مسلى٢اجه وهى ٌٗلى ٖلحها ظمُ

ؿم٘ ٧ل همؿت وال جضع٦ه  هى ًغي ببهغه ٧ل شخيء وال جغاه ألابهاع َو

 .ألاؾمإ

 :وفي ٦خاب اإلاىحى ه٣غؤ هظه الهالة

ؤهذ ألاو٫ ٞلِـ ٢بل٪ شخيء وؤهذ آلازغ ٞلِـ بٗض٥ شخيء وؤهذ الٓاهغ 

 .ٞلِـ ٞى٢٪ شخيء وؤهذ الباًَ ٞلِـ صوه٪ شخيء

 :وفي مخىن البرصًاث ال٣ضًمت جبضؤ ال٣هت ه٨ظا

 .في البضء ٧ان الٓالم والٗماء والؿ٨ىن وال شخيء ؾىي اإلادُِ

ٌُ ومً باًَ هظا اإلادُِ اإلآلم زل٤ هللا هٟؿه بىٟؿه وزغط لُٟ

ً الشماهُت..  الىىع والخغ٦ت ٖلى الىظىص و٧ان ؤو٫ ما زل٤.. هم مالث٨ت الخ٨ٍى

زل٣هم مً ؤهٟاؾه ل٨ُىهىا خملت ٖغقه ٞى١ اإلااء.. والٗغف ٧ان هى 

 .الخاؾٕى لهاالء الشماهُت اإلا٣ضؾحن

حن و٦ظل٪ ع٢م  9وباإلاىاؾبت ٞةن  - ألن هللا زل٤  7ع٢م م٣ضؽ ٖىض اإلاهٍغ

 .اؾخىي ٖلى ٢مت الىظىص في الُىم الؿاب٘ ٧ل شخيء في ؾخت ؤًام زم

 :زم ؤعصٝ الض٦خىع مهُٟى مدمىص
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مشل هظا الترار الضًجي ال٣ضًم مىظ ازىتي ٖكغة ؤل٠ ؾىت ال ًم٨ً ؤن   -

 ..ًإحي مً ٞغاٙ

ومشل هظه الىبرة الهاُٞت للخىخُض الظي ال ٌكىبه قغ٥ ال ًم٨ً ؤن 

ا ًيكضون هظه ألاوٛام جسغط بال مً مك٩اة ؤهبُاء هؼلىا بمهغ وؾاخىا ٞحه

ت هم ولم ًإث لهم ط٦غ في ال٨خب الؿماٍو  ال وٗٞغ
ً

 ..اإلاالث٨ُت.. وعؾال

 :ؤلم ٣ًل هللا لىبُه في ال٣غآن ًٖ الغؾل

 "منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك"

 ٞإي ٚغابت في هظا؟

 ..ؤولِـ الخدٍغ٠ والخبضًل هى آٞت ال٨هىت في ٧ل ػمان؟

ا الغ٦ب مً الغؾل بلى آلهت.. ووسجىا خىلها وهم الظًً خّىلىا هظ

ألاؾاَحر وخّىلىا ألاؾماء والهٟاث ؤلالهُت بلى ؤعباب بال ٖضص.. ل٨ُىن ل٩ل 

جَبي مً الؿظط والبؿُاء.. زم ٧الٗاصة ًضزل 
ُ
عب ٢غابحن ومٗابض ويغاثب ج

 .٧ل هظا بلى ظُب ال٨هىت

ش اإلاسخلِ الظي ه٣غؤه ػازغ  بهظا ال٨م  ومً هظا الهغإ ظاء هظا الخاٍع

الهاثل مً الكغ٥ والخٗضص والىزيُت، وهظه اإلاٗاع٥ التي زايها بٌٗ 

اء بهضٝ اهدكا٫ ال٣ُٗضة والٗىصة بها وبالبالص بلى الخىخُض..  اإلالى٥ الكٞغ

 ..مشل مُىا وؤمىدىجب وبزىاجىن 

وبٗض ٧ل اهخٟايت ٌٗىص ال٨هىت ُٞيخهغون بماامغاتهم.. وال ًجض 

 بال الهغب 
ً
والهجغة والٟغاع بإهٟؿهم وهظا ما جد٨ُه اإلاىخضون مسغظا

غة الٗغبُت بٗض ٢خل بزىاجىن  البرصًاث ًٖ.. الؿابي.. الظًً ٞغوا بلى الجٍؼ

 ..هغًبا مً الايُهاص
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 :والؿابي هم الظًً ظاء ط٦غهم في ال٣غآن باؾم الهابئت

 "الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى"

 ..امتٞجٗلهم هللا مً الىاظحن ًىم ال٣ُ

و٦ظل٪ ٢بُلت بىى ٖبض مىاٝ.. ٞهاالء مهاظغون مً مى٠.. ومشلهم ٢باثل 

 .ظغهم الظًً لجإث بلحهم ؤم بؾماُٖل

 ..ل٣ض ٧اهذ مهغ صاثًما ؤعى جىخُض.. و٧اهذ مهض ٧ل الضًاهاث

بالهحروٚلُُٟت ؤي  "EGYPT" ولظل٪ ؤَل٤ ٖلحها الٟغاٖىت اؾم ظب جاه

 .ؤعى هللا

ؤعيه.. وهي اإلادغوؾت وؤهلها في عباٍ بلى ؤن وهي ٖىضها ٦ىاهت هللا في 

 ..ج٣ىم الؿاٖت

 .وظىىصها ٦ما ٢ا٫ الىبي ٖلُه الهالة والؿالم هم زحر ؤظىاص ألاعى

 :زم ؤعصٝ

بن مهغ ٧اهذ صاثما ؤعى الخىخُض.. وبن الخىخُض بها ٢ضًم ٢بل " -

هللا.. بزىاجىن.. وبن ظمُ٘ ألاهبُاء مغوا مً هىا.. وبن ؤو٫ ما ظاءث ال بله بال 

 ..ظاءث مً هظه ألاعى

ت الؿاؾت  ..وؤن الخٗضصًت الىزيُت ٧اهذ نىاٖت ال٨هىت وخٞغ

ت  مً ؤنى٫ ال٣ُٗضة اإلاهٍغ
ً
 .."وؤجها لم ج٨ً ٢ِ ؤنال

 :زم ؤياٝ

ش اإلاهغي ال٣ضًم ٧ل شخيء" -  "..وهجض في الخاٍع
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هجض مغخلت ؤلا٢ُإ وهجض الشىعة الكُىُٖت ألاولي التي ؤجذ في جهاًت 

اعصث عظا٫ الضًً واإلاش٣ٟحن في  2280اصؾت ٖام ألاؾغة الؿ ٢بل اإلاُالص َو

 ..مى٠ وؤصث بلي الاجهُاع الخًاعي ألاو٫ 

غة الٗغبُت وبابل  ً بلى الجٍؼ وبلى هجغة ألالىٝ مً الٗلماء واإلا٨ٍٟغ

لؿُحن هاعبحن مً الايُهاص  ..ٞو

ىا ب٣بُلت بجي مىاٝ وؿبت بلى  ٞغ ُٖ غة الٗغبُت  والظًً اؾخىَىىا الجٍؼ

  "مى٠"

زم جى٠٢ الض٦خىع مهُٟى مدمىص ًٖ ال٨الم خحن صوي ٖلى ٟٚلت 

 ..نىث ٢ىي 

 !!!نىث عهت هاج٠

ا ؾمٗذ جل٪ الغهت، وجغصصث ببهغها ما بحن الض٦خىع 
ّ
اهضهكذ قُماء إلا

ل، مؿدى٨غة، زم ٢الذ  :مهُٟى مدمىص وما بحن ظبًر

 هل في هظا الٗالم هىاج٠؟ -

ل، ٢بل ؤن ًغص جباص٫ الض٦خىع مهُٟي مدمىص هٓغة بابدؿام ت م٘ ظبًر

ل  :ٖلحها ظبًر

 .بهه هاجٟ٪ ًا ٖاج٨ت -

 !!هاجٟي؟؟ -

ش  ا ًٖ الهاج٠ الظي ػاص نٍغ
ً
٢التها بخعجب، وهي ج٣لب في ظُىبها بدش

 :عهخه

ا في ظُىبي -
ً
 .ؤًً هظا الهاج٠ اللٗحن؟ ال ؤظض قِئ

ل  :عص ٖلحها ظبًر
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 .بهه بجىاع عؤؾ٪ -

 :جدؿؿذ قُماء عؤؾها

ا بجـال.. ال ًىظض ق -
ً
 "1".....ِئ

ٞجإة اؾد٣ُٓذ قُماء مً هىمها جدذ ػن هظا الهاج٠ اللخىح لخجض 

اظها _ مً الهاج٠  ان ما جىاعي اهٖؼ غها مغة ؤزغي، وؾٖغ هٟؿها ٖلى ؾٍغ

الظي ٢ُ٘ ٖلحها جل٪ الجزهت السُالُت _ وعاء قٗىعها بالخحرة، ٞهي حكٗغ 

٣ها الػا٫ ممؼوًظا بمظا١ الكاي بال٣غهٟل  .بٍغ

  
  

  

                                                           

 ،«األرسار طامل» اـشقق ؿتابه من باــص ومـؼول بجؿؾته مستػاد ؿودحم مصطػى اـدؿتور حوار   "1"

  – اـقوم أخبار دار طن صادر –15: 51 ص – «هـا من مروا األكبقاء ؿل» باب

 .335 اـعدد
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م، اإلايكض  !ؤزىاجىن  طا٥ الٗابض الؼاهض، الهىفي اإلادب، اإلادؿامذ ال٨ٍغ

الُٗٓم، لم ًضع له بسلض ؤن صٖىجه التي جيبإ لها باألػلُت ناعث مهًُت 

ت، لم ٨ًً ٌٗلم خحن  الجىاح ؤمام ؤهُاب ؤٖضاء صٖىجه مً ٦هىت آمىن الًاٍع

ان في ؤونا٫ صولخه ٢ض جٟصخي، وؤن زمت  جّٟغٙ للٗباصة والخإمل ؤن زمت ؾَغ

 .وخل ٚاصع بحن عبٕى مٗابض آمىن ٢ض اؾخٟدل

ٌ، وبحن ؤخًان  جغبى ؤزىاجىن في ٦ى٠ ؤبُه ؤمىدخب الشالض عجىػ مٍغ

ًما ٖجها هي الخا٦مت آلامغة والىاهُت لضولت جغامذ ؤَغاٞها  ؤم ناعث ٚع

ا 
ً
، ٞهاع َبٗه لُى ٕغ ُٖٓمت مهُبت مسُٟت، وؾِ الجىاعي والىنُٟاث جٖغ

ملًُدا، وؤنابه مغى في نباه ؤلؼمه الٟغاف وؤ٦ؿبه الىخضة، ٞما ٧ان مً 

الىخضة بال و٢ض لىهذ َبٗه بهبٛت الخُاء واللحن، ٣ٞطخى الؿاٖاث 

ا بخل٪ بال٣هغ اإلال٩ي بُُبت وخًُضا ظالًؿا ًخإمل ظما٫ الُبُٗت، مضهى 
ً

ق

ا بخل٪ ألاجهاع الغاث٣ت، وطا٥ اإلااء ٚحر 
ً
الجىت التي جدُِ بال٣هغ، مٟخىه

آلاؾً، هىا ؤَُاع، وهىا٥ ؤػهاع، وبُجهما جلٗب الٛؼالن، وخىلهما ألاعى 

 .مٟغوقت بغصاء السًغة

، ًدخاظىن الضٝء  ٘ هامخه في ؤصب وزًٕى ال٩ل جدذ عصاء الؿماء ًٞغ

طخيء صعوبهم، بلى جل٪ ألاقٗت لخ٨خمل ٌؿغي بإونالهم، ًدخاظىن الىىع ً

ض.. الكمـ  .الخُاة، ال٩ل ًٍغ
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اها، ًإحي الٓالم  جل٪ الظهبُت التي جخىؾِ الؿماء، مؿخضًغة ٧الٗحن جٖغ

خحن حُٛب، والىىع خحن حكغ١، واخضة لِـ لها مىاٞـ، مىظىصة صاثًما 

 .لترؾل بالسحر ؤقٗتها

 ..ه٨ظا هى ؤلاله

٥ الهبي مغه٠ الخـ، ل٠ُُ جًاٞغث ؤؾباب وكإجه لخجٗل مً طا

ا، صمض السل٤ 
ً
، للُبُٗت والجما٫ ٖاق٣

ً
ا مخإمال

ً
اإلاكاٖغ، ع٤ُ٢ ال٣لب،  ٞىاه

 .خحي ٦دُاء الٗظعاء في زضعها

ؾبدان السال٤ اإلابضٕ، ٧ل ما في زل٣ه ٌكحر بلى وخضاهِخه، ًبض في 

ىىجه التي  اها، ٚو
ّ
الىٟـ الخب والؿالم والاوسجام. ٧اهذ جل٪ عئٍخه التي جبى

 .ناع ًترهم بها

ا، ٖلى اؾخدُاء عمى  "بزىاجىن "خحن جىلى ؤمىدخب الغاب٘  ًُ الخ٨م نب

ببظوع صٖىجه للضًً الجضًض، صًً الؿالم.. الخب.. الجما٫.. الىخضاهُت، 

٣ىلهم،  زاٝ مً بُل ٦هىت آمىن الظًً ؾُُغوا ٖلى ٢لىب الىاؽ ٖو

إهه باًَ ال ٦هىىث الىٟا١، مً طا الظي ٣ًى٫ بإن ؤلاله بُٗض؟ مً ٣ًى٫ ب

وكٗغ به؟ باٖضوا بحن الىاؽ وبحن صخُذ ال٣ُٗضة ٞضب الكغ٥ و٦ثرث البضٕ 

ذ ٢لىب الىاؽ ووظىههم بلى ٚحر باب هللا الىاخض مً ٣ًى٫ بن  ..واههٞغ

ش٣لىن ٧اهلىا ب٣غابحن جضزل ظُىبهم وجمؤل  ًُ ّهان 
ُ
بُيىا وبحن السال٤ وؾاَت ٦

 بُىجهم؟

ة هللا، الىاخض، وعمؼ له ب٣غم عوًٍضا عوًٍضا صٖا بزىاجىن بلى ٖباص

الكمـ، ٞهى ْاهغ واضر مشلها، ٖا٫ في الؿماء، واهًبا للىىع والًُاء، جغاه 

 .الُٗىن خحن جخإمل زل٣ه، وحكٗغ به الهضوع خحن جخدؿـ صٞئه
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جل٪ الٗانمت َُبت، ال جهلر ؤن ج٨ىن ؤعى ؤلاله، جل٪ التي صوؿها 

الضًً الجضًض ًدً بلي مىب٘  ال٨هىت صازل مٗابض آمىن ؤلاله الباًَ السٟي،

ألاصًان، ًدً بلي مى٠، قضوا الغخا٫ بلي مى٠ وابىىا ألجىن مٗبًضا ولىب٨ُم 

، وهُإوها لخٗىص ٦ما ٧اهذ صاثًما مغ٦ًؼا ليكغ الضٖىة في الب٣إ اإلاٗمىعة
ً

 .مجزال

بما ُظبل ٖلُه مً ع٤ُ٢ خـ ول٠ُُ هٟـ وعخُم ٢لب ٣ٞض ج٣لب 

ؤوكض ُٞه ؤظمل ما ٢ُل في خب هللا  بزىاجىن بحن نالة وجًٕغ وجهىٝ

وجىخُضه، ؤهمل الضولت اإلاهُبت جخ٨ٟ٪، ومىذ الٗضو اإلاتربو ٞغنت لُخجغؤ، 

ٟل ًٖ ًض ٦هىت آمىن التي ججم٘ الخُب لدكٗلها هاًعا جإ٧ل الضًً الظي  ٚو

 .ظٗل آلالهت بلًها واخًضا وجدغ١ هبُه وؤجباٖه

 ."ما الٗمل بٗض ًا خبِب ؤلاله الىاخض؟"

ىله مً ب٣ي، ٞمً ؤجباٖه مً اعجّض ومجهم مً ازخاع الجاهب آلامً الخ٠ خ

في ؤخًان ٦هىت آمىن وؤجباٖهم، ومً جب٣ى ناع ال ًإمً ٖلى خُاجه، وبن 

ٖاف ناع ال ًإمً ٖلى ال٨غامت، ٞاؾخ٣غ عؤحهم ٖلى الهجغة.. الهجغة بلي بلض 

 .التي بىاها هبحهم بصَعـ "با ٧ا"هللا الخغام، بلي 

ـ هىا٥ في البل ًما في البلض التي بىاها بصَع  ٦ٍغ
ً

ض الخغام هؼلىا مجزال

ت ّمغتها هاظغ اإلاهٍغ  .اإلاهغي، ٖو

ٞهاظغوا بلحها، ٩ٞاهىا وؾِ بلضهم وؤبىاء ٖمىمتهم مً ؤصخاب اللؿان 

ت، ٞإَل٣ىا  ت وػوط اإلاهٍغ الٗغبي الجضًض الظي ج٩لم به بؾماُٖل ابً اإلاهٍغ

ً مً ؤعى مى حن الجضص اإلاهاظٍغ  ."بجي مىاٝ"٠ ٖلى اإلاهٍغ
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ً مً مى٠، وبجي  حن.. مً بجي مىاٝ اإلاهاظٍغ غة باإلاهٍغ امخؤلث الجٍؼ

قمـ مً ؤجبإ الغؾالت التي عمؼث لئلله ب٣غم الكمـ وؤؾمىه جاعة ٕع 

 .وجاعة آجىن، وبجي ٦ىاهت اإلال٣بحن بظل٪ وؿبت ألعى ال٨ىاهت مهغ

٩لمت ال "٦جن"وؿبت بلي  "٦ىاوي"٧ان مً بجي مىاٝ عظل ل٣بىه بـالـ 

ت ال٣ضًمت والتي بمٗجي ظٗبت الؿهام، طا٥ الل٣ب الظي ؤَل٣ىه ٖلى  اإلاهٍغ

ؤي اإلاهغي،  "ال٨ىاوي"مهغ بإجها ٦ىاهت هللا في ؤعيه، ٞهاع ل٣ب الغظل 

قإهه قإن البساعي ؤي الظي ؤحي مً بساعي، والضمك٣ي ؤي الظي ؤحي مً 

حرهم، ٞٗاف بجي مىاٝ بإعى با٧ا وزُُىا ٖمغاجها ٦ خسُُِ صمك٤.. ٚو

 .مضًىت مى٠

، وولض الىًغ مال٪، وولض مال٪ "ول٣بىه بالىًغ"وولض ٦ىاهت ٢ِـ 

ل، وؤمه ٧اهذ مً وؿل  ٦ىان، وولض ٦ىان ٞهغ، وبلى ٞهغ ًغظ٘ وؿب ٢َغ

حن  . ظغهم اإلاهٍغ

ذ قى٦تهم، وناعوا  لى ٢لت وؿل بجي مىاٝ، ٣ٞض اقخض ٖىصهم، و٢ٍى ٖو

غة وؤٚىاهم، بلى الخض الظي نا  .ع وؿلهم ٢بُلت ال ٌؿتهان بهاؤ٢ىي ؤهل الجٍؼ

ت ٢ضًمت بمٗجى  "٢َغل"٩ٞان وؿب ٞهغ ٢بُلت  ٢بُلت "وهي ٧لمت مهٍغ

ل"، ٞهاع ل٣ب ٞهغ "ؤلاًمان ، ٞيؿبذ بلُه ال٣بُلت، وحؿمى بها ؤوالصه "٢َغ

 .مً بٗضه

ا٫ الؼمً وحٗضص اليؿل، وػاص ازخالٍ بجي مىاٝ بٛحرهم، ٞإنابذ  َو

٠، و٦ثرث الب ىن ٣ُٖضتهم آٞت الخدٍغ هغ الكغ٥، ل٨جهم ٖلى طل٪ ٌٗٞغ ضٕ ْو

ا١ اإلادحي اإلامُذ 
ّ
ا واخًضا، وؤن بالؿماء بله واخض، هى الغػ

ً
ؤن لل٨ىن زال٣
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ناخب الخهٝغ في ظمُ٘ زل٣ه، و٧ل مً ٖلى ألاعى مً آلهت بهما ٌٗبضوجها 

 .٦ىؾُِ لخ٣غبهم مً هللا ػلٟى

ل _ الظي هى ٞهغ _ ٚالب، وولض ٚالب لاي، وولض لاي  ٦ٗب، وولض ٢َغ

ل"وولض ٦ٗب مغة وؤمه مً وؿل ٞهغ  ، وولض مغة ٦الب وؤمه مً وؿل "٢َغ

ض"٦ىاهت، وولض ٦الب ٢صخي   ."واؾمه ٍػ

٩ٞان مً بجي مىاٝ ٢صخي، وهى الجض الغاب٘ للغؾى٫ ٖلُه الهالة 

والؿالم، و٧ان ًُل٤ ٖلى ٢صخي ٦بحر بجي مىاٝ، وؤهجب ٢صخي، و٧ان مً 

ا باألؾ ًٗ ت ال٣ضًمت ل٨ً باللؿان ولضه ؤعبٗت ؤوالص ؤؾماهم ظمُ ماء اإلاهٍغ

بض قمـ "هٟغ خىجب"الٗغبي وهم: ٖبض مىاٝ  بض الٗؼي "ٕع خىجب"، ٖو ، ٖو

بض الضاع "ٖؼث خىجب"  ."بغ خىجب"، ٖو

 ..هاقم واإلاُلب "ؤي جاب٘ بجي مىاٝ، واؾمه اإلاٛحرة"وولض ٖبض مىاٝ 

ه ، أله"ؤي جاب٘ ؤو زاصم اإلاُلب"ٖبض اإلاُلب  "واؾمه ٖمغو "وولض هاقم 

ا لٗمه اإلاُلب ٞإؾمىه ٖبض اإلاُلب  ًٗ ، و٧ان "ؤي جابٗه وزاصمه"٧ان جاب

 .اؾمه قِبت الخمض

 ..ٖبض هللا "ٖبض اإلاُلب"وولض قِبت 

وجؼوط ٖبض هللا مً آمىت بيذ وهب بً ٖبض مىاٝ بً ػهغة بً ٦الب ؤزى 

ل  ٢صخي بً ٦الب الجض الغاب٘ للىبي، و٧اهذ آمىت بيذ وهب ؤًٞل وؿاء ٢َغ

ا وؿًبا وبيذ
ً
 .ؾُض بجي ػهغة وؿًبا وقٞغ

 ..وؤهجبذ آمىت لٗبض هللا ولًضا هى زحر ولض آصم

 .."مدمض"ؤهجبذ زاجم ألاهبُاء واإلاغؾلحن 
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.. بً هاقم "واؾمه قِبت الخمض"مدمض بً ٖبض هللا.. بً ٖبض اإلاُلب 

ض".. بً ٢صخي "واؾمه اإلاٛحرة".. بً ٖبض مىاٝ "واؾمه ٖمغو " .. "واؾمه ٍػ

ل".. بً ٦ٗب.. بً لاي.. بً ٚالب.. بً ٞهغ بً ٦الب.. بً مغة .. بً "٢َغ

مت.. بً مضع٦ت "واؾمه ٢ِـ"الىًغ  .. "واؾمه ٖامغ".. بً ٦ىاهت.. بً زٍؼ

 ..بً بلُاؽ.. بً مًغ.. بً هؼاع.. بً مٗض.. بً ٖضهان

وبلى ٖضهان ًسخل٠ اليّؿابىن ُٞما ٞى٢ه، بلى ؤن ظمُٗهم ٣ًغون بإن 

تٖضهان مً ولض بؾماُٖل، الظًً   .ؤهجبهم مً ػوظخه اإلاهٍغ

ا ًً ت ؤً  ..وبؾماُٖل بً ببغاهُم السلُل مً ػوظخه هاظغ اإلاهٍغ

ت وؤبىه زلُل الغخمً ببغاهُم.. بً جاعح.. بً  بؾماُٖل بً هاظغ اإلاهٍغ

سكض..  ى.. بً ٞاوٜ.. بً ٖابغ.. بً قالض.. بً ؤٞع هاخىع.. بً ؾاعوٙ.. بً ؤٚع

.. بً "بصَعـ اإلاهغي ". بً ؤزىىر بً ؾام.. بً هىح.. بً الم٪.. بً مخىقلض.

