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 ا..طزٌق هظلوت, اقتبست هي وهجها قبس  إلى كل هي كاى شوعت فً 

ا أدبٍ    ..ال روح فٍه أحٍا به أسلىب اا فأو فٌٍ  ا إلى كل هي قذم ًصح 

 ..ثن الكتابت إلى العزاب الذي تعلوت على كتاباته القزاءة  

 لكتابت تلك السطىر.. ؛اوقت   تً هعهنهي وق إلى أسزتً التً اقتطعت  

ٌىسف وعبذهللا, عسى هللا أى إلى إخىتً حفظهن هللا, وأخص بالذكز 

   ٌفك كزبهوا, وٌجوعًٌ بهوا على خٍز..
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

" ٍْ ٌٝ أٌَ نَّ ََ ى يَّ ِٓ ٍَ فِٙ قُهُٕرِ ٚ ٌِ َذ حنَّ ِٔ ُٓىْ  أَْو َك غَخََ ْٟ ُ أَ َؽ َّللاَّ َِ  ُْٚو

ُْْى ۚ  خ ًَ ٛ ِٔ ُٓى رِ ْفظَ ََ ْى فَهَعَ ُٓ َُْٚخَك ٍَ َ َ٘خُء ََل ََ ْٕ نَ ِل ۚ َٔ ْٕ ٍِ حْنقَ ْى فِٙ نَْل ُٓ فََُّ َِ نَظَْع َٔ

خنَُكىْ  ًَ ُ َْٚعهَُى أَْع َّللاَّ َٔ" 

 (ٖٓ-2ٍٕٕٓس "دمحم" )
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 ُ عوذ 
ُأ َ

ّ يخ  َِ ، ِيٍ ٗ ٌَ ٌَّ ٔال فخؿ ٍَّ رَ ُْ ُُ ِٔ خِص، حنَّظٙ ال ُٚـخ ركِهًخِص هللاِ حنظخيَّ

ّ يخ َِ ًَّٔخِء ِٔيٍ ٗ ُل ِيٍ حن ِِ ّ يخ ُٚ َِ ُؽ  ههَق، ًٍٔأَ، ٔرَأَ، ِٔيٍ ٗ َُ ٚع

ّ يخ َٚوَُؽ ِيُٓخ،  َِ ِٝ ٔرَأَ ِٔيٍ ٗ ّ يخ ًٍأَ فٙ حَلٍ َِ فٛٓخ ِٔيٍ ٗ

ُق، االَّ ١خٍقًخ  َُ ّ كِمّ ١خٍٍق ٚط َِ ، ِٔيٍ ٗ ٍِ خ ِم ٔحنَُّٓ ٍِ حنهَّٛ َ ّ فِظ َِ ِٔيٍ ٗ

 ٍُ كً ٍَ ، ٚخ  ٍَ   ٚطَُق رَِوٛ
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 -( سعٍذ) -

أٔ طلًٙ  ،حنظٙ طلـذ عُّٛٛ عٍ حنعخنىرظهك حنعٜخرش حنٕٔىحء 

 َِّ ٍٍ  ِ ٚزلغ عٍ رٛجشٍ حنعخنى يٍ ٗ كًوخ  ،ٚٔوظقَ فٛوّ ؿيٚويٍ  ؿيٚيس؛ يو١ٕ

 أهزَِ حن٘ٛن "رَٕٔٛٙ" عُييخ ٍٖٔ نّ قٜش حنَؿم حنٌ٘ قظوم طٔوعشً 

ًٔو َٙ ٔطٔوعٍٛ َس فٛوظهو  ييثكووش   ،َسوْ حنًٜوَٛ خ، كوى طًُوٗ أٌ ٚيقوو

 !حنَكًش ُٔرخَٛش حنعٌحد فٙ يؼٕحِ

عووٍ ؿٓوووِي كسٛووٍ  ٚزلووغ فووٙ ييُٚوووش  ٍ٘ ال ٚقووم  ََٔلْ  ءٍ رعووي عُووخ

ٔاٌ  ،ٛخهزش عٍ عًهش يعيَٛش ٟخعض يُّ يٌُ ٕٚيٍٛ، ٔؿي ٟوخنظّ

ََ يظؤكيٍ  اٌ كخَوض  يٍ طهك حنزٛجش حنـيٚيس أٔ يٍ أْهٓخ، ال ٚعهوىُ  كخٌ غٛ

وو ًٟ خ ٛووخنلش ٚٔووظطٛ  أٌ ُٕٚنووي فٛٓووخ يووٍ ؿيٚووي، ْٔووم أْهٓووخ أَووخّ أٍ

حن٘ووَ حنًلوو٢ٛ رٓووى، ٔحنذوويو حنووٌ٘ ١ٛزوٌٕ ُٚظٜووَ حنوٛووَ فووٛٓى عهووٗ 

غ٘ووٙ حَلَووخو ٔغهوو  قهووٕد حنعزووخى رطزقووخص طهووٕ حنطزقووخص يووٍ حنلقووي 

 !ٔحنكَِ

 َُ ٌَ عُووي حن٘ووزخد، ٚظلهَّوو رخنًعخٛووٙ يسوووَسً  ٛووخٍ حنـٓوو رؤرووٌأ  ٕ

 ِٝ َُ ؿزَٔطّ عهٗ حن٠عٛ ، طُعخقَ  حَلنقخد، ٚظزخْٗ حنقٕ٘ رسَ  َ حنوًو

نهظَفٛووّ، حنُٔووخء ش عيَٛووش، ٔقووي ٚظ٘ووخٍ  فٛٓووخ أفووَحى حَلٓووَس كٕٓووٛه

ٛش رم ٚظًوظعٍ رُذوَحص حنوٌثخد حن٘وٕٓحَ ،ال ٚوـهٍ، كخٓٛخص عخٍٚخص

 .حنظٙ طؤكهٍٓ فٙ ٗزق
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ححَلغُٛخء َٚٔقٌٕ  ًَ يوٍ حنسقوَحء، ٔحنسقوَحء ٚلظوخنٌٕ عهوٗ  ؿٓو

ح، ْٔوئالء هخٟوعٌٕ ٍحٟوٌٕ رخنوٌل يٍ ْوى أٗوي   ًَ ٚعٛ٘وٌٕ فوٙ  ،فقو

 .ظيل حنذهى ٔفٙ كًخٚش حن٠زخع

 ََّ  رعوي ؿوًٛي  ٚظٕحٍػَٕٓوخٔيوٍ حنهعُوش حنظوٙ  ،ْخٍرخ يوٍ أٓوَطّ ف

ؿٛووم، أرووِٕ ٔاهٕطووّ حٍط٠ووٕح رٓووخ، رووم حٓووظوييْٕخ فووٙ أًٚووش حنعزووخى 

ٔاكخقش حن٠ٍَ رًٍ كٕنٓى، حطؤٌْخ ٔٓٛهش نهكٔذ غٛوَ حنً٘ؤَع، 

أٗوـخٍْخ  ،ٔىفُوٕح حنوٛوَ فوٙ عًوق غخروخص يذهًوش ،قظهٕح ٟوًخثَْى

 .شطَطٕ٘ رخنييخء ٔحنكَِ، ١هعٓخ ػعخرٍٛ ال طعَف حنَكً

 :ٓؤل يَٗيِ

ٔأَخٓوووٓخ  ،أأَوووض يظؤكوووي ٚوووخ كوووخؽ "نطسوووٙ" أٌ طهوووك حَلٍٝ ١ٛزوووش -

 ٛخنلٌٕ؟

١ًٔؤَّ ركهًوخص رٔوٛطش طغهغهوض فوٙ  ،ٍرض حنعـُٕ عهٗ كظسّ

كظوٗ ٔؿوي  ،فوٙ عَٔقوّ حَٔوخد ١وخَْٔغٔهض هطخٚخِ رًٕؽ  ،َسّٔ

ٍٍ  .١َٚقووّ انووٗ قهزووّ حنلٕٛحَووخص  ُعهووق أيخيووّ نلووٕوُ  طٕقسووخ أيووخو يـووِ

حنعـوُٕ رًوخ طزقوٗ فٛوّ يوٍ  ٖحنًٌرق حنلًوَحء، َٔوخىٕيش رؤهظخو حنًوظ

 :ٕٛص

 ."ٚخ يعهى "ٔكٛي -
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هووَؽ ٍؿووم فووٙ عقوويِ حنوووخيْ أٔ حنٔووخىّ، ١ٕٚووم عووَٚٞ 

طلوض ٛويٍِ، يٍ يظُخٓق حنـٔي اال يٍ حَظسخم ٟوى ٚزَُ  ،حنكظسٍٛ

 :ٔقخل

 .انٛك نطسٙ"! كٛ  كخنك أٚٓخ حنَؿم حنطٛذ، ٔهللا حٗظقضُ " -

 ،ٚظُخٓووذ اال يوو  قٜووخد حنلووٙقخنٓووخ رٜووٕص أؿووٖ قووٕ٘ ال 

حنٌ٘ ٓٛئؿَ فٛوّ "ٓوعٛي" ٗوقش فوٙ رٛجظوّ  ،ٔٛخكذ حنًـٍِ ٔحنزٛض

ٔنًٓخ َسْ  ،، ًْخ أٛيقخء يٌُ ُيٍحنـيٚيس، طٜخفق حنَؿيٌ فٙ ٍٔىّ 

حنعًووَ ال حنٓٛجووش أٔ حنقووٕس حنزيَٛووش، فووي"نطسٙ" ِْٚووم حنـٔووي، يلُووٙ 

َِ  حنذٓووَ، يووٍ ٚووَحِ ُِٚٚوويُ  عكووْ ح أٔ عقوويٍٚ، عهووٗ ِ عقوويً عهووٗ عًوو

 ."ٔكٛي" ً٘ حنٕؿّ حن٠َُ حنًٍِٚ رلًَس حنقٕس ٔرَٚق حنعٍُٛٛ

ٌْح "ٓعٛي"، ٗخد حرٍ كيل، يظيٍٚ، ٔٚٔؤل عهٗ ئوكٍ ٚخ يعهى،  -

 .ُٚخٓذ ايكخَٛخطّ حنًخىٚش حنقهٛهش

ًَ ٗ نوأأٗوخٍ رٛيٚوّ  ،ٍكذ "ٔكٛي" رخن٘وخد ح "نطسوٙ" ئظسٔو

ٓووخ عووٍ طهووك حنعٜووخرش حنظووٙ ٚغطووٙ رٓووخ عُٛٛووّ، ٔحنظووٙ ٚذٓووَ يووٍ طلظ

١ٕنٛش َخنض يٍ ؿزٓظّ ٔطلض عُّٛٛ حنًيفَٕظٍٛ، فظهقٗ حإلؿخرش  ؿَحفٌ 

 .، نٛعهى أٌ حن٘خد ال َٖٚرخإلٗخٍس
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عُٛٛوّ رظهوك  غطٙحنٌ٘ ؿعم حن٘خد ٚفكَ أٌ ٚٔؤل عٍ حنٔزذ 

فقي طعخيم يو  حنًكسوٕفٍٛ حنظٙ طعطّٛ ْٛجش طؼَٛ حنق٘عََٚس،  حنعٜخرش

 ًَ ََ كؼٛ ق٢ أكيْى ٚسعوم ًنوك اال فوٙ فوٛهى ٔح آوييخِ، أيوخ فوٙ  ح، ٔنى ٚ

ٍحص حنٔووووٕىحء أٔ ال خعٜووووَِ ْووووٌح فقووووي ٚٔووووظويو حَلٗوووووخٙ حنُذَّوووو

  .خٚٔظوييٌٕ ٗٛجً 

ووحن٘ووخد ؿووِءً  نًٔووض كووخلُ  ًً ح خ ٔأروويً ح يووٍ قهووذ حنًعهووى، فٓووٕ ىحث

وو ،ٚٔووخٍع انووٗ حنوٛووَ ًٛ خ حن٘ووزخد عهوووٗ ٔٚٔووخعي حنًلظووخؿٍٛ هٜٕ

ووحهووظيف أْوويحفٓى، فًُووٌ ٗووٍٕٓ قهٛ َ ٗووقش حنٔووطق َلٍرعووش يووٍ هووش أؿَّ

كًوخ أَوّ ٚزوٛعٓى حنهلوى رُٜو  ػًُوّ أٔ  ،حن٘زخد حنـخيعٙ رؼًٍ روْ

حنظووٙ ال طُووخو،  حنعخٛووًشأقووم فٓووى يغظَرووٌٕ، ؿووخإٔح نطهووذ حنعهووى فووٙ 

 ًٍ  .ح يخ طـي حنَكًش ١َٚقٓخ انٗ قهٕد ٓكخَٓخَٔخى

فوٙ ٔطٓخئوخ  ، رعي حالٓظجٌحٌ يٍ "ٓوعٛي"حَظؤٖ حنَؿيٌ قهًٛي 

عهوٗ طوؤؿَِٛ ٗوقش  "ٔكٛي" ٔحفق حنًعهى ،ى عخىح انٗ كٛغ ٚق ػأيَِ 

فووٙ حنطووخرق حنؼووخَٙ رووي قٛووي أٔ ٗوو١َ، ٔأهزووَِ ر٘ووقش حنٔووطق اٌ كووخٌ 

َٚٚووي ي٘ووخٍكش رعووٞ ١وويد حنـخيعووش، ٔيووخ حقظووَف ًنووك اال ن٘ووٛجٍٛ؛ 

حَلٔل أَووّ أٍحى نه٘ووخد أٌ ٚٔووكٍ يوو  ْووئالء حن٘ووزخد كووٙ ٚـووي فووٛٓى 

 .عهّٛ يٍ ٗقش حنطخرق حنؼخَٙ ٚو٘ٗحنًعٍٛ ٔحنَْٕ، ٔحنؼخَٙ أَّ 
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ٔٔحفوق عهوٗ ػًوٍ حإلٚـوخٍ  ،أٌ ٚٔكٍ ٔكويِ ف٠مَ نكٍ حن٘خد 

 اًح يخ قٌٍٕ ر٘قش يكَٕش يوٍ ٛوخنش ٔغوَفظٍٛ ٔكًوخو حنٌ٘ ٍآِ قهًٛي 

 .ٔيطزن، ٔططم عهٗ حن٘خٍع حنعخو

أٍحى أٌ ٚٔؤل عٍ حنٔزذ فٙ ػًٍ حإلٚـخٍ حنِْٛي، نكُّ حَ٘غم 

أعـزوّ ٍغوى حنذويو حالهظٛوخٍ٘ حنوٌ٘ عٍ ًنك رخنًكخٌ حنـيٚوي حنوٌ٘ 

 نهعطخٍس كٛغ ٗى أؿزَ َسّٔ عهٗ حنعٖٛ فّٛ، يِٛ فٙ حن٘خٍع يلًي 

 ََّ يٍ  رًقٓٗ قَٚذٍ  ٍٔحثق حنظٕحرم حنَ٘قٛش حنًًِٛس ٔحَلع٘خد، كًخ ي

ْٔٔوؾ حنـًوَ حنوٌ٘ نسوق  ،يِِٛ يٍ ٕٛص قَقَس حنُخٍؿٛهش ،حنًـٍِ

فٙ اىٍح  يخ كٕنّ،  كٕحّٓ أٌ ٚٔظويوَ  ؿخَذ ٔؿّٓ حَلَٚٔ، نى ٚعظيْ 

اً حقوظلى أَسوّ قزوم  ،نكُّ ي٠طَ انٗ ًنك، ٔقوي ٔؿويْخ طعًوم ركسوخءس

ًً  ،أٌ ًَٚ رخنًقٓٗ ٍحثلش ٕٗحء ُكٛش خ نهلوٕو فظؤكي أٌ فٙ حنلٙ يطع

ٓخ حنظوٙ ظطص أهَٖ نكُوّ نوى ٚٔوظط  يعَفوش أَ٘ؤحنيؿخؽ، يَ رًلي

 .انٗ حٌٜ غخي٠ش، نكُّ فٙ ٕٚو يخ ٓٛظعَف عهٗ كم ْئالء عيُ طُ 

أٍٓووم "ٔكٛووي" أكووي ٛووزٛخَّ ٔٚوويعٗ "ٍٟووخ" نٛل٠ووَ عقووي 

ٔأَٓوٗ كوم ٗوٙء رٔوَعش  ،اٚـخٍ يٍ يكظزش حَلٓوظخً "قخٓوى" حنقَٚزوش

أ، ربي٠ووخثّ م "ٓووعٛي" حنعقوويَ فووٌَّٚ  ،أيووخو حنًـووٍِ ََ رعووي أٌ  حنووٌ٘ ال ُٚقوو

 .أٗخٍ نّ "نطسٙ" عهٗ يٕٟ  اي٠خء حنًٔظؤؿَ
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ٔٚقوٕىِ أيَ حنًعهى ٛزّٛ أٌ ٚلًم عٍ حن٘وخد كقٛزوش ييرٔوّ 

 ٌُ حنسظوٗ حنوٌ٘ حٛوطزغض ييرٔوّ رهوٌٕ حنوييخء  انٗ حن٘قش، حٍطـ  ري

يٍ غَِٛ ْوٌح  نٕ ١هذ حنًعهىُ  حنـخفش حنقخطًش عُييخ عهى رٕؿٓظّ، ٔٔىَّ 

ال ُٚعهوق ؿوٕحٍ طهوك  كوٙ ؛حنطهذ، نكُّ ال ٚٔوظطٛ  حنوَفٞ أٔ حنظهكوئ

 .أهظخو كًَحءٓهنٍ أٔ ري  ، نكٍحنٌرخثق

فَيقووّ حَلهٛووَ  ،خر  يَطـسووشرؤٛوو ٍد عًهووّأهووٌ حنًسظووخف يووٍ 

رُذَس َخٍٚش ؿسسض حنييخء فٙ عَٔقّ، طذخَْ رخنظًخٓك ْٔوٕ ٚطهوذ 

ََّ  ،أرٗ نكٍ حن٘خدَ  ،يٍ حن٘خد حنكسٛ  كقٛزظّ كقٛزظوّ  أٌ ٚلًومَ  ٔأٛ

"ٓعٛي" حنلخؽ "نطسٙ" رعي أٌ ٗكَِ، ػوى قوخىِ "ٍٟوخ"  عَ رُسّٔ، ٔىَّ 

أٌ ٠ٚ  نزخد، ٔقزم ٗ حنايٍ ٚيِ عزَ حنيٍؽ فٙ ًٛض كظٗ ٔٛي 

 :"فٙ يٕٟعّ قخل "ٓعٛي حنًسظخفَ حنٜزٙ 

 .أٗكَ ، ٔأٍٚي يُك هييش أهَٖ -

 ."طلض أيَ  ٚخ أٓظخً "ٓعٛي -

١ٔهوذ يُوّ  ،انٛوَّخٔنٓوخ جوش ؿُٛوّ هَؽ يٍ ؿٛزّ ٍٔقوش فجوش يأ

حى حنٌ٘ ٓٛٔظوييّ فٙ عِنظّ، أعوخى عهوٗ أٓوًخعّ ِاك٠خٍ رعٞ حن

"ٓوعٛي" عهٛوّ، حنطهزخص فظَ  حنٜزٙ حنًسظوخف فوٙ حنزوخد ٟٔٔو  ٚوي 

نٍ ٚكٌٕ أٔل يوٍ  ٔأَٓع ٚل٠َ يخ ١هذ يُّ، ٔحنٔعخىس طغًَِ فٕٓ

 .ٚيهم طهك حن٘قش
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ٟٔوو  حنًسظووخف فووٙ ؿٛزووّ ٔطلٔووْ ػووى  ،حنزووخد ّفظلوو ىهووم رعووي

ح ال ٚزعووي أكؼووَ يووٍ هطووٕطٍٛ عووٍ حنزووخد، رٛيٚووّ انووٗ أٌ ٔؿووي يقعوويً 

 ًٔ  .خٔحَظذَ عهّٛ ؿخن

ٚ٘عَ أَّ فٙ رٛجوش ؿيٚويس أْهٓوخ انوٗ حٌٜ ال غزوخٍ  فٙ حنًـًمِ 

ََ  عهٗ قهٕرٓى، نكُّ ف٠م أٌ ٚظَ  حنزضَّ  ْى، فٙ ٌْح حَليَ كظٗ ٚعخٗ

ٔطذٓووَ يووٍ حنقهووٕد  ،فخنع٘ووَس كخفٛووش أٌ طوووَؽ يووٍ حنُسووّٕ أٓووٕأْخ

  .كقيْخ

قهٛم، ٔق  فٙ حنوخٍؽ ٔيوي ٚويِ ن٠ٛو   عخى "ٍٟخ" فٙ ٔقضٍ 

حنزخقٙ  -ٛي" عَ٘س ؿُٛٓخص ل "ٓعيخ أك٠َِ رعي عظزش حنزخد، ػى َخٔ

ََّ  ،أغهق حنزخد ههسّػى  -جش ؿُّٛ يٍ حنً  .ْخٍرخ انٗ عًهّ ٔف

قخو "ٓعٛي" ٟٔٔ  حنًسظوخف فوٙ حنزوخد يوٍ حنويحهم ٔطؤكوي يوٍ 

ػى طسقي يخ أك٠َِ "ٍٟوخ" ٔقخٍَوّ رًوخ فوٙ ًحكَطوّ  ،اككخو حإلغيق

رم أك٠َ حنو٠َ ٔحنظٕحرم  ،يٍ أٓعخٍ، فعهى أٌ حنسظٗ نى ٚلظَْم عهّٛ

فعهووى أٌ ًنووك يووٍ حنًعهووى ، ؿظٍٛ رخإلٟووخفش انووٗ نلووى نووى ٚطهزوؤّىؿووخ

عهوٗ حنوَغى يوٍ أٌ حنهلوى قوي ٚظـوخُٔ  ،"ٔكٛي" رًُخٓزش طؤؿَٛ حن٘قش

  .ََٜٗٓ  ػًٍ اٚـخٍ 
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ًْٔوذ نٛظعوَف عهوٗ  ،طَ  حنلقخثذ حنزيٓظٛكٛش ؿٕحٍ حنزوخد

١َٚق كخٓش حنهًْ ئكُّ حنـيٚي ٔيلظٕٚخطّ رطَٚقظّ حنوخٛش؛ عٍ 

 .حنظٙ ٚؼق فٛٓخ كًخ ٚؼق فٙ أًَّٛ ٔأَسّ

ٔحنـويٍحٌ  ،خ يٍ حنظوز٢ رٍٛ حنًقخعي غٛوَ حنًَٚلوشق٠ٗ أٚخيً 

كظٗ حٓظطخع أٌ َٚٓى فٙ ًُّْ ٍٕٛس يقَروش  ،ًحص حن٘قٕق حنغخثَس

نه٘قش رلـَطٛٓخ ٔٛخنظٓخ َٕٔحفٌْخ ٔيطزوٓوخ ٔكًخيٓوخ ٔرخرٓوخ حنوٌ٘ 

 .نى ُٚسظق يٌُ أغهقّ "ٍٟخ" ههسّ

نٛظسقووي يووخ كٕنووّ يووٍ  ؛طهووك حنعٜووخرش ّ أٌ ُٚووِعَ ٗووٛخ١ُُٛ  زظووّغخن

ٔٚكًووم ٍٓووًش ًُْووّ رٜووٍٕس كٛووش َخر٠ووش ي٘ووزعش رووخَلنٕحٌ  ،أػووخعٍ 

ٛوَ عهوٗ أٔ ،طغهذ فوٙ حنُٓخٚوش عهوٛٓىنزخْظش ٔحَلرعخى حنؼيػٛش، نكُّ ح

  .يخ عخْي هللا عهّٛ كظٗ ٚـي حنًسَ أٔ ٚـيِ حنًٕص

اػووَ حٛووطيحيّ ربكوويٖ قووٕحثى  ؿووَف اٛووز  قييووّ ًحص ئووخءٍ 

، نكُّ ٚظعهى رَٔعش؛ نوٌح نوى طظكوٍَ عهٗ ًٍٚٛ حنٜخنشحَلٍٚكش حنعظٛقش 

 .طهك حنٓسٕس ٔغَْٛخ يٍ حنٓسٕحص حنظٙ قخرهظّ فٙ حنزيحٚش
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كوويى اقخيظووّ فووٙ غَفووش َٕيووّ حنظووٙ طلظووٕ٘ عهووٗ ٓووََٚ أقووَد 

ٔكًوووٕى  ،نألٍؿٕكوووش، ٔهِحَوووش ييروووْ َلرٕحرٓوووخ يٕٓوووٛقٗ ٛوووخهزش

ً٘ حَلٔحَٙ ٔحَل١زخق حنظٙ طعي عهٗ أٛخر  حنٛويٍٚ  ٛغَٛ، ٔحنًطزن

ًَ ، يػوش ٔحنؼيؿوش حَلػَٚوش، ٔحنلًوخؤحنًٕقي ً٘ حن٘عم حنؼ ح أكوي ٔأهٛو

 ًَ ٟووعٛسش طلًووم  ح رـووٕحٍِ ي٠ُوويسً يقخعووي حنٜووخنش حنظووٙ حكظ٘وو  يووئه

خ، ٚـهوْ ؿوٕحٍِ نٛٔوظً  انوٗ اًحعوش يوٍ ػويع؛ حن٘وزخد رخنكخى يٌٚخعً 

ًٍ ٔحنَٚخٟووش، ٛووٕص حنعووَد، حنقووَآٌ ح ح يووخ طٜوويٍ نكووَٚى ٔحنظووٙ َووخى

 .ٕٛطخ
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 -( بكز) -

ٚعي أكي أرُخء حنلوٙ ٍغوى أَوّ ال ٚٔوكٍ فوٙ حنـوٕحٍ، نكوٍ ْوٌح 

حن٘خٍع ٔحنلٕحٍ٘ حنًظسَعش يُّ حنقَٚزش ٗٓيص ١سٕنظّ ٔأٚخو ٛزخِ، 

ٔقظّ فٙ يعوَٝ ٔحنويِ نوألىٔحص حنكَٓرخثٛوش رعوي أٌ  كٛغ ق٠ٗ ؿمَّ 

يخطض ٔحنيطّ ْٕٔ حرٍ حنؼخنؼش، كًخ أٌ ٌْح حنلٙ ٗٓي فّٛ أٔل ٗوـخٍ، 

َف فٙ كخؿزّ عُييخ كخٌ فٙ حنَحرعش عَ٘س، ط٘خؿَ ي  "عزويِ" ٔؿُ 

ٔقض أٌ كخٌ ٚق  هه  ُٛئق ٛغَٛ َٚٙ عهّٛ عهذ حنٔوـخثَ، 

ٛوغَٛ، ٚزٛو  فٛوّ كوم  ٛخٍ ني"عزيِ" حٌٜ ك٘ك ٚ٘زّ ٕٓرَ يخٍكض

ٔحن٘ووٛكٕالطش  ٖ يووٍ حنٔووـخثَ حنًلهٛووش، ٔحنلهووٕاًل أَووٕحع حنٔووـخثَ رووي

  ٔحنًَ٘ٔرخص حنغخُٚش عهٗ حهظيف إَٔحعٓخ ٔأٓعخٍْخ. ٔحنًقَي٘خص

حن٘وـخٍ ْوٌح هم حنعيٚي يٍ أرُخء حنلٙ ٔطـخٍ حن٘خٍع نسٞ طيَّ 

ٍٛ، فكيًْووخ يعوؤَف رطٛزووش حنقهووذ ٔحنُٛووش ػووى حنًٜووخنلش رووٍٛ حنسظَٛوو

حنوخنٜش، فقي ىهم حن٘ٛطخٌ رًُٛٓخ أٔ ٌْح يوخ قخنظوّ حنٔوض "َْٚٔوش" 

ٛخكزش يلم حنلهٕٚخص، يٌُ ٌْح حنٕٛو ٛخٍح ٛيٚقٍٛ يٜيحقخ نهًؼوم 

 .حن٘عزٙ

طهك حنٜيحقش، في"عزيِ" ْوٌح  -ٔحني ركَ  -ٔقي عخٍٝ "فَؽ" 

ٚعٕى يٍ  ،أيخ "ركَ" فٕٓ فٙ يَكهظّ حنؼخَٕٚش ،رخنكخى ٚٔظطٛ  حنقَحءس

 فٛٔظٌكَ ىٍّٔٓ طلض عُٛٙ ٔحنيِ. ٗ يعَٝ ٔحنيِييٍٓظّ ان
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ًَ  ،حنٜوُعشحنسظوٗ طٕفٙ حنٕحنوي رعوي أٌ ٗوَد  ح فوٙ ٔٛوخٍ يوخْ

ٛٛخَش حَلعطخل حنكَٓرخثٛش فوٙ حنًلويص ٔحنًُوخُل، كًوخ ًحع ٛوٛظّ 

ُٚٓوووٙ كخفوووش ٔ ،ى حنعقوووخٍ حنـيٚووويٚظٔوووه فغووويح ،فوووٙ حَلكٛوووخء حنًـوووخٍٔس

  .ٗ حنٛخءحَلعًخل ٔحنظَكٛزخص حنوخٛش رًـخنّ يٍ حَلن  ان

أًْوووم حنظعهوووٛى رعوووي أٌ أَٓوووٗ حنؼخَٕٚوووش ٔعوووخٕ نعًهوووّ ٔيوووٍ 

ٍ  عهٛوووّ ىهوووًي  ٚكسٛوووّ نٛعوووٖٛ كٛوووخس كًَٚوووش،  ،ح ؿٛووويً عًهوووّ حنوووٌ٘ ٚوووي

ٚعوووٖٛ رًسوووَىِ فوووٙ يُوووِل ٔحنووويِ رزٛوووض حنعخثهوووش فوووٙ كوووٙ روووٕالق 

حنووووويكٍَٔ، ٚٔوووووظٛقع فوووووٙ حنٕحكووووويس ٚظٕٟوووووؤ ػوووووى ٜٚوووووهٙ حنٜوووووزق 

 فووٙ طًووخو حنظخٓووعشحنووٌ٘ ٚسظلووّ  ،نًعووَٝٗ حنوواػووى ٚظٕؿووّ  ،فووخنذَٓ

 .ٜٚغَِ رؤٍرعش أعٕحو ،ٚيعٗ "ٟٛخء" ٗخدٌ  ٛزخًكخ

رعووووي أٌ ٚظـووووخُٔ يعٜووووَس نًعووووَٝ، ٔٗ حنووووافووووٙ ١َٚقووووّ 

"حنـخيعوش" طقووٕٖ عيقظووّ رخنظـووخٍ حنًـووخٍٍٔٚ ٔحنعووخيهٍٛ يعٓووى، فًووخ 

نووى ٚٔووًق رظ١ٕووي  قَٚووذ ٔقووضٍ  ٌقزهٓووخ يووٍ يلوويص نووى طُ٘ووؤ اال يُوو

ًحص  ،ًلوويص حنليٚؼووشحنعيقووخص، ٔأُؿزووَ عهووٗ ًنووك نطزٛعووش طهووك حن

حنٕحؿٓووخص حنِؿخؿٛووش ٔأؿٓووِس طكٛٛوو  حنٓووٕحء حنظووٙ طعًووم عهووٗ يوويحٍ 

حنٔووخعش، ٔرووخد عهقووض عهٛووّ الفظووش يووٍ َخكٛووش "حىفوو " ٔيووٍ حَلهووَٖ 

  ."حٓلذ" ٔطلظًٓخ حنظَؿًش رخنهغش حإلَـهِٛٚش
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ُٚلٛووٙ عووى "قخٓووى" ٛووخكذ يكظزووش حنـخيعووش ٔٚكًووم ٓووَِٛ، 

فًٛووووووخُف  ،عزٛشنًٛووووووَ عهووووووٗ يطعووووووى حنلووووووخٔ٘ نهًووووووؤكٕالص حن٘وووووو

" "ٍٟوووٕحٌحنلوووخؽ   يووو  ٛقووو  قهوووًٛي ػوووى ٚظـوووخُِٔ ن ،روووّ حنعوووخيهٍٛ

ش حنٔووخىّ يووٍ أكظووٕرَ ح نهًقووخٔالص فووٙ ييُٚووخ ؿيٚوويً حنووٌ٘ فووظق يكظزًوو

 .ٌٔ حنعًمئٚظليػخٌ فٙ ٗ

فٛزٜق  ،ٚؤطٙ أيخو رقخنش "ٓظخٍ" نزٛ  ؿًٛ  إَٔحع حنًَ٘ٔرخص

ٌٍ  ّيعَٟوخٛم روٍٛ فٙ ٟٛق، ٍغى أٌ حنس كًوخ  ،ٔحكوي ٔحنزقخنوش ؿويح

.. ال ٚٔظطٛ  طسَٔٛ ًنك حنُسوٍٕ حنوٌ٘ ىحثى نهزقخنش ئخءً  أَّ عًٛم ٗزُّ 

 .خ ُٔٚٔخِ نًٛي ٚعظَّٚ ٛزخكً 

روووٌنك، فقوووي كوووخٌ  ال عيقوووش نيٚخَوووش "كوووَنْ" ٛوووخكذ حنزقخنوووش

"ركووَ" عهووٗ ٛوويحقش قٕٚووش يوو  عووى "رطووَّ" حنووٌ٘ ٓووكٍ فووٙ رٛووض 

حنًعهى "ٔكٛوي"، ٚـهوْ يعوّ عهوٗ حنًقٓوٗ ٔأيوخو حنًعوَٝ ٔٚؤٍِِ 

ٚٔظً  انٗ قٜٜوّ  ،ظّ كهًخ طؤهَ ظٍِٕٓ نٛطًجٍ عهّٛخ فٙ ٗقأكٛخًَ 

ٚعخيهّ كخرٍ أم أٔ  حنظٙ ال طُظٓٙ، ٔحنلق ٚقخل فقي كخٌ عى "رطَّ"

أٔل يٍ حكظ٘و  يٕطوّ عُوييخ نوى ٚذٓوَ نٛوٕيٍٛ  "ركَ" أكؼَ، كًخ أٌ

ٍَ يظظخنَٛ  ٗ نواعهّٛ، ىق حنزخد ري حٓظـخرش فوٌْذ  ٍٛ، فٌْذ انّٛ نٛطًج

 "ٔكٛي" نٛكظ٘سخ حنـؼش.عهى نًح
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يوووٍ أْوووم حنلوووٙ  ٔك٠وووَ يووو  عووويىٍ  ،ركوووخِ كًوووخ رَكوووٗ  ٔحنووويِ

خ رعوووي أٌ طؤكوووي أَوووّ قوووي فقوووي كًَِووو ٔعوووخى أٗووويَّ  ،ُوووّ فوووٙ حنكُٛٔوووشٛرطؤ

، ٚكزووَِ رؤًووش عقووٕى خٛقًووٍف ،خ كووخٌ نووّ رًؼخرووش حَلدخ ٍٔفٛقًووٛوويٚقً 

حنوًوووَ نًوووخ  فهوووٕال روووخث ُ  ،"كوووَنْ" فٓوووٕ ٚوووِىٍ٘ يُٓظوووّيووو  أيوووخ 

  .حٗظَحْخ أكي

ًُ ٚووو يوووٍ حنووويحهم ربٟوووخءس هخفظوووش يظيحههوووش  خءَ ٠َووويهم يلهوووّ حن

حَلنوووٕحٌ، ٚلٛوووٙ "ٟوووٛخء" ػوووى ٚـهوووْ عهوووٗ يقعووويِ ههووو  يكظوووذ 

يظٕٓووو٢ حنلـوووى ًٚوووأل ٓوووطلّ حَلٍٔحق ٔرعوووٞ حنًسوووخطٛق حنكَٓرٛوووش 

  .خ حَلهزخٍ عهٗ حنظهسخُحنظخنسش، ٚسطَ ػى َٚ٘د حن٘خ٘ يظخرعً 

ًُ  ٚؤطٛووووّ يووووٍ َٚٚووووي أٌ ٚووووَوَّ  خ، انٛكظًََٔٛووووخ أٔ ح كَٓرًٛووووؿٓووووخ

فٛطهوووذ يُوووّ أٌ ٚظَكوووّ ػوووى ٚووويؤطٙ ٚوووٕو حإلػُوووٍٛ الٓوووظييّ، أٔ ٚؤطٛوووّ 

كَٓروووٙ فوووٙ يُوووِل أٔ يلوووم،  عطووومٍ  أكوووي حنـٛوووَحٌ ٚطهوووذ ٛوووٛخَشَ 

أكؼَْووخ يووٍ يووٍ ٔقووض ٜهووَ رخإلٟووخفش انووٗ حنًٓخطسووخص حنظووٙ طووَىِ 

ٔٚوووووٌْذ  ،فٛظوووووَ  حنًعوووووَٝ نوووووي"ٟٛخء"١وووووَف "ٍٟوووووٕحٌ"، 

ذ حنطخٔنوووووش أٔ إلَٓوووووخء حنعًوووووم، قوووووي ٚـهوووووْ عهوووووٗ حنًقٓوووووٙ ٚهعووووو

حنووووئيُٕٛ أٔ حن٘ووووطََؾ يوووو  "عزوووويِ" أٔ "ٚخٓووووٍٛ" أٔ كهًٛٓووووخ، أٔ 

 .ٚظٔخيَ ي  أكي أٛلخد حنًليص حنًـخٍٔس أٔ حنعخيهٍٛ فٛٓخ
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ْكوٌح كووخٌ ٚق٠ووٙ ٕٚيوّ، كظووٗ اًح ؿووخء حنهٛوم ٚغهووق يعَٟووّ، 

 ،ٔٚزظخع حنزَٛس  يٍ رقخنش "كَنْ" َٔٚٔٓ قهٛي ي  أكي أْم حنًُطقوش

اال يووٍ رعووٞ طسٜووٛيص  ،كووَحٍ َسووْ حنٛووٕوٚعووٕى فووٙ حنٜووزخف نظػووى 

رٔٛطش، طغَٛ ٌْح حنَٔطٍٛ حنٌ٘ ىحو يٌُ طٕفٙ "رطوَّ" عُوييخ ؿوخء 

أٍرعش ١يد ؿخيعٍٛٛ يٍ حنٜعٛي ٔحَلٍٚخف نظؤؿَٛ ٗقش حنٔطق يٍ 

 ."حنًعهى "ٔكٛي

فغَّٛوووَ حإلٟوووخءس  ،ىهوووم حن٘وووقش يوووٍرطزٛعوووش عًهوووّ كوووخٌ أٔل 

َرٛوووش، عًوووم روووويف يوووخ أٟوووخف يوووٍ ك٘وووسخص ٔيسوووخطٛق كٓ ،كخيهوووش

فووووٙ ٔؿووووٕىْى نٔووووخعخص ١ٕٚهووووش ٓووووخعئِ فووووٙ رع٠ووووٓخ، طُووووخٔل 

١عوووخيٓى ٔٓوووً  أكوووخىٚؼٓى ٔنٓـوووخطٓى فًوووخل انوووٛٓى، ٔؿوووٕىٔح فٛوووّ 

حرووٍ حنزهووي ٓووَٚ  حنزيٚٓووش ٔحنووٌ٘ ٚ٘ووٛي رووّ أْووم حنًُطقووش فووٙ حنعًووم 

ٚـخنٔوووٓى فوووٙ  ط١ٕووويص عيقظوووّ رٓوووى فؤئوووٗٔيَحعوووخس حن٠وووًَٛ، 

 رٌنك.حنًٌحكَس ًٔٓق ٔقظّ  حنًقٓٗ اًح يخ طسَغٕح يٍ

ٛووخٍٔح ٔؿٓظووّ اًح يووخ أَٓووٗ عًهووّ ٔأغهووق حنًعووَٝ، ٚزظووخع 

ٚظوَكى  ،ٜٚوعي حنويٍؽػوى يٍ رقخنش )ٓظخٍ(، حنزَٛس رعش عزٕحص يٍ أٍ

ََّ أيخو رخد ٗقظّ "عهٗ عى "رطَّ   .اًح يخ ي
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 ًٍ ػوى حنطوخرق حَلهٛوَ انوٗ  ،ح رطوخرق )حنسـوٍٕ(ٚكًم ٛعٕىِ يخ

يعٓووى فووٙ حنغَفووش حنًك٘ووٕفش طلووض نٔووطق، فووٛـهْ ٗ حنوواأٌ ٜٚووم 

حَلٟووٕحء حنظووٙ ١هووذ يُووّ "ْٔوويحٌ" فووٙ حنزيحٚووش أٌ َٚكزٓووخ فووٙ ْووٌح 

 ٌَ ََّ  حنًكخٌ نٛكٕ   .حنيهخٌ يق

 ًً نهلٖ٘ٛ حنٕٔىحَٙ، ٔكؤٌ أْهوّ فوٙ  خ يُـىٌ ٔي  "ْٔيحٌ" ىحث

أٓووٕحٌ َٚٓووهَّٕ ركًٛووخص كزٛووَس فووٙ حنِٚووخٍحص حَلٓووزٕعٛش، ٚوويهٍ 

" فٛكظسوٙ ر٘وَد عزوٕس ٙ"عهوٖ٘ٛ ي  "كوَٚى" ٔ"ْٔويحٌ"، أيوخ حنل

"دمحم" كووم ًنووك يووٍ ئووخفش آيُووش اً ٍحرعٓووى "يخٓووظَ"، رًُٛووخ ٚظووخر  

  .ٚعظزَْى حنًَٔف حنظَفٛٓٙ حنٌ٘ ٚـي فّٛ فظَحص ٍحكش يٍ حنًٌحكَس

يهٙء رخنًِحف ٔحَلكخىٚغ حن٘ٛق أكؼَْخ، ٚلكٙ  نٛهٓى ٛخهذٌ 

كووم يووُٓى عووٍ عووخىحص أْهووّ ٔقٜووٚ رهيطووّ ٓووٕحء أكخَووض عَٚقووش أٔ 

، ْٔووٕ ٚوزووَْى رطزٛعووش حنٔووكخٌ ٔأف٠ووم حنًلوويص حنقَٚزووش رٔووٛطش

ٔيًٛوووِحص حنُوووخّ يوووٍ ىٌٔ هوووٕٝ فوووٙ أعوووَحٝ أٔ ئوووخٔة، اال 

، ٚ٘ووَد يووخ ٛووخكذ حنزقخنووش ٔحنووٌ٘ ٚووَحِ يووٍ حنًسٔوويٍٚ فووٙ حَلٍٝ

ٚزظخعّ يُّ ْٕٔ ٚٔزّ  ٔٚهعُّ، ٔقي أػخٍص أقٕحنوّ طهوك يقََٔوش ر٘وَرّ 

 . ِّ ح يٍ حنـيحل حنٌ٘ نى ُٚظ ًَ  كؼٛ
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هزوَْى عوٍ ْوٌح حن٘وخد حنكسٛو  فوٙ أػُوخء ؿهٕٓوٓى أ ًحص نٛهش

أٌ  -اٌ ٓوًلٕح  -١ٔهوذ يوُٓى  ،خ فٙ حنطوخرق حنؼوخَٙٓكٍ كيٚؼً حنٌ٘ 

ٍْ  ؛ٚطًجُٕح عهّٛ يٍ ٔقض ٜهَ  ،ٚوخوحن٘وقش يُوٌ هًٔوش أ َلَّ نوى ٚغوخى

 .يٌُ ٓكٍ

حنًغوخيَحص ٔحَلْوٕحل حنظوٙ رعٞ أهٌِ حنليٚغ ًنك حنٕٛو انٗ 

َّٜ عخٗٓخ عى "رطَّ" فٙ طهك  ال ٚعَف كٛو  نوى ٓخ عهّٛ، حن٘قش ٔق

 ََ ٚظٌكَ كم طهك حَلكخىٚغ ٔحَلكيحع يٍ أٓوزٕع ي٠وٗ، ٔكوؤٌ طوؤؿٛ

ٛووَف نٓووى أَووّ فووٙ حنزيحٚووش طٕقوو  أٌ "ٓووعٛي" نه٘ووقش أَعووٖ ًحكَطووّ. 

نكوٍ رعوي أٌ عوَف أَوّ كسٛو  غٛوَ  ،ٌْح حن٘خد رعي عويس أٚوخو َٚكمَ 

 .ٍأّٚ فٙ ٍكٛم حن٘خد انٗ فظَس قي ططٕل عٍ ٍَٗٓٚ

ِٞ ر -  .حنُذَ عًخ قهظّ يٍ طوخٍٚ ، فخال١ًجُخٌ عهّٛ ٔحؿذ غ

ْكٌح ٍى "عهٙ" رعي أٌ حَظٓٗ "ركَ" يوٍ حنلويٚغ، يوُٓى يوٍ 

ًٍ  ،ه٘ٙ حالقظَحد يٍ رخد طهك حن٘قش ح فوٙ َسٔوّ ٔيُٓى يوٍ أهوٌ قوَح

   .خ كظٗ ٔاٌ نى ٚيهم حن٘قشأٌ ٚطًجٍ عهّٛ ٕٚيًٛ 
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 -( سعٍذ) -

روي هؤَؽ، ٔال ٚظهقوٗ ؿٔويِ  ق٠ٗ فٙ ٕٛيعظّ ع٘وَس أٚوخوٍ 

اال فٙ طهك حَلٔقوخص حنظوٙ فٛٓوخ ٚقو  فوٙ  ،أ٘ أٗعش يٍ ٟٕء ١زٛعٙ

حن٘ووَفش أٔ ههوو  َخفووٌس غَفظووّ، ٛووخٍ ربيكخَووّ حنظًٛٛووِ رووٍٛ حنُووٍٕ 

ٔحنذوويو يووٍ هوويل ؿهوويِ حنووٌ٘ ٚلهووم رٛخَووخص حَلٗووعش حنظووٙ طوظَقووّ، 

خ يووٍ هوويل ىٍؿووش حنلووَحٍس، ٚٔووظويو أَسووّ فووٙ ٔٚلوويى حنٕقووض ٛووزخكً 

ن٘وخٍع ٔحَلٛوٕحص حنًظيحههوش ٗ حناًِٛٛ حنَٔحثق حنًوظهسش، ُٜٔٚض ط

 َّٕ نلٙ حنقَٚزٍٛ ٔحنًلخالص ٌ يٍ هيل ًنك فكَس ؿٛيس عٍ ٓكخٌ حفك

  .حنًـخٍٔس

 ًٍ ح، ؿوٕحٍِ طلض حنزٛض يـٍِ حنًعهى "ٔكٛي" حنٌ٘ ِٚىكى َٓوخ

ٔأيخو روخد حنًُوِل فَٗوش رٔوٛطش طزٛو  ٓوخكُش حنطوخرق حَلٔل حنَٓيوش 

حنسخكٓش حنِْٛيس، عهٗ ًٍٚٛ حنًـوٍِ يقٓوٙ كزٛوَ ال حنو٠خٍ ٔرعٞ 

م حَلنزووخٌ ٚسخٍقووّ حنوؤَحى نٛووم َٓووخٍ، رعوويِ يطعووى حنً٘ووٕٚخص ػووى يلوو

 نٜخكزّ حنلخؽ "ٍأفض".
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ٔيطعووى  ،ٔيلووم حنعطووخٍس ،أيووخ عهووٗ حنٛٔووخٍ فُٓووخ  حنًكظزووش

رعويُ طؤكوي  يخنكُّ  ،ُْخ  غَٛ ٌِْ يٍ حنًليصٔحنًؤكٕالص حن٘عزٛش، 

ٌْ  ،يووٍ كقٛقظٓووخ رعووٞ أٛووٕحص أٛوولخرٓخ ٔحنعووخيهٍٛ فٛٓووخ،  َِ يَّٛوو ٔا

كٛغ نى ٚسخٍق رَؿّ حنعخنٙ  ،فلٕحّٓ نى طٔعسّ الكظ٘خف حنًكخٌ كهّ

 .يٌُ حٓظؤؿَِ

حَلٔنٙ ٛزٙ  ؛ّ يَطٍٛقط  ههٕطّ فٙ حنٕٛو حنٔخىّ ١ََُق رخرِ 

ٔحنؼخَٛووش طكووٍَص كووم ٚووٕو يُووٌ ًح  حنٛووٕو رعووي  ،حنـوِحٍ ٚطًووجٍ عهٛووّ

ٗووقش حنٔووطق، ٚليػووّ يووٍ ههوو   حنعٜووَ يووٍ ٗووخد ؿووخيعٙ ٚٔووظؤؿَ

 .حنزخد ٔٚعَٝ حنًٔخعيس ػى ٜٚعي

 ْٚ ػيػوش، ٔكيطوّ  كٛخطّ فٙ حَلٚخو حنٔوخرقش ٓوٕٖ أٗوٛخءَ  نى ُٚغ

 فٙ حنذيو رٍٛ طهك حنـيٍحٌ، ٔإٔٛحص حنٜزٛش حنظٙ ط٠ؾ أٛوٕحطٓى

ًَ حن٠ًخؿ   ٔكوؤَٓى ح ؿَٛحٌ حنطخرق حنعهٕ٘، اً ال ُٚخيٌٕ نوًٛي ، ٔأهٛ

٘ يٍ حنًسظَٝ أٌ ٚ٘زّ ٛولِٕ رويرٛذ ال ٚظعًئٌ اُعخؽ َٕيّ حنٌ

ُٚظٓٙ.. ٔنٕ عهى أيَ ْئالء حنـَٛحٌ يٍ قزم نسكَ أنو  يوَس قزوم أٌ 

 .ٚٔكٍ ُْخ
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 كر٠وٛق فوٙ حنظوُسْ ٔطعِنو  خ نظهك حنعٜخرش حنظٙ ط٘عَٓلقً 

ح رذويو ٓوَيي٘؛ حَطسوؤص حن٘وًْ ٔحَويػَص حنُـوٕو عٍ حنعوخنى يقٛويً 

 كحنٔوٕحى حنوٌ٘ ٚغوخىٍ قهزوذهًوخ ٚعكوْ ٔحهظسٗ حنقًَ ٔٛخٍ حنكٌٕ ي

 .عذًٛشيًٓخ ُغٔهض  كفٌَٕر ،عهٗ ىفقخص ال طُظٓٙ

 "..فق٢ حَِعٓخ"

 "..يخ كٕنكٗ ناططه  "

 "..يعك فٙ حن٘قش ُْخ  أكيٌ "

 ؟!"..ي  حنٌ٘ ٕٚكٙ انٛك رلقٛقش حنٕقضخ ؿهْ ْم طٜيق كقً "

 "حَِعٓخ فظكظ٘  حنلقٛقش"

ح ،طلخنسض ٗٛخ١ٍٛ حنكٌٕ ي  ٗٛخ١ٍٛ َسّٔ ًُّ َّٔ أ  ُ  ،ْٔخ ْى ٚؤ

ٙ يُخؿوخس ٍروّ خ اال فؤٚيفعَّٕ انٗ يخ ال ططٛق ٍٔكّ، في ٚـي يَٓرًو

  خ.خ ٔٚيعِٕ يظ٠َعً رخكًٛ 

ٔطًظووِؽ ٗووٛخ١ٍٛ حنكووٌٕ رووخنذيو  ،طٓوويأ َسٔووّ ٔٚٔووكٍ ٍٔعووّ

حنًل٢ٛ رّ، رًُٛخ ٚيفٍ ٗٛخ١ُّٛ فٙ أعًق رئٍس يذهًش ىحههوّ ٔٚغهوق 

ٔحنويعخء ٔحالٓوظغسخٍ، نكُٓوخ  حنٜويس ؛ًسخطٛلوّرعهٛٓى ٓوـٍ حإلًٚوخٌ 

  َ ٔٚعهوٕ ٟوـٛـٓى  ،يوٍ ٓوـُٓخ نظعٛوي طلخنسٓوخ حنقويٚى طُظِٓ غسهظّ فظس

َّ٘  ئظغهٍٛفٙ ٍأّٓ   :ٕٛص أٔ ١خٍة أ
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 .."نٌرلك حنًعهى "ٔكٛي" أٍٓم ٛزّٛ"

 .."ْخ ْٕ حنٜزٙ ٚظـْٔ عهٛك يٍ هه  حنزخد"

طس٘ووم كووٛهٓى ُٔٚٓووِو حنظلووخن  حن٘ووٛطخَٙ فٛهـووئٌٔ انووٗ كٛووم 

 :أهَٖ

 .."ٚظقَرٌٕ انٛك نٛعَفٕح أَٓحٍ "

  .."حك٘سٓى رعُٛٛك ٔحىكَْى رقيٍطك"

طظغٛووَ حنلٛووم ٔحنووٕطَٛس عهووٗ كٔووذ ؿووِٕ حنُسٔووٙ ٔيووخ ٚلوويع 

 :كٕنّ

 "..آَى ٚ٘سقٌٕ عهٛك"

 "..ٔؿٓك حنٕٓٛى فٙ حنًَآسٗ ناحَذَ "

 "..فٙ حنلٍٔ ؿخٍطك آٚشٌ "

 "..أٍيهش حنطخرق حَلهَٛ طَغذ فٛك"
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ح ئووووووظُيً  ،غووووووخىٍ ٛووووووٕيعظّفووووووٙ حنٛووووووٕو حنلووووووخى٘ ع٘ووووووَ 

رٛٔووووووَحِ عهووووووٗ عٜووووووخ ٍفٛعووووووش ٚظلٔووووووْ رٓووووووخ ١َٚقووووووّ، ْووووووز٢ 

ؤ َسٔوووووّ نقوووووي َّْٛووووو .يٍؿخص حنظوووووٙ حكظسذوووووض ًحكَطوووووّ رعووووويىْخحنووووو

ٔىٍد كٕحٓووووووّ ٔٗوووووولٌْخ فووووووٙ ئووووووـي  ،قزووووووم أٌ ٚٔووووووكٍ ُْووووووخ

يـٔووووووووخص  ٔٔأَسووووووووّ ً ،خ"حنلٔووووووووٍٛ"، ٛووووووووخٍ ٓووووووووًعّ يَْسًوووووووو

ؿهووووويِ  قووووويٍسىحههٛوووووش قٕٚوووووش ٔؿهووووويِ أ٠ٚوووووخ، ٔيوووووخ ٚؼٛوووووَ كَٛطوووووّ 

حنزٛخَووووووووخص ٔحنًووووووووئػَحص حنوخٍؿٛووووووووش ركسووووووووخءس  طلهٛوووووووومعهووووووووٗ 

حن٠ووووووٕء  ،ٍ هينووووووّ ًٚٛووووووِ رووووووٍٛ حنهٛووووووم ٔحنُٓووووووخٍعخنٛووووووش، فًوووووو

ٔحنذووووويو، ٔال ٚٔوووووظطٛ  فٓوووووى كٛسٛوووووش َـخكوووووّ فوووووٙ ًنوووووك اال فوووووٙ 

 .غًٕٝ نٍ ٚيٍكّ غَِٛ

هَؽ انٗ حن٘وخٍع نظظ٠ووى ٓولخرش حَلٛوٕحص ٔطلو٢ٛ روّ يوٍ 

ؿٕحَووذ هًٔووش، طووٌكَ ٛووزٙ كظووخد حَلٚووخو
(1)

حنظووٙ فووٙ أٚخيووّ حَلٔنووٗ  

ق٠خْخ فٙ حنقخَْس رٍٛ حَلَُْ ٔحنيحٍ ٔكٛ  حٓظطخع أٌ َٚٓى حنزٛجش 

حنًلٛطش رٓخ فٙ ٍٕٛس ٔحٟلش ؿهٛش ٔكؤَّ ٍآْخ رعُّٛٛ، نكٍ ٗوظخٌ 

يخ رٍٛ ٌْح ًٔح ، فخنٜزٙ نى ٚوظَ عخنى حنذيو حنٌ٘ فَُٝ عهّٛ فٙ 

 .يزكَس يكُظّ يٍ حنظؤقهى ٔحنظعٕى ٍٓ

                                                           
 .ْٕٔ عزخٍس عٍ َٓٛس ًحطٛش نألىٚذ ١ّ كٍٔٛكظذ فٙ حنزيحٚش كًقخالص، ػى ُؿً ، ( كظخد يٍ ػيػش أؿِحء، ٔ)
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، حهظخٍِ قزم يُظٜ  -رًخ ٍ -أيخ ْٕ فقي حهظخٍِ رًمء اٍحىطّ 

عقيِ حنؼخنغ رعي أٌ طٔزذ فٙ حنعيٚوي يوٍ حنكوٕحٍع حنظوٙ ططوخٍىِ فوٙ 

 .َٕيّ ٔفٙ حنذيو حنًل٢ٛ رّ

خ نى ٚع٢ نأليَ قًٛش فوٙ ٛوغَِ، أٔ نُقوم نوى ٚويٍ  أٌ روّ ٗوٛجً 

ٜٚٛذ رٓخ َيٍ كٕنّ ِيٍ أَخٌ ٔكٕٛحٌ َٔزخص  ،ٚ٘زّ نًٔش ٗٛطخَٛش

خ قوٌٍٕ رعويى يوٍ حنًٜوخثذ حنظوٙ ٔؿًخى رخنسُخء كًَٜٛ ٍكوٛى اًح يو

 .أكيػٓخ

عُووييخ ٗووخْي حنـووِء حنؼووخَٙ يووٍ فووٛهى غَرووٙ ٚوويعٗ حنٔووخثق 

حن٘زق
(1)

خ رُّٛ ٔرٍٛ ًنك حنَؿم حنٌ٘ أٚقذّ حن٘وٛطخٌ يوٍ ًٓ ٔؿي ط٘خرُ  

ًٍ  ػى كٕنّ انٗ ئنٍ  ،يٕص يلقق ح ٚـعم كم يخ ًّٚٔ أٔ ًَٚ روّ غزوخ

 ًٍ ٍٔػٓوخ عوٍ أْهوّ..  رظهك حنهعُوش حنظوٙ، ح، نكُّ ٔني رظهك حنٍٜٕسيُؼٕ

ٚلًهٓووووخ أرووووِٕ ٔاهٕطووووّ، ْٔووووى يعٓووووخ يظعخٚ٘ووووٌٕ ٔرٓووووخ ٍحٟووووٌٕ 

 .ٔرخٓظويحيٓخ ظخنًٌٕ يظكٔزٌٕ

                                                           
(ٕ )(ghost rider spirit of vengeance )ٔاَظخؿوّ طوى، ٔفخَظخُٚوخ عهًوٙ هٛوخل فٛهى،  حالَظقخو ٍٔف: حن٘زق حنٔخثق أ 

" طووخٚهٍٕ رَحٚووخٌ" ٔاهوَحؽ"، كٛوويؽ َٛكوٕالّ" رطٕنووش يوٍ، حن٘ووزق حنٔوخثق ٓهٔووهش يوٍ حنؼووخَٙ حنـوِء ْٔووٕ، ٕٔٔٓ عوخو

 ".  َٛسهيٍٚ يخٍ "ٔ



  

  
 
31 

فووي كخثووم حٌٜ رووٍٛ  ،أىٍ  حنًٕؿووٕىحص كٕنووّ ر٘ووكم يٕٓوو 

أًَٛووّ أٔ أَسووّ ٔرووٍٛ طهووك حَلٛووٕحص حنٜووخهزش ٔحنوؤَحثق حنًوظهسووش، 

 ًُ ٓوخ ٔٚسُويْخ، هش حنزٛخَخص ٔطَٓوهٓخ انوٗ عقهوّ نٛلههسعَّ طٔظقزم كٕحٓش حن

 يوخ حكظ٘  أٌ فٙ يٕٟ  طـً  حن٘وزخد عهوٗ حنـٓوش حَلهوَٖ يلوًي 

ٚزٛوو  حنً٘وؤَرخص حنغخُٚووش ٔحنٔووـخثَ، أيووخو ًنووك حنًلووم فووٙ حنـٓووش 

حَلهَٖ يٍ حن٘خٍع طـً  ٗوزخرٙ آهوَ ال نزٛو  أٔ ن٘وَحء، أٛوٕحطٓى 

يُٓى ٕٛطخ ًٓعّ ١ٕحل حَلٚخو حنًخٟوٛش  َِ عخنٛش ٔنٓـخطٓى يوظهسش يَّٛ 

يٍ هه  حنزخد ٔٚٔؤنّ اٌ كخٌ ٚلظوخؽ ٗوٛجخ يوخ؛ ٛوٕص  ٚطًجٍ عهّٛ

 .ٗوٚ ٚيعٗ "عهٙ" ٚٔكٍ يعّ فٙ َسْ حنزٛض

ٔقووي ٚـووي فووٙ ًنووك  ،قووٍَ أٌ ٚظـووّ انٛووّ نٛ٘ووكَِ عهووٗ حْظًخيووّ

 ٛووٕطّ نًووْ فووٙ ْووٌح رعووي أٌ  ،ريحٚووش ٛوويحقش يوو  أكووي ٗووزخد حنلووٙ

 .خ ىًَٔخ ٓخرق يعَفشخ ٛخىقً حْظًخيً 

َ يووووخ أكيػووووّ طووووٌكَّ  ،طٕطووووّ حَلٔنووووٗ طـخْووووّهُ  خرعووووي أٌ هطوووو

رٜوووويٚقّ "ؿًووووخل" ٔأٓووووَطّ، فسووووَص يووووٍ عُٛووووّ حنٛٔووووَٖ ىيعووووش 

ىحفجوووش ٓوووَعخٌ يوووخ حرظهعظٓوووخ حنعٜوووخرش قزوووم أٌ طظووووٌ ١َٚقٓوووخ عهوووٗ 

 .ٔؿُظّ
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ٔىحٍ رـٔويِ رٜوٍٕس هَقوخء طُخٓوذ  ،طَحؿ  عًخ كخٌ ُٚظٕٚوّ

فخٛوطيو رعويى يوٍ حَلؿٔوخى حنز٘وَٚش  ،حنـُوخٌ ح ي٠طَدَ خ ؿيٚيً كسٛسً 

 .حنٌٍٚ هَؿٕح نظْٕى يٍ ييهم حنزٛض

 !أال طَٖ؟ -

ٙ ظَ يٜووولٕد روووؤََّ  ،ٓوووًعٓخ رٜوووٕص ٍؿوووٕنٙ غخٟوووذ الثوووى

حهظَقوووض حنـًهوووش أًَٛوووّ ٔآًص َسٔوووّ،  ،أنوووى ال ٜٚووويٍحٌ يوووٍ ٍؿوووم

ًٚكُووّ أٌ ُٚوووِع طهوووك حنعٜوووخرش َٔٚٚوووّ كٛووو  ٚكوووٌٕ ْٔوووٕ )ٚوووَٖ(، 

هكووووش، ْووووٕ يووووٍ ٚوووويْى انووووٗ حنظٓٔنٓووووى أٌ ٚظلًهووووٕح ًنووووك أٔ ٚهقووووٕح رؤ

نه٘ووووَ حنكووووخيٍ فًٛٓووووخ ٔحَلًٖ حنٜووووخىٍ  حهظووووخٍ أٌ ٚغ٠ًووووًٓخ ىٍأً 

يًُٓوووووخ؛ حَلًٖ حنوووووٌ٘ ال ٚسوووووَق روووووٍٛ عوووووئ أٔ ٛووووويٚق، رعٛوووووي أٔ 

 .قَٚذ

  .أَخ آٓ  ٚخ رُُٙ، نى أنلع ًنك -

حعظٌٍ ٛخكذ حنـًهش حنغخٟوزش فوٙ َويو ٔهـوم رعوي أٌ أىٍ  

 ،فووٙ حنٔووخرق ّّ يًووخ قخنووفووٙ حعظووٌحٍِ ٟٔووٛق أٌ حن٘ووخد ال ٚووَٖ، أنووقَّ 

َوّ ؿوخٍِ "فَٚوي" ٚعوٖٛ رُسٔوّ، أعَفّ  ،ٔعَف أَّ حنٔخكٍ حنـيٚي

فٙ َسْ حنطخرق ي  حرُّ ُٔٔؿظّ ٔحرُظّ حنهظٍٛ أهٌطخ حنُٜٛذ حَلكزوَ 

 .يٍ حالٛطيحو

 ْم أَض روَٛ؟ -
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طغهغووم كُخَووّ فووٙ قُووٕحص أًَٛووّ  ،قٛهووض رٜووٕص أَؼووٕ٘ عووٌد

  طهوك حنُزوَس ٚـوي َٜؤٔؿي ١َٚقّ انوٗ ٗوغخف قهزوّ، كوى طًُوٗ أٌ 

  .حنلخَٛش فٙ ٕٛص أيّ

 َِّ فقوي كوخٌ فوٙ  ،ٔغًغى ركهًوخص نوى ٚسًٓٓوخ ،ٍأّٓ ري يعُٗ ْ

َػووٗ نٓووخ؛ كووخل طظعهووق رووٍٛ أرووَحؽ حنوـووم رٔووزذ حٛووطيحيّ كووخل ُٚ 

ُٔ ٔرٍٛ كزخ ،حَلهَق رخيَأطٍٛ طًُوٗ  ،نغَْٛوخ يَ ِنول ٕٗقّ َلو طًُٗ نٕ 

ََ فٛقظَٜ طٕحؿيِ قَرٓخ عهٗ ُٚخٍطّ  ،نٕ يخطض   .ْخقز

ٔأٌ حنعٛذ فًٍٛ ٕٓحْى  ،ال عٛذ فَّّٛ طهك حَلو حنظٙ أهزَطّ أ

يٍ حنزَ٘، ٔقي فُطؤَح رظهوك حنٜوٍٕس نًعخقزوش حنز٘وَ ٔحالَظقوخو يوُٓى 

عهٗ يخ فعهِٕ أٔ يخ قوي ٚسعهوِٕ: "َلوٍ ٚوخ ٔنوي٘ عًهٓوى حَلٓوٕى ٔآفوش 

  ."كٛخطٓى ١َٔٚق َٓخٚظٓى

 يخ حًٓك ٚخ رُٙ؟ -

  ّ:عٛي" فقخل حَلد الرَُلد قخثي "ٓأؿخد عهٗ ٓئحل ح

- " ِٓ ٍٚؼًوخ أك٠وَ  ،َٚوييو  حَلٓوظخً "ٓوعٛي" انوٗ كٛوغ ُٚ  َْ أكًي"، 

 .حنٔٛخٍس
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 أَّ ٚٔظطٛ  حٓظك٘خف ١َٚقّ ري قزم أٌ ٚعظٌٍ فٙ أىد يعهًي 

خ يو  ٛوٕص ٗوخد ًُوخِ طِحيًُوخ طلظ٠وٍ ُٚ ٔؿي ًٍحعً  ،كخؿش نًٔخعيس

حنٔخىٓش عَ٘ رخنظؤكٛي فٙ حنوخئش عَ٘ يٍ عًَِ أٔ  -كيٚغ حنٍٔ 

 :ٚٔؤنّ -

 انٗ أٍٚ ٚخ أٓظخً "ٓعٛي"؟ -

 ًٛ ّ أٔ ٚلوَو أٌ ٚلََيو ىْ َِ ٔنوى ُٚو ،خ يوٍ ًٍحع حنسظوٗنى ٚـي يُخ

خ نكٍ حَلعًخل رخنُٛخص، ٔقي َٕ٘ حالروٍ أرخِ يٍ حنؼٕحد، ْٕ نْٛ كسٛسً 

 ًٜ ح َليوَ أرٛوّ؛ نوٌح طُسٛوًٌ  ٖخ كوٙ ال ٠ٚوم أٔ ُٚوئًَ خ كسٛسً أٌ ٚٔخعي ٗو

حنؼووٕحد ٜٔٚووَٛ  نٛظ٠وووىَ  ئووـيٍ أقووَِد ١هوذ يُووّ أٌ ٚووٌْذ رووّ انووٗ 

 .خي٠خعسً 

ػى ؿهْ طلوض أكوي حَلعًويس فوٙ كخنوش  ،ٗ ٍكعظٍٛطٕٟؤ ٔٛهَّ 

يٍ حنٔكُٛش حنظٙ طًكُض يٍ َسّٔ، قٍَ أال ٚقطعٓخ أٔ ًٚٔق نٜوٕص 

ٛسْٕخ، ٚٔظغسَ ٔٚٔزق ُٔٚيو عهٗ يوخ فوخص، َٚؿوٕ  ََ عكِّ ُٚ أٌ ًْٔٙ 

 .ق ٔحنًغسَس، ٚطهذ حنعسٕ ٔحن٘سخءحنٜس

ٍِ ٔنى ُٚ  ،ق٠ٗ ٔقظّ فٙ يعٛش هللا َٓعش حَق٠وخء حنٕقوض اال   ْ ي

نٛوووِىحى ٟوووٙ  ؛ٗ فوووٙ حنـًخعوووشيووو  ٍفووو  أًحٌ حنًغوووَد، قوووخو ٔٛوووهَّ 

 .حنً٘خعم حنظٙ طَُٛ ١َٚق قهزّ ٔطَ٘ف ٛيٍِ
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ووعِهّ . نووى ُٚ خَعً رعووي أٌ حَظٓووٗ ؿهووْ ٚزكووٙ ُٔٚووخؿٙ هللا يظ٠َوو ًْ ّ

نكُٓخ حنسطَس حنظوٙ  ،ّ ٜٚهٙ أٔ ٚيعٕ يٍ قزمٚهٕأأٔ ٚـي أكي  ،أرٕحِ

ُٓووهزض يُووّ ١ووٕحل حَلعووٕحو حنظووٙ  ُههووق عهٛٓووخ؛ حنسطووَس حنٔووهًٛش حنظووٙ 

 .ق٠خْخ رٍٛ أْهّ، عخى انٛٓخ رعي حَقطخع أؿـّ حنٕ٘ق

هَؽ يٍ كخنظوّ حنَٔكٛوش عهوٗ ٛوٕص كسٛو  قوييٍٛ طلظكوخٌ 

ظـٓووخٌ انٛووّ، رُٔووٛؾ حنزٔووخ١ فووٙ ٛووٕص ال ٚيٍكووّ ًٔٔ حَلرٜووخٍ، ط

طٕقسظووخ ؿووٕحٍِ ػووى ؿهووْ ٛووخكزًٓخ نٛووظييْ حنكظسووخٌ ٔقووخل رٜووٕص 

 :ٔقٍٕ ٍهٛى

    يخ رك ٚخ رُٙ؟ -
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 -( بكز) -

فٙ ًنك حنٕٛو ؿهْ عهٗ حنًقٓٗ قزم يٕعي اغيق يلهّ ٚهعذ 

يووو  "عزووويِ" )حنوووئيُٕٛ( ٟوووي "ْٔووويحٌ" ٔ"كوووَٚى".. رًُٛوووخ ُٚظذوووَ 

يوووخ ٗوووَرِٕ،  "عهوووٙ" ٔ"كًوووخل" هٔوووخٍس أكوووي حنسوووَٚقٍٛ نٛووويف  ػًوووٍ

 .ٔٚٔظزيالٌ رّ نظؤطٙ ؿٕنش ؿيٚيس يٍ حنًَ٘ٔرخص

ُٙ حنـوووِحٍس ؿوووخء "ٍٟوووخ" خ كظوووٗ ٍآِ ٜٚوووٛق فوووٙ يظهسظًووو ٛوووز

، حقظووَد يُووّ ٔقووَد ٔٚطهووذ يُووّ حنظَكٛووِ كظووٗ ال ٚؤووَح "عزوويِ"

ًَ ٛناٍأّٓ يٍ أًَّ ًْْٔ فٙ حْظًخو كؤَّ ُٓٛقم  ًَ ح كَرًٛ ّ ٓ  .حخ هطٛ

ٔطظٔوَد يُٓوخ أكْ "ركَ" رق٘عََٚس ط٠َد هيٚوخ ؿٔويِ، 

ُذَ نهلذوخص روٍٛ "عزويِ" ـًي حنييخء فٙ قُٕحطٓخ، رخىل حنظحنزَٔىس فظ

قوخل رعوي ػوى  ،اٗوخٍحص ٌيٍ ٔؿّٓ عُٛخٌ ال طٔظقزي ١مَّ ٔ"ٍٟخ"، ٔ

 :عذهنٗ حناأٌ َزّٓ "عزيِ" 

 .خفهٛ٘غم أكيكًخ يكخَٙ، ٓؤًْذ إلَٓخء عًم يخ ػى أعٕى َٓٚعً  -

ص "عزووويِ"، قوووخو طِحيُوووخ يووو  ؿًهظوووّ غٛوووَ عوووخرت رخعظَحٟوووخ

ٔٓووخٍ ؿووٕحٍ "ٍٟووخ" انووٗ كٛووغ ُٚظذًَْووخ حنًعهووى "ٔكٛووي" أيووخو 

 حنًـٍِ.



