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  النهاية 
 

، وؿد  صهؽت ظظيم فقح  فؽهػ ي وفؽـفي متؽـت فـ حػر  ألرض شًر ؿد م رؽؿ ؿؾهفأ

 ـؾ خطقة خيطق ي كزؾت ؿؾقهبؿ شقًل  فد ؿ فـ ثؼؾ  فهيققت  فذي ظع ظيتؼفؿ وفع

جفـؿ قلرجؾفؿ  وـلهنؿ ُفؼدفغ ظعفـ حقث  تق    فدفي  ومتـق  فق  رجعقنفـ 

 ،ظـ رؽبهفؿ  حلؼقؼة فكخق  وضؾبق   فػر ر فـ ذفؽ  دؽين ق وقنر دهتؿ وإن ُشئؾ

 فذي وذر هف ـؾام كظرو  فذفؽ  فرجؾ  فذي ختضبت ظقـيه حرسًة ظع ؿؾبف  وفؽـ

ظيدت إفقفؿ صػؼهفؿ  فهل  جزهتؿ ظع  فذ يب إيل  ـي  دم ؽضقن دؿيئؼ ؿبؾف دؾـشهُ 

 .إـر م  دقت دؾـفن تذـرو    تغؾبق  ظذ ـسؾ  كػسفؿ حغ فقًل و

ظع  جسيد ؿ قؾ ـسي  وفي ز د  فطغ قؾة س خ  فـسي  خؾػفؿ ؾؾؿ  ؽهػق  قيفسق د

  .فـ طلم  فؾقؾ تؽ  فغر ب وز د شقد فـ حؾ ؾغدت ،وجق فـ   ضيً 
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و كظر ت  فع  فُغسؾ ؿد  كؽشػ ف ر  دهقدم ـفذ    ًضي فـق كظ  ـؽشػ فـ  جلق ب

؛  فـسي  ؾضحت ظام رَ  ـَ  يدر ة ص تدري في فعـل  فرس وص تدرك ـقػ  ؽقن ـهامكف.ؾ  

قيفهيققت  رضيً ؾيصطدم قبعض ـقفة رفيل تقؿػت  ؿد ففؿ ظـ  فسر و  فؼق  

وـيكت تؾؽ  فبد  ة وـلن  ألرض  ؿد تـيثرت قعقًد ، وقعض حبيت  فرفؾ ؾفشؿفي

وصحقب وجففؿ ـشػ  قيف ز مجقًعي ،  ؾق قهلع ذفؽ  جلسدظـ رؾضفي ص تعؾـ

متيشؽق ، شهؿر  وفؽـفؿ و كػلت  ظ يهبؿ ر بهفؿ فـ ذفؽ  دؽين ورؽؿ ؾزظفؿ ظـ

ـفؿ  شؽر رقف ، ـًل فقسلم وـًل فـفؿ شقعقد إيل زوجهف وألوصده تؾؽ  فدؿيئؼ حهاًم 

ين ووجدو  حهك  تق  إيل ذفؽ  دؽ ـَعَّؿغغ وفـًّجفهل مل  ػفؿق  ـؿ  ؿ ُفغَ ظذ كعؿف  

ألكف رثك هلي ؾلدرـق   ن زو ل  فـعؿ دم حد ذ تف  سهحؼ  حلؿد دم حيفة  ُ    ؾ  دهقدم

 هلل وحده ققده فؾؽقت ـؾ ر  ؾل  ن ػهح ظقـيك جمدًد  فؾحؼقؼقة  فهل ص فػر فـفي  

تدع ـز يئؽ وؽرورك  ـسقؽ قلكف ـام  كعؿ ظؾقؽ ققده  ن  ـزع كعؿف فـؽ حهك ذفؽ 

  فـػس  فهل  بط و  عد قف صدرك دم و ؾة شهؿز ذـرى!
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 :دم صقت  ؽيد ُ سؿع ثؿ مهست هلي ظبي هتيوشحبهفي فـ ـؿ  فـ  خرى ؿسقت شقدة 

 اٌفراج؟أذؼشفٍٓ وٍف ِاذد ذٍه  -

 : ألخرى دم ظدم   هامم جيقت 

 ٌمٌْٛٛ زادثح. -

 : فسيئؾة دم  شهـؽير ُفعؾؼة  قهسؿت

 أذصذلٍٓ رٌه؟ -

 ؾفزت  ألخرى ـهػقفي دم صفبيصة:

 ٘زا ِا سّؼرٗ. .. ال أدسي -

 شاَ.ا ٌزٍاذٙا ٌُ ذىٓ ػًٍ ِ ٌٚىٓ اٌفراج فً ٔٙاٌح -

 ظع  فػقر: ؾسلفهفيت تؾؽ  در ة فػت  كهبي في و خرً  ؿد  شهطيظ

 وٍف وأد؟ -

 :ثؿ  جيقهفي دم ظظةوفـ  ؾؿ ت صػهقفيظـ فق صؾة  حلد ث صؿهت  در ة  فثرثيرة 

 زفظ تٕاذٕا.اٌفراج ُسّؼح، فاٌٍُٙ ا -
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 ؾيزت ووصؾت در د يو ؿد ف  فهسيؤصت  ؽذ   هنت حد ثفي وترـت فعف آص

ظـ رس  فقبحثـ و ـؼبــ فن و ذ ن  ألخر يت و ثيرت كشيضظقق تبؽؾامهتي  ذه ؾهحؾ

 تؾؽ  فػهية.