 .ًاعص.. بً مهالثُل.. بً ٢ُان.. بً ؤهىف.. بً قِض.. بً آصم ؤبى البكغ

*  *  * 

ا"، وانُٟى "بؾماُٖل"مً ولض  "٦ىاهت"بن هللا انُٟى "
ً

ك مً  "٢َغ

.  خضًض "٦ىاهت، وانُٟى مً ٢َغل بجي هاقم، وانُٟاوي مً بجي هاقم

 .صخُذ مؿلم – 2276ع٢م 

مىا وال هيخٟي مً ؤبِىا "٦ىاهت"ى الىًغ بً هدً بى"
ُ
. خضًض ع٢م "ال ه٣ٟى ؤ

 .صخُذ ابً ماظت – 2132
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عن ظغؽ الباب، ٟٞخدذ قُماء لخجض ٖم مدمض البىاب وبجاهبه امغؤة 

قابت جبضو مً مالمدها وهُإتها ومالبؿها ؤجها ؤظىبُت، ل٨ً ما ؤزاع صهكتها 

جل٪ ألاظىبُت، ٣ٞض بضا ٖلحها خؼن قضًض و٢ل٤  وخحرتها هى الخٗبحر ٖلى وظه

غ، ٞىٓغث قُماء بلى ٖم مدمض  ُىاها اخمّغجا مً ؤزغ ب٩اء مٍغ في جهاًت، ٖو

 :البىاب مؿخٟهمت، ٣ٞا٫

ا، ؾىي ؤجها وؾِ ٦المها ط٦غث اؾم  -
ً
لم ؤٞهم مً ٦المها قِئ

 .الباقمهىضؽ ًىؾ٠

ضه، ٞإ ما جٍغ تها ٖو ت ًٖ هٍى ظابذ ألاظىبُت ٞؿإلتها قُماء باإلهجلحًز

، بٗهبُت عخبذ بها قُماء، وب٣ل٤ صٖتها "ؤها ٦غؾخِىا.. ؤم آصم"ب٩لمخحن: 

للضزى٫، ٞضزلذ، في خحن ابدؿمذ قُماء بلى ٖم مدمض ابدؿامت زاصٖت 

ا ال حٗٝغ اللٛت الٗغبُت
ً
 :واؾخٛلذ اٞتراًيا بإن ألاظىبُت ٣ًُى

ًبا ًا ٖم مدمض، ٞغبما ؤهاصي ٖلُ٪، ٞإها بالك٣ت -  .بمٟغصي ٦ً ٢ٍغ

 :ٞهم ٖم مدمض ٢هضها وؤومإ بغؤؾه بًجاًبا وهى ٣ًى٫ بهىث زكً

 .ال ج٣ل٣ي ًا هاهم، ؾإ٦ىن هىا زل٠ الباب -

 .ٞاَمإهذ قُماء لظل٪، ٞهي ال حٗٝغ ماطا زل٠ هظه ألاظىبُت
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ذ  سه اهدباه اإلاىظىصًً بالُٟال، ؤؾٖغ نغر ظغؽ الباب وظظب نٍغ

ؾُضحي "مًذ زىان ٢بل ؤن حٗلً بل٨ىت عصًئت زاصمت ٞلبُيُت لخٟخذ، 

ا "قُماء
ً
، خاولذ الساصمت ؤن جل٣ي الخدُت ٖلى قُماء، ٣ٞابل نىتها ؤطه

نماء، ظغظغث قُماء هٟؿها ختى صزلذ، ؤمام هٓغ ؤمها _ الجالؿت 

ت _ هؼلذ  ا ممخلئت ملٟٞى
ً
دُت وهي جً٘ ٢ضًما ٖلى ٢ضم ٞخجؿضث ٞسظ بإٍع

ه ٞاعه ًخىؾِ الهالت ٢بل ؤن جتهاوي بمغاعة  قُماء صعظخحن في اججاه ؤهتًر

غاٝ، ٧اإلادخًغة ؤعزذ  ٖلى ؤ٢غب ٦غسخي وؾِ بهى الاؾخ٣با٫ اإلاترامي ألَا

قُماء طعاٖحها بجاهبها، وجغ٦ذ عؤؾها جمُل بلى السل٠، قازهت بُٗىحها جىٓغ 

في ال شخيء، بجٕؼ جغ٦ذ ؤمها َب٤ الدؿالي واإلا٨ؿغاث ٖلى اإلاىًضة، وخّىلذ 

ٓغها مً مغا٢بت ٢بلت خاعة وؤخًان ملتهبت جخ٣ُاها قاقت بلحها بدؿغة ه

جلٟاػ بذجم قاقت ؾِىما، ٞإناب مؼاظها الغاث٤ ٦ضع خحن هٓغث لخالت 

٤، وجىاوب ٖلحها جهل  ابىتها، ٧اهذ قُماء ٦مً صهؿتها ؾُاعة عن٠ ٍَغ

٦الب الؿ٨٪، هىضام مهمل، ٖحن مدمغة، وؤه٠ مىخٟش، ووظه ؤنابه 

ٌ ؤن ٖبىؽ ال٨ىن بإ٦مله، وه ٓغاث ػاجٛت زل٠ صمٕى ؤبُت مؿخٗهُت جٞغ

اًء، ونضع ال ًدؿ٘ ختي ألهٟاؾها، ٞخدذ ألام اإلاهضومت  حٛاصع ُٖىجها ٦بًر

ٞمها للخ٩لم ل٨ً ال٨الم اػصخم بدل٣ها ٞاهدكغ ولم ًسغط، وا٦خٟذ بإن 

حكاهض بٗحن خحراهت جل٪ الٟخاة الهاعبت مً مؿغخُت جغاظُضًت. بحن ٕٞؼ 

ث ز٣ُالث ٢بل ؤن جدىٟـ قلخت ال٨غسخي وجخدغ٥ ونضمت مًذ ٖكغ ؾىىا

اإلاازغة الٍٗغًت وجتر٥ ألام م٩اجها الضافئ وجخدغ٥ بازىحن وحؿٗحن ٦ُلى مً 
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اإلاهلبُت الغظغاظت هدى قُماء، ٚانذ عؤؽ قُماء بحن زضًحن ؤ٦بر مً 

ا  ًً محز ؤهثى الىمغ في مىؾم الكب٤ ؤو التزاوط.. ؤ
ُ
ان عاثدت مشحرة ج ّٗ مىُاَحن ٌك

بت في ط٦غ ٖىدُل٧ان.. ٞ  .اإلاهم ؤهه مىؾم الٚغ

وؾِ اإلاىُاَحن قٗغث قُماء ب٤ًُ الضهُا، مطخى ما ٣ًغب مً ؾذ 

ؾىىاث ال ًىُٟئ خؼجها بال بحن ؤخًان ًىؾ٠، ل٨ً ال بإؽ باإلاىُاَحن 

 .آلان

ض بها ًٖ خغاعة ٞدم بٟغن 
ّ
اؾخجضث قُماء صمٕى الغخمت مً ُٖىحها جىٟ

، قٗغ  ث بٟىعان خمم بغ٧اهُت لبر٧ان زاثغ بحن ٢ُاع متهال٪ ٞٗاهضتها الضمٕى

 .يلىٖها ؤناب لٓاه عؤؾها بالٛلُان

٣ًىلىن بن الخلم ٧الخ٣ُ٣ت، ؾىي ؤن الٟغ١ بحن الخلم والخ٣ُ٣ت هى 

ا ٨ًىن ٞحها ال٩ابىؽ ؤًٞل ب٨شحر مً وا٢٘ وٛىم 
ً
الاؾد٣ُاّ، ل٨ً ؤو٢اج

 .ُٞه بلى ؤٖما١ الجخُم.. وبال اؾد٣ُاّ

اصعتهما  جىٟؿذ قُماء الهٗضاء خحن هبِ اإلاىُاَحن لبر ألامان ٚو

ت مً الهىاء ت في سخب ظٖغ  .قُماء لدكٗغ بدٍغ

 ماطا ب٪ ًا خبِبت ماما؟ -

كت الباعصة هابٗت مً  هل هىاء اإلا٠ُ٨ باعص بؿماظت ؤم ؤن جل٪ الٖغ

 صازلها؟

 ًئِ مً خمل قىُت 
ً

لم جخمال٪ ألام هٟؿها خحن عؤث البىاب صازال

ُماء، طا٥ مكهض لم جخى٢ٗه ؤمها وال ختى في ٦بحرة، قىُت ابخلٗذ مالبـ ق

 .ؤخالمها

 ماطا خضر ًا قُماء؟ -
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 ..نامخت ٦خمشا٫ بىطا

هل ؤنبدذ الُٟال الىاؾٗت ي٣ُت ؤم ؤن نضعها ج٣لو ختى ازخى٤ 

 ٢لبها بضازله؟

 .ماطا ب٪ ًا خبِبتي؟ ؤ٢ل٣ِخجي -

 هل ٚاصع ألاو٦سجحن الهىاء ؤم ؤن جل٪ الؼع٢ت حٗلً ًٖ اخخًاع عوخها؟

 .ماطا خضر ًا قُماء؟ ؤظُبُجي مً ًٞل٪ -

ىب، وهبرتها ال٣ل٣ت، هٓغث قُماء بخماؾ٪  ؤمام لهٟت ؤمها، ونىتها اإلاٖغ

 ألانٟاص وهٓغاث ٖضو قامذ خحن 
ً

ٌكبه ٖؼة هٟـ ٖمغ اإلاسخاع مخجاهال

 .ؤظابتها ب٩لمت واخضة

اوعجً وظه ؤمها بٗض ل٨مت ٢ايُت مً مدمض ٖلي ٦الي خحن ًٌٛب، 

ا ل٨ً لِـ بلى الخض الظي ًهِب  حٗلم ؤمها ؤن ًٗ الؿً ًغ٦ب ٢ُاًعا ؾَغ

ؤطجها بالهالوؽ، قٗغث بإن ٢لبها ٌٛىم في مٗضتها، وؤن ما ؾمٗخه مً 

 .قُماء ال ٌٗضو ؾىي ؤهه ٖالمت مً ٖالماث ًىم ال٣ُامت

 جخُل٣حن ِمً َمً؟ ِمً ًىؾ٠؟؟؟ -

تها ض ٚٞغ شُان ًغاويها، ٞهغولذ جٍغ ، قٗغث قُماء بمٗضتها حٗخهغ ٚو

 .وهي جضب ب٣ضمحها عزام صعط الؿلم، وجغ٦ذ الجمُ٘ مدؿ٘ الٗحن ٞاٚغ الٟم
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ت، جداقذ الىٓغ  غها الظي ًخىؾِ الٛٞغ جغ٦ذ قُماء مالبؿها ٖلى ؾٍغ

الو٩ٗاؽ نىعتها في مغآة الضوالب، سخبذ ٢ضمحها ٖلى ألاعضخي وصزلذ خمام 

ت، مؤلث خىى الاؾخدمام بماء باعص ل تها ٖاٍع خٛؿل ُٞه آزاع جل٪ اإلا٣ابلت ٚٞغ

م٘ ٦غؾخِىا ومؤلجه بم٨ٗباث زلج َٟذ ٖلى ؾُذ اإلااء ختى ُٚخه في 

 .مداولت ًاجؿت إلظباع ؤٖهابها اإلاكضوصة خض ألالم ٖلى الؿ٨ىن ؤو اإلاىث

ُٖىاها مٛمًخان، ؤهٟاؾها م٨خىمت، جهغر عثخاها َلًبا للهىاء، ؤناب 

لًبا لؤلو٦سجحن، ؤناب السضع ٢لبها الجىىن، واؾدىٟغث الضماء بٗغو٢ها َ

ؤَغاٞها، بضؤث الؼع٢ت جدؿلل ظؿضها اإلاخإلم ؤؾٟل ماء جغ٦ذ هٟؿها حٛغ١ 

 ..جدذ ؾُده ٖمًضا

 .الكٗىع باأللم ما هى بال جإ٦ُض بإهىا الػلىا ٖلى ٢ُض الخُاة

 .. ٞما الًحر بطن مً الاهخداع؟!!!!الاهخداع حهىي ب٪ في ظهىم

ت ٧املت حكمل ظمُ٘ السضماث في ظهىم.. ٞإها في الضهُا آلان ؤ٢ُم ب٢ام

 ..مىظ ؾاٖت ٣ِٞ اقتًرذ ٢هًغا ٞاعًها صازل مجم٘ ٢هىع ظهىم

 ..لً جخسُل مً هى ظاعي الجضًض

 ..ؤبى لهب

.. "Fuck You Creistina"  ٞلخظهبي بلى الجخُم ًا ٦غؾخِىا. 

جل٪ الجمُلت التي صخبذ بغوصها ؤلاهجلحزي وؤجذ جض١ باب بُتها لخسبرها 

ٗلمها ؤن آصم حٗغى لخاصر ؾحر وهى آلان ؤن ع  ٌُ ؾالت ؤجتها مً ًىؾ٠ 

 .باإلاؿدكٟى
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ابخلٗذ "ًىؾ٠ ٧ان ٨ًظب..  !!بطن ٞلِـ َاع١ هى ناخب الخاصزت

 ."قُماء هظه

 :اؾخٟؿغث قُماء

بطا ٧ان آصم باإلاؿدكٟى، ٞلماطا ًسبر٥ ًىؾ٠ بهظا؟ ألاولى ؤن ًسبر٥  -

اابخلٗذ هظه ؤ"َاع١، ؤلِـ هى ٖم الىلض؟..  ًً ً". 

ذ ٖىىان ق٣تي؟.. ؤٖجي ق٣ت ًىؾ٠؟ -  و٠ُ٦ ٖٞغ

 :٦غؾخِىا

ت الؿٟاعة، خحن ؤ٢بلذ ٖلى  - ه مىظ ؾىت، اؾخضللذ ٖلُه بمٗٞغ ؤٖٞغ

الؼواط وعٌٞ ػوجي وظىص الُٟل ٞأزغث ؤن ؤعؾله بلى ؤبُه لخحن ؤعجب 

 .ألامىع وؤؾترظٗه مغة ؤزغي 

لترا؟؟.. ًىؾ٠ الؿٟاعة؟؟ جغؾلُىه بلى ؤبُه؟؟ ؤال ٌٗمل ؤبىه مٗ٪ بةهج

؟؟
ً
 .٧ان ٨ًظب زاهُت

الضوامت ؤنبدذ ؤٖتى، وج٩ازغث ٖالماث الاؾخٟهام جضوع خى٫ عؤؽ 

 .قُماء اإلاكدذ

 ما ٖال٢ت ًىؾ٠ ب٩ل هظا الهغاء؟؟ -

مىظ ؾب٘ ؾىىاث ػاعث ٦غؾخِىا الٛغص٢ت في هؼهت ؾُاخُت و٢ابلذ ًىؾ٠ 

ٟاهتها ٖ"خحن ٧ان ٌٗمل هىا٥ ؤزىاء صعاؾخه..  م مغاعتها ٖو هغث قُماء ٚع

ا ًً  ."ٖلى هٟؿها ظىا٫ لُمىن وابخلٗتها ؤً

ٚاعث ٦غؾخِىا لبلضها لخ٨دك٠ ؤن هدُجت ؾهغة ؾ٨غث ٞحها ختى 

بلى "الشمالت، وألجها لم حؿخُ٘ ؤن جب٣ي عظلحها مًمىمخحن ٣ٞض خملذ بأصم.. 
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هىا امخؤل ظىٝ قُماء ب٣يء جل٪ الٗاهغة ولم حؿخُ٘ ؤن جبخل٘ ؤي شخيء 

 ."بٗض

 ."ؾإلتها قُماء باهٟٗا٫"ل هظه الخىاعاث بُىؾ٠؟.. وما ٖال٢ت ٧ -

ببروصها ؤلاهجلحزي ؤل٣ذ ٦غؾخِىا ٧لماتها ٦مً ٌكغح لُٟل نٛحر خانل 

 .4= 2+  2ظم٘ 

وفي الخ٣ُ٣ت ألامغ باث واضًخا ال ًدخاط لكغح، ل٨ىىا صاثًما ه٨ظا، بطا 

ا مهِبت زل٠ الخ٣ُ٣ت الىاضخت.. ٞةهىا هخٛابى وهخٗامى
ً
 .اؾدكٗغه

٪  .جل٪ الجزوة، وناخب جل٪ الىُٟت.............  هى ًىؾ٠ قٍغ

 ..٠ُ٦ طل٪ ًا بيذ ال٩لب؟ -

 ..ًىؾ٠ ٚحر ٢اصع ٖلى ؤلاهجاب ؤنال

 ..لخٓت واخضة

 ًىؾ٠ ٚحر ٢اصع ٖلى ؤلاهجاب؟؟؟؟

*  *  * 

..

..

..
 

اهٟخذ اإلاهٗض بالضوع الؿاب٘، بسُىاث ٖهبُت مغججٟت ٚاصع الؼوظان 

ا، 
ً
هاخُت الُمحن، باب الُٗاصة ٦مضزل ٦ه٠ ٢ض ًدىي ٦جًزا و٢ض ًدىي مىج

ٖلى ٖخبت الباب جباصال هٓغجحن م٘ قبذ ابدؿامت ًغحؿم ٖلى قٟخحها ػاصث 

اء بضازل الُٗاصة ال٣ل٤ بىٟؿحهما ؤ٦ثر مً َمإهتها، ظى الكخاء باعص ل٨ً الهى 

 .خاع زاه٤ مً ؤهٟاؽ الجالؿحن ٖلي الهٟحن
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مً بطن ًخىلى حٗبئت  !٧ل هاالء ًُلبىن ٖالط ال٣ٗم وجإزغ ؤلاهجاب

 ألاعخام ب٩ل هظه ألاظىت؟؟؟

بأزغ نالت الاؾخ٣با٫ ًىظض م٨خب ٦بحر ًغبٌ ٞى٢ه ٦مبُىجغ جى٣غ ٖلُه 

ه، وبٌٗ اإلالٟاث ؤناب٘ ع٣ُ٢ت بإْاٞغ ملىهت بشالزت ؤلىان، و٦ىب وؿ٩اُٞ

ٟت الاؾخ٣با٫  .واإلآغوٞاث، ججلـ بلُه ٖغوؽ اإلاىلض مْى

 بلى مىْٟت الاؾخ٣با٫، اؾخ٣بلتهما بابدؿامت ع٣ُ٢ت بٟم 
ً
جىظها مباقغة

مهام صماء انُبٜ بازىحن ٦ُلىظغام مً ؤخمغ صم الٛؼا٫ ٞى٢ه ؤه٠ 

حن حك٘ ٚىًجا ٢بًُدا ٌ ٖو  .ٍٖغ

 .٠ ٖبض الغخمًلضًىا حجؼ باؾم ًىؾ !لى ؾمدذ ًا مضام -

 آوؿت مً ًٞل٪ -

 ."آوؿت؟؟؟..... ؤق٪"

ٖلى ال٨مبُىجغ ٣ُ٣ُٞذ مالبؿها  "آلاوؿت"بضون ؤن ججلـ، اهدىذ 

 مً ٞخ٤ حهضصها، عاظٗذ ظضو٫ اإلاىاُٖض وؤ٦ضث اإلاىٖض
ً
 .ال٣ًُت اؾخٛازت

 .اهخٓغا هىا ص٢اث٤، ؾخضزالن بٗض الخالت التي بالضازل -

ت، ؤمٗاء ػاص وكاَها، ومٗضة اه٣بًذ  ٖلى هٟؿها ٦ٗبىة اإلاُاه الٛاٍػ

ل٘ الض٦خىع ٖلى 
ّ
وؤَغاٝ ؤنابتها البروصة، لبشا ص٢اث٤ في اهخٓاع الضزى٫ لُُ

سبرهما بالىدُجت  .هدُجت الخدالُل والٟدىناث ٍو

 "عب ال جظعوي ٞغًصا وؤهذ زحر الىاعزحن"

غ ٢بل ؤن جُلب مجهما ؤن ًضزال، ه٣غ  بضٖاء وابتها٫ هلل مغث ؾىىاث الٍٗؼ

الباب ٢بل ؤن ًضزال، ؤػ٦مذ ؤهٟحهما عاثدت مُهغ ممؼوط ب٨دى٫  ًىؾ٠

ٞىاح، الُبِب ظشت جدىٟـ بغؤؽ ٌٛؼوه البُاى وؤه٠ مضبب حؿخ٣غ ٖلُه 
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اعة، ًخىؾِ خل٣ت الؿخحن مً ٖمغه، و٠٢ الض٦خىع زل٠ م٨خب ؤنابخه 
ّ
هٓ

ٞىضخى ألاوعا١ ببالُى ؤبٌُ ًُل مىه ٦غف متهض٫ اؾخ٣بلهما، ؾلم ٖلحهما 

ًاء الخىاؾلُت، وبابدؿامت ٞم بُض هاٖم ت ٞهي ال جخٗب في ٚحر ٞدو ألٖا

حكىج مً ٦ثرة ما ابدؿم ٦ظًبا إلاغياه، ظلؿا ٖلي ٦غؾُحن مخ٣ابلحن ٖلى 

الجاهب آلازغ مً اإلا٨خب، حٗل٤ هٓغ ًىؾ٠ بأًت ٢غآهُت ٖلي الخاثِ زل٠ 

ىت الخُاة الضهُا"الض٦خىع  ، وحٗل٣ذ آما٫ قُماء بهىعة "اإلاا٫ والبىىن ٍػ

 .لى الخاثِ زل٠ ًىؾ٠ لبًُ اهخٟش بجىحن ٧امل الىمىٖ

جغحٗل ُٖىا الض٦خىع وهى ٣ًغؤ هخاثج الٟدىناث، جغحٗل قٟخا ًىؾ٠ 

بابتها٫ وصٖاء، جغحٗل ٧ل ؤَغاٝ قُماء، ٢ضماها.. ٦ٟاها.. ؤنابٗها.. هبٌ 

 .٢لبها، ب٣ل٤ وؤمل، وزىٝ وعظاء

بت ملخت في ا ل٣غب مً جل٪ لخٓت مً لخٓاث ٢لُلت وؿدكٗغ ٞحها ٚع

 ..هللا

بًمان ما٢ذ.. ل٨ىه َاٙ، ٌكبه بًمان عظل الخ٠ خى٫ ع٢بخه خبل 

 ..اإلاكى٣ت

 .ظمُل -

ُالٗهما بخل٪ الابدؿامت  غ ٖلى م٨خبه، ٍو ٢الها الض٦خىع وهى ًً٘ الخ٣اٍع

 .ال٩اطبت

 :ًىؾ٠

 زحر ًا ص٦خىع؟ -

 .زحر بةطن هللا، اإلاىيٕى ؾُدخاط بٌٗ الى٢ذ -
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، ب٩لماجه ٚانذ قُماء في ظٝى بئر مٓل ٍٕ م، حؿم٘ خىلها ٞدُذ ؤٞا

 .ًل٣ي الض٦خىع خبل هجاة، ل٨ىه خبل متهال٪ ؤ٧لخه الٟئران

 :قُماء

 هل هىا٥ مك٩لت؟ -

، ل٨ً  -
ً

ال مك٩لت وال خاظت، ٧ل ما في ألامغ ؤن ؤلاهجاب ؾِخإزغ ٢لُال

 .بالٗالط ؾدخدؿً الىخاثج بةطن هللا

 :قُماء

 ؤٖجي.. هل هىا٥ ؤمل ًا ص٦خىع؟ -

 .ًا عب ٢ىلي -

؟ ؤم ؤسجض بجبتهي جدذ طًل ب٣غة؟.. "خؿحن"هل ؾمٗخجي ؤ٢ى٫ ًا "

ض ؾماٖه!!"٢ىلي ًا عب"  .".. لِـ هظا ما ؤٍع

ا وجىاو٫ ٦ٟها 
ً
هٓغث قُماء بلى ًىؾ٠ ب٣ل٤ ناعر، ٞابدؿم لها مُمئى

 .اإلاشلج وعبذ ٖلُه في مداولت ٞاقلت لتهضثتها

ت ج٨ٟي لجٗل ط٦غ ؤههى الض٦خىع ٦خابت ٍٖغًت عوجُيُت بإنىاٝ ؤصٍو

 بجىحن ؤخلى مً ال٣مغ
ً

 .الكمباهؼي خامال

ؾىيخٓم ٖلى هظا الضواء ٞترة، وآلان اؾمخي لي بإن ؤ٢ىم بٟده٪  -

 .بالؿىهاع

غ ال٣ُٗم الظي ؤخّؿخه ٦سكبت ٚؿل اإلاُذ زل٠  وؤقاع لها هاخُت الؿٍغ

ؾخاع ؤبٌُ عؤجه ٧ال٨ًٟ، ؤعاص ًىؾ٠ ؤن ًدبٗها، ل٨ً ٚمؼة زاثىت مً ٖحن 

 .ِب ظٗلخه ًخذجغ في م٩اهه ٦هىم ؤوق٪ مٗى٫ الض٦خىع ٖلى جٟخِخهالُب
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في اللخٓت التي اوكٛلذ ٞحها قُماء زل٠ الؿخاع جيهئ هٟؿها للٟدو 