  

  
 
37 

حَلىٔحص ١هذ يٍ "ٍٟخ" أٌ ٚل٠َ عيس حنعًم يٍ يعَٝ 

اال رعوي أٌ  نوى ٜٚوعيْ   ي  حنًعهوى "ٔكٛوي" ٚظلويػخٌ، ٔٔقحنكَٓرٛش، 

 ،ٟوـش يوخ َْ ؼِويظويٍٚ نوى ُٚ  أٌ "ٓعٛي" ٗوخدٌ  ىَ هِ اً عَ  ،ح١ًؤٌ قهزّ قهًٛي 

أٔ ٚ٘ووظِك يووٍ ٗووٙء يُووٌ ٓووكٍ حن٘ووقش، أَٓووٗ حنًعهووى "ٔكٛووي" كيٚؼووّ 

 :قخثي

 .هٌ كٌٍ  ٚخ "ركَ" يًخ طق  عهّٛ عُٛخ  -

َك طعهى أَُٙ أكؼَ يٍ ىهم طهك حن٘قش أٚوخو عوى اال طقهق ٚخ يعهى، ػى  -

 ."رطَّ" أن  ٍكًش ٍَٕٔ عهّٛ

ٔٔقووو  روووخَلىٔحص حنظوووٙ أك٠وووَْخ "ٍٟوووخ"، ٛوووعي ٔكووويِ 

ػوووى ١وووَق  ،ٜيٚقّ حنعـوووُٕقوووَأ حنسخطلوووش نووويٚأيوووخو حنزوووخد حنًغهوووق 

خ، ٚهٛووووّ ٛووووٕص حنزووووخد ٚسووووظق، ف٘ووووعَ ٓووووً  حنووووَى ٓووووَٚعً  .حنزووووخد

فزخن٠ووؤٍَس  ،اً طوووٌكَ أٌ حنٔوووخكٍ أعًوووٗ ،رخَقزخٟوووش فوووٙ ٛووويٍِ

 ََ خ، كًووخ أَووّ ٚٔووكٍ يُووٌ أٓووزٕعٍٛ أٔ أكؼووَ ٔطهووك نٛٔووض ٗووٛجً  نووى ٚوو

فظوووَس كخٓوووًش نهظؤكوووي يوووٍ قٜوووٚ عوووى "رطوووَّ"، ٔحنظوووٙ ٚئكووويْخ 

ٔهٕفوووّ يوووٍ حالقظوووَحد يوووٍ طهوووك حن٘وووقش  ،"ٔكٛوووي" طٜووويٚق حنًعهوووى

 .حطليٚيً 
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هَٔ فَٛظّ فٙ حنَٓد عُييخ ًٓ  حنٜٕص حنٓخىة حنًُزعغ 

و ًٟ ٔٗوعَ روويقخص  ،خيوٍ حنذويو ٚقوٕل "طس٠وم" يًوخ ُحى ٛويٍِ حَقزخ

 .قهزّ طظُخفْ رخرظٔخنش نظلطى قسّٜ حنٜيٍ٘

خ ٔق  أيخو حنكسٛ  حنًًظِؽ رخنذيو، ال ٚعوَف أكوي عُوّ ٗوٛجً 

ٔال ٚظٔوك  فوٙ  ،نًٔوـيٗ حنواَٖ اال فٙ ًْخرّ أٍٚ ؿخء، ال ُٚ  ٔال يٍ

 ًٍ ح، ًْووذ يُووٌ ٚووٕيٍٛ انووٗ يطعووى ي٘ووٕٚخص "ٍكًووش" حنـووٕحٍ اال َووخى

 ٔٗوَد ػوى ؿهوْ عهوٗ حنقٓوٕس قهوًٛي  ،ٔأكم َٜ  ىؿخؿش فٙ حنيحهم

ال ٚظعؼوَ  ،حخ يٍ عَٜٛ حنهًٌٕٛ، ريح كبَٔخٌ ٚعوَف ١َٚقوّ ؿٛويً قيكً 

أٔ ٚٔؤل؛ ريح كٜخكذ رَٜٛس .. "حطس٠م".. قٛهض يَس أهَٖ فظَ  

 :ٔأهَؽ ْخطسّ ٔٓؤل ْٕٔ ٠ٚٙء ك٘خفّ ،أفكخٍِ

 يخًح كيع؟ -

فوخَظقٗ  ،كٍَ "ٓوعٛي" ىعٕطوّ ٔأٗوخٍ انٛوّ نوٛـهْرعي حنٔئحل 

ٔرعوي أٌ ؿهوْ أؿخروّ  ،أقَد يقعي يٍ حنزخد نٛسَ اًح يخ كويع ٗوٙء

 "ٓعٛي":

 .رخءال كَٓ ،كًخ طَٖ -
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ػووى ؿهووْ رؤٍٚلٛووش عهووٗ أكووي حنًقخعووي حنظووٙ نووى  ،ْكووٌح أؿووخد

ٚلووووظؾ نٛظسقووووي يٕٟووووعّ، "يووووٍ حنٕحٟووووق أٌ ْووووٌح حنكسٛوووو  يوووويٍ  

وووح نِ ؿٛووويً  ػوووى قوووخو نٛظسقوووي  ،خ كٕنوووّ" ْكوووٌح قوووخل "ركوووَ" فوووٙ َسٔوووًَّ

حنًسووووووخطٛق حنعًٕيٛووووووش نهكَٓرووووووخء حنًٕؿووووووٕىس ؿووووووٕحٍ حنزووووووخد يووووووٍ 

هووووّ، فخكظ٘وووو  حنعطووووم ٔروووويأ عً ،حنوووويحهم، حٓووووظويو ٟووووٕء ْخطسووووّ

ٔنووٕال حنظووٕطَ حنووٌ٘ ُٚظخرووّ نعوويو طٕحؿووي عووى "رطووَّ" فووٙ حنـووٕحٍ 

 .نُٛقٌِ اًح حٓظيعٗ حَليَ الَظٓٗ فٙ ىقٛقظٍٛ

 .هللا ٍُٕٚ عهٛك -

ىُْووٖ يوووٍ ْوووٌح حن٘وووخد حنووٌ٘ عهوووى ربٛووويف حنعطوووم رًـوووَى 

أٌ عوووخىص حنكَٓروووخء ٔأُٟوووٛجض حنًٜوووخرٛق، أعوووخى ْخطسوووّ انوووٗ ؿٛزوووّ 

فووووَأٖ ٗووووخرخ يعظوووويل  ،َٔذووووَ انووووٗ حن٘ووووخد نٛٔظك٘ووووسّ عووووٍ قووووَد

ٔقوووي  ،خ يُِنٛوووش، غٛوووَ يٓوووظى رهلٛظوووّ أٔ ٗوووعَِحنـٔوووي َٚطوووي٘ ػٛخرًووو

 كوووٕل ٍأٓوووٍّؿووو  ًنوووك نٔوووززٍٛ يُطقٛوووٍٛ، ٚهووو  عٜوووخرش ٓوووٕىحء 

ح يوووٍ َوووئد طزووويأ فوووٙ ؿزٓظوووّ ٔطُظٓوووٙ طلوووض طغطوووٙ عُٛٛوووّ ٔؿوووِءً 

 ..خ آهَ أػخٍ حَظزخّْعُّٛٛ، نكٍ ٗٛجً 
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نـوويحٍحٌ فٕؿوويْخ ٗووخكزش ك٘وووٚ ٗ حنووايووٍ ىٌٔ قٜووي َذووَ 

َّْ  ٔقي طًكُض يُٓخ حنظـخعٛي ًٍٔٓض أٗكخاًل  ،ٛخرّ حنًٕصأ أَٓوخ  أكو

 َّٛ فٛغٛوَ يٕحٟوعٓخ  ،هش رـٓخُ ٚعزغ رظهوك حن٘وقٕقطظغَٛ، ٔكؤَٓخ يٕ

خ، ٚووٌكَ أٌ عووى "رطووَّ" قووي أهزووَِ رووٌنك خ أٔ ٟووٛقً ِٔٚٚوويْخ حطٔووخعً 

 ََ  .ال ٌٚكَٔ ٍأٖرعُّٛٛ أٔ  نكُّ نى ٚ

ٔٓووخنض رٔووَعش أكزووَ نظغووَق  ،حُىحىص قطووَحص حنعووَق كؼخفووشً 

قًّٜٛ، أٍحى حنؤَؽ ر٘يس نكٍ حنغًٕٝ حنًلو٢ٛ رٓوٌح حن٘وخد أػوخٍ 

 عهوٗ أال ٚعطوٙ فقٍَ حنزقخء قهوٛي ،ف٠ٕنّ ٔأٚقع ١زٛعظّ حالؿظًخعٛش

 .ٚظسقي رعُّٛٛ أٚخ يٍ يلظٕٚخص حن٘قش الٔ ،خنهـيحٌٍ حْظًخيً 

 ٍٍ اٌ كخٌ ٚـُٕ ٔٛ  كوٕحٍ  ؿٛيٍ  حٓظطخع رٜعٕرش رُخء كٕح

ًَ يٍ ١ ح ٔال ٚـٛوذ اال َف ٔحكي رٌنك، حن٘خد يظلسع ال ٚظليع كؼٛو

خ نكووٍ رًقويحٍ رٔوو٢ٛ، نًووْ فوٙ ٛووٕطّ حنلووٌِ، كوخٔل أٌ ٚزووئ يًَكوو

ٔنى ُٚـق فٙ أٌ ٚـعم حن٘خد ٚلٍَ  ،كخنظّ حنُسٔٛش نى طًٔق نّ رٌنك

ٔعخْووي َسٔووّ أٌ ٚقووظلى أٓووَحٍ ْووٌح  ،نٔووخَّ فووخكظسٗ رًووخ كققووّ حنٛووٕو

٘وووٙء اال نً٘وووخعَ غَٚزوووش ال ٚٔوووظطٛ  ال ن ،خحن٘وووخد حنزوووخثْ قَٚزًووو

 .طليٚيْخ
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نكوٍ حن٘وخد  ،أهٌ عَ٘س ؿُٛٓخص رعي يلوخٔالص ٍفوٞ كؼٛوَس

ًَ كخٌ يُ  ٜ َٝ رغٛوَ ًنوك، ٔقو  أيوخو حنزوخد ٔقزوم أٌ ٚٓوز٢  ح ٔنوى ٚوَ

وأنقٗ ٓئحاًل  ـِ نكُوّ أنقوخِ عهوٗ  ،اؿخروش ط٘وسٙ ف٠وٕنّ يُ  ٚعهى أَّ قي ال ٚ

 :كم كخل

   أىٍكض أَٓخ عخىص؟ كٛ  عَفض أٌ حنكَٓرخء قُطعض؟ ٔكٛ  -
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 -( سعٍذ) -

حنكَٓرخثٙ، ال ٚٔوظطٛ  اؿخرظوّ ٛوَحكش   أيخو ٓئحلٔق  قهًٛي 

رٓوخ، ٔال َٚٚوي حنكوٌد فوٙ حنزيحٚوش  ظٓىُ ٔاال ُحىص حالَظقخٛخص حنظٙ ُٓٛ 

 ََّ  :حنؼخنغ فٙ َسّٔ قخثي حنـيٚيس؛ نٌح َٛف رٔززٍٛ ٔأٓ

ٓوووًعض ٛوووٕص فَقعوووش يكظٕيوووش ٛووويٍص يوووٍ حنهٕكوووش، كًوووخ أٌ   -

حنًَٔكووش طٕقسووض عووٍ حنووئٍحٌ، ٔعُووييخ عووخىص حنكَٓرووخء ٗووعَص 

 .رظلَٚكٓخ نهٕٓحء

ٗكَ حن٘خد يَس أهَٖ ٔأغهق حنزخد رعي حََٜحفّ، نقي ٛوخٍ 

أٔ َلكوٌٕ ىقٛقوخ قويٍس عهوٗ طلهٛوم حنز٘وَ يوٍ  ،نيّٚ َذوَس فوٙ حنز٘وَ

هيل إٔٛحطٓى ٔكيٚؼٓى، ٚٔظطٛ  قوَحءطٓى ٔاٌ نوى ٚكوٍ ًنوك روخنعٍٛ 

ٔحنظووٙ ال طلظووخؽ يعووّ انووٗ حٓووظويحو  ،رَحٚوومقووش أٗووزّ رطَٚفزطَٚقووش 

 .خكخٓش حنهًْ  ٌْٔح حن٘خد كخٌ هخثسً 

نقووي غٛووَِ قَرووّ يووٍ هللا ٔٓووخعيطّ حَلٔقووخص حنظووٙ ٚق٠ووٛٓخ فووٙ 

حنًٔـي ي  حن٘وٛن "ٍؿوذ" عقوذ كوم ٛويس، كًوخ ُحٍِ يوَطٍٛ فوٙ 

ٗووقظّ حنظووٙ طقوو  فووٙ حنطووخرق حَلٔل نووُسْ حنزٛووض، فخٓووظطخع أٌ ٚوويكَ 

ططٕل عوٍ حنٔوخرق ٜٔٚوزَ عهوٗ حنوزيءٍٚ، ٚظلويع ٗٛخ١ُّٛ نسظَحص 

ٍ حنوويٍٚ يعووّ رقهٛووم يووٍ حنووظلسع ٔٚٔظسٔووَ يُووّ عووٍ حنكؼٛووَ يووٍ أيووٕ

 .ٔحنيَٛخ كٕنّ
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خ يُوٌ فظوَس قَٚزوش، ىعوخ فوٙ ٓوَِ حنيٍٚ ٗوٛجً عٍ نى ٚكٍ ٚعَف 

نه٘ٛن "ٍؿذ" ٔطًُٗ نّ ىٔحو حنٜلش ٔحنعخفٛش، ٔعخى نٛسكَ فٙ أيوَ 

ٚقٕنّ يٍ كيو، نقي ًٓ  ٕٛطّ  ٌْح حن٘خد حنٌ٘ ال ٕٚكٙ ٕٛطّ رًخ

نكُّ نى ٚظليع يعوّ ٓوٕٖ حنٛوٕو؛ حٓوًّ "ركوَ"  ،يٍ قزم فٙ حن٘خٍع

ٍرًوووخ قزوووم يطعوووى  ،نيٚوووّ يعوووَٝ أىٔحص كَٓرخثٛوووش أيوووخو حنك٘وووك

"حنلخٔ٘" أٔ أقَد، ٔركوم طؤكٛوي طَرطوّ عيقوش ٛويحقش يو  "عهوٙ" 

 .ٍٔفخقّ حنٌٍٚ ٚٔكٌُٕ فٙ حَلعهٗ

حنًٔـي ٔ"ركَ" كٛوغ طوٌكَ قط  أفكخٍِ حنظٙ طظقخفِ رٍٛ ٗٛن 

ًنوك فوٙ ٔقظوّ، كويع حنعطوذ فوٙ حنكَٓروخء  كٛ  نوى ٚويٍ ْ  ،حنًٌٚخع

عٍ حنعًم، كخٌ كٌنك انٗ أٌ قخو نٛسوظق حنزوخد  نكٍ حنًٌٚخع نى ٚظٕق ْ 

ي أٌ عوخىص ٔرعو ،خ كوخنقزَ ْخىثوخ كخنٜووَنهكَٓرخثٙ، ػى ٛخٍ ٛخيظً 

ِّ حنكَٓرخء نى ٚ رزطَٚخص ٚعًوم ح ، قي ٚكٌٕ ئِىً ًٜضحنأٔ  حنٓئء ُظ

َسويص ٔزئ أٌ طهك حنزطَٚوخص يظٓخنكوش ٚٔ ،رٓخ اًح يخ قطعض حنكَٓرخء

نًووٌٚخع نووّ حنكهًووش ُحل ٛووًض ح ٓووَٚعخ، نكووٍ حنكَٓرووخء عووخىص ٔيووخ

 .ٛٛذ رخنوَّأُ حنعهٛخ، ٔكؤَّ 

غَٛ ٔؿٓظوّ يوٍ غَفوش َٕيوّ انوٗ حن٠ًُويس حنًظٓخنكوش حنظوٙ ال 

َٛ، يوي ٚويِ حنظوٙ طٔظطٛ  أٌ طلًم ػقي اٟخفٛخ رـخَذ حنًٌٚخع حنٜوغ

 .ح فهى طـي اال حنٕٓحء ػى حنـيحٍ رظٜيعخطّطعَف ١َٚقٓخ ؿٛيً 
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 .."ركََٓقّ "

روٌنك  ٔنوى ٚكظو ِ  ،ْكٌح ٔؿي حنٜٕص ١َٚقّ نٛئ٘ فٙ ٍأٓوّ

ٔأهٌ ٚظهًْ نّ حنلـؾ ٔحَلعوٌحٍ نُٛوِع حنعٜوخرش ٔٚظؤكوي  ،رم طًخىٖ

ال فٓووٕ ٜٚوويق ٚيٚووّ حنظووٙ ط٘ووق حنٓووٕحء، ٔ ،ٗووٛخ١ُّٛ  ْ ِطوورعُٛٛووّ، نووى ُٚ 

 .كخؿش نُِع حنعٜخرش

 "..نقي عزغ يعك ٔكَكّ يٍ يكخَّ"

ََ يِحكّ"  "..حَِعٓخ ط

طئ٘ حَلٕٛحص رًُطقٛش طي  ىفخعخطّ، كٛغ طغٌص حن٘وٛخ١ٍٛ 

ٔطًكُووض يُووّ فووٙ نلذووش طووٕحٍٖ فٛٓووخ عقهووّ ٔطيٗووض  ،عهووٗ غ٠ووزّ

 َٔ   ٚيّٚ عهٗ حنعٜخرش ٔقزوم أٌ ٚلَكٓوخ نألعهوٗ أَقوٌِ أٔ َٟ اٍحىطّ، 

عهٗ حنزخد ؿعهظوّ ٚٔوظعٛي ٍرخ١وش ؿؤٗوّ، أعوخى  ١َقخصٌ أَقٌ يخ كٕنّ 

ٚيّٚ انٗ ؿخَزّٛ هخٓجظٍٛ ْٕٔ ٚظـّ انٗ حنزخد، ٓؤل حنطخٍق رٜٕص 

 :يظٕطَ قخثًي 

 !يٍ؟ -

 ."ؿخٍ  ٚخ "ٓعٛي ،أَخ "فَٚي" -
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حَظ٘هّ فظق حنزوخد يوٍ أفكوخٍِ حنًذهًوش ٔٗوٛخ١ُّٛ حنظوٙ طُظٓوِ  

ٔال  ،فووٙ ٗووٙء أ٘ فَٛووش نهعزووغ رَأٓووّ، طقووٕٖ كهًووخ حٍطخرووض َسٔووّ

 .أٔ ْكٌح ظٍ ،طغخىٍ ٍأّٓ أٔ ًٚٔعٓخ غَِٛ

 ."أْي.. طس٠م ٚخ أٓظخً "فَٚي -

 .ال.. ال.. ْكٌح أف٠م -

كوٙ ال ٜٚوطيو  ،عُّٛٛ عٍ "ٓعٛي" زعيَ قخنٓخ ْٕٔ ٚلخٔل أال ُٚ 

ٔكوخٌ  ،َذَِ ر٘ٙء يخ، عخٕ ؿٕحٍ طهك حن٘وقش يُوٌ طؤِؽ "فخ١ًوش"

ٍ حنذُوٌٕ رظهوك حن٘وقش ْٔوٕ ٚذو ،خًنك يٌُ يخ ِٚٚي عٍ ع٘وٍَٚ عخًيو

 ًٛ يوٕص ؿوخٍِ "رطوَّ"، ٔطعوي ْوٌِ  هوضْ خ فوٙ حَلٗوَٓ حنظوٙ طَ هٜٕ

أقووَد يووَس حقظووَد فٛٓووخ يووٍ طهووك حن٘ووقش، هووَؽ يووٍ أفكووخٍِ َٔسووٞ 

 :يوخٔفّ عهٗ حنيٍؽ ٔأكًم قخثًي 

 .ح اٌ ٗخء هللا حنغيحء عُي٘، ُُٓظذَ  رعي حنعَٜغيً  -

ف٘هض يلخٔالص "ٓعٛي" فٙ حنظًهٚ يٍ حنويعٕس، فقوي َـلوض 

كـووؾ حنـووخٍ ً٘ حَلٛووٕل حنقُخٔٚووش حنظووٙ ال ٚقزووم يعٓووخ ٍفووٞ ىعووٕس 

ًَ ًُ ؿخٍِ حننيٓظ٠خفش، رعي انلخف  ػوى طوٛقٍ يوٍ  ،حظقٍ قزَِم حنيعٕس ٗخك

 خد.اككخو غهق حنز
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ًْْ فٙ َسّٔ قوخثي "حنلًوي ,"، ٔطسقوي رٛيٚوّ حنعٜوخرش حنظوٙ 

خ حنًوٌٚخع ٔحَلفكوخٍ حنظوٙ عٓخ، طٕؿّ انوٗ غَفظوّ يظُخٓوًٛ أٔٗك أٌ ُِٚ

ْخؿًظووّ يُووٌ قهٛووم ئووظعُٛخ رخَلًكووخٍ ٔحَلٍٔحى حنظووٙ نقُووّ اٚخْووخ ايووخو 

 ".حنًٔـي حن٘ٛن "ٍؿذ

حنًسخٍقووش فووٙ كخنظووّ أٌ حإلَٔووخٌ ٚعووٖٛ فووٙ حن٠ووٕء ٔحنُٓووخٍ 

خ، فلٛخطوّ أيخ ْوٕ فوخنعكْ طًخًيو ،ٔٚهـؤ انٗ حنذيو حنٔخكٍ ٔقض حنُٕو

ََّ ظيو ىحيْ رًُٛخ فٙ َٕيّ ٚزَٜ َٖٔٚ؛ ٚعٖٛ أكويحػً  ئظٛقذخ  خ يو

وو ،رزع٠ووٓخ فووٙ حنًخٟووٙ ًٛ ٓووزذ  ،خ طًُووٗ نووٕ نووى ٚقووخرهٓىٔٚقخرووم أٗوخ

نزع٠ووٓى حَلًٖ ٔطهقووخِ يووٍ حنووزعٞ حٜهووَ، ٔاٌ كخَووض كهًووش حَلًٖ 

كهًش ُْٛش طعـِ عٍ ٔٛ  يخ ٓززّ نٓى، ًَٚ رٌكَٚخص أنًٛوش ٚعٌروّ 

ٓووّ ٔقووض َٕيووّ، اً ٚسووَٝ عقهووّ حنزووخ١ٍ رعَٟووٓخ فووٙ ٗخٗووخص ٍأ

حنٔٛطَس حنظخيش عهٗ كٕحّٓ ٔعهٗ يخ ٚعَّٟ، ٔٛخٍ ؿٓخىِ حنؼوخَٙ 

أٌ ٚـي فكَس يُخٓوزش ٚٔوظطٛ  يوٍ هينٓوخ ٔقوض حٓوظٛقخظّ أٌ ٚسٜوم 

 .رٍٛ هٛخالص حنًخٟٙ ًَٕٔرّ ٔرٍٛ حنلخَٟ

خ كٛغ ٛخٍ ػيػش أٚخو يظظخنٛش ٚٔظٛقع ارخٌ حنسـَ ٚظٜزذ عَقً 

ٔحنوووييخٍ ٚظووويحهم يووو  يخٟوووّٛ حنقَٚوووذ أٔ يخٟوووّٛ حنًهوووٕع رخنوووييخء 

طسخٛووٛم ٗووقظّ ٔٔؿووِٕ فووٙ َٕيووّ ٍأٖ  كخٟووَِ يعوويو حَلنووٕحٌ، نقووي

 ؿَٛحَّ.
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يظٕٓو٢ حنقخيوش  ،خ فوٙ حنوخئوش ٔحنع٘وٍٍَٚأٖ حنكَٓرخثٙ ٗخرً 

"عهٙ" حنٌ٘ حَظذَِ فٙ ٗ ناَٚٔق حنًٌٚخع ُٔٚخٔنّ  ،عَٚٞ حنكظسٍٛ

حنلًَٛ ٔٚعهق ٌٚرق حنكيد ًٔٛض عُي حنزخد، ٍأٖ حنًعهى "ٔكٛي" 

أيخو يـٍِِ، ٍأٖ أٓوَس حَلٓوظخً "فَٚوي" طظوٕحٍٖ فوٙ ٗوقظّ  خنلٕيٓ

ٍَ يوٍ حإلَوْ طظَٛوي روّ  نظَحقزّ يَحقزش نٜٛقش، ٍأٖ حنـًٛو  ٗوٛخ١ٛ

أٌ ٚوووَٚٓى يوووخ ًٚهوووك  -فوووٙ كخرٕٓوووّ  -فخٟوووطَ  ،ٔطُوووٕ٘ روووّ حن٘وووَ

نووٛـعهٓى ٚعووخٌَٕ يووٍ عووٌحد حنوويَٛخ،  ؛ٔٚووٕحؿٓٓى رُذَحطووّ حنًٔووًٕيش

ـِ ٍأٖ حنـًٛ  اال ح ًِ  يْ ن٘ٛن "ٍؿذ" حنٌ٘ نى ٚ  .ح فٙ أكييّنّ كٛ

نًٔوـي ٗ حنواُّٚٔٛ كم ًنك ُٕٛص حنًوئًٌ، فٛظٕٟوؤ ٔٚظٕؿوّ 

، ٜٚهٙ ٔٚـوخنْ حنظٙ حٓظغُٗ عُٓخ رعي عيس أٚخو ح عهٗ عٜخِيعظًيً 

ٔكيطوّ، قوٍَ رعوي ٗ نا فُٛٔٗ ًْٕيّ أٔ ٚظُخٓخْخ ػى ٚعٕى حن٘ٛن قهًٛي 

فقٚ عهّٛ  ،فًٍٛ كٕنَّٛحع َسٔٙ أٌ ٚزٕف نه٘ٛن رزعٞ ٗكٕكّ 

َٔٚطز٢ ر٘كم يخ ي  فقي حنًٌٚخع  ،رعي ٛيس حنع٘خء يخ َٚحِ فٙ َٕيّ

حنٌ٘ طيٗٗ كَيخى َؼَِ حنٕٓحء، حٓظً  انٛوّ حن٘وٛن روي يقخ١عوش ٔيوخ 

 :أٌ حَظٓٗ قخل

ٍَ يٍ "ركَ" أٔ غٛوَِ ٓوٕءً  - ، حأَخ أعٖٛ ُْخ يٌُ ٓز  ُٕٓحص، ٔنى أ

ٔحنع٘وَس، فقو٢ ىحٔو عهوٗ أْم حنلوٙ أَوخّ ١ٛزوٌٕ َٚحعوٌٕ حنـٛوَس 

 .ًكَ هللا ٔكخفع عهٗ حنٜيس، ٔٓظظيٗٗ طهك حَلفكخٍ ٔحنكٕحرْٛ
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َُٓق؟ -  !ٔيخًح ر٘ؤٌ حنَحىٕٚ حنٌ٘ 

 نٛزعي طهك حن٘كٕ  حنظٙ طَطقٙ نٛطهق عهٛٓوخ نى ٚـي حن٘ٛن كًي 

خ اال يٜخٍكش "ٓعٛي" رزعٞ يخ ًٓعّ، ٔيخ ًٓعّ قوي ٚلظًوم أْٔخيً 

 :خلحنٜيق أٔ عييّ، كٔى أيَِ ٔق

حًٓ  ٚخ رُٙ، كًخ قهض نك أَوخ أعوٖٛ ُْوخ يُوٌ ُيوٍ، ٔٓوًعض عوٍ  -

ًَ حن٘قش حنظٙ طٔكُٓخ كييً  أٔ أٍٖ رعُٛوٙ  ح، نكُُوٙ نوى أىههٓوخ قو٢خ كؼٛو

 .، قي ٚكٌٕ نيٖ حنًعهى "ٔكٛي" أٔ"ركَ" رعٞ حنلقخثقٗٛجًخ

هَؿوووخ يوووٍ حنًٔوووـي ٔحن٘وووٛن ٚوزوووَِ عوووٍ حنعيقوووش حنعـٛزوووش 

ٓوووخكٍ حن٘وووقش حنقووويٚى، فقوووي  ؛حنظوووٙ ؿًعوووض روووٍٛ "ركوووَ" ٔ"رطوووَّ"

خ ٍغوووى ًٓوووخ ٛووويحقش فَٚووويس، ٚق٠وووٛخٌ حنكؼٛوووَ يوووٍ حنٕقوووض يعًوووظؿًع

أهوووٌ ٚوووَىى  ،يوووٍ ًنوووك خثوووّحَظٓفوووخٍق حنٔوووٍ حنكزٛوووَ رًُٛٓوووخ، ٔرعوووي 

 ًً خ روووخنقَآٌ حنكوووَٚى ٔحَلكخىٚوووغ حن٘وووَٚسش؛ نُٛٓٛوووّ عوووٍ كييوووخ يووويع

حن٘وووك فوووًٍٛ كٕنوووّ يوووٍ أٗووووخٙ نوووى ٚـٓووؤَح رٔوووٕء أٔ ٟوووٍَ، 

ٚعوووخٔى حنظسكٛوووَ فوووٙ حقظوووَحف حنًعهوووى "ٔكٛوووي" كًوووخ حقظوووَف عهٛوووّ أٌ 

ٔٚظوووَ   ،روووؤٌ ٚ٘وووخٍ  ١ووويد حنـخيعوووش حَلٍرعوووش فوووٙ ٗوووقش حنٔوووطق

 ًَ ح؛ ٓوووٛقم ػًوووٍ حإلٚـوووخٍ طهوووك حن٘وووقش حنًَٚزوووش ٔٓوووٛـي فوووٙ ًنوووك هٛووو

  .نظّٔٓٛـي أٛيقخء ٚوَؿَّٕ يٍ عِ
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 َّ ح عهووووٗ يعووووَٝ قزووووم أٌ ٕٚحفووووق "ٓووووعٛي" أٔ ٚووووَفٞ يوووو

ٔأهزوووووَِ أَوووووّ  ،ٛوووووش فُوووووخىٖ حن٘وووووٛن عهوووووٗ "ركوووووَ"حَلىٔحص حنكَٓر

 .َٚٚيِ فٙ أيَ يخ

ٟٔٔووعًٓخ أيووخو  ،أك٠ووَ "ٟووٛخء" يقعوويٍٚ نه٘ووٛن ٔٛووخكزّ

حنًعووَٝ ١ٔهووذ يًُٓووخ "ركووَ" أٌ ٚـهٔووخ كووٙ ُٚظٓووٙ يووٍ حنعًٛووم 

 :ٔٚقُعّ رخنَ٘حء، ؿهٔخ فٔؤل "ٓعٛي" حن٘ٛن

 !نَى حإلكَحؽ  ٚخ ٗٛن "ٍؿذ"؟ -

 .أقَٜ ١َٚق طيفٍ رّ حن٘كٕ  ،حنًٕحؿٓش ٚخ رُٙ -

خ، ْٔووٕ ٚؼووق فٛووّ انووٗ كووخٌ حن٘ووٛن كعخىطووّ يلقًووفقووي  نووى ٚعهووقْ 

يًووخ ؿعووم ٗووٛخ١ُّٛ  ،يطهقووش رووي كووئى رووم ٚؼووق فٛووّ ػقووشً  ،كووي كزٛووَ

ٍ قَٚووووذ أٔ رعٛووووي، ٚـٓووووم كٛوووو  ٔأكييووووّ ال طظعووووَٝ نه٘ووووٛن يوووو

ٔٚسكوووووَ فوووووٙ ٓوووووئحل يُخٓوووووذ ٔقزوووووم أٌ ٚـوووووي  "ركوووووَ"، ٓوووووٕٛحؿّ

َٚكوووذ رًٓوووخ فوووٙ َزوووَس طوظهووو   ّحنٔوووئحل حنًُخٓوووذ ٓوووً  ٛوووٕط

 :حنظٙ ًٓعٓخ فٙ ٗقظّ خ عٍ حنُزَسطًخيً 

 "...ٔهللا حنًعَٝ ٍَٕ ٚخ ٗٛن "ٍؿذ -
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َّ  ،حَظٓووووٕح يووووٍ كهًووووخص حنظَكٛووووذ "ركووووَ" أٌ ٚ٘ووووَرخ  فؤٛوووو

 ُٓ ًوووخ ٟوووٛسخِ ٔطهوووك حنًوووَس حَلٔنوووٗ حنظوووٙ ٚ٘وووَف يلهَوووّ ٗوووٛجخ يوووخ، ف

"ٓوووووعٛي"، رعوووووي ىقوووووخثق ؿوووووخء "كوووووٕىس" عخيوووووم حنًقٓوووووٗ رخن٘وووووخ٘ 

ٔحنقٓووووٕس ٟٔٔوووو  ٛووووُٛٛش حنً٘وووؤَرخص عهووووٗ ي٠ُوووويس ريٓووووظٛكٛش 

 .َٛس رُٛٓى ٔحََٜفٛغ

 ًٓ ال ٚعوَف كٛو  ٚزويأ، فوخهظيف َزوَس  ،خ رٍٛ أفكوخٍِيخُحل طخث

حنٜٕص ٚيل عهٗ ٗٛجٍٛ ال ػخنغ نًٓخ؛ ايوخ أَوّ ٓوَق حنًوٌٚخع نٔوزذ 

كويو حن٘وٛن عوٍ حن٘ووقش ٛولش  أٔ ،يوخ ٔكوخٌ ٚو٘وٗ أٌ ٚك٘و  أيووَِ

ٚقزم حنَأ٘ حنؼوخَٙ أٔ ال َٚٚوي  ركَ" هخف يٍ طٕحؿيِ فٛٓخ، نكُّ الٔ"

 .ٔقزم أٌ ًٚٛم َلكي حنَأٍٚٛ كيع يخ كخٌ ٚو٘خِ ،ًنك

 "..حن٘ٛن "ٍؿذ" يظآيَ يعٓى"

 "..ٓٛقُعخَك أَك يـٌُٕ"

 "..ٓٛـعيَك طو٘ٗ حن٘قش"

نكُّ نى ٚكٍ نٛعهى  ،ٗعَ حن٘ٛن رخنلَٛس حنظٙ طعٜ  ري"ٓعٛي"

ٗٛخ١ُّٛ فٙ طهك حنهلذش، فزيأ ٚظليع فوٙ حَليوَ  -ٟهظّ  -االو ْيطّ 

 :حنٌ٘ ؿخإٔح يٍ أؿهّ قخثي
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ٚخ "ركَ"، أَض أكؼَ يٍ ؿهْ ي  "رطَّ"، كًوخ ٍُطوّ فوٙ ٗوقظّ  -

 ًَ  فٙ يَس أٌ عُيِ ٍحىٕٚ فٙ حنٜخنش؟ ح، أنى طهلعْ كؼٛ

 !ٍحىٕٚ -
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 -( بكز) -

ٛووخٍ عووى "رطووَّ" ٚيكقووّ فووٙ َٕيووّ يُووٌ ُحٍ  ال ٚعهووى نووىَ 

"ٓعٛي" إلٛيف عطم حنكَٓرخء، أكيو ٚ٘عَ فٙ أػُخء ٍإٚظٓوخ أَٓوخ 

كقٛقٛووش رظسخٛووٛم ىقٛقووش يهًٕٓووش، ٔنووٕال أَووّ ٚووئيٍ أٌ حَليووٕحص ال 

ٔنذووٍ أٌ يووخ  ،نقووخل اٌ عووى "رطووَّ" كووٙ ،ٚعووٕىٌٔ اال ٚووٕو حنزعووغ

 .َٚحِ كقٛقش ال يـَى أكيو

حن٘وووقش، ٔطوووخٍس ٚطهوووذ يُوووّ طلوووٌَٚ طوووخٍس ٚلوووٌٍِ يوووٍ ىهوووٕل 

خ عووٍ حنَؿووم حنطٛووذ حنووٌ٘ ٛووخىقّ خ ٚكووٌٕ يوظهسًوو"ٓووعٛي"، ٔأكٛخًَوو

ٓووُٕحص؛ ٔؿٓووّ ٗووخكذ ٔعُٛووخِ رخٍُطووخٌ ٚطغووٗ عهًٛٓووخ نووٌٕ حنووييخء 

خ ٚظعوويٖ عهٛووّ رخن٠ووَد أٔ ٚلووخٔل ٔأكٛخًَوو ،ٔٛووٕطّ يوٛوو ، ٚٓوويىِ

 .قظهّ

ٍأٖ فٙ عيى يٍ حَلكيو ٔحنكٕحرْٛ "ٓوعٛي" أ٠ٚوخ رعٜوخرظّ 

حنٔووٕىحء طظقطووَ يُٓووخ حنووييخء، ٍأٖ "رطووَّ" رٓٛجووش ر٘ووعش يقز٠ووش 

ُٖٚٓ فٙ نلى "ٓعٛي"، ٔفٙ كخرّٕ آهَ ٍأٖ َسّٔ ٚقو  فوٕق ؿؼوش 

ٌٚ "رطووَّ"  يَ "ٓووعٛي"، ٔفووٙ أكووي حَلٍكووخٌ قُِّٛوو نووٗ اٚ٘ووزّٓ  أٔ ٗووو

  .يقعي ه٘زٙ قيٚى رؤغيل كيٚيٚش
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 َّٕ  ،١ٔخنزّ رخالعظَحف ف ر٘ٙء يخ فٙ ٚيِحقظَد يُّ "ركَ" ٔن

 ،ىِ ٔٓزّ ٔؿَكّ رًخ فٙ ٚيِ عيس ؿَحف غخثَس فٙ ٔؿّٓ ٔؿٔويِْي

ل طهك حالرظٔٔحنعـُٕ نى ُٚ   خيش حن٘خيظش حنظٙ كسَص فٙ ٔؿّٓ.ِِ

قخو "ٓعٛي" يٍ يٕطّ، طُِف ىيخإِ فٙ يٕحٟ  عيٚيس.. طـًوي 

"ركَ" فٙ يٕٟعّ عُييخ ٍأٖ يخ كخٌ ٚوظزت هه  حنعٜخرش؛ عُٛخٌ 

ٔغ٠ذ، رعي نلذخص يوَص ه٠َحٔحٌ رَحقظخٌ طُذَحٌ نّ فٙ يقض 

 ًَ ًٍ عهووٗ "ركووَ" ىْوو ظزعووّ أٛووخرعّ فٛوويِ ح طح ٔؿووي ٓوويكّ ٚظلووٕل غزووخ

  فٌٍحعّ.

ِ ٚظلهووم، ٔعُووييخ حهظسووٗ ًٍحعٛووّ رُذَحطووّ حنسِعووش ؿٔوويَ   َ خرَ طوو

خ فوٙ حنعوَق، ٚظطهو  انوٗ خ عهوٗ ٓوََِٚ غخٍقًؤكظسّٛ َٛم ئوظٛقذً 

 أع٠خثّ ٔٚطًجٍ أَٓخ يوخ ُحنوض يٕؿوٕىس ٔنوى طظزووَ، نقوي ٛويَّق أَوّ

 .ٚظيٗٗ ٔٗعَ رـٔيِ ُٚيػَ ٍٔٚيح ٍٔٚيح

أفٜق نه٘ٛن "ٍؿذ" عٍ طهك حَلكيو حنًِعـش حنظٙ ططخٍىِ 

خ َل٘ يًخ قٛم، اً كوخٌ يٌُ عيس أٚخو، ٔٚزئ أٌ "ٓعٛي" نى ٚكٍ يُٜظً 

  ..ًّْ حَلٔل ٔحَلٔكي حنًٌٚخع ٔيَِٜٛ
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ْٕ ال ٚويٍ٘ ٗوٛجخ عوٍ حنًوٌٚخع، ٔنوى ٚٔوًعّ ٔنوٕ يوَس ٔحكويس 

 "رطَّ"، ٔكًوخ ٚوٌكَ فقوي كوخٌ حنعـوُٕ ٚٓوٕٖ حنٜوًضعُييخ ُحٍ 

ٗ نووافًووخ كخؿظووّ انووٗ يووٌٚخع؟! ال ٚٓووظى رخَلهزووخٍ أٔ ٚٔووظً   ٔحنٓووئء،

 َلغخَٙ أٔ حنًزخٍٚخص حنَٚخٟٛش.ح

خ، ال ٚعهوى عى "رطَّ" نى ٚكٍ ًٚهك يوٌٚخعً ظٛقٍ أٌ ٗزّ ي ْٕ

ح يووٍ نووّ رٔووَقش ٗووٙء نووى ٚكووٍ يٕؿووٕىً  اٌ كووخٌ فووٙ ٓووئحنًٓخ حطٓووخوٌ 

أٌ حن٘ووقش قووي عووخىص َلالعٛزٓووخ حنقيًٚووش، طهووك  ٗووعَكُووّ حَلٓووخّ، ن

 .حَلالعٛذ ٔحنعَٔٝ حنظٙ حٓظطخع عى "رطَّ" حنظعخٖٚ يعٓخ

يخ ٚعظًم فٙ أعًخقّ، فٕٓ ٚعهوى  طقزم حنكيو فٙ يِحف ٚوسٙ رّ

أٌ حن٘ووٛن "ٍؿووذ" ال ٚٔووعٗ اال فووٙ حنوٛووَ، ٔٚقووٕل يووخ ٚسكووَ فٛووّ 

"ٓعٛي" نٍ طـعهّ رَٜحكش يظُخْٛش، كًخ أَّ أهطؤ كٍٛ ظٍ أٌ كخل 

ح يٍ اهزخًٍْوخ رًوخ ٚعَفوّ ٟلٛش نظهك حن٘قش ٔأفخعٛهٓخ؛ نٌح نى ٚـي ريً 

ًٛٓووخ حَلًٌ عووٍ طهووك حن٘ووقش، ٔقووي ٗووعَ أَووّ فعووم حنٜووٕحد اً ٔؿووي ف

 ،رعوٞ حنًٕحقو  ك٠وَْخ رُسٔوّ ٔعخٛوَْخ، حنًٜغٛش نكم يخ قخنوّ

 .ٔحنزعٞ حٜهَ َقهٓخ نٓى عٍ نٔخٌ عى "رطَّ
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ْٕ ال ٌٚكَ  ،َّ" نهًَس حَلٔنٗيٌُ طٔ  ُٕٓحص ُحٍ عى "رط

ٓزذ حنِٚخٍس نكُّ فعهٓخ، أؿهّٔ فٙ حنٜخنش ًْٔذ انوٗ حنًطوزن نٛعوي 

 َّْ حن٘خ٘، ٔرًُٛخ ٚـهْ ٔكيِ ٗعَ رلَكش ٔكوؤٌ أكويْى ٚظٔوهم، أكو

أٔ روطٕحطووّ حنٓخىثووش ٔٓووً  أَسخٓووّ حنؼقٛهووش، ُْووخ  ٍؿووم ػخنووغ يعٓووى 

  حيَأس.

" فووٙ نووى ٚذووٍ أٌ حنسخٓووق "يلًووٕى" قووي ٚوو١ٍٕ عووى "رطووَّ

أعًخنّ حنًُ٘ٛش ٔٚقيو نّ اكيٖ حنعخَْحص حنيطٙ ٚٔظ٠وٛسٍٓ، نكوٍ ال 

خ أٌ ٚوَٖ فظوخس عخٍٚوش أٔ خ يظٕقعً كم آهَ ٕٖٓ ًنك؛ نٌح حنظسض َٓٚعً 

ََ  ،خقم َٜ  عخٍٚش نكُّ نى ٚـي ٗٛجً عهٗ حَل أكويًح، طكوٍَ حَليوَ  نى ٚ

يقعي آهَ ٚك٘و  حنًكوخٌ ٗ نا عيس يَحص فغَٛ يٕٟ  ؿهّٕٓ يُظقًي 

عوّ كوٙ ُٚلُوٙ رـٌ، ْٔوٕ حنوطٕحص ٔحَلَسخّ صؤطٙ يُّ ٕٛٚحنٌ٘ 

طلظوّ اال حنٓوٕحء حنوٌ٘ ال ٚظلًوم  نوى ٚـويْ عهٗ حنًقعوي حنًٕحِؿوّ ٚـهْ 

  .رؤ٘ ٗكم يٍ حَلٗكخل َُّٔ

هَؿووض يووٍ فًووّ ٛووٛلش ي٠وولكش ٍٔفووَف رٛيٚووّ رلَكووش ال 

 ًَ ح عهووٗ حَلٍٝ، ال ٚوويٍ٘ أ٘ ٗووعٍٕ قووي اٍحىٚووش انووٗ أٌ حٓووظقَ أهٛوو

َلَّ طؤكوي رعُٛٛوّ يوٍ حنًقعوي ٔنًٔوّ رٛيٚوّ قزوم أٌ طًهك يُّ؛ حنوٕف 

ٚـهْ، أو حنوـم يٍ ٔقٕف عى "رطَّ" أيخيّ ْٕٔ ٚلًم ٛوسلش 

 .عهٛٓخ قيكٍٛ يٍ حن٘خ٘
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ٗ نووانًووق فووٙ عُٛووٙ حنعـووُٕ َذووَس غَٚزووش قووي طكووٌٕ أقووَد 

رم ٓلذ ١خٔنوش ٛوغَٛس طقو  عهوٗ  ،عٍ أ٘ ٗٙء ّنظسٓى.. نى ٚٔؤنح

ّ ػى يي ٚويِ ٚٔوخعي "ركوَ" عهوٗ ػيػش قٕحثى ٍفٛعش ٟٔٔ  عهٛٓخ كًه

 .حنُٕٓٝ

ؿهْ رعي أٌ أككى قز٠ظّٛ عهٗ حنًقعي كوٙ ال ٚلويع يعوّ يوخ 

وو ََ كوويع يُووٌ قهٛووم، ٔف٠َّ عووى "رطووَّ" فووٙ أػُووخء ٗووَد  م أال ٚوزوو

 حن٘خ٘ ر٘ٙء. 

طكٍَص حنِٚخٍحص ٔنى ٚ٘عَ ر٘ٙء يَٚذ اال اًح ؿهوْ ٔكويِ 

حنزٜوَ٘ حنوٌ٘ فٙ حنٜوخنش، ٔكوؤٌ حنعـوُٕ ًُٚو  حنظوْٕى حنٔوًعٙ أٔ 

خ ٚكوووٌٕ َسووْ حنوطوووٕحص حنًظٔووههش ٔحَلَسوووخّ حنؼقٛهووش حنيْؼوووش، أكٛخًَوو

ح ًْٚٓ فٙ أًَّ، ٔأكؼَ يٍ يَس الكع خ أهَٖ ٚ٘عَ كؤٌ أكيً ٔأكٛخًَ 

طغَٛحص طظطوَأ عهوٗ حنـويٍحٌ؛ ٗوقٕق طظغٛوَ يٕحٟوعٓخ قوي طظٔو  أٔ 

ط٠ٛق، ىٍؿش نوٌٕ حنطويء  طظغٛوَ رظغٛوَ كخنظوّ حنُسٔوٛش، ٔنوى ٚويٍ  

َ اال رعي أٌ ٛخٍف عى "رطَّ" رًخ ٚ٘عَ روّ أٔ ٚوَحِ فوٙ ٌْح حَلي

 .حنًكخٌ
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حنعـووووُٕ أٌ حنٔووووكَ قووووي َسووووي،  فووووٙ اكوووويٖ حنًووووَحص ٔؿووووي

أٔ أٌ ٚطهوووووذ يُوووووّ  ،خنٜووووويٚقّ حن٘وووووخد ٗوووووٛجُ  أال ٚقووووويوَ  خٔحٓوووووظلٛ

نًكوووخٌ، ح فووٙ ححنووٌْخد الرظٛووخع حنٔوووكَ؛ نووٌح حٓوويظؤًَّ ٔطَكوووّ ٔكٛوويً 

  ٔكخٌ ًنك قزم أٌ ٚظٜخٍكخ.

حن٘وووؤَى، كووووم يووووخ ٚظووووٌكَِ أَووووّ كووووخٌ كٛوووو  روووويأ  ال ٚوووويٍ٘

ٚلًهووق فووٙ حنـوويحٍ حنًٕحؿووّ نووّ نٛظغٛووَ رووّ حنًكووخٌ ٔٚـووي َسٔووّ فووٙ 

يقزوووَس أٓوووَطّ ٚووويفٍ أروووخِ ٔٚزكوووٙ عهٛوووّ، حنظسخٛوووٛم كقٛقٛوووش كًوووخ 

ُٚزغوووٙ َل٘ كووويع ٔحقعوووٙ ًٚوووَ روووّ حإلَٔوووخٌ؛ ٚ٘وووعَ رييٕعوووّ طزهوووم 

ٔؿُظٛووّ، ٚلووْ رخَلٚووي٘ حنظووٙ طَرووض عهووٗ كظسٛووّ ٔٚٔووً  أٛووٕحص 

نزووووّ رخنظًخٓووووك، نووووى ٚظقووووخعْ أكووووي حنًعووووخٍف عووووٍ أٛوووولخرٓخ ططخ

 .ك٠ٍٕ حنيفٍ أٔ حنيعخء نٕحنيِ رخنَكًش ٔحنغسَحٌ

ّ هووَؽ يووٍ كهووى حنٛقذووش أٔ كخٛعهووٗ ٚووي عووى "رطووَّ" ٔٛوو

ُحنض ىيٕعّ طٔٛم  حنَإٚش حنًٔزقش أٔ أٚخ يخ كخٌ فّٛ يٌُ نلذخص، يخ

ْٔووٕ نووى ٚلوويى يٕقسووّ يًووخ ٍأٖ، ٔقظٓووخ عهووى حنعـووُٕ أٌ حن٘ووقش أٔ 

قي طًكُٕح يٍ حن٘خد.. طوٌكَ أَوّ طَكوّ رًسوَىِ يوَحص عيٚويس  قخ١ُٛٓخ

فظعووَف حنًكووخٌ عهووٗ َقووخ١ ٟووعسّ ٔأهووٌ ُٚظٓووِ حنسووَٙ نهُٛووم يُووّ، 

نوى ٚوزوَِ  طٜخٍكخ ٔأهزَِ "ركَ" ركؼَٛ يًخ يَ رّ فٙ حنًكوخٌ نكُوّ

 .عٍ ٔفخس ٔحنيِ حنًْٕٛش
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ٔرخنًقخرم أهزَِ حنعـُٕ عٍ طخٍٚوّ حنلخفم ي  حنًكخٌ ٔكٛ  

خ يٍ طهك حنكٛخَوخص حنظوٙ طعوٖٛ رخن٘وقش، ٔأَوّ ٚلوخٔل أٌ أكٛخًَ أَّ ٚسَ 

ٔقوخل نكُوّ ال ٚٔوظطٛ  طلًوم طزعوخص ًنوك،  ،ٚكٌٕ حنعقزش فٙ ١َٚقٓى

 غَٛ نكُُض فٙ هزَ كخٌ يٌُ ُيٍ"."نٕال  أٚٓخ حن٘خد حنٜ نّ:

كٛوو  نووي"ركَ" أال ٜٚوويق فقووي عخٛووَ رُسٔووّ رعووٞ حنغَحثووذ 

ـووُٕ ٚكووخى ٚقظووَد يووٍ نكووٍ يووخ ٚقٕنووّ حنع ،حنظووٙ طلوويع؛ ٍأٖ ٔٓووً 

يوٕص حنكؼٛوَ يوٍ  حنوَحفخص؛ ٓوخكَ قويٚى عوخٕ رخنًكوخٌ ٔطٔوزذ فوٙ

"رطَّ" حَلكزَ، ٔقي حٓظطخعٕح حنُٛم يٍ ٌْح  ٕيُٓى أه ،أْم حنلٙ

كٛسًوخ ٚ٘وخء  نكُّ طَ  اٍػّ ٚـوٕل فوٙ حنعقوخٍ ،حنيؿخل ٔحنق٠خء عهّٛ

اٍع ٚعزوووغ روووخنعقٕل ٔٚوووْٕى حنلوووٕحّ، نوووى  ،ٔال ٚٔوووظطٛ  يغخىٍطوووّ

ٔنى ٚوزوَِ حنكؼٛوَ عوٍ حنٔوخكَ  ،كُّ ٌْح حإلٍع أٔ كقٛقظّٕٟٚق نّ 

 .أٔ حنكٛسٛش حنظٙ طى رٓخ حنق٠خء عهّٛ

حنـيَٚ رخنٌكَ أٌ حنَإٚش حنظٙ ٍحٔىطوّ عوخٕ أكويحػٓخ رعوي أٚوخو 

، ٕٚيٓوخ ٔحنوييٕع َسْ حنً٘وخعَ ،ري َقٜخٌ؛ َسْ حَلىعٛش ٔحنٕؿِٕ

ٔحكظسووٗ رًـخنٔووش  ،أقٔووى "ركووَ" أال ٚوويهم طهووك حن٘ووقش يووَس أهووَٖ

  .أٔ أيخو يعَٝ حَلىٔحص حنكَٓرخثٛشحنعـُٕ فٙ حنًقٓٗ 
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 َُ رقًّٔ ٔىهم حن٘قش غَٛ يَس، نكُّ قي حطسق ي  حنَؿم  ٍْ نى ٚز

ٔرٌٓح كخٌ ٚطَق حنزخد ُٔٚظذَ أيخيّ ر٠و   ،أال ٚظَكّ ٚـهْ ٔكيِ

 .اعيحى حن٘خ٘ أٔ حنقٕٓس ػى ٚيهم ىقخثق كظٗ ُٚظٓٙ حنَؿم يٍ

قييوووّ حنًووويهم ٚ٘وووعَ ر٘وووعَٛحص ؿٔووويِ رًـوووَى أٌ طظـوووخُٔ 

طُظٜوووذ ٔطغًوووَِ ي٘وووخعَ غَٚزوووش ال ٚٔوووظطٛ  أٌ ٚلووويىْخ، ٔكهًوووخ 

نكُوووّ ٚعوووٕى يووويفٕعخ رخنَغزوووش فوووٙ  ،ٍكوووم عخْوووي َسٔوووّ أال ٚعوووٕى

خ يووووٍ كووووؤٌ ٚووووَٖ كوووويػً  ،حنوووووٕٝ عزووووَ أيووووٍٕ هخٍقووووش غَحثزٛووووش

حنًٔوووظقزم كًوووخ ٍأٖ ٔفوووخس أرٛوووّ، نكوووٍ يووو  طٕحؿوووي عوووى "رطوووَّ" 

وو ًً يـووَى ي٘ووخعَ هسٛووش ٔهووٕف  ،غَٚووذ خ نووى ٚلوويع ٗووٙءٌ يعووّ ىحث

 .يٍ حنًـٕٓل

ًحص يوووَس فوووٙ أػُوووخء يـخنٔوووظّ َلٛووويقخثّ ىفووو  حنلووويٚغ انوووٗ 

فقووخو كووم يووٍ نيٚووّ قٜووش  ،ىفووش حنغَحثووذ ٔأهزووخٍ حنـووخٌ ٔحَلٗووزخف

خٔنٌٕ ػوووى ٚظُووو ،عَفٓوووخ يوووٍ هخنظوووّ أٔ ؿيطوووّ رقٜوووٓخ عهوووٗ أٓوووًخعّ

  .طهك حنقٜٚ رخنُقي ٔحنٔوَٚش
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رظـَرووووش ي٘ووووخرٓش ٔقووووي نقووووي أٍحى قزووووم أٌ ٚعووووَفٓى أٌ ًٚووووَ 

كخَوووض ٗوووقش "رطوووَّ" رًؼخروووش كُوووِ فوووٙ ًنوووك حنٜووويى، أٍحى يوووٍ 

هينٓوووخ أٌ ٚوظزوووَ ٗوووـخعظّ ٔػزخطوووّ حنُسٔوووٙ، فعهوووٗ أقوووم طقووويَٚ ْوووٕ 

ٓوووٛكٌٕ عهوووٗ حٓوووظعيحى نلوووئع ٗوووٙء، فخنظـوووخٍد حنظوووٙ يوووَ رٓوووخ 

أٔ ٚعهووى أٌ يووخ ٓووًَٛ رووّ  ،ٔقظٓووخنٓووخ خ نووى ٚكووٍ عهووٗ حٓووظعيحى ٓووخرقً 

 ظعٌٛ رخ, كهًخ ٍٔى ًكَِ.ٌ٘ ُٚٔٚيٍؽ طلض حنًًٔٗ حن

ح ٔطقيو نظؤىٚش حاليظلخٌ ١هذ يٍ حنعـوُٕ ٔعُييخ ٛخٍ ئظعيً 

 ًَ ح أٌ ٚظَكووّ ٔكوويِ فووٙ حن٘ووقش اال أٌ حنَؿووم أهزووَِ أٌ فووٙ ًنووك هطوو

عهّٛ، كٛغ حكظ٘سض حن٘قش أٔ قخ١ُْٕخ َقخ١ ٟعسّ ٔقي ٜٚوخد عقهوّ 

رهٕػش، فظَحؿ  ٔأٚقٍ أَوّ يوٍ حَلف٠وم طوَ  حنغًوٕٝ حنًلو٢ٛ روٌنك 

 .عخنى ٔٗؤَّ، ٔكًي هللا أَّ نى ٚو٢ رخنقهى كهًش فٙ ًنك حاليظلخٌحن

 ًَ َُ عوٍ كقٛقووش حن٘وقش ٔيوخ فٛٓوخ رويحف  يووٍ كؼٛو ح يوخ ٓوؤل حنعـوٕ

حنس٠ٕل، أُؿٛذ عٍ رعٞ حَلٓجهش ٔىفٍ حنوزعٞ يُٓوخ يو  حنعـوُٕ، 

قووي أٌ قووٚ عهووٗ حنعـووُٕ ٍإٚووخِ حنًٔووزقش أهزووَِ حَلهٛووَ أَووّ "ٔرعووي 

حن٘وقش.. ٔىعوى قيٍطوّ عهوٗ حالٓوظًَحٍ أؿزَ عهٗ حنظعخٖٚ ي  يخ فوٙ 

ػى أهزَِ رعي ًنك عًوخ ٚعَفوّ يوٍ طوخٍٚن طهوك حن٘وقش  ،اًٚخَّ رخنَد"