  ضؿ  فذي  دؽين ذفؽ ،صد ؼ وص جؾقس وص هبي  كقس ص فهل فـ تؾؽ  حلػرة  ؿسقق  

  فبيفقة و ألجسيم ظروؿفي دم كبض وص هبي حر ك ص  فهل  هليدفة  جلثث جق كبف قغ

  هلق م ققت ، دهؼطعة و ألوصيل  دهـيثرة و فشعقر  دبعثرة و ألصل   فـخرة و فعظيم

 و حلؼر    فعظام  فقضـ، و فػـي   فبذ وحمط و فدفي   ف د د وفسقؾ و فد د ن

  فسم ل حمؽؿة،  ألصؼقي  و فطيحلغ  فسعد    ف يحلغ وفـزل و فسػفي  و حلؽام 

، حلظة  رظبت و فهثبقت و فهقؾقؼ و أل ق ل و ألرض ب و در جعة و صخهبير و دـيؿشة

 فطػؾفذ  فـ  يؽ ؿبؾ  ن تسؼط هبقؾحغ تري هني هؽ  فيم ظقـ ، ألحقي  ؿبؾ  ألفق ت

ن مل  ػؼ ؿؾبؽ فهؾؽ  فعظة و إ ؽألكف ؿد ترك فؽ  فػرصة قلن تسسجع حسيقيت ؛قؽ هلل 
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حغ تغيضقت ظـ  ضيظػ فرة حغ  رتؽبت ذك  و خرىشقؽقن فُ  ظؼيقؽن ؾلظؾؿ  

  صشهغػير ظـف.

سب  حد ؿ فـ  فهيققت و ؿ قػهحف ـيدو   فرجيل  ن  بطق  د خؾ  دؼزة و ؿ -

فقؽشػ ظـ جسد  كثقي ُفؽػـ و في  ن فد  ده قؿسيظدة رؾقؼف فقحؿؾفي حهل شؿع 

 "  اذشوٖٛٚٚٚٚٚ " جلؿقع صقتًي خيؾضًي  صبف قػحقح  ألؾعك    قح ؾقفؿ  لفر ؿ: 

بهف  ذ   ف قت وـؾ و حدً  فـفؿ ختقؾ  كف فق قم و ن  ذ   ق صقت رؽ جتي ؾق 

   دمشقى قضع ثق ٍن، ؿد صزو  ـؾ  ذ   دشق ر وجزظق  ـهك ظؾقفي مل  بؼكوظؾقف  ن 

 تؾؽ  فثق ين!

 ـد حدشفؿ وفؽـف ـين  ـثر صدة وحدة:ظيد ذفؽ  ف قت فـ  جلد د فقم حهك

 " خسذٖ سافضح األسض فئْ ؛اٌراتٛخ ٘زا أذشوٛااااااا"  -

ُفهسعهين دم ذ قل،  سلفف قـظر تف تؾؽ فيذ   كظر  فغػر فق فد  فػهية وحدؿهل ظقـقف

  ػعؾ؟
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ثهفي  رضًي و خهؾطت قيفرفيل و قت ُج  ومل  ؾحؼ  ألب  ن جييوقف ؾؼد ؾر  جلؿقع

هطع  حد  فبؼي  مل  س قي ت وـلكف ُدؾـ فـ فئيت  فسـغ. و صبح ـػـفي  صػر

 ؾيفؽيشح كػسف إن شؿع في شؿعقه فرـض رـض  فػئر ن ،وتسيرظت  ؿد ففؿ

؛  خق هتي  رقق  فعفؿ  حد ؽر  ألب و ألم حهك ومل  بؼ تسيؿط  ثـي   روفهف و فبعض

 يوقؼقظلؿة وضقدة هبي فؾدرجة  فهل جتعؾفؿ  سهغـق  ظـ  رو حفؿ،  ؾؾؿ  ؽقكق  ظذ

مهي وحد ؿ  عؾام  فؼ ة فـ  فبد  ة حهل  ، فق فد ن  ـظر ن فبعضفؿ دم فقم وظهيب

 رً  ؾلفؼت ـؾؿهفي  فهل ؿ ؿت ؿؾ   فرجؾ ألم ـث بؼ، ومل تتؾؽ  فـفي ة  دلشيو ة

   ""أٔد اٌسثةفـ ػغ و شؿت ضؾقظف 

جسده    ؿؾف ؿدفيه فـ  قل  ف دفة و قى بهؾعف  فؾقؾ مل وترـت  ألب وحقًد 

قيفدظي   ن  هؼيشؿ فع    هلل إػ ترضع   قـهف  ـهظر ن ؿضي   هلل شق ًي ففام ـين و قجيك

  قـهف كر ن جفـؿ.
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 ميالد إبليس

دم قطـ  ففام ظع م وص  حد  دري  ؾ د ر ققـفام س ع  بطت  ل  وًص ؿبؾ  خهفي  فهق 

ؾيخهيرت  شهشفؼ  ففام فـ  فػرح قؼدوففي  وصً ؟  ـ  جؾفيفِ  ـفَ فـ شهـزل  وصً؟ و

دت  خز  فطبق  و فد هتي  هني فِ وحغ وُ   ل  ن تليت ؿبؾ  خهفي وتـشؾ فـفي  ص هامم

دت ضعقػة  ز ؾة وـلن فِ وُ  غذت فـفي ظع  ـؿؾ وجف  في  ألخرىق حة جقدة وؿد ت

 شؿ إػهلي  ح     ي حهل  ظطكن محؾفي  قيوفي إ  خهفي ؿد حرفهفي فـ ؽذ    ففام هلام

 ! قػهية و حدة ؾؼطففي وـلكف رزق وجقد تق  وـلكف تـيشك  فؽزى كظًر  ألهني  صقـة ؿؾبف

ذفؽ  فق   فذي مل  ،ومل تغػؾ  ألم ظـ  فبـت  هلز ؾة وضيظػت هلي حبفي و  هامففي

ومل تسك  ففام هليـل تؼطع ح  ودصل   حهل  هني ت ـعت  فبؽي  ـثًر   خهفي  رض

 ظع  صقيئفي؛ سهقػتدع  خهفي ت وفؽـفي مل - فعدهتي  فهألتوإن  -ثدي  ففي حلظة 

 ر  ف غرة ظذ صثـهين ومل تث ، وكؿتفهلخذ  ل ـؾ ر  و ؿبؾ  ي  حد دم  ي ر 

 ؛ؽز ي فد ئؿة وؽرور ي وتَ قيصً فثقرهتي  تعط قؾ مل  خهفي  فؽبرة  فهل تؽز ي قدؿيئؼ
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جلامهلي ودصل و فد مهي هلي رقام ألكف  درك  ن تؾؽ  فػهية قشخ قهفي  فؼق ة و قبهفي  فهل 