 .ؾمٗذ همهمت وهُىمت، اهخٓغث بىٟـ ؤ٧لها ال٣ل٤ ختى عؤث الُبِب

 .لُتها ما عؤجه.. لُتها ما ؾإلخه

ا، جغصص الض٦خىع ٢بل ؤن ًُ ا عوجُي
ً
ًل٣ي مً َاثغجه ٢ىبلت  بىظه ًدمل ؤؾٟ

 :هحروقُما

 .لؤلؾ٠.. الؿُض ًىؾ٠ ٚحر ٢اصع ٖلى ؤلاهجاب -

 ..اهٟجغث ال٣ىبلت

اهتزث ألاعى جدتها وجهّضٖذ ٢كغتها، صوي نىث الاهٟجاع ٞهم ؤطهحها، 

حًرا ًدمل لهُبه، امخّو نضعها الغ٤ُ٢  غث ٞػ اهدكغ مضاه بحن خضوص ٢لبها، ٞػ

ؿلذ صمٕى ُٖىحها  ٣ها هاعه اإلاؿخٗغة ٚباعه الظعي، ٚو آزاع عماصه، وؤَٟإ ٍع

 ؤزغي 
ً
ها، ومغث زمؿىن ؾىت ٢بل ؤن جٓهغ الخُاة ٖلي وظهها مغة  .بجٞى

ٗذ بلى الض٦خىع عؤًؾا ًضوع ؤؾٕغ مً ال٨غة ألاعيُت، وهٓغث بلُه  ٞع

بُٗىحن حٛىنان صازل ز٣بحن ؤؾىصًً، وخغ٦ذ قٟخحن بش٣ل الجبا٫، 

ذ ال٩لماث مً خل٣ها ٦ما ًىتٕز  الؿهم مً ٢لب الٛؼالت الغ٣ُ٢ت، واهتٖز

 :و٢الذ بلؿان ؤنابه قلل الخؿغة

 هل ؤزبرث ًىؾ٠؟ -

ؿغة ؤن ال  .ؤومإ بغؤؾه ًمىت َو

 :٨ٟ٦ٟذ صمىٖها، و٢الذ بهىث زٌُٟ خٍغو

 .ؤزبره بإهجي ؤها التي ال جىجب -

 :وؤعصٞذ خحن احؿٗذ ُٖىا الض٦خىع حعجًبا واؾدى٩اًعا

 .ؤعظى٥ -

*  *  * 
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ت الض٦خىع ٖىىة وصلٟذ مىه قُماء بٗهبُت جدبٗها  اهٟخذ باب ٚٞغ

 .مىْٟت الاؾخ٣با٫ وهي جثرزغ ب٩لماث لم جمـ ختى َبلت ؤطن قُماء

جى٢ٟذ قُماء بٛخت والخٟخذ بلى جل٪ اإلاشحرة بىٓغة ؤن ؤٚغبي ًٖ وظهي 

 .ؤقغب مً صم٪٢بل ؤن 

 ؤقاع لها الض٦خىع اإلاٟؼوٕ بُضه ؤن اجغ٦حها.. ؾإجىلى ؤمغها

 .زحر ًا مضام -

جبٗثرث الخدالُل والٟدىناث ٖلى م٨خبه خحن ؤل٣ذ بها قُماء باؾتهخاع 

ًب  .ٚو

ىبل ًُ  ..هٓغ بلحها بضهكت وهى ٌكٗغ بإن زمت ٢بر ٖلى وق٪ ؤن 

غ٥ ُٖيُه ٢بل ؤن ًلخه٤ ٖ اعجه، ٞو
ّ
مىصه ال٣ٟغي زل٘ الض٦خىع هٓ

 .بال٨غسخي، وؤقاع بلحها بغاخت ًضه ؤن اظلسخي ٞخجاهلذ بقاعجه

 مىظ زمـ ؾىىاث ؤزبرجىا ؤهىا لً هغػ١ بُٟل، هل جظ٦غ الؿبب؟ -

حر   ٢بل ؤن ًسغط الٞؼ
ً
  خبؿه بهضعه هىحهت

ً
ال سخب الض٦خىع هًٟؿا ٍَى

 :مصخىًبا ب٩لماث مخساطلت

 .وٗم ؤط٦غ، أله٪ ال جىجبحن -

 ٖلُه ؾًغا ًا ص٦خىع، ل٨ً.. هل جظ٦غ الخ٣ُ٣ت؟ هظا ما اج٣ٟىا -
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 ٢بل ؤن جىام عاخت ًضه اإلاٟغوصة ٖلى ؾُذ اإلا٨خب ٌؿخمض 
ً

نمذ ٢لُال

 :مً نالبت زكبه َا٢ت حؿاٖضه للخهالب ؤمامها

 .اظلسخي ؤعظى٥ -

 .لً ؤظلؿؿؿـ، لِـ للجلىؽ ؤجِذ -

ضًً بطن؟ -  ماطا جٍغ

غ  جان، اوؿابذ ٖلى بىٟـ مالمذ الًٛب ٖلى وظهها ؾالذ صمٗخان ٍٚؼ

 .زضحها ٞاوؿابذ صٞاٖاث الض٦خىع ؤمامها

 .إلااطا جٟدكحن في اإلااضخي؟ صعي ألاؾغاع جىام مؿخ٣غة -

 ؤبىؽ ًض٥ ؤزبروي ٠ُ٦ لُىؾ٠ ؤن ًىجب؟ -

هل الُبِب وؤزظجه صهكت
ُ
 :ط

 هل ؤهذ خامل؟ -

 اإلاهِبت ؤجها لِؿذ ؤها؟ -

 هل جؼوط بإزغي؟ -

 ي؟اإلاهِبت ألا٦بر ؤهه لم ًتزوط ٚحر  -

 ما ألامغ بطن؟ -

هىا اجهاعث، قٗغث باألعى جمُض جدذ ٢ضمحها، ٞساعث بىهً ٖلى ٦غسخي، 

 .واؾخدا٫ ًٚبها بلى ي٠ٗ، بلى مغاعة، بلى جُه ؾخ٤ُٟ مىه بٗض ؤعبٗحن ؾىت

 .ال ؤصعي ما ألامغ، ال ؤٖٝغ ما الخ٣ُ٣ت -

 :زم بهىث زى٣خه الضمٕى
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ه ؤن ًىؾ٠ ٚحر ٢اصع ٖلى ؤلاهجاب، و  - ؤهىا اج٣ٟىا ؾًغا ؤن ٧ل ما ؤٖٞغ

 وٗلً ؤوي ؤها التي ال جىجب، ٠ُ٦ ٨ًىن له ولض بطن؟

ظة ؾٟلُت ؤ٣ًٓذ اإلااعص مً ٢م٣مه  .٧اهذ ٧لماتها حٍٗى

ً جل٪ الهمهمت التي ؾإلخُجي ٖجها ًىمها؟ -  جظ٦ٍغ

 .ا٦خٟذ بالىٓغ بلُه، ٟٞهم ؤجها جظ٦غ وجيخٓغ مىه ؤن ٨ًمل

 ..جل٪ الهمهمت ٧اهذ ؾًغا ؤبشه ؤطن ًىؾ٠ -

ا في ٢بره ختى هبكدُه ؤهِذ الُىم ًً  ..ؾًغا ْل عاب

*  *  * 

..

..

..

ؤعاص ًىؾ٠ ؤن ًدبٗها، ل٨ً ٚمؼة زاثىت مً ٖحن الُبِب ظٗلخه ًخذجغ 

 .في م٩اهه ٦هىم ؤوق٪ مٗى٫ الض٦خىع ٖلى جٟخِخه

ُماء زل٠ الؿخاع خحن ما٫ الض٦خىع بجؿضه هاخُت ًىؾ٠، جىاعث ق

 :ٞما٫ ًىؾ٠ هاخُخه

 .لؤلؾ٠ ًا ؾُض ًىؾ٠ لضي زبر لً ٌؿغ٥ -

-.... 

 .اإلاضام ٚحر ٢اصعة ٖلى ؤلاهجاب -

 .ؤقٗل في ظؿضه الىاع ختى ؤوق٪ ٖلى الاهههاع

 .ال ؤمل ؤلبخت ال ٢بل الٗالط.. وال بٗضه، ؤها آؾ٠ -
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ً اإلااء الباعص خض اله٣ُ٘، حك٤٣ ظؿضه اإلاىههغ ؤؾا٫ ٖلى عؤؾه جهًغا م

 .٢بل ؤن ًدىازغ مىٟجًغا وجخُاًغ قٓاًاه حؿبذ في الؿضًم

 لً ؤوؿاه ل٪ !ص٦خىع  -
ً

 .ؤؾِض لي ظمُال

-..... 

 .ؤزبرها بإهجي ؤها ال٣ُٗم -

-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
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٧ل مً ألاخض بلى الؿبذ مغث ؾب٘ ؾىىاث عجاٝ، ٞكلذ مٗها 

مداوالث ؤمها وؤزىها في تهضثتها، ختى ؤبىها اإلادامي اإلاكهىع ٞكل في 

ب٢ىاٖها وهى الظي لى جغاٞ٘ لهخلغ صازل ال٨ىِؿذ ؤلاؾغاثُلي لجٗل ؤ٠٦ 

الحهىص جخ٣ُ٘ مً الخه٤ُٟ، ولى جغاٞ٘ لل٣ظافي يض الكٗب اللُبي لهٝغ له 

ا مً ظُىب اللُبُحن وهم ًب٨ىن ٖلى قضًض ْلمهم لظا٥ ا ًً لخا٦م حٍٗى

 .الٗاص٫

 ال حهضم بؿبب هؼوة ماٍى سخ٤ُ خضزذ 
ً

ٞكل في ؤن ٣ًىٗها بإن مؿخ٣بال

ختى ٢بل ؤن ًل٣اها، وؤن الظهب لِـ طهبه وؤجها لم جخٗض هؼوة قاب َاجل 

غها خاة ؤظىبُت لم حٗان ؤي خغط في ؾهغة زانت ٖلى ؾٍغ  .ٞو

ئت ل٨ً اإلاى٤ُ ب٣ٗلها ٢ض حُٗل، ٧ل طهب مً اإلام٨ً ؤن ٌٛخٟغ، ٧ل زُُ

ا ًمصخي ب٣ضمُه 
ً
م٘ الى٢ذ ٢ض جخالشخى، بال جل٪ التي ججؿضث ٞهاعث ٦ُاه

 ..ٖلى ألاعى

٠ُ٦ جيسخى طهًبا ناعث له ُٖىان ػع٢اوان، وؤؾىان ص٣ُ٢ت هانٗت، و٠٦ 

 ع٤ُ٢ هاٖم؟

 ..٧اهذ ؾخد٨م لهالر خب ٖمغها بطا ما وػن م٘ هؼوة ٖابغة

.. ل٨ً الجزوة
ً

 ..ٞٗلذ لىال ؤن الخب بُجهما لم ًىجب لهما َٟال

ا بإٖظاعهم، اٖتزلذ مجلؿهم هغًبا، اؾخإوؿذ بىخضتها،  ًٖ يا٢ذ طع

 .ب٨أبتها، باإلاغاعة في خل٣ها، باأللم بحن يلىٖها، بىزؼة الؿ٨حن في ٢لبها
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لً ٌكٗغ ؤخض بٗظاب٪ ما صامىا ٖلى البر آلامً وؤهذ حٛىم في الجخُم 

 ..وخًُضا

ت قُماء التي ناعث ج ىا الٟلبُيُت مً ٚٞغ الػمها، وهي جدمل زغظذ ؤٍٞغ

ىا  هحر، ؤٚل٣ذ ؤٍٞغ نِىُت مغنىم ٞى٢ها صخاث٠ َٗام و٦ىبحن ماء ٖو

ت وجىظهذ هدى الؿلم، في خحن زغظذ ٖبحر هاهم والضة قُماء مً  باب الٛٞغ

تها اإلاُلت ٖلى هٟـ الغوا١، هٓغث ٖبحر بإسخى لهِىُت الُٗام الٗظعاء،  ٚٞغ

ىا بىظه لم جمخض لها ًض ولم حهخ٪ ٖغى َٗامها ٞم، و٢ٟذ ؤ مامها ؤٞحًر

 
ً

٣ذ ُٖىحها ال٣ًُت ؤنال ُّ ً بال ُٖىن، ه٨ظا بضث خحن ي  :خٍؼ

 "مـ ٧ل هاظه مً بًمباعه ألانغ" -

ل خاظت مً بمباعح الٗهغ
َ
 ..الترظمت: مل ٧

تها، اٖتزلذ مجلؿهم ختى في ؤو٢اث الُٗام  مطخى ؤؾبٕى وهي جالػم ٚٞغ

ت، ال ج٩لم ؤخًضا، تهمل عهاث ها ىت مىٍُى جٟها اللخىخت، ؤٚل٣ذ والؿمغ، خٍؼ

٧ل ألابىاب ؤمام مداوالث ًىؾ٠ لحراها ؤو لُخدضر بلحها، ختى م٘ مداوالث 

ؤمها لدؿاٖضه ٖلى طل٪، ؤؾبٕى حِٗل ُٞه قُماء ٖلى ٞخاث الُٗام، ال 

غة  هاعاث مٍغ ، ٖو ت ٚحر قغباث ماء حؿدىٟضها الضمٕى ًضوع في مٗضتها الساٍو

ا حك٣٣ذ وال جغوي بال مً ؾُل إلاٗضة حؿخُٛض، قٟخاها ناعجا ؤعًيا بىًع 

ا بالخُاة، وما جب٣ى له مً  ًٖ ٣ها، نضعها يا١ طع صمٕى مً ٖحن ٣ٞضث بٍغ

مؿاخت للخىٟـ ٢خلتها ؤعظلها اإلاًمىمت ٖلُه، جدذ يِٛ طعاٖحها اإلالخٟحن 

 .الاؾخىاثُت "ًىه٨ُـ مىعٍىىؽ"خى٫ ع٦بخحها ٦إه٨ىهضا 

ا اؾخدالذ ُٞه الكمـ بلى ٚغو  ًٖ ب صاثم، ؾ٣ِ مً ٖمغها ؤؾبى

 .٣ٖاعب الؿاٖت قٗغث باإلهاهت مً ٖضم الا٦ترار
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ٞلخظهب ٣ٖاعب الؿاٖت بلى الجخُم، بطا ٧اهذ حكٗغ بالًٛب ٞلخإحي 

 .وجلضٚجي

َغ٢ذ ٖبحر الباب وصزلذ بل٠ُ مصخىب بابدؿامتها، ابدؿمذ لها 

قُماء بٟم زامل، وؤهضاب مى٨ؿغة، وهالت ؾىصاء خى٫ ُٖىحها، ظلؿذ 

غ   :٢بل ؤن حؿإلها الؿاا٫ الظي ال بظابت لهبجىاعها ٖلى الؿٍغ

 ٠ُ٦ خال٪؟ -

٤  :إلالمذ قُماء زهالث قٗغها زل٠ ؤطهحها وهي تهؼ عؤؾها بٞغ

 ."نىتها واهً ي٠ُٗ، حٛحرث هبراجه مً ٦ثرة الب٩اء"الخمض هلل.  -

مضث ٖبحر ًضها بهاج٠ قُماء بٗضما ؤههى شخىه، ٣ٞض ؤهملخه قُماء 

ضون ٖلمها ويٗخه ؤمها ٖلى الكاخً ختى قإهه قإن ٧ل شخيء في الخُاة، ٞب

ؤٞا١ مً ُٚبىبت صامذ لُىمحن، اؾخ٣بلذ مىظ جغ٦ذ ق٣تها ملُىن اجها٫ 

ا بال عب٘ مً ٚاصة
ً
 .مً ًىؾ٠ وملُىه

 .شخىذ لِ٪ اإلاىباًل -

 .لم ج٨ترر قُماء بدىاوله، ٞىيٗخه ٖبحر ٖلي ٦ىمىصًىى ًٖ قمالها

 .اجهلذ ٚاصة ب٪ ٦شحًرا -

-..... 

ضًً م٣ابلتها؟ؤال ػلذ ال  -   جٍغ

 وال م٣ابلت ؤي ؤخض؟ -

 ..وال ختى -

 ."جهغتها وهي جىٓغ بلحها بىٓغة ملتهبت"ماما.  -

 .اخخاعث ؤمها في خل، ال حٗٝغ ماطا جٟٗل بٗض
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ا حهضم بؿبب هؼوة ٖابغة خضزذ في اإلااضخي الٛابغ؟.. 
ً
مً ٣ًى٫ بن بِخ

 ..اليؿاء بالخإ٦ُض

 ؾخم٨شحن ه٨ظا؟ًا خبِبتي ؤها ٢ل٣ت ٖلُ٪، بلى متى  -

 .ختى ًُل٣جي مىه ؤبي.. بن ٧ان ٨ًترر لي -

ُٖجي في ُٖى٪.. ؤهذ جدبِىه ٦ما هى ًدب٪ بل وؤ٦ثر، ٦الم٪ مً وعاء  -

 .٢لب٪

-.... 

د٪ لُل٣خ٪ مىه  - وهللا الُٗٓم لى ؤٖلم بإن َال٢٪ مً ًىؾ٠ ؾحًر

 ..٢بل ؤن جضوع الكمـ، ل٨ً

 .مً ٚحر ل٨ً، ماما لى ؾمدذ -

 .زالم ًا بىتي -

 :يّمتها بدىى بلى نضعها، ٢ّبلذ مٟغ١ قٗغها

 .ؾإجغ٦٪ لترجاحي -

 :جىظهذ ٖبحر هدى الباب، ٞخدخه والخٟخذ هاخُت قُماء
 .َاوعي ٢لب٪ !قُماء -

ابدؿمذ بمغاعة لخجاملها، ٚاصعث ؤمها في خحن اج٨إث قُماء ٖلى وؾاصة 

ألو٫  زل٠ ْهغها، وٛمت عؾالت ظٗلتها جلخ٠ بلى الهاج٠ ًٖ قمالها لخالخٔ

ًتها،  مغة جل٪ الىع٢ت اإلاؿخ٣غة ؤؾٟله، ال جسهها ُٞما جظ٦غ، جىاولتها ٞو

ٞجإة اٖخضلذ في ظلؿتها، حٗٝغ زُه مً وؾِ ملُىن زِ.. ًىؾ٠. 

جغا٢و ٢لبها ٦ٟخاة مغاه٣ت ج٣٘ ُٖىاها ٖلى خبُبها نضٞت في البل٨ىهت، الػا٫ 

 .٢لبها ًيبٌ والػالذ عثخاها جدىٟـ

*  *  * 
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 ا ٢ابلخ٪.. ٢لتي ٖمغ٥ ما هخٟاع٢ُجيٞا٦غة ػمان.. إلا

 ٞا٦غة ػمان.. ًىم ما ٖك٣خ٪.. زضحي خُاحي ٢لبي وؾيُجي

 بًه احٛحر.. ؤها مخدحر.. لُه ؾبدُجي

 ٚلُذ في بًه؟

 زبِذ ٖل٩ُي.. مً خبي ل٩ُي.. زٟذ ؤظغخ٪

 وؿُتي لُه؟

 ؤها ٖكذ ل٩ُي.. وبحن بًض٩ًي.. بٟغخ٪

 بدب٪ مىث

 وخكجي نىج٪.. وخكجي خًى٪

 ؤقىٞ٪.. همىث وؤيم٪همىث و 

 هدؿُبُجي ؤمىث؟

*  *  * 

بحن الٟغح والخؼن يمذ زُابه بلى نضعها، حكٗغ بغوخه جٟىح مً 

، "بدبااااااااا٥"٧لماجه ٞخدخًجها ؤ٦ثر، ب٨ذ ختى اهخدبذ، ًهغر ٢لبها 

ىت   ."هدؿُبُجي ؤمىث؟"لدؿم٘ هي نضي هبرجه الخٍؼ
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-30- 

 

ا هاٞغ الٗغو١، مٛ
ً
ًً الخىاظب، ملتهب الٗحن، وي٘ هّب ًىوـ وا٢ٟ

٧لخا ًضًه ٖلى َاولت ٖلحها الب جىب وبغوظ٨ُخىع، والخ٠ خى٫ الُاولت 

زماهُت يباٍ مً ؤنض٢اثه وؤنض٢اء نض٣ًهم الكهُض زالض حٗاهضوا ُٞما 

بُجهم ٖلى الشإع لضماء نض٣ًهم اإلاؿالت ٚضًعا، بٗض ؤن جإ٦ض ًىوـ بإن 

ًبا ألي جدب٘، وصلُل ٖلى ؤجهم لم الجمُ٘ ٢ض جغ٦ىا هىاجٟهم ببُىتهم جدؿ

ٌٛاصعوا مىاػلهم؛ ألن ًىوـ بالُب٘ ؾ٨ُىن ؤخض اإلاكدبه بهم في هظه 

ي لهم زُخه وهى  غسخّ الٗملُت، ٞجٗل ًىوـ ٌكغح لهم جٟانُل الهجىم، وٍُ

ؿمٗىا مىه  .ٌؿم٘ مجهم َو

 40هجاح الٗملُت ًخلسو في الا٢خدام، الا٢خدام البض ؤن ٨ًىن في  -

 .٫ والسغوط في ص٣ُ٢خحن، ص٣ُ٢خُُِحنزاهُت، والضزى 

م  :زم ؤقاع بلى ٦ٍغ

 .الهىع  -

ت، وجىّهجذ الخاثِ باو٩ٗاؽ نىع   .زٟذ هىع الٛٞغ

هظه ٧امحراث اإلاغا٢بت، وهىا وهىا وهىا وهىا ؤعبٗت بّهانحن ًاّمىىن مً  -

غؾلىن  بت ٍو غنضون ؤي خغ٦ت ٍٚغ بُٗض الجهاث ألاعبٗت إلا٩ان الجماٖت، ٍو

 .اقي الجماٖت لالؾخٗضاصبقاعة ٞىعٍت بلى ب

 ٤ ٣حن، الٍٟغ دحي"ؤ"ؾيى٣ؿم بلى ٍٞغ بض هللا وخؿام ٍو  ..: ؤخمض ٖو

 ٤ مغ وهاوي ومدمض "ب"والٍٟغ  ..ؾإ٦ىن ؤها ٖو

م ؾ٨ُىن في ؾُاعة مجهؼة لخ٣ضًم الضٖم الٟجي والاجها٫  .و٦ٍغ
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 ٤  ."ؤ"باليؿبت للبّهانحن ؾِخىالهم الٍٟغ

 :ؾم٘ نىتهم

 .جمام -

 .ء ونمذال جيؿىا، في هضو -

 .جمام -

م ب٣ُ٘ ال٨هغباء ًٖ اإلاى٣ُت،  - وباليؿبت لل٩امحراث ٞؿِخىالها ٦ٍغ

وللخٔ الجُض هم ال ًمل٨ىن مهضًعا آزغ لل٨هغباء ٦ما ؤزبرها نض٣ًهم 

 .بؾالم

م"جمام.  -  ."٢الها ٦ٍغ

-  ٤ ٤  "ب"ؤما الٍٟغ م  "ؤ"ٞةهىا ٞىع جل٣ُىا الخمام مً الٍٟغ ومً ٦ٍغ

٤ ٞؿيبضؤ الهجىم ٞىًعا، ز  .للخُُٛت وجإمحن السغوط "ؤ"م ًدبٗىا الٍٟغ

 "نىعة لصسو مٗمم، ٦ض اللخُت، ٖابـ الىظه"

هظا هى هضٞىا، مضبغ الٗملُت ؤلاعهابُت التي اؾدكهض ٞحها زالض، ا٢خلىه  -

 .ختى لى ٦ىذ ؤها بِى٨م وبِىه، ا٢خلىه مً زال٫ ظؿضي

م نىعة ؤزحرة  .ٖغى ٦ٍغ

جها، ؾيؿخسضم هٟـ الؿالح، هظه نىعة مً ألاؾلخت التي ٌؿخسضمى  -

٠ وعاءها جلُٟاث ٖكىاثُت نبُاهُت وُٛي بها ٖلى صزىلىا وزغوظىا، 
ّ
وؾىسل

حن اإلاخضعبحن لئلحهام بإجها ٖملُت جهُٟت  ض ألخض ؤن ًدبحن ؤؾلىب اإلادتٞر ال هٍغ

 .مجهم ٞحهم

 :زم هٓغ ًىوـ بلى ٖمغ

 .هل ؤخًغث الؿالح -
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- ، لت للضمٕى ُّ اعاث الغئٍت اللُلُت،  خهل، الؿالح وال٣ىابل اإلاؿ
ّ
وهٓ