 ."قزم أٌ ٚ٘ظَ٘ حنزٛض ٔحني حنًعهى "ٔكٛي
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رعووووي يووووٕص عووووى "رطووووَّ" هووووخٝ غًووووخٍ حاليظلووووخٌ يووووٍ 

ٔيوووٍ كٔوووٍ كذوووّ أٌ حنًعهوووى "ٔكٛوووي" كوووخٌ يعوووّ  ،ىٌٔ حٓوووظعيحى

اال أٌ كهًٛٓووخ قوووي َٔوووٛخ  فٕؿووي يوووٍ ٚ٘ووخٍكّ طهوووك حنظـَرووش حنًسِعوووش

ََّ  ،رعوووي أٌ هَؿوووخ يوووٍ حنكُٛٔوووش ح روووّ يـوووَى أْٔوووخو أٔ ٔكوووؤٌ يوووخ يووو

كهووووى، نكًُٓووووخ نووووى ٚقَرووووخ طهووووك حن٘ووووقش يووووَس أهووووَٖ انووووٗ أٌ ؿووووخء 

"ٓوووعٛي" نٛٔوووكُٓخ ٔٗوووخءص حَلقووويحٍ أٌ ٚعوووٕى "ركوووَ" انٛٓوووخ نًٛوووَ 

  .أٔ رع٠ٓخ رظـَرش أهَٛس أعخىص نّ ًكَٚخطّ

يغخيَحطّ، ٔأهزَْى  ركم حَظٓٗ "ركَ" يٍ َٓى يخ ٌٚكَِ يٍ 

يخ ٚعَف ىًَٔخ حنوٕٝ فٙ طـَرظّ حَلهَٛس، ٍأٖ فٙ عُٛوٙ حن٘وٛن 

"ٍؿووذ" َذووَحص كٛخىٚووش ال طكووٌد أٔ طٜوويق، اًَووخ ٗووٙء رووٍٛ ْووٌح 

ال ٚ٘ووٙ يووخ ٚذٓووَ يووٍ  ،خخ ٛووخيظً ًٔح ، أيووخ حن٘ووخد فقووي كووخٌ غخي٠ًوو

ٔؿّٓ ر٘ٙء، ٔكوؤٌ طهوك حنعٜوخرش طغطوٙ عُٛٛوّ ٔأًَٛوّ، نكوٍ نٔوخَّ 

 :كّ يظٔخثًي كَ ٔقي كَ

 !طقٜي أٌ حن٘قش ئكَٕش رخنـخٌ؟أ -

حنلقٛقوش يـوَىس يوٍ حنظٕٓٚوم،  ، قوي ٚكوٌٕيهوٚ ر٢ٛٔ ٓوخًؽ

ٔاٌ كوخٌ ٚوَؿق ْوٌح حنوَأ٘،  ،فهى ٚوزَِ "رطَّ" عٍ كقٛقش حن٘وقش

 .ٔطٕق  أٌ ٚٔخعيْى حن٘ٛن "ٍؿذ" فٙ فٓى كقٛقش ٌْح حَليَ
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 -( سعٍذ) -

غَحثزٛوش يوَ رٓوخ أٔ َٖٚ أٌ يعذى يخ ٍٔحِ "ركَ" يٍ أكيحع 

ًٓعٓخ قي طكٌٕ يهسقش يٍ ٔكٙ هٛخنّ نٛيحٍ٘ رٓخ َٓقظّ نهًوٌٚخع، أٔ 

طظٕحفق رطَٚقش يخ ي  يخ أُهزَ رّ فٙ ُٚخٍطّ نـخٍِ حَلٓوظخً "فَٚوي"، 

 .ٔ ق٠خثّ رعٞ حنٕقض ي  ٌِْ حَلَٓسنى ٚوزًَْخ رظهك حنِٚخٍس أ

فسوووظق  ،١وووَق روووخد حنـوووخٍ فوووٙ حنًٕعوووي حنًظسوووق عهٛوووّٕٚيٓوووخ 

ًووووي" ٔىعووووخِ نهوووويهٕل، نووووى ٚيعووووّ حنسظووووٗ ٚٔووووظويو عٜووووخِ نووووّ "أك

كٛووغ طُووخٔل ٚوويِ حنًًٔووكش رخنعٜووخ ٔقووخىِ عزووَ ٍىْووش قٜووَٛس عهووى 

"ٓوووعٛي" رطَٚقوووش يوووخ أٌ فوووٙ حنَىْوووش رخروووخٌ يظقوووخريٌ قوووي ٚكَٕوووخٌ 

اال أَوووّ طؤكوووي أٌ حنًطوووزن نوووى ٚكوووٍ ههووو   ،غوووَفظٍٛ أٔ غٛوووَ ًنوووك

 أكوووي حنزوووخرٍٛ، كٛوووغ ٔٛوووم َلًَوووّ ٛوووٕص حَلٔحَوووٙ حنًعيَٛوووش يوووٍ

يووووخل رووووّ  ،حنٙ ٓووووظش أيظووووخٍ عهووووٗ حنٛٔووووخٍ قهووووًٛي أيخيووووّ رعووووي كووووٕ

ًٍ ًًُٚٛوووو"أكًووووي"  ح يووووٍ رووووخد ٔحٓوووو  ٔأؿهٔووووّ عهووووٗ أٍٚكووووش خ يوووؤَ

 .يَٚلش

 "ٍَٕص ٚخ أٓظخً "ٓعٛي -



  

  
 
63 

ْكٌح أعخى حنسظوٗ ؿًهظوّ حنظَكٛزٛوش حنظوٙ قخنٓوخ أٔل يوَس عُوييخ 

ػى أهٌ ٚظليع عٍ َسّٔ فٙ أٍٚلٛش، ٚوزوَِ عوٍ ىٍحٓوظّ  ،فظق حنزخد

ال ٚٔووًق نووّ رووخالهظي١ يوو   ٔيٕقوو  ٔحنوويِ يووٍ ٗووزخد حنلووٙ كٛووغ

أهزَِ عٍ حنـَٛحٌ؛ حَلٓظخً "يلًٕى" ٔحنٌ٘ َٚحِ أرِٕ إٔٓأ ، أكيْى

يٍ حن٘ٛخ١ٍٛ، "ٓكُٛش" حنعـُٕ حنظٙ طٔكٍ فٙ حنطوخرق حَلٔل ٔطزٛو  

ن٘وٛن "ٍؿوذ" حنوٌ٘ ٚعوٖٛ فوٙ خ أيخو ييهم حنزٛض، ححنو٠خٍ ٛزخكً 

حن٘قش حنًقخرهش نٓخ، حن٘وزخد حَلٍرعوش حنوٌٍٚ ٚقطُوٌٕ فوٙ ٗوقش حنٔوطق، 

ٔأيخيٓوخ  ،حَلٍيهش "ٓعخى" حنظٙ طعٖٛ فٙ حنطخرق حَلهٛوَ يو  ١سهٛٓوخ

 .طٔكٍ حنلخؿش "ًٓخف" ي  حرُٓخ ُٔٔؿظّ

نى ٚقخ١عّ "ٓعٛي" فقي ٔؿي فٙ طهوك حنؼَػوَس ٔٓوٛهش يوخ نٛوَر٢ 

خ رؤٛوولخرٓخ، ْووٕ ٚعهووى عووٍ رخثعووش حنو٠ووخٍ حَلٛووٕحص حنظووٙ ٚٔووًعٓ

ف عٍ حن٘ٛن "ٍؿذ"  ،ٔكُٓخئ َِ نكُّ نى ٚكٍ ٚعَف حًٓٓخ، كًخ َع

ًٔٓ  يُّ عٍ حن٘خد حنسخٓق حنًيعٕ "يلًوٕى"، نكوٍ يوخ حَظذوَِ نوى 

َْ  ،ٚليع خ عٍ ٓوكخٌ حن٘وقش حنظوٙ طعهوٕ ٗوقظّ؛ نوٌح حنسظٗ ٗٛجً  اً نى ٌٚك

 :َى أٌ ؿهْ ٓؤنّحَظِٓ فَٛش قٛخو حنسظٗ إلك٠خٍ حنًٛخِ ٔرًـ

 حنٌ٘ ٚٔكٍ فٕقٙ؟ ،يٍ ٚخ "أكًي" -

 .ال أكي، ٌْح حن٘قش هخنٛش يٌُ ٔنيص -

 :كٍَ ههسّ فٙ ىْ٘ش
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 !هخنٛش -

ىهووم "فَٚووي" ٔٓووً  آهووَ يووخ ىحٍ رًُٛٓووخ، فسٔووَ قووٕل حرُووّ 

خ؛ ٔحني حنًعهى "ٔكٛي" عُييخ حٗظَٖ حنزٛض يٍ ٛخكزّ حنقيٚى يٕٟلً 

حنٕٓووخثم حنًٔووظوييش ٔقووي نووى ٚٔووظط  ىهووٕل طهووك حن٘ووقش يًٓووخ كخَووض 

ك٠َ رُسّٔ آهَ يلخٔنش نسظلٓخ، ٔكخٌ ًنك فٙ ريحٚش ٓكُّ ٔقزم أٌ 

طٕني حرُظّ "ؿًٛهش" رٍٕ٘ٓ، ٗعَ رـهزش ٗيٚش فٙ حنزٛض، كؤٌ حنقطوخٍ 

زخَّ ٔحقووظلى حنووٌ٘ ًٚووَ عهووٗ ئووخفش قَٚزووش يووُٓى قووي هووَؽ عووٍ ق٠وو

  .ؿيٍحٌ حنطخرق حَلٍٟٙ

ّ ُٔٔؿظوووّ اٌ خ نٛظسقوووي حنؤوووخثَ ُٔٚـوووٕ رُسٔوووهوووَؽ ئوووَعً 

.. حنـهزش طؤطٙ يٍ حَلعهٗ ٔكؤٌ حنلوَد قوي حٓظطخع فظزٍٛ حَليَ قهًٛي 

ًٔ قخيض أٔ ْٙ غخٍس طؤهَص   خ ٔعٍَ٘ٚ عخيخ حٓظٓيفض حنزٛض.هً

خ ٔٛعي حنيٍؿخص نٛـوي ؿًعًو ،غَفظٓخٗ ناأيَ ُٔؿظّ رخنعٕىس 

يووٍ حنَؿووخل ٚعًهووٌٕ طلووض اٗووَحف حنًعهووى "طٕرووش" رسجووّٕ ٔيعووخٔل 

خد أٔ حنـوويحٍ رووي ؿووئٖ، ٔكووؤٌ حنزووخد كيٚووي٘ ٚلوخٔنٌٕ طلطووٛى حنزوو

يطهٙ رطيء نّ نوٌٕ حَله٘وخد، ٔحنـويحٍ أ٠ٚوخ ال ٚظوؤػَ رخن٠وَرخص 

  .وخو ٔكؤَٓى أ١سخل ٚٔظوييٌٕ حنعٜٙحنعخطٛش نهَؿخل حن٠



  

  
 
65 

حنًعهووى  كخَووض طهووك حنًلخٔنووش حَلهٛووَس ٔقووي يووخص رعوويْخ رؤٚووخو

حنزٛض، ط٘خءو "ٔكٛي" يٍ ًنك  -أرُخثّ  كزَأ -"طٕرش" نَٛع "ٔكٛي" 

ح ٔنى ٚلخٔل فظلٓخ، ٔحٓظغُٗ عٍ حالٓظسخىس حنطخرق ٔطهك حن٘قش طليٚيً 

 .حنظٙ قي طعٕى عهّٛ يٍ ًنك حنلِٛ حنٌ٘ نى ٚٔظط  أكي حنُسخً انّٛ

حَظٓٗ "فَٚي" يٍ قٜظّ ٔنى ٚذسَ "ٓعٛي" رسكَس ٔنوٕ ٟوجٛهش 

 عٍ فٓى يخ ٚل٢ٛ رّ..

غَفش أهَٖ رٓخ يخثويس حنطعوخو، ٍٔغوى حؿظًعض حَلَٓس رّ فٙ 

 ًٍ اال أَوّ ٗوعَ  ،ح فوٙ أػُوخء طُخٔنوّ حنطعوخو يعٓوىأَّ نى ٚظلويع اال َوخى

يووُٓى أٔ ْكووٌح طًُووٗ، كهًووخ ٓووً  ٛووٕص  فكؤَووّ فووَىٌ  ،رؤنسووش طغًووَِ

"فخ١ًووش" ُٔؿووش حَلٓووظخً "فَٚووي" أكووْ روويفء يلزووذ ٚـظووخف قهزووّ 

 .ٔٚئْهّ نقزٕل َسّٔ قزم قزٕل حٜهَ

ٓوٕٖ أٌ طوئو طهوك حنهلذوش انوٗ حَلروي؛ أٌ ٚٔوً  خ ٗوٛجً  َىْ نى ُٚ 

ىعخرووخطٓى ٔأكووخىٚؼٓى حنزٔووٛطش حنًٌٓرووش حنظووٙ ْووييض أٓووٕحٍ عِنظووّ 

 ًٛ  :خ رعي أٌ ًٓ  ٕٛص "ؿًٛهش" نهًَس حَلٔنٗ طٔؤنّهٜٕ

 !ْم ٔنيص ْكٌح أو طهك كخىػش؟ -
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خ يٍ حنًٜض عهٗ حنـًٛ ، اً ٚزئ أَٓوى حطسقوٕح ئوزقً  هٛى ٗزقٌ 

عُٛٙ حن٠ٛ  أٔ حنٔوئحل، فهوْٛ ٗ ناحإلٗخٍس  عهٗ أال ٚؤطٙ أكي عهٗ

ِ أٔ ٓئحنّ عًخ ٓزذ نّ يٍ حنٌٔق ًكَ عٕٛد ٟٛسك فٙ أػُخء طٕحؿي

 .  ٌْح حنعٛذ

نووى ٚكووٍ ْووٌح حنٔووئحل حنٔووزذ فووٙ ٛووًض "ٓووعٛي"، ٔنووى ٚلسووم 

كووَٖ ًٛووّ نأأعووخىِ  ،"ؿًٛهووش" رووم أٓووَِ ٛووٕصُ  ،رهزخقظووّ يووٍ عووييٓخ

 كخَض طًؼم حنزٓـش فٙ كٛخطّ.قَٜٛس 

ٔأهووَؽ ٍٔكووّ يووٍ ئووظُقعخص حنذوويو حنظووٙ  ،ٗووئْخؿٌرووّ 

نكُوّ طَحؿو   ،أغَق َسّٔ فٛٓخ، طًُٗ نٕ ُِٚع يخ ًُٚعوّ عوٍ ٍإٚظٓوخ

عووٍ ًنووك ٔأرعووي عووٍ ٍأٓووّ طهووك حنوووخ١َس قزووم أٌ طووَحٔىِ حَلفكووخٍ 

ًٜض رعي أٌ ظٍ حنـًٛ  حن ٔطظغٌٖ عهٛٓخ حن٘ٛخ١ٍٛ ٠ٚٔع .. قط َ 

 :غ حنٔئحل قخثئِ أَّ نى ٚٔظ

 .ٍٕٗٓ زعشٓيٌُ كٕحنٙ  -

 :ض حنسظخسفقخن

 !غَٚزش -
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خ رزٜووَِ عهووٗ يووٍ كٕنووّ نووَأٖ طهووك حنُذووَحص نووٕ كووخٌ يطهعًوو

، نقي ٍأٖ "فَٚي" فٙ ؿخٍِ حن٘خَد ٛٓخناحنُخٍٚش حنظٙ ٕٚؿٓٓخ حنٕحنيٍٚ 

 ٍَ نًٔخعيس، أٍحى نٔزذ فٙ َسٔوّ ح -ٍرًخ  -حنٌ٘ ٚلظخؽ  حنٓخىةَ  حنًظيٚ

"ٍؿذ"، أٍحى اكَحيوّ خ الرُظّ رعي أٌ ٓؤل عُّ حن٘ٛن أٌ ٚكٌٕ ُٔؿً 

رٌٓح حنقيٍ يٍ  نى طكظ ِ  -فٙ ٍأّٚ  -ٔحنظقَد يُّ اال أٌ طهك حنلًقخء 

  :أكًهضحَلكَحؽ ٔ

 ... أَض طظعخيم ر٘كم ؿٛي ي  كم يخ كٕنك ٔكؤَك.. ٔكؤَك طَحِ أٔ -

قخ١عٓخ ٔحنيْخ رٜٕص ْخىة نكُوّ كوخُو كوٙ ال ٚ٘وعَ ٟوٛسّ 

 :ر٘ٙء

 .خقؿًٛهش"، ٓخعي٘ ٔحنيطك فٙ غٔٛم حَل١ز"-

ِ "ٓوووعٛي" ٗوٜوووخٌ ٚلًووويٌ يوووخ كوووخٌ ٔيَّٛووو ،أ١خعوووض حنسظوووخس

عهووووٗ حنًخثوووويس انووووٗ حنًكووووخٌ حنووووٌ٘ ٍؿووووق أَووووّ حنًطووووزن، ٛوووولزّ 

ٔرعوووي قهٛوووم ؿوووخء حنسظوووٗ  ،فٛٓوووخ مَ قزِ حن٠ًوووٛ  انوووٗ حنغَفوووش حنظوووٙ حٓوووظُ 

ٔحَٜووووَف انووووٗ يٌحكَطووووّ حنظووووٙ ال  ،رخن٘ووووخ٘ ٟٔٔووووعّ ؿٕحًٍْووووخ

 ًٍ   ح.طُظٓٙ أٔ طُقط  اال َخى
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رعووووي أٌ حَظٓٛووووخ يووووٍ حن٘ووووخ٘ ٔعزووووخٍحص حنظَكٛووووذ حنظووووٙ ال 

ٚوهوووٕ يُٓوووخ نٔووووخٌ حَلٓوووظخً "فَٚوووي" ٗووووعَ روطوووٕحص حَلو ٔحنسظووووخس 

ٗ نوووووأؿهٔوووووظخ يعًٓوووووخ رعوووووي أٌ قوووووييض حنسظوووووخس عٜوووووَٛ حنهًٛوووووٌٕ 

 .ن٠ٛ  حنوـمح

أٍحى نهسظوووووخس أٌ طكًوووووم كووووويٚؼٓخ َلٓوووووزخد عيٚووووويس أًْٓوووووخ أٌ 

ى َسٔووّ فووٙ أٍحى أٌ ٚقووِّٛ  ،ٚٔووً  ٛووٕطٓخ ٚطووَد أًَٛووّ يووَس أهووَٖ

عُٛٛٓوووخ يوووٍ هووويل كووويٚؼٓخ، نكُٓوووخ نوووى طظلووويع ٔنوووٕال أَوووّ حٓوووظطخع 

طًٛٛووِ ٛووٕص أَسخٓووٓخ نلٔووذ أَٓووخ قووي ُكزٔووض عُووّ فووٙ حنوووخٍؽ، 

كووخٔل اًحرووش كووخؿِ حنٜووًض حنووٌ٘ غهسٓووى يُووٌ طُووخٔل حنعٜووَٛ فووٙ 

رووووخىٍس ْووووٙ حَلٔنووووٗ يووووٍ َخكٛظووووّ فٔووووؤنٓى عووووٍ حنٔووووخكٍ حنٔووووخرق 

 .ن٘قظّ

أ٘ يٌُ قٍَ أٌ ٜٚوَٛ  ،ٍٕٗٓ ٓزعشعَف يُٓى أَّ يخص يٌُ 

أعًٗ، ٔأَّ نٕال "ركَ" حنكَٓروخثٙ نًوخ عهوى أكوي رخنٕفوخس، نوى ٚكَٕوٕح 

عهٗ ٔفخق يعّ، ال َلَوّ ئوٛلٙ روم رٔوزذ حنًوٌٚخع حنوٌ٘ ))ٚوٕٕ(( 

ٚظوؤهَ رخنٔوخعخص خ ُٚٔوخِ ٔٚووَؽ يوٍ حن٘وقش ٔرٜٕص ٛخهذ؛ ٕٚيًٛ 

 فسخٝ رٓى حنكٛم.
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ٓووخء ال ْووٙ كهًووخ حٗووظكٗ نووّ "فَٚووي" ٚووَى عهووٛٓى رخرظٔووخيش ره

يظسًٓووش أٔ ٔحعوويس رلووم حَليووَ، نكووٍ قزووم يووٕص حنـووخٍ رسظووَس قهٛهووش 

حكظ٘ووو  "فَٚوووي" أٌ حنًوووٌٚخع أٔ حنظهسوووخُ أٔ أٚوووخ كوووخٌ يٜووويٍ ْوووٌح 

خ اًح كوخٌ ؿوخٍْى حنٜٕص، ٚعًم يٍ طهقخء َسّٔ، نكُوّ ال ٚعًوم يطهقًو

نًعهووى ٗ حنووًنووك اكٕح ، ٔرعووي أٌ يووخص طكووٍَص حَلٛووٕحص ف٘وورخن٘ووقش

ٚـوي أ٘ ؿٓوخُ ًٚكوٍ أٌ  أٍٓم أكوي ٛوزٛخَّ ال حنٌ٘ كهًخٔ ،"ٔكٛي"

ٚظٔووزذ رٜووٕص كٓووٌح؛ ال يووٌٚخع، ال طهسووخُ، ال ٗووٙء ٓووٕٖ حنسووَح  

 .ٔٓكٌٕ حنًٕص

 ْٔووٕ ٚـهووْ يوو يووخ ٓووًعّ فووٙ ُٚخٍطووّ طهووك  "ٓووعٛي"حٓووظعخى 

غٛووَ قووخىٍ عهووٗ طليٚووي ٍأ٘ أٔ طكووٍٕٚ ٔؿٓووش َذووَ "ركوَ" ٔحن٘ووٛن، 

ٖ حنٜٕص فٙ ٍأّٓ ري يقييخص َّٔ  :ٓهًٛش، في

 "..حنًئحيَس ؿًخعٛش"

 "..كظٗ "فَٚي" ٔأَٓطّ ٚعزؼٌٕ رك"

 "..اَك طٔهٛظٓى حنـيٚيس"

 "...أو أَك"

 :خىفٍ ٍأّٓ رٍٛ كسّٛ ػى ٛخف كخَقً 

 .كسخححححٚش -
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خ ههسووّ خ طخًٍكوؤقووخو ئووَعً  ،خ نيٓظسٔووخٍنووى ًٚٓووم حن٘ووٛن ٔقظًوو

خ َسّٔ قزم حنـًٛ  "ركَ" ٔحن٘ٛن يظعـزٍٛ يٍ أيَِ، ٔي٠ٗ يغخٟزً 

و ٚظٕؿّ انٗ ًٜ ِْ عِنظّ ىًَٔوخ كخؿوش نع فقوي ٛوخٍ  ،١َٚقوّ خ أٔ طلٔو

 .حٚؤنسّ ؿٛيً 

ٔٓوووً   ،ْٔوووٕ ٜٚوووعي حنووويٍؽ ٗوووعَ رؤكووويْى ٚقووو  أيوووخو رخروووّ

خيظألص فو ،فظلظوخ يُووخٍِ عهوٗ آهًَْوخ ضْ عهٗ حنزوخد، حطٔوعَ  ١َقخص

 ِْ ؿيٚويس عهوى رٕؿٕىْوخ فوٙ أػُوخء ُٚخٍطوّ  زشٌ ٍثظخِ رٌنك حنعزَٛ، ٔطهك 

اً ٔؿوي أٌ  ،أٌ ًِٚٛ رؤَسّ رٍٛ أٍرعوظٓىنألٓظخً "فَٚي"، فقي حٓظطخع 

ٔنهَؿخل ٍحثلش، ٔطوظه  ٍحثلش كم أَؼوٗ عوٍ غَْٛوخ  نهُٔخء ٍحثلشً 

نكوويد حنزٕنٛٔووٛش حنًيٍرووش رووم ٗ حنووأكووٌنك حنَؿووخل، ٛووخٍ أقووَد 

 .طـخُْٔخ اً طٔظطٛ  أَسّ طًِٛٛ طٌرٌحص حنَحثلش ٔعًقٓخ ٔطًٕؿٓخ

سووّ عزٛووَ هسٛوو  ٚظهووٕٖ فووٙ كَكووش يٕؿٛووش يُظذًووش ٚوظووَق أَ

 ٘وووعَٛحصحنٔٚلظوووك رلَكظوووّ حنٓخىثوووش رـووويٍحَٓخ حنيحههٛوووش ٔٚووويحعذ 

حنييٕٚش، أٍحى أٌ ٚظؤكي يٍ كٔخٓٛش أَسّ ٔىقظٓخ فٔؤل ْٕٔ عهٗ ٗوزّ 

 :يعَفش رخإلؿخرش

 !يٍ؟ -

 :يٍ عٌٔرش ٕٛطٓخ مْ فَىص رخٍطزخ  نى َُٚ

 .أَخ "ؿًٛهش"، كُض.. كُض أكٔزك فٙ حنيحهم -
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 َْ فقي فٕؿجض رّ ٚق   ،رٜعٕىِ أٔ طًٔ  هطٕحص قييّ نى ط٘ع

عهووٗ رعووي ىٍؿظووٍٛ يُٓووخ.. قزووم أٌ ٜٚووَف رل٠ووٍِٕ ٔٚٔووؤنٓخ كخَووض 

طغٕٙ فٙ رلَ يوٍ حنظٔوخإالص فٜوهٓخ يُٕؿوُّ عوٍ حنعوخنى حنووخٍؿٙ 

نهيٍؿش حنظٙ نوى طٔوً  يعٓوخ ٛوٕص ىقوخص ٚويْخ عهوٗ حنزوخد، ْوٙ ال 

كٛ   ظقزم َقّٜ؟!طَٚي أٌ طعَف كٛ  ٚ طظٕىى انّٛ ٔال طَٚي ًنك رم

 ًً خ رظهك حنعٜخرش حنظٙ طٜٛزٓخ رق٘عََٚس كهًخ أ١خنوض حنُذوَ ُِّٚٚ ىحث

ْم َٚٚي أٌ ٚقوٕل نهـًٛو  أَوّ ٟوََٚ ْٔوخ ْوٕ حنوينٛم؟! ْوم  انٛٓخ؟!

 ََ فٙ كييّ حنقهٛم حنوٌ٘ ٚكوخى ٚكوٌٕ  َٚٚي ٗسقش َيٍ كٕنّ؟! نكُٓخ نى ط

  .خ يخ ٚئٚي ٌْحيعئيً 

َٓ َخفٌطٓخ ٔطَطظخرعّ يٌُ فظَس يٍ  َِ حقزّ فٙ  هطٕحطوّ  ،ِ حنٕحػقٛ

أٌ حٛووطيو رؤكوويْى أٔ طعؼووَ يُووٌ  ْخىثووش طعووَف ١َٚقٓووخ، نووى ٚلوويعْ 

حنٕٛو حنٌ٘ حٛطيو رٓخ أيخو ييهم حنزٛض، طسخؿؤص حنٕٛو رؤيٓخ طُخٔنٓخ 

ٛووسلش عهٛٓووخ رعووٞ ١عووخو ٔططهووذ يُٓووخ أٌ طعطٛٓووخ نووّ فووٙ أىد، 

، القٗ ١هوذ ٔأيَطٓخ  أٌ طظلهٗ رخنهزخقش حنيُيش ٔال طٔؤنّ عٍ عُّٛٛ

فؤهٌص حنطعخو ٔأَٓعض رّ انّٛ، ْٔخ ْٙ طق   ،حَلو ْٕٖ فٙ َسٔٓخ

 .عهٗ رعي هطٕطٍٛ يُّ نٔخَٓخ عخؿِ عٍ حنكيو
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، فوٙ حنلقٛقوش ْوٙ أٔ ن٘ٙء آهَ نظٔخعيِ ،ري اٍحىس ييص ٚيْخ

فعهووض ًنووك، ٍٔغووى أَووّ ٗووعَ رٛوويْخ حنًًووئىس ٔأكووْ  ال طوويٍ٘ نووى

أَوّ  ٓوخ اٚلوخءً طُوزٞ رهلوٍ قهزٓوخ اال أَوّ نوى ٚعطِ  رٌرٌرخص طٜيٍ يُٓوخ

ٔٔٛوم ٔكويِ أيوخو حنزوخد ػوى  ،أهَؽ يسظخكوّ يوٍ ؿٛزوّٚ٘عَ رٌنك، 

 .ٟٔ  حنًسظخف فٙ حنؼقذ حنًوٜٚ يٍ يلخٔنظّ حَلٔنٗ ٔأىحٍِ

  :ٓؤنٓخ ْٕٔ ٚيف  حنزخد

 هَٛ ٚخ "ؿًٛهش"؟ -

 .أيٙ أٍٓهض يعٙ رعٞ حنطعخو ،هَٛ اٌ ٗخء هللا -

ٟٔووعض ٛووسلش حنطعووخو عهووٗ أكووي  ،ههسووّ أٗووخٍ نٓووخ فوويههض

 .ٔطَكض فٕقٓخ ْيٚش أهزَطّ أَٓخ يُٓخ ٍٔكهض ،حنًقخعي
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 -( بكز) -

خ أٔ حن٘وووقش ئوووكَٕش ر٘وووٙء ال ٚعوووَف كُٓوووّ، قوووي ٚكوووٌٕ ؿخًَووو

خ "رطووَّ" فكووي حن٘ووقظٍٛ طلووٕ٘ ٓووخكًُ  كوويوُ  قَ خ، ٔاًح ٛوويَ ٗووٛطخًَ 

َُ  خ أٔ أكؼووَ، غَٚووذٌ ي٘ووظَكً  َٕ  أيوو ٔط٠ووع  ٖ طهووك حنووٌحكَس حنظووٙ طقوو

 ،"ٓووووعٛي" رطَٚقظووووّ حنًَٚزووووش حَٜووووَحفِ خ نألكوووويحع، فزعووووي زخًعووووطِ 

ٔحنظوووووٙ أػوووووخٍص حَظزوووووخِ حنعيٚوووووي يوووووٍ حَلٗووووووخٙ طزعوووووّ حن٘وووووٛن 

َ فوووٙ َ أَوووّ ًحص يوووَس طوووؤهطوووٌكَّ  ،"ٍؿوووذ"، فقٕٚوووض ًحكوووَس "ركوووَ"

 َٓٓطّ ي  "ْٔيحٌ" ٔ"كَٚى".

  َ ًَّ  ٚـووو ِ فوووٙ ٓوووخعش ح ْٔوووٕ ٚٓوووز٢ حنووويٍؿخص ٔكووويَ قييٛوووّ ؿووو

، كًوووخ َٚٚوووي ْوووٕ ٔأكؼوووَ ٔحنًوووويٍحص رعقهوووّيظوووؤهَس، نعزوووض حنزٛوووَس 

 ًَّ ٔعُٛووخِ  ،خ يووٍ رووخد ٗووقش "يلًووٕى"َ فووٙ يكخَووّ ٔظٓووَِ قَٚزًووطٔوو

  ْ حنوووٌ٘ نوووى ٚٔوووظطِ  ؛ حنزوووخدِ شحنًٕحؿٓوووحن٘وووقش يعهقظوووخٌ عهوووٗ حنزوووخد 

 كوووخى١ٕٚهوووش، أهوووٌص حنَىْوووش ط٠وووٛق كظوووٗ  فظلوووّ يُوووٌ أعوووٕحوٍ  أكووويٌ 

رًُٛووووووخ أٛووووووخر  ٚوووووويِ طظ٘ووووووزغ حنـوووووويحٍ ٚييووووووْ كظسووووووّ حَلٚٔووووووَ 

  ٍ.ٚرخنيٍحرِ
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خ يووووو  حنٕقووووض كظوووووٗ ٗوووووعَ  ٟٔوووووٛقً حنَىْووووش طوووووِىحى ١ووووٕاًل 

 ٌُ ٔٛوويٍِ ٠ٚووٛق، ال ٚعووَف ْووم يووخ ٚووَحِ يووٍ طوويؤػَٛ  رعذخيووّ طووؤ

غهوووق عُٛٛوووّ ٛٓوووخ، ؿعوووم ُٚ عهخ رًوووخ أو أٌ حنَىْوووش طٓظوووِ كقًووو ٓوووَٓطّ،

ٔٚسظلًٓووووخ عٔووووٗ أٌ ٚظغٛووووَ حنً٘ووووٓي أٔ ٚعووووٕى نطزٛعظووووّ ٔطٔووووظقَ 

حَلٍٝ يووووٍ طلظووووّ، نطووووى ٔؿٓووووّ كووووٙ ٚسٛووووق يووووٍ كخنووووش حنٔووووكَ 

حنغَٚزوووش حنظوووٙ نوووى ٚ٘وووعَ رًؼهٓوووخ قووو٢، ٗوووك فوووٙ عقهوووّ ٔفوووٙ عُٛٛوووّ 

ٔفووٙ ٍفخقووّ حنووٌٍٚ طووَكٓى يُووٌ ىقووخثق قهٛهووش يووَص عهٛووّ فووٙ ٔقسظووّ 

 ًَ   .حطهك ىْ

قووييخِ نووٍ طلًوويِ نٛعووٕى أىٍحؿووّ، ْوويحِ يووخ طزقووٗ فووٙ عقهووّ 

يوووٍ يُطوووق أٌ ٚطوووَق روووخد "يلًوووٕى"، ال ٚعهوووى يوووخ ٓوووٛقٕنّ نوووّ، 

وو ًٜ حنهلذووخص حنًسِعووش حنظووٙ خ ٚ٘ووخٍكّ طهووك نكووٍ ٚكسووٙ أٌ ٚـووي ٗو

ٔقووووي  ،يووووخ َٚؿووووِٕ  ًحطَٚووووي أٌ طُظٓووووٙ، قووووي ٚئكووووي طًْٕووووّ ٔ ال

 .َٜٚم فٙ فِع ٌْٔح يخ ٚو٘خِ

فقوووي حٓوووظٛقع فوووٙ  ،ال ٚوووٌكَ ٕٚيٓوووخ يوووخ حنقوووَحٍ حنوووٌ٘ حطووووٌِ

 ٍَّ ٔقظٓوووخ أَوووّ كهوووى، نكُووووّ حٌٜ  حنٜوووزخف حنظوووخنٙ عهوووٗ فَحٗوووّ، ظووو

يظؤكووووي أَووووّ قووووي يووووَ رووووٌنك حنًٕقوووو ، ٔكووووؤٌ كيٚؼووووّ يوووو  "ٓووووعٛي" 

خ قووووي يلٛووووض يُٓووووخ، قووووي ٍوَّ ًحكَطووووّ ٔأعووووخى انٛٓووووخ أكوووويحػً ن٘ووووٛن ٔح

 .رع٠ٓخ يَص عهّٛ ُٕٓحص ٔحنزعٞ حٜهَ يٍ فظَس قَٚزش
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وؤٍطَُٛوو ََ غَّٛوو َْ  مَ ّ، ٔف٠َّ ووعهووٗ حنًقْ  أٌ ٚـهوو خ يووٍ أٌ ٗ هٕفًووَٓ

ٓوُٛظذَْى عهوٗ  فٓوخط  "كوَٚى" ٔأهزوَِ أَوّ ،ٚظكٍَ يعّ يخ طوٌكَِ

خص، ىعووخ نٓووى حاليظلخَووَ رٔووزذ قووَد يٕعووي ٛووهحنًقٓووٗ، فخعظووٌٍ حَل

 ،ٔعقهوّ ٚٔوزق روٍٛ حنًـوَحص ،ؿهوْ رـٔويِ ،رخنظٕفٛق ًْٔوذ ٔكويِ

 .عٔٗ أٌ ٚهظق٢ ًكَٖ أهَٖ طيٗض يٍ ٍأّٓ

 !طـهْ ٔكي  -

ٔأَقوووٌِ يوووٍ  ،فخَظ٘وووهّ يوووٍ يلٛطوووخص أفكوووخٍِ ،قخنٓوووخ "عزووويِ"

نوووٕٝ فووٙ يُطقووش ال ٍؿووٕع يُٓووخ، نقووي ٗ حنوواأيٕحؿٓووخ حنظووٙ طيفعووّ 

حنسظووَس حَلهٛووَس يوظهوو ، نووْٛ "ركووَ"  الكووع  أٌ ٛوويٚقّ حنهووئى فووٙ

 ًً خ يخ ٚس٠وم أٌ ٔاًح نعزٕح ٗٛجً  ،خحنٌ٘ ٚعَفّ يٌُ ُٕٓحص، ٚـهْ ٓخْ

ًٍ ٚليع ٌْٔح  ،ٚ٘خْي وااً  ،حَوخى ال حنً٘وخْيس، فٔوؤنّ  حنهعوذَ  مُ َوّ ٚس٠ِّ

 :رًخ ٚئٍ فٙ ههيِ

-  ِٗ  !زخ  حنلذ ٚخ "ركخٍ"؟يخ رك ٌِْ حَلٚخو؟! ْم ٔقعض فٙ  

ٛيٚقّ حنٜوخيض حنوٌ٘ نوى ٚكهو  َسٔوّ ؿهْ ؿٕحٍ رعي ٓئحنّ 

هوَؽ  ،خ َٔخٍؿٛهوشٗوخًٚ  عُخء حنَى عهٗ يِحكوّ، ١ٔهوذ يوٍ "كوٕىس"

يِ" أ١ووَحف "ركووَ" أٔ أهووَؽ ٗوؤَىِ انووٗ حنٕحقوو  ٔطـووخًد يوو  "عزوو

 حنليٚغ عٍ عى "رطَّ".
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أهزوووَِ روووزعٞ يوووخ يوووَ روووّ فوووٙ ٗوووقش حنَؿوووم ٔٓوووؤنّ اٌ يوووَ 

طٕحؿوووّ ك٘وووك ٘وووقش حنخ، فُخفوووٌس خ غَٚزًووورظـوووخٍد يًخػهوووش أٔ ٍأٖ ٗوووٛجً 

طهووووك حنًغووووخيَحص ٔحنظووووٙ ٗ نوووواحَلهٛووووَ ، حٓووووظً  "عزوووويِ" يزخٗووووَسً 

فًوووخ يوووَ روووّ  ،أٔ ٚكوووٌد قَ أٌ ٜٚوووِيّ  ِّ ُِوووعْ ، نوووى ُٚ قٜوووٚ ؿيطوووّط٘وووزّ 

 ٍَّ ْوووٌح نوووى ًُٚووو  أَوووّ قوووي طوٛوووم يوووخ  "ركوووَ" هوووخٙ روووي"ركَ"، نكووو

 ََ خ ٗووووٛجً  ُٚووؤَٖ رعُٛوووٍٛ يظٔوووعظٍٛ، فوووٙ حنُٓخٚوووش أهزوووَِ أَوووّ نوووى ٚووو

 .١ٕحل فظَس يكٕػّ رخنلٙ

نكُووّ ال ٚووٌكَ، ٔكووؤٌ  ،لقٛقووش نقووي ٍأٖ "عزوويِ" ٔٓووً فووٙ حن

ٓولزض يوٍ ٍأٓوّ رًلقوٍ حٓوظٓيفٓخ ًكَٚخطّ حنوخٛش رٌٓح حنٜيى قوي 

خ روووخقٙ ًكَٚخطوووّ؛ نوووٌح ٛوووخٍ "ركوووَ" ْوووٕ حنًظلووويع ٔ"عزووويِ" ًوووىَٔ

ٔأَوّ قوي  ،خ، أهزَِ عٍ حنزخد حنًٕحؿّ ن٘قش "يلًوٕى فَغهوٙ"ئظًعً 

هٛهش، ٔقٚ عهّٛ يوخ ٓوًعّ ٔنى ٚظٌكَِ اال يٌُ أٚخو ق ،َٔٙ ًنك حَليَ

يٍ عوى "رطوَّ"، ٔحنـويَٚ رخنوٌكَ أَوّ طوٌكَ رعوٞ طهوك حنقٜوٚ 

 ًَ  .، اكيحْخ طٌكَِ حٌٜحيئه

 ََ روم أَٜوض ركوم  ،ّ نوى ٚسعوميُوّ "عزويِ"، نكَُّو طٕق  أٌ ٚٔوو

خ ٔٛوُ  ٗوقٕقً  ،ًكَٚخطوّ حنًُٔوٛش أروٕحدَ  حنلويٚغُ  كٛغ ىقَّ  ،هٕح١َِ

 .ّ حنزخ١ٍفٙ حنـيحٍ حنٌ٘ أَ٘ؤِ عقهُ 

 .ئخء حنوَٛ -
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فٕؿويح "يلًوٕى" ٚـهوْ رعوي أٌ  ،حنظسظخ انوٗ ٛوخكذ حنٜوٕص

ٍٔحى حنًقٓووٗ حنظلٛووش،  ّ أكوويُ قَٚووذ، نووى ٚزخىْنوو كٛووخ حنـًٛوو  عهووٗ يقعوويٍ 

ٌْح حنٕغي يٍ حنلٙ، أيخ حن٘خرخٌ حنٌ٘ َٓٛكم فّٛ  ُٚظذَ حنٕٛوَ  فخنكمُ 

َ" ىهم ٗقظّ أكؼوَ يوٍ يوَس ٜٚوهق ح حنظلٛش رٜٕص هخفض، في"ركٍىَّ 

ًً أٔ َٚكذ يٜزخكً   يخًي عط خ، فسٙ حنًوَس حنظوٙ خ، ٔحٜهَ ٚعظزَِ يُـ

  .جش ؿُّٛ أٔ ِٚٚيرًٚق  يعّ ىقخثق عُي حنك٘ك ٚ٘ظَ٘ 

رُذووووَحص  َخٍؿٛهووووش ٔقٓووووٕس غٛووووَ عووووخرتٍ "يلًووووٕى" ١هووووذ 

 .حالٓظلقخٍ حنظٙ طقظلًّ يًٍ كٕنّ

 .ْٛخ نُٔؤنّ -

 ٌَّ ِ يقعووويَ  اال كًُٛوووخ ٓووولذَ  ّ ؿوووخىٌ ٍفٛقَووو نوووى ٜٚووويق "ركوووَ" أ

 عووٍ حنُذووَحص حنظووٙ ٍ "يلًووٕى"، فهلووق رووّ يظغووخفًي ٟٔٔووعّ ؿووٕح

َٙ  ٛخٍص طيكقًٓخ فٙ حٓظسٔخٍ، فخنكومُ  "يلًوٕى" حنعسوٍ  ٚعهوى يخٟو

ًَ ، ٔكخَِٟ حنسخٓوي  ،ح ف٘وذ ٔكويِ فوٙ طهوك حن٘وقشطوٕفٙ ٔحنويحِ ٛوغٛ

ٔال ٚعهى أكي كٛ  كقق ًنك،  ،ٔحٓظطخع أٌ ٚظوَؽ يٍ كهٛش حنلقٕق

ٚطووخٍى حنسظٛووخص ٓووٕحء أكووٍ يووٍ حنلووٙ أو ال، ٚس٠ووهٍٓ ٛووغَٛحص ٔال 

نسظٛخٌ، حَظَ٘ص عُّ حنعيٚي يٍ حإلٗخعخص ٔحنظٙ ٗ حناًٚخَ  أٌ ٚظٕىى 

 .قهخَش حإلٗخعخص انٗ هخَش حنلقخث ح كٙ طُظقم يٍعًم ؿخْيً 
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ٔطوووى  ،أرهوووغ حنلوووخؽ "ٔكٛوووي" عُوووّ ًحص يوووَس ٗووو١َش حٜىحد

ًٔووحنقووزٞ ع نكُووّ نووى ًٚكووغ فووٙ حنٔووـٍ  ،خ رـَيووّ حنسخٟووقهٛووّ يظهز

ووو َٓ ى حن٘وووٛن "ٍؿوووذ" جِ ٓوووٕٖ ر٠وووعش أٚوووخو ٔعوووخى نسٔوووقّ ٔفـوووٍِٕ، 

يُوووّ ٔيوووٍ ع٘وووَحص حنًلوووخٔالص حنظوووٙ كوووخٔل رٓوووخ اعوووخىس حن٘وووخد 

نكُووووّ كووووخٌ ٚقخرووووم حنًووووٕحعع رخنٔوووووَٚش، نووووى ٚسهووووق  ،سطووووَسٗ حننووووا

حنًعهوووى "ٔكٛوووي" فوووٙ ١وووَىِ يوووٍ حنزٛوووض، ٔكوووخٔل أٌ ٚ٘وووظَ٘ يُوووّ 

خ عهووووٗ ٓووووًعش حنزٛووووض ٔٓووووكخَّ ٔٓووووًعظّ قش رووووؤ٘ يزهووووغ كسخًظووووحن٘وووو

ِ خ نًلووخٔالص ٔحنوووي يٕحًُٚوواال أَووّ ف٘وووم فووٙ ًنووك ف٘وووًي  ،حن٘وٜووٛش

  نهظك حن٘قش. حقظلخو رخد حن٘قش حنًقخرهش

ََّ فوووٙ حنُٓخٚوووش  أَوووّ نوووٍ ٚظوووَ   عهوووٗ حنًوووأل"يلًوووٕى" ف ٛووو

ْووووٌح اٌ نووووى ٚظوووؤِؽ ُٔٚـووووذ يووووٍ َٚػووووّ،  ،حن٘ووووقش اال ؿؼووووش ْخيوووويس

ُّ  فكووووو َّ  ٔحكظسوووووٕح رًيكقظوووووّ  ،عوووووٍ يوخ١زظوووووّ أٔ َٜووووولّ حنُوووووخ

 .رُذَحص حنكَِ ٔحالكظقخٍ

ًَ "ركَ" نى ٚظعخيم  ٛوٍٕطّ  ح كوٙ ال طوظوم  يعّ فٙ حنٔخرق ؿٓ

ّ عهووٗ حنًلووك رًـخنٔووظّ نٓووٌح حنسخٓووق، ٚعهووى أٌ ٓووًعظَ  ،أيووخو ؿَٛحَووّ

كوزق   ْ نكُّ نى ٚٔظطِ  ،ٚكسّٛ أٌ حنـًٛ  ٚعهى رَ٘رّ حنًويٍحص ٔحنزَٛس

 ، ْٔكٌح كخٌ "عزيِ".ٔخٍَسّٔ عٍ حالٓظس
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ؿهٔوخ ٛووخيظٍٛ ُٚظذووَ كوم يًُٓووخ أٌ ٚزوويأ ٍفٛقوّ حنلوويٚغ، أيووخ 

اً ٗوعَ رُذوَحص  ،"يلًٕى" فقوي ُكو  حالْظًوخو عهوٗ هيٚوخ ٍأٓوّ

ًٓوخ ٛناحنـًٛ  طٔظسَٔ عٍ ٓزذ يـخنٔظًٓخ نّ، طوَ  يوخ رٛويِ َٔذوَ 

  خ حنٌ٘ طسعيَّ أٚٓخ حَلكًقخٌ؟!َذَس أٌ ي

يوُٓى حنلويٚغ ٔقوي كوخٌ، كٛوغ  فوَىٌ ػيػظٓى ُٚظذؤٌَ أٌ ٚزويأ 

ٗعَ "ركَ" رخنُذَحص حنظوٙ ٚطخنزوّ أٛولخرٓخ رظوَ  ٍفٛوق حن٘وٛطخٌ 

 :فقخل

 .أٍىَخ أٌ َٔؤنك عٍ حن٘قش حنًٕحؿٓش نزخرك ٔحن٘قش حنظٙ طلظٓخ -

فؤىٍ  ٔحطٔعض عُٛخِ،  ،عهٗ ٔؿّٓ غَٚزش ٍٓى حنسِع طعخرَٛ

ٔأٌ "عزيِ" ٍغوى كوم ٗوٙء نوى ٚوطوت كوٍٛ  ،"ركَ" أَّ ٚعهى حنكؼَٛ

ؿخنٔووّ، طهسووض "يلًووٕى" كٕنووّ فووٙ ًعووَ رعووي أٌ َُووِع عُووّ ٍىحء 

 :حنييزخنش حنٌ٘ ٚلظًٙ رّ يٍ َذَحص حنُخّ ٔقخل

  .ح عٍ ٌْح حنلْٙٛخ َقٜي يقٓٗ آهَ رعٛيً  ،نٍ ٜٚق حنليٚغ ُْخ -

ُْخ، ٔأعـزًٓخ أكؼَ أَوّ نوى  أعـزًٓخ أًَٓخ نٍ ٚطٛي حنزقخء ْخ 

ٍَّ ٚقظو ْوٌح ٚعُوٙ أًَٓوخ ٓٛٔوَٛحٌ  َف أٌ ٜٚوعيح يعوّ انوٗ ئوكُّ، نكو

ٍ عهووٗ حنًقٓووٗ، َيووفٛ٘ووخْيًْخ يعووّ غٛووَ يووٍ ؿهووْ  ،يعووّ فووٙ حنلووٙ

أَٓى  فٙ ١َٚقٓى الٛطٛخى أَؼٗ ٗخٍىس أٔ فظٗ  َٚحًْخ يعّ ٓٛلٔذ

  .ٔٓٛى، أٔ ٌْح يخ ؿخل روهيًٚٓخ
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 .حنس٠ٛلش عهٗ حنًأل ٚخ ٛيٚقٙ -

ى ى" نكُّ نوى ٚهُوًٓعّ "يلًٕ ،ٍفٛقًّْْ رٓخ "عزيِ" فٙ أًٌ 

ٍىحء حنييزخنوش  خ يوخ ٚوئٍ رَأٓوًٛٓخ، حٍطويٖفٕٓ ٚعهى طًخًيو ،أٔ ٚعقذ

أٔ ٗٛطخٌ نٕ كخٌ  عهٗ ػغَِ حرظٔخيش ًثذٍ  ٍٔٓىَ  ،ِءحنٌ٘ ٚظقٍ حٍطيح

 .ٔأكًم يعًٓخ حنَٔٛ ،أكيًْخ ٚزظٔى

وو ًٓ خ اًح يووخ قووٌٍٕ رًقٓووٗ ٗ ٍحقًٛووىههووٕح فووٙ ٗووخٍع فٜٛووم يق

َٚفوو  عُٛٛووّ عووٍ حَلٍٝ ٔٚظطهوو   ع "ركووَ" أٌ"ٛووزلٙ"، حٓووظطخ

خ فوي أكوي ٔاٌ كخٌ يوطجً  ،في أكي ُْخ ٚعَف "يلًٕى" ،كٕنّ ٍفًٛ

 ."ٚعَفّ أٔ ٚعَف "عزيِ

فطهزووخ يُووّ  ،ؿووخء حنُووخىل حنًٓووٌد فووٙ ُٚووّ حَلرووٛٞ ٔحَلٓووٕى

قويكٍٛ يوٍ حن٘ووخ٘ ١ٔهوذ "يلًوٕى" فُـووخٌ قٓوٕس، ٔرعوي أٌ أك٠ووَ 

حنُخىل يخ ١هزٕح ريأ "يلًٕى" َٚٔى عهًٛٓخ يوخ عخٛوَِ ٔحنويِ ٔحنوٌ٘ 

 .عَفّ رعي ًنك يٍ ٔحنيطّ
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 -( الحلبً) -

( ٍؿووم كووَٚى يٛٔووٍٕ حنلووخل ٚوويعٗ 1ٔٛووخكذ حنعقووخٍ ٍقووى )

ٔنيٚوّ يلوم ؿوِحٍس "عًَحٌ"، عخٕ ي  ُٔؿظّ فٙ حنطخرق حنَحرو ، 

ّ هللا رخَلرُوخء، ٚظعخيووم يوو  أْوم حنلووٙ رًووخ فوٙ َسووْ حنعقوخٍ، نووى َُْٚقوو

َٟٚٙ هللا، ؿخءِ يٕظ  رٔو٢ٛ يوٍ حَلٍٚوخف كويٚغ عٓوي رخنل٠وَ 

ٚوويعٗ "فَغهووٙ"، رووخع نووّ ٗووقش فووٙ حنطووخرق حنؼخنووغ رع٘ووٍَٚ ؿُٛٓووخ 

 .َٜٔ ، كخٔل فٙ حنزيحٚش أٌ ٚئؿَ نّ، نكُّ رخع فٙ حنُٓخٚش

فَغهووٙ طٕفٛووض ُٔؿووش حنًعهووى "عًووَحٌ"  رعووي عووخو يووٍ ٓووكٍ

 ٌُ ال ٚٔوظطٛ  أكوي طليٚوي نوٌٕ  ،أٗوعغُ  ٔرعيْخ رعوخو آهوَ ظٓوَ عـوٕ

ٗووعَِ، يلُووٙ حنذٓووَ، ٍع حنؼٛووخد، غووخثَ حنعُٛووٍٛ، أظووخفَِ ١ٕٚهووش 

قٌٍس، ٔٚغطٙ ٍقزظّ ٔأٛخرعّ حنعَق حنًًظِؽ رخنظَحد، فٙ حنًـًوم 

 ًٍ يوخو يويهم ح، ٔحٓوظقَ ْوٌح حنَؿوم أْٛجظّ يُسوَس ٍٔحثلظوّ أكؼوَ َسوٕ

 .حنعقخٍ

 ،حنًعهووى "عًووَحٌ" أٌ ٚعُوو  حنَؿووم أٔ ٚـعهووّ َٚكووم خحٓووظلٛ

نطعووخو أٔ حنقوؤَٕ أٔ كًووخ أَووّ كووخٌ ٚعطوو  عهٛووّ يووٍ ٔقووض ٜهووَ رخ

خ ٔكؤَوّ نوى ٚوَ ١عخًيو ،ٚؤكم حنعـوُٕ حنطعوخو فوٙ َٓوى ،رعٞ حنًيرْ

فووٙ  -ٍغووى يووخ فٛووّ  -يُووٌ ٓووُٕحص، أيووخ حنقوؤَٕ ٔحنًيرووْ فهووى ٚكووٍ 

 .حرٓى رعٛيً كخؿش انٛٓى فٛهقٙ 
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أكوي حَلْوخنٙ حنظٕحٛوم يو  حنعـوُٕ نًعَفوش ئوق٢   ْ نى ٚٔوظطِ 

ح ال ٚظلوويع أٔ ٚ٘ووَد أٔ ح؛ ي٘ووَىً ٍأٓووّ أٔ أقخٍرووّ فووخعظزَِٔ ي٘ووَىً 

خ اال حَلكم.. ١وخل روّ ٚغَٛ ييرّٔ أٔ ٚوـم يٍ ٍحثلظّ، ال ٚسعم ٗٛجً 

 .يٍ رقخثّ أكيٌ  خ ٔنى ًٚخَ ْ حنًقخو أٓزٕعً 

عهٗ أعظوخد حنؤِحؽ، ؿهوْ يو  فٙ طهك حنسظَس كخٌ "فَغهٙ" 

 فوٙ أيوَ كوًي  ًْٔوْ فوٙ أًَوّ أٌ ٚـويَ  ،حنًعهى "عًَحٌ" أيخو يلهوّ

ٌْح حنعـُٕ حنًظٕٔل، في ٜٚق أٌ ٚذم ْكٌح كٍٛ يـوٙء حنعؤَّ 

 .أٔ أكي أفَحى أَٓطٓخ، ػى أهٌ ٚعيَّىَ حنًٔخٔة حنظٙ ٚٔززٓخ حنعـُٕ

ووو ًٜ خ يعًٓوووخ فوووٙ حنلووويٚغ ال ٚ٘وووخٍكًٓخ خ ػخنؼًوووٗوووعَح أٌ ٗو

رؤَسوووووخّ ػقٛهوووووش، طهسظوووووخ كٕنًٓوووووخ فخٛوووووطييخ رعُٛوووووٙ حنً٘وووووَى  اال

، ًٓخؼٚكووووي فلووووٕٖحنغووووخثَطٍٛ يٜووووٕرظٍٛ انًٛٓووووخ ٔكؤَووووّ ٚعووووَف 

ٔنووى  ،ٔكخَووض طهووك حنًووَس حَلٔنووٗ حنظووٙ ٚظسخعووم فٛٓووخ يوو  يووخ كٕنووّ

 .طكٍ حَلهَٛس

ٛعي "فَغهٙ" انٗ ٗقظّ رعي أٌ ٗعَ ر٘ٙء يَٚذ طـخِ ْوٌح 

نوـم نٓوٌح حنطهوذ غٛوَ حنًظٕٔل، ال ٚعَف ْم ه٘ٙ يُّ أو ٗعَ رخ

 .حإلَٔخَٙ، أغهق رخرّ ههسّ ًْٔذ فٙ ٓزخص عًٛق
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ٓووى عهووٗ  فووٙ طهووك حَلػُووخء طلووَ  حنً٘ووَىُ  ٍُ يووٍ يٕقعووّ حنووٌ٘ 

ٔحقظوووَد يوووٍ "عًوووَحٌ" روطوووٕحص  ،حَلٍٝ روووخنطٍٛ ٔحنقوووخًٍٔحص

 ُّ يووٍ ٍأّ حٜهووَ  حنً٘ووَى رٔووزذ حَلُووخءس ظٓووَِ قَٚووذ ْخىثووش، ٍأ

ْٕٔ ؿخنْ عهٗ حنًقعي، ًْْ فوٙ أًَوّ ركهًوخص غخي٠وش نوى ٚسًٓٓوخ 

 ."عًَحٌ" نكُّ أىٍ  يخ حنًطهٕد يُّ

ال ٚعَف أكي يخ حنٌ٘ قٛوم ٔال كٛو  طُوخُل حنًعهوى "عًوَحٌ" 

خ ٚوؤطٙ انوٗ أٓوزٕعً  فقوي ظومَّ  ،عٍ اكيٖ حن٘قق ْٔٔزٓخ نٓوٌح حنًظٔوٕل

حنً٘ظٍَٚ أٔ حنًعوخٍف،  يلهّ ٔٚسظلّ يٍ ىٌٔ أٌ ُٚزْ ركهًش ال ي 

ػى يخص فٙ حنٕٛو حنؼوخيٍ ْٔوٕ َوخثى، ٍٔػوّ حروٍ أهٛوّ حنؼوَ٘ حنوٌ٘ نوى 

 ُِ رعوويْخ ٔيووَس أهٛووَس  ،رعووي ٔفووخس عًووّ رؤٚووخو ٍ حنًكووخٌ ٓووٕٖ يووَسٍ ٚوو

 ."نًعهى "طٕرشٗ حناعُييخ رخع حنزٛض رُٕٔحص 

خ نهعـووُٕ خ يكظٔوزً ٛوخٍص حن٘ووقش حنًقخرهوش نووي٘قش "فَغهوٙ" كقًوو

طؤؿوم قوي طوى روي عقزوخص أٔ يُغٜوخص ٍغوى أَوّ حنكَّٚ، نكٍ حنؤِحؽ 

ْٛجظوّ ٚذٓوَ حنعـوُٕ حنوٌ٘ نوى طظزويل  ىر٠عش أٓخرٛ  رٔزذ حنٕفوخس، نو

ًٍ ١ٕحل طهك حنسظَس   .ح ٔٚكٌٕ ًنك نًٛي اال َخى
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"أو حنعـووُٕ  ؛أٗووَٓ قهٛهوش أٛوزق حنٔووكخٌ حَلٍرعوشٔفوٙ هويل 

ٓووكُٛش" ٓووخكُش حنطووخرق حَلٍٟووٙ، "فَغهووٙ" ُٔٔؿظووّ، ٔأيخيًٓووخ 

حنًظٔووٕل، ٔعووى "كهًووٙ" حنووٌ٘ حٓووظؤؿَ يلووم حنـووِحٍس يووٍ حَلٓووظخً 

وو -حنٍٕٚووغ  -"عًووخى"  ًٛ خ "فَغهووٙ" رًؼخرووش أٛوولخد حنزٛووض ٔهٜٕ

حنووٌ٘ كووخٌ ٚؤطٛووّ يووٍ َٚٚووي حالٓووظجـخٍ فٛلوويع حَلٓووظخً "عًووخى" يووٍ 

ُحى عوويى ٓووكخٌ حنزٛووض ْووخط  عووى "عٕٟووٍٛ" حنزقووخل، ٔرعووي فظووَس 

 .حَلهَٖ حنطخرق حَلٍٟٙ حنٌ٘ ٗغم اكيٖ ٗقش "ري"عًَ

أْوم حنلوٙ روخنزيء ٔحالروظيء ٔحنكوٕحٍع  رًٍَٔ حَلٚخو أُٛوٛذَ 

"فَٚوي" رًٕنوٕى ٔحكوي ٍغوى أٌ ُٔؿظوّ قوي كًهوض  حنًظظخنٛش؛ نوى ٚلوعَ 

ََّ "عًوَ" رعوي أٌ ٔؿوي ؿؼوش حرُوّ ططسوٕ عهوٗ ٗو٢  أكؼَ يٍ يَس، ٔفو

َىو، ٔيووٕص ُٔؿظووّ زٛووض ٔكووخٌ ْووٌح قزووم أٌ طُووحنظَعووش حنًٕحؿووّ نه

يلظَقش فٙ حنًطزن، ٌْح رويف حنؤخثَ حنظٙ نلقض أػخع ٗقظّ يوٍ 

ىٌٔ ٓووزذ يُطقووٙ ٔحٟووق، ٔيووَٝ حرُظووّ رًووَٝ َسٔووٙ، نلووٕو 

ؿِحٍس "كهًٙ" طظعسٍ رعي أقم يٍ ٓخعش يٍ طعهٛقٓخ، ط٘ظعم حنَُٛحٌ 

ه  فووٙ رقخنووش "عٕٟووٍٛ" رووي ٓووزذ ٔطٔووظٓيف أَووٕحع يعُٛووش يووٍ حنٔوو

كووخنظًَ، طووٕحنٗ حكظ٘ووخُف عوويٍى يووٍ ؿؼووغ أ١سووخل حنلووٙ فووٙ حنظَعووش، 

ح ٛوزخف كووم أٍرعوخء طُكظ٘وو  ؿؼوش ١سوم أٔ ١سهووش نوى ٚظـووخُٔٔح طليٚويً 

حَلعٕحو حنٔزعش، ٚظلٕل نزٍ يلم عى "كٍٔٛ" حنهزخٌ انٗ ىو أٔ ٓخثم 

 .ٚ٘زّ حنيو رًـَى رٛعّ نهِرخثٍ
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خنـًٛ  عخَٗ عهٛٓى، ف خ يٍ هللا قي كمَّ طؤكي أْم حنلٙ أٌ غ٠زً 

يوووٍ حنؤوووخثَ ٓوووٕحء أكخَوووض فوووٙ حَلٍٔحف أٔ حنز٠وووخث  أٔ حنًوووخل أٔ 

أكوي طهوك حنهعُوش حنظوٙ طيكقٓوى  حنٜلش حنـٔيٚش ٔحنُسٔٛش، ٔنوى ٚوَر٢ْ 

 ٌَّ ٗووٙء روويأ يُووٌ كووخُ  كوومَّ  رذٓووٍٕ حنًظٔووٕل اال "فَغهووٙ"، الكووع أ

حنَؿم عهٗ حن٘وقش حنًٕحؿٓوش ن٘وقظّ، فكوَ أٌ ٚقظوي٘ رويـخٍِ "عًوَ" 

يًوخ أٛوخد حنكؼٛوَ  ءقزوم أٌ ٜٚوٛزّ أٔ ٜٚوٛذ ُٔؿظوّ ٗوٙ َٔٚكم

يووٍ حنـٛووَحٌ، نكُووّ قووي ٟٔوو  كووم يووخ ًٚهووك يووٍ يووخل فووٙ طهووك حن٘ووقش 

روم كوخٌ عهوٗ حٓوظعيحى  ،ٔطعًَْٛخ، ٔنوى ٚكوٍ عهوٗ حٓوظعيحى نهؤوخٍس

 .كًخ ٚذٍ نيَظقخو َلْم حنلٙ َٔلرُخثّ حنٌٍٚ يخطٕح فٙ ٍكى ُٔؿظّ

ًٔوو حٍ حنُووخّ ٔأًٍنٓووى، خ ال ٚـووٌد اال ٗووَٛووخٍ حنلووٙ يغُخ١ٛ

 ََّ ٌٚ  أكوي حنٔوكخٌ حنقويحيٙ كومَّ  كهًخ ف خ أٔ ال ٚعوَف عَفًو يكخَوّ ٗوو

ُْـوَ حنًٔوـي اال يوٍ قهٛوم يوٍ  طقخنٛي، ال ٚعَف ؿَٛس أٔ كق حنغَٛ، 

حنُخّ، أٍُٚقض حنييخء ري ٓوزذ ٔؿٛوّ اً كؼوَص حنً٘وخؿَحص ٔحنسوظٍ، 

ٌُٕ ٔكم ٗوٚ ٚظٓى ؿخٍِ رخهظطخف حرُّ أٔ قظهّ، ٔكهًخ طقييض حنٔ

ًَ ُحى حنٕٟ  ٕٓءً   .حح ٔحُىحى حنُخّ ٗ

أقُ  "فَغهٙ" َٗٛن حنًٔـي أٌ حنٔوزذ فوٙ كوم ًنوك حنعـوُٕ، 

 ٔيوخ ٚوَحِ يوٍ غَحثوذ، ًكوَِ رظوخٍٚن حنلوٙ ككٗ نوّ يوخ ٚٔوًعّ نوًٛي 

 .حنٌ٘ ريأ رٕفخس حنًعهى "عًَحٌ" حنليٚغ
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ْٔكٌح حٓظقطذ حنَؿيٌ حنٔكخٌ حنقيحيٗ حنٌٍٚ أُٛٛذ أكؼَْى 

حنُٔووٛخٌ؛ َٔووٕح هٔووخثَْى ٔيٜووخثزٓى نكووٍ ٗووٛن  رلخنووش غَٚزووش يووٍ

خ نوٌنك حنُٔوٛخٌ حنًٔـي ًكَْى، ٔكخَض ييحٔيظٓى عهٗ حنٜيس عيًؿو

لهزٙ" ْٕ حنٔزذ فذهض هٔخثَْى يخػهش أيخو أعُٛٓى، ٔأىٍكٕح أٌ "حن

 ى.فٙ كم يخ ٚل٢ٛ رٓ

أهزووَْى "فَغهووٙ" فووٙ أكووي حؿظًخعووخطٓى رخنًٔووـي أَووّ ىؿووخل 

ٔحنًَىس، ٔقي قٚ عهٛٓى يخ قّٜ عهٗ حن٘وٛن، ٚظعخيم ي  حن٘ٛخ١ٍٛ 

ٔعيى نٓى حنًٜخثذ حنظٙ كخقض رخنـًٛ ، ػى أهزوَْى عوٍ حنًظوَىىٍٚ 

عهووٗ ٗووقش "حنلهزووٙ" ْٔووى يووٍ حنٔووكخٌ حنـوويى حنووٌٍٚ ٓووخعئح عهووٗ 

حَظ٘خٍ حنسٔخى فوٙ حنلوٙ ٔأٔنٓوى ًنوك حنزهطـوٙ ٟووى حنـٔوي يعوئو 

ٕح فظكووٍَ حن٠ووًَٛ ًٔ حنقهووذ حَلٓووٕى حنووٌ٘ ٚوويعٗ "اىٍٚووْ"، حطسقوو

حنً٘ووٓي قزووم حَلهٛووَ يووٍ فووٛهى "ٗووٙء يووٍ حنوووٕف"
(1)

عهووٗ أٍٝ  

  حنٕحق .