وـلكف  كج   فقفد  فذي  ف غر  صبعت رؽبهف دم إكجيب  فذـقر  طفرت ظؾقفي دم

قام ؿسؿف  هلل  ل  فذ ـ  كون ظذ إكجيب ذـر ؾريضكف فقس فـ  فرجيقف وأل ضيدي حؾؿ

فف وؿرر  ن جيعؾ فـ تؾؽ  فػهية ظؼؾ رجؾ  سهـد ظؾقف دم  فؽز وصحهفي وظيؾقهفي 

 هامم  ففي قي هني  وػآفـ قلف  ك ذفؽ وشب   قهعيده ظـ  ف غرى ف ظذ ظيكهف وصجعه

ي وذ يهبي هلي ـيدم وظؾقف  ن  عقض  فؽبرة ظـ  كشغيل  ففي قلخهف و فد هتيو ن دصل 

  دِعطي  تؼـ دور  ألب  دُدفِؾ وؿد فر ي قيدشػك ؾؽين رؾقؼ رحؾهفي،  دهؽرر وش

تشبع فـ ظز طق  كػسفي و فزره  هني ظؾقفي  ن تشسي في  ُ  يؾقضع فيل جقبف ـؾف  فيفف

 وص تبحث ظـ  ص هامم خيرج  فبقت وفؽـ ..   ققفي

قيخلط  دسهؼقؿ  فذي  ـة تشؽؾفي فثؾام  ردت وفـ  ؾهزفق  قـيئؽ فـ  ؽقكق  ـيفعجق

ص  ـحرؾق  ظـ  فطر ؼ  مجقعفؿ قيحلبؾ  فذي جتر ؿ قف حهك رشؿهف هلؿ وإن متسؽق 
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 ػؽ ظؼد مجقع  حلبيل و ـؼذ ل  ذقح  فيفؽ وـشقخهير  حد ؿ  ن حيهػظ قسؽغ حيد؛ 

 ضؿقحيتف  دُؽبؾة. 

تؾؽ  صخهلؾيت  فػسققفقجقة  فهل   فؽبرة  درـت دم  خليفسة ظؼ فـ ظؿرمهي

تػرؿفي ظـ  فبـغ، قعد  ن ـيكت ختيفطفؿ دون ُحرفة  و ؿققد وتؾع  فعفؿ  فعيب 

 ي خطق ت لصبحت حمروفة فـ  جهقيز ؾ تعؾؿفي فؼهيل و فعـػ  فهل  س و فد ي ظع 

 صبحت  كثل و تهفي  فدورة  فشفر ة ـبيؿل  فػهقيت دم  ي خرى و ؽػقفي في تعؾؿت ألهن

ؾؽ و دم تؾؽ  أل يم جسد ي ؽر ؿيدر ظع  ؿؾ  دفيم  ف عبة وـر في فهظؿر ي 

ة  فهل تمخر فـ كزول دورهتي وتـسك قعض  ألدو   فهغر ت  جلسد ة جعؾفي تهعيضك

، دم  فقؿت ذ تف  فهل تؼبؾت ؾقف  خهفي  ف غرة  ت ذـرً قعض  فق   هني  كثك وفقس

قلن  هلل   شهقظبتألهني  ؛تؾؽ  فهغر ت ق در رح  و  خهيرت فلقس ؾضػيضة

 ظع  ذكقفام وو حدة فـفام و بفي جسد  كثقي شقثر صفقة  فرجيل فثؾام رددت  ففام

 فؼق ظد و مل تغر  توـرس وككت رظقكهفي  خهيرت  فعـد و ألخرةك يت ؿررت  إل



 

 
 | محمد عبدهورهان ن 

  إبليسعُرس |    14

قة صعر ي ن ورؾضت تغط رتد    فرس و ؾ ـيفػهقي  ست ظذ فـ ضبقعة فبسفي قؾ

تم م ذـر   ـظرن فذفؽ  فهق م ظع  هنام  ف غير خق هتام  صبحت  خهفي،  قيحلجيب فثؾ

 ؿ  فؽبر ـام ظقد ؿ  قق ؿ  خيي وـلهني هن ن  عيفؾق ظذ يدو ي ؾهيتين و ظهو  كثل وفقس

 ضيظهفي و هني رجؾ  فبقت فـ قعده. ظذ

 فد ي حؾؿفي ام ألخهين  فهحيكيت  فثيكق ة  فعيفة وـًل فـف فهؿر  أل يم وتهخطك

حد شق   و  شهؿر ر  فؾرجيل و فـسي  ظذ تر د ترك  فهعؾقؿ وؾهح خليص،  فؽبرة 

حؾؿ  ف غر  في  ف غرة تر د  صفهحيق قؽؾقة  هلـدشة و ؼقؼ تدر بفي فػـقن  فؼهيل 

فـ  ـيكت تـهظر ي ظع  حر  فؽبرة قـهقجة  فثيكق ة  في  ألخرى هتهؿوحؾؿ  ففي، مل 

فف وج  ألب هبي وظذ وطفرت  فـهقجة و تك، حهك  تت  فؾحظة  حليشؿة  جلؿر

 ن  ـطؼ هبي ورؽؿ  ن  فـهقجة ُفهقؿعة وفؽـفي  صيقهف  ظلفيت  حلرسة، ؾحثهف  ألم ظذ

 ن  ف غرة ؿد ح ؾت ظع جمؿقع ظيلؾلظؾـ قل ،ططيتفقخقبة  ألفؾ و دفت خم

قع ص  هعدى  فسهغ  م ؾفي فلفهحيق قلي ـؾقة تر د  في  فؽبرة ؾؼد كجحت قؿجؿ
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قـجيح  حدمهي  م  نن  ؾ  ؾلظؾقف ص  عرؾي نن دم فقؿػ حُيسد  ألقق  قيدئة، وـين