 .وال٣مهان اإلاًاصة للغنام

اللُلت هي ألازحرة في الكهغ الهجغي، ؾيؿختر بالٓالم وههجم ٢بل ؤطان  -

 الٟجغ بؿاٖت، هل هىا٥ ؤي ؤؾئلت؟

 :ؾإله ٖمغ

اصة؟ -  وٗم، ماطا بسهىم بؾالم ٚو

بٗض جىُٟظ الٗملُت ؾ٨ُىن بؾالم ؤو٫ اإلاكدبه ٞحهم بدؿٍغب مٗلىماث  -

٢اجلىه. ؤما ًٖ  مجماٖت؛ وبالخالي ؾإصٕ ؤمغه لجماٖخه، وؤٚلب الًٓ ؤجهال

ٚاصة ٞال جبالي؛ جل٪ ٞخاة ٖابشت، ظمٗذ بِى٪ وبحن بؾالم في طاث الى٢ذ، 

وهي مؿإلت و٢ذ ٢بل ؤن جخالشخى هظه الظ٦غي مً مسُلتها، خُجها ؾدبدض 

غ ظضًض. ؤؾئلت ؤزغي؟
َ
٦

َ
 ًٖ ط

 .ال -

 .دت لسالضٖلى بغ٦ت هللا، ه٣غؤ الٟاج -

 ..وعٞ٘ الجمُ٘ ؤ٦ٟهم بلى وظىههم ٣ًغؤون الٟاجدت، بال هاوي

 .عؾم الهلُب ٖلى نضعه

*  *  * 

ع٦ب الجمُ٘ بؿُاعة م٨ُغوبام مجهؼة، جغ٦ىها في م٩ان هاء ًٖ م٩ان 

 ً ا مً ؤن ًغنضها ؤخض البّهانحن، جغّظلىا مجها مخضزٍغ
ً
السلُت زٞى

لى الغ ءوؽ حؿخ٣غ هٓاعاث الغئٍت بالؿىاص، ألا٢ىٗت حُٛي وظىههم، ٖو

اث اإلاًاصة للغنام ؾىصاء حُٛي نضوعهم، ٧ل مجهم  اللُلُت، والهضٍع

مضجج بغقاف آلي ًمؿ٨ه بةخ٩ام بُضًه اإلاضؾىؾخحن صازل ال٣ٟاػاث 
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الؿىصاء، ومؿضؽ ٌؿخ٣غ صازل ظغابه اإلاغبىٍ بلى الٟسظ ألاًمً م٘ زؼهتي 

مذ البهغ ٌؿخ٣غ عنام بياُٞخحن، وؾ٨حن خاص الكٟغة ًس٠ُ الخُاة بل

ت اإلاًاصة  ت بجغاب زام بالهضٍع ٖلى الٟسظ ألاٌؿغ، و٢ىبلت ًضٍو

 .للغنام

٣ان ٧ل  م هاخُت مىلض ال٨هغباء اإلاٛظي للمى٣ُت، اٞتر١ الٍٟغ جدّغ٥ ٦ٍغ

 ٤ اجسظوا ؤما٦جهم زل٠  "ؤ"في م٩اهه، جل٣ى ًىوـ جإ٦ًُضا بإن ؤٞغاص الٍٟغ

م ب٣ُ٘ ال٨هغ  باء، ٞٛغ٢ذ الضهُا في ْالم البّهانحن، ٞإنضع ؤمًغا بلى ٦ٍغ

ىا متربهحن
ّ
ل  .صامـ، اعجضي الجمُ٘ هٓاعاث الغئٍت اللُلُت، ْو

ؤخض ؤًٖاء السلُت بالضازل جىاو٫ ظهاػ الؾل٩ي، واجهل بالخىاوب ٖلى 

البّهانحن ألاعبٗت لُُمئن ٖلى ألاظىاء بالساعط بٗض اه٣ُإ ال٨هغباء ٢بل 

ُلب مجهم ال٣ُٓت والخظع دظع الجمُ٘ ٍو ًُ  .ؤن 

 :البّهام بالجهت الكغ٢ُت

 .اإلا٩ان زا٫ٍ و٧ل شخيء ؾا٦ً هاصت -

ٗت باٚخه  وما ؤن ؤههى اجهاله ختى ج٣ضم له ؤخمض، بسُىاث هامؿت ؾَغ

مً السل٠، واٖخهغ ع٢بخه بظعإ نلبت مضعبت، وما هي بال لخٓاث ٢بل ؤن 

ٌؿم٘ نىث جغ٢ىجه و٢ض اه٨ؿغث، ٞإؾض٫ ؤخمض ظشخه الهامضة بدغم ٖلى 

 .ُٖى جإ٦ًُضا لُىوـألاعى، وؤ

ت وزٟت بحن ًضي ٖبض هللا  ..البّهام بالجهت الٛغبُت، ٦ؿغث ع٢بخه بؿٖغ

البّهام بالجهت الكمالُت، ٞاعث صمائه مً ظغح ٢ُ٘ ع٢بخه مً الىعٍض 

 ..بلى الىعٍض بسىجغ ًدحى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

299   
 

  

والبّهام بالجهت الجىىبُت، ٧ان قضًض الخظع وال٣ل٤ وصاثم الالخٟاث، 

 ...ل٨ًباٚخه خؿام مً السل٠، 

 ..اؾخضاع البّهام ٞجإة ٞكٗغ بدؿام زلٟه مباقغة

، ونضمخه اإلاٟاظإة، وؤٖماه الٓالم، ٞاعجب٪ للخٓاث ٧اهذ  ٨ه الٟٕؼ
ّ
جمل

 .٧اُٞت لِسخ٤ خؿام ٖى٣ه بشالر ل٨ماث مضعوؾت ٞاع١ مٗها الخُاة

 ٤ ٣ه بالهجىم"ؤ"جل٣ى ًىوـ الخإ٦ُض مً ٢اثض الٍٟغ  .، ٞإنضع بقاعجه لٍٟغ

ت اإلاباٚخت والٓالم الضامـ محزة الضزى٫ الؿهل ول٨ً ؤ٦ؿبتهم الهجم

ا لم ٨ًً في نالخهم ؤ٦ثر مً هٓاعاث الغئٍت اللُلُت، ٩ٞاهىا ٧اله٣ىع 
ً
قِئ

ا ٖمُاء، ٣ُٟٞىا ًدهضوجهم خهًضا، ص٣ُ٢ت و٧ان الُاب٤ 
ً
ًهُاصون صًضاه

غ ألا٦بر  ا، ولم ًب٤ ؤمامهم بال الُاب٤ الشاوي خُض ًغبٌ السجًز ًُ ألاو٫ زال

 :لُت، ًخمخم بٟٕؼللس

 ماطا ًدضر؟ -

وهى ًهغر ٧اإلاجىىن ًىاصي ٖلى ؤٞغاص ظماٖخه، ل٨ىه لم ًخل٤ ظىاًبا ٚحر 

ا ش عظاله وهم ًسغون نٖغ ا بهٍغ
ً
 .نىث الغنام مسلىَ

 !بلّي ًا ًىوـ -

ؤناب ًىوـ ال٣ل٤ خحن ؾم٘ اؾخضٖاء هاوي، زاٝ مً م٨غوه ٢ض 

 .ؤنابه

ل اليؿاءوما ؤن جدغ٥ ًىوـ هاخُت هاوي ختي ؾم٘  ل ٦ٍٗى  :ٍٖى

 .ال.. ال ج٣خلجي، ؤها ؤؾدؿلم -

ل الغؤؽ اإلاضبغ للٗملُت ؤلاعهابُت  .٧ان طل٪ ٍٖى

 :هاوي هاصًعا
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 .اؾخضع ًا بً ال٩لب -

 .ال.. ال، ال ج٣خلجي ؤها ؤؾدؿلم، لِـ معي ؾالح، لِـ معي ؾالح -

٢الها وهى ٌؿخضًغ، ٞخإ٦ض هاوي ؤهه ؤٖؼ٫، ٞإمغه بالغ٢ىص ٖلى ع٦بدُه، 

 .عاُٖه زل٠ عؤؾه في زؼي وط٫وط

 ......ال ج٣خلجي، ؤها ؤؾدؿلم، ال ج٣خلىهـ -

جلُسذ الخاثِ مً زلٟه بضماثه ممؼوظت بإظؼاء مً عجحن صماٚه، 

 .٧اهذ جل٪ َل٣ت ازتر٢ذ ظبهخه وهٟظث مً زل٠ عؤؾه

 .الخٟذ هاوي وعاءه خُض مهضع الُل٣ت، ٞىظض ًىوـ

 :هاوي

 .ؤمهلخه ختى ًى٤ُ الكهاصة -

 :ًىوـ

 ختى لى ؤمهلخه ؾىت، ؤجًٓ بإهه ٌٗٝغ عبىا؟ هل ؤهذ بسحر؟ -

 .ؤومإ له بغؤؾه ؤن وٗم
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تها لخى٢ٓها، ٣ٞض َلبذ  ىا الساصمت بلى قُماء في ٚٞغ با٦ًغا صزلذ بًٍٟغ

مجها قُماء مىظ ؤًام بإن جى٢ٓها ٧ل ًىم ٢بل ؤطان الٟجغ لخهلي، وما ؤن 

ىا ختي صوث نغزتها بإع   .ظاء البِذصزلذ بًٍٟغ

ىا بلى مؿام٘ ٖبحر هاهم، ٞلم ج٨ً ٢ض هامذ بٗض،  ونلذ نغزت بًٍٟغ

ذ بلى  ٞهي مٗخاصة ٖلى ؤن حؿهغ ختى ًى٣ك٘ ؾىاص اللُل ببُاى الجهاع، ؤؾٖغ

ت قُماء لخجض خا٫ ابىتها ٦دا٫ ًىوـ خحن لٟٓه الخىث، هغولذ بلى  ٚٞغ

ت ه ٟؿها، بما ال ابىتها جدخًجها، إلاؿذ بغوصة ظلضها، وشخىب وظهها، وؾٖغ

ض ػوظها، ؤو٢ٓخه ب٣ل٤،  تها جٍغ ذ بلى ٚٞغ ًبٗض في الىٟـ بال ال٣ل٤، ٞإؾٖغ

 :ٟٕٞؼ مً هىمخه

 ما ألامغ؟ -

 .قُماء -

ا
ً
 :اهختر وا٢ٟ

 مالها؟ -

غه، وجىظه الازىان  ٢ت مالبـ ظاع ؾٍغ
ّ

٢الها وهى ًغجضي عوًبا جىاوله مً ٖال

ت قُماء، لخجض ألام ابىتها و٢ض اػصاصث ؾى  .ًءا وبُٖاءً بلى ٚٞغ

لم ًجض ألاب بىؾٗه بال ؤن ٌؿخضعي َبِب الٗاثلت، طا٥ ألن قُماء جلهض 

 .بىهً وي٠ٗ وال ججُب ختى ب٩لمت جسبرهما بما حكٗغ به ؤو بما حٗاهُه

ا خحن ؾم٘ اؾخٛازت  ًٖ لت بلى ؤن ونل الُبِب مؿغ مًذ ص٢اث٤ ٍَى

 .والضها في الهاج٠
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ه قٗغث ؤمها بدىمُل ًهِب ٢ضمحها ٞساعث ٖلى  ؤخض ٦غاسخي ألاهتًر

بالهالت في الضوع ألاو٫، ج٣ًم ؤْاٞغها مً ال٣ل٤، بلى ؤن ؾمٗذ زُىاث 

الُبِب ٖلى الؿلم، ٞهّبذ وا٢ٟت جىٓغ ما ألامغ، ٞما َالٗذ ٚحر الؿٗاصة 

والبكغ ًلىح في وظه الُبِب ووظه ػوظها، ٧اصث ؤن ج٣ٟض نبرها مً 

 الًٟى٫ وحؿإلهما ما ألامغ؟

 ..؟لهظه الابدؿامت مٗجى

ماء، زم ًسغط هى وؤبىها  َبِب ًسغط مً ٖىض ػوظت في خالت حكبه ؤلٚا

 ..ًطخ٩ان، ماطا ٨ًىن بطن؟

 :الُبِب

 .مبرو٥ ًا هاهم، مضام قُماء.. خامل -

غخذ ختى قٗغث بغخ٤ُ الؼهىع  َاعث ختى ع٢هذ م٘ الىجىم، ٞو

ًسالِ ؤهٟاؾها، ؾخظبذ هلل، ؾخظهب للٗمغة، ؾختر٥ ػوظها ٌؿهغ بالساعط 

 مً ًىم، لً جسهم زمً الجبن الغومي التي جإ٧لها ًىم
ً

حن في ألاؾبٕى بضال

ىا مً عاجبها الكهغي   .ؤٍٞغ

 خامل؟ -

 .وٗم، الخمض هلل، مبرو٥ -

 .خامل.. خاااااامل.. قُماء خاااااااامل -

جًٟل ًا ص٦خىع.. ٧ان طا٥ نىث ػوظها ًساَب الض٦خىع، وهما  -

 .حهبُان الؿلم

ان ما هٓغث بلى وظهحهما ٞاهدكلها نىث ػوظها مً ق غوصها، ٞؿٖغ

حؿدك٠ ما وعاءه مً ؤزباع، ٞىظضث اإلاالمذ ظامضة، وال شخيء ًم٨ً ؤن 
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ىت بٗحن ػوظها وؤصث ٧ل ؤخالمها في  ًبكغ ؤو ًُمئن، ؾىي جل٪ اإلاسخت الخٍؼ

 .زبر ًٟغح ٢لبها

 !َمئجي ًا ص٦خىع  -

خ٣ىتها  اجهُاع ٖهبي، وال ؤزٟي ٖل٨ُم خالتها الصخُت والىٟؿُت ؾِئت، -

دُت، وؤونِذ لها بم٨مالث ٚظاثُت م٘ الخٟاّ  بمهضت ؾُجٗلها جىام بإٍع

ٖلى بغهامج ٚظاجي، والٟترة ال٣اصمت ال جدخمل الخؼن ؤو ال٤ًُ، ؤزغظىها 

٣ت وعّوخىا ٖجها  .بإي ٍَغ

 .خايغ ًا ص٦خىع  -

 ."٢الها والض قُماء مكحًرا بإصب هاخُت الباب"جًٟل ًا ص٦خىع.  -
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ت قُماء ٢بل ؤن جٟخذ الباب  بإهامل هاٖمت ه٣غث ٖبحر ٖلى باب ٚٞغ

وجضزل، ٞالخٓذ ؤن قُماء ميكٛلت ُٞما ًبضو بصخيء بحن ًضحها، جغؾم ؤو 

لم حؿخُ٘ ٖبحر ؤن جدبحن، وما ؤن قٗغث قُماء بإمها جضهى مجها بال  !ج٨خب

ذ بتر٥ ال٣لم وزجي الىع٢ت التي ٧اهذ ج٨خب ٖلحها ٖضة زىاًا ث ٢بل و٢ض ؤؾٖغ

 .ؤن جىصٖها في صعط م٨خبها

 ٠ُ٦ خال٪ الُىم خبِبتي؟ -

 .الخمض هلل، ؤخؿً -

 .الخمض هلل، لضً٪ ػاثغ -

الخٟخذ بلحها قُماء، زم هّبذ وا٢ٟت وهي جىٓغ بلى ؤمها باهخمام لدؿبر 

ؤٚىاعها، ٣ٞض جى٢ٗذ قُماء مً هى هظا الؼاثغ، و٢بل ؤن حؿإ٫ ؤمها للخإ٦ض، 

تها ا بباب ٚٞغ
ً
، ولم ًلبض الُغ١ ًخى٠٢ بال و٢ض اؾخضاعث ؤو٦غة ؾمٗذ َغ٢

 .الباب لُىٟخذ

غ البُيء ؤو٦غة الباب وهي  ٖكغ ؾىىاث مًذ وقُماء جغا٢ب بالخهٍى

 .جلخ٠، والباب وهى ًضٞ٘ مً الساعط مٟخىًخا ٢بل ؤن ًٓهغ الؼاثغ

 ٠ُ٦ خال٪ ًا قُماء؟ -

خدذ طعاٖحها بترصص لدؿمذ بٗىا١ َا٫  ابدؿمذ قُماء بصجل، ٞو

 .خٓاعهاه

 :وما ؤن ٞٗلذ ختى هغولذ هضًغ هاخُتها حٗاه٣ها

 اقخ٣ذ ل٪ ًا قُماء؟ ما ٧ل هظه الُٛبت؟ -
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ا.. اقخ٣ذ ل٪ ٦شحًرا، ٠ُ٦ خال٪ وخا٫ ظضحي؟ - ًً  ؤهذ ؤً

 .بسحر، جخمجى لى جغا٥ -

 .بن قاء هللا -

لب مى٪ ؤلاطن - اعج٪، وجىؾُجي أَل ض ٍػ  .هىا٥ مً ًٍغ

ٗب -
َ
ض ؤن ؤعي ؤخًضاهضًغ لى ؾمدذ، ؤها َظُض ح  .ت، وال ؤٍع

 :َإَإث هضًغ بغؤؾها

ضًً ًا  - ا، ٦ما جٍغ
ً
 .، زؿاعة، ؾُدؼهىن لظل٪"قُمى"خؿى

 ًدؼهىن؟.. َمً ج٣هضًً؟ -

 ؤنض٢اجي مً الُلبت؟ -

 الُلبت؟ -

اعج٪، مً ٦ىذ  - ؤي وٗم.. خحن َا٫ ُٚاب٪ ؤعاصوا ؤن ٌؿخإطهىا في ٍػ

 جٓىحن؟

 .ي ؤهخٓغهم في ؤي و٢ذ، مغخًبا بهمهه؟ ال ؤخض.. ال ؤخض، ؤزبرحهم بإهج -

 هه؟ ما هظه الخحرة؟ هل ؾخ٣ابلُجهم؟ -

 .بالُب٘ -

ا، ؾإزبرهم وهخ٤ٟ ٖلى مىٖض مىاؾب، وؾإهاجٟ٪ ٢بلها ألزبر٥ -
ً
 .خؿى

 .اج٣ٟىا -

 .اج٣ٟىا، آلان اؾمخي لي ؤن ؤٚاصع، ٞجضحي بالبِذ وخضها -

 .ؤ٢غثحها مجي الؿالم -

 .ؾإٞٗل -
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ا َا٫ للخٓاث، وجىظهذ هضًغ هاخُت الباب،  ٢امخا، جباصال ٢بلخحن
ً
ىا٢ ٖو

 :في خحن اهخبهذ قُماء ٧اإلالؿىٖت

 .هضًغ -

 وٗم؟ -

ض مى٪ زضمت -  .ؤٍع

ا و٢ض صّؾذ بضازله 
ً
٢التها قُماء وهي جٟخذ صعط م٨خبها لخسغط مٓغوٞ

جل٪ الىع٢ت التي ؤزٟتها مىظ ٢لُل ًٖ ٖحن ؤمها اإلاخُٟلت، وؤٚل٣ذ اإلآغوٝ 

 :به ًضها ٞخىاولخه مجها هضًغبةخ٩ام، زم مضث 

 "٢التها قُماء بٟخىع قضًض"لُىؾ٠.  -

تهلل وظه هضًغ مؿخبكًغا، وؤعاصث هضًغ ؤن جماػخها، وؤن حؿخٛل هظا 

اإلآغوٝ لخل٣ي ٧لمخحن ُتهّضت بهما مً مى٠٢ قُماء، ل٨ً هٓغة بٗحن قُماء 

٣ه  .اوؾِ جل٪ الخٗابحر الجاٞت بىظهها، ظٗلذ هضًغ جبخل٘ ٧لماتها م٘ ٍع

*  *  * 

 ٞا٦غة ػمان اللي بهذ وؿِخه.. مل ؤهذ ال٣لب اللي ؤها خبِخه

 ٢لبي وظٗجي.. لُه جسضٖجي.. وظعي مٗا٥ ؤها ٦ىذ وؿِخه

 ٦ىذ حٗالي.. بهلي في ٖىُا.. ٦ىذ حٗالي.. ٦ىذ ج٣ى٫ 

لىا ما ٧ان هُُى٫  ل.. بـ ٖػ  ظاًؼ ؤؾامد٪.. ظاًؼ ؤٖػ

ضواي ألالم   اللي ؤها خؿِخهمحن ًمسر صمعي.. محن ًىاؾُجي.. ٍو

٪.. همىث وؤيم٪.. بـ الؿىع بهذ اللي بىِخه  همىث وؤقٞى

  ٢لبي وظٗجي.. لُه جسضٖجي.. وظعي مٗا٥ ؤها ٦ىذ وؿِخه
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لم ًمٌ ًىمان ٖلى آزغ م٣ابلت بحن قُماء وهضًغ بال و٢ض اجهلذ هضًغ 

اعة في مىٖض اج٣ٟ  .اءا ٖلُه، ٞغّخبذ قُمخَالبت لئلطن مً قُماء في الٍؼ

اعة بالُٟال خُض ج٣ُم قُماء ؤًامها الخالُت، و٧ان الؼاثغون  ٩ٞاهذ الٍؼ

 .مجمىٖت مً الُلبت مً الجيؿحن جترؤؾهم هضًغ

اعة ؤًما ٞغح، ٞهي مىظ ؤن هبُذ  ٞغخذ ٖبحر والضة قُماء بخل٪ الٍؼ

قُماء بدؼجها ٖلى البِذ لم جغ ابىتها في جل٪ الخالت مً البؿاَت والبدبىخت 

٘ ؤخض، وؤؾّغها ما إلادخه في ٖحن ابىتها مً الدؿلي والخبؿِ في في الخضًض م

 .الخضًض م٘ صخبها مً الُلبت

تها لخجالـ ؤخًضا، ولِـ هظا ٣ِٞ  ٚحر ؤن قُماء ألو٫ مغة حٛاصع ٚٞغ

 مً مالبؿها، و٢ض 
ً

ا ظمُال
ً
٣ٞض ؾّغ ٖبحر هاهم ؤن جغي ابىتها ٢ض اعجضث قِئ

ىت ؤمام مغآته ا ٌؿحًرا في الٍؼ
ً
اعة ؤمًذ و٢خ ا، ٞكٗغث والضتها بدبىع لخل٪ الٍؼ

والمذ هٟؿها ٠ُ٦ ؤن مشل هظا الخل ٢ض ٚاب ًٖ طهجها و٠ُ٦ ؤجها لم 

 جًُٟ بلُه مً ٢بل؟

ياًٟتهم ٖبحر هاهم هي وقُماء، و٢ضمذ لهم اإلاكغوباث وبٌٗ ال٨ُ٪، 

وظلـ الجمُ٘ في بهى الاؾخ٣با٫ بالُٟال، وجىاوب الُلبت ٖلى مىاٚكت قُماء 

ً ؾبب ُٚابها بالخضًض الغ  ٤ُ٢، وطا٥ بٗض ؤن ؾإلىها ٦شحًرا ًٖ خالتها ٖو

 
ً

ال  .اإلاخهل ٍَى
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ذ قُماء مٗهم في الخضًض والطخ٪ بما ظٗل مسخت الخؼن  واهسَغ

التي ؾُُغث ٖلى مالمدها ٦شحًرا جيسخب عوًٍضا عوًٍضا ختى ٧اصث ؤن حُٛب 

دل مدلها ؤماعاث ألاوـ وألالٟت والبا٫ الغاث٤  .ٍو

ّغب ختى ونل َا٫ الخضًض اإلامخ ٘ بحن الجمُ٘، وقّغ١ بهم الخضًض ٚو

مً يمً ما جباصلىا الخضًض ُٞه بلى خا٫ الُلبت اإلاخإزغ ًٖ الضعاؾت 

٤ وبزاعة في صعاؾت  ض حكٍى بتهم اللخىخت في مٍؼ بؿبب ُٚاب قُماء، وبلى ٚع

طا٥ اإلاىهج اإلاشحر، ما بحن بدض وجى٣ُب بال٨خب واإلاغاظ٘، وما بحن مىا٢كاتهم 

 .م٘ قُماء

ٞاؾخضعط الخضًض ظماٖتهم واؾخمالهم بلى ٞخذ باب ٖلى اإلاىهج مغة 

بت زُٟت في هٟىؽ الجمُ٘ ٢ض اج٣ٟذ وعخبذ بٟخذ ال٨الم  ؤزغي، و٦إن ٚع

، ٞاهجغ الجمُ٘ ٞجإة بلى الخضًض ٖىه ٦ما لى ؤجهم في  في هظا اإلاىيٕى

 .مدايغة

إة الًٟى٫   :و٧ان ُٞما ؾإله الُالب لكُماء جدذ َو

ض ؤن وٗٝغ - م  هٍغ ٠ُ٦ ٧اهذ مهغ ٖلى هظا ال٣ضع مً الخىخُض ٖلى الٚغ

ً هظا ال٨م  حن ال٣ضامى وقغ٦هم، ٖو مما امخؤلث به ال٨خب ًٖ وزيُت اإلاهٍغ

 اإلاهى٫ مً آلالهت التي ٖبضوها؟؟

 :نىث زان

ىن وهى  - وٗم.. هظه ه٣ُت مهمت ٢ض ؤزاعث ًٞىلي ٦شحًرا، ٨ًٟي ؤن ٖٞغ

ش ألاصًان مهغي، ٠ُ٨ٞ ًجخم٘ هظا ال٨م مً الخىخُض  ؤقهغ مكغ٥ في جاٍع

ىن؟  م٘ ٧ل هظا ال٨م مً الكغ٥ الظي ونلذ بلُه مهغ في ٖهض ٖٞغ

 :نىث زالض
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آه.. هظا مً يمً ٦شحر مً ٖالماث الاؾخٟهام التي خحرججي ٦شحًرا، ٠ُ٦  -