 يووٍ حنووٌٍٚ عخْووئح هللا أٌ ٚوهٜووٕح أكووخ١ ٓووزعش ع٘ووَ ٍؿووًي 

حنلٙ ٔأْهوّ يوٍ ٗوَ ْوٌح حنويؿخل ٚقوٕىْى ٗوٛن حنًٔوـي، ٔقسوٕح أيوخو 

 "حنيؿخل الُو َٚكم":ييهم حنزٛض ٔظهٕح َٚىىٌٔ رٜٕص ؿٍٕٓ٘

                                                           
يٍ رطٕنش "يلًٕى يَٓٙ" ٔ"ٗخىٚش"، ٔيٍ اهَحؽ "كٍٔٛ كًوخل"، ٔقوي أهوٌ عوٍ  292ٔ(  فٛهى يَٜ٘ أَظؾ عخو ٔ)

 خٌ عزي حنقئّ" رعٞ حإلٓقخ١خص حنٔٛخٓٛش.قٜش قَٜٛس كظزٓخ "ػَٔص أرخظش" ػى أٓق٢ عهٛٓخ "اكٔ
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حنوٌٍٚ قوي ط٠ؤٍَح رخنسعوم، قوي نلوق طـً  حنعيٚي يٍ حَلْوخنٙ 

نكووٍ َٓووٕٝ حنَؿووخل أعووخى نعقووٕنٓى  ،رٓووى حنُٔووٛخٌ كًووخ نلووق رغٛووَْى

ًكَٚخص كوٕحىع غَٚزوش ق٠وض ، ًكَٚخص قَٚزش؛ ًكَٚخص فقي ٔيٕص

  ع.حنُٔم ٔحنلَ عهٗ

كًووخ  -يوو  كووم ىقٛقووش طًووَ ٚظٕحفووي حنًطووخنزٌٕ رَكٛهووّ، فظلووَ  

فٙ قهذ "اىٍْٚ" ٔ"ٕٗقٙ" ٔ"رَعٙ" ٔ"ٍحٗي" ٗٙء يوٍ  -حنسٛهى 

حإلَٔخَٛش، قي ؿٌرٓى "حنلهزٙ" كًوخ ٚـوٌد حن٠وٕء حنل٘وَحص فوخنظسٕح 

كٕنّ ٔحنظِيٕح رقٕحَُّٛ َٔسٌٔح يخ ٚطهزّ يُٓى ري أٓجهش أٔ حعظَحٝ، 

ٔكوؤٌ ٗوٛجخ نوى  ،ٌٕ فوٙ أك٠وخٌ ُٔؿوخطٓىرٕٛطٓى ُٔٚوخيٗ ناٚعٕىٌٔ 

  أٔ ٍِٚعووٕح فووٙ حنزٛووٕص أعًووخاًل ٚلوويع ٔكووؤَٓى نووى ٚووٌرلٕح أ١سووخاًل 

ًٟ  ٔطعخٌَٔٚ   .نكُٓى ُٚسٌٌٔ يخ ُٚطهذ يُٓى ،خال ٚعَفٌٕ نٓخ غَ

نقي غَٛص هطزش طهوك حنـًعوش َسوّٕ حنُوخّ؛ أٚقذوض حنغوخفهٍٛ 

 ًَ ح، ٔرعؼض حنقهٕد رعي يٕطٓوخ، ٔقوي طـوخُٔ طؤػَْٛوخ يوٍ ٛوهٗ كخٟو

كٛووغ ٗووقَّ ٛووُٕص حن٘ووٛن "عزووي حنكووَٚى" حنسووَح  ٔحنٔووكٌٕ حنًلوو٢ٛ 

رخنلٙ، ٔٔٛم انٗ حنٜئٍ فؤكٛخ حنعقٕل، يُٓى يٍ حٓظٛقع فٙ حنظٕ 

ٔحنلوووخل، ٔيوووُٓى يوووٍ حَظذوووَ كظوووٗ حُىحىص حَلعووويحى طلوووض َخفوووٌس 

"حنلهزووٙ"، ٔحٗووظعهض حنلًخٓووش رظٕحؿوووي "اىٍٚووْ" ٔأطزخعووّ رٛوووُٓى، 

 .نِٛىحى حنغ٠ذ ٔطعهٕ حنٓظخفخص
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هووض ٛووَهخص حنُٔووخء يووٍ رٛووٕطٍٓ نظغطووٙ عهووٗ أٛووٕحص ع

  ..حنَؿخل، فَٓع حنـًٛ  ٚظسقي أْم رٛظّ

خ نٛهوش حنـًعوش طهوك؛ "اىٍٚوْ" حكظَقوض خ فخىًكوحنـًٛ  ىف  ػًًُو

حرُظّ طلض َخظَ٘ أيٓخ كغَْٛوخ يوٍ فظٛوخص حنلوٙ فوٙ َسوْ حنهلذوش، 

فًُٓى يٍ ق٠ٗ َلزّ ٔيُٓى يٍ  ،ري يقييخص أٛخد حَل١سخل َٛعٌ 

هوّ، حٗوظعهض حنًلوخل حنًغهقوش رُٛوَحٌ ٍُقوخء ال طزقوٙ ٔال طوٌٍ، فقي عق

وو  يووٍ حنًٓووخى، حنكووم هٔووَ طهووك حنهٛهووش، كظووٗ "حنلهزووٙ"  َّٟ َُ حهظسووٗ حن

حنٌ٘ نى ٚكه  َسّٔ عُخء حنَى أٔ حنُذَ يٍ حنُخفٌس  هَٔ أعٕحَّ يوٍ 

حنز٘ووَ َٜٔوو  يووخ فووٙ ؿٔوويِ يووٍ ىيووخء؛ كووٙ ٚووظًكٍ يووٍ ًنووك، ٔال 

 .يٍ أيٙ ، فًخ أقّٜ عهٛكًخ ًٓعظّٚٔؤنُٙ أكيكًخ كٛ  هَٔ ًنك

يـًم حنؤخثَ رعوي ٚوٕيٍٛ يظظوخنٍٛ يوٍ ٛوَحم حنُٔوخء ٔقٓوَ 

ح، ٔع٘وَس فقوئح عقوٕنٓى حنَؿخل ٔعيو حنُوٕو، ع٘ؤٌَ ١سوي يسقوٕىً 

ٔهًْ عَ٘س فظخس حكظَقٍ، فًٛخ عيح ًنك نى ٚٓوظى حَلْوخنٙ رخنؤوخثَ 

حنع٘خء حَلهَٖ، ٔرعي أٌ ٛهٗ ؿًٛ  حَلْخنٙ ركم فجخطٓى ٔأعًخٍْى 

فووٙ حنًٔووـي حطـٓووٕح رعٛووٌٕ يألْووخ حنغ٠ووذ ٔقهووٕد غًَْووخ حنكووَِ 

ٔأنُٔش ططخنذ رخنقٜخٙ، ٔكخٌ "اىٍٚوْ" أٔل حنًظلويػٍٛ اً ٛوخف 

 :ركم يخ ًٚهك يٍ قٕس ٔركم يخ ٚعظًم ىحههّ

 .كهزٙ" ٚخ ٗٛطخٌ، حنٕٛو َٓخٚظك عهٗ ٚي٘" -
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كخَض رخنسعم حنُٓخٚش نكُٓوخ نوى طكوٍ َٓخٚوش "حنلهزوٙ"، روم َٓخٚوش 

حنظـًعووخص طلووض َخفٌطووّ، َٓخٚووش حنـٓووَ رووخنَفٞ رعووي هٔووخثَ ؿيٚوويس 

  .١خنض حن٘زخد ٔحَل١سخل

ووووِّٛ  فٛٓووووخ ؿؼووووخيٍٛ حَل١سووووخل ٔحنسظٛووووخص  ُٗ ؿُووووخُس ؿًخعٛووووش 

كٛوووغ ٍفوووٞ أْهوووْٕى ىفوووُٓى اال رعوووي حنؼوووؤٍ نكوووٍ حنؼوووؤٍ  -حنًظسلًوووش 

نـؼووووغ ٗ حنووووارخإلٟووووخفش  -ٓووووٛظؤهَ ٔقووووي ال ٚووووؤطٙ عهووووٗ حإل١وووويق 

ح آهووووَ أٔ أكؼووووَ، حنلووووٙ هٔووووَص فووووَىً  حنـيٚوووويس، فكووووم أٓووووَس فووووٙ

ٔهوووٕفٓى يووووٍ  ،خ ْوووٙ ٍٟوووخْى رًوووخ كوووخٌٔحنؤوووخٍس حنسخىكوووش كقًووو

 ."حنًٔظقزم حنٌ٘ ٚعيِ نٓى "حنلهزٙ

رعووي أٓووزٕع يووٍ حنوويفٍ ظٓووَ "حنلهزووٙ" فووٙ حن٘ووخٍع نهًووَس 

ظٓووَِ  ٔؿٓووّ كووخى ٚلظووك رووخَلٍٝ يووٍ حَلُووخء حَلٔنووٗ، ٍٔغووى أٌ

ٛيء الكووووض خ انووووٗ كظوووو ، ٔحنووووواال أٌ حنغوووؤٍَ ٓووووخٍ ؿووووٕحٍِ كظسًوووو

عهووووٗ َذَحطووووّ حنظووووٙ َٚيووووق رٓووووخ َيووووٍ كٕنووووّ ِيووووٍ حنَؿووووخل حنظووووٙ 

حٍطـسووووض أٔٛووووخنٓى نًووووَآِ، فووووخنعـُٕ نووووى ٚذٓووووَ أٔ ٚطووووم يووووٍ 

َخفٌطووّ ٔكزوويْى هٔووخثَ طظـووخُٔ هٔووخثَْى حن٘وٜووٛش يوو  حنٛٓووٕى، 

ْوووٕ حٌٜ ًٚ٘وووٙ رٛوووُٓى ٔٚوووَيٛٓى رُذوووَحص ًٚهئْوووخ حنٕعٛوووي، فهٓوووى 

 .هٗ أكيأٌ ٚوظزجٕح أٔ ٚظزؤَح يٍ أيخيّ ٔال نٕو ع
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عخى حنَؿخل انٗ رٕٛطٓى ٔىهم ٛخكذ كم يلم يلهّ، ٔطخرعّ 

اال  ،حنـًٛ  يوٍ حنُٕحفوٌ أٔ يوٍ يٕحٟو  ٚذُوٌٕ أَٓوخ آيُوش يوٍ يكوَِ

هًٔووش؛ "فَغهووٙ"، ٔٗووٛن حنًٔووـي، ٔ"اىٍٚووْ"، ٔ"كٔووٍٛ" حنهزووخٌ 

حنٌ٘ فقي أهخِ ٔأكي أرُخثّ، ٔ"يُٛخ" حنٌ٘ ظَٓ فٙ حنلٙ رعي حكظوَحق 

 .حنسظٛخص رٕٛو

رّ يكٍَٕٛ ىحثَس كٕنّ عهٗ يَآٖ يًٍ غهذ ف٠وٕنّ أكخ١ٕح 

هٕفّ، ريأ حن٘ٛن "عزوي حنكوَٚى" ٚظهوٕ آٚوخص قَآَٛوش ٔأٍٔىس نهظلٜوٍٛ 

 .يٍ حنٔلَ ٔحن٘ٛخ١ٍٛ كو٢ ىفخع أٔل أيخو ًنك حنهعٍٛ
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 -( سعٍذ) -

حَظٓوووووٗ يوووووٍ حنٕؿزوووووش حنيٓوووووًش، رخنسعوووووم حنٔوووووٛيس "فخ١ًوووووش" 

يؼخنٛووش طًُووٗ  ١خْٛووش يووخَْس، ٓووَقض عقهووّ ٔٓوولَص قهزووّ، ْووٙ أو

نوووي نًؼهٓوووخ فوووٙ أٓوووَس ١زٛعٛوووش، ال ٚـوووي كهًوووخص ٚٔوووظطٛ  رٓوووخ  ُٔ نوووٕ 

ٗوووكَ طهوووك حَلٓوووَس عهوووٗ يوووخ قييظوووّ أٔ طقييوووّ، فوووخَليَ نوووى ٚقظٜوووَ 

عهووٗ ٔؿزظووٍٛ فووٙ حنٛووٕو طل٠ووَ نووّ حَلٔنووٗ "ؿًٛهووش" أٔ "أكًووي"، 

ٔحنؼخَٛووش ٚظُخٔنٓووخ رٛووُٓى، رووم ٚظـووخُٔ طهووك حنًخىٚووخص انووٗ عووخنى يووٍ 

خنى حنوووٌ٘ نوووى ٚووووٞ فوووٙ يؼهوووّ قووو٢، طقزهوووِٕ حنً٘وووخعَ حنيحفجوووش؛ حنعووو

عهووووٗ ٛووووٍٕطّ حنظووووٙ ٍأْٔووووخ رووووؤعُٛٓى، ٔنووووى ٚهًووووْ فووووٙ يعخيهووووش 

 .رم يٕىس ٛخىقش ال يآٍد يٍ ههسٓخ خأكيْى ٗسقش أٔ عطسً 

ٚظٔووووخءل ْٔووووٕ رٛووووُٓى أٔ ٔكوووويِ كٛوووو  ًٚكُووووّ ٍى أف٠ووووخنٓى  

نعوووٌحد أٔ حنًوووٕص ْٔوووٕ نعُوووش طً٘وووٙ عهوووٗ قوووييٍٛ؛ نعُوووش طلًوووم ح

 خ ٚقووٍَ أَووّ ٓووًٛظُ  عووُٓى ٔٚقطوو  أ٘أكٛخًَوو !ّنكووم يووٍ ٚقظووَد يُوو

ّ ٚـعهوووّ ٚظَحؿووو  عوووٍ قوووَحٍ عقهوووّ عيقوووش طَرطوووّ رٓوووى، نكوووٍ قهزَووو

 ًً  .خىحث

 ًَ ح كٛو  نوى ٚظوؤػَ رؤكوي أفوَحى أٓوَطّ أٔ ٚوئػَ نى ٚعهى اال يوئه

هٛوّ عُٛوخِ ٔال ٚوييَ فٛٓى، كٛ  ٚلًم كم يُٓى حنييخٍ نكوم يوخ طقو  ع

 .أكيْى حٜهَ
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روخنَُٛحٌ حنٜويٚقش، ىحثًوخ ٚٔوظٓيفٌٕ فهى ُٜٚذ أروِٕ أٔ اهٕطوّ 

 ًٍ ح حنغَٛ رقٜي أٔ يٍ ىٌٔ قٜي، كًخ كيع ي  ٛيٚقظّ "ٍَخ"، َٔوخى

طهك حنًَأس حنظٙ ٚظٕٓو٢  -يخ ٚس٘م حٓظٓيحفٓى، ٔقي عهى ِيٍ "أنطخف" 

ُٓى أكؼوَ ٛحنٔزذ، ١َٔٚقش طلٜ -قهزٓخ حَلٕٓى َقطش ر٠ٛخء ٛغَٛس 

 ًَ  .ح يًخ ٚسعهٌٕكس

ًٛهش" حنطعوخو نهًوَس حَلٔنوٗ عُوييخ فٙ حنٕٛو حنٌ٘ قييض نّ "ؿ

قخرهظّ عهٗ حنيٍؽ ٟٔعض يخ طلًهّ عهٗ حن٠ًُيس حنًظٓخنكش ٍٔكهض 

ئَعش ىًَٔخ كهًش، نى ٚعَف ٔقظٓخ ْم حىعض أٌ أيٓوخ يوٍ أٍٓوهض 

نّ حنطعخو أو أَٓخ قوي فعهوض ًنوك يوٍ طهقوخء َسٔوٓخ، كويى رؤَسوّ يٕٟو  

س فخٓوظويو حنطعخو ٔعهى أُٛخفّ نكُّ أكْ ر٘ٙء آهوَ عهوٗ حن٠ًُوي

أٛخرعّ نٛظعَف عهوٗ ْوٌح حن٘وٙء؛ َذوخٍس.. َذوخٍس ٓوٕىحء يوٍ طهوك 

 .حنظٙ َٚطيٚٓخ حنًكسٕفٌٕ

فووٙ حنٛووٕو حنظووخنٙ نٓيٚووش "ؿًٛهووش" ىعووخِ "فَٚووي" ٔأهزووَِ أٌ 

ُٔؿظّ قي أَٛص أٌ ٚظُخٔل غيحءِ يعٓى كؤَّ أكي أفَحى حَلٓوَس، نوى 

ىٍ  ٚٔظط  حنَفٞ أٔ حنظًهٚ، ٔفٙ حنٕٛو حنًُظذوَ ١وَق روخرٓى فوؤ

ْٕٚش يٍ فظق نّ قزم أٌ ٜٚيٍ ٛوٕطخ، أىٍكٓوخ رلخٓوش حن٘وى حنـيٚويس 

نكويد.. نوى ٚوَى أٌ ٚ٘وعَْخ روخنوٕف ٗ حنواحنظٙ ٗعَ أَّ رٓوخ أقوَد 

 :فس٠م أٌ ُٚظذَ كيٚؼٓخ فقخنض
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 حىهم ٚخ "ٓعٛي"، كٛ  كخنك؟ -

ٚعزووووووغ حنظووووووَىى رؤٔٛووووووخنّ ٔأ١َحفووووووّ، ٟووووووًَِٛ ٚيفعووووووّ 

"فخ١ًوووش" حنظوووٙ طلوووخٔل نهَكٛوووم، ٚوووؤيَِ رٜوووي يلوووخٔالص حنٔوووٛيس 

خ نٓوووخ، ٚوزوووَِ ٟوووًَِٛ حنلوووٙ أٌ رلُوووخٌ نوووى ٚعٓووويِ أٌ طـعهوووّ حرًُووو

ًَ  طهووك حَلٓووَس حنظووٙ فظلووض ًٍحعٛٓووخ نووّ نووٍ طـوويَ  ح، أيووخ يُووّ اال ٗوو

قهزووووّ فووووٛهق عهٛووووّ فووووٙ حنقزووووٕل.. ُْووووخ ٓووووٛـي حنوووويفء، حَلو، حَلم 

حَلكزووَ، ُْووخ قووي ٚـووي حنلزٛزووش، قووي ٚـووي حَلم حنٜووغَٛ حنووٌ٘ طًُووخِ، 

ووو ُْوووخ ٓٛٔوووظطٛ  ًٜ خ، ُْٔوووخ  أؿوووِحء أهوووَٖ خ ١زٛعًٛوووأٌ ٜٚوووَٛ ٗو

    عهٗ حنلٛخى.يُّ طق

كٔوووى ٍأٚوووّ قزوووم أٌ طظووويهم ٗوووٛخ١ُّٛ فوووٙ ٛوووَحعّ ٔٔحفوووق 

عهووووٗ عَٟووووٓخ ٔعووووَٝ ُٔؿٓووووخ رووووؤٌ ٚظُووووخٔل غوووويحءِ كووووم ٚووووٕو 

 .يعٓى

عخى انٗ ٗقظّ رعي أٌ أُهزَ أٌ افطخٍِ ٔغيحثّ ٓوظظكسم روّ حَلو 

خٍس أقخٍرٓى ٔال ٚعٕىٌٔ اال خ نِٚخ عيح حنـًعش اً ٌْٚزٌٕ آزٕعًٛ ٕٚيًٛ 

فووٙ حنًٔووخء.. ؿهووْ عهووٗ ٓووََِٚ ْٔووٕ ال ٚ٘ووعَ اال رؤف٠ووخنٓى حنظووٙ 

 .طغًَِ
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ٓؤنظّ "ؿًٛهش" ًحص ٕٚو عٍ حنُذخٍس، نكُّ نى ٚـزٓخ، ٔطذخَْ 

أَّ ال ٚعَف عًخ طظليع، فخنسظوخس يٌٓروش طلوخٔل حقظلوخو عخنًوّ ْٔوٙ 

 ٛزش ال َٚٚي نٓخ اكَحؿخ أٔ أًٖ.يٍ أَٓس ١

ٔال ٚٔوووووووظطٛ  َوووووووِع عٜوووووووخرظّ  ،ٍى ْووووووويٚظٓخال ٚٔوووووووظطٛ  

فٓوووٕ غٛوووَ يظوووٛقٍ يوووٍ َظٛـوووش ًنوووك؛ نوووٌح حطووووٌ  ،ٔحٍطووويحء حنُذوووخٍس

كوووي ٔٓوووطخ ٟٔوووعّ يلوووم حنظُسٛوووٌ رعوووي أٓوووزٕع؛ حٍطووويٖ حنُذوووخٍس 

فوووٕق عٜوووخرظّ فوووٙ كوووم يوووَس ٚووؤٍِْى فٛٓوووخ، ال ٚعهوووى يوووخ حنوووٌ٘ 

ٚـٌروووّ نظهوووك حَلٓوووَس ٔاٌ كوووخٌ ٚ٘وووعَ روووزعٞ أٓوووزخد ًنوووك، ٍغوووى 

أٌ يُطقووووّ حنًذهووووى ٚطخنزووووّ رقطوووو  أٚووووش عيقووووش يوووو  طهووووك حَلٓووووَس 

كٛخَووخ ال ٚ٘ووعَ أَووّ يُطووق أٓووٕى قووخطى، رووم يُطووق كسخظووخ عهووٛٓى، أ

عقيَووووٙ ْيفووووّ حنلسووووخظ عهووووٛٓى اً ال طـووووُٕ حإلٓووووخءس كووووٍَى عهووووٗ 

 .حإلكٔخٌ

رًوؤٍَ حَلٚووخو ٔططووٍٕ حنعيقووخص حُىحى كَْووّ نُسٔووّ رعووي أٌ 

ٗعَ أَّ ٚويعٓى، كٛغ ٚـهْ يعٓوى ْٔوى ٚذُوٌٕ أَوّ ال ٚوَحْى فوي 

  .ًٛهش"ٍأٓٓخ أٔ ًٍحعٛٓخ، ٔكٌنك "ؿطلسم حَلو رظغطٛش 
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فووٙ ػٛخرًٓووخ  -رٕؿووٕى "فَٚووي"  -فووٙ أكؼووَ حَلكٛووخٌ طـخنٔووخَّ 

حنًُِنٛووش حنَقٛقووش؛ ػٛووخد ال ٜٚووق أٌ َٚحًْووخ رٓووخ غٛووَ قَٚووذ يووٍ 

ًٓوو خ أهووَٖ طًٛووِْى، ٔطلوويى حنيٍؿووش حَلٔنووٗ غٛووَ يوويٍكظٍٛ أٌ كٕح

 .أنٕحٌ ػٛخرٓى، ٔيخ طك٘  ٔطذَٓ

ْٕ فٙ حنُٓخٚش غَٚذ عوُٓى ْٔوى أٓوَس يلخفذوش يظيُٚوش، فكوَ 

نكٍ ١هزّ  ،عيٚي يٍ حنهٛخنٙ أٌ ٚطهذ يًُٓخ يَحعخس ػٛخرًٓخ أيخيّ فٙ

نٍ ٚكٌٕ يُطقٛخ ٔٓٛؼَٛ حن٘وكٕ ، ٔطهوك حنًوَس حَلٔنوٗ حنظوٙ حَٜوخع 

 خ؛نزً خخ ٔقفٛٓخ ن٘ٛخ١ُّٛ قهزً 

 "فهٛزَق حنٕٟ  كًخ ْٕ عهّٛ"

كُٔخ فهٛزق حنٕٟ  كًخ ْٕ عهٛوّ، كوخفَع عهوٗ حنٕٟو  ٔعهوٗ 

َسّٔ رًـَى حهظيثوّ رٓوخ، كٛوغ طعٜو  حنعيقخص حنطٛزش، نكُّ ٚهٕو 

 :رّ ي٘خعَ يظ٠خٍرش ْٕٔ كخثَ، فقي أعهُٓخ حَلد َٛٚلش اً قخل

 .أَض حٌٜ رًؼخرش حرُٙ -
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ٔرخنسعوووم عخيهوووّ كوووخرٍ ػخنوووغ، ٔٛوووخىقّ "أكًوووي" كوووؤم، أيوووخ 

أٌ ٚظٕحفق يو  يوخ "ؿًٛهش" فقي ٗعَ أَٓخ طزلغ عٍ ٗٙء آهَ ه٘ٙ 

ص حنًعخطزووش حنظووٙ ٚهقٛٓووخ نووى ٚغسووم عووٍ طهووك حنُذووَح ،فووٙ َسٔووّ طـخْٓووخ

حنٕحنوويٍٚ كهًووخ طلوويػض، ال َلَٓووخ طظـووخُٔ حنلووئى أٔ طظوطووٗ حنعووَف 

ٔيلخٔالطٓوخ حنيحثًوش نسوٞ  ،رم إلنلخكٓوخ فوٙ َوزٖ يخٟوّٛ ،ٔحنظقخنٛي

غًّٕٟ، ٔكؤٌ حنٕحنيٍٚ حٍط٠ٛخ رّ عهٗ يخ ْٕ عهّٛ يٍ ًٛض ىحثى 

ال ُٚقط  اال نًخًيخ، طٔؤل عٍ أَٓطّ، عٍ كٛخطّ حنٔوخرقش، عوٍ حنٔوزذ 

حنووٌ٘ ؿووخء رووّ انووٗ ُْووخ، عووٍ عًهووّ حنٔووخرق، عووٍ طٜووٍِٕ نًٔووظقزهّ، 

 .ٔكؤَٓخ طَٚي هطزظّ
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 -( الحلبً) -

ٚٔوووَٛ  خ ٠ٚٔووو  فوووٙ عقهوووّ هطوووٕحصٍ ٚوطووو٢ حإلَٔوووخٌ أعٕحًيووو

ح ال طٔوووَٛ حنووويَٛخ رووويً نكوووٍ أ ،ِخ كقَّوووق يوووَحىَ عهٛٓوووخ ٔاًح حنظوووِو رٓوووخ كقًووو

 .كًخ ُهط٢ نٓخ

حَووويف  "اىٍٚوووْ" رعُسٕحَوووّ ٔؿٔووويِ حن٠ووووى حنوووٌ٘ ٚظـوووخُٔ 

 ٔأقووووم يووووٍ َٜووووسًٓخ عَٟووووخ، فٕقوووو  يٕحؿٓووووخ حنًظووووٍَٚ ١ووووٕاًل 

حنعـوووُٕ ٚسٜوووم رًُٛٓوووخ هطوووٕس.. أهوووم رخنظ٘وووكٛم ٟٔوووَد روطوووش 

حن٘ووووٛن "عزووووي حنكووووَٚى" عووووَٝ حن٘ووووخٍع، نقووووي حطسقووووٕح أٌ ٚلًهووووٕح 

عهٛوووّ كًهوووش ٍؿوووم ٔحكوووي؛ حن٘وووٛن ٚظهوووٕ ْٔوووى ٚوووَىىٌٔ ههسوووّ ػوووى 

ٚووووووَؽ كوووووم يوووووُٓى ٓووووويكّ حنلوووووخى ٔٚطعُوووووٌٕ حنٔوووووخكَ هًوووووْ 

نش حنقخََٕٛوووش، فقوووي أرهغوووٕح ءرخنًٔوووخ قخطهوووش، نوووى ٚلسوووم أكووويْى١عُوووخص 

ٍؿووووخل قٔووووى حن٘ووووو١َش حنقَٚووووذ ٔيووووخ َوووووخنٕح يووووُٓى اال حنٔووووووَٚش 

ٔحنظ٘وووكٛك فوووٙ ٓوووييش قوووٕحْى حنعقهٛوووش، ٓوووٛطزقٌٕ حنقوووخٌَٕ رؤٚووويْى 

 .ٔنٛليع رعيْخ يخ ٚليع

ُٚذووَ حَلٍرعووش رظلسووِ انووٗ "اىٍٚووْ" حنووٌ٘ نووٕف روُـووَِ فووٙ 

 :حٔؿّ حنعـُٕ حنٔخكٍ يٓيىً 

 .َلههٚ حنُخّ يٍ َٗ  ٓؤقظهك ٚخ "كهزٙ"؛ -
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خ ؿخَذ حنوَٛ ال ٚسعم ٗٛجً ٗ نانقي ٛخٍ "اىٍْٚ" عُييخ حَظقم 

اال حنظٓيٚي حَلؿٕف، ٔكخَض طهك آهوَ كهًوخص ُٚطوق رٓوخ، فقوي طلوَ  

ٓى اىٍحكٓوخ، كوم يوخ أعٛوُُ   ْ حنعـُٕ أٔ طلَكوض ٚويِ رٔوَعش نوى طٔوظطِ 

ٍأِٔ ٚي "حنلهزٙ" حنقٌٍس غخثٜش فٙ ٛيٍ "اىٍْٚ"، ٗوٓق حَلهٛوَ 

ؤن ًٟ خ؛ ٓوق٢ سع أَسخّٓ حَلهَٛس ٔطَ  قهزوّ فوٙ ٚوي حنلهزوٙ ٔٓوق٢ أٍ

يفٍ فٙ حنٕٛو حنظخنٙ  فٙ ٍْٕٗٓخ حَلٔنٗ؛ ٓق٢ نُٛ خ ُٔؿظّ كخيًي طخٍكً 

 .١سهّؿٕحٍ حرُظّ ٔ

نى ٚٔظط  أكيْى أٌ ٚوَؽ يٍ فًّ َٛهش أٔ كهًش رعي ٍإٚش 

 ًٍ خ رٛووُٓى رووي قهووذ، ٔعُووييخ عووخىٔح ح ئووـًٛ أٟوووًٓى ٔأكؼووَْى طٓووٕ

خ، فقي ظَٓ هه  "كٔوٍٛ" رؤرٜخٍْى انٗ حنعـُٕ ٔؿئح يكخَّ هخنًٛ 

حنووٌ٘ طلًووم قهزووّ حنٓووَو يقظووم "اىٍٚووْ" رؤعـٕرووش، َ٘ووذ "حنلهزووٙ" 

ًٓوخ ٔٚقطو  أٔطخٍْوخ ٔٚكٔوَ أظخفَِ حنيحيٛش فٙ ٍقزظوّ نٛوُٖٓ رٓوخ نل

 .قزم أٌ ٚيٍ  يخ حنٌ٘ أٛخرّ ٍفٛقّ حنـيٚئق٢ ؿٕحٍ ف ،عذخيٓخ

ٛقوٙ ال نٔوق١ٕ ٍفٛقوٙ حنٔويف، طَحؿ  "فَغهٙ" فوٙ فوِع كق

ٔال نً٘وووٓي حَلؿٔوووخى حنيحيٛوووش حنظوووٙ فخٍقظٓوووخ حَلٍٔحف، نقوووي أٚقوووٍ أٌ 

ًَ "حنلهزووٙ" نووْٛ ىؿووخاًل  ووَ؛ ٚوظسووٙ يح رووم ٗووٛطخًَ  أٔ ٓووخك ِٗ ًَ خ أ ح ٔووظظ

 .رخنذيو ٔٚذَٓ يٍ حنعيو
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ٌٍ يعئىس نى ٚزق اال "فَغهٙ"؛ ؿٔويِ َٚطـو ، ٔقهزوّ  فٙ ػٕح

 .ٙ"عًم "حنلهز نقسِ يٍ كُـَطّ نٛٔٓمٕٚٗك عهٗ ح

ٚووٕو أٓووٕى ؿيٚووي كووم عهووٗ حنلووٙ؛ حٓظ٘ووٓي أٍرعووش يووُٓى ٗووٛن 

حنًٔـي؛ أٍرعش أهًخّ يٍ ٔحطظٓى حن٘ـخعش نًٕحؿٓش ٗوٛطخٌ حإلَوْ 

ْوووٌح، نكُوووّ كوووخٌ آهوووَ أٚوووخو حنلوووٌِ ٔحن٘وووقخء حنظوووٙ ؿوووَعٓى اٚخْوووخ 

 ."حنلهزٙ"، أٔ ْكٌح ظُٕح

ال ٚعووَف أكووي حنً٘ووخْيٍٚ كٛوو  َـووخ "فَغهووٙ" أٔ نووَى أرقووٗ 

ّ "حنلهزووٙ" أٔ ٚٓووظى ٛوونا"حنلهزووٙ" عهووٗ كٛخطووّ، نكُووّ َـووخ، فهووى ُٚذووَ 

خ ٔأكًوم ٓوَِٛ كوؤٌ ٗوٛجً  ،رخنـؼغ حنظٙ ههسٓخ ٍٔحءِ فٙ أقم يٍ ىقٛقش

فووٙ حنوويَٛخ ال ٚعُٛووّ، أٔ كووؤٌ طهووك حنًـووٍِس ًْٔٛووش قووخو رٓووخ ٗوووٚ 

كيػض طهوك حنهٛهوش ؿوخء ٍؿوخل حن٘و١َش  هٛخنٙ، ٔرـًهش حنغَحثذ حنظٙ

َُ فٙ حٓظـخرش َٓٚعش كٔخرقش ْٙ حَلٔنوٗ، نوى ٚلوظَ  ًَ  ؾ حَليو ح يوُٓى كؼٛو

يٍ حنظلقٛق، قز٠ٕح عهٗ حنٔسخف حنٌ٘ نى ٚقخٔو ٍغى أٌ حنزعٞ طٕق  

  .يـٍِس ؿيٚيس ٟلخٚخْخ ٍؿخل حن١َ٘ش

أٍكوووخٌ حنـًَٚوووش ٔحٟووولش يظكخيهوووش ٍغوووى غَحروووش حَلىحس حنظوووٙ 

؛ حٓظويو ٚيٚوّ ٔأظوخفَِ فوٙ ٓوُّ طهوك ٔكخنوّ حنَػوش حٓظوييٓخ حنـخَٙ

 .ٌِْ نٛقط  أٍرعش ٍؿخل انٗ أٗيء
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ٛووَ يووٍ أقووٕحل حن٘ووٕٓى فقووي أعووي نووى ُٚكظووذ فووٙ حنًل٠ووَ حنكؼ

نكُووّ َٔووق أٍٔحقووّ كووٙ ٚعوويو  ،خٔل عووٍ حنق٠ووٛش هٛووخنٓى ؿخيًلووئحنًٔوو

" حنًهقذ ري"حنلهزٙ" هًْ يَحص أٔ أكؼَ، ْٔكٌح عَف أْم "ئعي

ََ حنلٙ أٔ يٍ ك٠َٔ  .حنٔخكَ قي حَظٓٗ نألري ح حنظلقٛق أٌ أي

كؤَٓخ ْيَش أٔ فظوَس ٓويو عقويص روٍٛ أْوم حنلوٙ ٔحن٘وٛخ١ٍٛ، 

فقووي ٍحؿووض حنظـووخٍس ٔكؼووَ حنُٔووم رعووي فقووي أٔ حَقطووخع، ٔحُىحى عوويى 

حنٔكخٌ ٔحنًليص حنظـخٍٚش، َٔٔٙ حنـًٛ  أيَ "حنلهزٙ"، نكٍ ىٔحو 

"فَغهووٙ"  حنلووخل يووٍ حنًلووخل، فزعووي هًووْ ٓووُٕحص، ٍُق هينٓووخ

 ."رَٟٛ  ١ٔسم فٙ حنَحرعش يٍ عًَِ، عخى "حنلهزٙ

ًٓوو ،عووخى أٛووغَ يًووخ كووخٌ ٔكووؤٌ طهووك خ ٔأكؼووَ قووٌحٍس، ٔأٗووي رؤ

عووخى نٛ٘ووٓي أْووم حنلووٙ حَظٓووخء حنٓيَووش  ،خحنٔووُٕحص يووَص عهٛووّ عكٔووًٛ 

ؼكووم؛ عٜووَ ؿيٚووي يووٍ حنووزطٖ حن٠ووًُٛش ٔريحٚووش عٜووَ ؿيٚووي يووٍ حن

عخى رٜلزش ٗخرٍٛ ٚ٘زٓخَّ أٔ ٚظ٘زٓخٌ روّ كؤَوّ أرًْٕوخ أٔ  ،ٔحنذيو

رًٓوخ ، نى ٚلسم أكوي يوٍ أٚوٍ ؿوخء ًٛٓخ، عخٗخ يعّ فٙ ٗقظّ حنقيًٚشَز

طوَٖ كٛو  ٓوٛظعخيم "حنلهزوٙ" يعٓوى  ،ٔكم يخ ٗغم حنزوخل حنًٔوظقزم

 !رعي عٕىطّ غَٛ حنًُظذَس؟
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خ "فَغهوٙ"، ٔنووّ كخيوم حنلووق فووٙ أكؼوَ حَلْووخنٙ حنقويحيٗ فًِعوو

فزخرووّ أيووخو رووخد حنٔووخكَ حن٘ووٛطخَٙ، ْٔووٕ أكووي حنؤًووش حنووٌٍٚ ًنووك، 

كخٔنٕح قظهّ يٌُ هًوْ ٓوُٕحص، كًوخ أٌ نيٚوّ حٌٜ يوٍ ٚووخف عهٛوّ، 

 ًَ ح رُٜو  أرعي أٌ حَظذَ يوخ ٚقوَد يوٍ حنٔوُٕحص حنع٘وَ ٍُٔق أهٛو

روٌنك أٔ  ٗنوٍ َٟٚو َٛخ ٚعوٕى حنويؿخل نٛقطسًٓوخ يُوّ؟!ُُٚش حنلٛخس حني

حٓوظغَق عويس أٚوخو فوٙ حنظـوٕل روٍٛ ُٚظذَ، ًْذ انٗ قٔى حن٘و١َش ٔ

كظوٗ ف٘وم فوٙ حنعؼوٍٕ عهوٗ  ،أٍٔقش حنقٔى ٔحنًلكًش حنظخر  نٓخ حنقٔى

حن٠ووخر٢ حنووٌ٘ قوووزٞ عهووٗ "حنلهزووٙ"، ٔعوووَف يووٍ هوويل رعوووٞ 

كووؤٌ كخىػووش ، َووّ قووي أُعوويو يُووٌ يووخ ِٚٚووي عووٍ أٍروو  ٓووُٕحصحنًعووخٍف أ

أٌ خ كهى ٔاعيحيّ ْٔى، أٔ حنقزٞ عهّٛ ٔحنظلقٛقخص حنظٙ حَظٓض َٓٚعً 

 .حنلهزٙ ٓلَ حنـًٛ ، أٔ أٌ ٗٛخ١ُّٛ قي أعخىطّ نهلٛخس رعي اعيحيّ

أػَ حنٓخؿْ حَلهَٛ عهٗ عقهّ فلزْ َسّٔ ٔأْهّ فوٙ ٗوقظّ ال 

ٚوَؽ أكيْى يُٓخ، ُٚخو ي  ُٔؿظّ ١ٔسهٛوّ فوٙ َسوْ حنغَفوش ْوٌح اٌ 

غهزووّ حنُووٕو، ال ٚسووظق حنُٕحفووٌ، ال ٚلووٕل حنًووٌٚخع عووٍ يلطووش حنقووَآٌ 

ش أٚخو يظٕحٛهش أٔ أكؼَ ري َٕو أٔ ١عخو، ًٚٔوك حنكَٚى.. ٚق٠ٙ ػيػ

خ، ٔفوٙ ٚٔوَحِ ٓوكٍٛ حنًطوزن، عقهوّ ي٘وغٕل ىحثًوخ فٙ ًُٚوخِ يٜولسً 

ٔأريح رخنوطٕس حنظوٙ ٓوٛظوٌْخ "حنلهزوٙ" طـخْوّ، فكوَ أٌ ٚوٌْذ انٛوّ 

خ، أٌ ٚٔووـي طلووض قييٛووّ، أٌ ٚسعووم أ٘ ٗووٙء كووٙ ٚووؤيٍ خ ١خثعًووٍحكعًوو

 .عهٗ ١سهّٛ يٍ حنغيٍ
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يع فووٙ حنوووخٍؽ، ال ٚعووَف ْووم عووخىص خ عًووخ ٚلووٛووخٍ يغٛزًوو

حَلٚووخو حنقيًٚووش ٔكهووض حنهعُووش يووَس أهووَٖ عهووٗ حنلووٙ، أو أٌ حنٓووئء 

حنٌ٘ ٚٔظ٘وعَِ فوٙ حنووخٍؽ ٓوٛعقزّ عخٛوسش أٔ اعٜوخٍ، فوٙ ىحههوّ 

اعٜووخٍ ٚووييَ ٚقُٛٛخطووّ ٔٚووييَ ػٕحرظووّ ِٔٚعووِع حٓووظقَحٍِ حنُسٔووٙ، 

هوّ فلظٗ نٕ نى ٚقيو "حنلهزٙ" عهٗ فعم ٗٙء فقي هَٔ "فَغهوٙ" عق

 .أٔ كخى

نقي كخٌ حنٓئء أٔ حنٔكٌٕ هٛوخالص فوٙ عقوم "فَغهوٙ" فقو٢، 

ُخّ ح؛ أقُ  حنأيخ فٙ حنوخٍؽ فقي عخع "حنلهزٙ" فٙ حنلٙ ٔأْهّ فٔخىً 

 .ظذَٓ فٙ هيل أٚخو، ٔكًخ قخل كيعيوهٜٓى يٍ نعُش قيًٚش ٓ أَّ

َؿي عيى يوٍ ؿؼوغ حَل١سوخل عهوٗ ٗوخ١ت حنظَعوش، ٔحٗوظعهض  ُٔ

ٚووش رُٛووَحٌ ٍُقووخء، يخطووض حنووئحؿٍ ٔحَلَعووخو عوويى يووٍ حنًلووخل حنظـخٍ

 .حنظٙ َٚرٛٓخ حَلْخنٙ فٕق حَلٓطق

ٛووخٍ "حنلهزووٙ" ٗووٛن حنًٔووـي، ٚووؤو حنُووخّ ٔٚوطووذ فوووٛٓى، 

حيوَِ ُٚٓخْى عٍ حنًعَٔف ٔٚؤيَْى رخنًُكَ ْٔوى نوّ يٜويقٌٕ َٔلٔ

عزغ رخنعقٕل ٔحنُسّٕ كؤَوّ ٗوٛطخٌ  ،يُسٌٌٔ ٔعٍ َٕحّْٛ يزظعئٌ

ّ ٛوناظزَ  رّ حنزعٞ ٔقوييٕح ف، ٔآًحَٓى ٍؿٛى ّٕٕٚٓ فٙ ٛئٍْى

 .حنقَحرٍٛ ٔحنٓيحٚخ
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َووخو "فَغهووٙ" ْٔووٕ ؿووخنْ رووٍٛ حيَأطووّ ١ٔسهٛووّ فووَأٖ فووٙ 

َٕيووووّ أَووووّ ٚووووٌرق أكووووي ١سهٛووووّ عهووووٗ يووووٌرق كـووووَ٘ فووووٙ ٗووووقش 

وووو"حنلهزووووٙ" ٔطلووووض قييٛووووّ، حٓووووظٛقع ٛووووخٍهً  ًً  ،خخ نٛـووووي ١سهووووّ َخث

أيوووخ حنَٟوووٛ  فوووي أػوووَ نوووّ، رلوووغ عُوووّ ٔحنسوووِع  ،ْٔكوووٌ ُٔؿظوووّ

ٍٔكووّ نكُووّ نووى ٚـوويِ، أٓووَع انووٗ حن٘ووخٍع ٚٔووظُـي رؤكوويْى ٚووُٖٓ 

خ، فسوووٕؿت رًوووخ غسوووم عُوووّ، نقوووي حطووووٌ حَلْوووخنٙ يوووٍ "حنلهزوووٙ" ٔنًٛووو

ٔعُووووييخ أهزووووَ يووووٍ ٚعَفووووّ يووووُٓى أٌ ١سهووووّ حهظسووووٗ أٔ حهظطوووو  

ٓوووٕ حنٕكٛوووي حنلهزوووٙ" فئوووعي َٜووولِٕ روووؤٌ ٚوووٌْذ انوووٗ حن٘وووٛن "

  .حنقخىٍ عهٗ اعخىس حرُّ

نووووٌ٘ عووووخى يووووٍ ككووووٗ نووووّ حنووووزعٞ عووووٍ رَكووووخص حن٘ووووٛن ح

حنًوووٕص نٛكسوووَ عوووٍ هطخٚوووخِ ٔهطخٚوووخ حنز٘وووَ، ٚوووويو حنـًٛووو  روووي 

يقخرووم ٔٚٔووخعي يووٍ ٚلظووخؽ حنًٔووخعيس، نووى ٜٚوويق يووخ طٔووًعّ أًَووخِ 

 .أٔ طَحِ عُٛخِ

 !يخ حنٌ٘ كيع نهًئيٍُٛ؟

 !كٛ  كقق حنهعٍٛ كم ٌْح؟

 !كٛ  ٛيقّ حنُخّ؟

 !حرُٙ؟ أٍٚ ًْذ
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حنًٕحؿوووّ أٓووجهش كؼٛووَس عووَف أٌ اؿخرظٓوووخ طقزوو  ههوو  حنزووخد 

ن٘قظّ، حنزخد حنٌ٘ ٚعظزَِ رخد حنـلٛى، ٔٚعهى أٌ يخ ههسّ ْٕ حنٓوٕل، 

ْوٌح اٌ كوخٌ عهوٗ قٛوي  ،خ يوٍ ْوٌح حنٓوٕلٔٚظٛقٍ أٌ حرُوّ ٚعوٖٛ رع٠ًو

 ًَ ح، حنلٛخس ٔنى ٚٔظوييّ "حنلهزٙ" فٙ حَظقخيّ أٔ أٓلخٍِ، نى ٚسكَ كؼٛ

 نٓووَحء حنووٌ٘ ٜٚووزّ حنُووخّ عهووٗٗ حنوواخ فووٙ حالٓووظًخع ٔنووى ٠ٚووِّٛ  ٔقظًوو

 .عٍ يعـِحص حن٘ٛن "ئعي حنلهزٙ" أًٓخعّ

رووم أهووٌ ٚطووَق حنزووخد  ،ٔعووخى انووٗ رٛظووّ نكُووّ نووى ٚوويهم ٗووقظّ

َٜٚم ٔٚٔوذ ٔٚظٕعوي انوٗ  ،َٚكهّ رقييّ ،ٚيفعّ ركظسّ ،حنًٕحؿّ نٓخ

خ ٓوووٕٖ حنزكوووخء ٓوووق٢ ؿوووٕحٍ حنزوووخد ال ٚسعوووم ٗوووٛجً  ،أٌ هوووخٍص قٕطوووّ

رووٍٛ ٔحنُلٛووذ ٔحنٜووَحم رخٓووى حرُووّ، ٔرًُٛووخ ْووٕ عهووٗ ًنووك ٍأٖ يووٍ 

خ، نى ٚٔظط  طليٚي يعخنًّ أٔ حنظعَف عهّٛ، نكُّ طٕق  أٌ ىيٕعّ ٗخرً 

قخل فٙ َسّٔ "َعى ٌْح ف ،يعّ حعخى ٍٚكٌٕ أكي هخىيٙ "حنلهزٙ" حنٌٚ

 ."حن٘خد هخىو حن٘ٛطخٌ

خ رغ٠زّ، نكوٍ كخٔل "فَغهٙ" حنًكهٕو أٌ ٚقظم حن٘خد ييفٕعً 

َٕ عهٗ حنٕقوٕف، أٔ طٕؿٛوّ  حطٓوخو أٔ غ٠زّ كخٌ هخٔٚخ كَٔكّ، نى ٚق

 .ٓزخد، أٔ كظٗ حنٔئحل عٍ يَٜٛ حرُّ
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نى ٚسٓوى "فَغهوٙ" هطٕطوّ حنقخىيوش فًوخ طزقوٗ فٛوّ يوٍ عقوم نوى 

ٚٔظط  طلهٛم يخ ٚليع؛ يي حن٘خد ٚيٚوّ ٔعخَٔوّ عهوٗ حنُٓوٕٝ، ػوى 

ظق عهوٗ اػَْوخ حنزوخد يوٍ ١َق رخد حن٘ٛطخٌ ػيع ١َقخص ْخىثش فُو

انٗ ؿٔيِ ٔحيظيء طهقخء َسّٔ، ٔكؤٌ طهك كخَض حإلٗخٍس نعٕىس ٍٔكّ 

  .ٛيٍِ رخنغ٠ذ

و ًً غهوق حنزوخد خ غٛخْوذ حنـلوٛى، أُ ىفو  ٚوي حن٘وخد ٔأٓوَع يقظل

ههسّ، ٔعخى حن٘خد حنٌ٘ ٚيعٗ "رطوَّ" انوٗ ٗوقظّ حنظوٙ طقو  أٓوسم 

 .ًنك حنـلٛى

رعي ٕٚيٍٛ حَظخد حنُخّ حنقهوق عهوٗ غٛوخد ٗوٛوٓى نكوٍ غٛخروّ 

ي كًووم يعووّ حَِٚووخف نكؼٛووَ يًووخ كووخق رٓووى، نكووٍ رعووٞ حنُسووّٕ قوو

حٍط٠ض رخنٌل ٔحنكسَ ٔنى طٔظط  حنعوٖٛ اال روّ، حقظلًوٕح حنزوخد رعوي 

أٌ كهَض أٚيٚٓى يٍ حنطَق فسٕؿجوٕح رؤٗويء ٗووٚ طـًويص ىيخإْوخ 

ٔٛخٍص أقَد انٗ حنهٌٕ حَلٕٓى، ٔعهٗ رعوي أيظوخٍ يُٓوخ "فَغهوٙ" 

 .ٚلظ٠ٍ ١سهّ ٔقي غخد عُّ ٔعّٛ

ح انووٗ ٗووقظّ ُٔٔؿظووّ، نكُووّ عووخى ؿٔوويً رطسهووّ عووخى "فَغهووٙ" 

ظُسْ ري ٍٔف، نى ٚظكهى أٔ ٚظٕحٛم ي  أكي كظوٗ ٔحفظوّ حنًُٛوش رعوي ٚ

ػى نلقض رًٓوخ رعوي طٔو  حنكزَٛ، أقم يٍ عخو، ٔرعي ٍَٗٓٚ يخص حرُّ 

 "ح فٙ حنيَٛخ؛ "يلًٕىخ ٔكٛيً ٔطَكض ههسٓخ ٛزًٛ  ،ُٕٓحص ُٔؿظّ
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كًووووم حنٜووووزٙ طووووَحع ٔحنوووويِ حنزطووووم حنووووٌ٘ ق٠ووووٗ عهووووٗ 

قٜووظٓخ عهٛووّ أيووّ،  حنٔووخكَ، حفظوووَ فووٙ َسٔووّ رظهووك حنقٜووٚ حنظووٙ

كهًوووخ ٗوووخٍ  أكوووي ٛوووزٛخٌ حنلوووٙ عوووٍ طوووَحع ٔحنووويِ نوووى ٚـوووي اال 

حنٔوووووَٚش، ٔكووووؤٌ "حنلهزووووٙ" أهووووٌ يعووووّ انووووٗ حنقزووووَ كووووم ًكووووَٖ 

طوٜوووّ يوووٍ حنعقوووٕل، ال ٚوووٌكَِ أكوووي أٔ ٚوووٌكَ يوووٍ ق٠وووٕح َلوووزٓى 

 .عهٗ ٚيّٚ ٔأٚي٘ أطزخعّ

 .ال ٌٚكَ أكي أرٙ، نكُُٙ أًكَ كم ٗٙء...  -

قٜظّ ػى ركٗ رٍٛ أٚويًٚٓخ نوزعٞ  رٌِٓ حنـًهش أَٓٗ "يلًٕى"

 :يٍ حنٕقض ػى ْيأ ٔقخل

حنلهزٙ يخص يٌُ ػيػٍٛ ُٓش، ٔنٕ َّٔٛ كم حنُخّ فؤػَِ يٕؿٕى فٙ  -

حن٘قش حنًٕحؿٓش نٙ، ٔيخ أَخ فٛوّ ٍغوى أَسوٙ، ٔأيخَوش عهٛكًوخ ال روي أٌ 

طقُعخ حن٘خد حنكسٛ  رخنَكٛم يٍ طهك حن٘وقش حنُـٔوش حنهوٙ عوخٕ فٛٓوخ 

 .زٙ"رطَّ" طهًٌٛ حنله

فخٍقخِ رعي أٌ كوم عهٛوّ حنٜوًض، فخٍقوخِ نظعوٕى حنعيقوش رٛوُٓى 

كًووخ كخَووض رووي حطسووخق ئووزق، يـووَى َذووَحص عووخرَس ٚلٛٛووّ رٓووخ كووم 

 .يًُٓخ

 !يخ ٍأٚك فًٛخ ًٓعُخِ؟ -
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نى ٚٔظط  "ركَ" حنَى عهٗ ٓئحل ٍفٛقّ، فقوي كويى عقهوّ أكؼوَ 

ٔال ٚٔظطٛ  حنظٛقٍ اٌ كخَض ػغَحص أو  ،يٍ ػغَس، نكُّ نى ٚلٔى أيَِ

ْٙ يٍ ؿًهش حَلكيحع حنغَحثزٛش حنظٙ يوَص روخنلٙ، نكُوّ نوى ٜٚويق 

يخ قخنّ "يلًٕى" عٍ "رطَّ"، نقي عخَِٛ ٔٛخىقّ ٔنوى ٚـوي يُوّ 

 .اال حنوَٛ ٔحنًٕىس
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 -( سعٍذ) -

حنلق ٚقخل؛ نقي ٛيق حنلخؽ "نطسٙ" فٙ ٔٛسّ نهلٙ ٔأْهوّ، 

ًَ فهى ٚـي يٍ أكيْى  ح رخنعئحٌ، ٔكم يخ قوي ٚٔوت َلكوي كظٗ حٌٜ ؿٓ

حَلْخنٙ أٔ حنـَٛحٌ يخ ْٙ اال ٗكٕ ، اال أَّ ٚ٘عَ رخنُيو الٓظقَحٍِ 

فٙ ٌْح حنلٙ، ٔطهك اكيٖ حنًسخٍقخص حنظٙ الُيظوّ يُوٌ يوخ كويع يو  

 .ٛيٚقّ حَلػَٛ

ٛووووخكذ حنزٛووووض ٍؿووووم كووووَٚى ئووووخنى ٍغووووى حنٜووووٍٕس حنظووووٙ 

ووووَ نووووّ حنًُووووِل ٍٓووووًض فووووٙ حَلعًووووخل حنظهسَِٕٚٛووووش نهقٜوووو خرٍٛ، أؿَّ

رًزهوووغ ٍيوووِ٘، ٔنوووى ٚويعوووّ اً أهزوووَِ فوووٙ حنزيحٚوووش أٌ حن٘وووقش طوووئٍ 

كٕنٓوووخ حنكؼٛوووَ يوووٍ حَلقخٔٚوووم، َٜٔووولّ روووؤٌ ٚعوووٖٛ يووو  حنطووويد 

ّ ٚعطٛوووّ كوووم أٓوووزٕع ١ٍوووي حنـوووخيعٍٛٛ فوووٙ ٗوووقش حنٔوووطق، كًوووخ أَووو

 .يٍ حنهلى

كًوخ ٚطهوق  -كخٔل "ٓعٛي" أٌ ٚعطوٙ طهوك حنٜويقش أٔ حنٓيٚوش 

خ، ١ٔهزض نهٔٛيس "فخ١ًش"، نكُٓخ ٍف٠ض ٍف٠خ قخ١عً  -عهٛٓخ حنًعهى 

يُّ أال ٚسعم ًنك يَس أهَٖ، ٔحٌٜ ال ٚـي يكخَخ فٙ ػيؿظّ نٛلوظسع 

خ، كٛووغ ٚكظسووٙ رًووخ ٚؤكهووّ يوو  "فَٚووي" رووخنهلٕو، ْٔووٕ ال ٚطٓووٕ ١عخًيوو

 .ٔأَٓطّ
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ح كوووٙ ٕٚؿٓوووّ رخنُٜوووق أٔ ٗووٛن حنًٔوووـي حنوووٌ٘ ال ٚوووٕفَ ؿٓوويً 

ٔٛخكذ يطعى حنً٘وٕٚخص ٔٛوخكذ ٚٔخعيِ فٙ فٓى ىُّٚ ري ط٘يى، 

يلووم حَلنزووخٌ، ٔٛووخكزش يلووم حنلهٕٚووخص، ١ٔوويد حنـخيعووش حنووٌ٘ 

ٚطًجٍ أكيْى عهّٛ يٍ ٔقض ٜهوَ، ٔ"ركوَ" حنوٌ٘ ٗوعَ أَوّ ٚذهًوّ 

  "..ر٘كٕكّ، ٔأَٓس "فَٚي

أكؼووَْى ٚلووخفع عهووٗ حنٜوويس، ٚظ٘ووخٍكٌٕ فووٙ حَلكووِحٌ قزووم 

كوى ْخثوم حَلفَحف، ٔقي ك٠وَ ط٘وٛٛ  ؿُوخُس يُوٌ أٓوزٕعٍٛ، ٔٗوعَ ر

ًووجٍ عهٛووّ يووٍ حنُووخّ آَووٌح ، يٛووِ يووُٓى "ركووَ"، ٔحن٘ووخد حنووٌ٘ ٚط

ٚذٍ أٌ ؿًٛ  أْم حنلٙ قي ك٠َٔح حنـُخُس  ،ٕٚيٛخ، ٔ"فَٚي" ٔحرُّ

 ًٜ ح نوى ٚٔوزق نوّ أٌ طلويع يعوّ أٔ ٓوً  ٛوٕطّ، نكُوّ خ ٔحكيً اال ٗو

ح، ًِٔٚٛ ٕٛص هطٕحطّ ْٕٔ ٜٚعي انٗ ٗقظّ أٔ ٚعَف ٍحثلظّ ؿٛيً 

 ًٜ  ".ًٓ  عُّ يٍ حن٘ٛن "ٍؿذخ ُِٚل يُٓخ؛ ٗو

يٌُ أٚخو أقٛى كسم ُٔحؽ فٙ حن٘خٍع فؤُغهقض ؿًٛ  حنًلخل رعي 

خ، حنع٘ووخء، ٔٓووَٓ حَلْووخنٙ ٔحنظـووخٍ فووٙ حنلسووم كظووٗ حنؼخَٛووش ٛووزخكً 

ٗخٍكٓى ٔقظٓخ يٍ َخفٌطّ، ًٚٔعٓى ًِٔٚٛ ٍٔحثلٓى ٍٔٔحثق يخ ٚيهُّ 

ظّ رع٠ٓى، ٔٚٔظ٘عَ ًرٌرخص أؿٔخىْى حنًوظهسش، ٔقي حكظ٘  فٙ ٔقس

طهك أٌ "ركوَ" ْوٌح يلزوٕد يوٍ حنـًٛو  روي حٓوظؼُخء، كًوخ أَوّ يلوم 

 .حكظَحو ٔطقيَٚ
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ق٠وووٗ اكووويٖ حَلئوووٛخص يووو  "فَٚوووي" فوووٙ حن٘وووَفش حنًطهوووش 

عهووووٗ حن٘ووووخٍع، فووووٙ طهووووك حنًووووَس رووووخىٍ رخنٔووووئحل، ٔكهووووض عقوووويس 

"ركوووَ" نٔوووخَّ، فؤهوووٌ ٚٔوووؤل عوووٍ "يلًوووٕى" حنٔوووخكٍ حنغوووخيٞ، ٔ

ٝ ١ٛزووووش اال أٌ آهووووَ يووووٍ حنـٛووووَحٌ، فظؤكووووي أَووووّ فووووٙ أٍ ٔعوووويى

"فَٚوووي" نوووى ٚظلووويع يطهقوووخ عوووٍ ؿخًٍْوووخ "يلًوووٕى" ٔال ٚعهوووى انوووٗ 

حٌٜ نًوووخًح، ٔال ٚٔوووظطٛ  طليٚوووي ١زخعوووّ أٔ طوٛوووم ٛوووٍٕطّ، رعوووي 

ٓووووخعخص يووووٍ حنلوووويٚغ ٔىع ئظ٠ووووٛسّ ٔعووووخى انووووٗ ٗووووقظّ، غٛووووَ 

  .ييرّٔ ٔؿهْ عهٗ حنََٔٚ حٓظعيحىح نهُٕو

 "يخًح َٚٚئٌ يُك؟"

ٍأٓوّ، روم ٓوًعّ رؤًَٛوّ،  طهك حنًوَس نوى ٚظوَىى حنٜوٕص ىحهوم

ٕٛص عـُٕ أؿٖ، كخٔل حالعظًخى عهٗ كٕحّٓ حنوخٍقش نٛظؤكي يٍ 

طٕحؿووي ٗوووٚ يعووّ فووٙ حنغَفووش ٔٚلوويى يٕقعووّ، نكووٍ كٕحٓووّ كووٌرض 

ًٓو نكُوّ ال ٚ٘وى ٍحثلوش أٔ ٚٔظ٘وعَ ؿهويِ أ٘  ،خ ػقٛهوشأًَّٛ؛ ٚٔوً  أَسخ

ٚٔظ٘ووعَِ فووٙ طٕحؿووي حنز٘ووَ يووٍ كًووخ يغُخ١ٛٔووٙ أٔ كَٓرووخثٙ يـووخل 

  كٕنّ.