وـلن فيت   فبقتظيت فـ  ف ؿت  فذي خقؿ ظع و ظدت شي ألخرى،   بؽقين ظذ

 ! حد  ؿيرهبؿ

 مل تدر كػسفي و خهفيفشيظر  خهفي،  غرة  صحهػيل قـجيحفي حػيطًي ظذطع  ف همل تس 

  ! فهل  بطت ظذ رؤوشفؿ في  د قبة

 ؿؾ ف ير ػ ـؾقة  هلـدشة و كف ظؾقف   ؿ  قق ؿ قؼر ره  كف فـ  ؼدر ظذ خزو خًر  

 ن ؼرر سهؼبؾفي فضؿقن  في  ألخرى ؾ كؼيذ فسهؼبؾ  قـف  و  قـهف  فؽبرة  في  ف غرة ؾؿ

فم ؾ ظيل، ورؽؿ  ن  فيم  فـيس حيصؾة ظذفهؽق ؛عة  خليصة دؾع هلي ف ير ػ  جليف

يفعة وإن قلن  دع  قـهف تؾهحؼ قؽؾقة  هلـدشة وشهدؾع  ل تؽيفقػ  جل تقشؾ  ألم

 ضطرت فبقع ذ بفي وفؽـف رؾض ُفزرً  قلهني قيفـفي ة شهذ   فبقت زوجفي وشقـهس  

 .جيحفي فف و ألوػ قيفهعؾقؿ  فؽبرةك
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ت فؽيهني قعد  ن شؿعت  جلؿقع ؿد ذ   فغرؾهفؿ إص تؾؽ  دسؽقـة  فهل تسؿر

دم ـؾ  حد ث  ققفي، ؿد صؿهت  فسـق ت  فسيقؼة ظع طؾؿف هلي وتػضقؾ  خهفي ظؾقفي

صل  ففي هلي ومل تؽـ تهخقؾ ر  وحرفيهني  ل فـ حـيكف وحبف وظطيئف و ـهػت قد

 ذفؽ ضيً دم ؾرص  فهعؾقؿ و طقح قحؾؿفي، إكف حهك مل  عهذر هلي ظذؾفي   ػِض  ن  ُ  قًفي 

ق ي فـ جتيرتف ألهني ظذ ظؾؿ قيألفق ل  فهل جيؿعفي  ق ؛مل  ؼـعفي ضعقػ رؽؿ  ن فزره

 دؾف  حلؼقؼل فـ ؿر ره  قدر شهفي دم ـؾقة حؽقفقة وفؽـفي تعؾؿ صقًئي و هني فـ تؽؾػف

، و ـي ؿد ظقـيه ظـ ـز ي  ُفدفؾهف و ق  ع    ن تهعيػ ظذ  خهفي  قًفي فـ  ذ  خقًؾي

رضت قؼضي  رهبي قلن فد ي  ب فـ  ألشيس و سؿت فشيظر ي، وؿررت  ن تهـيشكَح 

تـفل  حهك ألفق ل  فهل تـػؼ ظؾقفي؛تؾؽ   د ب  في  خهفي رؽؿو فهحؼت قؽؾقة  آل

وقدصً فـ تـفل  ، إلضلق   هني مل تؽـ  رض حميرض هتي ظذجيفعهفي و ؿؾ صفيدهتي إص

ؾفل في در شهفي خلل  رقع شـق ت ؿد  ـؿؾت ظيففي  فسيدس ومل تهخرج قعد  في  خه

 ي  آلن ُفعقدة قؽؾقة  آلد ب و ثبهت فؾجؿقع وخيصًة و فد ي  هني شهـجح  ت 
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 و يفف كجيحفي ظذ  خهفي شقهحؼؼ د ئاًم و قدً ، و طروف ودم  ي ققئة وخقؾف فـ

و ق جسف مل تهحؼؼ ؾؾعذ وظسك  شعر قهلكق   فضؿر جتيه حرفيهني فـ  حلففي 

هنيفت ، وؿد  وفؽـ ص حقية دـ تـيدي  ق ص  رى شقى  قـف  فذي صـعف فـ جسد ؾهية

و فذي  ـيش   ،ـيش ظـ  فزوج  دُ  ض قحًثي دُعقدة و ل ترؾ ضؾبيت  فزو ج ظذ

هـيش  شهفي  و ؽؿؾ وجفهفي  صجهامظقة وتسم حبفي فؾعؾؿ و ـامل در وضعفي  آلن وحي

 قـ  ضرق قيهبي  قًفي ؾعفي فألفيم و شهؿرت دم  فرؾض حهكصخ قهف فع ضؿقحفي و د

ة  ظق م و مل جتد شبًبي فعفؿ و فذي  ؽز ي قخؿس  ؼ و فد ي  حلؿقؿ  فذي ترقكصد

فرؾضف ؾفق صيب ممهيز ضبق  ضؿقح  سهعد فهحضر  ديجسهر، ظع ُخؾؼ، وفـ  يُفؼـعً 

ودم  حلؼقؼة ـؿ  ظجبت  يئؾة حُمسفة ص ؽبير ظؾقفي وظذ ظلؿة وضقدة قعيئؾهفيظ

 ذ  مل  هطقر ألي فشيظر  خرى وفؽـ  آلن  يظجيهبإو ،ؿقحف  ثـي  در شهفي  جليفعقةقط

  .قيفزو ج فـفيرؽبهف  جفًر  ع ؿد  خهؾػ ؾفق فـ تؼدم خلطبهفي فقعؾـ فقض
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 ص  ، تذـرت ذفؽ  فق   فذي  ـغص ظؾقفي حقيهتيوؿبؾ  ن تػؽر دم  فؼبقل  و  فرؾض