ؿُت بلى الكغ٥ بلى ال٣بُُت؟ ؤم  ت ال٣ضًمت مً ؤلاصَع اهخ٣لذ الضًاهت اإلاهٍغ

حن؟؟  ؤن ألا٢باٍ لِؿىا مهٍغ

 :نىث آزغ

ىن؟ - ا مهٍغ ًً ىن؟ وهل اإلاؿلمىن ؤً  هظا صخُذ، هل ألا٢باٍ مهٍغ

 :نىث ؤهشىي 

قٛلخجي هظه الاؾخٟهاماث ٞاؾخ٣غ عؤَي ٖلى ؤن هظا الخباًً مً  -

الخىخُض والكغ٥ ًغظ٘ بلى ازخالٝ ألاظىاؽ التي حِٗل في مهغ التي صزلتها 

حرها، ٞإ٦ُض ؤن ٣ُٖضة الخ ىخُض ٢ض جبضلذ بخجاعة واؾخىَان واخخال٫ ٚو

ا ٢ض جبضلذ وجؼاوظذ وازخلُذ ًً  .وجؼاوظذ وازخلُذ، ٦ما ؤن صماءهم ؤً

ؾمٗذ قُماء ؤؾئلتهم وهي حٛالب ضخ٨تها، واهخٓغث ختى ٞٙغ الجمُ٘ 

 :مً ؤؾإلخه، ٢بل ؤن ج٣ى٫ 

، ؾٝى ؤظُب٨م ٖلى ظمُٗها -
ً

 .ؤؾالخ٨م عاجٗت، ومهمت ٞٗال

غخىا وتهُإوا لؿماٖها، في   :خحن ؤعصٞذ قُماءٞاؾخبكغ الخًىع ٞو

 .الؿىت اإلا٣بلت بةطن هللا -

٢الذ ظملتها ٞٛاصعث الابدؿامت التي ٖلى قٟاههم، ٩ٞان مىٓغ الىظىم 

الظي ٞاظإهم مشحًرا للطخ٪ لضعظت لم ج٣ضع مٗها قُماء بال ٖلى الاؾترؾا٫ 

 :في ضخ٨ت َا٫ اهخٓاعها مىظ ؤن جغ٦ذ ق٣تها، ٣ٞالذ بىبرة ٚالبها الطخ٪

وا الخٗبحر ٖلى وظه٨م، لُخجي ؤخًغث ٧امحرا الُٟضًى ٧ان ًجب ؤن جغ  -

غ هظه الجلؿت  .لخهٍى

 :زم اٖخضلذ في ظلؿتها، وويٗذ ٦إؾها مً الٗهحر ٖلى الُاولت
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ا لً  - ًً هظا ٦الم ٌؿخىظب ٦ىًبا مً الكاي بال٣غهٟل، ؾدكغبىن قا

 :جظو٢ىا مشل خالوجه، زم ؤعصٞذ بؼهى

ت -  .ؤها ٣ِٞ معي ؾغ الىنٟت اإلاًبَى

ت، زم  َلبذ ىا الساصمت ؤن حٗض الكاي بالسلُت السخٍغ قُماء مً بًٍٟغ

 :جىظهذ بلى الجم٘ بالخضًض

صٖىوي ٢بل ؤن ؤبضؤ، ؤُٖض ٖل٨ُم ألاؾئلت التي ؾإلخمىهحها ختى ال  -

 ..هدكدذ

 :ؾإلخمىوي

م مما امخؤلث  ًٖ ٠ُ٦ ٧اهذ مهغ ٖلى هظا ال٣ضع مً الخىخُض ٖلى الٚغ

حن ال  ..٣ضامى وقغ٦هم؟به ال٨خب ًٖ وزيُت اإلاهٍغ

ً هظا ال٨م اإلاهى٫ مً آلالهت التي ٖبضوها؟  ..ٖو

ىن اإلاهغي؟ ش ألاصًان.. هى ٖٞغ ً ؤقهغ ٧اٞغ في جاٍع  ..ٖو

ؿُت بلى الكغ٥ بلى  ت ال٣ضًمت مً ؤلاصَع ً ٠ُ٦ اهخ٣لذ الضًاهت اإلاهٍغ ٖو

 ..ال٣بُُت؟

حن؟  وهل ألا٢باٍ لِؿىا مهٍغ

ً جبض٫ وجؼاوط وازخالٍ ألاظىاؽ التي حِٗ ل بمهغ، وبالخالي جبض٫ ٖو

ت؟  ..وجؼاوط وازخالٍ الضماء اإلاهٍغ

 .زم هٓغث قُماء في ؤُٖجهم، ٞلم ججض ؤخًضا ػاص ٖلى ما ٢الذ

*  *  * 

ىن ال٣ضماء مً الخىخُض السالو، ٞظا٥  باليؿبت إلاا ٧ان ٖلُه اإلاهٍغ

 ُٞما ؾب٤ مً مدايغاث
ً

ال  .شخيء مٗغوٝ و٢ض ج٣ضم ط٦غه ٍَى
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٥ والخٗضصًت، ٞخل٪ ه٣ُت ًضوع ٞحها مجا٫ ؤما باليؿبت إلاؿإلت الكغ 

حن ال٣ضماء  ال٨الم الزخالٝ ألاؾباب التي ظٗلذ مً ٨ٞغة الىزيُت ٖىض اإلاهٍغ

 باألطهان وال٣ٗى٫ 
ً

ال  .جلخه٤ ٍَى

ؤهم هظه ألاؾباب وؤوضخها، طا٥ ال٨غه ألاؾىص مً بجي بؾغاثُل هاخُت 

حن ال٣ضماء، بلى الخض الظي ًجٗل الٗالم الىٟسخي الك هحر ؾُجمىهض اإلاهٍغ

 :ٞغوٍض _ وهى حهىصي نمُم.. مخٗهب _ ٣ًى٫ 

ت ال٣ضًمت" ، ٞإٖلجها ٖلى "بن ٣ٖضة الحهىص ألاػلُت هي الخًاعة اإلاهٍغ

دت، جترظم هىاًا الحهىص وهٟؿُتهم هاخُت الخًاعة  اإلاؤل، ه٨ظا، واضخت نٍغ

ت  .اإلاهٍغ

 في ؾب
ً

ا وال ٨ًٞغا وال ماال
ً
ه ٞجٗل الحهىص ال ًضزغون ظهًضا وال و٢خ ُل حكٍى

ت ال٣ضًمت  .الغصاء ألابٌُ الجمُل للخًاعة اإلاهٍغ

حن  ا للخ٤ والخ٣ُ٣ت، ٞةن م٘ جباٖض اإلاؿاٞت بحن اإلاهٍغ
ً
ول٨ً بههاٞ

ال٣ضماء وبحن ألاهبُاء، و٦ما هى مٗغوٝ وفي ٧ل ال٣ٗاثض، ٞةن هظا البٗض 

الؼمجي ًدضر ٞجىة، جدؿ٘ ٧لما ػاص ٖلحها الى٢ذ، ٞخهاب ال٣ُٗضة بصخيء 

والسلسلت، ٞخٓهغ بٌٗ مٓاهغ البضٕ، ؤو هدُجت للجهل  مً ال٠ًٗ

بصخُذ ال٣ُٗضة ٣ٞض ٣ً٘ ؤجباٖها في الكغ٥ وهم ًدؿبىن ؤجهم ًدؿىىن 

، وطا٥ ألجهم ختى في 
ً

ا ؤخم٤ ظاهال
ً
ا، ل٨ىه ال ًخٗضي ؤن ٨ًىن قغ٧ ًٗ نى

خاالث قغ٦هم ٧اهىا ًبخٛىن مً وعاثه الخٗبض هلل، والخ٣غب بلُه، ٞةطا صر 

بهه قغ٥ خؿً الىُت، ؤو قغ٥ ًغاص مً وعاثه "ً ؤن ه٣ى٫: الخٗبحر ًم٨

 ."ٖباصة هللا
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ولظل٪ ٣ٞض ْهغث بٌٗ مٓاهغ هظا الكغ٥، ول٨ً لِـ مً ؤلاههاٝ 

اها بؼمً 
ّ
في شخيء ؤن هً٘ هظه الخ٣بت الؼمىُت البؿُُت _ بطا ما ٢اعه

هظه "الخىخُض السالو _ جدذ ٖضؾت مٗٓمت م٨برة زم جهلل في ٧ل الضهُا: 

حن ال٣ضماء الىزيُحنهي ٣ُٖ  ."ضة اإلاهٍغ

 
ً

 :ؾإيغب ل٨م مشال

ؾىت مً الُىم، ظاء مدّضر في م٩ان ما، زم  1000لىٟترى بإن بٗض 

 _ مشل صاٖل، زم ٣ًؿم بإن هظا هى 
ً
ٖغى بٌٗ نىع لجماٖت _ مشال

مىه إلاً ؤحى 
ّ
ل مه مىه الصخابت ٖو

ّ
ؤلاؾالم ٦ما ظاء به عؾى٫ هللا و٦ما حٗل

 ..٣ُت في شخيء؟؟بٗضهم، ٞهل هظا مً الخ٣

مها 
ّ
ل هل هظه هي خ٣ُ٣ت ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت التي هؼلذ ٖلى مدمض ٖو

 ..ألصخابه؟؟

ت ال٣ضًمت  هظا بالًبِ ما خضر مً الخا٢ضًً ٖلى الخًاعة اإلاهٍغ

ُىا 
ّ
اإلاىخضة، اهخ٣ىا ؤي٠ٗ ؤو٢اتهم وؤبٗضها ًٖ ال٣ُٗضة الؿلُمت، وؾل

ت لخٓهغ بإج  .ها مخٗضصة و٦شحرةٖلحها ألايىاء، ونّىعوها مً ٧ل ػاٍو

اٝ الظي بشه ال٨هىت اإلاترّبدىن مً وعاء  هظا بطا ما ؤيٟىا الؿم الٖؼ

الضًً في ٣ٖى٫ الىاؽ البؿُاء، ٞضاثًما هم آٞت ٧ل صًً وه٨ؿت ٧ل ٣ُٖضة، 

و٢ض ج٣ضم ط٦غ هظه الى٣ُت بصخيء مً الخٟهُل ٢بل طل٪، ٞضاثًما ٖىض 

ت اهدكاع الجهل والبٗض ًٖ حٗلم صخُذ ال٣ُٗضة وما ظ اوعها مً ٖلىم صهٍُى

بُُٗت، ججض ال٣ٗى٫ ع٦ىبت ؾهلت لتر٦بها ال٨هىت في ٧ل و٢ذ وفي ؤي صًاهت،  َو

ت ال٣ضًمت ٣ِٞ  .ولِؿذ ال٣ُٗضة اإلاهٍغ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

313   
 

  

ب٣ى الؿبب ألاوؾ٘ اهدكاًعا، والظي ؤؾهم بك٩ل ٦بحر في اتهام ال٣ُٗضة  ٍو

ت ال٣ضًمت بالىزيُت والكغ٥، وهى ؤن ٧ل مً ج٩لم ًٖ الخًاعة  اإلاهٍغ

 جاًما بال٨خابت الهحروٚلُُٟتا
ً

 ظهال
ً

ت ٖمىًما، ٧ان ظاهال  .إلاهٍغ

ذ اللٛت مبهمت مدحرة باليؿبت له، وم٘ 
ّ
ٞإها ؤعجب مً ظاهل باللٛت، ْل

خ٨هً  طل٪ لم ًخدغ ؤي ص٢ت ولم ًلخمـ ؤي بههاٝ خحن ٢غع ؤن ًٟتي ٍو

ت ؿغح بسُاله في الخضًض ًٖ الخًاعة اإلاهٍغ  .َو

٣اًصا ؾاثًضا ٖىض مٗٓمهم الخه٤ ًٞٓ ؤٚلب الىاؽ ختى ناع اٖخ

حن وزيُىن..  باألطهان بٛغاء ٢ظع ال ًٟلر مٗه الٛؿُل ؤو الخى٠ُٓ، ؤن اإلاهٍغ

 .مُلؿمىن 

وبالُب٘ هظا جهىع واٖخ٣اص زاَئ لم ٣ًترب ختى مً الخ٣ُ٣ت، ٞإها ٚحر 

حن، و٧لها ج٨هىاث مدٌ زُا٫ ال حؿدىض بلى  مؿئىلت ًٖ ج٨هىاج٪ ًٖ اإلاهٍغ

 .ت اإلالمىؾتؤي شخيء مً الخ٣ُ٣

ت ال٨خابت  ٪ عمىػ حجغ عقُض ومٗٞغ ل٨ً م٘ مغوع الى٢ذ وج٣ضم الٗلم ٞو

ت مً مىدىجاث وعؾىماث،  الهحروٚلُُٟت، وما ج٨كٟه لىا الا٦دكاٞاث ألازٍغ

 للخحرة، 
ً

 للك٪ وال ًضٕ لل٣ٗل مجاال
ً

جا٦ض بما ال ًضٕ للىٟـ مجاال

ح اث وألاخاٞحر، بإن اإلاهٍغ ن ال٣ضماء ٢ض بالىهىم والبرصًاث والجضاٍع

جٟجغث ال٣ُٗضة الؿلُمت مً بُجهم، ونغر الخىخُض ب٣لىبهم في وظه ؤي 

 .خا٢ض وها٢م ومٟتري 
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ىا جمصخي بسُىاث نٛحرة وهي جضٞ٘ بٗغبت جترام ٖلى  ونلذ بًٍٟغ

٤ زؼفي ٦بحر للكاي بال٣غهٟل ت، وببٍغ  .ؾُدها ٞىاظحن قاي، وؾ٨ٍغ

ىا الكاي للجمُ٘ بٗضم ا ؤنّغث قُماء بإن ًخظو١ الجمُ٘ ٢ضمذ بًٍٟغ

ت، وجى٢ٟذ ًٖ ال٨الم ختى ًدؿجى لهم الخ٣اٍ بٌٗ عقٟاث  زلُتها السخٍغ

مً الكاي، واهخٓغث مجهم اإلاضًذ، و٢ض خهلذ ٖلى مغاصها، ٣ٞض ؤزجى 

 .الجمُ٘ ٖلى اإلاظا١ الغاج٘ للكاي

*  *  * 

حن ال٣ضماء  ..خ٣ُ٣ت حٗضص آلالهت واإلاٗبىصاث ٖىض اإلاهٍغ

ـ، بله ؤلاله ال ىن ال٣ضماء مً هبحهم بصَع م اإلاهٍغ
ّ
ىاخض السال٤ ٦ما حٗل

زٟي ال جضع٦ه ألابهاع، ل٨ىىا وؿخض٫ ٖلُه مً زال٫ نٟاجه و٢ضعاجه، 

ىن ال٣ضماء  _ مً زال٫ هبحهم والٗلماء مً عظا٫ الضًً _  ٞجٗل اإلاهٍغ

ا ل٣ضعة هللا ونٟاجه، ٣ُٟٞىا ٌكبهىن  ًُ ا خؿ
ً
 ملمىًؾا وونٟ

ً
ًًغبىن مشال

 .ه بهٟاث مسلى٢اجهنٟاج

 ٌُ  ونٟىا هىعه بالكمـ.. ونّىعوا ٖلىه في الؿماء باله٣غ، ٞو
ً

ٞمشال

٣ابه بال٨ىبغا.... وه٨ظا  .ُٖاثه بالىُل، ٖو

ىن ال٣ضماء للضاللت ٖلى  ٞهاعث مسلى٢اث هللا عمًؼا اجسظه اإلاهٍغ

 :نٟاجه، ومً هىا خضر ؤمغان

غاع الٗلماء مً الاي ُهاص بالهجغة ومىث ألاو٫؛ بإهه بٗض مغوع الؼمً ٞو

حن ال٣ضماء ًٖ ظهل ًخ٣غبىن  ال٨شحر مجهم، وُبٗض الؼمً، ناع بٌٗ اإلاهٍغ
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ىىا بإن الخ٣غب مً هظه  لهظه اإلاسلى٢اث باٖخباعها نٟاث هللا، ْو

 .اإلاسلى٢اث التي حٗبر ًٖ نٟاث هللا هى في خض طاجه ج٣غب مً هللا هٟؿه

ً ٢ض ؤعجبتهم جل٪ الشاوي؛ ٞةن ال٨هىت اإلاتربدحن مً وعاء ؾخاع الضً

 ومٗبًضا 
ً

اللٗبت اإلاغبدت، ٞجٗلىا مً ٧ل نٟت صالت ٖلى هللا، مظهًبا مؿخ٣ال

ا ًٖ باقي الهٟاث، 
ً
زاًنا بٗباصة هللا مً زال٫ هظه الهٟت وخضها صوه

ذ ال٣ُٗضة
ّ
 .ٞٓهغث ألاخؼاب وحٗضصث اإلاظاهب واوك٣

 في ػمً بزىاجىن، بطا صٖا ٦هىت َُبت لٗب
ً

اصة هللا وطا٥ هى ما خضر مشال

ؤي  "الباًَ"ؤي هللا السٟي للضاللت ٖلى اؾم مً ؤؾماء هللا الخؿجى  "آمىن "

حن، ُٞما صٖا بزىاجىن بلى ٖباصة هللا  ؤي هللا الٓاهغ  "آجىن "الظي ال جغاه ألٖا

وعمؼ له ب٣غم الكمـ  "الٓاهغ"للضاللت ٖلي اؾم مً ؤؾماء هللا الخؿجى 

 .للضاللت ٖلى نٟت هللا الٓاهغ

حن وبالُب٘  ٖذ ٦ظًبا بخٗضص آلالهت ٖىض اإلاهٍغ ؤهم هظه ألاؾباب التي اص 

ا للخسمحن والٟخىي،  ًٗ  واؾ
ً
هي الجهل بال٨خابت الهحروٚلُُٟت، مما ٞخذ مجاال

ولم ٨ًً ألخض لحرص هظه الاصٖاءاث وطا٥ ألن الجمُ٘ _ُٞما مطخي_ ًجهل 

 .ؤؾغاع ال٨خابت الهحروٚلُُٟت

ل٨خابت الهحروٚلُُٟت وظض الٗلماء ل٨ً بٗض ٞ٪ عمىػ حجغ عقُض، وحٗلم ا

ؤن هىا٥ ٧لمت عجُبت.. ظمُلت، ج٨ٟي هظه ال٩لمت بظاتها.. ولىخضها، بإن جغص 

، وهظه ال٩لمت وظضوها ؾاب٣ت "هتر"ٖلى ٧ل هظه الاٞتراءاث، وهي ٧لمت 

ًبا_ ٢بل اؾم ٧ل عمؼ  ، "ؤي ؾاب٣ت ٢بل اؾم ٧ل بله ٦ما ٧اهىا ًٓىىن "_ج٣ٍغ

لماء ا٦دكٟىا زم ؤوضخىا بإن هظه ال٩لمت حٗجي.. ول٨ً في الخ٣ُ٣ت ؤن الٗ

، ٩ٞاهذ هظه ال٩لمت وخضها ؤ٦بر صلُل للغص ٖلى هظه "اإلاىدؿب بلى الٗغف"
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 .. ألا٧اطًب، بإن ما ْىه اإلاضٖىن بخٗضص آلالهت، وؤن ٧ل هظه ألاؾماء مً ٕع

حرها، ما هي بال ؤؾماء ونٟاث مىدؿبت بلى الٗغف، ؤي  ؤجىن.. آمىن.. ٚو

ى هللا، ؤي ؤجها ؤؾماء للضاللت ٖلي مسلى٢اث هللا.. وؤؾماء نٟاث مىدؿبت بل

 .هللا

والسالنت في طل٪ ؤن ٧ل ما جم التروٍج له ب٨ثرة وحٗضص آلالهت ٖىض 

ا.. ظًضا
ً
حن ال٣ضماء ٧ان مٛلىَ  .اإلاهٍغ

.. "اإلاىدؿبت بلى الٗغف"بط بجها ؤؾماء للضاللت ٖلى مسلى٢اث ونٟاث هللا 

 .ولِؿذ آلهت
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ش ألاصًان ىن.. ؤقهغ ٧اٞغ في جاٍع  ..ٖٞغ

اؾخٗضوا للمٟاظإة.. اإلاٗغوٞت مىظ ػمً ٢ضًم.. ل٨جها حُٛب ًٖ مٗٓم 

 ..ألاطهان

ا مً ألاؾاؽ ىن مىسخى.. لم ٨ًً مهغًٍ  ..ٖٞغ

 ..جاجاجاجااااااااااه

ىن اؾم للضاللت ٖلى ٖلم  ، "ؤي اؾم شسو"واإلاٟاظإة ألا٦بر.. بإن ٖٞغ

 ..ولِـ ل٣ب

 ..اااااااااهجاجاجاجا

*  *  * 

حن ا مً ألاؾاؽ، وال ًمذ بإي نلت للمهٍغ  ..ؤما ًٖ ٦ىهه لِـ مهغًٍ

ٞةهه ُٞما ج٣ضم ٢ض جدضزىا ًٖ ؤن ؾىت هللا في ازخُاع ؤهبُاثه ؤهه ًجٗل 

 ..الىبي مً هٟـ ظيـ ولؿان ٢ىمه

 ..ومً هىا ًجظبىا ال٨الم بلى ؾاا٫ مهم

ا؟  ..؟هل ٧ان هبي هللا مىسخى ٖلُه الؿالم مهغًٍ

حن؟؟  ..وهل هبي هللا مىسخى ؤعؾل بلى اإلاهٍغ

ا ؤم ٚحر  ىن مىسخى مهغًٍ وباإلظابت ٖلى هظه ألاؾئلت ؾىٗٝغ بطا ٧ان ٖٞغ

 ..طل٪
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حن ٧اهىا ٖلى  حن ؤم ؤن اإلاهٍغ وهل ؤعؾل مىسخى ٖلُه الؿالم بلى اإلاهٍغ

الخىخُض السالو الظي ال ٌؿخضعي ؤن ًغؾل هللا لهم هبُه مىسخى لحرصهم بلى 

 ..خُذ؟؟الضًً الص

حن زانت، وبلى ٧ل الىاؽ  ـ ٖلُه الؿالم ؤعؾل بلى اإلاهٍغ هبي هللا بصَع

ٖامت، وفي طل٪ صلُل بلى وخضة اليؿل ووخضة اللٛت _ م٘ ازخالٝ اللهجاث 

 .._ في ػمىه

هبي هللا ببغاهُم ؤعؾل بلى ؤبىاء ظيؿه ولٛخه مً آلاعامُحن، وجدبٗهم في ٧ل 

ؤو في ٞلؿُحن، ؤو في م٨ت، ؤو الظًً  البالص التي ؾ٨ىىها، ؾىاء في الٗغا١

 .."اله٨ؿىؽ"ٖاقىا في مهغ واخخلىها 

حرهم،  اومشلهم ِسخى.. ٚو جمذ بٗشت باقي ألاهبُاء صاوص.. وؾلُمان.. ٖو

 ..ؤعؾلىا بلى هٟـ ظيؿهم ولٛتهم

ُٞما وعص في جٟؿحر "وفي طل٪ ٢ا٫ عؾى٫ هللا مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم 

 :"اإلاجلض ألاو٫  –بً ٦شحر 

ا بال بلٛت ٢ىمه لم" ًُ  ."ًبٗض هللا هب

والجؼء اإلاهم في خضًصىا هى ؤو٫ اخخال٫ ألعى مهغ، بط ٧ان مً ظماٖت 

ٖمال٤ُ.. "ونٟذ بإ٦ثر مً نٟت خؿب اللؿان الظي ونٟها، ٞإؾمىها 

ىن.. اله٨ؿىؽ اة.. اإلالى٥ البضٍو ، و٧لها ؤؾماء جض٫ ٖلى هٟـ "الٖغ

 .الجماٖت

بلى مهغ بٗشت هبي هللا ببغاهُم،  "ؽاله٨ؿى "وجؼامً م٘ صزى٫ الٗمال٤ُ 

م مً ؤجهم ٢باثل مسخلٟت، بال ؤجهم  ٞإعؾله هللا بلحهم، وطل٪ ألجهم بالٚغ

ا مً ظيـ ووؿل آلاعامُحن ًٗ  ..ًىدضعون ظمُ
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ولظل٪ ا٢خًذ ؾىت هللا في ازخُاع الىبي اإلاغؾل بلحهم بإن ٨ًىن هى آلازغ 

خدضر باللؿان آلاعامي  ..آعامي، ٍو

إلاغاظ٘، مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ: الخىعاة وبٌٗ وفي طل٪ جخٗضص ا