قخو يٍ ٓوََِٚ نٛظؤكوي، نكُوّ نوى ٚـوي ٍٔحثوق أٔ ًروٌرخص، كظوٗ 

 :ٕٛص حَلَسخّ طٕق ؛ نٌح حٓظويو نٔخَّ ٔٓؤل

 ...!يٍ أَض؟! أٍٚ أَض؟ -
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عوويى يووٍ حَلٓووجهش هَؿووض يووٍ فًووّ ٚلووخٔل رٓووخ يعَفووش كقٛقووش 

حنٜٕص حنٌ٘ ٓوًعّ، نكوٍ حنٜوٕص قوي طيٗوٗ، ٔأَسوخّ ٛوخكزّ قوي 

 .ًطزق ٔحنذيو حنًقزٞطزوَص ٔنى ٚـزّ اال حنٔكٌٕ ٔحنًٜض حن

 ًَ ح فخٓووظعخى كوويٚغ "ركووَ"، رعووي ىقووخثق عووخى انووٗ ٓووََِٚ كووخث

ٔحنووٌ٘ ال ٚلظًووم اال ٗووٛجٍٛ؛ ْووٕ كووخًد طووآيَ يوو  عوويى يووٍ حنـٛووَحٌ 

نٔزذ هسٙ، أٔ أَّ ٛخىق ٔحن٘قش نٛٔض ١زٛعٛش، ٔعُييخ ىقق حنُذَ 

ُو  رٓوخ عقهوّ أٔ حنسكَ فوٙ حالكظًوخنٍٛ ٔحقظوَد يوٍ حٓوظُظخؽ َظٛـوش ٚق

ٓووخ قهزووّ، ْوويٍص حَلٛووٕحص حنٜووخهزش رع٠ووٓخ فووٙ ٍأٓووّ ن َٟٗٔٚوو

 .ٔحنزعٞ حٜهَ يٍ كٕنّ، نكُّ ال ٚٔظطٛ  حنظًِٛٛ

 "..حَلٍٔحف طل٢ٛ رك يٍ كم ؿخَذ"

 "..أٍٔحف يذهًش ٕٓىحء كقهذ أرٛك ٔاهٕطك"

 "..يخٟٛك حنكسَ ٔكخَٟ  حنـلٕى ٔئظقزهك حإلٌٚحء"

 "..َْٔرك نٍ ًُٚعٓى يٍ حنٕٕٛل انٛك"

 "..ٚيُٚخ ٔغيح ٓٛلٜهٌٕ عهٛكأأَض رٍٛ "

 ؟!"..ْم طذٍ أٌ "ٓٓخو" نٍ طٔظطٛ  حنٕٕٛل انٛك"
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ْٕ ٚئيٍ رعخنى حنـخٌ ٔٚعهى رعٞ هسخٚخِ رلكى كٛخطّ حنٔخرقش، 

فقووي ٍأٖ ٔٓووً  حنكؼٛووَ، نووى ٚكووٍ َْٔرووّ يووٍ ىؿووم أيووّ ٔأعًخنٓووخ 

رم كوخٌ ٚٓوَد يوٍ َسٔوّ؛ يوٍ عُٛٛوّ؛ يوٍ اٍػوّ ٔيخٟوّٛ  ،حنًهعَٕش

ٚعهى ْم يخ ٚ٘عَ رّ يٍ فعم "ٓٓخو" أو أَوّ ٔحْوى، حنٌ٘ ٚيكقّ.. ال 

خ قخنّ "ركَ"  ًَ  ىهٌم رًخ ٚليع كٕنّ.  -اٌ كخٌ كقٛقش  -ْٔم ِن

ٚلووخٔل أٌ ٚووَر٢ حَلكوويحع َٔٚطووذ يووخ يووَ رووّ كووٙ ٚٔووهى انووٗ 

  َظٛـش ال ٚذهى رٓخ أكيح؛

ريأص َٓخٚش حنزيحٚش يعوّ ر٘وـخٍِ يو  أفوَحى أٓوَطّ، ػوى َْٔروّ 

فّ رخنلخؽ "نطسٙ" فوٙ ئوـي حنلٔوٍٛ حنوٌ٘ خ حنـًٛ ، ػى طعَيغخٟزً 

ؿووخء رووّ انووٗ ًنووك حنلووٙ، ػووى ٓووَقش حنًووٌٚخع حنووٌ٘ ال ٚعهووى انووٗ حٌٜ 

كقٛقظّ، ُْٔخ  يخ قّٜ "ركَ" عٍ يخّٟٛ ي  طهوك حن٘وقش ٔٓوخكُٓخ، 

 ًَ ح عيقظووّ رؤٓووَس حَلٓووظخً "فَٚووي" ٔيووخ ٚلوويع نووّ كهًووخ عووخى ػووى أهٛوو

ٗووخٙ يعوّ فوٙ نغَفظّ؛ حَلٕٛحص أٛزلض أكؼَ ٔحقعٛوش ٔكؤَٓوخ َل

َسْ حنًكخٌ، كًخ ٛخٍ رع٠ٓخ ٚعَف يخّٟٛ ٔحنزعٞ حٜهَ ٚظٕق  

ًٓ نّ ئظقزًي   .خ كَٚ

ٛووُزٍٕ حنًٛووخِ ٚسووظق ٔٚغهووق يووٍ طهقووخء َسٔووّ، ٔحنووْٕؾ حن٘وويٚي 

ًٍ حنووٌ٘ ٚ٘ووعَ رووّ كهًووخ حٓووظٛقع يووٍ َٕيووّ ٔكووؤٌ ُْووخ ح   يووٍ أٗووعم َووخ

 .رخنقَد يٍ ََِٓٚ
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فق٢ ٚلْ رلَحٍس  ،أٔ ٚ٘عَ رخهظُخق ،ال ٚ٘ى ىهخَخ نظهك حنُخٍ

ٗيٚيس عٍ ٚٔخٍِ ٔأكٛخَخ عٍ ًُّٚٛ، كم ْوٌح ؿعهوّ ٚويٍ  أٌ "ركوَ" 

ح، ٔنوى ٚـوي فقوي ١وخف فوٙ حن٘وقش ٔؿوخل ٔنوى ٚـوي أكويً  ،نى ٚكٍ ٚكوٌد

 ًَ  .ح نًخ ٚليعطسٔٛ

اًٌ "ركَ" نى ٚكٍ ٚيعٙ" ْكٌح قخل فٙ َسّٔ ْٕٔ َٚقي عهٗ "

خ ٓووََِٚ، قووٍَ أٌ ُٚظٓووٙ يووٍ طهووك حَلئووٛش حنظووٙ قووي طٜووٛذ ٗوٜوو

نُٕو نَٛٚق ؿٔيِ ٔكٕحّٓ حنظٙ ٛخٍص ٗ حنا١زٛعٛخ رخنعقى، ٔحٓظٔهى 

 ًٍ  .ح ن٘كٕكّنْٕهش يؼخ

أٔ َٜٚم فٙ طهك حنهٛهش حنظوٙ حٓوظٛقع   ْ يٍ حنغَٚذ أَّ نى ٚوَ 

فٛٓوخ ع٘ووَحص حنًووَحص، رع٠ووٓخ عهوٗ أٛووٕحص آىيٛووش، ٔغٛووَ آىيٛووش، 

ٔرع٠ووٓخ كَكووخص ي٠ووطَرش طلوويع كٕنووّ، ٔرع٠ووٓخ ٗووٛخ١ُّٛ حنظووٙ 

حنوطووَ، ٔططخنزووّ رُووِع حنعٜووخرش كووٙ ٚووَٖ يووخ ٚلوويع  طُزٓووّ رقووَد

 ٌَ عًخ عخْوي َسٔوّ  كٕنّ، نكُّ ٛهذ كخنليٚي، ٛهي كخنًخّ، نى ٚظٕح

رعٞ آٚخص يوٍ حنوٌكَ حنلكوٛى ٔٚعوٕى فٛكظسٙ رخالٓظعخًس ًٔكَ  ،عهّٛ

 .نُٕوانٗ ح
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فووٙ حنلقٛقووش نقووي ٓووخعيص كٛخطووّ حنٔووخرقش عهووٗ طقزووم يووخ ٚٔووًعّ 

ٍغًخ  -حنكسَ نهيٍؿش حنظٙ أن  رٓخ  ٔٚ٘عَ رّ، فقي عخٕ رٍٛ أرخ١َس

حنٔلَ ٔحن٘عًٕس ٔطٔوَٛ حنـخٌ إلٚوٌحء أٗووخٙ ال ًَوذ نٓوى  -عُّ 

خ ال َٚحعوٌٕ خ ٚكٌُٕ نٓوى حنكوَِ أٔ حنلقوي؛ هٜوٕيً اال أٌ نٓى هٜٕيً 

هللا، فهـئٔح َليّ "ٓٓخو" نظُغٛٚ كٛوخس ْوئالء حَلٗووخٙ ٔحنظُكٛوم 

 . رٓى

ى أٌ ًٚٔعٓخ ْٔٙ طظهوٕ طعخٔٚوٌَ  َّٕ ال ٚسقٓٓوخ ٔال َٚٚوي  هغوشٍ ْخ رطع

ََ كَٔفًوو ًنووك، كًووخ طعووٕى أٌ َٚحْووخ طووو٢   عَرٛووش عهووٗ  خ عَرٛووش ٔغٛوو

َِ يُ  أٍٔحقٍ  ططٕٚٓووخ كظووٗ طٜووَٛ فووٙ كـووى عقهووش حإلٛووز  أٔ ػووى  ،شثَووٓظ

َّٕ ٛغَأ ى أٌ ًٚٔ  ٗكخٔ٘ يَٚيٚٓخ، ٔعهى رعوي أٌ أىٍ  حنـلوٛى ، طع

أَٓوخ ال خ فٙ ٗكٕٖ كؼٛوَ يوُٓى، فظوٛقٍ كخَض ٓززً  ٓخحنٌ٘ ٚعٖٛ فّٛ أَ

 ًَ رم طعًوم كًٔوخعي نه٘وٛطخٌ؛ حن٘وٛطخٌ حنوٌ٘ ٚوظلكى  ،ح َلكيطكٍ هٛ

  .فٙ أفَحى أَٓطّ كزٛخىق ٗطََؾ

خ كخنعخىس قوٍَ ٗٛجً  فٙ حنًَس حَلهَٛس حنظٙ حٓظٛقع فٛٓخ ٔنى ٚـيْ 

وانووٗ حقزوم أٌ ٚعوٕى  ًٜ ؛ حيوَأس ٍغووى خ يوٍ يخٟووّٛنُوٕو أٌ ٚلوويع ٗو

ٔحنٔوٕحى حنوٌ٘ ًٚهوك حنَ٘ حنوٌ٘ ٚلو٢ٛ رٓوخ ٔحنكسوَ حنوٌ٘ طعوٖٛ فٛوّ، 

عهٛٓخ "ٓوعٛي ْٙ  أ١هقضْ  ،عقهٓخ، اال أٌ فٙ قهزٓخ َقطش ر٠ٛخء ٔحكيس

 ".حنطٛذ
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 ًَ عَق، فوٌْذ انوٗ حنلًوخو كوٙ ٚغٔوم غخٍقًخ فٙ حنح حٓظٛقع فـ

ٔعووٍ ٍأٓووّ ًنووك حنكووخرّٕ حنووٌ٘  ،عووٍ ؿٔوويِ طهووك حنَحثلووش حنكَٚٓووش

 ق٠ٗ فّٛ ٔقض حنَ٘ٔق روٍٛ ،خ، ػى هَؽ انٗ حنًٔـيحٓظٛقع نّ فِعً 

حَلًكخٍ ٔطئس حنقَآٌ رٍٛ ٚي٘ حن٘ٛن "ٍؿذ"، ػى عخى ٔق٠ٗ أكؼَ 

 .حنُٓخٍ فٙ ٗقظّ ٚسكَ فٙ أيَِ

رعووي أٌ أىَّٖ ٛوويس حنعٜووَ طٕؿووّ انووٗ يُووِل أٓووَطّ حنـيٚوويس 

أٌ ٚطهذ يوٍ أكويْى أٌ ٚـوَ٘  َٕٖٔطُخٔل يعٓى حنطعخو كًخ حطسق، 

زم نٓى رّ، فًٛخ ال ق ؿَٛحَّ نكُّ طَحؿ  كٙ ال ٚقلى ،نّ يكخنًش ْخطسٛش

عوٍ يوٛهظوّ يوخ قوي ٚليػوّ  ح، ٔٚلخٔل أٌ ٚزعيَ فٕٓ ٚيٍ  حنعٕحقذ ؿٛيً 

 .رم فٙ حنلٙ كخيي ،أكي أفَحى أَٓطّ فٙ أَٓس "فَٚي"

 !أنٍ طوَؽ يٍ ًٛظك أريح؟ -

حَظزّ عهٗ ٛوٕطٓخ نٛووَؽ يوٍ هٛخالطوّ ٔطٕقعخطوّ انوٗ حنٕحقو ، 

ٛوٕص ٚـهْ يعٓخ فٙ غَفش حن٠ٕٛف، رًُٛخ حَلو فٙ حنًطزن ٜٚهّ 

حن١ْٕٛ، ٔ"أكًي" فوٙ  طعخيهٓخ ي  حٜٔحَٙ ٔكؤَٓخ فٙ يعَكش كخيٛش

ٚٔوً  ٛوٕص قهًوّ ٚوو٢ عهوٗ حَلٍٔحق ٔٚ٘وى ٍحثلوش  ،غَفظّ ٚوٌحكَ

 .كزَِ، أيخ "فَٚي" في ٔؿٕى نّ
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ظُوض أَوّ  ،ٚزئ أَّ قي َِل نَ٘حء ٗٙء يخ، رًُٛخ ٚقِّٛى ٟٔوعّ

فقي ًٓ   ٗخٍى ٔنى ًٚٔعٓخ؛ أٛخرض فٙ حَلٔنٗ ٔأهطؤص فٙ حنؼخَٛش،

ًخطٓخ فوٙ أًَٛوّ خ حنعٌد، ٔطَىى ٛيٖ كم كَف يٍ كهَزَحص ٕٛطٓ

ٔحَظقم يُٓخ انٗ أعًخق ٍٔكّ ال ٚزغٙ اال اؿخرش؛ نٌح كٍَص ٓئحنٓخ، 

ح عٍ َذوَحص ٔحنويٚٓخ ح قٍَص أٌ طُظِٓ فَٛظٓخ رعٛيً ٔنًخ نى طـي ٍىً 

 :حنيثًش فٙ ٔؿٕىِ ٔعظخرًٓخ رعي ٍكٛهّ، فخَيفعض طٔؤنّ

 ُخ ؟! ٔيخ طهك حنـَٔف حنظٙ طل٢ٛ رًٓخ؟كٛ  أٛٛزض عٛ -

 :حرظه  ٍٚقّ، ٍٔى عهٛٓخ رٔئحل

 نى ٌْح حإلَٛحٍ؟ -

نلويٚغ ٔحنُوزٖ ٗ حنواأٍحى أٌ ٚٔؤنٓخ "أكم ٌْح يٍ أؿوم ىفعوٙ 

؟" نكُووّ نووى ٚووَى أٌ ٚـَكٓووخ، نووى طؤهووٌ ٔقظووخ ١ووًٕٚي  َّٙ  فووٙ فووٙ يخٟوو

ٔكؤَٓوخ كخَوض عهوٗ حٓوظعيحى نظهقوٙ يؼوم ْوٌح حنٔوئحل أٔ ْوٙ  ،حنظسكَٛ

 :طُظذَ أ٘ طـخٔد يُّ فقخنض

 .خأٗعَ أَك طَٖ ٔنٔض كسٛسً -

 ٍَ ٍأص حالٟوووطَحد ٚظًوووٕؽ عهوووٗ ٛوووسلش ٔؿٓوووّ، ٔحكًوووَح

 :ٔؿُظّٛ فؤٍىفض طٕٟق
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يوٍ كٕنوك،  ُِ أقٜي أَك طٔظطٛ  يعَفش ١َٚقك ري عُخء، كًخ طًِّٛو -

 ُٔ حنزٜووَ أٔ فقووئِ فووٙ نووئح فخقووي٘ ُْووخ  رعووٞ حَلٗوووخٙ حنووٌٍٚ 

ٓى ال ٚٔظغٌُٕ عوٍ نكَُّ  ،ي  عهظٓى عخٖٚطخعٕح حنظظخٓيَحكم يزكَس ف

س، ٔاٌ كخٔل أكيْى ًنوك طًُعوّ حنًٔخعيس، أيخ أَض في ططهذ ئخعي

أٌ طظُخٔنوّ يعُوخ اال رعوي انلوخف يوٍ  كـش، كظٗ حنطعخو نى طٕحفقْ  رؤِّ٘ 

 .نّ ٛيٍ  ٔحني٘، كًخ أٗعَ أٌ ٔؿٕى  يعخَخ ٠ٚٛقُ 

 ح ؿًٛهش"، أَخ .. أريً "-

ذ فٜوخٍص كهًخطوّ يظقطعوش غٛوَ غَٛص يٍ ؿهٔظٓخ ْٕٔ ٚـٛ

  :ٔحٟلش

 ..... ال ٜٚق أٌ أَضِ  -

ٍغى ٛعٕرش حنظٜيٚق، كٛوغ  ٓخ ٚقُٛٛخصٍ ٗكٕكُ  ٔرٌٓح أٟلضْ 

كخَض ط٠عّ طلض حنًـَٓ يٌُ ػيػش أٚخو، ٔطظخر  حَسعخالص ٔؿّٓ فوٙ 

 :كم كَكش طؤطٙ رٓخ أٔ طظُٜعٓخ، فقخ١عض كهًخطّ حنًَطزكش قخثهش

خ يك٘وٕفش كوٙ أطؤكوي؟! ْٔوخ قوي طؤكويص، ْم طعهى أَُوٙ حٍطويٚض ػٛخرًو -

ٛويقُٙ أَض طَٖ رطَٚقش أٔ رؤهَٖ، ال أعهى كٛ  نكُُوٙ ٓوؤعهى، ٔ

ق َلعووَف ًنووك ال ٠ٚووخٚقُٙ عهووٗ حإل١وويق، رووخنعكْ، فؤَووخ فووٙ ٗووٕ

 .َُٙ نٔض ٔحًْشاأٍؿٕ  قم نٙ  ..كٛ  طغهزض عهٗ يخ أٛخرك
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طغَٛص َزَطٓخ فٙ حنـًهش حَلهَٛس، نكُّ نى ُٚظذَ نٛٔوً  أكؼوَ 

خ ٔأهزَْوخ أَوّ ٚـوذ أٌ أٔ ٚيع نٓخ حنًـوخل العظَحٟوّ، فقوخو ئوَعً 

  ل:خد حن٘قش ٔفظلّ ْٕٔ ٚقٕٕؿّ انٗ رَُٜٚف، ٔري طَىى ط

 ".ٗكَح ٚخ أو "أكًي -

طَكٓوووخ نوووظذٍ أَٓوووخ قوووي ؿَكظوووّ أٔ أػوووخٍص حٓوووظٛخءِ ركهًخطٓوووخ 

ْٔـٕيٓخ حنٌ٘ ال ٚيعًّ اال حنليّ ٔحَلكخْٓٛ، فكٛ  َٖٚ؟! ٔاٌ 

خ فظهوك حنعٜوخرش حنظوٙ ال ُِٚعٓوخ عوٍ عُٛوّ كسٛهوش رـعهوّ نى ٚكوٍ كسٛسًو

ٓهظوّ نظٔوَعٓخ ٔطًُوض نوٕ أيخ، اليوض َسٔوٓخ خ ٔنٕ كخٌ ًنك يئقظًوكسٛسً 

نلويٚغ، نقوي أٟوخعض فَٛوظٓخ فوٙ ححنٕقض أٔ حٓوظطخعض حٓوظيٍحؿّ 

 .نكُٓخ نٍ طٔظٔهى

ْٔوٕ ِٚفوَ فوٙ ٟوٛق أو  أغهق رخد ٗقظّ ٔحٓظُي رذَِٓ عهٛوّ

نقووي ْووَد يووٍ أيخيٓووخ قزووم أٌ طووظلطى ىفخعخطووّ ٔطُٓوويو  ،طهووك طُٓٛوويس

وكَّٜٕ، قزم أٌ طظٕغم فٙ أٍّٟ ٔيَحعّٛ حنزٍٕ، نٕ كوخٌ ٗو خ ًٜ

 ََ َٔلٚقٍ أَٓخ قخىٍس عهوٗ طلٕٚوم ٛولَحء قهزوّ انوٗ  ،نَكذ رٌنك آه

ََّ  ،خٍ فٕحكّ طٔكُٓخ حنطٍٕٛ حنًغوَىسٍٔٝ ٔؿُخٌ ٔأٗـ يُٓوخ  نقوي فو

 .رعي أٌ ٗعَ أَّ يكٕ٘ف أيخيٓخ
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ٍأٖ فٙ َٕيّ َسْ حنلهى أٔ حنكخرّٕ؛ ٔؿي َسّٔ فٙ غَفش ال 

َّٓو ؿوٕحٍِ  صْ يَ ٛوغَٚوذ، قُ  ٓخ يوٌرقٌ طُ طذَٓ كئىْخ رٔوزذ حنذويو ٚظٕ

ٍغى أَّ نى َْٚخ ٍإٚش حنعٍٛ يٍ قزم، ٚذَٓ َٜ   ،عهى ْٕٚظٓخ فظخسٌ 

ٔؿٓٓوووخ رًُٛوووخ ٚوظسوووٙ حنُٜووو  حٜهوووَ ًٔٚظوووِؽ روووخنذيو، طٜوووَم 

ٓوخ، أٍحى أٌ ٚظٕؿوّ كوٙ ٚظَكَ  يِٕ٘ حنـٔوي ٔحنٕؿؤّطظ٠َع نعـُٕ 

ٌَّ  ، ْ انًٛٓخ فَٜٛعّ ػى ٚلم ٔػخقٓخ، نكُّ نوى ٚٔوظطِ  ًِ  ٔكوؤ خ ح هسًٛوكوخؿ

فٕؿووي  ، إلَقخًْووخحالقظووَحد، طهسووض كٕنووّ كووٙ ٚـووي ٓووزًٛي ًُٚعووّ يووٍ 

  .حنغَفش ط٘زّ غَف حنظعٌٚذ فٙ حنقٌَٔ حنٕٓطٗ

عُووييخ عووخى رزٜووَِ انًٛٓووخ ٔؿووي حنعـووُٕ يـٓووٕل حنًييووق قووي 

حنًييووق رعُٛٛووّ حنزووَحقظٍٛ،  حنقخيووش ٔٓووٛىَ  ١ٕٚوومَ  َلووًٛي  خٗووخرً لخل حٓووظ

وُٚٓوخل عهوٗ ؿٔوويْخ رٔو١ٕ ال ٚوَكى ؿهوويً  ًً حهٓخ ؿعهووّ خ.. ٛوَح أٔ نل

فٛوّ أٔ  كقٌٚسش ييفعٛش نكُٓخ طسظقي حنظٕؿّٛ ٔحنَِوخى، كوخٔل أٌ ٜٚوَمَ 

نكوٍ ٛوٕطّ نوى ٚغوخىٍ كهقوّ، ٔقزوم أٌ طهسوع  ،انّٛ كٙ ٚظَكٓوخ ٚظٕٓمَ 

 ََ ٌٚ  "ؿًٛهش" أَسخٓٓخ حَلهَٛس ظٓو َُ  يوٍ حنعويو ٗوو أهزوَِ عقهوّ  آهو

قٛوي حنسظوخس حنيحيٛوش  حنزخ١ٍ أَوّ "ركوَ"، ٛوَع حن٘وخد حنطٕٚوم ػوى فوكَ 

ًَ ًهٓخ.. ٔق  أيخيّ رلًهّ ٔقخل ٗٛجً ٔك ح خ نى ٌٚكَِ كًُٛوخ حٓوظٛقع فـو

 .خٛخٍهً 
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كًووخ حَليووْ، ًْووذ انووٗ حنلًووخو طٔووٛم يووٍ ييرٔووّ قطووَحص 

فوٕق ؿٔويِ انوٗ  حنًخءَ  حنعَق حنظٙ أغَقض حَلٍٝ ههسّ، أهٌ ٜٚذ  

خ أٌ ْوويأص ٍع٘ووش ؿٔوويِ ٔحٓووظكخَض َسٔووّ، ػووى طٕٟووؤ ٔحٍطوويٖ ػٛخرًوو

حنًزظهوووش رخنُذوووخٍس حنٔوووٕىحء ًْٔوووذ انوووٗ ٗ حنعٜوووخرش ٔغطَّووو ،أهوووَٖ

 .حنًٔـي

ٔقوي طًهكوّ هوخ١َ  ،عخى انٗ يُِنّ ي  أٟٕحء حنٜزخف حَلٔنوٗ

ح ٔال أَووّ ًح  حنُلٛووم حنووٌ٘ ٍآِ فووٙ حنلهووى، ْووٕ ال ٚظووٌكَ ٔؿٓووّ ؿٛوويً 

ًَ ٌٚكَ نٌٕ عُٛٛوّ، ٔال ٚعوَف اٌ كوخٌ ١وًٕٚي  ح، نكُوّ ًٚٛوم  أٔ قٜوٛ

  .انٗ حنُلٕل
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 -( بكز) -

ََ  طظسووخقى رووي ٓووزذٍ كٕحرٛٔووّ  ؿيٚووي نٓووخ؛  رطوومٌ  ٔؿٛووّ، ٔقووي ظٓوو

ووؤٚ٘ووو  يوووٍ عٛ ،"يلًوووٕى" ٚقووو  رقخيظوووّ حنطٕٚهوووش ـً خ خ يوٛسًوووُٛوووّ ْٔ

أهوَٖ  ٔ"ٓوعٛي"، ٔطوخٍسً  ٚقظم "رطوَّ" طخٍسً  ،٠ٚٔلك كخن٘ٛخ١ٍٛ

فٙ قظهّ، ْٕٔ كًوَؽ أركى، ٚ٘خْيْى ري كٕل أٔ قٕس،  ًْخ ٚظعخَٔخٌ

ًَ  قي َٖٚ فٙ حنهٛهش حنٕحكيس ػيػش كٕحرْٛ ح رعوي أٔ أكؼوَ، ٚٔوظٛقع ظٓو

 .عًهّ رعي أٌ ٜٚهٙٗ نإَو غَٛ يَٚق، ػى ٚظٕؿّ 

اال اًح ١ُهوذ فووٙ  ،ٚقزو  ههوو  يكظزوّ فووٙ حنًعوَٝ ٔال ٚسخٍقووّ

عًم يخ، ٍحٔىِ ْوخؿْ عٜوَ ًنوك حنٛوٕو؛ نقوي حُىحىص كويس حَليوٍٕ 

طـعهّ َٚ٘ى  ،رعي كيٚؼّ ي  "يلًٕى"، فقي طؤػَ ريٍؿش كزَٛس رليٚؼّ

ًً  طوٛووم يلووخٔاًل  خ، نقووي عووَف حنسووِع حنووٌ٘ عووخٕ فٛووّ أْووم حنلووٙ قوويٚ

رعٞ أٓوًخء يًوٍ نقوٕح كوظسٓى أٔ ْوي  أرُوخثٓى عهوٗ ٚوي "حنلهزوٙ"، 

فٜويٚقّ "آويو" كسٛووي "كٔوٍٛ حنهزوخٌ"، ٔ"َْٚٔووش" ٛوخكزش يلووم 

  ".حنلهٕٖ حرُش "اىٍْٚ

ووٚ٘ووَى فووٙ طٔووخإالص نووى ُٚ  عُٓووخ "يلًووٕى"؛ نووَى نووى ٚقظووم  ذْ ـِ

"حنلهزٙ" "فَغهٙ" فٙ حنًٕحؿٓظٍٛ؟! ٔيخ حنوٌ٘ كويع نوّ فوٙ حَلٚوخو 

حنظووٙ ق٠ووخْخ ىحهووم حن٘ووقش حنًغهقووش؟! ٔيووخ حنًٜووَٛ حنووٌ٘ حَظٓووٗ انٛووّ 

 !"حنلهزٙ"؟
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رعووي حنعٜووَ ؿووخءِ "ْٛووؼى" أكووي حنعووخيهٍٛ فووٙ يلووم حَلنزووخٌ، 

خ فووٙ كَٓرووخء خ يووٗووٛجً  ٔأهزووَِ أٌ حنلووخؽ "ٍأفووض" َٚٚووي يُووّ أٌ ٚظسقوويَ 

عهوٗ عقهوّ  حنًلم، أهٌ عيطّ ًْٔذ يعّ، ٔرًُٛوخ ًٚوخٍّ عًهوّ ٚهوق  

نكُوّ ف٠وم أٌ ٚٔوؤل حرُوّ "ٍأفوض" عوٍ ٔفوخس ٔحنويِ،  أٌ ٚٔؤل حنلوخؽُ 

ٔأهزَِ أَّ ُٚظذَِ ئوخء  ،؛ نٌح ْخطسّ رعي أٌ أَٓٗ حنعًمفٕٓ ٛيٚقّ

 .فٙ حنًعَٝ

م فٙ حنًٔخء ؿخء "آيو" كًخ ٔعي، فؤؿهّٔ "ركَ" فوٙ حنويحه

 ًَ   .حًٔٓق ني"ٟٛخء" رخنَكٛم يزك

رعوي حنٔوويو ٔحنٔووئحل عووٍ حنلٛووخس ىهووم "ركووَ" فووٙ حنًٕٟووٕع 

َّٚ  ،يزخٗووَسً  ِٞ  ٔقوو  يووخ ٓووًعّ يووٍ "يلًووٕى"، فووَىَّ  عهووٗ ٛوويٚقّ رعوو

ً٘ ٛيٚقُ   :خّ يُيْ

كٛو  طٔوًق نُسٔوك أٌ ظم عهٗ ٚي ىؿوخل! يوخ ْوٌح حنٓوَحء؟! ؿي٘ قُ  -

  ؟حنسخٓقطًٔ  طوخٍٚ  ًح  

"ركَ" أٌ ٚٔؤل ٔحنيِ أٔ أكي أقخٍرّ عًخ قٜوّ رعي عُخء أقُعّ 

(، 1ٔ"يلًوٕى"، فقوي أهزوَِ عووٍ كوم ٗوٙء عهًووّ عوٍ حنعقوخٍ ٍقووى )

حٟووطَ أٌ ٚووٌعٍ فووٙ حنُٓخٚووش، ٔٔعوويِ أٌ ٓووٛزلغ فووٙ حَليووَ، ٔنووٍ 

 .ٚسعم ًنك َلَّ ٛيق كهًش يًخ قٛهض رم يٍ أؿم ٛيٚقّ
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ي، حَق٠ض أٍرعش أٚخو ػقٛهش ٔنًخ ٚؤطّ "آيو" رخنوزَ حنٛقٍٛ رعو

 ًَ  .ح ٔعخطزّ عهٗ حنظؤهَٛفٓخطسّ عٜ

أعٜخرّ ي٘ئىس ٔؿٕحَلوّ ي٠وطَرش، ٔعُٛوخِ يُٓكظوخٌ كؤَوّ 

وو قْ نووى ٚووٌُ  ًً ُىحىص يعووّ كوويس فووٙ حَلٚووخو خ، ٔطٛووَس حنكووٕحرْٛ حنهُووٕو ١ع

  .حنًخٟٛش

ٔٔقوو  يوو  "عزوويِ" ٚلووخٔل أٌ ٚيفعووّ نهزووٕف  ،حنطَٚووقَ  ََ عزَوو

ٍُ ر٘ٙء، نكٍ "عزيِ" ْخىة حنـُخٌ ال ٚذَٓ عهٗ ٔؿّٓ آ ٍَ  ػوخ أٔ  ٓوٓ

َٕو، نى ٚكوٍ ٚظٕقو  حنكؼٛوَ يُوّ، نكُوّ طًُوٗ أٌ ٚـوي يوٍ ٚ٘وخٍكّ  قهشُ 

وو نقوويحنعووذء، ٔٚوسوو  حنلًووم عووٍ كخْهووّ،  ِٔ خ يووخ ٓووًعخِ يووٍ أ٠ًٚوو َٙ َ

وىُ  ،عهوٗ حنًقٓوٗ ٛومَ ر٘وٙء يًوخ قِ "ركوَ" "يلًٕى"، فكهًخ ًكوَِ  ِْ َٖ 

 ."عزيِ" ٔكؤَّ ًٚٔ  ٌْح نهًَس حَلٔنٗ

ٚؤطٛوّ "آويو" ـهْ ي٘غٕل حنسكَ أيخو يلهوّ ُٚظذوَ أٌ عخى ٚ

ًَ  حَلهٛوَ قي قٍَ أٌ ٚظليع ي َٖٚ "يلًٕى"، ٔأٔ  ح ٔنوٛكٍ يوخ ؿٓو

 ًٍ ح ٚكٌٕ، فسوٙ ىحههوّ ٚظوَىى ٛوٕص عقهوّ ٔٚوزوَِ أٌ نوي"يلًٕى" ىٔ

فًٛووخ ٚلوويع يعووّ ٔٚووَحِ فووٙ َٕيووّ، نقووي روويأ كووم ٗووٙء عُووييخ ُحٍ 

نطزٛعوٙ رعوي ؿهٕٓوّ حٗوزّ "ٓعٛي" نكٍ حَليٍٕ هَؿض يوٍ َٜوخرٓخ 

ي  "يلًٕى"، ٔيخ ٚؼَٛ َسّٔ أكؼَ أٌ "عزويِ" ال ٚوٌكَ يوٍ حَلٓوخّ 

 .ّ ًْذ يعًٓخ انٗ يقٓٗ ٗخٍع فٜٛمأَ
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نهلذخص ٗك فٙ عقهّ، ٔظٍ أَّ ٚظْٕى كم ًنك؛ "ْوم أكظوخؽ 

انٗ ١زٛوذ َسٔوٙ؟!".. "ْوم كوم يوخ يوٍَص روّ يوٍ أكويحع فوٙ ْوٌح 

 ؟!".. "ْووم حنًُووِل يلووٞ كووٕحرْٛ فٔووَْخ عقهووٙ عهووٗ أَٓووخ ٔقووخث

قخرهض "يلًٕى" كقخ؟!".. "طَٖ يظٗ ريأص حَلْٔوخو؟!".. "أٚعقوم أٌ 

أفقي عقهٙ روي ئوزذ؟!".. "أو حنًوويٍحص ٔحنزٛوَس حنٔوزذ؟!".. "نوٍ 

 "أطعـم فٙ حنلكى كظٗ ٚؤطٙ "آيو" ٔٚوزََٙ رًخ عَفّ

 ..حنٔيو عهٛكى -

ٍى حنٔيو يٍ ىٌٔ أٌ ُٚذَ، ٔأفكخٍِ طظـّ رعقهوش انوٗ يُطقوش 

 .يذهًش؛ يُطقش ال عٕىس يُٓخ

 !يخ نك ٗخٍىح ٚخ "ركَ"؟ -

 ّْ ِ   اال رعيَ  نى ُٚظز ِ فوٙ ٍفوق، َذوَ فوبً رخن٘وٛن أٌ ٗعَ رٛوي طٓو

َِّ  ،ّ فوٙ طٔوخإلٛونا"ٍؿذ" ُٚذوَ  ٍأٓوّ  ٔؿوٕحٍِ ٚقو  "ٓوعٛي"، ْو

ػوى يوي  ،ٔقخو فٜخفق حن٘وٛن فوٙ ٔى ،نُٛسٞ عُٓخ حَلفكخٍ ٔحنٕٓحؿْ

ٔأهزووَِ عووٍ حنٛووي  ،فووقٍفووٙ  "ٓووعٛي" حنووٌ٘ نكووِِ حن٘ووٛنٗ نووايِ ٚوو

 :حنًًئىس أيخيّ نٛظٜخفلخ، ػى قخل

 .ال ٗٙء ٚخ ٗٛن، طس٠ي -

 .ػى َظليع رعيْخ ،ْٛخ ٚخ رُٙ نُٜهٙ أٔاًل  -
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 َُ خ عهووٗ حنٜووهٕحص، كظووٗ يووخ ٚسٕطووّ يُٓووخ كووخٌ يلخفًذوو ُّ أََّوو ٚووٌك

ٍَّ ٜٚهّٛ فَىً  ٜوهٙ أو ال، أو أٌ حَلٚخو حنًخٟٛش ال ٌٚكَ اٌ كخٌ ُٚ  ح، نك

ًُ  ٍَ ْٛؤ نّ أَّ يِ هٛخنّ قي  ٜهٍٛ، فعُييخ ىهم حنًٔـي أكْ رً٘خعَ حن

 ٍَّ ٕحص، أَّ نى ٚيههّ يُوٌ ٓوُ غَٚزش، أكْ أَّ فٙ ٕٗق نهًٔـي، ٔظ

 ظٓوَ حنٛووٕو، أيوخ رووخقٙ حنٜوهٕحص فووينكُوّ عهووٗ ٚقوٍٛ يووٍ أَوّ ٛووهٗ 

  خ.ٚعَف عُٓخ ٗٛجً 

عقذ حنٜويس ؿهوْ فوٙ اكويٖ حنزقوخع حنظوٙ ال ٚغطٛٓوخ رٔوخ١، 

نـيحٍ ٟٔٔ  ٍحكظٙ ٚيّٚ عهٗ حنوزي١ ٚٔوظًي قزٔوخ أُٓي ظَِٓ انٗ ح

ٔاًٚخَخ، ٔٚلظًٙ رقيٓٛش حنًكخٌ، أٍحى أٌ ٚذم عهوٗ ؿهٔوظّ طهوك انوٗ 

أٌ طقٕو حنٔخعش أٔ طيٍكّ حنُٓخٚش، فقي كخٌ هخٔ٘ حنزخل ٓخكٍ حنـُوخٌ 

 .ْخىة حنُسْ، ال ٚ٘غهّ ٗٙء

فٙ أػُخء عٕىطٓى طوٌكَ يوخ ١هزوّ "يلًوٕى"، فٓوٕ انوٗ حٌٜ نوى 

ٌَّ  ىْ ِٔهّ ُٚ  ٍَّ عقهَ  رؤ يٍ حن٘قش، ٔكم  "ٓعٛي" نى ٚ٘ظكِ  ّ أٛخرّ حنعطذ، نك

ٍْ  يووٌٚخعٍ  يووخ أػووخٍ كسٛذظووّ كظووٗ حٌٜ ٟووٛخعُ  يووٍ  ٔؿووٕىٌ  ُّ نَوو نووى ٚكوو

َ نٌٓح حن٘خد طهك  حَلٓخّ، ٚزئ أٌ حنًعهى "ٔكٛي" نى ٚوطت كٍٛ أؿَّ

حن٘قش.. ىعخًْوخ نهـهوّٕ يعوّ أيوخو حنًعوَٝ، نكوٍ حن٘وٛن "ٍؿوذ" 

 .٠ٛسًٓخ فٙ يُِنّٔظأٍحى أٌ ٚ
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ؿهوووْ يعًٓوووخ فوووٙ يُوووِل حن٘وووٛن ٚسكوووَ فوووٙ "ٓوووعٛي"، نقوووي 

ٓووووؤل "ٟووووٛخء" عُووووّ فووووٙ حَلٚووووخو حنًخٟووووٛش، فهووووى ٚوزووووَِ رـيٚووووي؛ 

 يوووخ ٚووويهم ح، ٔقهوووًٛي نًٔوووـي رٜووولزش حن٘وووٛن أٔ ٔكٛووويً ٗ حنووواٚوووٌْذ 

عوووووَف يووووٍ أٚووووٍ ٚـُووووٙ حَليوووووٕحل أكووووي حنًلووووخل حنًـووووخٍٔس، ال ُٚ 

حنعيٚووووي يووووٍ  حنيُيووووش نهًعووووٖٛ، أٔ كٛوووو  ٜٚووووُ  ١عخيووووّ، ١خفووووض

حَلٓوووووجهش فوووووٙ ٍأٓوووووّ ْٔوووووٕ ٛوووووخيض "كٛووووو  ٚظعخيوووووم يووووو  يوووووٍ 

ٚٔووووؤل أكووووي عُووووّ؟!" .. "نووووى كٕنووووّ؟".. "أٚووووٍ أْهووووّ؟!".. "نووووى ال 

 "!لٙ نًَس ٔحكيس، ْم َٚٓد يٍ ٗٙء يخ؟ٚغخىٍ حن

 .ٚزئ أَك طعخَٙ يٍ ٗٙء يخ -

ً٘وو ْ ؿووٕحٍِ، نووى خ انووٗ ٛووخكذ حنـًهووش حنووٌ٘ ٚـهووَذووَ يُيْ

ؿووش، نووى ٚعووي "ركووَ" حنًعظووخى؛ ًٔ ظهووك حنيٍرٚوويٍ  أٌ أيووَِ يك٘ووٕف 

حنهٔووخٌ حنهزووق ٔحنزيٚٓووش حنٔووَٚعش، نكُووّ نووى ٚكووٍ ٚظٕقوو  ْووٌح يووٍ ًح  

ح، فكٛوو  ن٘وووٚ أعًووٗ أٌ ٚعهووى رًووخ ًٚووَ رووّ، ٔأٌ حن٘وووٚ طليٚوويً 

 ًَ خ، ٚزلغ عٍ كهًش يخ ٚئكي رٓخ حنكويو ح ٛلٛلً ٚسَٔ يخ ال َٚحِ طسٔٛ

 :أٔ ُٚسّٛ نكٍ حٜهَ أٍىف

 .حن٘قش فعي ئكَٕش، نقي طؤكيص يٍ كيٚؼك -
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خ، فقوي كووخٌ عقهوّ ٚعًووم فوٙ أكؼووَ يوٍ حطـووخِ؛ أ٠ًٚوو ظـوخٔدْ نوى ٚ

خ، ٔٚلوخٔل حنوَر٢ ٚلخٔل حنظَكِٛ فًٛخ ٚٔوً ، ٔٚٔوظعٛي يوخ قخنوّ ٓوخرقً 

رٍٛ كم ًنك ٔيخ قخنّ "يلًٕى"، ٚظعـوذ يوٍ حنًسخٍقوش؛ فسوٙ حنًقخرهوش 

 فوٞ غًوٕٝ حن٘وخد، ٔفوٙ حَلٔنٗ كخٌ ٚظليع ري حَقطوخع يلوخٔاًل 

ٛش أ٠ٚخ أهٌ ٚليػًٓخ عًخ عخَِٛ ي  "رطَّ"، ٔفوٙ حنًوَطٍٛ حنؼخَ

نى ٚظليع "ٓعٛي" ٕٖٓ ركهًخص يعئىس، أيخ حٌٜ فٕٓ ٗوزّ يُٜوض 

فٙ حنليٚغ، ٗعَ أَّ فقي ٍَٔقّ ٔقيٍطّ عهٗ  ٘خٍ ال ٚعَف كٛ  ٚ

 :"حنكيو، ْٔكٌح أكًم "ٓعٛي

 .أٍٚي أٌ أعظٌٍ نك عًخ قهظّ فٙ حنٔخرق، ٔأٗكَ  عهٗ يخ فعهض -

 !ٔيخًح فعهُض؟- 

َّٙ يووٍ ٔقووض  - آهووَ، ٗ نوواٚكسووٙ أَووك أٔٛووٛض أكوويْى رخال١ًجُووخٌ عهوو

 أظٍ حًّٓ "عهٙ"، رخنًُخٓزش ْم طلهى ركٕحرْٛ؟

قزووم أٌ طووِىحى ىْ٘ووظّ ىهووم حن٘ووٛن ٚلًووم ٛووُٛٛش عهٛٓووخ ػيػووش 

 :أقيحف يٍ حن٘خ٘، ٟٔعٓخ عهٗ ١خٔنش ٔؿهْ أيخيًٓخ، ػى قخل

 !كخنك ٚخ "ركَ"؟يَكزخ ركًخ فٙ يُِنٙ حنًظٕحٟ ، كٛ   -

 ...حنلًي , -



  

  
 
129 

قط  ؿًهظّ اػَ ٍٍَٛ ْخطسّ، حعظٌٍ ٍٔى عهٗ "آيو" فؤهزَِ 

  .حَلهَٛ أَّ ُٚظذَِ أيخو حنًعَٝ

عوَف حن٘وٛن ْٕٚووش حنًظٜوم، ٍٔفووٞ أٌ َٚكوم "ركووَ" َل٘ 

ٓزذ كخٌ اال رعي أٌ ٚعهى يخ حنٌ٘ ٚئٍ يعّ، كًخ ١هذ يُّ أٌ ٚوزَ 

١ٛزوش رٕحنويِ، ػوى قوخو يوٍ فوٍِٕ  "آيو" رخنًـٙء، فٓوٕ عهوٗ عيقوش

نٜووذ قوويف ٍحروو  يووٍ حن٘ووخ٘، رعووي ىقووخثق ١ووَق آوويو رووخد حن٘ووٛن 

 .نيهٕل ٔأؿهّٔ، ػى ًْذ نٛل٠َ حن٘خ٘ٗ حنافَكذ رّ ٔىعخِ 

ْوووٌح "ٓوووعٛي" ٚٔوووكٍ فوووٙ ٗوووقش عوووى "رطوووَّ" هللا َٚكًوووّ، ًٔح   -

 ."آيو" حرٍ حنلخؽ "ٍأفض حنهزخٌ"، أيخ ٌْح فزَكش حنلٙ

ّ حَلهَٛس انوٗ حن٘وٛن ْٔوٕ عخثوي، ٔقزوم أٌ أٗخٍ "ركَ" رـًهظ

ٚظلوويع أكووي أهووٌ "ركووَ" ُيووخو حنلوويٚغ، ٔأهزووَْى رًووخ ٓووًعّ يووٍ 

"يلًوووٕى" يوووٍ ىٌٔ أٌ ٚوووٌكَ ْٕٚوووش حَلهٛوووَ، ٔكووويػٓى عوووٍ طهوووك 

حنٌكَٚخص حنظٙ عخىص انّٛ رعي عٕىطّ ًح  حنٕٛو، كًخ أهزَْى رُٔٛخٌ 

 ََّ رٓوخ ٔروخف  "عزيِ" نكم يخ قٛم ٍغى أَّ طٌكَ رعٞ حنًٕحق  حنظٙ ي

، نى ٚوزًَْخ رؤَّ ٚ٘ك فٙ ٓوييش يٍ فٜٛم رٓخ فٙ ١َٚق عٕىطًٓخ

قٕحِ حنعقهٛش، أٔ أَّ نْٛ عهٗ يخ َٚحو فٙ حنسظوَس حَلهٛوَس، فقوي ف٠وم 

 ."آيو" أٔاًل ٗ ناأٌ ٚٔظً  
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فٙ أػُخء كيٚؼّ طيهم "آويو" ٔحن٘وٛن فوٙ رعوٞ حنظٔوخإالص 

ًعّ أيوخ حنوزعٞ حنًُطقٛش ٔحنظٙ حٓظطخع حإلؿخروش عوٍ رع٠وٓخ رًوخ ٓو

نٓخ عوٍ اؿخروخص روي ؿوئٖ، حَظٓوٗ يًوخ ْٕ َسّٔ حٜهَ فكخٌ ٚزلغ 

  :ٛيٚقّ كٙ ٚظليع فقخلٗ ناعُيِ َٔذَ 

-  ًً ٔطٔوزذ فوٙ  ،خنقي ٓؤنض أرٙ ٔعًٙ عٍ ىؿوخل ٓوكٍ حنًُطقوش قويٚ

 .يٕص ؿي٘، ٔنى أؿي يًُٓخ اال حنٔوَٚش

 !يخًح؟ -

-  َْ ػووى ٍُص عًظووٙ حنٛووٕو فووٙ كهووٕحٌ  ،نووٌح طووؤهَ ٍى٘ عهٛووك ..حٛووز

ٔطـخًرووض يعٓووخ أ١ووَحف حنلوويٚغ، فعهًووض يُٓووخ أٌ ؿووي٘ قُظووم فووٙ 

ي٘وووخؿَس كزٛوووَس روووٍٛ عووويى يوووٍ حَلٗووووخٙ؛ "أروووٕ فوووَؽ حنِْوووخٍ" 

 ..ٔ"ئعي"ٔ"اىٍْٚ" 

غَٛص حنـًهش حَلهَٛس يعخنى ٔؿّ "ركوَ" رعوي أٌ َِنوض عهٛوّ 

ي" حنـًهش حَلٔنٗ كخنٜخعقش، فعهٗ حَلقم ُْخ  ٗووٚ ٚويعٗ "ئوع

ٔقووي طٔووزذ فووٙ يووٕص حنلووخؽ "كٔووٍٛ"، نكووٍ "آوويو" نووى ُٚظووّ يووٍ 

 حنليٚغ، فس٠م أٌ ٚٔظً  نهُٓخٚش
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أكوي  -كم يخ طٌكَِ عًظٙ أٌ ٓزذ حنً٘خؿَس َٓقش حرٍ "اىٍْٚ"  -

"، فَغهووٙٗووٛجًخ يووخ يووٍ ٗووقش ٗوووٚ ٚوويعٗ " -رهطـٛووش حنلووٙ ٔقظٓووخ 

ى حَلهٛووَ حنعيٚووي يووٍ حَلٗوووخٙ، ٔطٔووزذ ًنووك فووٙ فظُووش ىحٍص  فووخطَّٓ

ٔززٓخ ي٘خؿَس ٗيٚيس قظم فٛٓخ أٍرعش أٗووخٙ رٛوُٓى ؿوي٘، نكوٍ ال ر

 ٍَ  .أٔ ىؿم أٔ ٗعًٕس ًكَ نٔل

 !أكخٌ ٚعزغ رُخ؟ -

أنقوووووٗ ٓوووووئحنّ فوووووٙ غ٠وووووذ ٔىْ٘وووووش، ٔنوووووى ُٜٚوووووض انوووووٗ 

أٓووووجهظٓى عووووٍ ْٕٚووووش ْووووٌح حن٘وووووٚ، كٛووووغ غووووخد فووووٙ ظييووووخص 

خ عقهوووّ، ُْوووخ  ط٘وووخرّ رٜوووٍٕس يوووخ روووٍٛ حنووؤَحٚظٍٛ، ٔاٌ كوووخٌ كقًووو

يووخ أٌ   يُووّ ْووٌح حنكوويو فُٓووخ  طَؿٛلووخٌ؛ اقخرووم "يلًووٕى" ٔٓووً

أيوووخ اًح كوووخٌ ٚظوووْٕى فٓوووٌح أيوووَ  ،"يلًوووٕى" كوووخًد أٔ أيوووّ كخًروووش

ٛش ٔحنعقهٛووووش، آهووووَ؛ أيووووَ هطٛووووَ عهووووٗ ئووووظقزهّ ٔٛوووولظّ حنُسٔوووو

أٌ "عزوويِ" أهزووَِ يوو  "يلًووٕى"  أٌ ؿهٔووخ طووٌكَ ْٔووٕ عخثووي ٚووٕو

أَووّ ًص يووَس ْٔووٕ ٚقوو  فووٙ حنك٘ووك، ٗووخْي أكوويْى ٚهووٕف نووّ يووٍ 

حنُخفووووٌس فذووووٍ أَووووّ "رطووووَّ" َٚٚووووي ٓووووـخثَِ حنًعظووووخىس، أك٠ووووَ 

حنٔوووـخثَ ٔعزوووَ حنطَٚووووق نٛسخؿوووؤ رًووووٍ ظُوووّ ٚقوووو  ههووو  حنُخفووووٌس 

 .ٚـهْ ي  "ركَ" أيخو يعَٝ حَلهَٛ
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خ َلكوي، عخى رزَِٜ نألعهٗ فٕؿي حنُخفٌس يغهقوش، نوى ٚوٌكَ ٗوٛجً 

نكٍ ٔٛسّ نهَؿم حنٌ٘ نٕف نوّ يوٍ حنُخفوٌس ٚظ٘وخرّ يو  "ٓوعٛي" كًوخ 

َٚحِ فٙ كهًّ؛ ري عٜخرش رعُّٛٛ حنو٠وَحٍٔٚ ٔحنوٌ٘ نوى ٚٔوكٍ فوٙ 

 .ُٕٓحص يٍ طهك حنٕحقعش ػيعكٕحنٙ طهك حن٘قش اال رعي 

 حٗظعهض خ أَّ ٍأٖ أكؼَ يٍ يَس يخ قي ٚكٌٕ أ١سخاًل أهزَِ أ٠ًٚ 

نكُّ كٍٛ ٔحؿّٓ  ،قٜش حنٕٓل هه  حنُخفٌسَٔٚقٌٜٕ ٍفٛٓى حنَُٛحٌ 

أٔ كظوٗ يٍ حَلٓخّ، َّ ال ٌٚكَ حنـهّٕ ي  "يلًٕى" أعٗ حنٕٛو حىَّ 

 .قخنّ ٓخرقًخ ًخخ يٌٚكَ أَّ ٍأٖ ٗٛجً 

كووٍٛ ٔحؿٓووّ حنٛووٕو ٓووؤنّ عووٍ كخنووّ، ػووى ٓووؤنّ اٌ كووخٌ ٍأٖ 

ْووٖ "عزوويِ" ٗووٛجخ يَٚزووخ آهووَ يووٍ يٕقعووّ حنووٌ٘ ٚك٘وو  حنُخفووٌس، ىُ 

قٜووويِ "ركوووَ"، ٍٔغوووى أٌ حَلهٛوووَ ٚعهوووى أٌ  آَوووٌح  ٔحٓظسٔوووَ عًوووخ

ٛووويٚقّ ٚـٛوووي حنكوووٌد ٔحنوووويحع اال أَوووّ حٓظ٘ووو  حنٜووويق رـٓهوووّ، 

يُٓوووخ يوووخ ٓوووًعّ ٔقخنوووّ يُوووٌ أٍرعوووش أٚوووخو،  َٙ ِلووؤكوووؤٌ ًحكَطوووّ قوووي يُ 

حٌٜ ال ٚوووويٍ٘ يووووٍ ٚكووووٌد، ٔيووووٍ ٜٚوووويق، فعقهووووّ عهووووٗ حنًلووووك، 

ووًووَ عَ ٔٚزلووغ عووٍ حنوويحف  حنووٌ٘ ٚـعووم ٔحكوويس فووٙ عُ  ش "آوويو" ًَّ

 .طُكَ رعٞ حنلقخثق طكٌد أٔ
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هَؽ يٍ كم طهك حَلفكخٍ ٔحنٌكَٚخص رعزخٍس غَٚزوش ال ٚعوَف 

اٌ كخٌ نٓخ ٔؿٕى يٍ حَلٓخّ أو ال "حنعزغ رخنٌكَٚخص"، فقي يَ ْوٕ 

ٔ"عزوويِ" ر٘ووٙء يؼووم ْووٌح، ٔٚزووئ أٌ أْووم "آوويو" ًٚوؤٌَ رووُسْ 

حن٘ووٙء، ػووى هووَؽ يووٍ أفكووخٍِ ٔحٓووظُظخؿخطّ عهووٗ ٚووي طٓووِِ ٔٛووٕص 

 :ٛخكزٓخ

 يٍ قخل نك ٌْح حنكيو؟ ركَ"،" -

"ٓوووعٛي" كٛووو  عَفوووض اٌ حن٘وووقش  ،يلًوووٕى فَغهوووٙ" ٚوووخ ٗوووٛن" -

 !ئكَٕش؟

أهزووَْى "ٓووعٛي" رًووخ ٚلوويع كٕنووّ فووٙ حن٘ووقش يووٍ أٛووٕحص 

ح اًح يوخ ًْووذ ٔكَكوخص َٔٛووَحٌ ٚ٘وعَ رٓووخ ٔال ٚـوي نٓووخ ٓوززً  ًَ خ أٔ أػوو

ٗوعَ ر٘ووٚ ٚـهوْ  نظسقيْخ، ٔقٚ عهٛٓى يخ كويع نوّ أيوْ كٛوغَ 

خ، ؿٍٕحِ عهٗ حنََٔٚ، ٔنًخ كخٔل رٛيِ حنظلقق يٍ حَليَ نى ٚـي ٗوٛجً 

َٖ ػى ًٓ  ٕٛطً  ٚليػّ رهغش غٛوَ يسٕٓيوش ٜٔٚويٍ حنٜوٕص يوٍ  خ أؿ

 ًٜ  .خ يخ ٚ٘غهَّسْ حنًٕق  حنٌ٘ أكْ أٌ ٗو

خ عهووٗ كوويو "ٓووعٛي"، فقووي نووى ٚعووَف أكوويْى يووخ ٚقووٕل طعهٛقًوو

رَع٘ووش هسٛسووش طُظووخد  حَظٜووزض ٗووعَٛحص ؿٔوويْى، ٔٗووعَ "آوويو"

 ":ؿٔيِ ػى حٓظؤًٌ فٙ حنَكٛم، ٔرعي حََٜحفّ ٓؤل "ركَ

 !خ كخٌ؟ٔكٛ  طَٜفض ي  يخ كيع أًٚ  -
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أٛووهٙ أٔ أطهووٕ حنقووَآٌ أٔ حَلًكووخٍ، أٔ أَووخو فووي ٓووهطخٌ نٓووى عهووٗ  -

 .حنزَ٘

 ."..أكُٔض ٚخ "ٓعٛي-

ػى أهٌ ٚظلويع عوٍ حإلًٚوخٌ  ،طُخٔل حن٘ٛن ىفش حنليٚغيٍ ُْخ 

ٔقٕطووّ فووٙ يٕحؿٓووش ًنووك حنعووخنى حنغووخيٞ، أهزووَْى عووٍ قٜووٚ يووٍ 

حنظَحع طٕحؿّ فٛٓخ حنٜخنلٌٕ أٔ حَلَزٛخء ي  أفَحى يٍ يعَ٘ حنـخٌ، 

نظغهووذ عهووٗ طهووك حنًوهٕقووخص ٔكٛوو  أٌ هللا قووي يووُق حإلَٔووخٌ قوويٍس ح

فوٙ طُخٔل حنًٕٟٕع يٍ َخكٛش ىُٚٛش رلظش، ٔأهزًَْخ أٌ يوخ  ،حنوسٛش

عهووٗ  ًع٘ووَ حنـووٍن ٓووهطخٌرووي ٗووك، ٔأكووي نًٓووخ أَووّ ال حن٘ووقش ؿووخٌ 

اال رخنٔلَ حنٌ٘ ًٚظُّٓ َٗحٍ حنزَ٘ ٔأًٍنٓى، ٔأٌ فٙ حنقَآٌ  حإلَْ

 .حنكؼَٛ يٍ حٜٚخص حنقَآَٛش حنقخىٍس عهٗ ىكَ حنٔلَ ٔارطخل عًهّ

١خل كيٚؼّ فٙ ٌْح حنٜيى، ٔكيًْخ ٚٔظً  ربَٜخص ٔرعوي أٌ 

كَ" يـخنٔوظّ "يلًوٕى" ٔطٜويٚقّ، َٜٔولّ حَظٓٗ، حٓظُكَ عهٗ "ر

رخنًيحٔيووش عهووٗ حنٜوويس ٔأٌ ُٚٔووٗ ْووٌح حَليووَ، ٔأهزووَ "ٓووعٛي" أَووّ 

ٚعَف أكي حنٕ٘ٛم حنٌٍٚ نٓى رخع فوٙ فوك حنٔولخٍ يوٍ هويل حنقوَآٌ 

ح رعووي ٛوويس حنًغووَد نٛظقٜووٗ ٔحَلًكووخٍ، ٔٔعوويِ أٌ ٓووٛؤطٙ رووّ غوويً 

 .كقٛقش حَليَ

 .ٓؤََٜف حٌٜ ،أٗكَ  ٚخ ٗٛن "ٍؿذ" -
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 .ٚـذ أٌ أطسقي حنًعَٝ ،ٔأَخ كٌنك -

انووٗ ١َٚقووّ، فٜووعي "ٓووعٛي"  حَٜووَفخ يووٍ عُووي حن٘ووٛن كوومٌ 

حنيٍؽ، ٔطٕؿّ "ركَ" انٗ حنوخٍؽ، نوى ٚكوٍ ْيفوّ يوٍ حنوؤَؽ طسقوي 

يلهوووّ، فٓوووٕ ٚعهوووى أَوووّ نوووٕال "ٟوووٛخء" فوووٙ حنسظوووَس حَلهٛوووَس َلغهوووق 

حنًعَٝ، فخن٘خد أػزوض كسخءطوّ ٔأيخَظوّ فوٙ اىحٍس حنعًوم، نقوي ٍكوم 

؛ فكٛو  ٚقخروم "ٓوعٛي" نٛعطٙ َسّٔ حنسَٛش كوٙ ٚسكوَ روٌٍْ ٛوخفٍ 

ٚذوم فوٙ حن٘وقش رعوي ٔوً  ٛوَحهّ؟! ٔكٛو  ح ٔال ٚ٘ظكٙ أٔ ُٚ كم ٌْ

"ٌْح حن٘وٚ يَٚذ" ْكٌح أهزَطّ َسّٔ ْٕٔ ًٚ٘ٙ  كم يخ يَ رّ؟!