تػضقؾ  ققفي ألخهفي رقام تر ده  خهفي، دم ؿر رة كػسفي ؿد  ختذت ؿر ر ي شقف  و ق 

تهحدث فع  خهفي وتسلهلي إذ  ـيكت ُفعجبة قلي صيب فهعؾؿ  تر ده  م ص، ؾفذ  ؿر ر 

ذفؽ  فشيب وقيفػعؾ شلفهفي قك حة قـػسفي فـ رؾض  خهفي ف ف ري صقد  ن تهلـد

  " إطاللًا " وظع  فػقر دون تػؽر هـؽير ؾ  عجبؽ  ذ   فشيب ؾلجيقهفي دم  ش

وفؽـفي مل تؽـ تعؾؿ قلن  ذ   فشيب  فذي تسلل ظـف  خهفي ؿد تؼدم خلطبهفي وؿد 

ومل  ؾهػت هلي رؽؿ  هني تػقؿفي مجيصً وفقست  ز ؾة فثؾفي وـام ؽر ي  ي  ل دون خهير 

 ؾ!ـقػ مل تؾهػت فف فـ ؿب   ل تعؾؿ قلكف صيب ُفؼطة ؾؽقػ تضقعف  ؽذ ؟
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 ا قبل العاصفةم

 

ؽز جتيرتف قيفـس ، ؾق فد و شهطيظت  ن تؽس   ققفي ف ػفي حغ  ؿـعهف قلن  ُ 

وقيفطبع  ظلؿهفام  ي و ن  فـس  شقز د فـ رقيطف في  ؿؾؽف  قق فعر س  ؿؾؽ  ضعي

 ب قيف غرة إصشقعقد ذفؽ ظع  رقيح و فد ي وشؿعهف دم  فسقق ورؽؿ متسؽ  فشي

ف غرة ؿبؾ  فؽبرة وفؾؿرة  فثيكقة  كػطر ؿؾ   ف غرة  ن  ققمهي ؿد  س قلص  زوج  

ك و  امهني جعؾفي فؾؿرة  دؾققن  ن تهخع ظـ رؽبهفي وتر حزكًي و صهد ـر في ألققفي

  حلففي فسشؿفي وختطق ي  خهفي. 

فـ رده، إكف  ح   قـهف وثير  فشيب حغ  خزه  ققه قؼر ر و فد  فعروس وتعج  

ـقػ جيزه قلن  هزوج  خهفي دزر تيؾف وؽر ٌفؼـع قيدرة،  فبـهين قـػس  فعؿر وص  ػ ؾ 

م فهشيقف وفؽـف ظع  ؼغ قلن  ذ   فهشيقف صؽلً ام شقى قضع دؿيئؼ، قيفػعؾ مهي تق ققـف

 ضفي سؿعة  فػهية  فهل  ر دو  رقطف هبي فعروؾة و فعروف ظـفي   ضًي  كخرؾؼط ؾ
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وـؿ ـره ف يدؿهفي دم  ف غر قسب   ؾؽير ي  جلر ئة و فهل ص قيفُ حبة  فػيشدة، 

ام  ديكع ؾ ليت  فقؿت  دـيش  و ي ؿد  يت  ع ـقهني ؾهية وـهؿ حبف ألخهفي حهكتهـيش  ف

 ؟إًذ 

 وشلفهف ظع  فػقر فعقيدتف قؼدوففيدم  فققم  فهييل ؾقجئ  ؿد وصؾ رؾضف دسيفعفي و

 : ف يؾحة وـلهني فسلفة ُفؾحة، فسلفة حقية  و فقتدون شلم  و 

 ؟ ِا اٌزي تٙا ٌدؼٍه ذشفضًٕ إٌى ٘زا اٌسذ -

 :دم تعج  ُفهسيئلً  ـرشقف و ق  زؾر ظيد قظفره إػ

 ؟ ِٚا اٌزي تِه وً أذضٚخه  -

 تشهعؾ قؼؾبفي،  ددتف: كظرت فف دم  ؿهضيب و فـر ن

  .أٔد ال ذذسي ِا أسرطٍغ فؼٍٗ  تؼمًٍ، ال ذسرخف -
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 جتي ؾ هتد د ي و  ـؿؾ في قد ه ظع فؽهبف جُمقبًي:

 ٚأٔا ٌٓ اذؼدة ِٓ أفؼاٌه، ٌٍس تدذٌذ ػٍٍٍه.  -

 ، إيل  ن صكت فلحمفي و قهسؿت ؿيئؾة:فامذ  شهجقبق خذت قر ة تػؽر 

أسٌذ أْ  ؟ ٌٓ اٌّطثخٌؼٍّٛن أصٛي اٌضٍافح؟ ٚإْ ٔسٛا أ ً٘ ٔسٛا أٍ٘ه أْ -

ازرسً لٙٛذً اٌرً ٔسٍرٙا فً اٌصثاذ ِٓ أخٍه ٚال ذمٍك سأر٘ة تؼذ 

 ازرسائٙا. 