سه، وابً ْهحرة في الًٟاثل الباهغة،  الخٟاؾحر الخىعاجُت، والُبري في جاٍع

حرها ال٨شحر  ..وابً بًاؽ في بضاج٘ الؼهىع..... ٚو

ظمُٗهم ؤظمٗىا وؤ٦ضوا ؤن ؤو٫ ملى٥ اله٨ؿىؽ بمهغ هى اإلال٪ الظي 

ت بلى ؾاعة ٖانغ ببغاهُم ٖلُه الؿالم، و  هى اإلال٪ الظي ؤهضي هاظغ اإلاهٍغ

 .ػوظت السلُل ببغاهُم ٖلُه الؿالم

ومً بٗض ببغاهُم ؤعؾل هللا لجيـ آلاعامُحن ولضه بسخا١، ومً بٗض 

 ..بسخا١ ؤعؾل هللا لهم ٣ٌٗىب، ومً بٗض ٣ٌٗىب ؤعؾل هللا لهم ًىؾ٠

هم مً ٩ٞل هاالء ألاهبُاء _ ببغاهُم وؤوالصه_ ٢ض ؤعؾلىا بلى بجي ظيؿ

 ..آلاعامُحن، والظًً مجهم اله٨ؿىؽ

ش اإلاهغي ال٣ضًم  ش واإلااعزحن اإلاؿلمحن والباخشحن في الخاٍع لماء الخاٍع ٖو

ؤظمٗىا باألصلت ؤن هبي هللا ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم ٢ض ؤعؾل بلى ملى٥ 

اله٨ؿىؽ بمهغ.. وؤن ناخبُه في السجً اللظان ط٦غهما ال٣غآن في ؾىعة 

ا مً اله٨ؿ ًً  ..ىؽ اإلاكغ٦حنًىؾ٠ هما ؤً

حن ػمً الىبي ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم _  وفي طل٪ ٣ًى٫ ابً ٦شحر _ ًٖ اإلاهٍغ

 :_ في ٢هو ألاهبُاء اإلاجلض ألاو٫ 
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" ٪ بال ؤن ؤهل مهغ ٌٗلمىن ؤن الظي ٌٟٛغ الظهىب هى هللا وخضه، ال قٍغ

 ."له في طل٪

 ..ومىسخى ٖلُه الؿالم مً بجي بؾغاثُل

و٧ل مً ؤحى مً ولضه _ هٟـ ظيؿه _ بط بن بؾغاثُل هى هبي هللا ٣ٌٗىب، 

 .."وهم ال٣ىم الظي ؤعؾل لهم مىسخى ٖلُه الؿالم"ؾمي ببجي بؾغاثُل 

وصزل بىى بؾغاثُل مهغ خحن صزلها ٣ٌٗىب هى وبىىه، وبىى بيُه، وطا٥ 

 ً  .46/6:7ما ط٦غجه اإلاغاظ٘ ومً يمجها الخىعاة في ؾٟغ الخ٨ٍى

٣ٗىب مً ظيـ آلاعامُحن  ..َو

ىسخى مً ظيـ بجي بؾغاثُل.. ؤي آلاعامُحن، ؤي مً هٟـ بطن ٞىبي هللا م

 ..الجيـ الظي ًيخمي بلُه اله٨ؿىؽ

وبالُب٘ ٣ٞض ؤعؾل مىسخى بلى هٟـ ظيؿه، وهم آلاعامُىن، ومجهم 

 ..اله٨ؿىؽ

ٞمىسخى هى: مىسخى بً ٖمغان.. بً ٢اهض.. بً الوي.. بً ٣ٌٗىب 

 .."بؾغاثُل"

بؾغاثُل، آلاعامُحن، و  ومىسخى ٖلُه الؿالم هى خُٟض ٣ٌٗىب ؤي مً بجي

حن حن و بالخالي ؤعؾل لبجي ظيؿه ولِـ للمهٍغ  .لِـ مً اإلاهٍغ

ىن، الظي ولض في ػمىه هبي هللا مىسخى هى زامـ ملى٥ اله٨ؿىؽ..  ٖغ ٞو

 ..ؾىت 50والظي خ٨م 

ب واإلادؼن في اإلاىيٕى بإن ٦شحًرا مً اإلاغاظ٘ ختى الخىعاة هٟؿها،  والٍٛغ

ا ما جا٦ضه ال٨شحر م ًً سُت وؤلاؾالمُت، جا٦ض هظه وطا٥ ؤً ً اإلاغاظ٘ الخاٍع
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ىهي 
ُ
ىن هي ؤن ج ٤ بإن ؤخض ؤع٧ان صٖىة مىسخى لٟٖغ

ّ
ىز ًُ الخ٣ُ٣ت، ختى ال٣غآن 

ٌ لُىٗم  ىن ٢ابلها بالٞغ بجي بؾغاثُل اخخاللها وجسغط مً مهغ ل٨ً ٖٞغ

اث والسحر بإعى مهغ، ولؤلؾ٠ ال ؤخض 
ّ
ض الِٗل وؾِ ألاجهاع والجى بٚغ

 .حر مً الكُىر والضٖاة اإلاؿلمحنًىدبه لظل٪، ختى ٦ش
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ىن لِـ هى عمؿِـ الشاوي؟ -  بطن ًا ص٦خىعة مً ٦الم٪ هٟهم بإن ٖٞغ

 .بالًبِ -

ل٨ىىا ؾمٗىا هظا ٦شحًرا في ٖكغاث ال٨خب، ومً ؤٞىاه ٦شحر مً الٗلماء،  -

ؤها ختى ؾمٗتها بىٟسخي في م٣ُ٘ ُٞضًى ٖلى الُىجُىب للضاُٖت ال٨بحر مدمض 

حرهخؿ  .ان ٚو

 ..لؤلؾ٠ بإن هظه هي الخ٣ُ٣ت التي ال ج٣بل الجض٫ -

 ًٖ مىعَـ بى٧اي 
ً

ٞالضاُٖت مدمض خؿان عّوط هظا الاٞتراء ال٩اطب ه٣ال

الخىعاة وألاهاظُل "الحهىصي الٟغوسخي مً ؤنل مٛغبي، ناخب ٦خاب 

م بم٣ُاؽ الٗلم الخضًض  .."وال٣غآن ال٨ٍغ

غ جدذ عصاء خب ؤلاؾالم ولؤلؾ٠ ؤن هظا ال٨خاب ٧اعزت خ٣ُ٣ُت، ج
ّ
خضز

وبزباث صخت عؾالت الىبي مدمض ٖلُه الؿالم، واؾخُإ مىعَـ بى٧اي 

ا في الضو٫  ًٗ بسبض ؤن ًضؽ الؿم في الٗؿل، وؤن ًد٤٣ ل٨خابه اهدكاًعا واؾ

الٗغبُت، وؤن ًد٤٣ مبُٗاث لم ٨ًً لُدلم بها لىال ؤن ؾاٖضه ٖلي طل٪ 

ي الخ٣ُ٣ت واوؿا٢ىا زل٠ خماؽ اإلاؿلمحن البؿُاء الظي ؤٟٚلىا ج٣ٟ

ً الىبي  مه مىعَـ بى٧اي بإهه صٞإ ًٖ ال٣غآن ٖو ٧لماجه اإلاٗؿىلت ُٞما ًٖؼ

 :مدمض ٖلُه الهالة والؿالم، خحن ٢ا٫ م٣ىلخه الكهحرة

ى١ اإلاؿخىي الٗلمي للٗالم، " ٞال٣غآن ٞى١ اإلاؿخىي الٗلمي للٗغب، ٞو

ى١  ى١ اإلاؿخىي الٗلمي للٗلماء في الٗهىع الالخ٣ت، ٞو مؿخىاها الٗلمي  ٞو
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ً، وال ًم٨ً ؤن ًهضع  ت في ال٣غن الٗكٍغ اإلاخ٣ضم في ٖهىع الٗلم واإلاٗٞغ

 ."هظا ًٖ ؤّمي وهظا ًض٫ ٖلى زبىث هبىة مدمض وؤهه هبي ًىحى بلُه

 
ً
ما حرها اؾخُإ مىعَـ بى٧اي ؤن ًىّىم اإلاؿلمحن جىٍى وبهظه اإلا٣ىلت ٚو

جٗلهم ٖلى ؤجم الاؾخٗضاص لخهض٤ً ٧ل ا، ٍو ًُ ال٣يء الظي ج٣ُإه في  مٛىاَِؿ

 .٦خابه

ٟغ هللا للضاُٖت مدمض خؿان خحن لم ًخدغ الض٢ت في الى٣ل ًٖ  ٚو

ىن مىسخى هى  مىعَـ بى٧اي في ؤ٦ظوبخه التي جغوط ٦ظًبا واٞتراًء بإن ٖٞغ

عمؿِـ الشاوي، ولِـ هظا ٣ِٞ، بل بمىخهى الجغؤة ٖلى ال٨ظب ؤٞتى بى٧اي 

ىن بإن مىسخى ٖلُه الؿالم ٢ض ٖانغ ازىحن مً  الٟغاٖىت، ؤخضهما الٟٖغ

ىن الظي صٖاه بلى هللا زم ٚغ١ بٗضها في  الظي عباه ولًُضا، وآلازغ هى الٟٖغ

 .الُم

وؤها ألعجب قضًض العجب مً هظا الضاُٖت ال٨بحر خحن ؤٟٚل ٦شحًرا مً 

اإلاغاظ٘ ؤلاؾالمُت والتي هي في ألاؾاؽ مجا٫ ٖلمه وصعاؾاجه مشل الُبري في 

سه، وابً ٦شحر في  ا، وابً زلضون في جاٍع ًً جٟؿحره وفي ٢هو ألاهبُاء ؤً

الٗبر، وابً ْهحرة في الًٟاثل الباهغة، واإلاؿٗىصي في مغوط الظهب، وابً 

 ..بًاؽ في بضاج٘ الؼهىع، والضًىىعي في ألازباع الُىا٫

وؤخؼن ٦شحًرا مً هظا الضاُٖت خحن ؤٟٚل الخض٤ُ٢ والخد٤ُ٣، ولم ٌؿم٘ 

 :ٖشُمحن خحن ٢ا٫ عًصا ٖلى ؤخض ألاؾئلت مً الكُش الؿلٟي اإلاكهىع ابً

ىن مىسخى هى ناخب اإلاىمُاء اإلاكهىعة باإلاخد٠ اإلاهغي؟  - هل ٖٞغ

 "والؿاثل ٣ًهض مىمُاء عمؿِـ الشاوي"

 :"ما مٗىاه"ٞما ٧ان ظىاب الكُش الؿلٟي ال٨بحر 
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ىن الظي ؾ٣اهم ؤقض الٗظاب ج٨ىن  - وهل ًهض١ ٣ٖل ؤن ظشت ٖٞغ

ىن ؤمامهم ؤمامهم زم ًتر٦ىجها ه٨ظا ص ون زإع واهخ٣ام، لى ٧اهذ ظشت ٖٞغ

 .ل٣ُٗىه بعًبا، ولٟخخىا ٖٓامه

خىا٤ٞ م٘  خماشخى م٘ اإلاى٤ُ، ٍو وعؤي ابً ٖشُمحن ًدترم ٦شحًرا ال٣ٗل ٍو

ت التي طا٢ذ مغاعة الٓلم واختر٢ذ بإقض ؤلىان الٗظاب،  الىٟـ البكٍغ

 ..ولِـ ال٣ظافي وقٗبه مىا ببُٗض

ىن، وجتر٦ه ًمطخي بلى ٞمً ًهض١ بإن بجي بؾغاثُل ؾت همل زإعها مً ٖٞغ

م  م٣برجه اإلال٨ُت بؿالم، وجتر٥ ظشخه جضزل اإلاٗبض الجىاثؼي للخدىُِ والخ٨ٍغ

ت، زم ًضًٞ بٗضها في م٣برة مل٨ُت؟؟؟  وب٢امت الكٗاثغ الجىاثٍؼ

ش ؤلاؾالمي في  سُت، و٦خب الخإٍع هظا ٚحر مئاث ال٨خب واإلاغاظ٘ الخاٍع

 .الٗهغ الخضًض

ش  هٟهم مً طل٪ - ؤن ٦خاب مىعَـ بى٧اي ال ٌّٗى٫ ٖلُه في صعاؾت جاٍع

ىن؟ ٖغ  مىسخى ٞو

 .ال ٌٗى٫ ٖلُه ؤلبخت -

ىن مىسخى لم ٨ًً عمؿِـ الشاوي، ولم ٌٗانغ مىسخى ٖلُه  - وؤن ٖٞغ

 الؿالم ازىان مً الٟغاٖىت؟

 .هظه هي الخ٣ُ٣ت وال شخيء ٚحرها -

 .هدخاط بلى قغح -

*  *  * 

جخٗامض الكمـ ٖلى وظهه مغجحن في هل ؾمٗخم ًٖ اإلال٪ اإلاهغي الظي 

 الؿىت، مغة ًىم مىلضه ومغة ًىم جىلُه الٗغف؟؟
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طا٥ هى اإلال٪ اإلاهغي الُٗٓم عمؿِـ الشاوي، ؤٖٓم ملى٥ الخًاعة 

الاااااااا١ ت ال٣ضًمت ٖلى ؤلَا  .اإلاهٍغ

*  *  * 

ؿغ وؿ٠ مؼاٖم مىعَـ بى٧اي، والتي في مجملها  - ًم٨ىىا ب٩ل ؾهىلت َو

٤ ٖلمي ٢امىا بٟدو مىمُاء عمؿِـ بازخهاع: بهه ٧ ان ٖلى عؤؽ ٍٞغ

لُه ٣ٞض جم  الشاوي في ٞغوؿا، خحن جم الخ٣ضم بُلب بلى الغثِـ الؿاصاث، ٖو

بعؾا٫ اإلال٪ الُٗٓم عمؿِـ الشاوي بلى ٞغوؿا في زماهُيُاث ال٣غن اإلااضخي، 

وخؿب اصٖاء مىعَـ بى٧اي ؤهه ؤزبذ بالٟدو الٗلمي والُبي بإن زمت 

للملر في مؿام ظلض اإلال٪ الُٗٓم اإلاٟتري ٖلُه عمؿِـ اهدكاع واضر 

الشاوي، وبىاء ٖلى ما ًّضعي بإهه ا٦دكاٝ ُٖٓم ٣ٞض ؤٖلً مىعَـ بى٧اي بإن 

ا في ماء البدغ اإلاالر
ً
 .هظا اإلال٪ ٢ض ماث ٚغ٢

: الغثِـ الؿاصاث ٢ض جىفي ٖام 
ً

، وؤن مىمُاء اإلال٪ زغظذ بلى 1981ؤوال

ا بلى طل٪ ؤن مىعَـ ، ولِـ في الش1977ٞغوؿا ٖام 
ً
ا، مًاٞ

ً
ماهُيُاث بَال٢

٤ الٗلمي الظي ٞدو اإلاىمُاء بٟغوؿ  ًٖ  ابى٧اي لم ٨ًً يمً الٍٟغ
ً

ًٞال

 ..ؤهه لم ٨ًً بٟغوؿا ٧لها و٢ذ وظىص اإلاىمُاء

اث ماث  عمؿِـ الشاوي خؿب ما هى مضون في ٖكغاث البرصًاث والجضاٍع

غه خُض ٖاف إلاا ٣ًغب مً مئت ٖام وخ٨م ؾبٗت  مخإزًغا ب٨هىلخه ٖلى ؾٍغ

وؾخحن ٖاًما، ٞمً ؤًً حؿّغبذ ؤمالح البدغ بلى ظلضه ختى امخؤلث بها 

 مؿامه؟؟؟؟

ا  ًُ هظا بطا ؤزظها باالٖخباع ٦هىلت عمؿِـ الشاوي الظي بلٜ مً الٗمغ ٖخ

 ؤن ًخسُل هظا ال٨هل اإلاخإزغ بإمغاى 
ً

خحن ماث، بما ال ًضٕ لل٣ٗل مجاال
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خدب٘ زغوط مىسخى وبجي الكُسىزت ؤن ًغ٦ب عجلخه الخغبُ ٣ىص ظِكه ٍو ت ٍو

ُاعصهم ؤًاًما ل٩ي ٣ًطخي ٖلحهم  ..بؾغاثُل، ٍو

ظمُ٘ اإلاىمُاواث ال بض ؤن حٛىم في ملر الىُغون ؤعبٗىن ًىًما ٢بل 

 ..الخدىُِ، ٞىظىص ألامالح في مؿاماث ظمُ٘ اإلاىمُاواث ؤمغ َبُعي

ىن الظي ٚغ١، ٞلماطا ال هغي ٖل ى بطا ٧ان عمؿِـ الشاوي هى ٖٞغ

مىمُاثه آزاع الٛغ١ مً الخدلل الغمي للجلض واللخم، وؾ٣ٍى الكٗغ، 

ا، 
ً
٣ وجخىّ الُٗىحن، وجهلب الجؿض ٖلى هٟـ الهُئت التي ماث ٖلحها ٍٚغ

بل بال٨ٗـ حكهض مىمُائه بلى ؾالمت ظؿضه، وبال ٞالخٟؿحر الىخُض ؤن 

ىن ٚغ١ واهدكل مً البدغ وجم جدىُُه في ؾاٖت واخضة ٨ًىن ٞحها  ٖٞغ

ا ختى ًخم٨ً اإلادىُىن مً مٗالجت ويُٗت ظؿضه الج
ً
ًبا لُى ؿض الػا٫ َع

 ..مً الخهلب بلى الخمضص والاؾترزاء

ىم ؤن عمؿِـ الشاوي ٢ض امخؤلث عثخاه باإلااء  غ الُبي اإلاٖؼ لم ًغص في الخ٣ٍغ

ا
ً
 ..ؤو ؤي ؤزغ إلؾٟؿ٨ُُا الٛغ١، وهظا صلُل ًيؿ٠ مؼاٖم مىجه ٚغ٢

ىن مىسخى لم ٨ًً ًىجب الظ٦ىع  آؾُت بيذ "، ولظل٪ ٢امذ ػوظخه ٖٞغ

بدبجي مىسخى ٖلُه الؿالم، في خحن ؤن عمؿِـ الشاوي لضًه مئاث  "مؼاخم

ىن مىسخى؟  ألابىاء مً الظ٦ىع، ٠ُ٨ٞ ٨ًىن عمؿِـ الشاوي هى ٖٞغ

وهى ألامغ الظي ظٗل مً مىعَـ بى٧اي ًغاٙو خحن جم نضمه بهظه 

ال٠ بإن مىسخى ٖلُه الؿالم ٖا ٤ ٍو نغ ازىحن مً الخ٣ُ٣ت، ٞجٗل حهَغ

الٟغاٖىت، ألاو٫ هى عمؿِـ الشاوي، والشاوي هى ابىه مىٟخاح، ولى ؾلمىا له 

 :بهظا الاٞتراى ٞؿاا٫ هام ًُغح هٟؿه
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ىن الظي عبى مىسخى،  بطا ٧ان خؿب اصٖاثه عمؿِـ الشاوي هى الٟٖغ

ىم الظي  ا، ٠ُ٨ٞ جٓهغ آزاع الٛغ١ اإلاٖؼ
ً
وابىه مىٟخاح هى الظي ماث ٚغ٢

 لى ؤبىه عمؿِـ الشاوي الظي ماث ٖلى ٞغاقه؟؟؟ماث به مىٟخاح ٖ

هظا باإلياٞت للمٟاظإة اإلاظهلت بإن خاصزت الٛغ١، وؤن البدغ الظي 

اوك٤ إلاىسخى لم ٨ًً بدًغا مالًخا مً ألاؾاؽ، بل ٧اهذ مُاه ٖظبت نالخت 

٠ جغظمت بدغ  للكغب، ولم ج٨ً ؤبًضا مُاه بدغ مالر، خُض جم ًٖ ٖمض جدٍغ

 .."Red Sea" بلى البدغ ألاخمغ "Reed Sea" البىم الٗظب مً

ا ٢ىم  ًً ىن، وهم ؤً ا ٞةن اله٨ؿىؽ هم ٢ىم ٖٞغ
ً
و٦ما ؤوضخىا ؾالٟ

 ..مىسخى

ا ٖلي ًض ؤخمـ ماؾـ ألاؾغة  ًُ  ..18وؤن اله٨ؿىؽ جم َغهم جهاث

 ٠ُ٨ٞ؟؟؟؟؟

حرها مً اإلاغاظ٘  لى عؤؾها الخىعاة هٟؿها، ٚو بط بن اإلاغاظ٘ ؤظمٗذ ٖو

سُت بإ  :نؤلاؾالمُت والخاٍع

 ..ببغاهُم ٖانغ ؤو٫ ملى٥ اله٨ؿىؽ

وخُٟضه ًىؾ٠، والوي بً ٣ٌٗىب ؤزى ًىؾ٠، وولضه ٢اهض ٖانغوا 

 ..ؾىت 44زاوي ملى٥ اله٨ؿىؽ.. والظي خ٨م 

 ..ومىسخى ٖلُه الؿالم هى: مىسخى.. بً ٖمغان.. بً ٢اهض

 ..ؤي ؤن بحن مىسخى ٖلُه الؿالم وبحن ظضه ٢اهض ظُلحن ٣ِٞ، بل وؤ٢ل

 ..ملى٥ 6ة اله٨ؿىؾُت ألاولى التي جًم زم جيخهي ألاؾغ 

ا 32و ألاؾغة اله٨ؿىؾُت الشاهُت التي جًم  ًُ ا ه٨ؿىؾ
ً
 ..مل٩

ا 40وألاؾغة اله٨ؿىؾُت الشالشت التي جًم  ًُ ا ه٨ؿىؾ
ً
 ..مل٩
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ت  زم ًخم َغص اله٨ؿىؽ مً مهغ ٖلى ًض ؤخمـ ماؾـ ألاؾغة اإلاهٍغ

18.. 