 ًَ  .حكخث
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 -( سعٍذ) -

ٍغووى حنذوويو حنوويحثى فووٙ ٚقذظووّ اال أَووّ أىٍ  أٌ كوويو "ركووَ" 

كقٛقووٙ؛ فخنطعووخو حنقهٛووم حنووٌ٘ ٚعوويِ رُسٔووّ ٚسٔووي اًح يووخ ٟٔووعّ عهووٗ 

خ قووي يووَ عهووٗ اعوويحىِ، ىٍؿووش كووَحٍس حنًٛووخِ ٔكووؤٌ أٓووزٕعً حن٠ًُوويس 

طظغٛووَ هًووْ يووَحص فووٙ ىقووخثق يعووئىس، أٛووٕحص حنوطووٕحص حنظووٙ 

 فووي ٚـووي ٛووخكزٓخ، حنـهزووش حنظووٙ ٜٚووُعٓخ ٚٔووظٛقع عهووٗ ٔقعٓووخ نووًٛي 

ؿٛووَحٌ فٕقووّ ال ٔؿووٕى نٓووى يووٍ حَلٓووخّ، ْووٌح رخإلٟووخفش نألكوويو 

 .ٔحنكٕحرْٛ حنظٙ ططخٍىِ ري ْٕحىس

خ غٛووَ حنعووخنى حنًووخٍٔحثٙ أكوويص نووّ أٌ ُْووخ  ٗووٛجً هزَطووّ فووٙ 

١زٛعٙ، ٔنْٛ يـَى يوئحيَس يوٍ ؿٛوَحٌ ال عوئحس رٛوُٓى ٔرُٛوّ، نوى 

ٔعوَف أَوّ ٓٛٔوظطٛ  حنظعوخٖٚ يو  يوخ ٚلو٢ٛ روّ، اً  ،ٚعزؤ ركوم ًنوك

خ آهووَ ؿووي فووٙ ٚكسووٙ أال ٚذٓووَ هٕفووّ ٔاال طسووخقى حَليووَ، كًووخ أٌ ٗووٛجً 

 ًَ ح ٔال َٜٚف رٓخ َلكي؛ طهوك كٛخطّ ؿعهّ ال ٚسكَ فٙ طهك حَليٍٕ كؼٛ

حنَحرطش حنظٙ ؿًعظّ رؤَٓس ؿخٍِ "فَٚي" ٔحنظٙ َٔسض ؿيٍحٌ عِنظّ 

خ؛ ٠ًٚوٙ رعوٞ ٔكخىص طقظلى عخنًّ، رًٍَٔ حنٕقض ٛخٍأكؼَ طسظًلو

حنٕقض فٙ غَفش "أكًي" ٚظلخىػخٌ كؤًَٓخ ٛيٚقخٌ، ًَٔٚ عهوٛٓى فوٙ 

أ ح يقزٕنووش، ٔروويغٛووَ أٔقووخص حنطعووخو، ٛووخٍص ٍىٔىِ حنًقظ٠ووزش ٍىٔىً 

 .ٚلخٍٔ ُٔٚخقٖ ٔٚزي٘ آٍحءِ
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نووووى ٚظلوووويع يعٓووووى عووووٍ يخٟووووّٛ أٔ حنًآٓووووٙ حنظووووٙ عخٗووووٓخ 

ص "ؿًٛهوووووش" حنًٔوووووظًٛظش، روووووم ٔٓوووووزذ رع٠وووووٓخ، ٍغوووووى يلوووووخٔال

عووووٍ حنلخٟووووَ ٔططهعووووخص حَلٓووووَس نووووئًظقزم "أكًووووي"،  ٌٚظلوووويػٕ

خ ٔكهًووووخ ُؿووووَ حنلوووويٚغ انووووٗ حنًٔووووظقزم نًووووْ يووووٍ "ؿًٛهووووش" كًَِوووو

ف يُٓوووخ ٔطًظوووِؽ خ، ٚ٘وووعَ رٓوووخ ٔٚ٘وووى ٍحثلوووش غَٚزوووش طسووؤٕهٕفًووو

 ًَ ح أٌ ٚٔووؤنٓخ عووٍ ٓووزذ رعزَْٛووخ حنووٌ٘ ٛووخٍ ُٚظ٘ووٙ رووّ، فكووَ كؼٛوو

 .هٕفٓخ يٍ حنًٔظقزم نكُّ ٚظَحؿ  فٙ حَلهَٛ

ٚـخنْ "فَٚي" حنٌ٘ َٖٚ فّٛ حَلم حَلكزَ؛ حَلم حنٌ٘ نى ٚـيِ 

فووٙ أهٕٚوووّ حنلقٛقوووٍٛ، ٔٚوووَٖ فووٙ ُٔؿظوووّ حَلهوووض حنسخٟوووهش أٔ حَلو 

ٗ قٛوي حنلٛوخس اال أَوّ قٛقٍٛٛ عهحنلٌُٕ، ٍٔغى أٌ كم أفَحى أَٓطّ حنل

، ٔكى طًُٗ أٌ ٚليع ٌْح، نقي حٓظزينٓى رؤَٓس َقٛش خْى أيٕحطً قي حعظزَ

 .ال طعَف حإلٌٚحء أٔ حنويحع

ََ نى ٚعظزَ "ؿًٛهش" أهظً  طيفعوّ انٛٓوخ  خ، فقي ٔؿي فٙ َسّٔ ي٘خع

ري طَٚغ، فٙ رعٞ حَلٔقخص ٚـهْ يعٓخ ٔي  أيٓخ اًح كوخٌ "فَٚوي" 

 ََ  فووٙ خ يووخ أٔ طُٓووٙ عًووًي ي طظَكًٓووخ حَلو نظعووي ٗووٛجً يظٕحؿووي، ٔقوو غٛوو

يًووخ قخنظووّ حنًطووزن، أهزَْووخ أَووّ ال ٚوـووم يووٍ أٓووجهظٓخ ٔأَووّ نووى ٚٔووظؤ 

 .حنًَس حنًخٟٛش
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فظلْٔ يُٓخ حنٔعخىس نقٕنّ، ٔقي ٛخٍح عهوٗ ٗوزّ ٔفوخق عهوٗ 

أال طيفعّ نهليٚغ عٍ يخّٟٛ اال اًح أكذ ًنك، نكُٓخ عخىص نًخ قخنظّ 

غٛووَ يزخٗووَس، اً أنلووض عهٛووّ فووٙ حنٔووئحل عووٍ فووٙ حنٔووخرق رطَٚقووش 

 .حنكٛسٛش حنظٙ ٚٔظطٛ  رٓخ حنظغهذ عهٗ فقي رَِٜ

ٚعهوووى أٌ ف٠وووٕنٓخ ٚووويفعٓخ نظهوووك حَلٓوووجهش كًوووخ ٚعهوووى أَٓوووخ حٓوووى 

عهووووٗ ئووووًٗ، أٔ ْكووووٌح ٍآْووووخ فووووٙ أكييووووّ رغووووٞ حنُذووووَ عووووٍ 

حنظعوووٌٚذ حنوووٌ٘ ُٚوووخل يُٓوووخ، أٔ قوووي ٚكوووٌٕ حالٓوووى ظخنًوووخ نـًخنٓوووخ اً 

حنعٛووٌٕ ٔحَلنزووخد، ٔرخنُٔووزش انووٗ ٗوووٚ قووي  َٚحْووخ ٓووخكَس طوهووذ

يوووُق عُٛٛوووّ اؿوووخُس انوووٗ أؿوووم غٛوووَ ئوووًٗ فقوووي حكظسوووٗ رعزَْٛوووخ 

ٍَّ ٔٛوووٕطٓخ حنعوووٌد، ٔكهًوووخ طوووٌكَ  أَوووّ يوووٍ كوووخٌ ٚعوووٌرٓخ فوووٙ أٔ ظووو

كٕحرٛٔووووّ ُٚٓووووٙ حنلوووويٚغ ٔحنِٚووووخٍس َٔٚكووووم عُٓووووخ ٔعووووٍ رٛظٓووووخ 

رٜوووٍٕس يَٚزوووش، نٛقزووو  عهوووٗ أكوووي حنًقخعوووي فوووٙ ٗوووقظّ ٔٚهوووٕو َسٔوووّ 

ٔحنظوووووٙ طوزوووووَِ أٌ  ،  ٗوووووٛخ١ُّٛ ٔحَلٛووووٕحص كٕنووووؤّٚظسخعووووم يووووو

 ".َٓخٚظٓخ ٓظكٌٕ عهٗ ٚيّٚ؛ َٓخٚظٓخ نٍ طوظه  عٍ َٓخٚش "ٍَخ

ًحص ئخء ؿهوْ يو  "ركوَ" ٔٛويٚق نوّ ٚويعٗ "آويو" فوٙ 

عذًٓوخ رٛض حن٘ٛن "ٍؿذ"، ًٔٓ  يٍ "ركَ" قٜش غَٚزش، ُكوٌِّد ي

 .رًخ عَفّ "آيو" يٍ عًظّ



  

  
 
139 

ٌَّ خ أٌ ٚظليع أيخيٓى كَؿً  نى ٚـيْ   رزعٞ يخ كويع نوّ، طٕقو  أ

َذَحطٓى نوّ ٓوظوظه  رعوي يوخ ٓوٛقٕل، نكُوّ أهزوَْى عهوٗ أٚوش كوخل، 

 ،ٔحعظزَ أٌ ي٘خٍكظّ فٙ حنليٚغ ْوٙ يلخٔنوش نهظوسٛو  عوٍ "ركوَ"

ٔٔٓٛهش ٚعزَ رٓخ عٍ أٓسّ نذهًّ اٚخِ عُييخ ظٍ أَوّ ٓوَق حنًوٌٚخع، 

ح أكوي ٔعيِ حن٘ٛن "ٍؿذ" فٙ َٓخٚش حنًـهوْ أَوّ ٓٛل٠وَ يعوّ غويً 

حن٘وووٕٛم حنًعُوووٍٛ رخنٔووولَ ٔفكوووّ رٕحٓوووطش حٜٚوووخص حنقَآَٛوووش فَكوووذ 

رووخنسكَس، َٔلووٗ فكووَس حالٓووظعخَش رووي"أنطخف"، أٔ عهووٗ أقووم طقووويَٚ 

 .ٓٛـعهٓخ حنلم حَلهَٛ

فووٙ َسووْ حنٛووٕو ١ووَق "أكًووي" رخرووّ ٔأهزووَِ أٌ حنٕحنووي َٚٚووي 

حنظليع يعّ، ٔ"ٓعٛي" يوٍ حنَؿوخل حنوٌٍٚ ال ٚٓظًوٌٕ رًذوَْى، ْوٕ 

رم ٚلوخٔل حنٕٛوٕل نهـوَْٕ  ،ذخَْ حنُخّ أٔ ػٛخرٓىأ٠ٚخ ال ٚٓظى رً

ٔحنًعيٌ؛ نٌح ًْذ يعّ رًيرٔش حنًُِنٛش ٔحٍطيٖ فق٢ فٕق حنعٜوخرش 

 .حنُذخٍس حنٕٔىحء كيفظش ١ٛزش

كخنعوووخىس ٍكوووذ روووّ حنـًٛووو ، نكوووٍ طهوووك حنًوووَس كوووخٌ حَليوووَ 

خ، فقووووي كخَووووض حنوووويعٕس نٛل٠ووووَ حالكظسووووخل رووووٌكَٖ يٕنووووي يوظهسًوووو

عخًيووووخ، عزَْٛووووخ حنٛووووٕو يوظهوووو ، "ؿًٛهووووش" حنظووووٙ طًووووض ع٘ووووٍَٚ 

ًَ  -كٛووغ قوويٍ أَٓووخ طظطٛووذ رعطووَ فََٔووٙ  ح ٍغووى أَووّ نووى ًٚٛووِ عطوو

 .هيٚخ أَسُّٚعٖ  -فََٔٛخ يٍ قزم 
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قويٍ فٗعَ رٌرٌحص طُزعغ يٍ ؿٔيْخ ىحفجوش أكؼوَ يوٍ حنًعظوخى، 

خ ال ٜٚق أٌ َٚحْخ رٓخ حنغَروخء، ْٔوٕ ٚعهوى أَٓوخ طعهوى أَٓخ طَطي٘ ػٛخرً 

 .ٔاٌ نى ٚظليػخ فٙ ٌْح حنٜيى يَس أهَٖ ،رزعٞ قيٍحطّ

ٚهووٕو َسٔووّ ْٔووٕ ؿووخنْ ٚ٘ووخٍكٓى حنسووَف، اً ٚووَٖ أَووّ ٚووويع 

"فَٚي" ُٔٔؿظّ، فٓى ٚظَٜفٌٕ عهٗ ٓـٛظٓى ٔكؤَٓى ٚظٛقٌُٕ أَّ ال 

َٚحْى أٔ ًِٚٛ ييرْ "ؿًٛهش" حنظٙ رخنكخى طٔظَ ؿٔيْخ، ال ٚوٌٕ٘ 

خَّ ٔنوووْٛ فًٛٓوووخ َقوووٚ أٔ عٛوووذ فًوووٍ ٠ٚوووٛس ،عهوووٗ نلوووى حرُظًٓوووخ

  ٌ.َحى حَلَٓس ال َٖٚ أٔ ْكٌح ٚئيُخٔٚعخييَّ كؤكي أف

 ظوومَّ  ،ٓووّ حنغَٚزووش حنظووٙ طغُٛووّ عووٍ عُٛٛووّفووٙ كٕح ،حنعٛووذ فٛووّ

١ٕحل طهك حَلئٛش ٚهٕو َسّٔ، انٗ أٌ الكذض ٓوٛيس حنًُوِل ٗؤَىِ 

 :ٔٓؤنظّ

 أكٍِٚ أَض َلَك نى طل٠َ ْيٚش ني"ؿًٛهش"؟ -

 .ٚوزََٙ أكيكى.. رخنطز ، كخٌ يٍ حنًسظَٝ أٌ ٚش!ْي -

أهزَطووّ "ؿًٛهووش" أال رووؤّ، اً ٚكسووٙ ٔؿووٕىِ رٛووُٓى، فٓووٕ حٌٜ 

 ُٗ غم عُوّ حنـًٛو  اال "ؿًٛهوش"، حنظوٙ ٛوخٍ رخنُٔوزش نٓوخ ٔحكي يُٓى، 

يلززووش، أهووٌ ٚٔظ٘ووعَ يٕقوو   عووخىسٌ طَقزووّ ٔيَحقزظووّ فووٙ كووم ٗووٙء 

 :ي٠ٛسّٛ ػى كيى يٕقعٓخ ًْْٔ رٜٕص ال ٜٚم اال َلًَٓخ
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 !يؼم طهك حنؼٛخد فٙ ك٠ٍٕ٘؟نَى طٍَٜٚ عهٗ حٍطيحء  -

 ُٔ يُوّ أَوّ َٚحْوخ رطَٚقظوّ حنوخٛوش،  ّ رًؼخرش حعظوَحفٍ كخٌ ًْ

 َٚحْووخ كًووخ َٚحْووخ حنـًٛوو  نكووٍ رغٛووَ عُٛووٍٛ، طووٍٕى ٔؿٓٓووخ هـووًي 

خ ٔنووى طووَى عهٛووّ، طظًُووٗ أٌ طُووخل حنٛووٕو فَٛووش نظٔووؤنّ كٛوو  ٔكًَؿوو

 ًَ  .ح أَّ ٚعهىٚٔظطٛ  فعم ًنك، فٕٓ قي َٛف أهٛ

َزّ ًُٔٚعّ عٍ يـَى حنظسكَٛ فوٙ ْٛجظٓوخ روٌح  ّ حنـيٚي ٚئُُ طيٚ  

حنسٔظخٌ حنقَٜٛ ٔحنٌ٘ ال أكًخو نّ أٔ ٍقزش، أيوخ قهزوّ فقوي طلوخن  يو  

ٗٛخ١ُّٛ حنظٙ أكخ١ض رَأّٓ ٔططخنزّ روؤٌ ٚهقوٙ َذوَس؛ يـوَى َذوَس 

ٗووَعٛش، نكُووّ ٚعهووى أٌ طهووك  َذووَسً  ُّ ُُووح، ٔنٛعظزَْووخ طيٚ  نووٍ ط٠ووَ أكوويً 

 .يٍ ٍٔحءْخ اال حنُيو ٗـَُحنُذَس نٍ ُٚ حنُذَس قي طكٌٕ حَلهَٛس؛ طهك 

 ...أهٙ حنٜغَٛأَض طعهى أَُٙ أعظزَ  كخرُٙ أٔ  ٓعٛي"،" -

حَظزووّ نكهًووخص حَلٓووظخً "فَٚووي"، ٔظووٍ أٌ أيووَِ ُك٘وو  عهووٗ 

حنًووأل، ٔأٌ أٛووٕحص ٗووٛخ١ُّٛ كخَووض عخنٛووش فٔووًعٓخ حنـًٛوو ، ٗووعَ 

رغٜوش فووٙ كهقووّ ٔطخْووض حنكهًووخص حنظووٙ ٚزلووغ عُٓووخ نهووَى ٔحنظزَٚووَ، 

 :"فؤٍىف "فَٚي

 ..أَض ٗخد يلظَو ٔيظيٍٚ -
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ح عوٍ ٍأٓوّ، ٔأٓوكظض قهزوّ ىفعض طهك حنكهًخص حن٘ٛخ١ٍٛ رعٛويً 

ًَِٟٔٛ فؤٍْ  حنًٔ  نًخ ٚهٙ طهوك حنًقييوش حنظوٙ ال ٚعهوى يوخًح أٍحى 

  .-كًخ ١هذ يُّ أٌ ٚيعِٕ رٌٓح حالٓى -رٓخ "أرٕ أكًي" 

 "..أٍٚي أٌ أُٔؿك حرُظٙ "ؿًٛهش -

ٓووظؼُخء رٜووييش، نووْٛ ًنووك حنُووٕع يووٍ أٛووٛذ حنـًٛوو  رووي ح

حنٜووييخص حنووٌ٘ ٚووئً٘ أٔ ٠ٚووَ، رووم حنووٌ٘ ٚووٌْم، نووى ٚظٕقوو  أكووي 

 "ٓوعٛي"حنـخنٍٔٛ أٌ ٚظليع "فَٚي" فٙ ٌْح حَليَ، أٔ ٚعَٝ عهٗ 

ٔعوَٝ عهوٗ  ،أٌ ِٚٔؿّ حرُظّ، نقي طليػٕح كؤَٓس فٙ ْوٌح يُوٌ أٚوخو

يخ  حرُظّ حَليَ ٔكخٌ ٔؿّ حعظَحٟٓخ حنٕكٛي أٌ "ٓعٛي" ٚـذ ٚعَف

ٔأكوي نٓوخ أَوّ  ،، فٓى نٍ ٚوويعِٕ، ْٔوٌح يوخ ٔحفوق عهٛوّ حَلدرٓخ أٔاًل 

 .ٚـذ أٌ ٜٚخٍكّ ركم ٗٙء نكٍ فٙ ٔقظّ

طظٔخءل ْٔٙ ط٘عَ ريقخص قهزٓخ طوظَق حنـويٍحٌ ْوم ٓوُٛعهًّ 

حٌٜ أَٓووخ نٛٔووض طهووك حنسظووخس حنظووٙ كخَووض يُووٌ ػوويع ٓووُٕحص؟! ْووم 

حنوطوخد ْٔوٙ أٌ ال أكي َٚغوذ فٛٓوخ رعوي أٌ كخَوض يقٜوي  وزَُِٓٛ 

 !حرُش حنوخئش عَ٘؟! ْم ٓٛقٕل نّ يخ كيع نٓخ؟
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خ أيووخ حَلو فقووي أهزووَص ُٔؿٓووخ أَٓووخ طَٟووٗ رووي"ٓعٛي" ًُٔؿوو

 َْ فٙ رخنٓخ أٌ ٚعَٝ حنَؿم حرُظّ نهِٔحؽ، طعهوى  الرُظٓخ، نكٍ نى ٚوط

خ، نكُٓوووخ ال طعهوووى يوووخ ٓوووٛذُّ خ أٔ عَفًوووأٌ يوووخ فعهوووّ ال ٚووووخن  ٗوووَعً 

 ًٛ  .ال َٖٚخ أَّ "ٓعٛي" ر٘ؤٌ ٌْح، هٜٕ

َـّ  نى ٚسقْ  و"ٓعٛي" يٍ ًْٕنّ، فقي ن ّ، ٔحُىحى نٔوخََ ض حنًسخؿوؤسُ ًَ

 َُ عهٛوّ عُوييخ حُىحىص حنوؤَحثق حنظوٙ طٜويٍ يوٍ أفووَحى  ٛوعٕرشً  حَليو

رٓوٌح حَليوَ ٔال  حنعخثهش؛ ٍٔحثق طعزوَ عوٍ ي٘وخعَْى؛ "أكًوي" ٓوعٛيٌ 

خ فٙ عَٝ أرّٛ، ٔحَلو ٓٛطَ عهٛٓخ حنووٕف يوٍ أٌ ٚذوٍ ٚـي كَؿً 

ٔ"فَٚوي" فووٍٕ رًوخ فعوم ٔال ٚـوي غ٠خٟوش فًٛوخ قوخل،  فٛٓى حنٕٔء،

رخنعكْ ْٕ يقظُ  طًخًيوخ ٔٚقٜوي كوم كهًوش قخنٓوخ، أيوخ "ؿًٛهوش" فٓوٙ 

عخنى آهَ يٍ حنَٔحثق حنًظيحههوش؛ حنووٕف ٔحنوـوم، حنُويو ٔحنٔوعخىس، 

 ..حنلَؽ ٔحنَٟخ

نوى ٚظٕقو  "فَٚوي" عُوي ْوٌح حنلوي روم أهوٌ ٚظلويع عوٍ أًْٛووش 

حنقٜوووٚ نًوووَأس، ٔأهوووٌ ٚعووويى نهـًٛووو  حنووؤِحؽ فوووٙ كٛوووخس حنَؿوووم ٔح

نهوؤِحؽ، فووؤهزَْى رقٜووش  ىرووخء رُووخطٓحنظَحػٛووش حنظووٙ عووَٝ فٛٓووخ حٜ

كًُٛوخ عوَٝ حرُظوّ عهوٗ كزوخٍ  -ٍٟوٙ هللا عُوّ  -حنسخٍٔق "عًَ" 

  .(حنٜلخرش ٔنى ٚـي يُٓى يٍ ٚقزم، فظِٔؿٓخ حنَٕٓل )ملسو هيلع هللا ىلص
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ّ ٓوٛيع نوّ قزٛم َٓخٚش حَلئٛش حنظٙ طلٕنض نًٜض، أهزوَِ أَو

حنًٓهش نٛسكَ فٙ عَّٟ، ٔاًح يوخ ٔحفوق فٛـوذ عهًٛٓوخ أٌ ٚظٜوخٍكخ 

 .فٙ رعٞ حَلٗٛخء ػى ٚظسقخ

******* 

 ؟!"..ْم ٛيقض حٌٜ"

 "..آَخ قزٛلش نهغخٚش"

 .."أٔ قي طكٌٕ ػَِّٛزًخ"

 "..خ الرُظّيٍ حنٌ٘ َٟٚٗ ر٘وٚ يؼهك ُٔؿً "

طلو٢ٛ ق٠ٗ طهك حنهٛهش فوٙ ٓويو يوٍ حَلكويحع حنغَحثزٛوش حنظوٙ 

رّ، أٔ قي ٚكٌٕ حَ٘غخنّ رؤٕٛحص ٗٛخ١ُٛش ٔيلخٔنظّ إلقُخع َسٔوّ أٌ 

حنسظخس ال عٛذ فٛٓخ، يُعخِ يٍ حإلكٔخّ رٓئالء حنًلٛطٍٛ رّ، ٔحنٌ٘ 

ٚلخٔل كم يُٓى رًخ أٔطوٙ يوٍ قوٕس ٔيكوَ أٌ َْٚزوّ أٔ ٚوُغٚ عهٛوّ 

ٍقخىِ؛ ػيػش ٚوظه  كم يُٓى فٙ حنطوٕل ٔحنلـوى ٔحنٓٛجوش، أقٜوَْى 

 ٔٚووظٚ رعوخنى حَلكويو؛ نوٌح ُٚظذوَ َوٕو حنز٘وَ٘ كوٙ أٓوٕأْى ٗوكي

ُٚقٞ عهّٛ، ٔٛخكذ حنز٘وَس حنً٘وعَس ٚووظٚ روخنٓئّ حنٔوًعٛش 

  .ٔحنزَٜٚش، أيخ ػخنؼٓى فؤَؼٗ
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ٔقووي قووٍَص طهووك حَلَؼووٗ ًح  حنٛووٕو أٌ طُظذووَ َظٛـووش يووخ ٚسعهووّ 

ُٓيص نٓى حنًًٓش يٌُ أٓوخرٛ  ٍفٛقخْخ كظٗ ٔاٌ نى ٚلَُح طقيًيخ، فقي أُ 

خ ٚوخف، طعهى أَّ نْٛ كسٛسً  أٔف٘هٕح، فٌٓح حنزَ٘٘ ال ٚظؤػَ  ٌٜٔانٗ ح

يخ، ٔٚٓوَد يوٍ  ال َٚٚي حنَإٚش، رخنظؤكٛي ٚعخَٙ يٍ ٗٙءٍ  ٔال طعهى نىَ 

ؿلٛى طَكّ ههسّ، ْم أعـزض رّ؟! أو ٓجًض يًخ طسعهّ يُوٌ عقوٕى؟! 

 !أط٘سق عهٗ كخنٓى يُّ؟! أو عهّٛ؟

حإلٍحىس، كظوٗ حنوٌ٘  طهك حنًوَس حَلٔنوٗ حنظوٙ طقخروم أَوًٛخ رظهوك

ٓووزقّ كووخٌ ٚظلٜووٍ رًووخ ٚوووخن  عقٛيطووّ نٛظقووٙ ٗووَْى، ه٘ووخْى كًووخ 

ُٚزغٙ نّ، ٔعَف هطَْى ٔقيٍطٓى حنظٙ ال كئى نٓخ، نكُّ حٓوظطخع 

، ٚعهى حنظعخٖٚ يعٓى، أيخ ٌْح حن٘خد فٕٓ ال ٚعزؤ رٓى ٔال ٚهقٙ نٓى رخاًل 

م أَٓى كٕنّ ٔٚلخٔنٌٕ حنظيعذ رّ، ٔعهٗ حنَغى يوٍ ًنوك نوى ٜٚوَ

عكْ ٓخرقّ حنٌ٘ فَ أكؼَ يٍ يوَس، ٔكوخٌ ٚهـوؤ نٜوزٙ  ،يَس أٔ ٚسَ

 .كٙ ٚئَّٔ

قٍَ أٌ ٚظَ  حَلٕٛحص حنوخٍؿٛش طظسِٕ رًوخ ٚلهوٕ نٓوخ، كٛوغ 

ٔؿي فٙ عَٝ "فَٚي" حنسَٛوش، يُوٌ أٚوخو كوخٌ ٚسكوَ فوٙ ئوظقزهّ، 

 .قي كخَض "ؿًٛهش" رطهش ٌْح حنلهىٔكهًّ رخنِٔحؽ، ٔ
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َوّ ه٘وٙ يوٍ اٛوق ًنوك، روم كوٍ ٚعوَف حنٕٓوٛهش نظلقنكُّ نوى ٚ

ٚظؤكي أَٓخ كسٛ  ال عًم نّ، فكٛ   ًنك، فبٌ ٔحفق أرٕحْخ عهٗ حيَةٍ 

ٌٍ ف ٓظكٌٕ فٙ أيخٌ يعّ؟  .اال ٓييظٓخ حن٘وٜٛش ؤ٘ ٗٙء آهَ ْٛ

"، اٌ حٓظطعَض حنًلخفذش عهٗ َؤٌٍ  فهوٍ ٚلويع نٓوخ ٗوٙء"

ًَ حْظيٖ انٗ ٌْح حنقَحٍ، ٔغخد فٙ حنُٕو، نٛ ح رعي يعُخس يٍ ٔظٛقع فـ

ي٘وووٓي طعوووٌٚذ "ؿًٛهوووش"، ٔال ٚووويٍ٘ كظوووٗ حٌٜ اٌ كوووخٌ ْوووٕ ْوووٌح 

 .حن٘وٚ أو ٗوٚ آهَ

ق٠ووٗ ٕٚيووّ كًووخ طعووٕى؛ طُووخٔل حإلفطووخٍ حنووٌ٘ أك٠ووَِ انٛووّ 

"أكًووي"، ٔٛووهٗ حنذٓووَ ٔحنعٜووَ فووٙ حنًٔووـي، ٔفووٙ أػُووخء طُووخٔل 

حنغيحء نى طوَؽ "ؿًٛهش" يٍ غَفظٓخ، ٔال ٚعَف اٌ كخٌ ًنك رٔزذ 

أو  ،ْ أو نعَٟوٓخ عهٛوّ ٔكؤَٓوخ ٓوهعشٍف٠ٓخ نًخ َٛف رّ أرْٕخ أي

خ نووى ٚظلوويع أكووي حَلرووٍٕٚ عووٍ حنوؤِحؽ أٔ ٚٔووؤالِ عووٍ نوـهٓووخ، أ٠ًٚوو

 .خٍأّٚ، يـَى أكخىٚغ عخىٚش حٓظً  انٛٓخ ٛخيظً 

رعوي ٛوويس حنًغووَد عَفووّ حن٘وٛن "ٍؿووذ" رخن٘ووٛن "ٔؿووي٘" 

 كٙ ٚزيأ حَلهَٛ فلٜٓخ ٔحنقٛخو رخنيُو ؛ٗقظّٗ نأحطـٕٓح 
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 -( بكز) -

ئوووخء حنٛوووٕو حنظوووخنٙ نـهٕٓوووّ يووو  حن٘وووٛن "ٍؿوووذ" ٍٔىِ فوووٙ 

ٔأهزَِ أَٓى ُٚظذََّٔ حنٕٛو، أغهق يعَّٟ فٙ  ،حطٜخل يٍ "كَٚى"

ٗ نووايٕعوويِ ًْٔووذ انووٗ رقخنووش "كووَنْ"، ٔحرظووخع حنًعهووٕو ػووى طٕؿووّ 

، رًـووَى أٌ عزووَ ييههووّ حٓووظيعٗ عقهووّ ًكَٚخطووّ (1ٔحنعقووخٍ ٍقووى )

عهى أَّ ٓوُِٛل ٔكويِ  كٛغ ٚٔكيٚغ "يلًٕى" ٔ"ٓعٛي"، طَىى قهًٛي 

 ٍَّ  فٙ ٓخعش يظؤهَس، كخى أٌ ٚظَحؿ  ٔٚق٠ٙ حنَٔٓس ي  "عزيِ"، نكو

طؤكٛووي حن٘ووٛن "ٔؿووي٘" عهووٗ أٌ حن٘ووقش هخنٛووش يووٍ أ٘ َ٘ووخ١ هووخٍق، 

 .ٔأَٓخ فق٢ طلظخؽ انٗ حنقَآٌ ٔحنظٕٓٚش حنـٛيس ٗـعّ عهٗ حنٜعٕى

ٚ٘ووووعَ رخنًٜووووزخف حَلٛووووسَ حنعظٛووووق فووووٕق ٍأٓووووّ ٚظٌرووووٌد 

و أ ٓوووش أهوووَٖ نعقهوووّ؟!ظوووخى، ْوووم ْوووٙ حَظكخفُٛذوووَ نٛـووويِ كًوووخ حع

 طهك نٕحكق حالَظكخٓش حَلٔنٗ؟! 

ٔٚلؼوووّ  ،حح ٍٔٚووويً انوووٗ حٌٜ ال ٚعهوووى كقٛقوووش عقهوووّ، طقووويو ٍٔٚووويً 

ََّ  ٛوووٕص فوووٙ ىحههوووّ أٌ ٚزظعووويَ  َ أَوووّ فوووٙ ٛووويس حنع٘وووخء ، طوووٌكَّ ٔٚسووو

عهٛوووّ يوووٍ ٗوووَد  عخْوووي هللا أال طسٕطوووّ ٛووويس، كًوووخ ىعوووخِ أٌ ٚظوووٕدَ 

 ًُ ووووحن ٍَّ كِ ْٔ نووووّ حنٓيحٚووووش  ىْ َِ َسٔووووّ حَليووووخٍس رخنٔووووٕء نووووى طُوووو َحص، نكوووو

ََ عَوورْ حنظخيووش، أَ  َُ حنظووٙ ٚئَزُوو يَ طهووك حنوووٕح١ ٜٚووعي  ْٔووىَّ  ،ِّ رٓووخ ٟووًٛ

 .حنيٍؿخص حنًظٓخنكش
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 ٔني ٚخ "ركَ"، ْم حقظَد أًحٌ حنسـَ؟ -

حَظسٞ ريَّ نٌٓح حنٔئحل حنًزخغض يٍ ٗوٚ نى ٚظٕقعّ، َذَ 

خ عهوٗ ٔؿٓٓوخ يوٛسًو انٗ ًُّٚٛ رٕؿّ ٗخكذ ٔعُٛوٍٛ ُحثغظوٍٛ، فٕؿوي

َٙ ٔكخى أٌ ُٚ  ،غَٛ يخ طعٕى، أكْ أَٓخ نٛٔض ْٙ فٙ ٔؿٓٓخ يخ رٛيِ  هق

 :خ، نكُّ طًخٓك ٍٔى رعي رَْشَٔٚٓٔل هخٍؿً 

رعووي .. ػوويع .. ٓووخعخص، ٚووخ ٓووض "ٓووكُٛش"، ٓووٛئًٌ رعووي ػوويع  -

 .ٓخعخص

يًٜٜض ٗسظٛٓخ ٔفًٓخ حنوخنٙ يٍ حَلُٓخٌ، ػى طعهقض عُٛخْخ 

ٌٍ ر٘ووٙء يووخ ههسووّ، ٔظهووض ع  أٔ أكووْ أَٓووخ ٓووخعش هووٗ ْووٌح ر٠وو  ػووٕح

 :عخى ٚهظسض  انٛٓخ ْٕٔ ٚقٕل ،خٗٛجً  ِٚٚي، َذَ ههسّ فهى ٚـيْ 

 !أطلظخؿٍٛ ٗٛجخ؟ -

 ..ال-

 :أغهقض حنزخد فٙ ٔؿّٓ ْٔٙ طكًم

-  ًَ ح حنٛووٕو، كووٙ ال ٚظكووٍَ يووخ كوويع نووك حنًووَس فقوو٢ ال ط٘ووَد كؼٛوو

 .حنٔخرقش
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عوٍ حنكٛسٛوش نى طًٓهّ حنٕقض نٛظٌكَ يخ كيع، أٔ كظٗ ٚظٔوخءل 

 ٌٍ َٓخٍ٘، ال ٚذَٓ اًح يوخ غَروض حن٘وًْ،  حنظٙ عَفض رٓخ، فٓٙ كخث

زعٞ حنو٠ؤَحص ٔحنسٕحكٓوش فٙ حنٜزخف طسظَٕ أيخو ييهم حنزٛض ر

ًَ حنٔووٛجش،  اال فووٙ حنٛووٕو  حن٘ووخٍعح، ٔال طُووَٖ فووٙ طُٓووٙ عًهٓووخ عٜوو

  .حنظخنٙ

أَٓٗ كَٛطّ ١َٔق رخرٓخ كٙ ٚظؤكي يًخ قخنظّ، ٔٚٔؤنٓخ اٌ كخٌ 

أو ْووٕ يووٍ أْٔخيووّ حنظووٙ ال  ،خ ٍأطووّنووّ حنًووَس حنٔووخرقش ٔحقعًوو يووخ كوويع

ٚعَف انٗ حٌٜ كقٛقظٓخ، ٔكؤٌ حنعـُٕ قي يخطوض رعوي اغيقٓوخ حنزوخد 

ٌٍ أٔ ْٙ حقْ  ْوٌح حنقوٌَ، فهوى رؤٛولخد حنكٓو  ٔنوٍ طٔوظٛقع  صْ ظويَ رؼٕح

 .ش حنًٜزخفٌررًٚـزّ اال حنًٜض ٔ

أهَٖ أنقٗ كم يخ كيع هه  ظَِٓ رعييخ ْخطسّ "كَٚى" يَس 

ٔٓوؤنّ عووٍ ٓوزذ طووؤهَِٛ، ٛووعي حنويٍؿخص ٔقووي طًكوٍ يُووّ حنوووٕف، 

نلذوش ٚ٘وعَ فٛٓوخ روخنوطَ،  ٌ ٟٔو  حالٓوظعيحى نهٓؤَد فوٙ أ٘ٔأه

خَوض "ٔنوَى ك كٛو  نوى ٚٔوً  رخرٓوخ ْٔوٙ طسظلوّ؟!"ٚظٔخءل فٙ َسّٔ "

  .يوٛسش؟ أٔ ١خعُش فٙ حنٍٔ؟!"

 ََ و ،ٚسظق رخدٍ  ًٓ  َٛٚ ًٛ  خ أَٓوخفخٓظعي نهًسخؿؤس حنؼخَٛش هٜٕ

ٓووظؤطٙ يووٍ يكووخٌ يَعووذ ٍآِ فووٙ كٕحرٛٔووّ، ٔطٕقوو  أٌ ٚقسووِ عهٛووّ 

 .ٔٚٔلزّ انٗ ؿلٛى ال هَٔؽ يُّ ،ٗٛطخٌ
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 ركَ"؟"-

 !ٓعٛي"، نقي أفي.. أفِعظُٙ، كٛ  عَفض أَّ أَخ؟"-

ح فووٙ حنطووخرق حَلٍٟووٙ، أهزووَِ أَووّ ٓووً  ٛووٕطّ ٚلوويع أكوويً 

ٔىعووخِ نهوويهٕل، اال أٌ "ركووَ" نووى ٚكووٍ فووٙ كخؿووش انووٗ ًنووك، ٔنووٕ 

، ٔكخَوض طهوك حن٘وقش حنٕكٛويس فهٍ ٚويهم حنًٔخء عهٗ حَلٍٝحَطزقض 

حنوييخٍ، ٚكسوٙ أٌ كوم يوخ ٚعوخَٙ  حنزُخٚش دخٛٚهًٕ رزخرٓخ اًح أحنظٙ نٍ 

 ."يُّ كيع رعي ُٚخٍطّ حَلٔنٗ ٔحنٕكٛيس ني"ٓعٛي

ٗقش حنٔطق كٙ.. اٌ كُض ال طٔظطٛ   ُٚظذََٙ "كَٚى" ٍٔفخقّ فٙ -

 ..عُخ؟! آَى ٗزخدحنُٕو ٔ.. ْم طلذ أٌ طق٠ٙ رعٞ حنٕقض ي

 . اٌ كُض ال طَٚي حنيهٕلًٚكُك حالَظذخٍ قهًٛي  ،كُٔخ -

خ ٔحهظسوٗ فوٙ حنويحهم، نقوي ٔؿوي فٛوّ طَكّ ٔطَ  حنزخد يسظًٕكو

ح، ُٔٚوِل يعوّ كوٙ ٚهوظًْ يُوّ خ يُخٓزخ ٚعُّٛ فٙ ٍكهظوّ ٛوعٕىً ٍفٛقً 

خ ال ٚوخف رٕٔٓنش، ٌْٔح يخ طؤكي رعٞ حَليخٌ، ْٕ ال َٖٚ نكُّ أ٠ًٚ 

كٕ أٔ ٚسووَ ٚٔووظطٛ  حنعووٖٛ فووٙ ؿلووٛى نٛهووٙ ىحثووى ٔال ٚ٘وويُووّ، فًووٍ 

 .ٚٔظطٛ  أٌ ٚعظًي عهّٛ
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خ يًخ ٚليع فٛٓخ، ٌٚكَ أٌ عى "رطَّ" كخٌ ٚظَ  حن٘قش َْرً 

ٔقووي أهزووَِ رووٌنك فووٙ اكوويٖ حنًووَحص، اً قووخل نووّ "أطذووخَْ رووخنقٕس 

ٔحنظًخٓك، نكُٓخ طظًكٍ يُٙ ٔطـعهُوٙ أٍٖ يووخٔفٙ.. طـعهُوٙ أٍٖ 

 ًُ  .ال ٚ٘عَ رّ أكي كظٗ طظعسٍ ؿؼظّ"ح ًٕٚص ٔح ٔكٛيً َٓخٚظٙ؛ عـٕ

 ًَ ح يخ حٗظكٗ ٔٛوَف نوّ أَوّ َٚٚوي طوَ  حن٘وقش ٔحنلوٙ روي كؼٛ

خ ًُٚعوووّ، أهزوووَِ عووٍ طٓيٚووويحص كؼٛووَس طهقخْوووخ يوووٍ عووٕىس، نكوووٍ ٗووٛجً 

 .أٗوخٙ ال َٚحْى، ٚعزؼٌٕ رّ ٔرعقٛيطّ

 َْ ِ اال حٌٜ.. ٚظوٌكَ ْٔوٕ حنغَٚذ أَوّ َٔوٙ كوم ًنوك ٔنوى ٚظوٌك

ُّٛ ُٔٚذَ رٓخ انٗ حنيحهم ٔٚكظسٙ رًَحقزش قييٛوّ، ٚو٘ٗ أٌ َٚف  عٛ

 ََّ  فعوًي  ٔعقهّ ٚـٕل رّ فٙ يل٢ٛ يٍ حنٌكَٚخص ٔحنظٙ ال ٚعهوى ْوم يو

رظهك حنٌكَٚخص ًٔٓ  طهوك حنلكخٚوخص يوٍ "رطوَّ"، أو أٌ كوم ًنوك 

 !ْٔى ٚظٔهم انٗ عقهّ ٔٚعزغ رٌكَٚخطّ

نـُوٌٕ ٔحنوزوخل، ٗ حنواٚق  فٙ يُظٜ  ١َٚق، حطـخِ ٚويعِٕ 

خ َ ٚيعِٕ انٗ عخنى يذهى َٓخٚظّ يـٕٓنوش، ٔكيًْوخ ًٚهوئِ ٍعزًؤحٜه

خ، هَؽ يٍ أفكخٍِ حنظٙ كخىص طٜٛذ عقهّ رهٕػش كقٛقٛوش عهوٗ ٔفِعً 

 :"ٕٛص "ٓعٛي

 .ْٛخ رُخ -
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خ فوووٙ ْٛجظوووّ أٔ ييرٔوووّ اال َذوووَ انٛوووّ، فٕؿووويِ نوووى ٚغٛوووَ ٗوووٛجً 

ِ رٓووخ يووٍ قزووم اال أيووْ، طٕقوو   ََ طهووك حنُذووخٍس حنٔووٕىحء حنظووٙ نووى ٚوو

كقٛقظوووّ فوووٙ حنزلوووغ أَوووّ أٟوووخع كوووم ًنوووك حنٕقوووض حنوووٌ٘ ال ٚعوووَف 

 .عٍ طهك حنُذخٍس

خ ههو  ٗوٛجً  يٍ ىٌٔ قٜي ٔقزوم أٌ ٚغهوق "ٓوعٛي" حنزوخد نًوقَ 

و ًً خ آهوَ ظَِٓ؛ فٙ طهك حَلؿِحء يظُخْٛش حنٜغَ يوٍ حنؼخَٛوش ٍأٖ عخن

ََ ىحهم حن٘قش،  خ عُّٛٛ نٛظؤكي يًخ ٗخْيِ ٔفظلًٓخ فٕؿي حنزخد يغهقً   َ ف

َٝ نُٛ    .حن٘ٛطخَٙ حنٌ٘ ٚليع ههسّ ُٓٙ حنعَ

نى ٚٔظط  حنُطق أٔ كظٗ حنكيو، طسخقًض ٗكٕكّ ٔأٛزق قوخد 

قٍٕٓٛ أٔ أىَوٗ يوٍ حنوزوخل، نوٍ ٚٔوهك اكويٖ حنوٕؿٓظٍٛ، فقوي ٟوخق 

 .عهّٛ حنطَٚق، ٔطٔخٔص حنُٓخٚظخٌ

 !يخًح رك؟-
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 -( سعٍذ) -

ال ٜٚيق يخ قخنّ حن٘وٛن "ٔؿوي٘"، ٔال ٚعٛوذ عهٛوّ فوٙ ًنوك، 

أٔ ٚعٛذ عهٗ حن٘وٛن "ٍؿوذ"، فقوي طؤكوي أًَٓوخ ال ٚظعوخييٌ فوٙ طهوك 

عطَس يٍ حنٌكَ حنلكٛى فٙ  حَليٍٕ رًخ ال َٟٚٙ هللا، اًَخ ٚقَأ آٚخصٍ 

  فق٢. حَلٍكخٌ، ػى ٚظزعٓخ رَٕ يٛخِ يٍ رجَ "ُيِو"

يٍ طعقًّٛ حنيُٚٙ نهًكخٌ فٙ َٜو  ٓوخعش أٔ ِٚٚوي، ػوى حَظٓٗ 

يووٍ أ٘  خؿهووْ ػيػووظٓى فووٙ حنٜووخنش، أهزًَْووخ أٌ حن٘ووقش هخنٛووش طًخًيوو

طٕحؿي غَٛ رَ٘٘، ٔأٌ يخ ظٍ "ٓعٛي" أَّ ًٓعّ أٔ ٗعَ رّ أْٔخٌو، 

 .قي طكٌٕ رٔزذ ٔكيطّ أٔ رعيِ عٍ هللا

ٛهٗ يعًٓخ حنع٘خء فٙ حنًٔـي ٔعخى رٜلزش حن٘ٛن "ٍؿذ" 

ََّ  ٔقي ، يُوّ عهى أٌ حنَ٘ حنًل٢ٛ رّ نٍ ٚظغهذ عهٛوّ اال حن٘وَ حنوٌ٘ فو

عهٛوّ، رعوي أٌ ٔنـوخ يوٍ  ١هذ يٍ هللا أٌ ٚٔوخيلّ عهوٗ يوخ ْوٕ يقويوٌ 

 :ييهم حنزٛض ٟٔ  حن٘ٛن ٚيِ عهٗ كظسّ ٔقخل

خ، فٓووٕ ٚوووظٚ نووْٛ رخن٠وؤٍَس أٌ ٚكووٌٕ حن٘ووٛن "ٔؿووي٘" يٜووٛزً  -

 .ي  يكخٌ أٔ ٗقشٔنى ٚٔزق نّ حنظعخيم  ،رخنظعخيم ي  حنًًٍٕٔٓٛ

 َِّ ٔٓووؤل حن٘ووٛن رعووٞ حَلٓووجهش  ،"ٓووعٛي" ٍأٓووّ فووٙ طسٓووى ْوو

حنغَٚزش حنظٙ ال عيقش نٓخ رًخ كيع حنٛوٕو؛ ٓوؤنّ عوٍ حنلٔوي، ٔكٛو  

  لخٓي، ٔكٛ  ٚظقٙ حنلخٓي َٗ َسّٔ.ٚظقٙ حنًلٕٔى َٗ حن
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فظهك حَلٓوجهش ٓوظطٕل اؿخرظٓوخ،  ،ىعخِ حن٘ٛن نهيهٕل انٗ ٗقظّ

 :زخنظّ ٔقخلٔرعي أٌ أعي حن٘خ٘ ؿهْ ق

ٌِ ٔحنٔوُش، ٔاٌ كخَوض  حعهىْ  ، ٚخ رُٙأٔاًل  - ٌٍ فوٙ حنقوَآ أٌ حنلٔيَ يٌكٕ

 ٍُ ُ  أٔ حنٔزذ، فقي قخل طعوخنٗ:  ،ْٙ أىحس حنلٔي حنعٛ َِّ ل ًُ فخنقهذ ْٕ حن

 ْٕ نَو َٔ ْى    ُٓ وغَخََ ْٟ ُ أَ َؽ َّللاَّ َِ ٌٝ أٌَ نٍَّ ُْٚو ََ ى يَّ ِٓ ٍَ فِٙ قُهُٕرِ ٚ ٌِ َذ حنَّ ِٔ "أَْو َك

 ُ َّللاَّ َٔ ِل ۚ  ْٕ ٍِ حْنقَو ْى فِوٙ نَْلو ُٓ فََُّ َِ نَظَْعو َٔ ُْْى ۚ  خ ًَ وٛ ِٔ ى رِ ُٓ ْفظَ ََ ْى فَهَعَو ُٓ َُخَك ْٚ ٍَ َ َ٘خُء ََل ََ

خنَُكْى"  )ٍٕٓس "دمحم" َٚعْ  ًَ  ..)ٖٓ-2ٕهَُى أَْع

 :أٍىف حن٘ٛن قخثي

-  ٌَ ُ٘ووُٕد ْووٌح حالٓظلٔووخ ٌُ ٗووٍٙء يووخ َٚ ٔحنٔووزذ فووٙ حنلٔووي حٓظلٔووخ

، ٔقوي كويع ًنوك يو   ٌٍ حنلقيُ، ٔقي ٜٚٛذ حنًلٔوٕىَ ؿوَحء ًنوك ٟوَ

حنٜلخرٙ "ٓوٓم روٍ كُٛو " كٛوغ كوخٌ أروٛٞ حنز٘وَس، ًٔحص يوَس 

فقووخل ))ؿهوويِ كووخنهزٍ((، فوووَ  ْٔووٕ ٚغظٔووم ٍآِ "عووخيَ رووٍ ٍرٛعووش"

-نُزوٙ خ، فوٌْذ روّ رعوٞ حنٜولخرش انوٗ ح"ٓٓم روٍ كُٛو " ٛوَٚعً 

 فقخل: -ملسو هيلع هللا ىلص
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ْكوضَ  َّ زُوَك رَ ـِ َْٚض َيخ ُْٚع أَ ٍَ َْي اًَِح  ْٔوٕ  ،"..."َعيَو َْٚقظُُم أََكيُُكْى أََهخُِ؟! 

رخالٓوظعخًس  عيؽ حنعٍٛ ٔحنٕقخٚش يُٓخ فٛكٌٕ أيخ ،كق رؤيَ هللا طعخنٗ

روووخ,، ٔحإلكؼوووخٍ يوووٍ طوووئس حنقوووَآٌ حنكوووَٚى، ٔحالٓوووظغسخٍ، ٔرقوووَحءس 

حَلًكووخٍ حنً٘وؤَعش، ٔقووَحءس حنَقٛووش حن٘ووَعٛش ٔحنظووٙ يُٓووخ ٓووٍٕس 

حنسخطلش، ٔآٚش حنكَٓٙ ٔآٚخص حنٔلَ يٍ ٍٕٓس حَلعَحف، ٔطهك حنظٙ 

فووٙ ٓووٍٕس ٚووَْٕ، ٔٓووٍٕس ١ووّ، ٔٓووٍٕس حنكووخفٌَٔ، ٔطكووَحٍ ٓووٍٕس 

 ...ٍٛحإلهيٙ ٔحنًعًٕط

خ، ٔقووخل رعووٞ أهووٌ حن٘ووٛن َٚطووم حٜٚووخص حنظووٙ ًكَْووخ ٓووخنسً 

وٍش، ِٔيوٍ  ٌٍ ْٔخيَّ ِش، ِيٍ ُكِمّ ٗوٛطخ حَلًكخٍ يؼم "أعًُٕ ركهًخِص هللاِ حنظخيَّ

ووووٍش ٔيووووٍ ًْووووِحص حن٘ووووٛخ١ٍٛ ٔأعووووًٕ رووووك ٍرووووٙ أٌ  ٍٍ اليَّ ْٛ ُكووووِمّ َعوووو

ٚل٠ٌَٔ"، ػى قٚ عهّٛ رعٞ حَلهزخٍ حنظَحػٛش حنًٕػٕقوش عوٍ أػوَ 

نًٕص، ٔفٙ حنُٓخٚوش أكوي نوّ أٌ ٗ حنرخنًلٕٔى اقي ٜٚم  حنلٔي ٔحنٌ٘

-خل حنَٓوٕل حإلٛخرش رخنعٍٛ ال طكٌٕ اال رق٠خء هللا ٔقويٍِ؛ كٛوغ قو

"، كًووخ أٌ حنعزووي نووٍ  :-ملسو هيلع هللا ىلص ٍُ ْٛ ٍَ نٔووزقَظُّْ حنعَوو "نووٕ كووخٌ ٗووٌٙء ٓووخرََق حنقووي

 .ٜٚٛزّ اال يخ كظذ هللا نّ ٔنٕ حؿظً  حنؼقيٌ

كهًش ٚقٕنٓوخ حن٘وٛن رقهزوّ قزوم أًَٛوّ، ٔقوي ُٜٚض "ٓعٛي" نكم 

 .َٚٔٛ عهٗ حنيٍد حنٜلٛق ّيح نّ أَر
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فٓوووٕ قوووي ىفوووٍ حَلىحس رظهوووك حنعٜوووخرش، ٔٚعوووخنؾ قهزوووّ روووٌكَ هللا 

ٔحإلَخرش انّٛ، نكُوّ فٓوى يوٍ كويو حن٘وٛن أٌ "عوخيَ روٍ ٍرٛعوش" أكوي 

حنٜلخرش ٔقي أٛخد غَِٛ رعُّٛ، أٍحى أٌ ٚظؤكي يًوخ فًٓوّ؛ نوٌح ٓوؤل 

 :قخثيحن٘ٛن 

"ْي كيػظُٙ عٍ "عخيَ رٍ ٍرٛعش -
(1)
.  

 :طسّكَ حن٘ٛن قهٛي ْٕٔ ٚعزغ رهلٛظّ ػى قخل

ْووٕ أكووي حنٜوولخرش حنكووَحو ٍٟووٕحٌ هللا عهووٛٓى، ٔيووٍ حنٔووخرقٍٛ فووٙ  -

ٛوهٗ هللا عهٛوّ  -حإلٓيو، ٔقي ْخؿَ حنٓـَطٍٛ، ٔٗوٓي يو  حنَٓوٕل 

ٓوخٍ ؿًٛ  غِٔحطّ، ٔكًم نٕحء "عًَ رٍ حنوطوخد" عُوييخ  - ٔٓهى

انٗ حنـخرٛش، ٔحٓظوهسّ "عؼًخٌ رٍ عسخٌ" عهوٗ حنًيُٚوش عُوييخ ًْوذ 

 .نق٠خء يُخٓك حنلؾ، ْٕٔ أكي ٍٔحس حنليٚغ

َخٛ  حنزٛخٝ؛ حنلَد  "عخيَ" ال ٚعهى أٚٓى ٚكسٙ نٛكٌٕ قهذ

نوّ  ً٘ حنُوٍٍٕٚ، أو حٓوظجًخٌ حٍ حنَٓوٕل، أو كًوم نوٕحء حنسوخٍٔقؿٕ

عهٗ عخًٛش حنًٔوهًٍٛ، أو ٍٔحٚظوّ نألكخىٚوغ! أٚوٍ ْوٕ يوٍ ٗووٚ 

ٔأى حَلىحس فخنًٔوزذ يظقهوذ  فعم ُعَ٘ يخ فعوم "عوخيَ"؟! اٌ كوخٌ قوي

  .حنلخل

                                                           
 (  حَذَ َٓٛ أعيو حنُزيء، ٔحإلٛخرش فٙ طًِٛٛ حنٜلخرشٔ)
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فٔوؤل ، نًؼم حنقخثم )حنعٍٛ فهقض حنلـوَ(ًٓ  ًحص يَس أٛم ح

 :حن٘ٛن عٍ ٛلش حنقٜش، فَى عهّٛ حن٘ٛن رٔئحل

 ٔيخ طهك حنقٜش؟ -

ظوووٙ ُعوووَف عُٓوووخ حنلٔوووي ىههوووض رٛوووض "فخ١ًوووش اكووويٖ حنُٔوووخء ٔحن -

حنِْوووَحء" ٔكوووخٌ "حنلٔوووٍ" ٔ"حنلٔوووٍٛ" َوووخثًٍٛ، فووووخف عهًٛٓوووخ 

حنَٕٓل ٔحٓظزينًٓخ رلـَ ػى غطَّٗ حنلـَ.. ٔرعي أٌ هَؿض حنًَأس 

ِؿي حنلـَ قي حَسهق ُٕ ف  حنغطخء ف ٍُ. 

يخ ًٓعض عٍ ٌْح، ٔنكٍ كًخ قهوض نوك فخنلٔوي يٕؿوٕى، ْٔوٕ أٔل  -

َٙ هللا رّ ِٜ ُْ آىَو عهّٛ حنٔيو عهوٗ  ًَذ ُع فٙ حنًٔخء كٍٛ كٔيَ ارهٛ

َٙ هللا روّ فوٙ حَلٍٝ كًُٛوخ طًكوٍ  و ِٜ اكَحو هللا نّ، ْٕٔ أٔل ًَذ ُع

فقظوم أهوخِ؛ نوٌح أُيوَ  -عهٛوّ حنٔويو  -حنلٔي يٍ قهذ أكي حرُٙ "آىو" 

حنًٔهى أٌ ٚكؼَ حنظعًٕ يٍ حنلٔي ٔحنلخٓيٍٚ، ٔحنلخٓي ئٙء نألىد 

ٌٝ ُٚٓهووُك يوو  هللا َلَووّ ٚعظووَٝ عهوو ٗ قٔووًظّ رووٍٛ عزووخىِ، ْٔووٕ يووَ

حنلخٓويَ قزووَم أٌ ٜٚووَم انووٗ حنًلٔووِٕى، فٜوخكزُّ فووٙ ْووى ٔغووى ٔكووٌِ 

َٔٓٓ؛ َلَّ يلَٔو يٍ ف٠م هللا؛ َلَّ ال ٚٔؤل حنْٕخد نُسّٔ، ٔكم 

و حنُخّ ََ  .يخ ٚظًُخِ أٌ ُٚل
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نى ٚٔظط  "ٓعٛي" أٌ ٚوسٙ عهٗ حن٘ٛن أكؼَ، فَٜف نّ ركوم 

"حنٔوٛي" ٔرًُٛٓوخ، أهزوَِ أَوّ أٛوغَْى ٗٙء، أهزَِ عٍ "ٓٓخو"، ٔ

 .ّ حكظ٘  حنلقٛقش يٌُ فظَس قَٚزشخ، نكُٔأَّ نى ٚكٍ ٚعهى ٗٛجً 

حكظ٘سٓخ رعي أٌ طٔزذ فوٙ كوٕحٍع أٛوخرض أكوذ حنُوخّ انٛوّ؛ 

خ عٍ أٍٝ ٛخنلش ٚزيأ فٛٓخ يٍ ْٔخؿَ رخكؼً  ،نٌح فخٍق رٛجظّ حنُـٔش

رُسٔوّ نكُوّ خ، ٔأَّ كخٔل فوقء عُٛٛوّ ؿيٚي، َٔٛف نّ أَّ نْٛ كسٛسً 

ُعٜخرظّ رخنيي  ْٕٔ ٚظليع، فوؤىٍ  حن٘وٛن رع٠وخ  ضْ نى ٚٔظط ، حرظهَّ 

 :يًخ ٚعخَٙ يُّ، فَرض عهٗ كظسّ ٔقخل

طذٍ أَوك رٓوٌح طلًوٙ حنُوخّ يوٍ عُٛٛوك، ٓوؤًكَ  رقوٕل حنَٓوٕل  -

"... ٔنٕ حؿظًعٕح عهٗ أٌ ٠ٚؤَ  ر٘وٙء نوى ٠ٚؤَ  ر٘وٙء  (ملسو هيلع هللا ىلص)

خ، حَِع يخ عهٗ عُٛٛك ٔقوم ٌح ٓؤ١هذ يُك ٗٛجً اال كظزّ هللا نك..."؛ ن

 !(.)يخ أغٍِ عهى حن٘ٛن ٍؿذ

 "..حفعهٓخ"

" ًً  ؟!"..خأٚذٍ َسّٔ عخن

" ُٔ  "..ٜٕحدنٗ حناّ، ٚـذ أٌ طعٛيِ نقي غَطّ َس

 :ٍى عهٗ ٗٛخ١ُّٛ ٔعهٗ حن٘ٛن قخثي

 .ال، نٍ أفعم ًنك -
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؟! أو طو٘ٗ حقظَحف ًَذ؟-  َّٙ  !أطو٘ٗ عه

َسٔوّ ْٔوٕ ٚٓوَد يوٍ حنًكوخٌ، ال  ال ٜٚيق" ْكوٌح ٍىى فوٙ"

خ اؿخرووش ٓووئحنّ حَلهٛووَ، نكُووّ ٚعهووى أَووّ اًح فعووم ًنووك فهووٍ ٚعووَف كقًوو

 .ٚظٕق  حن٠ٍَ عُي حن٘ٛن رم ٓٛظـخُِٔ

ّ َـوخ أٔ أٌ حن٘وٛن يوٍ َـوخ، نقوي ىهم ٗقظّ ْٕٔ ال ٜٚويق أََّو

 .ٌْذ رعقهّ ٔعهًّ انٗ غٛخْذ حنُٔٛخٌفُٛ  ،كخى ٚطٛعّ

اٗوخٍحص ؿٔويِ فوٙ أػُوخء حنظٜوَٚق طٌكَ ٍحثلش حن٘ٛن ٔػزخص 

خ، رم أقَد انوٗ حنظٜويٚق، نوى خ، أٔ يكٌرً نّ رلقٛقش أْهّ، نى ٚكٍ هخثسً 

ٚٔوووَ يُووّ أٔ ٚلظقووَِ عُووييخ ٓووً  رًخٟووّٛ حَلٓووٕى ٔكقٛقووش أٓووَطّ 

 .حنظٙ طَكٓى ههسّ ٔفَ يُٓى

أهٌ ٚقهوذ كويو حن٘وٛن فوٙ ٍأٓوّ ٔٚٔوظؤَْ رًوخ طوي عهٛوّ يوٍ 

ًْ آٚخص عطَس، ٔيخ قّٜ عهّٛ يٍ  اَل اِ ْٕ أهزخٍ حنٔه  ٔطوٌكَ قٕنوّ "نَو

َٗخَء هللاُ".ىََهْهَض َؿَُّ    ظََك قُْهَض َيخ 

".. "هللا أكزَ.. هللا أكزَ.. هللا أكزَ.. يخ ٗوخء هللا ال قوٕس اال روخ,

أًٚكوووٍ أٌ ٚكوووٌٕ حَليوووَ رظهوووك حنٔوووٕٓنش؟! طٔوووخءل ٔأٛوووخرعّ طعزوووغ 

ؿوووي رخنعٜوووخرش، ٔٚسكوووَ رـيٚوووش فًٛوووخ قخنوووّ حن٘وووٛن، ىُْوووٖ عُوووييخ ٔ

حَلٕٛحص فٙ ىحههّ طظٕحفق ي  قٕل حن٘ٛن، "نٍ ٚلويع ٗوٙء اًح يوخ 

 .يٍ حَلف٠م أال طَى يخ ١هزّ يُك""كٌٍ "،  صأهٌ
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ال ٚعووَف ْووم أهووٌص أٛووخرعّ حنقووَحٍ يووٍ طهقووخء َسٔووٓخ أو أٌ 

عقهّ قي حَٜخع نهٜٕص حَلَؼوٕ٘ حنعوٌد حنوٌ٘ ٚيفعوّ نك٘و  حنغطوخء 

 .عٍ عُّٛٛ

نزخد، فظَ  ٕٛص أفكخٍِ ٔإٔٛحص عهٗ ح أَقٌِ ٕٛص ١َقٍ 

َيٍ ف٘م حن٘ٛن "ٔؿوي٘" فوٙ حكظ٘وخف ٔؿوٕىْى أٔ ١وَىْى، ًْٔوذ 

نٛسظق حنزخد نه٘ٛن، فقي عَف ْٕٚظّ قزم أٌ ٚقٕو يٍ ٓوََِٚ، ٍكوذ 

 .رّ، ٔحعظٌٍ عٍ حََٜحفّ يٍ يُِنّ رظهك حنٍٜٕس

 !ْم ُٓظليع َٔلٍ َق  ْكٌح؟ -

؛ ٚذٓؤٌَ اال نوًٛي  يعٌٍس ٚخ ٗٛن "ٍؿذ"، نكُك.. فٙ حنيحهم.. ال -

ح ًَ  .نٌح نى ٚـي حن٘ٛن "ٔؿي٘" نٓى أػ

 ...أعًٕ ركهًخص هللا حنظخيش يٍ كم عٍٛ ْٔخيش -

أكًم حن٘ٛن أًكخٍِ ٔىهم ٚظسقي حنًكخٌ رزَِٜ، ًٓ  عٍ طهوك 

حن٘وووقش يوووٍ "ركوووَ" ٔ"ٓوووعٛي"، ٔىههٓوووخ يُوووٌ ٓوووخعخص، نكوووٍ حن٘وووٛن 

يوٍ قزوم يو  "ٔؿي٘" أكي أَّ ال ٚعًَْخ اال حإلَْ،  ْٕٔ نى ٚظٕحؿّ 

ٌْح حنعخنى، كًخ أَّ ٜٚيق كيو "ٓعٛي"، نكُّ انٗ حٌٜ ال ٚيٍ٘ ْوم 

، ّ َٚٚي أٌ ٚظؤكوي رُسٔوّ يًوخ قٛومَٚٚي حهظزخٍ قٕس اًٚخَّ ٔرؤّٓ، أو أَ

 :ؿهْ فٙ أٍٚلٛش عهٗ أكي حنًقخعي ٔقخل
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ف٠وٕنٙ؛ طعهوى ْوٕٚظٙ  َْ نقي ْٔزك هللا حنزَٜٛس، ال طذٍ أَوك نوى طؼِو -

قزم أٌ أطليع، ٔطٔظطٛ  طزٍٛ ١َٚقك، ٔأَخ أػق رؤَك ٗعَص رؤٗٛخء 

طليع كٕنك ُْخ ال طسَٔٛ يُطقًٛخ نٓخ، نكُُٙ نٔض ُْخ يٍ أؿم ًنك، 

خ رووخنقَآٌ رووم يووٍ أؿووم يووخ كُووخ َظلوويع فٛووّ، فؤَووخ أكٜووٍ َسٔووٙ ىًٔيوو

 َِّ ، ٔيوخ حنعٍٛ ًِْٔحص حن٘وٛخ١ٍٛ ٔحَلًكخٍ، ٔٚقُٛٙ رخ, ٚقُٛٙ يٍ ٗ

أَووك طٔووظطٛ  حنٔووٛطَس عهووٗ نووك  ٍَ رووِّٛ رووّ اال أٌ أُ  ىْ ٍِ ١هزظووّ يُووك نووى أُ 

 ..حنٕٔحى حنكخيٍ فٙ قهزك ٔحنَ٘ حنًظطخَٚ يٍ عُٛٛك

أكْ "ٓعٛي" رَحثلوش حنووٕف طُزعوغ يوٍ حن٘وٛن هخفظوش ْٔوٕ 

ٚظلوويع؛ ٍحثلووش ٗوويٚيس حن٘ووسخفٛش يِْٛووخ رٜووعٕرش، فظؤكووي أٌ حن٘ووٛن 

ًنك، أٔ عهٗ حَلقوم ُٚعوي َسٔوّ  ٚلخٔل حنٔٛطَس عهٗ َسّٔ ُٔٚـق فٙ

نًخ قي ٚليع يًخ ًٓعّ، ٚعَف أَٓى ػيػش؛ ًكوَحٌ ٔأَؼوٗ، نكوٍ يُوٌ 

ىهووم حن٘ووٛن طيٗووٕح ٔكووؤَٓى ٍيووخى َؼووَِ حنٓووٕحء حنِكووٙ.. ُٜٚووض نًووخ 

ٚقخل رُٜ  عقم، ٔٚٔظويو حنُٜ  حٜهَ فوٙ حنظويرَ ٔطٕقو  يوخ قوي 

 َ  .ٚليع اًح َسٌَّ

-  ًٍ  .ٔقٕس اًٚخَٙ، حَِع حنعٜخرشنقٕس اٍحىطك  ححعظزَ حَليَ حهظزخ
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ٗووَ٘،  سٔووٙ أٌ أفعووم أ٘ ٗووٙء َلقووٙ حنُووخّنقووي عخْوويص هللا ػووى َ -

فخنقخطم ٚلقق اٍحىس هللا، ٔكٌنك حنٔخٍق .. كم يوخ ٚلويع يوٍ هٛوَ أٔ 

ٗووَ قوويٍ ٔيكظووٕد، نكووٍ هللا ْوويحَخ حنُـوويٍٚ؛ نووٌح أف٠ووم أال أفعووم يووخ 

 .ططهذ

ٓٓم"، نكُُوٙ نوى ٚخ رُُٙ، أهزَطك فٙ ٗقظٙ عًخ ٓززّ "عوخيَ" نوي" -

 .ح َليَ حنَٕٓل ملسو هيلع هللا ىلصأهزَ  رًخ فعهّ رعي ًنك طُسًٌٛ 

ح يوَس نى ٚٛؤّ يُّ حن٘ٛن ٔقخل فٙ َسّٔ أَّ ٓوٛلخٔل يعوّ غويً 

 .أهَٖ، ػى طَكّ ٔحََٜف

ظووم "ٓووعٛي" ٚسكووَ فووٙ قووٕل حن٘ووٛن كظووٗ روويأ ٚؼووق أَووّ قووخىٍ، 

ُُٚقوٌ يوٍ كٕنوّ.. ٔنهًَس حنؼخَٛوش فوٙ هويل أقوم يوٍ ٓوخعظٍٛ ُُٚقوٌ، أٔ 

أكووْ رووّ ٍغووى حنًٔووخفش حنكزٛووَس حنظووٙ طسٜووم رًُٛٓووخ ٔطهووك حنـوويٍحٌ 

ٍحثلظووّ  َِ ٔحنوويٍؿخص حنظووٙ طظٕٓوو٢ طهووك حنًٔووخفش، ال ٚعووَف كٛوو  يَّٛوو

 ْٕٔ عُوي يويهم حنعقوخٍ؛ ٍحثلوش ًٚهئْوخ حنووٕف، طوَ  يوخ ٚسكوَ فٛوّ

فٙ حنٔخرق حعظوخى عهوٗ ٛوعٕىِ  ،ٔطٕؿّ انٗ حنزخد، ٔظم عهٗ ٔقسظّ

يُووّ طهووك حنً٘ووخعَ حنًظيحههووش؛ طهووك حن٘ووكٕ   يْ كُووّ نووى ٚعظَوون ،ْٔز١ٕووّ

حنظٙ طُزعغ يٍ ٍأّٓ فوٙ ْٛجوش ًروٌرخص يغُخ١ٛٔوش طَؿًٓوخ رعقهوّ أٔ 

رلّٔ حنسخثق أَّ نْٛ عهٗ يخ ٚوَحو، ٔأٌ حَليوَ ٚظـوخُٔ حنووٕف، ػوى 

 .أٌ كم ًنك ٚليع نّ ْٕٔ فٙ حنطخرق حَلٍٟٙ
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ٚعهٕ ٕٛص هسقخص قهزّ نُٛخفْ ٕٛص هطٕحطّ ي  كم ىٍؿش 

ٚقطعٓخ، ٔطظكؼ  ٍحثلظّ ري ىحعٍ، ٔٚكخى ٚ٘عَ رًـخل أٔ ْخنوش كجٛزوش 

رخرّ فظلّ "ٓعٛي" رز٢ء، فٕٛم هوٕف ٗ ناطل٢ٛ رّ، ٔعُييخ ٔٛم 

"ركووَ" نهوؤٌٍس ػووى هسووض كووم ٗووٙء، ٔكووؤٌ ٍإٚظووّ نووي"ٓعٛي" روووَص 

 .يوخٔفّ

حنهٛوم يو  "عهوٙ" ٔ"كوَٚى"  ىعخِ "ركَ" نٛق٠ٙ يخ طزقوٗ يوٍ

ٍٔفٛقًٛٓخ، فَكذ رظهك حنسكَس، فٕٓ فٙ كخؿش انٗ يٍ ٚظلويع يعوّ، 

كًخ أَّ أهٌ قَحٍِ فًٛخ ٓٛطهزّ يٍ "ركَ"؛ نٌح ١هذ يُوّ حنويهٕل أٔ 

 .حالَظذخٍ ٍٚؼًخ َٚطي٘ َذخٍطّ

 ؟!"..اَّ يـٌُٕ، أنى طهلع ًنك"

" ًٍ  "..حنقي حطسق يعٓى ٌُٕٔٚ رك غي

 "..ىعك يُّ، َٔىْ "

 "..حطَ  َسٔك نُخ فُيههك حنـُش"

 "..ُٓـعهك طَٖ "ؿًٛهش" عزَ أعُُٛخ"

 "..حًٛظخحح"
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نى ٚيّْ٘ أٌ طهك حَلٕٛحص طؤطٙ يٍ هخٍؽ ٍأّٓ، فٕٓ ٚ٘وعَ 

رٓى يٌُ ٍكم حن٘ٛن "ٍؿذ"، رم أىّْ٘ حنٜٕص حَلَؼوٕ٘ حنغخٟوذ 

ٍٚ، فظؤكووي أًَٓووخ ٚو٘ووٛخَٓخ ََ ٔػيػووظٓى ٚو٘ووٌٕ  ،حنووٌ٘ أهووَّ حٜهوو

َّْ رٓووى ْٔووى ٚلٛطووٌٕ رووّ،  حن٘ووٛن "ٍؿووذ" ٔٚوووخفٌٕ ك٠ووَطّ، أكوو

ٔنلقِٕ عُييخ طلَ  نسظق حنزخد.. طزعِٕ عُييخ غخد فٙ حنيحهم ْٕٔ 

، ٔرويإٔح ُٕٚ ٌَ ُٕ ُْ ٕٓٓوٌٕ غَٛ ؿخْم رٓى، نكُّ ٚـٓم يخ َٚٚئٌ أٔ َٚ

  فٙ ٍأّٓ ٔٛيٍِ.