فؽين  دطبخ وو صؾ  ق در شة  ألور ق  فهل ققده و تـيد وجقد ي  ؾلصير هلي ققده إػ

 فهحيكف وفـ  دع هلي  فػرصة  ن تشهت ذ ـف.غًد   ؾفعف قـػس  فشؼة 

 ظيدت فف ثؿ ـلهني تسهعجؾ فرور  فقؿت وفـجفزت هلام ؾـجيكغ ؿفقة دم ُظجيفة و

 : شير ر ي  كػرجتثيكقًة ووضعت ؾـجيكف  فيفف وؿد 

اٌصٍر ٌٕٕسً ذٍه اٌضٌدح، تإٌٙاٌح اٌضٚاج ت سأدفغ تاٌرً ً٘ أزسٓ ٚاتذأ -

 لسّح ٚٔصٍة.. 
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وفـؼؾ  هني قد  ة جد دة  ي  ـرة فهعقـؽ ظع  دذ ؿد  ظددت فؽ تؾؽ  فؼفقة خ قً ي؛

 .زوج  خهل

دم  فـف شلهلي  فػـجين دم وؿهف ؾسؽبف دم ؾؿف ظذ  فػقر وقعد  ن  كهفكوؿد  يت  ذ  

 :د شة

 ٓ ٌٗ طؼُ غشٌة؟ ً٘ ٘زا اٌثٓ ِٓ ِطثخً؟ ٘زا اٌُث -

 :  قهسؿت دم  كه ير جُمقبة

 طؼُ االٔرماَ ٌا ػضٌضي " "ال .. ٘زا ٘ٛ  -
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 ُنصَزة الظامل

 

ٚ  ماطٓ تٙاٌّرُٙ اٌّاثً أِاِىُ لذ اسرذسن اٌّدًٕ ػٍٍٙا إًٌ شمرٗ اٌإْ ا -

ً٘ ػٍُّٛ٘ ٌا سٍادج اٌماضً تىٍٍح اٌطة اغرصثٙا فً ػض إٌٙاس ٌا سٍذي، 

 أْ ٌسرٕضفْٛ ششف اٌّشضً!

 :كخ قغ ؿضبين  دحؽؿة قعؾق صقتفؾ

ُِدسذ فً صٛسج اِشأج. ِسرسًٍ أْ ذىْٛ تشش ِثٍٕا، ٘زا ظٍُ .. -  إٔٗ إتٍٍس 

  فػقر:   فدؾيع ظذ ؾسلفف

 سأي آخش. ٌٗ طة اٌششػًٚزرى ٌٛ أٔىشخ أٌه اغرصثرٙا؟ أذٕىش أ -

ُِدٍثًا: -  اصسد سٌمٗ فً ٍ٘غ ٚ٘ٛ ٌساٚي أْ ٌدّغ اٌسشٚف فرٍدٍح ٌسأٗ 

 اٌّخذس اٌزي ٚضؼرٗ ًٌ تفٕداْ اٌمٙٛج.ىًٕ وٕد ذسد ذأثٍش ٌٚ ..  ال ٌٓ أٔىش

 ظيد  فدؾيع فؾؼييض و ق  سلفف دم  شهـؽير: 
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ُِمرثً ػّش٘ا  - أْ ذمضً ػًٍ ششفٙا  ٚاٌسٍاج ذفرر ٌٙا رساػٍٙاً٘ ٌفراج فً 

٘زا وزب ٚافرشاء، اٌثٕد ِا ً٘ إال ُسّؼح  ؟ترٍه اٌسٌٙٛح ٚذٛصُ ٔفسٙا تاٌؼاس

  ٌا سٍادج اٌماضً.

 وؿبؾ  ن  ـطؼ  فؼييض قيحلؽؿ، سخ  دهفؿ:

آخش أًِ ٌّىًٕٕ أْ اذّسه تٗ، أٔا طثٍة ٚأػً  اٌماضً.. ٕ٘انِٙاًل سٍادج  -

 ٍش اٌّخذس ِا صاي تاٌثٛيتأْ اٌّخذساخ أٔٛاع ٚأٔا وًٍ ٌمٍٓ أٔٗ ستّا ٌىْٛ ذأث

ٚتصّاخ ٌذٌٙا ػًٍ اإلٔاء اٌزي أزضشخ فٍٗ اٌمٙٛج، ستّا ٘زا ٌىْٛ دًٌٍ 

 لاطغ ػًٍ تشاءذً. 

 فرت ثق ٍن دم صؿت حهل كطؼ  فؼييض: 

  اٌمضٍح زرً اسردّاع خٍّغ األدٌح ٚذسًٍٍ اٌطة اٌششػً.ذؤخً  -

 دم ؾزع وقحثت دم  صكسكت ظع فدىوفي إن خرجت فـ  دحؽؿة  فسؽت  يتػفي 

 02وجتؿدت ظروؿفي حغ  شهقظبت  كف  بؼل ددة دم  فبقل  " صشسوـس"قؼي  خًمدر 

 دسلفة قشؽؾ ودي وحيؾ  قم وظع  فػقر  حلت ظع و فد ي  ن  هـيزل ظـ  فؼضقة 
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في حدث ومتسؽق    ؾ  ة قزو جف فـفي و فـيس حهاًم شهـسك فػضقح و د ري ظذ

ط و فد وؿد  صس  فطبق  هبذ   حلؾ  فذي شقـجد فسهؼبؾ  قـفؿ وشؿعة  فعيئؾة

   يصت تمفـ حؼ  قـهف ـؾ  ؽذ  قجيك   دمخر، ؾؾق   فعروس  ن  قؿع  فعر س ظذ

مجع ذفؽ  دبؾغ  فذي شقخؾ ف فـفي   ن  عؿؾ ظؿره قلـؿؾف فـ  ؼدر ظذ  شهطيع

 لق فسهحقؾة.ؾغدت ؾؽرة  فط

 فهػرؿة و فػهؽ قؼؾ   و و ؿقؿ ُظرس إقؾقس دم  ألرض قعد  ن وشقس فألكس قيفػهـ

ؾهؽ قِعرضف وذؾف  قؾ ومل  سؾؿ  ق فـ ذور  كػيشف فلـغ  ؼقؼًي دطيحمف  فشخ قة

فههحقل تؾؽ فقزؽردو   كه يرً  فغؾف وحؼده،  شخر  فبؼ فـ حقففو، فق ؾ إػ فـيفف

وإن   فغرؽيت ؾهقؾقس ظذ مم ألضق    فسيضعة فـر ن فشهعؾة  حهػيصً قيشهقل  إ

 ، ؾؼضقهف فع آدم مل تـهفك ظـدفي رؾض  ن  سجد ففـيكت تؾؽ  دؿهؾؽيت  ل ؿؾ  آدم

وصؾت ـام شجدت قيؿل  دلئؽة قؾ  صهد ؽضبف وفؼهف وؽرتف حهك  ـام  فره رقف
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، ؾيفشقيضغ مل تؼهك ظع إقؾقس ام خططفـ  ققف ـ  صقـ فقثلرؼؾقب قـقف ) قـك آدم ( ف