ت  ا، جبضؤ  14جًم  18وألاؾغة اإلاهٍغ ا مهغًٍ
ً
بإخمـ وجيخهي بدىع مل٩

 ..مدب

ت   ..19زم جبضؤ ألاؾغة اإلاهٍغ

ٟىث ؤو٫ مل٪، وزاوي مل٪، زم ًإحي عمؿِـ الشاوي زالض مل٪  ..ٍو

الظي "وبٗض ٧ل هظه ألاظُا٫ الُىوووووووٍلت، لم ٨ًً ٖمغان بً ٢اهض 

 ٢ض ولض ابىه مىسخى بٗض؟؟؟؟ "ٖانغ زاوي ملى٥ اله٨ؿىؽ

ا  94خ٨م  ؤي ؤن ٖمغان بً ٢اهض ٢ض اؾخٛغ١ ٞترة
ً
ا  74"مل٩

ً
مل٩

ا، ومً بٗضهم  ًُ ا 20ه٨ؿىؾ ا مهغًٍ
ً
 ..ل٩ي ًىجب ٖمغان ابىه مىسخى "مل٩

ما صعظت مهضا٢ُت ٦المي لى ؤزبرج٨م بإهجي ولضث في ػمً الؿاصاث وؤبي 

 ولض في ػمً نالح الضًً ألاًىبي؟؟؟؟

ت   ..13صزل اله٨ؿىؽ مهغ في ػمً ألاؾغة اإلاهٍغ

ىن مىسخى في ألاؾغة   ..15ٖٞغ

 ..18م َغص اله٨ؿىؽ مً مهغ ٖلى ًض ؤخمـ في ألاؾغة ج

 ..19عمؿِـ الشاوي هى زالض ملى٥ ألاؾغة 

ىن مىسخى؟؟  ٠ُ٦ ٨ًىن هى بطن ٖٞغ

ىن، وآزاع عمؿِـ  زم ؤن هللا ؤزبر في ٢غآهه ؤهه صمغ ما ٧ان ًٟٗل ٖٞغ

الشاوي ملء الٗحن وألابهاع في ٧ل م٩ان بمهغ، با٢ُت لدكهض بٗٓمخه، 

ىن الظي صمغ هللا ما ٧ان ًٟٗل ولخىٟي ٖىه ؤهه  ..ٖٞغ
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ىن ٢ض ٚغ٢ذ في الُم وال ػالذ  و٦ظل٪ جسبرها الخىعاة هٟؿها بإن ظشت ٖٞغ

 ..في بُىه، ولم جٓهغ

ٞماطا بٗض ال٨خب اإلا٣ضؾت مً الخىعاة وال٣غآن، وماطا بٗض ٧ل هظه 

ت؟؟ سُت الضًيُت وألازٍغ  اإلاغاظ٘ الخاٍع

ؤن باخشت ٞغوؿُت في  ولِـ هظا ٣ِٞ، بل ما هى ؤظمل مً طل٪ هى 

ش اإلاهغي جضعى  ؿخحن العوف صي هىبل ٦ىع "الخاٍع ، ؤلٟذ ٦خاًبا ٦بُُُِِحًرا "٦َغ

، جضاٞ٘ ُٞه ًٖ هظا اإلال٪ الُٗٓم، وجبرثه مً هظه "عمؿِـ الشاوي"بٗىىان: 

التهمت ال٣بُدت، و٢ض باٖذ ملُىن وسست مً هظا ال٨خاب، ختى ؤجهم ؤَل٣ىا 

 .."لُىن وسستناخبت اإلا"ٖلى مالٟت ال٨خاب 

بلي هىا قٗغث قُماء بةظهاص بدىجغتها، وظٟاٝ بدل٣ها، وإلاؿذ بُٖاًء 

ا ًهِب لؿاجها مً ٦ثرة الخضًض، ٞأزغث بإن حكحر ٖلحهم بإن ًبدشىا 
ً
َُٟٟ

بإهٟؿهم في الجؼثُت ألازحرة، ولخ٣ضًم اإلاؿاٖضة ؤقاعث ٖلحهم بإن ًبضؤوا 

ىن طو ألاوجاص"ب٨خاب عاج٘، هى:   .الضًًألخمض ؾٗض  "ٖٞغ

ىن مىسخى ٧ان  وؤزبرتهم بإن في هظا ال٨خاب مً ألاصلت التي جشبذ بإن ٖٞغ

ا واخًضا ال ازىحن خؿب ما عّوظخه اإلاؼاٖم والاٞتراءاث وؤلاؾغاثُلُاث، 
ً
ىه ٖٞغ

ىن هى اؾم  م٨ً وؿ٠ هظه الاٞتراءاث بضلُل واخض ٣ِٞ وهى ؤن ٖٞغ ٍو

ىن في ال٣غآ لُه ٞةن ط٦غ ٖٞغ ن ٧ان للضاللت شسو ولِـ ل٣ًبا للمل٪، ٖو

ٖلى اؾم شسو بُٗىه ال للضاللت ٖلى مل٪ ؤو مل٨حن ٦ما اهدكغث 

 .ؤلاقاٖاث

 !ؾاا٫ ؤزحر -

 .ابدؿمذ قُماء، وؤومإث بغؤؾها صلُل اإلاىا٣ٞت
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ىن هى اؾمه ولِـ  - ا، وؤن ٖٞغ ىن لِـ مهغًٍ ج٣ىلحن خًغج٪ بإن ٖٞغ

 .ل٣به

 .مًبىٍ -

 ًٖ الض٦ -
ً
 ٖلى ؤلاهترهذ ه٣ال

ً
خىع ؾٗض الضًً الهاللي و٢ض ٢غؤث م٣اال

ا، وؤن اؾمه الخ٣ُ٣ي هى  ىن لِـ مهغًٍ ا بإن ٖٞغ ًً ، و٢ض "الىلُض"٣ًى٫ ؤً

ىن ؤم  ا، ل٨ً هل ٧ان اؾمه ٖٞغ ىن لِـ مهغًٍ ؤػلِذ ٖجي ببهام ؤن ٖٞغ

 الىلُض؟

 .اممم، ٧ان اؾمه الازىحن -

 هه؟ -

ىن، وباللٛت الٗغبُت ولُض -  ..٧ان اؾمه باللٛت آلاعامُت ٖٞغ

 .."ان"ؤو  "ون "في اللٛت آلاعامُت ٧اهذ جًاٝ بلى مٗٓمها ألاؾماء 

 :وطا٥ هجضه ٖلي ؾبُل اإلاشا٫ في

ىن.. ٢اعون.. هاعون.. قمكمىن.. ظٗضون.. قمٗىن.. ٖمغان.. " ٖٞغ

 .."هامان

: نُضون 
ً
 .... وه٨ظا"اؾمها آلان نُضا"ختى في ؤؾماء البلضان هجض مشال

ٝ اللهجاث في ؤلا٢لُم و٦ما ٢لىا ٞةن ألالؿً ٧اهذ مسخلٟت ٧ازخال 

 ..الىاخض

 الـ 
ً

 ..مً هامان، ناعث هام "ان"وبطا خظٞىا مشال

ل.. ؤو ناخب  وهام بطا عصصهاها بلى اللٛت الٗغبُت هجضها بمٗجى الٍُى

ل ال٣امت.. ؤو ناخب الهُمىت  ..الهامت.. ؤو ٍَى

ىن، ناعث ٕٞغ "ون "و٦ظل٪ بطا خظٞىا الـ   ..مً ٖٞغ
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ٕغ بطا عصصهاها بلى اللٛ .. ٞو ت الٗغبُت ٞمٗىاها الٟإع ؤو اإلاخٟٕغ ؤو الٟٕغ

بت ظًضا مً نٟت الىلض، ألن ولُض هي جهٛحر ٧لمت  ونٟت الٟٕغ نٟت ٢ٍغ

 ..ولض

ـ في اللؿان الٗغبي، هى ؤزىىر باللؿان الٗبري   ..ولظل٪ هجض ؤن بصَع

لى ؾبُل اإلاشا٫  :ٖو

 ..، جترظم بلى ق٩لحنBatman" " ٞةن الصسهُت الؿِىماثُت اإلاٗغوٞت

، و٦الهما ه٣ُحن مسخلٟحن لهٟت "الغظل الىَىاٍ"، وبما "باجمان"بما 

 .واخضة للضاللت ٖلى هٟـ الصسو
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ً، وإلاؿىا في نىتها  حٛحرث هبرة قُماء بما ال ًسٟى ٖلى الُلبت الؼاثٍغ

، ل٨ً ظظوة هاع ٢ض ؤقٗلها 
ً

ؤلاظهاص مً ٦ثرة ما ج٩لمذ، ٞأزغوا الهمذ ٢لُال

لدكى٤ٍ في هٟىؾهم، في خحن ٢ُ٘ طا٥ الهمذ ال٣هحر نىث الًٟى٫ وا

 :ؤجاها ٖلى اؾخدُاء

 .ًبضو ؤهىا ؤز٣لىا ٖلُ٪ بإؾئلخىا -

 :ضخ٨ذ قُماء ججامله

ال، بال٨ٗـ، ٞإها صاثًما اؾخمخ٘ بمشل هظه الى٣اقاث واوسخي مٗها ؤي  -

 .بظهاص ًغاويجي

 :زم ؤمٗىذ الىٓغ في ٖحن اإلاخدضر

ا ج -
ً
ضهًبضو ؤن وعائ٥ قِئ  !ٍغ

 .في الخ٣ُ٣ت وٗم، ل٨جي ؤزصخى ؤن ؤ٦ىن ٢ض ؤز٣لذ ٖلُ٪ -

 .ال ج٣ى٫ هظا، هاث ما وعاث٪ -

ىن الخالُىن هم ؤهاؽ  - حن؟ وهل اإلاهٍغ هل ألا٢باٍ لِؿىا مهٍغ

 مسخلُت ألاظىاؽ؟

ؾاا٫ ظمُل.. وهى ٖلى زالٝ ما ج٣ضم الخضًض ٖىه الُىم ٞهظا ًمذ  -

 ..مىهج صعاؾدىا ؤ٦ثر

ىم بدسجُل ال٨الم آلاحي ٖلى هاجٟه، وجدىا٢لىهه ُٞما ُٞا لُذ ؤخض٦م ٣ً

 .بٗض
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ٞإزغط ؤخضهم هاجٟه وبضؤ في الدسجُل، ووي٘ الهاج٠ ٖلى الُاولت في 

 .م٣غبت مً قُماء

*  *  * 

 .باليؿبت لؿاال٪ ألاو٫ ُٞما ًسو ألا٢باٍ، ٞهى ؾاا٫ زاَئ جماًما

اهخمام، اقغؤبذ الغ٢اب خى٫ قُماء، وخمل٣ذ ٞحها الُٗىن باؾخٛغاب و 

 :في خحن اؾخ٨ملذ هي

زاَئ لؿبب بؿُِ، وهى ٖلى زالٝ ما هى ؾاثض ٖىض بٌٗ الىاؽ  -

بإن ال٣بُُت هي الىهغاهُت، وجل٪ مٗلىمت زاَئت جماًما، حٗالىا معي 

 ..لىصدخها

حن، ولِؿذ للضاللت ٖلى  ألا٢باٍ هي نٟت للضاللت ٖلى ظيؿُت اإلاهٍغ

 ..صًاهتهم

ىن مه"ؤي ؤن مٗجى ٧لمت ؤ٢باٍ هي:   ..، ولِـ مؿُدُحن"ٍغ

ت ٣ًا٫ لها ؤ٢باٍ جي ٖلى ؤمت مؿُدُت واخضة ٚحر اإلاهٍغ
ّ
 !!!!وبال صل

 وهل ل٩ل صًاهت لٛت؟ ٞهل اللٛت ال٣بُُت لٛت صًً ؤم لٛت ٢ىم؟

 وهي جغا٢ب ٖالماث الخحرة والخ٨ٟغ ٖلى وظىه 
ً

زم اهخٓغث قُماء ٢لُال

 :الُلبت، زم ؤعصٞذ

ا ال حٗجي اإلاؿُدُح -
ً
ا؟؟؟ٞاأل٢باٍ بط

ً
 ..ن، ٞماطا حٗجي بط

حن  ..!حٗجي اإلاهٍغ

 ..وهىا شخيء ٍَغ٠ في هظه الجؼثُت

 ..ألاؾماء جترظم بلى ؤي لٛت ٦ما هي

 .."Shimaa" وقُماء .."Mohammed" ٞمدمض
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 ..و٦ظل٪ ؤؾماء الضو٫ 

٩ا  ..وه٨ظا .."Japan" الُابان .."lebanon" لبىان .."America" ؤمٍغ

 !!!ؤما مهغ؟؟؟

 !!؟؟"Egypt" ؤم .."Misr" هل

 ؟"Egypt" إلااطا بطن جغظمذ مهغ بـ

ت ٢ض ؤَل٤ ٖلى مهغ   ..، ؤي ؤعى ؤلاله"ظبخاه"مىظ ٞجغ الخًاعة اإلاهٍغ

 بلى "ظبخاه"ومً هظا الاؾم الظي ؤَل٤ ٖلحها ٢ضًًما جم جغظمت اؾم مهغ 

"Egypt".. 

حن:  حن "Egyptians" "ظبدُحن"وبالخالي ؤَل٤ ٖلى اإلاهٍغ  ..، ؤي اإلاهٍغ

، "الجبدُحن"الى٢ذ وجُىع اللٛاث ناعث جى٤ُ ٧لمت  وم٘ مغوع 

 .."ال٣بدُحن"

ت مً مسغط  وطا٥ ًغظ٘ بلى ٢غب الى٤ُ لخٝغ الجُم في الٗامُت اإلاهٍغ

 ..خٝغ ال٣اٝ اإلاٟسم

ت" "الجبذ"ٞال٣بِ هم  ، ؤي ؾا٦جي ؤعى الجبذ "بالجُم اإلاهٍغ

 .."ظبخاه"

ىن بال٣بُُحن ؤو ألا٢باٍ ٢بل صزى٫ اإلا ؿُدُت بلى و٢ض حؿمى اإلاهٍغ

 ..مهغ بؼمً بُٗض

ت، ولِـ ٖلى الضًاهت  ٞال٣بُُت ٧لمت جض٫ ٖلى الجيؿُت اإلاهٍغ

 ..اإلاؿُدُت

ً ظاءوا  ؤما ًٖ ٦ىن اإلاؿُدُحن هل هم ؤهل مهغ ؤم ٢ىم آزٍغ

اقىا بمهغ؟؟  باإلاؿُدُت ٖو
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 ..ٞهظا شخيء بؿُِ ظًضا.. بط بهه ال ًصر ؤن هغبِ بحن الجيؿُت والضًاهت

جبّضلها مً ملت بلى ؤزغي، ال ٌٗجي ؤبًضا جبض٫ ظيؿُتهم ٞخّٛحر صًاهت ٢ىم و 

ا ًً  ..ؤً

ىن اإلاؿُدُىن  ـ هم ؤهٟؿهم اإلاهٍغ ىن ٖلى ملت بصَع  ..ٞاإلاهٍغ

 بإن ؤلاؾالم صًاهت مؿخدضزت ٖلى ؤعى مهغ بٗض 
ً

وبال بطا اٖخبرها مشال

حن  ..اإلاؿُدُت، وؤجهم بظل٪ ناعوا ٚحر مهٍغ

ـ"ٞمً خ٤ الهابئت  ًً ٌِٗكىن بلى آلان بإن الظ "ملت ؾُضها بصَع

ا مً ؤهل مهغ، وطا٥ ألن اإلاؿُدُت  ًً ًتهمىا اإلاؿُدُحن بإجهم لِؿىا ؤً

 ..صًاهت مؿخدضزت بٗض الهابئت

 ٞهل هظا ًصر؟؟

 ..ال ًصر ؤبًضا ؤن هٟهم بإن زمت ٖال٢ت بحن حٛحر اإلالت وحٛحر الجيؿُت

، ًم٨ً ؤن جدبض٫ اإلالت ٖكغاث اإلاغاث، ل٨ً الجيؿُت هي هي لم جدبض٫

خ٣اص والضًً ٣ِٞ  ..بهما جبض٫ الٖا

ىن جدىلىا مً الهابئت بلى  ا بل هم مهٍغ
ً
ٞاإلاؿُدُىن لِؿىا يُٞى

 ..اإلاؿُدُت
ىن جدىلىا مً اإلاؿُدُت بلى  ا بل هم مهٍغ

ً
واإلاؿلمىن لِؿىا يُٞى

 ..ؤلاؾالم

حن  ..ظمُٗهم ؤ٢باٍ.. ؤي مهٍغ

لشاوي ُٞما وهىا٥ صلُل آزغ ًا٦ض ما ؤ٢ىله، وهى هى ؤلاظابت ٖلى ؾاال٪ ا

حن، وهى وخضة الضم والجيـ ٖىض ظمُ٘  ًسو ازخالٍ ؤظىاؽ اإلاهٍغ

حن وؤجهم لآلن لِؿىا ؤظىاًؾا مسخلٟت  .اإلاهٍغ

*  *  * 
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لى  وجىظض ٖكغاث ألابدار التي جا٦ض هٟـ هظه الىدُجت الٗلمُت، ٖو

عؤؾها البدض الٗلمي، الظي جم مىا٢كخه في ٢اٖت اإلااجمغاث ب٩لُت الُب 

 :خت، واإلا٣ضم مً الباخشحنبال٣ىاث اإلاؿل

ت،  ٣ُٖض َبِب/ َاع١ ؤخمض َه.. عثِـ ٢ؿم اإلاىاٖت والبهمت البكٍغ

٣ُض مهىضؽ/ ؾاجي الؿُض مدمض  ..ٖو

ت "والبدض بٗىىان:  ت البهمت الىعازُت للجُىاث اإلاهٍغ وي٘ زاَع

ت  .."وجُب٣ُها في اإلاجاالث اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

حن.. ا إلاؿلمحن واإلاؿُدُحن واخضة والظي ًُٟض بالضلُل ؤن ظُىاث اإلاهٍغ

 ..٪، وهي هٟؿها ظُىاث جىث ٖىش آمىن 99ومخُاب٣ت بيؿبت 

حن خاٞٓىا ٖلى وخضة ظيؿهم مىظ آالااااااٝ الؿىحن  ..ؤي ؤن اإلاهٍغ

ً فى ٦خابه  ت _ "والٗالم اإلاهغي ؾلُمان خٍؼ ش الخًاعة اإلاهٍغ جاٍع

ىوي  :، ٣ًى٫ "الٗهغ الٟٖغ

ٗهض الٗغبي بلى واصي الىُل ألاصوى لم بن ال٣باثل الٗغبُت التي هؼخذ فى ال"

حن الٗام هدُجت إلاىظاث الٗغب  جاص بلى خضور ؤي حُٛحر فى ج٨ىًٍ اإلاهٍغ

 ."اإلاخالخ٣ت

 "ال٣باثل الٗغبُت فى مهغ فى ال٣غون الشالزت ألاولى للهجغة"وفي ٦خاب 

 :للض٦خىع ٖبض هللا زىعقُض البري، ٣ًى٫ 

حن الٗام ب٣لت" ً اإلاهٍغ ٖضص الٗغب الىاٞضًً  ًغظ٘ ٖضم حٛحر ج٨ٍى

باليؿبت إلاجمٕى الكٗب اإلاهغي.. وهظه الٓاهغة هالخٓها فى ظمُ٘ مغاخل 

حن ٦شحر مً ألاظىاؽ اإلاسخلٟت امتزظىا  ش مهغ.. ٣ٞض جىاٞض ٖلى اإلاهٍغ جاٍع

حن  ا صون ؤن ًاصي طل٪ بلى حُٛحر زهاثو اإلاهٍغ حن امتزاًظا صمىًٍ باإلاهٍغ
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حن الجيؿُت.. ألن هاالء الىاٞضًً ٧اهىا ً ٟلخىن ٣ِٞ في ججضًض صماء اإلاهٍغ

خمشلهم.. و٧ان طل٪ ؤخض  صون حُٛحرها بط ال ًلبض الكٗب ختى حهًمهم ٍو

تهم ٖبر الٗهىع  حن بدٍُى  ."ٖىامل اخخٟاّ اإلاهٍغ

 :قُماء

ؤ٢غؤ الؿاا٫ الظي ًضوع في طهى٪ آلان: هل ٧ل ما ط٦غجه خ٣ُ٣ت ؤم ؤهه  -

 مجغص جدّحز وحٗهب بلى الجاهب اإلاهغي؟

ٖب هظا الؿاا٫ ٣ٖل٪، ٞةلُ٪ ٦شحر مً الباخشحن ألاظاهب، ٢ض بطا صا

 للك٪ هظه الخ٣ُ٣ت، وال هًٓ بإن هظا ال٨م مً 
ً

ؤ٦ضوا بما ال ًضٕ مجاال

الٗلماء والباخشحن ألاظاهب مخٗهب ومخدحز بلى الجاهب اإلاهغي ٖلي خؿاب 

.. الخ٣ُ٣ت
ً

 .الخ٣ُ٣ت، بال ؤجها ٞٗال

ذ ٧اهض٫ بةظغاء بدض في بدثها الغاج٘، ٢امذ الٗاإلات ألام ٨ُت ماعظٍغ ٍغ

حن"بٗىىان:   ."الهٟاث الٛالبت لجُىاث اإلاهٍغ

، زم 1999بلى ٖام  1944اؾخمغث في بدثها إلاضة زمـ ؾىىاث مً ٖام 

 :زلهذ في الجهاًت، وبٗض هظا اإلاجهىص الطسم، بلى ؤن حٗلً

.. ٦ما ؤ٦ضث "الجيـ آلاعي "ؤزبدذ صعاؾاحي ٖضم ه٣اء الٗىهغ ألاإلااوي "

الت الخُاب٤ الجُجي للحهىص.. ول٨ً الىدُجت التي لم ؤ٦ً ؤجى٢ٗها اؾخد

ض وؿبخه ٖلى !!!ؤبًضا ٪ مً ُٖىاث ٧٩.. هظا الخُاب٤ الجُجي الظي جٍؼ

حن التي ؤزظتها مً ظمُ٘ ؤهداء مهغ.. ٢غاها.. مضجها.. ُٖاصاث  اإلاهٍغ

ؤَبائها.. جمازلذ ظضاثل الجُىىم مً الُٗىاث وقغاثذ البدض مً اإلاؿلمحن 

اإلاؿُدُحن بك٩ل ؤعي ؤهه لم ًدضر فى ؤي مً الضعاؾاث التي جدذ ؤًضًىا و 

 ."آلان
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٣ى٫ ٞالهضعػ بتري   :ٍو

مهغ لم ج٨ً م٣برة للٛؼاة باإلاٗجى الؿُاسخي ٞدؿب.. بل اإلاٗجى "

ا.. ٧اهذ ٧ل الٛؼواث جظوب فى ظؿم مهغ ال٨بحر.. ختى الٟخذ  ًً البُىلىجي ؤً

ت مهغ. . ب٣ضع ما ٧ان حُٛحًرا في الخ٩ام الٗغبي.. لم ٨ًً حُٛحًرا فى مهٍغ

ِ٣ٞ". 

٣ى٫ ؾخامب  :ٍو

اإلاك٩لت فى الاؾدُالء ٖلى مهغ لِـ في ٚؼوها.. بل فى الىنى٫ بلحها.. "
 في مالمده الجؿمُت، والىٟؿُت، بل في مؼاظه 

ً
ٞىاصًعا ما ججض قًٗبا مخمازال

 ."وج٣الُضه مشل الكٗب اإلاهغي 

ٖالم _ٟحن ٦ىن ٣ًى٫ الٗالم ؾدُ "ؤٖغا١ ؤوعوبا"وفي ٦خابه 
 _:ألاهثروبىلىظُا الُبُُٗت

ش وختى آلان " ال بض ؤن جٓل مهغ ال٣ضًمت ؤبغػ مشا٫ مٗغوٝ في الخاٍع

ا ؤجُذ ٞحها ألهىإ الجيؿُت اإلادلُت ألانُلت ؤن جمطخي  ًُ إلاى٣ُت مٗؼولت َبُٗ

ا باجهاالث ؤظىبُت
ً
٣ها لٗضة آالٝ مً الؿىحن صون ؤن جخإزغ بَال٢  ."في ٍَغ

٪  في ٦خابه والٗالم والبا ش البكغي "خض ألازغي بغوصٍع  "شجغة الخاٍع

ض ؤهه لم ٨ًً هىا٥ " ٣ًى٫: مً الىاضر َىا٫ الؿخت آالٝ ؾىت ألازحرة ؤو ًٍؼ

ىن وؤهل خًاعة ه٣اصة  حن، ٞالبراٍع ؤي حُٛحر ملخىّ فى مٓهغ ٖمىم اإلاهٍغ

ى ألاؾغاث والٟالخىن الظًً هغاهم ٌٗملىن في الخ٣ى٫  ألاولى والشاهُت ومهٍغ

 ."لُىم ٧لهم مً هٟـ الىمِ ال٣اٖضي اإلاخىؾِا

ذ ؤعزغ ٦ُض، فى ٦خابه  الم ألاهثروبىلىجي وزبحر ٖلم الدكٍغ ت "ٖو هٍٓغ

بن الٟالخحن الظًً هغاهم ًالٟىن " ٣ًى٫: "ي ظضًضة ًٖ الخُىع البكغ 

 ."٢بل اإلاُالص 3300ظؿم ألامت الُىم هم اليؿل اإلاباقغ لٟالحي ؾىت 
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ا ًً ٣ى٫ ؤً  :ٍو

ىن لِؿ" ا اإلاهٍغ ًً ش، ول٨جهم ؤً ىا ٣ِٞ ؤ٢ضم ؤمت ؾُاؾُت في الخاٍع

ظيـ ب٩ل مٗجى ال٩لمت.. ول٨ً لِـ هىا٥ شخيء اؾمه الى٣اوة الجيؿُت 

ٖمىًما بل بهىا لُم٨ىىا ؤن هظهب بلى خض ال٣ى٫ بإهه ما مً قٗب، مهما ٧ان 

، بال وهى مسخلِ بضعظت ؤو بإزغي.. وبن ٧ان الىمِ الجيسخي 
ً
 ؤو مٗؼوال

ً
مىٗؼال

 ."٢ض امخاػ بالشباث ال ق٪ اإلاهغي 
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ب  جى٢ٟذ قُماء ًٖ ال٨الم هىحهت، وجىاولذ ٦ىب ماء جغحك٠ مىه لتَر

خل٣ها الجاٝ مً ٦ثرة ال٨الم، ٞخىاو٫ ناخب الهاج٠ هاجٟه، ُٞما ًبضو ؤهه 

 .ًْ ؤن قُماء ٢ض اهتهذ مً ٦المها ٞإعاص ؤن ًى٠٢ الدسجُل

جها ؤن للخضًض ب٣ُت، ٞٗاص بالهاج٠ ل٨ً قُماء ؤقاعث له بُضها، ٟٞهم م

 :بلى الُاولت مغة ؤزغي، وؤعصٞذ قُماء

وخحن ٦ىذ ؤها٢ل هظه الىخاثج م٘ ؤخض ألانض٢اء اإلاهخمحن باإلاىيٕى  -

لٟذ هٓغي بلى ه٣ُت مهمت ظًضا، وهي ؤن في طل٪ ؤ٦بر صلُل ٖلى اهدكاع الضم 

م اإلاهغي مىظ ٢ضًم الؼمً ؤًام بصَعـ ٖلُه الؿالم، وطا٥ ًترظ م ؤهه بالٚغ

ت  ا مً الضماء اإلاهٍغ
ً
مً ازخالٝ ألاظىاؽ في هظه ألاًام بال ؤجها جدمل قِئ

ولى بيؿبت يئُلت، وبطا ما خضر جؼاوط بحن هظه ألاظىاؽ اإلاسخلٟت ٞةن جل٪ 

ض  ىدضع مجها وؿل ظضًض، ٞةن هظه اليؿبت جٍؼ اليؿب الًئُلت خحن جلخ٣ي ٍو

ٍحن ال٣ضماء لِؿىا ٣ِٞ ؤظضاص وج٣ىي في اليؿل الجضًض، ما ًا٦ض ؤن اإلاهغ 

ا ؤظضاص الٗالم بإ٦مله ًً  .الٗغب ول٨جهم ؤً

وطل٪ ألن ؤي ظيـ صزُل ٖلى الجيـ اإلاهغي خحن ًتزاوط ؤو ًسخلِ ؤو 

ت، بط بن  حن، ٞةهه ال ٌٛحر مً الهٟاث الىعازُت اإلاهٍغ ًىضمج وؾِ اإلاهٍغ

ت هدُجت هظا التزاوط والازخالٍ والاهضماط ًيخج ٖىه نٟاث وعازُت م هٍغ

 .ؤ٢ىي 

 ..ومً هىا ؾىسخم الخضًض بهظه الىدُجت اإلاشحرة

حن ال٣ضماء جىدكغ في ٧ل ؤظىاؽ الٗالم  ..ؤن الهٟاث الىعازُت للمهٍغ
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 ..حٗا٫ معي لىدللها زُىة زُىة