حٓظطخع رعوي يلخٟوَس ١ٕٚهوش يوٍ حن٘وٛن "ٍؿوذ" أٌ ٚظغهوذ 

عهووٗ يووَٝ قهزووّ، ٔٚغٔووهّ رخنُوويو ٔحنظٕرووش ٔحنووييٕع حنٜووخىقش، ْٔووٕ 

ح يوٍ ْوئالء حنؼيػوش، فكوَ أٌ ٚٔوظويو نعُظوّ  ًَ ٚعهى أٌ َسّٔ أٗوي هطو

 .عهٛٓى، نكُّ ال ٚؼق أَّ ٓٛظًكٍ يٍ ٍإٚظٓى

ٗعَ روزعٞ حاليظُوخٌ نألَؼوٗ ْٔوٕ ٚؤهوٌ حنُذوخٍس ٔٚعوٕى نًوٍ 

ِ ٍٔحثوق غَٚزوش ُٚظذَِ عُوي حنزوخد، ٔقزوم أٌ ٚٓوى روخنؤَؽ رويأ ًٚٛو

طذَٓ يُٓى؛ ٍٔحثق نى ًِْٚٛخ فٙ حنٔخرق، رم ْٕ نى ٚ٘عَ رٕؿوٕىْى 

فٙ حنٔخرق اال رٍٜٕس غخي٠ش ٚغهزٓخ حنليّ ال حنٛقٍٛ، أيخ حٌٜ فٓى 

طعخقزًٓخ أٔ حنعكوْ، نكُوّ  هه  ظَِٓ ٚظقخطهٌٕ فًٛخ رُٛٓى، ٍؿق أَٓخ

 .رًخ ٚليع ٍٔحءِ، ٔأغهق حنزخد عهٛٓى ؤنى ٚعز

 .ْٛخ رُخ -
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  أٌ ح ٚيل عهٗ أٌ "ركَ" ًٓعّ، فخكظ٘وًَ ح أٔ يئٗٚـي ٍىً  نى

خ يًخ ٚليع فٙ حنيحهم قزم اغويق حنزوخد، فقوخل عُّٛٛ قي نًلظخ رع٠ً 

فٙ َسّٔ "اًٌ ٚٔظطٛ  ٍإٚظٓى أٔ عهٗ حَلقوم ٍإٚوش آػوخٍْى" ٔطوٌكَ 

يخ أهزَِ رّ فٙ حنٔوخرق عوٍ ٍإٚظوّ نٕفوخس ٔحنويِ فوٙ حنـويحٍ حنًٕحؿوّ 

 .رخَلرعخى حنؼيػٛش ٚظلكى فٙ ي٘خعَِ ٔكؤَّ ؿٓخُ عَٝ ،نهزخد

 يخًح رك؟ -

 .ال.. ال ٗٙء، ٚزئ أَٓى ٚلظسهٌٕ رؤَؿك -

ؿًهظوووّ ٓوووخهَس، اال أٌ ٍع٘وووش ؿٔووويِ، َٔزوووَس ٛوووٕطّ حنقهوووق 

خ ٔٚٔوؤنّ عوٍ ٕٚكٛخٌ رعكْ ًنك؛ نٌح أهزَِ أَّ ٓوٛطهذ يُوّ يعَٔفًو

ٗووٙء يووخ، رعووي أٌ ٛووعيح حنطووخرقٍٛ حنؼخنووغ ٔحنَحروو ، ٔعهووٗ حنوويٍؽ 

نٔطق حٓظطخع "ركَ" حنٔٛطَس عهٗ حَسعخالطّ ٔأ١َحفّ ٗ حناحنًئى٘ 

 ح١ٔهذ يُّ أٌ ٚكٍَ يخ َٚٚي اً كخٌ ٗخٍىً 
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 -( بكز) -

 !عٌٍح يخًح قهض؟ -

 .أٍٚي يُك أٌ طوزََٙ عٍ "ؿًٛهش"، فؤَخ عهٗ ٔٗك هطزظٓخ -

فقي ٔٛي ٔنٍ ٜٚق حنكويو فوٙ ْوٌح  ،أهزَِ "ركَ" أٌ ٜٚزَ

حَليووَ حٌٜ، ٔٓووؤنّ عووٍ حَليووَ حنؼووخَٙ، فُخٔنووّ "ٓووعٛي" قزووم أٌ ُٚسووظق 

 :حنزخد نًٓخ ٍٔٚقش ٛغَٛس ه٢ عهٛٓخ ٍقى ْخط  ؿٕحل ٔقخل

أٍٚي  أٌ ططهذ يٍ أكيْى حالطٜخل رٌٓح حنوَقى ٔٚٔوؤل عوٍ حيوَأس  -

 ".طيعٗ "أنطخف

ٗووٙء، كٛووغ ٔؿووي َسٔووّ رووٍٛ ًٍحعووٙ نووى ٚٔظسٔووَ يُووّ عووٍ 

"ْٔيحٌ" حنقٕٚظٍٛ َٚؿّ فٙ عُ ، ُٔٚٓخل عهّٛ رعزخٍحص حنظَكٛوذ، 

خ ال ٚعَفّ فقطذ ؿزُّٛ َلَٓى قي حطسقوٕح أال الكع حَلهَٛ أٌ يعّ ٟٛسً 

ٚٔووظقزهٕح أكووويح غٛووَ "ركوووَ"، ْٔووٕ ٚعهوووى ًنووك، نكوووٍ ١زٛعووش حنكوووَو 

ٙ حنٔوَٓس حنًظؤٛهش فٙ ؿٌٍِٔ طغهزض عهٗ حنقٕحعي حنظٙ ٟٕٔعٓخ فو

و ذ رخن٠وٛ  حنـيٚوي ٔيوي ٚويِ حَلٔنٗ حنظٙ ق٠خْخ يعٓى "ركوَ"، فَكَّ

 :خ ْٕٔ ٚقٕليٜخفلً 

 ..أْي أٓظخً -
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، "ْٔوويحٌ" كهٛووش حنؼووخَٙٓووعٛي" ؿووخٍكى حنووٌ٘ ٚٔووكٍ فووٙ حنطووخرق " -

 .حنُٓيٓش، يٍ إٔٓحٌ

ْكووٌح عَفًٓووخ "ركووَ"، ٔأٍحى أٌ ُٚزووّ "ْٔوويحٌ" رووؤٌ ًٚووي ٚوويِ 

يْخ رَٛٔ ٜٔٚخفلّ، ىعخًْخ نهويهٕل أكؼَ، نكُّ فٕؿت ري"ٓعٛي" ٚـ

ٔأؿهٔووًٓخ فووٙ حنغَفووش  ،خ رخن٠ووٛ  حنـيٚووئْووٕ َٚفوو  ٛووٕطّ يَكزًوو

 .حنًكٕ٘فش حنظٙ حعظخى "ركَ" حنـهّٕ فٛٓخ، ػى طَكًٓخ نٛعي حن٘خ٘

رعي ىقخثق طلهق حنؼيػش كٕنًٓخ يَكزٍٛ، ٔقزم أٌ ٚزيأ "ركوَ" 

 :حح فَىً رظعَٚسٓى أهٌ "ٓعٛي" ُيخو حنليٚغ ْٕٔ َٚ٘ٛ انٛٓى فَىً 

أَووخ "ٓووعٛي"، أٓووكٍ يعكووى فووٙ َسووْ حنزٛووض، أَووض "دمحم" يووٍ كسووَ  -

يٍ نٓـظك، ٔأَض "كَٚى"، أيخ أَض في"عهٙ" حنٌ٘ نوى  كَ حن٘ٛن، يِٛطُ 

َّٙ ٕٚيً   .خٚظوه  عٍ حال١ًجُخٌ عه

َذَ ػيػظٓى انٗ "ركَ" فٙ ىْ٘ش كقٛقٛش، نقي ًٓعٕح عٍ ْوٌح 

 ًٛ حنٌ٘ كوخٌ ٚوظهًْ خ "عهٙ" حن٘خد، ٔعَفٕح أَّ ًٔ رَٜٛس، هٜٕ

أهزخٍِ، ٔٚظخرعّ رعُّٛٛ اًح يخ طٜخىف ٍٔآِ فٙ حن٘خٍع، نكوٍ أكويْى 

 ًً خ، ٟٔ  "كَٚى" أٛوخرعّ كوٕل خ ٔيٕقعً نى ٚكٍ ٚظٕق  أٌ ٚعَفٓى حٓ

عُّٛٛ كبٗخٍس نهُذخٍس، ٌْٔح يخ طَؿًّ "دمحم" رلًق انٗ ٓئحل كٛغ 

 :قخل
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خ ٚزوووئ أٌ َذخٍطوووك طٔوووخعي عهوووٗ حنَإٚوووش، ْوووم ًٚكُُوووٙ حٓوووظعخٍطٓ -

 !نيقخثق؟

خ فوٙ أعوٍٛ حنـًٛو  خ، ٌْٔح يخ ٍآِ ٔحٟلً ١هذ غَٛ الثق طًخيً 

حنظٙ طَيقّ فٙ حٓظُكخٍ، نقي أهَؿظٓى يقييوش "ٓوعٛي" حنظعَٚسٛوش يوٍ 

أ١وووٕحٍْى حنًعظووووخىس اًح ؿووووخء "ركووووَ"، فقووووي طعووووٕىٔح عهووووٗ حنًووووِحف 

ٔحن٠وولك، ٔكظووٗ فووٙ طهووك حَلئووٛش حنًَعزووش حنظووٙ قووٚ عهووٛٓى يووخ 

ق٠ووخْخ فووٙ ٗووقش "رطووَّ" فقووي طُووخٔل  طووٌكَِ ٕٚيٓووخ يووٍ يغووخيَحص

خ ٚظوٛوم فوٙ رع٠ٓى كييوّ رٔووَٚش يًوخ أػوخٍ ٟولك يوٍ كوخٌ هخثسًو

ٍأٓوّ يوخ يووَ "ركوَ" روّ .. عووخى "ْٔويحٌ" رؤًوش أقوويحف يوٍ حن٘ووخ٘ 

 :خ أٌ ٚظقخٓى أكيْخ ي  "عهٙ"، فقخل حَلهََٛخًٔٚ 

 ..خ، ْٕ فق٢دمحم" ال ٚقٜي ٗٛجً " -

 .قَدال رؤّ، ٚٔعيَٙ أٌ أطعَف عهٛكى عٍ  -

هووٛى ٛووًض يظَقووذ عهووٗ حنـًٛوو  نهلذووخص، قُطوو  رًٓٔووخص؛ 

"ركَ" رظٔخإل عٍ ٗ ناٚهٕو أكيْى "دمحم" عهٗ طَٔعّ، ٔآهَ ُٚذَ 

ٓووزذ اك٠ووخٍِ ْووٌح حنكسٛوو ، أيووخ "ْٔوويحٌ" فقووي حهظسووٗ يووَس أهووَٖ 

 :ٔعخى ٚقٕل ني"ركَ" رًَف

" أهزََوووٙ أٌ طهوووك حنًوووخىس فوووخهَس، فؤقٔوووًض أال ٍٚوووخٝٛووويٚقٙ "- 

 .يعكَظٌٔقٓخ اال 
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حن٘ويٚي، فٓوٕ نوى ٠ٚو  ِْ "ركَ" ٍأّٓ، ْٔوٕ ٚ٘وعَ روخنلَؽ 

ٓووٛظٕحؿي يعٓووى رًُٛووخ ٚعووخقَ حنزٛووَس ٔٚوويهٍ  "ٓووعٛي" فووٙ كٔووزخَّ أٌ

حنلٖ٘ٛ، ٌْح رويف حالٓظقزخل حنٔٙء حنٌ٘ قٕرم روّ، نقوي أٍحى فقو٢ 

أٌ ٚـي يٍ ٚئَْ ٍكهش ْز١ّٕ حنطٕٚهش حنظٙ ٗعَ أَٓخ ٓظكٌٕ حنق٘ش 

ظَٓ حنزعَٛ؛ حنق٘ش حنظٙ ٓظٌْذ رعقهّ انٗ حنيعٕىس، ٌْح  قٜىطحنظٙ 

اٌ ٛق ٔٛو  َِٔنوّ رق٘وش، روم ٍكهوش انوٗ ىٍ  ٓوسهٙ يوٍ ؿلوٛى 

 .حَلْٔخو

ُٚذَ كٕنّ فٛـي "ْٔيحٌ" قي ريأ فٙ اعيحى نسخفوخص حنظزوغ غٛوَ 

حن٘وووَعٛش، رًُٛوووخ ٚلًهوووق "دمحم" ٔ"كوووَٚى" فوووٙ ٔؿوووّ "ٓوووعٛي"، أيوووخ 

خ نويٚك، ٔ"ٓوعٛي" ٕٚؿوّ ٍأٓوّ ّ َذَس أٌ أهَؽ يوٛنا"عهٙ" فُٛذَ 

َخكٛوش حنزووخد، نووٕ كووخٌ ٚوَٖ نذووٍ "ركووَ" أَووّ ُٚذوَ ن٘ووٙء يووخ ههوو  

ًُّٛٚ. 

خ كووخٔل أٌ ٚٔوووخَٚ حَلؿووٕحء ُٔٚلوووٙ حنلووَؽ أٔ حن٠وووٛق ؿخَزًووو

 ٠ٚٔ  هٕفّ فٙ حنكْٛ حَلٕٓى ريال يٍ عزٕحص حنزَٛس حنظوٙ أهَؿٓوخ

ٗ نووأٟٔووعٓخ عهووٗ حن٠ًُوويس رٛووُٓى، أٍحى أٌ ٚ٘ووَٛ  ،فووٙ ْووئء يُووّ

ٙ" أَّ ال َٚٚي أٌ ُٚ٘عَ "ٓعٛي" ر٘وَرٓى نهكلوٕل، نكوٍ حنٔوٛ  "عه

 :"قي ٓزق حنعٌل، كٛغ قخل "عهٙ

 !%(، كى أٗظخق انٛكٓٔيخٓظَ ) -
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حرظهوووو  ٍٚقووووّ َٔذووووَ انووووٗ "ٓووووعٛي" نٛووووَٖ ٔقوووو  حنكييووووخص 

عهٛووّ، فٕؿوويِ كًووخ ْووٕ ٚلًهووق رُذووخٍس ٓووٕىحء طلظٓووخ قًخٗووش أٗووي 

ٚهلووع، ٔكووى طًُووٗ ح انووٗ حنسووَح ، كًووي هللا فووٙ ٓووَِ أَووّ نووى ٓووٕحىً 

أٌ ٚذوووم حنٕٟووو  عهوووٗ ْوووٌح، نكوووٍ أىهُوووش حنل٘وووٖٛ، حنظوووٙ فخكوووض 

نظغطووووٙ حنغَفووووش ٓوووولخرشٌ ٟووووزخرٛش ًحص ٍحثلووووش ػقٛهووووش، قووووي روووووَص 

 . م ٛغَٛ ٚٔظطٛ  طًِٛٛ طهك حنَحثلشأيخَّٛ، فؤ٘ ١س

حَظذوووَ يوووٍ "ٓوووعٛي" أٌ ٚعهوووق عهوووٗ ٗوووٙء، نكُوووّ نوووى ُٚطوووق 

 .رلَف، ٔنى ٚغَٛ ؿهٔظّ أٔ ٔؿٓظّ

ظزغ حنًو١َٔٛش يٍ "كَٚى"، ْٕٔ ٚسكَ فوٙ أيوَ طُخٔل نسخفش حن

ٌٍ يعوئىس،  "ٓعٛي"؛ نقوي أىٍ  أٓوًخءْى ٔيٕحٟو  ؿهٕٓوٓى فوٙ ػوٕح

أكؼَ يٍ حقظوَد  ٔطهك حنًَس حَلٔنٗ حنظٙ ٚـخنٔٓى فٛٓخ، ٔٚعي "عهٙ"

 .قي فٜم رًُٛٓخ ٔقظٓخ رخد أٔ أكؼَيُّ، ٔ

ًٓ  عٍ أكوي أٛولخد حنكَحيوخص فوٙ اكويٖ هطوذ حنـًعوش، 

عهٗ رعٞ حنغٛزٛخص غَٛ   َ ١هِ أُ ٛذ أَّ فٙ ُيخَّ قي عَف يٍ حنوطٔ

حنًطهقووش، كًعَفووش َووٕع حنـُووٍٛ، أٔ طليٚووي ٔقووض ْطووٕل حنًطووَ، أٔ 

ٕنٙ طًِٛٛ حنٜخنق يٍ حنطخنق، ٔيوخ نسوض َذوَِ نوٌنك حٌٜ أٌ ًنوك حنو

 ًَ  .ححنٌ٘ ال ٌٚكَ حًّٓ كخٌ َٟٚ
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ُسووغ ْووم "ٓووعٛي" أكووي حَلٔنٛووخء؟!" ْكووٌح ٓووؤل َسٔووّ ْٔووٕ ٚ"

ٜٚهٙ ؿًٛ  حنسَٔٝ، ِْٔٚي فٙ حنويَٛخ،  فؤؿخرظّ "ٔنَى ال؟!حنيهخٌ، 

ٗووكٕٖ، رخإلٟووخفش انووٗ ال ٚو٘ووٗ حنعسخٍٚووض كٛووغ ٚعووٖٛ رٛووُٓى رووي 

ْووِ ٍأٓووّ فووٙ ٍٟووخ نووٌح   ،خ رعووي ٚووٕو"َحْووخ فٛووّ ًٕٚيووطقيٍحطووّ حنظووٙ 

حالٓظُظخؽ حنٌ٘ أَٔخِ يخ يَ رّ فٙ أػُخء ٛعٕىِ، نكوٍ ٟوًَِٛ أََّزوّ؛ 

َلٔنٛووخء ْٔووٕ ًٚٔووك حنوًووَ رًُٛووخِ اً كٛوو  ٚـهووْ فووٙ ك٠ووَس أكووي ح

 !ٔحنلٖ٘ٛ رَٛٔحِ؟

 ٔكئِ -

هَؽ حنـًٛ  يٍ أفكخٍْى، َٔسؤٌح يوخ ١هوذ "دمحم" اال "ركوَ" 

 ًَ ح فوٙ أيوَ حن٘وخد حنوٌ٘ حٓظ٠وخفّ عُوي ئظ٠وٛسّٛ، حنٌ٘ يخُحل كخث

فقووخو "كووَٚى" رظ٘ووغٛم رعووٞ حَلغووخَٙ رٕحٓووطش ْخطسووّ نًووخ ٔؿووي ْووٌح 

حنٔووكٌٕ حنووٌ٘ ال ٚقطعووّ ٓووٕٖ ٛووٕص طـووَع حنزٛووَس، ُْٔخنووك طووٌكَ 

ٔؿوي ٍأّ ٔقزوم أٌ ٚقوٕل كهًوش  ،ْخط  "عهوٙ"ٗ نا"ركَ"، فًي ٚيِ 

ٍٓوووض فووٙ ء، ٔكؤَووّ ٚظخرعوّ رزٜووَٛس حَلٔنٛوخ ،ظـووّ َخكٛظوّٚ"ٓوعٛي" 

ٍأّٓ كقخ طهك حنسكَس كًُٛخ ٍأٖ طهك حإلًٚخءحص حنزٔٛطش حنظٙ ًكَطوّ 

 ًٍ  :خح ٔحػقً أال ٚظٜم رُسّٔ، فقخل رٜٕص كخٔل أٌ ٚوَؽ ٔقٕ

عهووٙ"، أٍٚووي يُووك أٌ ططهووذ نووٙ ْووٌح حنووَقى، ٔطٔووؤل عووٍ حنٔووض " -

 .""أنطخف



  

 
172 

طلووٕل حنٜووًض حنلووٌٍ انووٗ ٔٛووهش يووٍ حن٠وولك ٔحنٔوووَٚش، 

خ يوخ ٚووَؿٓى يوٍ طهوك حنسَٛوش نٛقوٕل أكويْى ٗوٛجً ٔكؤَٓى ُٚظذؤٌَ 

حنلخل حنظٙ ال طوظه  كؼَٛح عٍ كوخل يوٍ ٚـهوْ فوٙ ؿُوخُس، كوخى أٌ 

ُٚييؾ يعٓى ٔٚهقٙ ىعخرش يخ، نكُّ طٌكَ أَّ ٚسعم ًنك يٍ أؿم حنٕنٙ 

ٔػزووض َخظَٚووّ عهووٗ  ،حنعٜووَ٘ حنكسٛوو ، فووخرظه  كهًخطووّ قزووم أٌ طٕنووي

نكٍ ال كٛخس نًٍ طُخى٘، فًخ "عهٙ" يلخٔال ٍٓى حنـيٚش عهٗ يلٛخِ، 

 .رخنك رًٍ طُذَ نّ

 !آَخ هخنظٙ، ْم ًٚكُك فعم ًنك يٍ أؿهٙ؟ -

أهَٓوووظٓى كهًوووخص "ٓوووعٛي"، كٛوووغ أكٔوووٕح أَٓوووى قوووي أٓوووخإٔح 

خ ٓوووٕٖ ؿهٕٓوووّ حنؼقٛوووم انٛوووّ نهًوووَس حنؼخَٛوووش، ٔحن٘وووخد نوووى ٚسعوووم ٗوووٛجً 

ٓوووظقخل ٓظًٔوووّ أهوووَٖ كهًوووش  ظُوووٕح أٌ أ٘ حنـوووخػى عهوووٗ يظُسٔوووٓى،

هَٖ؛ نوووٌح َذووَ ؿًوووٛعٓى انوووٗ "عهووٙ" حنوووٌ٘ ٟوووغ٢ رطَٚقووش أٔ روووؤ

ربرٓخيوووّ عهووووٗ ٗخٗووووش ْخطسووووّ عوووويس ٟووووغطخص ػووووى أنٜووووق حنٓووووخط  

ٌٍ ١ٕٚهش  :رؤًَّ نٛقٕل رعي ػٕح

 ؟"حنٔيو عهٛكى... َعى!... يًكٍ أكهى حنٔض "أنطخف -



  

  
 
173 

ٚظخرعووّ "ركووَ" ٔٚظسخؿووؤ رووخنظغَٛٛحص حنظووٙ طظطووَأ عهووٗ ٔؿٓووّ، 

حنكؼٛ ، ٔأٛخرعّ  ""عهٙ يأص قطَحص حنعَق طٔٛم يٍ طلض ٗعَر

طظ٘زغ رخنٓخط  ٔكؤَّ ٚو٘ٗ افيطّ، أهٌ ٚيعك رٛويِ حَلهوَٖ ؿزُٛوّ 

 ٌُ ٌٍ قهٛهوش  رعُ ، ٔطغَٛ نٕ ٔؿّٓ فٜخٍ ٗخكزًخ، كم ٌْح كيع فٙ ػٕح

 .ْٕٔ ُٚظذَ

عهوٗ ٔؿٓوّ،  َِ َذَ "ركَ" انٗ "ٓوعٛي" فهًوق أٔل روخىٍس طغٛ و

أٔ ي٠ووطَد، طًُووٗ نووٕ ٓووؤنّ عووٍ طهووك حنًووَأس أٔ فووٛى  ٗووعَ أَووّ قهووقٌ 

 .َٚٚيْخ

"عهوٙ" ٔكوؤٌ طهوك طَ  ؿًٛعٓى يخ فٙ أٚويٚٓى ٔطلهقوٕح كوٕل 

  خ يٜخثَْى.ٓحنًٓخطسش طلًم يع

ٗعَ رؼقم فٙ أَسخّٓ ٟٔٛق فٙ قهزّ فلٍَ ؿزُّٛ ٟٔٔ  ٚويِ 

 ًٍ ح ؿٔويِ، ٚٓوِ عهٗ قهزّ ٔكؤَّ ٚو٘ٗ أٌ ٚلطى ٟهٕعّ ٔٚقسِ يغوخى

ًٍ  ٍأٓووّ كووم ػخَٛووش ح عخنقووش رٓووخ، ٔفـووؤس أرعووي ٔكؤَووّ ٚووُسٞ عُٓووخ أفكووخ

حنٓووخط  عووٍ أًَووّ ٔيووي ٚوويِ انووٗ "ركووَ"، نكووٍ "ٓووعٛي" حٓووظقزهٓخ فووٙ 

 :ٔطُخٔل يُٓخ حنٓخط  ٟٔٔعّ عهٗ أًَّ ٔقخل ،١َٚقٓخ

  .ٚخ هخنشفٙ أقَد ٔقض أَظذَ   -
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أَٓٗ حنًكخنًش رعي ؿًهظّ طهك ٔر٢ٔ ٚيِ رخنٓوخط ، نكوٍ أكويْى 

ْ رلوووَف، ع٘وووَحص حَلٓوووجهش طعزوووغ رَإٔٓوووٓى، نوووى ٚظُخٔنوووّ أٔ ُٚوووز

 ":فؤهَؽ "دمحم" رع٠ٓخ انٗ حنٕحق  اً ٓؤل "عهٙ

 يخ حنٌ٘ كيع نك؟ ٔنَى ٌْح حنسِع حنٌ٘ طًَّٓ عهٗ ٔؿٓك؟ -

َّٙ فٙ حنزيحٚش حيَأس، ٔكًُٛخ ٓؤنظٓخ عوٍ حنٔوض  - ال.. ال أىٍ٘، ٍى عه

"أنطخف" أهٌص طًْٓ ركهًوخص غَٚزوش ٗوعَُص أَٓوخ طًوِق أك٘وخثٙ 

ٔطل٢ٛ رٜويٍ٘ يوٍ حنويحهم ٔطظٔوزذ فوٙ.. فوٙ.. ال أىٍ٘.. ٗوعَص 

 ..أٌ أكيْى ٚعَٜ قهزٙ .. ٔ

 ٔيخًح رعي؟ -

فوٙ نٓسوش "عهوٙ"  ظَقوذَذَ حنؼيػش انٗ طٔخإل "ركَ" ْٔوٕ ٚ

ٛوًض ْؤِح رعويِ حنغَفوش رٕٛوهش يوٍ  ؛الٓظًخع يخ نيّٚ فٙ ٛوًض

 :خحن٠لك حنٓٛٔظَ٘، قطعّ "ركَ" ٛخٍهً 

 .كيييييسيييٗ -

"ركَ" فٙ كوَؽ، ٗ نارعي أٌ حرظه  حنَفخق ٟلكخطٓى َٔذَٔح 

 :ٔؿّ كييّ انٗ "ٓعٛي" قخثًي 

نقوي ٛوخٍكظك يُووٌ حنزيحٚوش ٚووخ ٗوٛن "ٓووعٛي"، َٔسوٌص يووخ ١هزظوّ رووي - 

 ...طٔخإالص، ٍغى أٌ ني٘ حنكؼَٛ يُٓخ



  

  
 
175 

 ٌَ خ، ٔروٍٛ يوخ روٍٛ كَٕوّ ٔنًٛو نى ٚعهى نوَى ىعوخِ رخن٘وٛن، فٓوٕ كوخث

خ، ػوى يوٍ ْوٙ خ يَٚزًو"عهوٙ" أٌ فوٙ حَليوَ ٗوٛجً ٚوسّٛ، فقي أكوي كويو 

نٓووخ ٓووٕٖ أَظذووَ ؛ نووٌح أٍىف فووٙ  مْ هخنظووّ "أنطووخف"، ٔحنظووٙ نووى ٚقُوو

 :ْئء

 .ركم ٗٙء ٙ ٛخٍكظُْيَّ  -
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 -( سعٍذ) -

نوووى ٚظسخؿوووؤ رًوووخ ٚسعهوووٌٕ، فقوووي أىٍ  ْوووٌح حَليوووَ فوووٙ حنٔوووخرق، 

ٚعهوووى أٌ حػُوووٍٛ يوووُٓى ٔ"ركوووَ" ٚووويهٌُٕ، ٔ"عهوووٙ" ٚ٘وووَد يعٓوووى 

ؤِ طظزوو  حنكٛخَووخص حنؼيػووش نووّ، فووٙ حنٔووخرق حقظٜووَ يووخ فخَؿوو حنكلووٕل،

، ٔطهووك حنًووَس حَلٔنووٗ حنظووٙ ٚظزعَٕووّ ٔؿووٕىْى كٕنووّ فووٙ ٗووقظّ نووًٛي 

خ يووٍ حنزووخد ْووخىثٍٛ ٓووخكٍُٛ هووخٍؿٍٛ، ٚ٘ووعَ رٓووى ُٚظذوؤٌَ قَٚزًوو

ٓى حالقظووووووَحد نٛزووووووغ ٓووووووًٕيّ فووووووٙ أ١ووووووٕنيُظذووووووٍَٚ، كووووووخٔل 

ٓووووخ نكُٓووووخ نكووووٍ حَلَؼووووٗ يُعظووووّ ركهًووووش غَٚزووووش نووووى ٚسًٓ ،حنـخنٔووووٍٛ

 ًَ ح حهظَقوووض عقهوووّ، فذوووم ٚظَقوووذ يوووُٓى أ٘ فعوووم قوووي ٚٔوووزذ هطووو

 .عهٗ "ركَ" أٔ أكي ٍفخقّ

ٔرًُٛوووخ ْوووٕ عهوووٗ ًنوووك رووويأ "عهوووٙ" ٚـوووَ٘ حنًٓخطسوووش حنظوووٙ 

١هزٓووووخ يووووٍ "ركووووَ" فخَظزووووّ رـووووم طَكٛووووِِ انووووٗ حنٓووووخط ، ٓووووً  

"ٓووٓخو" ْٔووٙ طووَى عهووٗ حنـخَووذ حٜهووَ يووٍ حنٓووخط ، ٔٓووً  يووخ 

ْخئووش نووى ٚسًٓٓووخ "عهووٙ" أٔ ٚٔووًعٓخ طهقٛووّ يووٍ حٓظسٔووخٍحص رهغووش 

أكووي حنـخنٔووٍٛ، نكُووّ طٕقوو  يُٓووخ ًنووك؛ نووٌح نووى ٚطهووذ يووٍ "ركووَ" 

 .حالطٜخل، ٌْٔح أف٠م نهـًٛ 
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ٓووً  ٛووٕص "أنطووخف" ْٔووٙ طقووٕل رٜووٕطٓخ حنووٕحٍْ )) يووخًح 

َٚٚي "ركَ" ٚخ "عهٙ" ٚخ روٍ "ٔفوخء"؟ ((، فهًوْ ٍع٘وش ٚوي "عهوٙ" 

" طُووخٔل يُووّ حنٓووخط  "ركووَٗ نووأنًووخ ٗووعَ رٛوويِ ًٚوويْخ  ،ٔحٟووطَحرّ

ح، ٔأهزَ هخنظّ أَٓخ ُٚظذَْخ، ْٕٔ ٚعهى أَٓخ نٍ طظؤهَ ٔنٍ طوزَ أكويً 

كًووخ أَٓووخ طٔووظطٛ  حنٕٛووٕل انٛووّ أًُٚووخ كووخٌ، ػووى أَٓووٗ حنًكخنًووش ْٔووٕ 

ٚ٘عَ رخنلَٛس حنظوٙ طعٜو  رٓوى، كظوٗ ٟولكخص حنؼيػوش يوخ ْوٙ اال 

 .ٔٓٛهش ٚيحٌٍٔ رٓخ هٕفٓى

هووٗ "عهووٙ"، كًووخ ُحل حنوووٕف ٚٔووٛطَ ع ٓووكض حنـًٛوو  ٔيووخ

رعوٞ حنغ٠وذ، ٔال ٚعوَف اٌ كوخٌ ٗ نواطًكٍ يٍ "ركَ" رخإلٟخفش 

خ فًٛوخ خ يًخ كيع، أهوٌ ٚسكوَ ٛوخيظً ٍفخقّ أو ٗٛجً  ٓزذ غ٠زّ ٟلكَ 

 ٌَّ أكوويْى نووى  ١هزووّ يُووّ "ركووَ"، ٔال ٚوويٍ٘ كٛوو  ٜٚووخٍكٓى، ٚعهووى أ

ٚقٜووي آووخءس نووّ، ٔكظووٗ ٗووَرٓى أٔ ٓوووَٚظٓى حنذخَْٚووش يووخ ْووٙ اال 

حنٕقووض حنطٕٚووم حنووٌ٘ ٚق٠ووَّٕ فووٙ حنًووٌحكَس،  ٔٓووٛهش نهظَفٛووّ عووٍ

أيووٍ حنًسظووَٝ أٌ أٛووخٍكٓى ركووم ٗووٙء؟! أو " :ٚظٔووخءل فووٙ َسٔووّ

كٛوو  ؟! رعووٞ حنلقووخثق حنظووٙ قووي طَٟووٙ ف٠ووٕل "ركووَ" حنييظُووخْٙ

 "ٓٛظقزهٌٕ كقٛقظٙ أٔ ١زٛعش عًم أَٓطٙ؟
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ٗٛجخٌ ًْزوخ رلوٌٍِ؛ طهوك حنظٔوخإالص حنظوٙ ٚلوخٔل يوٍ هينٓوخ 

ُش حنلٖ٘ٛ حنظٙ طٔههض عزوَ أَسوّ ٔعزؼوض حنٕٕٛل َلٓهى كم، ٔأىه

 .رويٚخ ٍأّٓ

حرظٔى حرظٔخيش كًقخء ال طظُخٓوذ يو  حنٜوٍٕس حنظوٙ ٍٓوًٓخ نوّ 

"ركَ" ٔحنٓخنش حنظٙ ٟٔعٓخ كٕنوّ، ػوى َوِع حنُذوخٍس ٟٔٔوعٓخ عهوٗ 

 :حنطخٔنش ٔطُخٔل رُسْ حنٛي قيف حن٘خ٘ ٍٔٗ  ٍٗسش ػى قخل

 ْم ًٓعظى يٍ قزم عٍ )حنعخثٍ(؟ -

عوٍ ٗوٙء قَٚوذ يوٍ ْوٌح، ٔقوي نًوْ ًنوك فوٙ  رخنطز  ًٓعٕح

حٓظٛعخرٓى نهكهًش ٔحنزلغ عٍ كقٛقظٓخ فٙ ٍإٔٓوٓى اال "عهوٙ" حنوٌ٘ 

 :طًخنك َسّٔ ٔقخل

حنعخثٍ ْٕ حإلَٔخٌ حنلخٓي حنٌ٘ ٚئً٘ حنُوخّ ٔٚظًُوٗ ُٔحل حنُعًوش  -

 .يٍ أٚيٚٓى

ال ٚوويٍ٘ يووخ حنووٌ٘ ؿعهووّ ٚزوويأ رٓووٌح، كووخٌ يووٍ حنًسظووَٝ أٌ 

ٙ" فٙ أػُوخء حنًكخنًوش ٔأٌ ٕٟٚوق نوي"ركَ" ٚوزَْى عًخ كيع ني"عه

ٔكهًخ  ،كقٛقش "أنطخف" ٔفٛى ٚلظخؿٓخ، نكٍ حَلفكخٍ طظطخَٚ فٙ ٍأّٓ

أككى حنقوزٞ عهوٗ فكوَس ٔكوخٔل اهَحؿٓوخ رهٔوخَّ ٚـوي فكوَس أهوَٖ 

 :"طلظم يكخَٓخ ٌْٔح يخ طؤكي يُّ كٍٛ ٓؤنّ "ركَ
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 ٔيخ عيقش ًنك روخنظك "أنطخف"؟ -

 :خلْى ٚـٛذ عٍ ٌْح حنٔئحل فق

 .حن٘قش حنظٙ أعٖٛ فٛٓخ ئكَٕش رؼيػش يٍ حنـخٌ؛ ًكَحٌ ٔأَؼٗ -

خ، قخل ؿًهظّ ٔىهم فٙ َٕرش ٟولك ْٛٔوظَٚش ال ٚعهوى نٓوخ ٓوززً 

 ٌٍ ٗووخٍكّ حنووزعٞ فووٙ  ٔنووى ٚٔووظط  حنظٕقوو  عووٍ حن٠وولك، ٔرعووي ػووٕح

 :حن٠لك اً ظُٕح أَّ ًِٚف ٌْٔح يخ عزَ عُّ "ْٔيحٌ" اً قخل

-  َّٔ حنل٘وٖٛ! أعطوّ رعوٞ حَلَسوخّ ٔٓوظكٌٕ طهوك  قْ كم ٌْح ٔنى ٚظٌ

 .أف٠م َٓٓس ق٠ُٛخْخ عهٗ حإل١يق

فٓى "ٓوعٛي" يوخ ٚقٜويِ "ْٔويحٌ" رقٕنوّ، ٔكوخٔل أٌ ٚظًخٓوك 

ٔٚك  عٍ حن٠لك كٙ ٚٔوٛطَ عهوٗ َسٔوّ ٔأفكوخٍِ ٔكييوّ، فوُـق 

 :ٔقخل ،فٙ حإلئخ  عٍ حن٠لك فق٢

 .آَى ٚقسٌٕ ُْخ  -

خ ٔأٔالْوى ظٓوَِ " فًِعوقخنٓخ ٔأٗوخٍ َخكٛوش حنزوخد، فقوخو "ركوَ

ْٕٔ ُٚذَ كٛغ َٚ٘ٛ غَٛ ئظعي نًخ قي ٚليع، ٚعهى أٌ حَلىهُش قوي 

أػَص عهٗ ٍأّ "ٓوعٛي" نكُوّ ال ٚذوٍ أَوّ ٚٓوٌ٘، ٔيوخ ىعوى كييوّ 

 .خ اً أىٍ  يخ ٚليعٝ "ٓعٛي" ٔحقسً حَظسخ
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أيخ حنؼخنغ فٛ٘عَ رّ فٙ كم يكوخٌ  ،حَلَؼٗ طظ٘خؿَ ي  أكيًْخ

 ":ظكؼ  كٕنٓى فَٜم "دمحمكٕنّ، ًِٔٚٛ ٍحثلش غَٚزش ط

 .ػعزخحححححٌ -

ٌٍ قُ  هذ كوم ٗوٙء، أكويْى ٚوَٖ ك٘وَحص طلظوم ٔفٙ هيل ػٕح

ييرّٔ ٔؿهيِ ٔٚهقٙ َسّٔ عهٗ حَلٍٝ، ٔآهَ ٚ٘وعَ أَوّ فوٙ رهيطوّ 

ٚ٘ٛ  ؿُخُس أهظّ حنٜغَٖ ٔٚزكٙ عهٛٓخ فٙ كَقش، ٔػخنوغ ٚقو  فوٙ 

"يهؼًوخٌ" ْه  َٜٔٚم ري حَقطخع ْٕٔ َٚ٘ٛ انٗ أكي حنغَف قوخثي 

  .كظٗ رُق ٕٛطّ

ٚيٍ٘ أٌ ربيكخٌ ْوٌح حنكٛوخٌ ٔكويِ فعوم كوم ًنوك، الو  ٍْ نى ٚكُ 

َسّٔ أَّ أك٠َْى يعّ يٍ ىٌٔ قٜي، ٔطًُٗ نٕ ٚسٛق عقهوّ قزوم أٌ 

ووٚلوويع يووخ ال ُٚ  ًَ ًنووك اً أكووْ رووي"ركَ"  عَ عقزووخِ، ٔكووخى أٌ ٚلوويُ  يُ ل

 خ.َٚٔع َلٕ حنُخفٌس ٔٚكخى ٚهقٙ رُسّٔ يُٓ
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 -( الحلبً) -

"، ْكٌح قخل ْٕٔ ٚـهْ فٙ يُظٜ  نٍ أطَكّ نًٕٛص كؤهّٛ"

َٔٚٓووى رعووٞ حَلٗووكخل  ،غَفووش َووٕو حرُووّ فووٙ ٗووقظّ رخنطووخرق حنؼخنووغ

 . كًخ ُعهِّى ٔٚو٢ رعٞ حنلَٔف عهٗ حَلٍٟٛش حنعخٍٚش

        

 ؛قزم عيس أٚخو

عخٛوووَ يعٓوووى "ئوووعي حنووويؿخل"، ٔالقوووٗ يؼوووَم يوووخ القوووٕح أٔ 

، ٔنًووخ ف٘ووهض كووم يلووخٔالطٓى ١سهوؤَّٜوو  ٔحرُووش خ أكؼووَ؛ فقووي حرًُوو

يظظخنٛووش نهووظوهٚ يووٍ "ئووعي" ٔطٔووززض كووم يٕحؿٓووش فووٙ هٔووخثَ 

  .ال طُظٓٙ أٔ طق  عُي كي

كهوووى ًحص نٛهوووش أَوووّ فوووٙ ك٠وووَس ػيػوووش أٗووووخٙ يظ٘ووولٍٛ 

رووووخنذيو فووووٙ حنزٛووووض حنًٓـووووٍٕ حنًـووووخٍٔ نًٔووووكٍ ٔحنوووويِ حنقوووويٚى، 

ٔأهزووَِ أكوويْى أَٓووى ًٚهكووٌٕ حنٕٓووٛهش نهووظوهٚ يووٍ "ئووعي" رووي 

 .ٍؿعش

 ًٕ  رَفخق حنكسخف؛ ٗوٛن حنًٔوـي "أروفٙ فـَ حنٕٛو حنظخنٙ حؿظ

خ نٓووٌح فووَؽ حنِْووخٍ"، ٔحنلووخؽ "كٔووٍٛ"، ٔ"اىٍٚووْ" حن٠ًُووى كوويٚؼً 

 .يُٛخ"حنظ٘كٛم حنٜغَٛ؛ حنظ٘كٛم حنٌ٘ ال ُٚقّٜ ٕٖٓ "
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١ٔهووذ يووٍ حن٘ووٛن  ،أهزووَْى رعووي حنٜوويس رًووخ ٍآِ فووٙ َٕيووّ

" قووي ٍأٚووخ َسووْ حنً٘ووٍٕس، فووٕؿت عُووييخ ٔؿووي "اىٍٚووْ"، ٔ"كٔووٍٛ

 .ٔنكٍ حنًكخٌ حنٌ٘ طى حٓظيعخإًْخ انّٛ يوظه  ،حنلهى

َٓخْى حن٘ٛن عٍ يـَى حنظسكَٛ فٙ طُسٌٛ يخ ٍأِٔ ٔأهزَْى رًخ 

 ٗويٚي رٛووخٝ خ ٍؿووًي ٍآِ، فقوي ٍأٖ حنًؼوم، نكُووّ فوٙ كهًووّ ٍأٖ أ٠ًٚو

ح ٚطهوذ يُوّ أال  حنؼٛخد فٕق ٍأّٓ عًخيشً  ًٍ ه٠َحء ٔٚ٘و  ٔؿٓوّ َوٕ

 .ٚسعم يخ ٚطهزّ يُّ حن٘ٛخ١ٍٛ

اال يكٛويس يوٍ "ئوعي" ٔٗوٛخ١ُّٛ،  أهزَْى أٌ يخ ٍأِٔ يخ ْٕ

ٔٔعووويْى أٌ حنعخقزوووش نهًظقوووٍٛ، نكوووٍ  ،١هوووذ يوووُٓى حنٜوووزَ ٔحإلًٚوووخٌ

فٙ ًّٔٚ أٔ ٚؤَ أ٘ يًظهكخص" ْكٌح قخل "فَغهوٙ"  ىْ "حن٘ٛن نى ُٚكهَ 

 ََّ فووٙ َسٔووّ أَٓووى اٌ نووى ٚٔووظطٛعٕح حنووظوهٚ يووٍ  فووٙ َسٔووّ، ٔقووي أٓوو

 .هذ يُّخ فُٔٛسٌ يخ ١ُ "ئعي" قَٚزً 

ّ نألرووي يووٍ ىٌٔ أٌ ٚعووَف يٜووَْٛخ، ٔٔؿووي ظنقووي فُقووي ٍٟووٛع

أكي حرُّٛ عهوٗ ٗوخ١ت حنظَعوش، ٔحٜهوَ روٍٛ حنلٛوخس ٔحنًوٕص، ٔحٌٜ 

ُٔؿظّ فٙ َْٗٓخ حنَحر ، ٍفٞ فكَس حنَٓد َلٌ ىيخء َٔوهّ ٚهطون 

 .ؿم ْيفّ أٌ ٚؤهٌ ػؤٍِ ٔنٕ كهسّ ًنك َسّٔٚي٘ "ئعي"، أٛزق 
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رعووي غوؤَد ٗووًْ حنٛووٕو حنووٌ٘ حؿظًعووٕح فٛووّ قخيووض ي٘ووخؿَس 

كزَٛس فٙ حنلٙ رُّٛ ٔرٍٛ "اىٍْٚ"، ٔيخ كخٌ ًنك اال فظُش كخٔل رٓخ 

ووو ًَّ خ قٕرهوووض ىعٕطوووّ "ئوووعي" أٌ ٚسوووَق ٗوووًهٓى ٔٚلطوووى ٔكووويطٓى ن

أَٓووٗ حن٘ووٛطخَٛش رووخنَفٞ، ْٔووٌح يووخ أكوويِ نٓووى حن٘ووٛن "أرووٕ فووَؽ"، ٔ

 .ٔحنكَِ ٔحنعئحٌ حنويف قزم أٌ ٚظًكٍ يٍ حنُسّٕ حنلقيُ 

فٙ ٛوزخف حنٛوٕو حنظوخنٙ ٗوٛعٕح ؿُوخُس ؿًخعٛوش ن٠ولخٚخ ػيػوش 

، ظٓوَ "ئوعي" فوٙ حن٘وخٍع، أٚخو ٓخرقش، ٔرعي أٌ حَظٓٗ حنعِحء نوًٛي 

ََّ حنـًٛوو  انووٗ  ًٚ٘ووٙ روووٛيء ٔكؤَووّ ًٚهووك حَلٍٝ ٔيووٍ عهٛٓووخ، فوو

ظّ اال حَلٍرعوش ٔيعٓوى "يُٛوخ" ًنوك ئخكُٓى ٚظلٌُٜٕ رٓخ يٍ غ٠وز

حن٘خد حنًٔٛلٙ حنٌ٘ عخْيْى أَّ ٓٛذم يعٓى كظٗ حنُٓخٚش، أكخ١ٕح 

 .رّ ٔفٙ ٚي كم يُٓى ٓيف

ٔكخَووووض حنُٓخٚووووش نوووووّ ٔنهلووووخؽ "كٔوووووٍٛ" ٔن٘ووووٛن حنًٔوووووـي 

حنسظُوش يوٍ ؿيٚوي، كٛوغ ىد  َٙ ٔ"اىٍْٚ".. حٓظطخع "ئعي" أٌ ٚلٛ

حنوويف يوَس أهوَٖ ٔعُوييخ كوخٔل "كٔوٍٛ" حنظسَٚوق روٍٛ ٛويٚقّٛ 

ٍحى رٓووخ "فَغهووٙ" أٌ ٚقظووم حنًظُووخُعٍٛ طهقووٗ  ١عُووش غٛووَ يظعًوويس أ

 . "اىٍْٚ"
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َذَ ؿًٛعٓى انوٗ ٛويٚقٓى حنعـوُٕ حنًٔوـٙ رٛوُٓى فهوى ًٚٓهوى 

 ٔق٠ٗ عهوٛٓى رٛيٚوّ حنعوخٍٚظٍٛ اال "فَغهوٙ"، حقظوَد يُوّ ،"ئعي"

  .ًْْٔ فٙ أًَّ رعيس كهًخص
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(3) 
 يلِالوَ
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 -( بكز) -

ٗعَ روطؤِ فٙ كق "ٓعٛي" كًُٛخ ٍأٖ ١َٚقظوّ فوٙ حنلويٚغ 

 ٌَ  ٟٔولكّ، ٔالو َسٔووّ أَووّ أك٠ووَِ يعووّ انووٗ طهووك حنٔووَٓس، نكُووّ أيوو

 ًَ وحٔحق ، ٔيخ كيع قي كيع ال ٚٔظطٛ  نوّ طغٛٛو  ً ّ حٌٜ أٌ ٚسٓوى ، ْٔ

نلذش ٔٚغه  ٌْح حن٘خد حنكسٛ ، فقي ٗوعَ حنغًٕٝ حنٌ٘ ِٚىحى كم 

رُسّٔ ٚظهل  رظهك حنٓخنش حنغخي٠ش حنوسٛش حنظٙ طل٢ٛ روي"ٓعٛي"، ٔقوي 

ٔأٍحى أٌ ٚسٓوى، نكوٍ  ٍأٖ يخ كيع ني"عهٙ" فٙ أػُخء كيٚؼّ حنٓخطسٙ،

غَٛ يُطقٙ؛ ٚظليع عٍ حنلٔي ػى ُٚظقم رخنليٚغ انٗ كيٚغ "ٓعٛي"

، "ٔقوخل "آَوى ٚقسوٌٕ ُْوخ  ٗقظّ حنًٔكَٕش، ٔعُييخ أٗخٍ انٗ حنزخد

فقوي  ،ٔٗعَ ر٠ٛق فٙ ٛويٍِ ٔأَسخٓوّ ،رخٍىسق٘عََٚس  ِحَظخد ؿٔي

عخد ٍآْووى ػيػووش فووٙ نلذووش اغوويق "ٓووعٛي" نهزووخد، نووى ٚٔووظط  حٓووٛظ

فووخٍع حنطووٕل، ٔآهووَ قٜووَٛ نهغخٚووش،  ْٛجووخطٓى، نكووُٓى ػيػووش؛ أكوويْى

 .ٔحنؼخنغ رٍٛ ٌْح ًٔح 

"ٓوعٛي" ْٔوٕ ٚظٕقو  خ ُٚذَ ٕٛد يخ ٚ٘وَٛ انٛوّ حَظٜذ ٔحقسً 

أٌ َٚحْى ٔٚو٘ٗ يًخ قي ٚليع نّ كُٛٓخ.. َذَ فٕؿي كم ٗٙء عهٗ 

"ٓوعٛي" ٔٚٔوؤنّ ٗ نوارٜوَِ  يخ طَكّ عهّٛ آهوَ يوَس، ٔقزوم أٌ ٚعٛويَ 

ى ٚلويى عٍ حنكٛسٛش حنظٙ عَف رٓخ يٕٟعٓى أٔ اٌ كخٌ ًِٚف، فٕٓ نو

 .ٓئحنّ حَلٔل
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ٍأٖ ٔحنوويِ أيخيووّ فٜووعق ْٔووٕ ٚووَىى فووٙ َسٔووّ "حنًووٕطٗ ال 

ح يٍ ٍفخقّ، رم نوى ٚـوي َسٔوّ فوٙ عٕىٌٔ"، حنظسض كٕنّ فهى ٚـي أكيً ٚ

 ٌٍ  .ًحص حنًكخٌ حنٌ٘ كخٌ فّٛ يٌُ ػٕح

قوي طلهوم يعذًوّ، ٔٚوَٖ ٔحنويِ  ،ق قزَ ٔحنيِ حنًسظوٕفٚق  فٕ

 :أكم حنئى أكؼَ ؿٔيِ، ٚقظَد يُّ ٔٚقٕلٔ

 ركَ"، ْم ُْض عهٛك أٌ طظَكُٙ ْخ ُْخ ٔطَكم؟" -

يوٍ ٔحنويِ، حنوئى ُٚووَ فوٙ ؿهويِ  ُٚذَ فٙ فِع انوٗ يوخ طزقوٗ

حنًٓظووَة ٔٚوظسووٙ ههوو  عذخيووّ؛ ىٔى فووٙ كـووى حنؼعووخرٍٛ حنٜووغَٛس، 

ٔأروووِٕ ال ٚ٘وووعَ ر٘وووٙء، ٔال ًٚوووخَ  أٌ طقوووظلى ىٔىس طـٕٚووو  عُٛوووّ 

حَلًٍٚ، ٔطوَؽ يٍ حَلَٚٔ ٔرٍٛ أَٛخرٓوخ عُٛوّ، كسُوّ حَلروٛٞ ٛوخٍ 

، نوى ٚظلًوم يوخ ٚوَٖ ،ٓوٕىحء ُوّ كخنوك حنٔوٕحى ٚقطوَ ىيوخءً يخ طزقوٗ ي

 ًَ ح ٔكهًخ حقظَد يُّ أرِٕ هطٕس عخى رذٓوَِ هطوٕطٍٛ، حٓوظطخع  أهٛو

 :أٌ ٚـي نٔخَّ فقخل

 .. أ .. أرٙ .. أَخ -

ْهوى يعوٙ، ُٓق٠وٙ يوخ طزقوٗ يوٍ حنوِيٍ  ،ك ٚخ ٔني٘ٛنانقي حٗظقض  -

 .خيعً 
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حنوخنٙ يٍ أ٘ ٗٙء  ىِ حنسَ  ٍَ ال يِ  ،ٜٚيٍ حنٜٕص يٍ كم يكخٌ

عهووٗ حطٔووخعًٓخ ٍْٕٛ حنً٘ووًٍحعٛووّ  اال ؿووٕف أٓووٕى عًٛووق، ٚسووَىُ 

ٔٚقظووَد فووٙ ي٘ووٛش عَؿووخء رٔووزذ حنووئىس حنظووٙ حنظًٓووض رع٠ووخ يووٍ 

 :ًٍس يُطقٛش  أٌ ٚظ٘زغ رؤ٘عذخو حنقيو، فَٜٛم يلخٔاًل 

 .حنًٕطٗ ال ٚعٕىٌٔ ،ال.. ال.. ٌْح نْٛ كقٛقٙ -

قخنٓخ ٔأٓوَع انوٗ يويهم حنًقزوَس حنليٚوي٘ حنًغهوق، ػوى ٓولذ 

نّ، ْٔوى أٌ ٚهقوٙ رُسٔوّ انوٗ حٓظـخد هى ٜٚيق أَّ رخرّ انٗ حنيحهم ف

أٔ ٚٔوظٛقع يوٍ َٕيوّ  ،خحنوخٍؽ كٙ َٚٓد يٍ أرّٛ اٌ كخٌ ْوٌح ٔحقعًو

رٓووخ حنٛٔووَٖ  لوقَ هِ اٌ كوخٌ ْووٌح كهًوخ، أهووَؽ قييووّ حنًُٛوٗ ٔقزووم أٌ ُٚ 

 :ٔؿي يٍ ٚٔلزّ انٗ حنيحهم ٛخٍهخ

ٌٍ ْٔخيووش، ٔيووٍ كووم عووٍٛ  - أعووًٕ ركهًووخص هللا حنظخيووش يووٍ كووم ٗووٛطخ

 ...اليش

أٌ ٓق٢ فٕؿي َسّٔ فٙ حنغَفوش حنًك٘وٕفش فوٕق َذَ ههسّ رعي 

 :عخَقطحي ر َىىٚٔ"ٓعٛي" ٚق  رـٕحٍِ  ،حنٔطق

 ...أعًٕ رخ, يٍ ًِْحص حن٘ٛخ١ٍٛ، ٔأعًٕ رك ٍرٙ أٌ ٚل٠ٌَٔ -
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ططهوو  كٕنووّ فووَأٖ "عهووٙ" عهووٗ حَلٍٝ كؤَووّ اٛووٛذ رُٕرووش 

ٛووَع، ْٔووٕ ٜٚووَم كًووٍ طُقطَّوو  أ١َحفووّ، ٔروويأص كَكووش ؿٔوويِ 

 :"خ، كًُٛخ طي "ٓعٛيخ ف٘ٛجً حنًلًٕيش طٓيأ ٗٛجً 

ٌَّ ِعزَ ))  - َْ نَ ياِ ْٛ ََ يخِى٘ نَ َكسَٗ رِ َٔ  ٌٌ ُْٓهَطخ ْى  ِٓ ْٛ ِكًٛي َك َعهَ َٔ ((رَِّك 
(ٔ)

  

خ فٙ ٚويِ ٚهوٕف رٓوخ فوٙ حنٓوٕحء، َذَ انٗ "ْٔيحٌ" فَأٖ ٓكًُٛ 

ٔكؤَووّ ٚظ٘ووخؿَ يوو  ٗوٜووٍٛ أٔ أكؼووَ، ػووى ٓووق٢ عهووٗ ٍكزٛظووّ ْٔووٕ 

خ طٔٛم حنييخء يٍ فقي كخٌ ئـًٛ ٚظطه  كٕنّ فٙ ىْ٘ش، ٔأيخ "كَٚى" 

 .ٍأّٓ حنظٙ ٚيق رٓخ عهٗ حَلٍٟٛش

حَظٓٗ كم يخكيع يٍ فِع فٙ نلذخص كًخ ريأ، ٔقخو كم يُٓى 

ٚظسقي ؿٔيِ ٔيخ كٕنّ فوٙ ىْ٘وش، نقوي أفوخقٕح يوٍ حنٜوييش نكوُٓى انوٗ 

ْٔوٕ  "ٓوعٛي"اال "ركوَ" حنوٌ٘ َذوَ انوٗ  ،حٌٜ ال ٚيٍكٌٕ يوخ كويع

 :ُٚٓٙ آٚخطّ ٔأىعٛظّ

حكظـزووض رُوووٍٕ هللا حنووويحثى حنكخيوووم، ٔطلٜوووُض رلٜوووٍ هللا حنقوووٕ٘  -

خ  ٔٓٛسّ حنقخطم، حنهٓى ٚوخ غخنزًوحن٘خيم، ٍٔيٛض يٍ رغٗ عهٙ رٔٓى هللا

 ًً رٍٛ حنًَء ٔقهزّ كم رُٛوٙ  خ فٕق ههقّ، ٔٚخ كخثًي عهٗ أيَِ، ٔٚخ قخث

 .ٔرٍٛ حن٘ٛطخٌ

 

 .(56)اٌَت سىرة اإلسزاء ( 1)
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ْٔكوٌح فعوم "ركوَ"، نكُوّ نوى ٚـهوْ قخو كم يُٓى ٚهًهى ٗظخطّ، 

يؼهٓى عهٗ حنًقخعي فٙ ًٛض يٕ٘د رخنلَؽ ٔعيو حنسٓوى، روم َذوَ 

 .انٗ يخ ظٍ أَّ رخد حنًقزَس حنٌ٘ كخى أٌ ٚهقٙ رُسّٔ يُّ

ٗووعَ رغٜووش فووٙ كهقووّ ْٔووٕ ُٚذووَ انووٗ حن٘ووخٍع حنووٌ٘ ٚزعووي 

 ًَ ح عوٍ حنُخفوٌس، ٔطٔوخءل فوٙ َسٔوّ؛ نوٕ نوى ٚيٍكوّ كٕحنٙ ع٘وٍَٚ يظو

فٓوم ٓوٛكٌٕ ًنوك رًؼخروش حَظلوخٍ؟!، ػوى نٕقوض حنًُخٓوذ فٙ ح"ٓعٛي" 

كٛ  عَف "ٓعٛي" رًخ ُٚظّٕٚ؟ ٔكٛ  كيى يٕقعّ؟!، نٕ كخٌ ًٓعّ 

و ًً خ يوٍ حنٜوَحم حنوٌ٘ ٗيٚي حنلٔخٓٛش نكخٌ أٔنٗ رَأّٓ أٌ طظ٘وقق أن

يهووئٔح رووّ حنًكووخٌ، ظهووض حَلٓووجهش ططووٕف رَأٓووّ انووٗ أٌ ٓووً  ٓووئحل 

 :"كَٚى" رٜٕص يظوخًل قهق

 ؟أٍٚ "دمحم" -

حنظسضَّ ٚزلغ رعُّٛٛ عُّ، ْٔكٌح قخو ؿًوٛعٓى ٚزلؼوٌٕ عُوّ فوٙ 

فخَظزٕٓح انٗ "ٓوعٛي" كٛوغ قوخل يوٍ يٕقعوّ حنوٌ٘ نوى ٚسخٍقوّ  ،حنغَف

 :يٌُ أَقٌ "ركَ" يٍ حنقسِ

َ   ،نقي ٓق٢ عهٗ حنيٍؽ -  .يًخ ظُّ كقٛقش ْٕٔ ٚس
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طلووَ  "ركووَ" فووٙ ٓووَعش اً ٠ْووى كوويو "ٓووعٛي"، ٔفٓووى يووخ 

هووَؽ انووٗ حنٔووطق ٚظزعووّ  ،ْوويحٌ" أٌ ٚٔووخعئِ"خ، ٔىعووخ طًخًيوو ٚعُٛووّ

"ْٔيحٌ"، ٔقي ٗغهّ يَٜٛ "دمحم" عٍ حنظسكَٛ فٙ أيَ "ٓعٛي" حنٌ٘ 

 .١َى حنـخٌ يٌُ قهٛم

ٔؿوووويح ٛوووويٚقًٓخ يكًٕيووووخ عهووووٗ ٔؿٓووووّ أيووووخو رووووخد حَلٍيهووووش 

"ٓووعخى"، ٔحنظووٙ فظلووض رخرٓووخ ٔٛووَهض رًـووَى ٍإٚظووّ عهووٗ ْووٌِ 

"فَٚوووي" حنلوووخل، ٔفوووٙ هووويل نلذوووخص غٜوووض حنَىْوووش رخنٔوووكخٌ؛ 

ٔأٓووووَطّ، ٔحنلخؿووووش "ػُٛووووش" ٔحرُٓووووخ ُٔٔؿظووووّ، ٔحن٘ووووٛن "ٍؿووووذ" 

ٔحنلخؿوووش "ٓوووكُٛش"، ؿًٛووو  حنٔوووكخٌ رخٓوووظؼُخء "يلًوووٕى"، ٔحنوووٌ٘ 

 .ال ٚظٕق  يُّ أكيْى يعَٔفخ

 يخ حنٌ٘ كيع؟ -

ْكووٌح ٓووؤل حن٘ووٛن ْٔووٕ ٚعووخٌٔ "ركووَ" ٔ"ْٔوويحٌ" فووٙ كًهووّ، 

عٓوخ، نكٍ أكيًْخ نى ٚـزّ، ىههض حنُٔخء ٗقش "ٓعخى" نظٓية يوٍ ٍٔ

رًُٛخ ٛعي حنزخقٌٕ هه  حن٘ٛن حنٌ٘ ظم َٚىى "ال كوٕل ٔال قوٕس اال 

 ".رخ,
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ٟوووو  "دمحم" عهووووٗ حَلٍٚكووووش، فؤرعووووي حن٘ووووٛن حنـًوووو  حنووووٌ٘  ُٔ

١ٔهووووذ يوووووُٓى أٌ ٚسٔوووولٕح حنًـووووخل نه٘ووووخد كوووووٙ  ،حنظوووو  كٕنووووّ

ٚٔوووظطٛ  حنظوووُسْ، ٔأهوووٌ ٚهقوووٙ حَلٔحيوووَ كقخثوووي كَروووٙ كوووخُو، ٔفوووٙ 

خىحص ٔيطٓووَحص ٔرٜووم ىقووخثق قهٛهووش أُك٠ووَ يووخ أيووَ رووّ يووٍ ٟووً

ٔيوووخء، ٔيوووخ ْوووٙ اال نلذوووخص ٔحٓوووظسخق "دمحم" ْٔوووٕ ٜٚوووَم فوووٙ 

 :ْه 

 ... "حنلهزٙ" عخى حنلهزٙ" عخى" -

ٗ نوواعهووٗ ٛووٕص حن٘ووٛن حنووَهٛى حنٕحػووق ٔأىعٛظووّ عووخى "دمحم" 