  جلـ ؾؼط قؾ  صهؿؾت صقيضغ  ألكس وـيكت  ل و حدة فـفؿ.

ظـ ـقد  فـسي  ؾؽيكت  ل خر فثيل فؽقد  فـسي   فضعقػيت  فهل ذـر ـ ظز ز  و في

 فك:

 عَظِيم "ٌ مَيْدَمُهَّ إِنَّ ۖ مَيْدِمُهَّ مِه إِوَّوُ قَاهَ دُبُرٍ مِه قُدَّ قَمِيصَوُ رَأَىٰ " فَلَمَّا

وألول فرة  شفدو   دعيز ؿ ؾرح  ؽسقه وجقه ظيقسة و حلزن خيقؿ ظذ ؿؾقب   ؾ 

 قهسيفهفي دم وجقه  جلؿقع ومل تؽـ  قهسيفة  فيظد   فعروس  فهل مل تـؼطع  فعروشغ

 و دُضحؽ  هني جتر ظيد ة، إهني تر د  ن ترى قعقـقفي خضقع ـؾ  ذ   حلشد فرؽبيهتي

و ق  ؿق خؾػفي  ظر سفي وشط  فؼيظة ـؿـ جير ظبد فف قعد  ن  صس ه فـ شقق  فرق

آخر  بعد  د ي ظـف دم  صؿئز ز ممي جعؾ  فـيس مجقعًي وص ؿقة وقغ حغ و قل حقل فف

 .ؾلشؿقه مجقعًي ) ُظرس إقؾقس (  كف فقهؿ فقس قُعرستبهسؿ دم شخر ة إ
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 : فبيب ظؾقفام خرج  فغؾ و هلؿ فـ ؿؾبف وق ؼ ققجففي  كغؾؼوفي إن   

 .ٌفاسق تٍٕه ٚتٍٕٙا؟  إٔٗ اٌششف ً٘ ػٍّرً اَْ ِا ا -

 ضحؽت دم شخر ة: 

ذ، أسًٔ ٌا زثٍثً وٍف سردّغ تٍٓ تإٌٙاٌح لذ زممد أٔا ِا أسٌ لً ِا ذشٌذ، -

 خرٍٓ اَْ!أ
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  عدالة القدر
 ي وتلفؾ مجيل ؿؾبفي متزق ؿؾبف قغ ضؾقظف و  ر د  نـؾام  جهؿع قعيئؾهفي وكظر ألخهف

ـُه  فف قلص  هحؼؼق كخ وخيز ي  وـؾ  ذ  شببف  قهلئفي  لهني في ز فت حؾؿف  فذي 

يخهلف قعضفام ـظـ  ينهخمهؾػ، ـقػ  جهؿعي قؿشقؿة و حدة؟ إن  صثـهغ قلخهفي

 ،  فسام  و  ألرض

 قغ فلك  جلـة و إقؾقس!  في صؾة  فدم  فهل ترقط  

، مل تؽـ صقهغيئفيت ؽؾقؾفي ووصؾت فؼد صػ دم  ذه  حليفة  قهسؿ، ـؾام ر هققـام إقؾقس 

 ؽقن ف ر  خهفي  ؾضؾ فـفي، ـقػ ته قر  ن خيهير هلي  ـقػ تر ده قيفبد  ة وفؽـ

  ققمهي ز ـة  فشبيب و سـفي  ل قدون زو ج،  ذ  فسهحقؾ.

 يفظيمل فف  قم.ضيفت  فدكقي، ؾ ففام
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وتشحذ حـيهني  ذ  صقت  ففي،  فهػهت هلي دم تعج ، جرت ألحضيهني تسهعطػفي 

 قعدهتي ظـفي قؽؾهي  د ي: وفؽـ  ألم 

 ٕسٍد ذّاًِا أٔه اتٕرً.فٚسأٌد اٌطّغ ٚاٌدشغ تؼٍٍِٕه، ِٕز أْ ٌٚذذً  -

 ألول فرة  ؼرر إقؾقس  ن  سك رس ح دفقظف:

 ٌمذ فشلرً تٍٕٕا، تىً ِشج ذخراسٌٙا ً٘ ٚذرشوًٍٕ ٚزذي. -

 قعدهتي ظـفي  ففي و فؼت هبي قعقدً  دم فؼت وؽض  و ل تكخ.

 تً ً٘ ِٓ أخثشذًٕ تُخٍمٙا ٚضؼفٙا أْ أٔصش٘ا، األَ ال ذفشق وفاِن أٔأٍح .. -

تاتٕح ِثٍه فؼٍٍٙا أْ ذسًّ تالً صغاس٘ا ِٕٙا تٍٓ اتٕائٙا ٌٚىٓ إْ اترٍٍد 

 ِٚٓ تطشٙا.