ا ؤن الىبي ًبٗض في بجي ظيؿه
ً
 ..ؤ٦ضها ؾاب٣

حن زانت وبلى الىاؽ ٧لها ٖامت  ..وؤن بصَعـ ٢ض ؤعؾل بلى اإلاهٍغ

ـ ٖلُه  وطل٪ ؤ٦بر  حن ؤًام الىبي بصَع صلُل ٖلى اهدكاع صماء اإلاهٍغ

 ..الؿالم

ل٨ً الك٤ُ في ألامغ ؤن الىبي مدمض ٖلُه الهالة والؿالم ؤعؾل للىاؽ 

 ..٧لها ٖامت

 ..وبما ؤن الىبي ًغؾل لىٟـ ظيؿه

 ..ٞظا٥ صلُل آزغ ؤن ٧ل الىاؽ ًيخمىن بلى هٟـ الجيـ

مدمض ٖلُه الهالة والؿالم، وهى الجيـ اإلاهغي الظي ًىدضع مىه الىبي 

ىدؿب بلُه ب٣ىة  ..ٍو

حن، وؤهجي ؤ٢ى٫ طل٪ مً  ا بلى ظاهب اإلاهٍغ ًً هل جًٓ بإهجي مخدحزة ؤً

ت ال مً صاٞ٘ الخ٣ُ٣ت؟؟؟  صاٞ٘ الٗىهٍغ

 ..ٞةلُ٪ بطن ما ًا٦ض هظه الخ٣ُ٣ت

ش ما ٢بل  ٟٞي بدض ؤ. ص. زالض ؾٗض _ اإلاهغي الىخُض اإلاخسهو في جاٍع

ش _، ٣ًى٫   :الخاٍع

حن مىظىصة فى بوؿان هُاهضعزا٫، وظضها ظماظمه في ؤوعوبا " ظُىاث اإلاهٍغ

الٗهغ الدجغي  -عبٗماثت ؤل٠ ؾىت  !ؤل٠ ؾىت، وٗم 400ووؾِ آؾُا مىظ 

 ."ؤل٠ ؾىت ١. م 12ملُىن ؾىت ختى  2والظي هى مً  -ال٣ضًم 

ا 
ً
ت بدش ٨ُت للجُىاث البكٍغ ومً الباخشحن ألاظاهب، وكغث اإلاجلت ألامٍغ

 :بٗىىان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 342 
 
 

"Egyptians In All Of Us  ا.. ا ًٗ ىن ُٞىا ظمُ  "إلاهٍغ

ضط، هم:  ماع٥ ظىبلىج، ولى٢ا باظامى، "ج٣ضم به ٖلماء مً ٧امبًر

 ."وجىماؽ ٦ُٟؿُلض

ت حؿىص في ظمُ٘  لُسلهىا بٗض هظا البدض بإن زمت نٟاث وعازُت مهٍغ

 .ألامم
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لت، وبمالمده الجاصة الىؾُمت صزل  ًىوـ ٖلى ؤزخه في ب٣امخه الٍُى

تها التي ناعث مٗخ٨ٟها ومٗبضها، ابدؿم ختى إلاٗذ ُٖىاه، قٗغث  ٚٞغ

 وإلاا ال؟ !بغاخت حٛمغها خحن ؤبهغجه ؤمامها، بالُب٘

حر ؤهه ٌكبه شسًها  ٞهى ؤزىها خبُبها، ؤ٢غب وؤخً ٖلحها مً هٟؿها، ٚو

 .ما

٤ عؤؾها، ٣ّٞبل مٟغ١ قٗغها ٢بل ؤن ًًمها  ظلـ بجىاعها وجىاو٫ بٞغ

 :بلى نضعه

 ماطا جٟٗل ًا ٢مغ؟ -

-  
ً

 .ؤبًضا، اعجضًذ مالبسخي وفي اهخٓاع هضًغ، ؾىسغط لىخجزه ٢لُال

 جمام، هل ؤعا٣ٞ٪؟ -

 .ال، ؤها بسحر -

 .ؤزُإِث ٞهمي، ؾإعا٣ٞ٪ مً ؤظل هضًغ ال مً ؤظل٪ -

 :ضخ٩ا، لخٓاث مًذ ٢بل ؤن ًخ٩لم

 .ًىؾ٠ ٧ان هىا -

خل٪ الغظٟت ال٣بُدت جىا٫ ايُغبذ، وهغب الضم مً ؤوعصتها، وقٗغث ب

 .مً ٢لبها.. ٞهى ال ًؼا٫ ًىؾ٠.. مٗكى٢ها

 :ضخ٨ت ٢هحرة بضث مً ًىوـ ٢بل ؤن ًغصٝ
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ض ؤن ًخدضر بلُ٪، عجُب ًىؾ٠، ال  - ًبا، ٧ان ًٍغ ظاء مىظ ؾاٖت ج٣ٍغ

ًمّل مً خب٪، لى ٦ىذ م٩اهه إلاا ٞٗلذ هه٠ الظي ٞٗله مً ؤظل ؤن 

 .ًغيُ٪

 .ًا ؾالم -

 :٫ضخ٪ بهىث زٌُٟ، و٢ا

 .َغصجه مً البِذ -

 :صوث ٧لماجه ٞإنابتها بالهمم

 َغصث َمً؟ -

 !ًىؾ٠ -

ض لى ؤن  الػا٫ الخب ٌٗتر٥ بضازلها مً ؤظل ؤن ًيخهغ لُىؾ٠، جٍغ

اء ٣ُٖم جىضم ألهه ظؼء مً  ًما ٖجها لخداٞٔ ٖلى ٦بًر ًىؾ٠ ًسخُٟها ٚع

ض ض ؤن حٗىص بلى خبُبها ل٨ً صون ؤن حٗتٝر بإجها جٍغ  ..شسهُتها، جٍغ

 :م ٌؿم٘ ًىوـ مجها عًصا، ٞإعصٝل

ولِـ هظا ٣ِٞ، بل ؤُُٖخه ؾُاعحي لُهلخها ٖىض اإلا٩ُاه٩ُي الظي  !ال -

 .ًخٗامل مٗه، ؤّي زضمت

ضخ٨ذ بطخ٨ت لم ججاوػ قٟخحها بلى ٢لبها، مهما ٧ان ٞال ػا٫ ًىؾ٠ 

 .خبُبها

 ٢بل ؤن ٣ًُ٘ نمتهما نىث مىباًل ًىوـ ًغن 
ً
 :نمخا ٢لُال

ذ - ، الى٣ُب ٞػ  .ؤٝو

 :زم هٓغ بلى ؤزخه بهضوء ٢بل ؤن ًغصٝ

ذ السغاباث، ججضًجهم ؤمام٪ في ٧ل م٩ان -  .عظا٫ اإلاسابغاث ٦ٟٗاٍع
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ا، زم اؾخ٣بل ًىوـ اإلا٩اإلات ًٗ  ..ضخ٩ا م

لخٓاث ٢بل ؤن جخٛحر مالمذ ًىوـ بما ال ًسٟى ٖلى ٖحن قُماء، و٠٢ 

ببِء، اخمغ وظهه، وػاٚذ ُٖىاه، ؤنابها شخيء مً ال٣ل٤، ل٨ً ال٣ل٤ 

ب خحن ص٤٢ ًىوـ بُٗيُه الظاهلخحن في ٖحن قُماء، ؾ ان ما جدى٫ لٖغ ٖغ

 .قٗغث بإن مهِبت خا٦ذ زُىَها خى٫ ؤخض مجهما

زم ؾمٗذ قُماء ال٩لماث جسغط ز٣ُلت مً ٞم ؤزحها، ٞداولذ ؤن 

 .حؿدك٠ مً زاللها الخىاع الظي ًضوع بهاجٟه

 ؾُاعحي ؤها؟؟ -

 ..ماطا ج٣ى٫؟

 ..٢ىبلت

 :ؤزخه، خحن إلادذ قٟخُه ٢ض اعحٗكخا الػالذ ُٖيُه في ٖحن

 ..اهٟجغث -

 !!!!ماااااااث؟؟

غ  :اجهاع ًىوـ بجىاعها ٖلى الؿٍغ

 ْىيخم بإهه ؤها ألهه ٌكبنهي؟ -
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..

زل٠ م٨خبهم ًجلـ زالزت ؤؾاجظة ًخضزغون بالغوب ألاؾىص اإلاسهىم 

ت مؿخُُلت ٍٖغًت م٨خىب ٖلحها اؾم لهظه اإلاىاؾبت، ومً زلٟهم لىخ

٤ اإلاىا٢كت  ..قُماء بال٩امل، ومىيٕى مىا٢كت الغؾالت، وؤؾماء ؤًٖاء ٍٞغ

وقُماء ج٠٣ ٖلى الُمحن زل٠ َاولت جهل بلى ؤؾٟل نضعها، جدمل 

ا ٢ض صوهذ ٞحها مالخٓاث 
ً
ٞى٢ها وسست مً عؾالتها وم٨ُغوٞىن، و٢لًما وؤوعا٢

٤ اإلاىا٢كت خى٫ عؾالته  .اؤًٖاء ٍٞغ

ضوع  ال٣اٖت مؼصخمت ببٌٗ مً َالبها، وبإٞغاص مً ٖاثلتها وؤنض٢ائها، ٍو

خى٫ الجمُ٘ مهىع ب٩امحرا ُٞضًى ٢ض اؾخإظغجه قُماء زهًُها لدسجُل 

سُت مً خُاتها  .هظه اللخٓت الخاٍع

ؤههى ألاؾاجظة مىا٢كتها، ولٟذ هٓغها بلى بٌٗ مىاي٘ بالغؾالت، وبٗض 

ا٢كت بُضًه بلى الخًىع ّٞٗم الهمذ ؾاٖت مًذ، ؤقاع عثِـ لجىت اإلاى

 :والؿ٨ىن 

 .مً ًٞل٨م ٞلُخًٟل الجمُ٘ بالى٢ىٝ -

كتها في ؤونالها، وبضمىٖها  قٗغث قُماء بُٗم الٟغخت في خل٣ها، وبٖغ

 :جضاٖب ؤهضابها، وحٗل٣ذ ببهغها وؾمٗها بكٟتي عثِـ لجىت اإلاىا٢كت

ىبي مدمض.. ال"٢غعث لجىت مىا٢كت عؾالت اإلااظؿخحر والتي هي بٗىىان  -

، مىذ الباخشت قُماء مدمض ٖبض هللا مدمض صعظت اإلااظؿخحر بخ٣ضًغ "مهغي 

ىصخي بهظه الغؾالت بإن جُب٘ بال٨خب وجضعؽ  ، ٍو امخُاػ م٘ مغجبت الكٝغ
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باإلاٗاهض والجامٗاث إلاا ٞحها مً ٞاثضة ٖلمُت مٗخبرة، م٘ جمىُاجىا للباخشت 

 .بضوام الخ٣ضم والغقي، وق٨ًغا

٧لمخه ضجذ ال٣اٖت بالهُاح والخه٤ُٟ، وظلجلذ وبمجغص ؤن ؤههى 

غوصة زغظذ مً بحن الؼخام، وؤ٢بل الجمُ٘ ٖلى قُماء  باآلطان نىث ٚػ

 .حهىئجها ما بحن ؤخًان وج٣بُل و٧لماث ٦شحرة بالتهىئت

ٚحر ؤن ٖحن قُماء ٣َٟذ جمسر اإلا٩ان مً وعاء صمٕى الٟغخت جبدض 

 .ٖىه

٣ُت ب٣مُو ؤبٌُ وعابُت ٞىظضجه بحن الهٟىٝ ًغجضي بضلت ؾىصاء ؤه

ا، وؾًُما، و٢ض تهلل وظهه مً الٟسغ، واٚغوع٢ذ ُٖىاه 
ً
ٖى٤ ؾىصاء، وا٢ٟ

 :بالضمٕى ٞغًخا مً ؤظل خبُبخه.. ػوظخه، واؾخُاٖذ ؤن ج٣غؤ خغ٦ت قٟخُه

 .مباع٥ ًا عوح ٢لبي -

 الؼخام، هىا 
ّ

ٚاصع ألاؾاجظة ال٣اٖت، وجبٗهم هٟغ ٦شحر مً الُلبت وز٠

 .ل٨ىه لم ًإث بمٟغصه جىظه بلحها ًىؾ٠،

٣ٞض ٧اهذ ًض ع٣ُ٢ت جمؿ٪ بُضه، بالُض الغ٣ُ٢ت ألازغي با٢ت مً ألاػهاع 

الجمُلت، جإملذ قُماء طا٥ ال٨ُان اإلاالث٩ي وهى ًخ٣ضم بٗغظت بؿُُت ب٣ضم 

٧اهذ حٗاوي مً ٦ؿغ بٗٓمت الؿا١ ولم جخم قٟائها بٗض، جإملخه بمالمده 

ه الؿىصاء ألاه٣ُت ب٣مُهها ألابٌُ الجمُلت التي جدمل مالمذ ػوظها، وبضلخ

وعابُت الٗى٤ الؿىصاء  التي ناع ٞحها وسست َب٤ ألانل مً ؤبُه، 

 .ٞابدؿمذ له قُماء بىص

 :ؤ٢بل ٖلحها ًىؾ٠ ٞاخخًجها

 .ظٗلِذ عؤسخي في الؿماء ًا مل٨ت -
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 .خبُبي ًا بُتي  -

َا٫ بُجهما الىٓغ، زم اهخبهذ قُماء بلى وظىص آصم بجاهب ًىؾ٠، هٓغث 

لُه مبدؿمت، ٞابدؿم بىظهه الُٟىلي وهى ًمض بلحها با٢ت الؼهىع، ٞخىاولتها ب

 :مىه قُماء و٢بلذ ًضه زم زضه زم اخخًيخه

 .ق٨ًغا ًا خبُبي -

 خىلها طعاُٖه ال٣هحرجحن و٢بل زضها ب٣بلت اؾدىٟغث بضازلها ٧ل 
ّ

ٞل٠

 .مكاٖغ الخىان وألامىمت اإلادغومت مجها

*  *  * 

٣ت ا  ..لىخُضة٧اهذ هظه هي الٍُغ

 آزغ ؾىي خُلت ؤقاع ًىوـ ٖلُه بها
ً

 ..لم ًجض ًىؾ٠ ؤمامه خال

 ..٧اهذ خُلت ما٦غة، ونٗب ؤن ًخدملها ؤي ؤخض

ل٨جهما لم ًجضا مجها بًضا بٗض مداوالث الجمُ٘ الٟاقلت في اؾخمالت 

 ًٖ ؤجها حؿامده وحٗىص بلى 
ً

قُماء بلى ؤن ج٣ابل ػوظها وحؿم٘ مىه ًٞال

 ..بُتها

غ عؤي الازىحن ٖلى هظه الخُلت ختى اؾخ٣غ ٖؼم ًىوـ ٖلى وما ؤن اؾخ٣

 ..جىُٟظها لِؿاٖض ًىؾ٠ وؤزخه قُماء

*  *  * 

ؾمٗذ قُماء ال٩لماث جسغط ز٣ُلت مً ٞم ؤزىها، ٞداولذ ؤن حؿدك٠ 

 .مً زاللها الخىاع الظي ًضوع بهاجٟه

 ؾُاعحي ؤها؟؟ -

 ..ماطا ج٣ى٫؟
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 ..٢ىبلت

 :دذ قٟخُه ٢ض اعحٗكخاالػالذ ُٖيُه في ٖحن ؤزخه، خحن إلا

 ..اهٟجغث -

 !!!!ماااااااث؟؟

غ  :اجهاع ًىوـ بجىاعها ٖلى الؿٍغ

 ْىيخم بإهه ؤها ألهه ٌكبنهي؟ -

ؤههى ًىوـ اإلا٩اإلات وجغ٥ ًضه جىام بجىاعه ٦ضمُت زكبُت، ؤج٣ً عؾم 

، بل 
ً

مالمذ الٟٕؼ وألاسخى ٖلى وظهه، ولم ٨ًً وظه قُماء بإخؿً مىه خاال

ٗىذ اإلاهِبت ٢لبها نغر الٟٕؼ مً ُٖىحه ا، وطهب الهى٫ ب٣ٗلها، َو

اإلاؿ٨حن، ٞى٢ٟذ جدمل٤ في ًىوـ، حؿخجضي ال٩لماث لخسغط مً ٞمها ٞلم 

 :حؿخجب، ظ٠ خل٣ها وجىجغث ؤخبالها الهىجُت بإلم

 ما ألامغ ًا ًىوـ؟ -

٣ىم  هٓغ بلحها بٗحن مى٨ؿغة ٢بل ؤن ًبالٜ في جإصًت صوعه في الخمشُل ٍو

ىلحها ت ٍو ْهغه، ٞكٗغث قُماء بإن ج٨هجها في مدله، وؤن  هاخُت الكٞغ

ًما  مهِبت ؤإلاذ بدبُبها وػوظها، هىا ماصث ألاعى جدذ ٢ضمحها، وؾ٣ُذ ٚع

غ  :ٖجها جغجُم بالؿٍغ

 ماطا خضر ًا ًىوـ؟ -

لحن بلى خالت  ، ٧اص ؤن ٌٛاصع زباجه ٍو ؤجاه نىتها ممؼوًظا بٗبراث الٟٕؼ

٨ك٠ ل ًبا، ٍو ا ؤزخه التي ؤوق٨ذ ٖلى اإلاىث ٖع
ً
ها جل٪ الخمشُلُت، ل٨ً قِئ

غؽ 
ُ
إة ال٩اعزت التي ٚ بضازله لم ًإمً عص الٟٗل ٖلحها، ٞأزغ ؤن ًس٠ٟ مً َو
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ٞحها صون ؤن ٣ًهض، ٞىٓغ بلحها لُجضها جيخٌٟ وجغحٗل بجؿضها الظي 

 :ا٦دسخى بالؼع٢ت

 .حٗا٫ِ معي -

تها ٖلى الى٢ىٝ، زم  اٖو ال جضعي قُماء ٠ُ٦ اؾخجابذ ٢ضماها َو

ا، قٗغث قُماء بضواع ًهِب عؤؾها، ٞخإبُذ طعإ صخبها ًىوـ و  ًٗ هؼال م

ؤزحها حؿدىض ٖلُه، وما ؤن ونال بلى باب الُٟال ختى جى٠٢ ًىوـ وؤقاع لها 

الذ  بالسغوط، ٞىٓغث بلُه قُماء هٓغة مبهمت مؿدى٨غة، َالذ و٢ٟتهما َو

٤ ًل٠ُ به هضمه ٖلى الخالت التي ؤونل  الىٓغاث بُجهما، ٞابدؿم ًىوـ بٞغ

 .ه بلحهاؤزخ

خدذ الباب بُض واهىت مغحٗكت إة هٓغجه ٞو  ..اؾخجابذ قُماء جدذ َو

٣ضث قُماء بٗضها الىعي وتهاوي ظؿضها  هٓغة واخضة زاعط الباب، ٞو

 .اإلاشلج ٖلي ألاعى لىال ؤن جضاع٦ها ًىوـ ٢بل ؤن جغجُم باألعيُت

*  *  * 

خدذ ُٖىحها ب٠ًٗ لخجض نىًعا ممىه ا، ٞو ًُ ج ت ٖاصث بلى الىعي جضٍع

ألظؿاص جلخ٠ خىلها، لخٓاث مًذ ٖلحها وهي جئن مً الخٗب والهضإ ٢بل 

غها، وؤن جل٪ ألاظؿاص هي ؤمها وؤبىها  ؤن حؿخىٖب ؤجها ممضصة ٖلى ؾٍغ

 ...وؤزىها و

 ..ًىؾ٠

لم ج٨ض ج٣٘ ُٖىاها ٖلُه ختى حؿإع هبٌ ٢لبها الظي ٧اص ؤن ًخٟخذ 

ت مً الب٩اء و  ا ولهٟت، وصزلذ في خالت هِؿتًر
ً
ذ ؤمها زٞى الىدُب، ٞإؾٖغ
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بلحها جدًجها وجغبذ ٖلى ْهغها بدىان وتهضت مً عوٖت ظؿضها اإلاىخٌٟ 

 .هدًُبا

جىجغ ًىؾ٠، واه٣بٌ ٢لبه جإهًِبا، قٗىعه بالظهب ٦ىزؼ ؤلابغ بم٣لت 

ُٖىه، ٞإقاع بلى ًىوـ بإن ًهُدب الجمُ٘ زاعًظا لُتر٦ه م٘ ػوظخه 

 .مىٟغصًً

 .قُماء، وؤٚل٤ الباب ٖلحهما جىلى ًىوـ نٝغ الجمُ٘ وجغ٥ ًىؾ٠ م٘

غ بجاهب قُماء التي  ٖلى اؾخدُاء وخؼن ظلـ ًىؾ٠ ٖلى خٝغ الؿٍغ

حٛىم بغؤؾها بحن طعاٖحها اإلاًمىمخحن ٖلى ع٦بخحها، مض ًضه وإلاـ بإهامله 

ذ حٛاصع  ٦ٟها ٞجهغجه وظظبذ ًضحها بلى نضعها، ا٢ترب مجها ؤ٦ثر، ٞؿاٖع

غها مً الىاخُت الشاهُت، جبٗها ًىؾ٠ بلى ؤن اؾخ٣غ زلٟها وهي جىٓغ مً  ؾٍغ

ِى  ت وج٠٨ٟ٨ صمىٖها، مض بلحها ًضه لُمؿ٪ طعاٖها ٞجهغجه، ٞلم ًٖغ الكٞغ

اوص زاهُت ًمؿ٨ها، خاولذ ؤن جٟلذ مً ًضه ٞلم ًتر٦ها، خاولذ  لجهغها، ٖو

ؤ٦ثر، ٞجظبها بلُه ب٣ىة، وؤصاع ظؿضها بُضًه وما ؤن اؾخضاعث ختى اٖخى٣ها 

غة حؿُل مً ُٖ  .يُهبضمٕى ٍٚؼ

 "٧ان الػم ؤمىث ٖلكان حؿامدُجي؟" -

ؾم٘ نىث ب٩ائها، ٞإخ٨م اخخًاجها وعٞٗها بحن ؤخًاهه مً ٖلى 

 :ألاعى

 "هدؿبُجي ؤمىث؟" -

 :مً وعاء صمىٖها ونىتها اإلاغه٤ ؤظابخه

 .َبٗض الكغ -

 هه؟ -
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 .َبٗض الكغعع -

لم ٌكٗغ بدالوة جل٪ ال٩لمت، ؤ٦ثر مً الؿٗاصة التي اوٛمـ ٞحها خحن 

غ بُضحها جلخ٠ خى٫ ٖى٣ه ب٣ىة ٧اصث ؤن جسى٣ه، ل٨ىه زى٤ جمىاه مىظ قٗ

 .ؤًااااااااام

*  *  * 

اصث خُاتهما بلى ؾاب٤ ٖهضها.. خب  ٖاصث قُماء بلى ق٣تها، ٖو

 ..وؾٗاصة.. وجىا٤ٞ

ؤزبرها ًىؾ٠ بإن وظىص آصم ما٢ذ وؤجها مؿإلت و٢ذ ٢بل ؤن جغجب 

 ..ة ؤزغي ٦غؾخِىا ؤوياٖها ومً زّم ؾترؾل في َلبه مغ 

ل٨ً اإلاٟاظإة ؤن قُماء ج٣بلذ آصم، بل حٗل٣ذ به، بط بجها جغي ُٞه 

ِٗل مٗها ٌٗىيها  ًىؾ٠ الهٛحر، ووصث لى جيشجي ٦غؾخِىا ًٖ َلبه، َو

 .ًٖ الابً الظي لً جىجبه لُىؾ٠

ذ قُماء ٖغًيا بمىدها صعظت الض٦خىعاه 
ّ
ل وجل٣ ومطخى و٢ذ ٚحر ٍَى

ت ٖلى بدثها مً بخضي الجامٗاث  .الٟسٍغ

 تمت
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 ..لم أخطط لهرٌ السياية بأن تىتهي بهرٌ الىهاية

 ..لكه فيما يبدي أن السيايات هي التي تختاز وهاياتها
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