  ؿسقت فـفي ثيكقة ر ـعة متسؽ قسيؿفي و ل تؽػؽػ دفقظفي دم ضعػ:

 .ال ٌا أًِ.. أسخٍٛن ال ذمسً ػًٍ، ٚأدػً ًٌ تاٌثشوح فً صٚاخً -
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 ، أٔظشي إٌٍٗ، اسرٛػثً ِارا فؼٍد٘زا اٌشاب زٍاج ٚ لذ زطّدأي تشوح  -

تٗ؟ أذشٌٓ ٌسٍرٗ وٍف ّٔد؟ أذشٌٓ شسٛب ٚخٙٗ ٚٔسٛي خسذٖ؟ تاهلل ػٍٍه 

ِسرمثٍٗ  ال ٔؼشفٗ، دِشخ آخش اشخًص ً ٘زا اٌشاب اٌزي ذمذَ ألخره؟ غذا٘

ٚسٚزٗ وأد أخره اٌرً ُلرٍد ػًٍ سٚزٗ، ٘زا خسذ ِاذد سٚزٗ  ٚلضٍد

 سته لثً فٛاخ األٚاْ.  ذسرغفشيأْ أٌضًا تطّؼه ٚغشٚسن، زاًٌٚ 

وفـ ثؿ ترـهفي وحقدة مل تطرد ي فـ ققهفي وفؽـ في فعـل حلد ثفي شقى ذفؽ ؾغيدرت 

فـزل  ققفي آخر فرة و ل ظع  ؼغ  هني فـ تعه  ظهبهف فرة  خرى، ؾـظرت فؾجؿقع 

  خهفي  فهل رفؼهفي قـظرة فقم مل حيهؿؾفي ؿؾبفي و روفت قعقدً  . فـظرة  ألخرة حهك 

ؾقق ؿررت  ن تسر قنر دهتي  ُفؽبؾة  فقد ـ دم طلم حيفؽ ـيكت فع ققة  فعقـغ

 ذه  فثق ين قبط   وـؿ فرتو ل تسؿع صقت صػيرة ؿدوفف،  ؿضبين شؽؽ  حلد د

حغ  ي فسيدشة فـ ظؿرمهحقيهتي قلـؿؾف ور ت  خهفي ومهي دم  وفر  فيففي ذ ط صد د

ترـهفي وحد ي  شؼطت ظع  ألرض دم ؾـي   ددرشة ومل تؽؾػ خيضر ي وتـؼذ ي قؾ

وظيدت فبقهفؿ وحغ  ت ؾت هبؿ فد رة  ددرشة فقؾحؼق   قـهفؿ ـذقت قلهني  خهػت 
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فـ  فيم ظقـقفي ومل جتد ي دم تؾؽ  فؾحظة متـت فق فيتت  خهفي وحظت  ل قي هامم  ففي 

قعد حد ث  ففي هلي مل تسهطع  ن تـظر فؾؿرآة ـؾام كظرت هلي ر ت  خهفي دم و ققفي، 

 ن تبذل جفد  ن ختطػ  فلحمفي  في  ل فقس هلي وجقد، فؼد  شهطيظت  خهفي دون

ؾقجري  ، خييف فـفي ـطػؾ صغر  رى صبًحيزوجفي ص  ر  ي وص  رؽبفي  ألكظير حهك

 فقؿر  فؼطير رس ع فـ صبحفي رتيح  فعيملفهـفل  ذه  دفزفة و  خيهبئ فـف خؾػ  فسهير

 فـفي شقى هـػ ؾ  ظضيئفي ظـ جسد ي وص  هبؼكف قؼؾبفي و شؿ  شق ر  حلؼد و فغؾ

    صل .

 ـيققس.  شهغػر  هلل  فعظقؿ،  حلؿد هلل إكف

فههلـد  كف في ز ل  يفـ كقففي و ل تهحسس وجففي وذر ظقفي  وجسد   شهقؼظت

 ظع  ألر ؽة تلفؾهف ظؾقف  ق  آلخر ووجدتف كيئاًم جرت فزوجفي ـل تطؿئـ شؾقؿ، 

في شقجد كؼطة فضقئة قحقيتف و درـفي و رؽ   قققمٍ  كف  امن و ظهؿر ؿؾبفي قيإل فثق ن

 ؾقفي ـام  ؾؿ.
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ؾؼد كسهف  فس دون  وفق ؾة  فهؼط  كػفي ر ئحة ؽر بة وجرت قرسظة ر قبة إيل  دقؿد

زوجفي قهؾؽ  فؾحظة و فهؼط   وؿبؾ  ن تؾحؼف  شهقؼظ  ن تغؾؼف قعد  هنيئفي فؼفقهتي

 وصعر ؿؾبفي قيخلقف وكظرت إفقف و فؼد حة ققده ؾكخت قعؾق صقهتي  شقجيرة

  الاااااااااااااااااا " " -

 ؾامتت قـػس  فؼفقة  فهل  حرؿت هبي ؿؾ   خهفي وفيت فعفي حؾؿ  صخهغ.

 لِإلِوْسَانِ الشَّيْطَانَ إِنَّ مَيْدًا لَلَ فَيَنِيدُوا إِخْوَتِلَ عَلَي رُؤْيَاكَ تَقْصُصْ ال بُنَيَّ يَا "   قَاهَ

 مُبِنيٌ " عَدُوٌّ

 ) تمت بحمد اهلل (

 عُرس إبليس  - وورىان حممد عبده
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  نبذة عن املؤلف 

 

 م.7991ر ين حمؿد ظبده رو ئقة فك ة فـ فق فقد  فؼي رة كق -

 حيصؾة ظذ قيفؽيفقر قس دم  فعؾقم و فسققة -

 .جيفعة ظغ صؿس ) ؿسؿ  فؽؿقي (  -

 فـ  ظامهلي  فقرؿقة:  -

 رو  ة ) فعـة  ؾلضقن ( *   

  فرو  ة  فؼ  قة ) آؿقكقطـ (*

 للتواصل مع الكاتبة نورهان محمد عبده  
 

 

 