نٕحقوو ، ٔططهوو  فووٙ حنٕؿووِٕ كٕنووّ رعُٛووٍٛ ُحثغظووٍٛ ٔٔؿووّ ٗووخكذ ح

فهزووٕح ىًَٔووخ  يُٓووك، فطهووذ حن٘ووٛن يووٍ حنـًٛوو  حنعووٕىس انووٗ يُووخُنٓى،

 :َقخٕ، ػى ؿهْ يعٓى ٔٓؤل

 يخ حنٌ٘ كيع؟ -

قخنٓخ "ركَ" فُذَ انٛوّ حن٘وٛن كوٙ ، نى ٚكٍ "يلًٕى" ٚكٌد()

 ًَ ح أٌ ٚزووويأ أكووويْى ٜٚوووًض، ػوووى َقوووم رٜوووَِ روووٍٛ حنًـًٕعوووش يُظذووو

حنظٕٟووٛق، فؤهووٌ "ٓووعٛي" ُيووخو حنلوويٚغ ٔقووٚ عهووٗ حن٘ووٛن رعووٞ 

ٓى نظوٙ نوى طوٕحطِ فوٙ كوَؽ انوٗ حنعزوٕحص حرًُٛوخ "ركوَ" ُٚذوَ  ،حنٕقخث 

ٍ حنـًٛوو  يُٜووض نًووخ "ْٔوويحٌ" نكووٗ نوواش نًٍٕحطٓووخ، فؤٗووخٍ ٛووَحنس

 .ٚقٕنّ "ٓعٛي"
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فؤهٌ ٚـٕل فٙ ًكَٚخطّ َٔٚرطٓخ رًخ كيع يٌُ قهٛوم؛ اًح كوخٌ 

فًخ حنزخل اٌ عخى كقخ كًخ قخل  ،ًنك كيع فٙ نلذخص فٙ عيو ٔؿٕىِ

وَ أٔ ْوٌح يوخ ًُٚوٙ  َٓ "دمحم"؟!، نكُّ َذَ نهـخَذ حنًَ٘ق، فعقهّ نى ُٚ

 .رّ َسّٔ

خ نووى ٚهلذٓووخ هووَؽ يووٍ أفكووخٍِ نٛظووخر  "ٓووعٛي" اً ٓووً  أكوويحػً 

عُييخ كخٌ ٚو٘ٗ يٍ ؿؼش أرّٛ حنلٛش، عَف أٌ أكي حنكٛخَخص حنؼيػش 

 :ٓعٛي" يٍ حنليٚغ ٓؤنّقي فعم رؤًظٓى كم ٌْح، ٔرعي أٌ حَظٓٗ "

 ٔنَى نى ٚؤػَٔح فٛك؟ -

َٚىى حٜٚوخص  ،طَكٓى حن٘ٛن ْٕٔ ٚـٕل رغَف حن٘قش ٔأٍكخَٓخ

حنًلٜووُش ٔحَلٍٔىس، فكووٍَ "ركووَ" ٓووئحنّ، نكُووّ أؿووخد رُسٔووّ طهووك 

 :حنًَس

نى ٚئػَٔح فٛك َلَك يٍ أٔنٛخء هللا حنٜوخنلٍٛ، ًٔ رٜوَٛس ٔٗوسخفٛش  -

 !ٍغى أَك ََٟٚ، أنْٛ كٌنك؟

  

  



  

 
194 

 -( سعٍذ) -

خ انٗ حنًٔـي نٜٛهٕح حنسـَ، ٔرعوي حنٜويس أٛوَ ْزطٕح ؿًٛعً 

"ركَ" أَّ نوٍ َٚكوم قزوم أٌ ٚسٓوى كوم ٗوٙء، ْٔوٌح القوٗ ْوٕٖ فوٙ 

َسْ "ٓعٛي"، كٛغ ال َٚٚي نّ أٌ َٚٓن فكَس حنٕنٙ فٙ ٍأّٓ، فٓوٕ 

 .أرعي يخ ٚكٌٕ عٍ ًنك، ٔال َٚٚي أٌ طِىحى آػخيّ، اً ٚكسّٛ يخ ْٕ فّٛ

يوخ طزقوٗ نٓوى يوٍ حنٕقوض قزوم  حٍفخقّ أٌ ٚق٠ٕم "عهٙ" ٔف٠

نـخيعش فٙ حنًٔـي، فويعخ "ٓوعٛي" حن٘وٛن ٔ"ركوَ" انوٗ ٗ حناحنٌْخد 

 :ٗقظّ طهك حنًَس، أٍحى حَلهَٛ حنظَحؿ  عًخ أَٛ عهّٛ يٍ قزم ٔقخل

 .نًُِلٗ حنأٚـذ أٌ أعٕى  ،نقي طؤهَص عهٗ حنُٕو -

 .ال، ٚـذ أٌ طًٔ  كم ٗٙء -

ًَ َذَ انٗ حن٘ٛن "ٍؿذ"  ح أٌ ٚعَٝ حنـهّٕ فٙ ٗقظّ يُظذ

خ قووي ًٚكُووّ يووٍ حإلفوويص يووٍ نكووٍ ًنووك نووى ٚلوويع، فٓووىَّ أٌ ٚقووٕل ٗووٛجً 

 :ىهٕل طهك حن٘قش نكٍ "ٓعٛي" ٓزقّ قخثًي 

حال طوٖ ٗٛجً -  ًٍ  .خ، فٓى ال ٚوَؿٌٕ َٓخ
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ٚعهى ْٕٔ عخثي يعًٓخ أٌ حن٘ٛن "ٍؿذ" ٚؼق فٛوّ ٔفوٙ كييوّ 

، أيوخ خنى، فقوي ُحٍِ أيوْ نوًٛي خ يوٍ ًنوك حنعوال ٚو٘ٗ ٗوٛجً ٔكم حنؼقش، 

"ركووَ" فخٟووطَحرّ ؿهووٙ ٔهٕفووّ ٔحٟووق ال ٚلظووخؽ انووٗ عُٛووٍٛ أٔ 

كٕحّ هخٍقش نظًٛٛوِ ًنوك، كًوي هللا أَوّ حٓوظطخع حنظويهم فوٙ حنٕقوض 

حنًُخٓووذ ٔاال فقووي رع٠ووٓى حنلٛووخس، رٔووزذ حنووْٕى حنووٌ٘ ٛووُعّ ًنووك 

 .حنـُٙ

يوخ فٙ أػُخء ٛعٕىِ حنيٍؽ فكَ فًٛخ ٚليع كقخ، نقي ٗعَ ركم 

ٔٚووَٖ يووخ  ،طًْٕووّ حنـًٛوو ، أكووْ أَووّ فووٙ يٕٟوو  كووم ٔحكووي يووُٓى

يُوّ،  ََّٚٔ، ٔكؤٌ ٔعّٛ قي طـِأ ٔحَٔخد فٙ يوٛهش كم يوُٓى ؿوِءٌ 

اال "دمحم"، فقوي ٗوى ٍحثلوش فِعوّ ٔنًوْ ًرٌرخطوّ حنغَٚزوش، ٚلووخٔل أٌ 

 ،خى"، ٔكٛ  ٚعٕى؟ ٌْح نوْٛ يُطقٛوخٚسٓى يخ حنٌ٘ قٜيِ ري"حنلهزٙ ع

عّ ٗوٜوٛخ روخنًُطق؟ ْوم ٚقٜوي أَوّ عوخى يوٍ ٔيظٗ قَّٛي يخ ٚليع ي

هوويل ًٍٚووش أٔ عهووى ٍٔػووّ عُووّ أكووي؟ أو أٌ يووخ يووَ رووّ "دمحم" يـووَى 

 أْٔخو كخنـًٛ ؟

 ركَ"، ْم أهزَص "دمحم" يٍ قزم عٍ "حنلهزٙ"؟" -

 :"فِٓ حَلهَٛ ٍأّٓ َخفٛخ، فقخل "ٓعٛي ،ٓؤنّ ْٕٔ ٚسظق حنزخد

 !اًٌ كٛ  ؿخء رٌٓح حالٓى؟ -
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ٔنٙ يٍ  "ٓعٛي" ،خ رخ, عهٛك؟ ٚخ ٗٛنؿزض َخفًٛ كٛ  عَفض أَُٙ أ -

 ...فَٚي"ً حححأٔنٛخء حنٜخنلٍٛ، ٚخ أٓظخ

كًووى "ٓووعٛي" فووخِ قزووم أٌ ٚووٕقع حنـٛووَحٌ ػخَٛووش، ٔىفعووّ انووٗ 

طوَ  فوى  ،ٍؿوذ"حنيحهم ػى أغهق حنزخد رقييوّ رعوي أٌ ىهوم حن٘وٛن "

ٔقوخل ْٔوٕ  ،ًٓوخ روخنـهّٕٛناػوى أٗوخٍ  ،َوّ ْويأأ"ركَ" رعي أٌ ٗوعَ 

 :ٚـهْ

 .أَخ نٔض أعًٗ -

 .ٚكسٙ يخ ط٠عّ عهٗ عُٛٛك كٙ ٚـعهك كٌنك -

طَكًٓخ ٔطٕؿّ انٗ حنًطزن، ٔأعي نهًَس حنؼخنؼش يٌُ حٓوظقَ فوٙ 

طهووك حن٘ووقش حن٘ووخ٘، عووخى رخنٜووُٛٛش عهٛٓووخ ػيػووش أقوويحف، ْٔووٕ ٚكًووم 

حٓووظًخعّ نًووخ ٚقٕنووّ حن٘ووٛن "ٍؿووذ" حنووٌ٘ حُىحىص يكخَظووّ فووٙ َسٔووّ 

خ عووٍ سوخص رٔوٛطش نوى طٕٟوق ٗوٛجً كٛوغ نوى ٚوزوَ "ركوَ" ٓوٕٖ يقظط

عهظّ حنظٙ ٚو٘خْخ.. ٟٔ  حن٘خ٘ أيخيًٓخ ٔؿهْ فؤئوك حن٘وٛن عوٍ 

 ًٔ  :خ ػى قخلخ عًٛقً حنليٚغ نٛظَ  نّ حنكهًش، أهٌ َس

كوٌنك، طَعَعوض  اهوٕطٙأيٙ ٓخكَس ٔأْهٓخ كٌنك، ٔأروٙ عوخثٍ ٔ- 

فووٙ رٛووض ال ٚو٘ووٗ فٛووّ أكووي هللا أٔ ٚطٛعووّ، ال َٜووهٙ أٔ َٜووٕو أٔ 

أعَف نًخًح، نكُُٙ  .. نًخًح؟! العم حنوَٛ ٔنٕ كخٌ قهًٛي َِكٙ، أٔ َس

 .كخفٍَٚ؟ رم إٔٓأ يٍ ًنك ْم ْى ،ٔؿيطٓى ْكٌح
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ٍرٛووخ أرُخءًْووخ عهووٗ حنكسووَ ٔحنًعٜووٛش ٔحنلقووي، ٔحطوووٌَّح يوو  حن٘ووٛطخٌ 

ُْو ٓزًٛي، نى أىٍ  ٌْح اال رعي أٌ رهغضُ  ى أْهوٙ حنوخئش عَ٘، فقهوض 

أَُووٙ  -نألٓوو   -حكظ٘ووسض خ، نكُُووٙ ٔاٌ ٟووُٕح عهووٗ حنوهووق كَحًيوو

 َّٙ يٍ غَٛ  ٍٔػض عٍ أرٙ عُّٛٛ ٔعٍ أيٙ قهزٓخ حَلٕٓى، طٔززض عُٛ

قٜوي فوٙ طووييَٛ أٓوَس ٛوويٚقٙ حنٕكٛوي؛ حٗوظعهض حنُٛووَحٌ فوٙ يُِنووّ 

يوُٓى االِ، ْٔوٕ حٌٜ  حنَحقٙ نظهظٓى حنـًخى ٔحنهلى ري ْوٕحىس، نوى ٚوُؾُ 

ظٙ فووٙ ئظ٘ووسٗ نأليووَحٝ حنُسٔووٛش، ٔيووخ أكيػظووّ عُٛووخ٘ فووٙ ٛوويٚق

ركووم يووٍ ٔقعووض عهٛووّ  قَ ِلوو"ٍَووخ" ٔأهظٓووخ كووخٌ أٗووي ١ٔووؤس، أيووخ يووخ نَ 

خ، ٍغى أَُٙ يظؤكي أَّ ال ٚقم عٍ حنوَحد ٘ في أعَف عُّ ٗٛجً خعُٛ

 ..أٔ حنًٕص

، ى، فظَٚوغ نزَْوش كوٙ طٓويأ أَسخٓوّأؿٖٓ فٙ حنزكخء ْٕٔ ٚظكه

ٍف  حن٘ٛن ٚيِ ٔأٍحى أٌ ٚقٕل نوّ كسوٗ، نكوٍ "ركوَ" َٚٚوي أٌ ٚٔوظً  

أو يـوَى كويو؟!، فقوخل ْٔوٕ  يوخ ٚقوخل َٚٚي أٌ ٚعَف أٛويقٌ نهزقٛش، 

 :ُٚقم رَِٜ رًُٛٓخ

أعَف أٌ حنلٔي ٚئً٘ نكوٍ نوْٛ نظهوك حنيٍؿوش، ٔاٌ كُوض طغطوٙ  -

 ..ح فٌٓح ٚعُٙ أَك ال طَٖ، فكٛ عُٛٛك كٙ ال طئً٘ أكيً 

 .ال أعَف، ىعُٙ أكًم ٔقي طسٓى -
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عووَف أًَٓووخ يُٜووظخٌ، ٔأىٍ  أٌ ًٍحص حنوووٕف قووي طيٗووض 

يووٍ كٕنووّ، ٔحنكهًووش حنعهٛووخ نهس٠ووٕل، كظووٗ حن٘ووٛن ٚهظًٓووّ حنس٠ووٕل 

نٛعَف، ٚذوٍ أَوّ نًوق رٌُْوّ رعوٞ حَلفكوخٍ حنظوٙ ططوٕف فوٙ ٍأّ 

خ كوٍٛ ٔٛوسّ حن٘ٛن، ٔحنظٙ َٚٚي أٌ ٚظزٍٛ رٓوخ ْوم كوخٌ "ركوَ" يلقًو

رخنٕنٙ؟!، نكُّ يَٜ عهٗ ٍأّٚ، ْٕ أرعي يخ ٚكٌٕ عوٍ طهوك حنٜوسش؛ 

 :نٌح أكًم

ََ  أكم   كُض كخنطخعٌٕ، ال - ُٝ  فٙ يكوخٌ اال حَظ٘و ٓوٕحء أكوخٌ  حنًوَ

خ، كووم ٗووٙء يهكووّ غٛووَ٘ ٔأعـزُووٙ طيٗووٗ؛ حنًووخل، خ أٔ َسٔووًٛ ؿٔوويًٚ 

حنـًخل، حنقٕس، حنـخِ، حنٔهطش، حنٌكخء، حنُٔذ.. يٌَذ، كخقي، ١ًخع، 

آػى ًٚكُكى ٔٛسٙ رظهك حنٜسخص، ٍٔغى أَُٙ نى أكوٍ أعهوى ٔقظٓوخ يوخ 

ًً أكًهّ يٍ حنَ٘ اال أَُٙ كُض عخقًي  َّٙ انٗ أْهوٙ  يظعه خ، فهٍ أٍى يخ ف

أٔ أنووظًْ حنعووٌٍ نُسٔووٙ رٔووزذ حنزٛجووش حنظووٙ َ٘ووؤص فٛٓووخ، أًكووَ ًنووك 

حنغيو حنٕٓٛى حنُـٛذ حنٌ٘ كخٌ ٚهعذ حنكَس يو  أقَحَوّ فوٙ حن٘وخٍع، 

نًلظوووّ رعُٛوووٙ ٔأَوووخ عخثوووي فؤعـزوووض ر٘وٜوووٛظّ حنٜوووغَٛس ٔٗوووعَِ 

ئوَعش حَلٛسَ، ٔقزم أٌ أَذَ أيوخيٙ َلكًوم ٓوَٛ٘ أَٓوض ٓوٛخٍس 

كٛخطّ نٛوظه٢ نلًّ ر٘عَِ حنٌْزٙ ٔعذخيّ.. قظهظُّ.. َعى قظهظُّ ٔاٌ نى 

 .أكٍ حنٔخثق
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ٌْٕ عهٗ َسٔك ٚخ ٔني٘، "قم نٍ ٜٚٛزُخ اال يخ كظذ هللا نُخ"، ٌْح  -

 ..يقيٍ ٔيكظي

 !ْٔم أَخ أىحس حنقيٍ؟ ْم يخ ٚسعهّ أْهٙ رظُسٌْٛى نً٘ٛجش هللا كيل؟ -

ٔيووووُٓى حنذووووخنًٌٕ ٔحنقووووخطهٌٕ، ٚٔووووه٢ ال ٚعهووووى ؿُووووي هللا اال ْووووٕ،  -

رع٠وووووٓى عهوووووٗ رعوووووٞ ػوووووى ٚوووووَىٌٔ انٛوووووّ، كًوووووخ ٚٔوووووهطٓى عهوووووٗ 

حنًووووئيٍُٛ نٛوظزووووَْى ٔٚزوووويل ٓووووٛجخطٓى كٔووووُخص، ٍرووووك حنـزووووخٍ ًٔ 

حنقوووٕس، ههوووق كوووم ٗوووٙء رقووويٍ، ْٔوووٕ أعهوووى رًوووخ فوووٙ ٛووويٍ ، ٔقوووي 

وووِش هللا" ًَ ْك ٍَ  ٍْ ٍَ آََيُُوووٕح اَل طَْقَُُطوووٕح ِيووو ٚ ٌِ وووخ حنَّووو َٓ ، قوووخل عوووِ ٔؿوووم "َٚوووخ أَٚ 

.. خ عهًوووض أَوووك كوووٌنك؟!قوووم نوووٙ ٚوووخ "ٓوووعٛي"، يوووخًح فعهوووض رعووويي

َوووووييَض، ٔغٛوووووَص رٛجظوووووك حنسخٓووووويس، ٔكخٔنوووووض أٌ أَوووووخ،  ٓوووووؤؿٛزك

؛ نوووٌح ال طهوووٕيٍ لٍٛ، ٔهللاَ ٚقزوووم حنظٕروووش حنٜوووخىقشطكوووٌٕ يوووٍ حنًٜوووه

 .َسٔك أكؼَ يٍ ٌْح

أرعيص كهًخص حن٘ٛن َٕحغِ حنـلٕى حنظٙ أكخ١ض روّ، ْٔويأص 

 :قخلَسّٔ ٔحَظذًض أَسخّٓ ػى 
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نوٌ٘ ٚعوٖٛ فٛوّ قوٕيٙ، كٔوي حنًوخل عهًض ييٖ حالَلويل ٔحنكسوَ ح -

جش، ٌْح رًجظٙ ؿُّٛ، ٔكٔي حنًًظهكخص رؼيػًجش، ٔكٔي حنُسْ رؤًً

، أيخ أيٙ ٔأهظٙ فـَيًٓخ أكزَ؛ طقوٕو "ٓوٓخو"  َّ٘ رخنُٔزش َلرٙ ٔأهٕ

"ٓوووًَٛس" كوووٙ ط٠وووعٓخ ههٔوووش فوووٙ ٗ نوووارٜوووُ  حَلعًوووخل ٔطعطٛٓوووخ 

أٛوولخد طهووك حنزٛووٕص فووٙ طهقووٙ حنًٜووخثذ حنزٛووٕص، ٔرعووي أٌ ٚزوويأ 

َٚٔعٌٕ انٛٓخ رخعظزخٍْخ "ٓوٓخو حنًزَٔكوش"، ٔأٗوٓي هللا أَٓوخ عُوي٘ 

 ".."ٓٓخو حنًهعَٕش

 .آَخ أيك ٚخ "ٓعٛي"، ٔال ٜٚق ًنك- 

 ََ وووُْ أهز خ رًوووخ حقظَفظوووّ يوووٍ ؿوووَحثى فوووٙ كوووق حنووويٍٚ ٔحنـٛوووَس ًَ

ٔحإلَٔووخَٛش، ٛووَف نًٓووخ رًووخ فعهظووّ فووٙ حنًٜوول  أيووخو َخظَٚووّ، 

 َّٚ عهًٛٓوووخ يوووخ فعهظوووّ رؤ١سوووخل حنلوووٙ حنوووٌٍٚ حهوووظطسٓى أهظوووّ..  ٔقووو

 ََ ٌح حهظووظى "ٓووعٛي" كييووّ رووخ, ٔآيُووض رخن٘ووٛطخٌ" ْكوو صْ "نقووي كسوو

َُ أٌَ  ،عووووٍ ٔحنيطووووّ ٌَّ هللاَ اَل َْٚغِسوووو ػووووى أطزوووو  ؿًهظووووّ رقٕنووووّ طعووووخنٗ "ا

ْ  رِووخ,ِ فَ  َِ وو ْ٘ ُٚ ٍْ َيوو َٔ ووخُء،  َ٘ ٌَ ًَِنووَك نًووٍ َٚ َُ َيووخ ىُٔ َْٚغِسوو َٔ  ِّ َ  رِوو ََ وو ْ٘ ْقووْي ُٚ

َياًل رَِعٛيًح َٟ مَّ  َٟ"(ٔ) 

 

 (111( سورة النساء, اآلية )1)
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ٔأٌ أيووووّ أكؼووووَْى  ،نقووووي حقظُوووو  فووووٙ َسٔووووّ أَٓووووى ي٘ووووَكٌٕ

ًَ ٗوووَكً  اً أعهُظٓوووخ ٛوووَٚلش عُوووييخ ٔحؿٓٓوووى رًوووخ ٚسعهوووٌٕ،  ،حخ ٔكسووو

، فقوووي كوووخٌ يوووخ روووم أَوووخَٙ ىُٚوووٙ قٍ ُطهَووونوووى ٚظلووويع ٔقظٓوووخ يوووٍ يُ 

ٓووًعٓخ فووٙ يووخىس حنظَرٛووش حنيُٚٛووش  ٔأكخىٚووغَ  ٚعهًووّ عووٍ حنوويٍٚ آٚووخصٍ 

 ًٍ ح، كٛوووغ كخَوووض فوووٙ حنًيٍٓوووش ٔحنظوووٙ نوووى ٚكوووٍ ٚوووٌْذ انٛٓوووخ اال َوووخى

خ فوووٙ ٍُع حَلعًوووخل فوووٙ رٛوووٕص حنـٛوووَحٌ، ٔنوووى ٚكوووٍ طٔوووظغهّ أ٠ًٚووو

وونكُووّ كووخٌ َٚ  ،خٚعهووى عًووخ ٚسعهووّ ٗووٛجً  رووخنلهٕٖ حنظووٙ طقووييٓخ نووّ  عيُ َٔ

خ كوووؤ٘ كخٓوووي، نكوووٍ خ عخىًٚووويظوووٗ عوووخى، عوووَف أٌ أروووخِ كوووخٌ عخثًُووو

ٓوووووٓخو" ر٘ووووؤٍَْخ عذًوووووض قيٍحطوووووّ ٔؿعهظٓوووووخ َخفوووووٌس يًٛظوووووش، "

طهوووك ٍٔٔع ًنوووك حَلرُوووخء حنؼيػوووش؛ "َوووخىٍ" ٔ"ٍحيوووٙ" ْٔوووٕ، رعوووي 

 ،ٚظعهًووووخٌ ٛووووُعش حنلٔووووي أححنًٕحؿٓووووش عووووَف أٌ أهٕٚووووّ قووووي رووووي

ٔٚ٘وووخٍكخٌ ٔحنووويًْخ "حنٔوووٛي" فوووٙ اٚوووٌحء حنغٛوووَ يقخروووم أؿوووَ، عهوووٗ 

 .يأَٓى أًٔح حنكؼَٛ ري أؿَ كًخ فعم ْٕ َسّٔ يٍ ىٌٔ قٜ

طوووخف" ٔحنظوووٙ أٍحى أٌ ٚوزوووَ حن٘وووٛن أَوووّ حٓوووظعخٌ روخنظوووّ "أن

نك٘  حنغًٕٝ حنًل٢ٛ رظهك حن٘وقش، نكُوّ  ؛طًخٍّ َسْ يُٓش أهظٓخ

نى َٚى اػخٍس حٓظٛخء حن٘ٛن، حنٌ٘ نى َٚحؿعّ فٙ حَلهَٛ عوٍ قٕنوّ فوٙ 

أيووّ، نكُووّ ١هووذ يُووّ أٌ ٚوويعٕ هللا نٓووخ ٔنزووخقٙ أٓووَطّ رخنٓيحٚووش، ػووى 

 .قزٛم حنذَٓانّٛ انٗ عًهّ، عهٗ أٌ ٚعٕى حٓظؤًًَٓخ رخالََٜحف 
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أهٌ ٚزلغ فٙ عقهّ عٍ ١َٚقش ٚٔظطٛ  أٌ َٚ٘ف رٓخ ني"ركَ" 

يٍ ، كٛو  ُٚو َ٘سٔوّ ال ٚويٍ كٕنوّ، فٓوٕ كٛ  ٚوظًكٍ يوٍ اىٍح  يوخ

قهوّ حنظوٙ طٜويٍ يوٍ حنـٔوي اًح غوخد ع ِ ٍحثلش حنُٕوِ ٔرًُٛخ ٚسكَ يَّٛ 

  ٔٛخٍص حنٔٛطَس نعقهّ حنزخ١ٍ.

كًووخ أٍْووق "ركووَ"، ٔحنووٌ٘ َووخو ٔكوويِ عهووٗ أٍْقووّ عوويو حنُووٕو 

خ يٍ حنُٕو، طٕؿّ فٙ حَلٍٚكش، فقٍَ أال ٕٚقذّ ٔٚؤهٌ ْٕ حٜهَ قٔطً 

عهووٗ ٍأٓووّ  ضْووئء انووٗ غَفظووّ، ٔقزووم أٌ َٚقووي عهووٗ ٓووََِٚ أنلوو

 س قخنٓخ "ركَ".هخ١َ

ُٔوو َٔ نقووي أعـزووض َس ٌٙ ّ رًووخ قخنووّ "ركووَ"، ْووٕ  اًٌ، قووي قزووم  نوو

 ٜٚوووويقّ حنعقووووم، ٚظوٛووووم هللا طٕرظووووّ ٔيُلووووّ يووووٍ حنكَحيووووخص يووووخ ال

 ًٍ ح، ٔفوووٕق ٍأٓوووّ عًخيوووش رَحقوووش، ْٛجظوووّ رـهزوووخد أروووٛٞ ٚ٘ووو  َوووٕ

ٚـهووووْ ٔأيخيووووّ يجووووخص حنًَٚوووويٍٚ، ٚظهًٔووووٌٕ يُووووّ حنزَكووووش ٔيووووٍ 

عهًوووّ حنُسووو ، ٚوووؤيَ فُٛطوووخع، ٚطهووووذ فُٛهزوووٗ، ٚلوووم فوووٙ أ٘ يكووووخٌ 

فٛٔوووً  حنووويعٕحص رب١خنوووش حنعًوووَ ٔحنظزَكوووخص، طًكُوووض يُوووّ حنسكوووَس 

ٗ حنٔووََٚ روووم حنًووَآس، ٔقووو  أيخيٓوووخ  فخرظٔووى ػغوووَِ، ٔنووى ٚظٕؿوووّ انووو

ًْٔوووْ قوووخثي "هللا أكزوووَ .. هللا أكزوووَ .. هللا أكزوووَ، يوووخ ٗوووخء هللا ال 

قوووٕس اال روووخ,"، ػوووى ٟٔووو  أٛوووخرعّ عهوووٗ حنعٜوووخرش ٔيوووخ اٌ ٍفعٓوووخ 

  :كظٗ ىٖٔ حنٜٕص حَلَؼٕ٘ فٙ ٍأّٓ
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  .خوظهسً يُ  أظُكَ  عٍ حنطَٚق، كُضُ  نقي كيصَ  -
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 -( الحلبً) -

ٌٍ ٔؿي َسّٔ فٙ  يـٕٓل ٠ٚخء ربٟوخءس هخفظوش ال ٚٔوظطٛ   يكخ

يعٓووخ طًٛٛووِ يعووخنى حنًكووخٌ، طهسووض كٕنووّ فووٙ قهووق ْٔووٕ ال ٚووٌكَ يووخًح 

كيع، كخٔل أٌ ٚقٕو يٍ ؿهٔظّ فٕؿي أٌ قييّٛ ال ططٛعخَّ، ٔكؤًَٓخ 

رؤكويْى يخطوض حنكهًووخص  قوييخ ٗووٚ آهوَ، ٔكهًوخ كوخٔل أٌ ٚٔوظُـيَ 

و َٚذ أَوّ يوخض فٙ ٛيٍِ، ًٚهئِ ٗعٍٕ غَُفِ عهٗ نٔخَّ ٔىُ  ًً خ ُحل َخث

 ٍٚ يووٍ حنعوويو نٛ٘ووخٍكّ  ْٔووٕ حٌٜ ٚلهووى، ٔيووخ أكووي ًنووك ظٓووٍٕ ٗووو

 .حنغَفش، ؿهْ قزخنظّ ١خفٛخ فٙ ًٓخء حنغَفش يٍ ىٌٔ كهًخص

روووَىحء أٓوووٕى  ال ٚعَفوووّ ٔال ٚٔوووظطٛ  طزوووٍٛ  يييلوووّ اً ٚظ٘وووق

ًٔو، ٚغطٙ ؿٔيِ رخنكخيم خ فوٙ ًنوك ال ٌٚكَ كٛ  حٓظقَ روّ حنًقوخو ؿخن

عوٍ ١َٚوق حنوطوؤ، حنلوخؽ "كٔوٍٛ"  يخ ٌٚكَِ أَوّ قظومَ حنًكخٌ، آهَ 

ٔال ٌٚكَ كظٗ ٓزذ ًنك؛ نٌح ٓؤل حنًظ٘ق رخنٕٔحى أيخيّ، ٔنوى ٚظٕقو  

 :أٌ ٚوَؽ ٕٛطّ نكُّ هَؽ

 يٍ أَض؟ ٔيخ ٌْح حنًكخٌ؟ -

  ح..ال ٚٓى يٍ أَخ، أيخ ٌْ -

فووَى ًٍحعٛوووّ عهوووٗ ؿخَزٛوووّ فذٓووَص ٚووويحِ يوووٍ طلوووض حنوووَىحء 

هًوْ أٛووخر  ١ٕٚهووش ُٚظٓوٙ كووم اٛووز  حَلٓوٕى؛ ٚوويحٌ فوٙ كووم يُٓووخ 

 :حنطٍٕٛ، ػى أكًمًوخنذ رًوهذ ك
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فعَُٚٙ، أك٠وَطك كوٙ أٓوخعي  فوٙ حنوويٙ يًوخ كوخق ركوى، نوَى  -

؟! نقوي ق٠وٗ "يُ  َّٙ ٔوعي" عهوٗ ٍفخقوك، روويف "كٔوٍٛ" طؤهَص عهو

 .حنٌ٘ كخَض َٓخٚظّ عهٗ ٚيٚك

 ..نى أقٜي، نقي -

 م طًُُق، يخًح طَٚي؟ال ٚٓى ٌْح حٌٜ، يخ قي كخٌ قي كخٌ، ٔحٌٜ ٓ -

 .حالَظقخو، ال أٍٚي ٕٓحِ -

ٚظلوويع حنَؿووم فٜٛوويٍ ٛووٕطّ يووٍ كووم يكووخٌ، ٔال ٚٓظووِ فٛووّ 

ٗووٙء، ٔكووؤٌ يووٍ ٚـهووْ أيخيووّ فووٙ ًنووك حنٕٟوو  حنًوووخن  نقووٕحٍَٛ 

كَ  ًٍحعٛوّ حنسِٛٚخء ٔحنـخًرٛش يخْٕ اال ٍٕٛس، كظٗ أَّ َٔٙ أَّ 

وٚ هوخٍق نوّ أٌ ٜٚويق أَٓوخ ٗو يٍ حهظهقٓخ يٌُ قهٛم، ٍٕٛس أٍحى

ٜٚوويٍ يُووّ ٛووٕص يليػووّ رؤٍكووخٌ حنًكووخٌ يكزووَحص ٛووٕص  فووؤنلق

 :١خنض نلذخص حنًٜض انٗ أٌ قطعّ حنٜٕص ،خخ يٓٛزً غَٚزً 

كخفع عهٗ حنلٛخس حنظٙ فٙ ٍكى ُٔؿظك رخنلٛخس حنًٓظَثش فٙ غَفش  -

 .، ٔرعيْخ أٓخعي  فٙ طلقٛق حَظقخيكحرُك أٔاًل 

 !يخًح طقٜي؟! أَخ ال أفٓى يخ حنٌ٘ طعُّٛ -

أهووٌ ٚووَىى "أيخيووك ٕٚيووخٌ..  نووى ٕٟٚووق حنٜووٕص أٔ ٚسٔووَ فقوويْ 

 ."كخفع عهٗ حنلٛخس، أيخيك ٕٚيخٌ.. كخفع عهٗ حنلٛخس
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طلووٍَص قووييخِ ٔحٓوووظطخع حنٕقووٕف، فؤٓوووَع انووٗ حنَؿوووم أٔ 

حنٍٜٕس أٔ أٚخ كخٌ نٛلؼوّ عهوٗ حنظسٔوَٛ، غٛوَ هوخث  يوٍ حنًكوخٌ أٔ 

٘ عهٛوّ ٛخكزّ، فقوي ٗوعَ أَوّ ٚويٍ  يوخ حنوٌ٘ ٚقٜويِ، ٔفٓوى يوخ حنوٌ

 .فعهّ، نكُّ ال ٚيٍ٘ كٛ 

 :ٔٛم انّٛ ٔيي ٚيّٚ ِِٚٓ ْٕٔ ٚقٕل

َّٙ  كٛ  أكخفع عهٗ حنلٛخس؟! -  ...يخ حنٌ٘ عه

َّٔ عزخٍطرظَ  فٕؿويْخ هخنٛوش يوٍ  حنَؿومِ  ِ ػٛوخدَ ٚويُ  ضْ ّ عُييخ ي

حنلٛخس، هخنٛش يٍ أَوٙ أٔ ؿُوٙ ٚٔوظقَ رويحههٓخ.. رويح كـهزوخد أٓوٕى 

ٓق٢ يوٍ ئوخفش قَٚزوش نٛسظوَٕ حَلٍٝ، ٍفو  حنـهزوخد َٔذوَ طلظوّ 

 ًَ  .نلذش ح أٌ ٚذَٓ يٍ كخٌ َٚطيّٚ فٙ أ٘يُظذ
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 -( بكز) -

ووِهووقْ رخنسعووم حَليووَ فووٙ حنٜووزخف ال ُٚ  ًٛ خ ٔقووي طيٗووٗ ق، هٜٕ

وو َٗ ّ حنُسٔووٛش رعووييخ ٛووهٗ ، ٔقووي حُىحىص قٕطُوونووًٛي  ُّ رَ َِ يسعووٕل كووم يووخ 

حنسـَ فٙ ؿًخعش، ٌْح رخإلٟخفش انٗ أَّ ي  حن٘ٛن "ٍؿذ"، ٔحنٕنٙ 

 َُ م ٛووٕطّ أَووّ ٔنووٙ ًٔ رـوو مَ قووخَْ حنعسخٍٚووض، ٔعُووييخ أٍحى أٌ ٜٚوو

 .ّ ٔىف  انٗ حنيحهمًكَحيخص ُكًى ف

ؿهوووْ ُٜٚوووض فوووٙ حْظًوووخو نًوووخ ٚٔوووًعّ يوووٍ غَحثوووذ ٚقٜوووٓخ 

طّ ْٔوووٕ ال ٜٚووويق، فظوووخس نوووى طظـوووخُٔ ع٘وووَس "ٓوووعٛي" عوووٍ أٓوووَ

أعوووٕحو طٔوووظوييٓخ أيٓوووخ فوووٙ أعًخنٓوووخ ٔطل٠وووَٛ رعوووٞ يوووخ طيعٛوووّ 

عهوووٗ ؿٔووويْخ، نظٜوووزق طهوووك حنسظوووخس ي٘وووعًٕس أٍٚزوووش قزوووم أٌ طٜوووم 

نزيحٚووووش حنعقووووي حنؼخنووووغ يووووٍ حنعًووووَ، طقووووَأ حنووووٕىع، ٔطسووووك حَلعًووووخل 

ٔطٜووووُعٓخ، ٔطٍِعٓووووخ فووووٙ حنزٛووووٕص ٔئووووخق٢ حنُووووٍٕ ٔحنٔووووٛخٍحص 

عهوووووٗ روووووخل أٔ ال ٚوطوووووَ، طوطووووو  حَل١سوووووخل ٔكوووووم يوووووخ ٚوطوووووَ 

ٔأع٠ووووخثٓى فووووٙ  ٔطٔووووخعي أيٓووووخ فووووٙ ًرلٓووووى ٔحٓووووظويحو ىيووووخثٓى

   .حنٔلَ ٔحنيؿم

ال ٜٚووويق أٌ أهوووٕ٘ "ٓوووعٛي" كوووخٌ ُٚسوووٌحٌ طعهًٛوووخص ٔحنووويِ 

خ، ٔحَلىْوووووٗ أًَٓوووووخ ًوووووفٜٛوووووٛزخ حنوووووُسْ ٔحنُٔوووووم ٔحنلوووووَع رؤعُٛٓ

 ًَ  .حٚظهقٛخٌ عهٗ ًنك أؿ
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حَلٓوَس؟! فٛٔوظوييٓى فوٙ يٍ ًح حنٌ٘ كقي قهزّ أٓوٕأ يوٍ طهوك 

اكخقش حَلًٖ رخنُخّ، فَىى فوٙ َسٔوّ "نوٕال روخث  حنوًوَ نًوخ حٗوظَحْخ 

 ًَ ح؛ ٛخكذ حنعوٍٛ حنٜوخثزش حنُخّ"، نكُّ حٌٜ ال ٚيٍ٘ أًٚٓخ أكؼَ ٗ

، يخ ًَوذ ْوئالء حَلٕٓى!.. ٗخٍد حنوًَ أو رخثعٓخ!أو ٛخكذ حنقهذ 

ًً  ٍحنٌٚ  !خ ظخَْس؟يُلٓى هللا َع

 .ٓخ ٔعيو ٗكَ حنًخَققي ٚكٌٕ طزخْٛٓى ر -

كخٌ ٚوئٍ فوٙ ٍأٓوّ ٔنوى  َذَ انٗ "ٓعٛي" حنٌ٘ أؿخد ٓئحاًل 

َٚوذ انوٗ أرعوي حنلوئى، أو أٌ كهًوش يَٚوذ ال ٚوَؿّ، ْوٌح حن٘وخد يُ 

ًٔو خ رعوي ٍكٛوم حن٘وٛن، ٔعُوييخ طعطٛوّ قويٍ كقوّ، ال ٚعهوى نوَى ظوم ؿخن

ٍَ ُٚ  ٓؤل َسّٔ عٍ ًح  أكْ أٌ يخ قٛم نىْ    .ف٠ٕنّ طست َخ

ًٓٛخٗوّٛ فوٙ  ،يٍ كسخٍ قَٖٚ، ال روؤّ إٔٓأَ  ٕوٍ يٍ ق "ٓعٛي"

ل فٙ حنليٚغ أو أٌ يخ قخنّ كقٛقوش  ِ ّٕ كم ٗٙء، ٍغى أَّ ال ٚعهى ْم ٚٓ

 .يـَىس يٍ أ٘ ُٚ  أٔ طـًٛم

َذووَ كٕنووّ فووٙ حن٘ووقش ٚظسقووي طهووك حَلٍكووخٌ ٔحنـوويٍحٌ حنظوووٙ 

أٛخرظّ فًٛخ ي٠ٗ رخنسِع، حٌٜ طزئ ١زٛعٛش، طزئ يٛظش كؤ٘ ؿًوخى، 

 .نلذش ٍ َْٗخ حنٌ٘ قي ٚذَٓ فٙ أ٘ال ٚؤينكُّ 

****** 
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َذوَ كٕنوّ ! ح، أٔ كٛو  َوخو ُْوخال ٚيٍ  يخ حنٌ٘ كيع طليٚويً 

َٚقوي عهوٗ حَلٍٚكوش حنظوٙ كوخٌ ٚـهوْ  ،فٕؿي َسّٔ فٙ ٛخنش "ٓعٛي"

عهٛٓوخ ؿوٕحٍ حن٘وٛن "ٍؿووذ"، طؼوخءد َٔذوَ فووٙ ٓوخعظّ فٕؿويْخ قووي 

حقظَرض يٍ حنؼخَٛش عَ٘، أ٘ أَّ َخو يخ ِٚٚي عٍ أٍر  ٓخعخص، نكُوّ 

ال ٌٚكَ كٛ  ٔحفق عهٗ فعم ْوٌح، نوٕ عوَٝ عهٛوّ حن٘وٛن أٔ حنوٕنٙ 

 .حنُٕو ُْخ أٔ كظٗ ىهٕل حنلًخو نًخ ٔحفق أريًح

َ٘ووخ١ رعووي أٌ حٓووظسخق عقهووّ، ٔكًووي هللا أَووّ نووى ٚووُى  َٓووٞ فووٙ

 .كظٗ حنًٔخء

 "ٓعٛي".. "ٓعٛي" -

ظووم ٚووَىى حٓووًّ رووي حٓووظـخرش، كظووٗ ىد حن٘ووك فووٙ َسٔووّ؛ 

ْووم ْوووٕ َوووخثى ٚلهوووى؟! أو أٌ طهوووك اكووويٖ أالعٛوووذ حن٘وووقش ٔقخ١ُٛٓوووخ، 

 ًَ ح ُٚذووَ انووٗ رووخد حن٘ووقش طيفعووّ َسٔووّ انووٗ حنظٕؿووّ انٛووّ ٔقوو  كووخث

قزوووم أٌ ٚلووويع ٗوووٙء، نكوووٍ ٟوووًَِٛ  كوووٙ ُٚـوووٕ رـٔووويِ ٔعقهوووّ

ٚوووويعِٕ ني١ًجُووووخٌ عهووووٗ "ٓووووعٛي"، ًنووووك حنووووٕنٙ حنظخثووووذ حنووووٌ٘ 

ٍفووووٞ قٕيووووّ ٔأفعووووخنٓى، ًنووووك حن٘ووووخد حنووووٌ٘ نووووٕالِ نكووووخٌ حٌٜ 

أٗووويء فوووٙ حنً٘وووَكش حنقَٚزوووش ٚوووو٢ٛ حنطزٛوووذ ؿَحكوووّ كوووٙ ٚـٓوووِِ 

نهووويفٍ، يٓوووي.. نوووٕال أَوووّ حٛوووطلذ يعوووّ "ٓوووعٛي" نًوووخ كووويع كوووم 

 .ًنك
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ٌْ  ،ٚلخٔل أٌ ٚظٌكَ خ عخٛوَِ كخٌ ٌٗٙء يًخ كيع ٚ٘زّ ٗوٛجً ا

ي  "رطَّ"، ال، نى ٚليع نّ أ٘ ٗوٙء عـٛوذ اال فوٙ طهوك حن٘وقش، 

نووووى ٚٔووووزق أٌ نلقووووض طهووووك حنكٛخَووووخص رووووي"رطَّ" انووووٗ حنًقٓووووٗ أٔ 

خء، ٔقي أكي نوّ حنًعَٝ، أٔ كظٗ عُييخ ًْذ يعّ انٗ َٗكش حنكَٓر

ًنوك اال  ُْخ  قخََٕخ ٚلكًٓى"، ال ٚوٌكَ ِيوٍ": قخثًي حنَؿم ًحص يَس 

 .أَٓى ال ٚٔظطٛعٌٕ يغخىٍس حنـيٍحٌ حَلٍرعش

أهووٌ ٚٔووظعٛي طقٔووٛى حنزٛووض فووٙ ٍأٓووّ؛ ٗووقش حنٔووطق طقوو  عهووٗ 

حنـخَذ حٜهَ، قي طكٌٕ حن٘قش حنًغهقش ئكُٓى ٔٚٔوظطٛعٌٕ حنظلوَ  

ر٘ووكم عًووٕى٘ رووٍٛ حنـوويٍحٌ حَلٍرعووش، فٛٔووظطٛعٌٕ حنٕٛووٕل ن٘ووقش 

ّ ال ٚووٌكَ أٌ أكووي "ٓووكُٛش" أٔ حنسووَح  فووٙ حنٔووطق أيووخو حن٘ووقش، نكُوو

حنٔووكخٌ قووي حٗووظكٗ يووٍ ٗووٙء فووٙ حنٔووخرق، اال حَلٓووظخً "فَٚووي" حنووٌ٘ 

حٗووظكٗ أكؼووَ يووٍ يووَس يووٍ حَلٛووٕحص حنظووٙ طٜوويٍ يووٍ حن٘ووقش اًح 

 ".غخىٍْخ "رطَّ"، ٌْح رويف يخ كيع ني"ؿًٛهش

ال ٚٔظطٛ  حنٕٕٛل انٗ َظٛـش يُطقٛش، في"رطَّ" فٙ ٍٔحٚش 

ًش "آيو" نوى ٚلويع ٗوٙء "يلًٕى" هخىو نه٘ٛطخٌ، ٔفٙ ٍٔحٚش ع

يًخ قخنّ "يلًٕى"، ٔيخ عخَِٛ ٗوٜٛخ ي  "رطوَّ" ال ٚئكوي أ٘ 

 .حَليٍَٚ أٔ ُٚسّٛ
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ٚـذ أٌ طقُعخِ أٌ َٚكم يٍ طهوك حن٘وقش" .. "حنلهزوٙ عوخى"، "

أهٌص حنـًهظخٌ طظَىحٌ فٙ ٍأّٓ ٔطٔولزخَّ عوٍ حنٕحقو  حنًلو٢ٛ روّ، 

قوي قوٍَ أال غخٙ فٙ رجَ يذهًش يٛخْٓخ ٕٓىحء ٔؿويٍحَٓخ يهٔوخء، ٔ

َٓوى ٚلخٔل حنؤَؽ يُٓخ اال اًح ك٘  حنلقٛقش؛ حنلقٛقش حنظٙ أهٌص طُ 

 .فٙ يوٛهظّ يٍ طهقخء َسٔٓخ

ٓعٛي" نّ هزوَس رطَٚقوش يوخ فوٙ أيوٍٕ حنويؿم ٔحنٔولَ، ٔيوخ "

ٚسعهّ يٍ ىٌٔ أٌ َٖٚ قي ٚئكي أَّ ٟهٛ  فٙ طهك حَليٍٕ رم ٚٔظويو 

َِّ نوويٍٚ ُٔٚ كٛهووّ نٛقُوو  يووٍ كٕنووّ أَووّ ٔنووٙ، ٜٚووهٙ ٔٚظلوويع فووٙ ح و ـوو

أْهووّ، نكُووّ فووٙ حنلقٛقووش قووي طعخْووي يوو  حن٘ووٛخ١ٍٛ، ٚٔوووَْى نوييووش 

أْيحفّ حنوسٛش، ٔقي يكُٓى يٍ حنؤَؽ ٔؿعهٓوى ٚسعهوٌٕ يوخ فعهوِٕ رُوخ 

أيْ، "حنلهزٙ عخى.. حنلهزٙ عخى"، اًٌ "ٓعٛي" ْٕ حنلهزٙ فٙ كهظّ 

 ًً  خ أٌ ٚوْٕى أْوم حنلوٙ أَوّ ٔنوٙحنـيٚيس، حنلهش حنظٙ حٓظطخع رٓوخ قويٚ

يٍ حَلٔنٛخء ٔأٌ َٜٚٛ ايوخيٓى ٔهطٛوزٓى، ٚوؤيَْى روخنًُكَ فُٛسؤٌٌ 

 .١خثعٍٛ، ُٚٓخْى عٍ حنًعَٔف، فٛزظعئٌ عُّ ٍحٍٟٛ

قووخىٍ عهووٗ  ي"ٓعٛي"ٓووَص ٍع٘ووش فووٙ ؿٔوويِ رًووخ حكظ٘ووسّ، فوو

قَحءس حَلفكخٍ ٔحنً٘وخعَ، قوخىٍ عهوٗ حنَإٚوش روي عُٛوٍٛ، قوخىٍ عهوٗ 

 .ٍ، قخىٍ عهٗ ارخىطُخٍُع حنْٕى رخنعقٕل، قخىٍ عهٗ طٔوَٛ حن٘ٛخ١ٛ

 !ٚخ نهٕٓل -
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وو ًٔ خ، فٓووٕ انووٗ حٌٜ ال ٚعهووى أٚووٍ "ٓووعٛي"، ٔعُووييخ قخنٓووخ ْخي

 ٌَ ، ٔأغَق حنكٕ فٙ  ٔحن٘قشَ  حٓظسخق يٍ َٗٔىِ فٕؿت أٌ حنهٛم قي كمَّ

َذوَ انوٗ ٓوخعظّ فهوى  كٛ  نى أٗوعَ؟!" ّ، "كٛ  كيع ٌْح؟!،ظييِ 

 ََ   فٙ يٕٟعّ. ٚيِ، أٚعقم أٌ طًَ حنٔخعخص ْٕٔ ٔحق  َْٚخ أٔ ٚ

يٌُ حٓظٛقع نى ٚ٘عَ رـٕع أٔ أنى فٙ ٓخقّ أٔ كظوٗ ٚ٘وعَ رًوخ 

رلوغ عوٍ ْخطسوّ فهوى ٚـويِ، طهسوض كٕنوّ فوٙ فوِع ٔقوي  ،ٚليع كٕنّ

أىٍ  أٌ "ٓعٛي" عهى أَّ حكظ٘و  ٓوَِ، نكُوّ حٌٜ فوٙ عخنًوّ؛ عوخنى 

خ كٕنوّ، ٔكؤَوّ قوي ٟٔو  عٜوخرش "ٓوعٛي" عهوٗ حنذيو، ال َٖٚ ٗٛجً 

وعُّٛٛ، ٚظًُٗ فٙ َس ًً خ ٚلهوى فوٙ أ٘ يكوخٌ، طًُوٗ نوٕ ّٔ أٌ ٚكوٌٕ َخث

 ".ُٚـيِ أ٘ ٗوٚ اال "ٓعٛي

رّ ٔٗوعَ أٌ قهزوّ ٓوٕف ٚظٕقو  ٟخق ٛيٍِ ٔحُىحى حٟطَح

نلذش، ٚظُسْ رظؼخقم ٔٚو٘ٗ عهٗ كم ُفَٛ ٚوَؿوّ أال ٚلوم  فٙ أ٘

أٔ ٚٔووً   ،يلهووّ ٗووٓٛق، "آَووخ حنُٓخٚووش اًٌ" اً ٚكسووٗ أٌ ًٚٓووْ أكووي

أٔ ىيخغٛش، ْٕٔ غٛوَ ئوظعي نهًسخؿوؤس روم خ نًٕٛص رٔكظش قهزٛش ٕٛطً 

 .ئظعي نهًٕص
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طًُوووٗ نوووٕ أىٍ  حنٕقوووض فٜوووهٗ حنذٓوووَ ٔحنعٜوووَ ٔحنًغوووَد 

ٔحنع٘ووخء.. ٚظًُووٗ نووٕ ٚٔووظطٛ  حنٔووٛطَس عهووٗ نٔووخَّ ٔعقهووّ فٛٔووظُـي 

 ًَ خ، ح أٔ َسعًوورخن٘وٛن أٔ حَلٓوظخً "فَٚوي"، نكوٍ كهًٛٓوخ نوٍ ًٚهوك نوّ ٟو

 .فٕٓ فٙ يعٛش حن٘ٛطخٌ

خ يُوّ، ٔال ٚعهوى ْوم حٓوظقَص قَٚزًوًٓ  يٍ يٕٟعّ هطٕحص 

ْٙ فٙ اكيٖ حنغَف أو يعّ أو فٙ حنووخٍؽ، فكوم حالطـٓوخص ٓوٕحء، 

ُحل فٙ حنزجَ، نكُّ أكي نُسّٔ أَّ قوي حكظ٘و  حنلقٛقوش فعهٛوّ  ٔكؤَّ يخ

حنؤَؽ يٍ طهك حنزجَ؛ نٌح َذَ نألعهوٗ فٕؿوي حَليوَ كًوخ ْوٕ عهٛوّ، 

 .ْٕ فٙ ؿلَ إٔٓى ال يُسٌ نّ

خنكووخى، ػووى رٜووٛٚ يووٍ حنُووٍٕ ٚقووظلى ٛووٕص يعوويَٙ ٚٔووً  ر

حنذوويو ٔٚسووٞ رعووٞ حنغًووٕٝ حنًلوو٢ٛ رووّ، فزوويأص حنًعووخنى طظ٠ووق 

ح ٚقوو  ؿووٕحٍ ُحل فووٙ ٗووقش "ٓووعٛي"، طليٚوويً  ح؛ يووخح ٍٔٚوويً كٕنووّ ٍٔٚوويً 

حن٘وقش، أٓوعسّ عقهوّ ٔأعطوٗ  حَلٍٚكش حنظٙ َوخو عهٛٓوخ، ٔيوخ فُوظق روخدُ 

حَلٔحيوووَ نـٔووويِ أٌ ٚوظزوووت فوووٙ أ٘ يكوووخٌ قزوووم أٌ ٚذٓوووَ يوووٍ فوووٙ 

ٌ، فًٔ  ٕٛص حنقخىو قزوم أٌ أ١َحفّ نى طٔظـذ أٔ طُسِّ  ٍحنوخٍؽ، نك

 :َٚحِ

 يخًح طسعم فٙ ٌْح حنذيو ٚخ "ركَ" ٚخ رٍ "أيُٛش"؟ -
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طهووك حنًووَس نلووق عقهووّ رؤ١َحفووّ ٔٛووخٍ كظًؼووخل يووٍ عـووٍٛ ال 

 ًَ خ أٔ نغَِٛ، كم يخ أىٍكّ عقهّ قزم أٌ ٜٚٛزّ ح أٔ َسعً ًٚهك نُسّٔ ٟ

   .أس عـُٕ ًحص ٕٛص ٛيةحنعطذ أٌ ٛخكذ حنٜٕص حيَ
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 -( سعٍذ) -

رعوووي أٌ ٛوووهٗ حنذٓوووَ يكوووغ فوووٙ حنًٔوووـي َٚحؿووو  َسٔوووّ، ال  

ٚعووَف ْووم ٚئَزٓووخ أو َٟٚووٗ رًووخ ٔٛووم انٛووّ، نقووي طؤكووي ٛووزخًكخ أٌ 

ٍُ حنـُٛش طُ  نّ رعٞ حإلعـخد، نكٍ ال ٚيٍ٘ يخ حنوٌ٘ ؿعهٓوخ طٔوو٢  ك

يُّ كٍٛ َِع حنعٜخرش، نقي ًٓعٓخ أكؼَ يٍ يَس ططخنزّ رُِعٓخ، ْٕ 

ح نًخ ططهذ، رم يوٍ أؿوم َسٔوّ، يوٍ أؿوم أٌ ٚظؤكوي نى ٚسعم ًنك طُسًٌٛ 

 .يٍ ػيػش أٗٛخء

ٗ رووخَليَ حَلٔل اً حكظ٘وو  أَووّ قووخىٍ عهووٗ ىٍأ حنوطووَ حٍط٠َوو

ّٛ ربٍحىطّ ٔقٕس اًٚخَوّ ٔحَلىعٛوش حنظوٙ نقُوّ اٚخْوخ حنٌ٘ ُٚزعغ يٍ عُٛ

حن٘ٛن، ٌْح رخإلٟخفش انٗ كَّٕ أكي حَلٔنٛخء ًٔ٘ حنكَحيخص، نوى ٚعزوؤ 

ٌ خآس انووٗ ٔؿٓووّ، عُٛووخِ ه٠وؤَحٌ رَحقظوورٔوووطٓخ ٔططهوو  فووٙ حنًووَ

 ًَ ح رٔوزذ حنذويو حنوٌ٘ كزٔوظخ فٛوّ، ر٘وَطّ ر٠ٛوخء ٔأَسوّ طئنًخَّ كؼٛو

حنظ٘ووْٕخص حنظووٙ أكوويػٓخ  يظٕٓوو٢، ٔؿٓووّ ٔٓووٛى رغووٞ حنُذووَ عووٍ

 .رؤظسخٍِ كًُٛخ أٍحى حَظِحع عُّٛٛ فٙ حنًخٟٙ

غًَطووّ حنٔووعخىس كًُٛووخ طووٛقٍ يووٍ حَليووَ حنؼووخَٙ، فهووى ٚكووٍ ْووٕ 

حن٘وووٚ حنووٌ٘ ٍآِ ٚعووٌد "ؿًٛهووش"، ٔرًووخ أَووّ قووي ٛووخٍ يووٍ ًٔ٘ 

حنكَحيخص فًوخ ٍآِ كخَوض ٍإٖ، ٔرخنظؤكٛوي ٓوٛكٌٕ نوي"ركَ" ىٍٔ ْوخو 

 .خًْخفٙ اَق
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قٍ يُّ رعوي حنعٜوَ؛ نوٌح أعوخى حنعٜوخرش ٛحنؼخنغ فٔٛظأيخ حَليَ 

 .يٕٟعٓخ َٔخو قََٚ حنعٍٛٗ نا

ْخ ْٕ ُٚظذوَ حالَظٓوخء يوٍ ٛويس حنعٜوَ رسوخٍ  حنٜوزَ كوٙ 

 خٌْٚذ انٛٓخ ٜٔٚوخٍكٓخ؛ ٜٚوخٍكٓخ ػوى َٚحْوخ ٔقوي غخنزوّ حنٛقوٍٛ أَٓو

 .ؿًٛهش كًخ ٍآْخ، فؤكييّ حَظقهض انٗ ئًٗ ؿيٚي رًخ ٛخٍ عهّٛ

غَٛ حن٘وٛن "ٍؿوذ" ٚويهم حنًٔوـي، ٔأكوْ  ٗعَ ر٘ٛن آهَ

نًئًٌ كٙ َٚف  حَلًحٌ، كى طًُٗ ٔقظٓخ أٌ ٜٚهٙ ٗ حنارّ ْٕٔ َٚ٘ٛ 

نكُوّ ف٠وم أٌ حنـيٚوي، رخنُخّ ايخًيخ، أٍحى أٌ ٚطهذ ًنوك يوٍ حن٘وٛن 

ٚظَٚغ فٙ ًنك حَليَ، فًَِٜٛ قوخىو ال يلخنوش، ٔال روؤّ يوٍ رعوٞ 

 .حالَظذخٍ

ٓهَّى حن٘ٛن أَٓع انٗ ٛهٗ حنعَٜ فٙ حنٜ  حَلٔل، ٔيخ اٌ 

 .َعهّٛ ػى انٗ حنوخٍؽ، ٚكخى َٚٓٔل فٙ يّ٘ٛ

ح، ٍكووذ رووّ ٔىعووخِ  ًَ ١ووَق حنزووخد فسووظق نووّ "أكًووي" ئظز٘وو

ح ىهووم يعووّ، رووخَلىق أَؼووٗ غٛووَ نهوويهٕل، فسعووم ْٔووٕ ٚعهووى أٌ أكوويً 

ًٍ رَ٘ٚش، ٚؼوق أَٓوخ نوٍ طسظعوم ٗوٛجً  ح، ٔاٌ فعهوض فٓوٕ قوخىٍ عهوٗ خ ٟوخ

قويٍحطٓخ ١َٔىْوخ؛ نوٌح نوى ٚٓوظى رـهٕٓووٓخ كَقٓوخ أٔ عهوٗ حَلقوم طقٛٛوي 

زظووووّ، ٔطٔووووً  يووووخ ٓووووٛقٕنّ ؿووووٕحٍِ، فقووووي أٍحى نٓووووخ أٌ طل٠ووووَ هط

 .ني"ؿًٛهش"
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رعووي ىقووخثق يووٍ ؿهٕٓووًٓخ ؿووخء "فَٚووي" ٍٔكووذ رووّ، ٔقزووم أٌ 

ٚـهْ عهوٗ ًُٚٛوّ أهزوَِ "ٓوعٛي" أَوّ ٓوعٛي رِٔحؿوّ يوٍ "ؿًٛهوش"، 

 .كخ١ٔهذ يُّ أٌ ُٚسَى رِٔؿّ حنًٔظقزهٛش عيس ىقخثق كٙ ٚظٜخٍ

نووى طُظووّ حَلو يووٍ اعوويحى حنطعووخو، ٔط٘ووعَ رووخنظٕطَ ْٔووٕ ال ٚعهووى 

خ، ٔ"أكًي" غوخد فوٙ غَفظوّ كخنًعظوخى فوٙ حنسظوَس حنًخٟوٛش نٌنك ٓززً 

ح نييظلخَوووخص، أيوووخ "فَٚوووي" فقوووي ىعوووخ "ؿًٛهوووش"، ْٔوووخ ًْوووخ حٓوووظعيحىً 

َٚٔٛحٌ رخطـخّْ، أىٍ  أٌ حنقهق ٚٔٛطَ عهٗ "فَٚي" ٔال ٚعهى ٓوزذ 

عَٟووّ، أيووخ "ؿًٛهووش" فوهوو٢ٛ يووٍ حنً٘ووخعَ؛  ًنووك أ٠ٚووخ فقووي قزوومَ 

 ًَ ح، أَؼوٗ ًثوذ ٍأص حنلًخٚوش فوٙ ًثوذ طذُوّ عٜسٍٕ ٔؿي ٔكَِ أهٛ

أعًٗ، ٔطظًُٗ أٌ طعٖٛ يعّ كظٗ حنُٓخٚش، فَم ٔنٛوي ٚو٘وٗ كوم يوخ 

 ًَ ح نكُٓوخ طٔوظعي نصفٜوخف عُوّ، ٔكوى كٕنّ، رجَ طوسٙ فوٙ ؿٕفٓوخ ٓو

زم رٓوخ يًٓوخ ه٘ٙ يٍ ٌْح حنَٔ أٌ ٚلطى أكييّ حنٍٕىٚش، نكُّ ٓوٛق

 ََّ  .ِ أعذىكخٌ يخ طوسّٛ، فٕٓ ٚعظزَ ٓ

ؿهٔض أيخيّ ٚسٕف يُٓخ هه٢ٛ يٍ حنَٔحثق ٚعزَ عٍ كؼَٛ يوٍ 

 :حنً٘خعَ، فقخل "فَٚي" قزم أٌ ٚوَؽ

 .ٓؤطَككًخ قهًٛي  -
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ٔكووم يلهٓووخ حنوووٕف  ،ىُْووٖ "ٓووعٛي" يووٍ حنؼقووش حنظووٙ طزووينض

زووخد خ يووٍ حنّ ٚقسووخٌ قَٚزًوؤحنس٠ووٕل، كٛووغ أىٍ  أٌ "فَٚووي" ُٔٔؿظوو

ٚقخل، كًخ أكْ رَفٞ "ؿًٛهوش" نٓوٌح حَليوَ، نكُوّ نوى قي يخ نٛٔظًعخ 

ٚغ٠ذ أٔ ًٚخَ  أٔ كظٗ َٜٚف نًٓخ أَّ ٚ٘عَ رًٓخ، فٕٓ نوٍ ٚوسوٙ 

 .حَليَ ١ًٕٚي 

 .أَخ يْٕ٘ش- 

نوى ٚظٕقوو  ًنووك فووٙ أكهووك أفكووخٍِ حنًذهًووش، ٍحٔىطووّ حنعيٚووي يووٍ 

طقٜوي كوم ٜويو، آَوخ نكٍ كَٕٓخ يْٕ٘ش ؿعهّ ُٚ  ،حَلفكخٍ ٔحنظٕقعخص

كَف فٙ كهًش )و ٕ ٔ ْي س(، أٓق٢ فٙ ٚيّٚ، ١ٔسق ٚزلغ عوٍ ٍٍى 

يُخٓذ، فقي ًحرض كٕحّٓ ٔطخْض قيٍحطّ فٙ طهوك حَلكوَف حنؤًوش، 

أٌ  ،لك رٔوعخىس غوخيَس، أٍحى أٌ َُْٚٓوخٗعَ روخَلَؼٗ حَلهوَٖ ط٠و

 :أٌ ٚٔؤنٓخ يخًح طقٜيٍٚ رًْٕ٘ش نكُّ قخل ،ٚكٌد أًَّٛ

 .نـٔيؿًخل حنَٔف ٚغطٙ طْٕ٘خص ح- 

 ٍَ ٌٙ ركم يوخ طلًهوّ حنكهًوش يوٍ يعُوٗ،  رعي ؿًهظّ طهك آي ِن َٔ أَّ 

 ٌٌ ١زٛعوٙ أٌ ٚظعوَٝ نًؼوم ْوٌح حنوزوَ حنٜوخىو،  فكٛ  ٚٔظطٛ  أَخ

ًٔح  حالرظيء حنوٌ٘ ٓوٛعٖٛ يعوّ انوٗ َٓخٚوش عًوَِ، ٔٚـوي يؼوم طهوك 

 !حنكهًخص حنظٙ أَع٘ض قهزٓخ؟
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نًقعوي ٗعَ رخنٔعخىس حنظٙ طكظُسٓخ يوٍ كوم ؿخَوذ، طكوخى طظوَ  ح

حنًووَٚق ٔططسووٕ فووٙ ٓووًخء حنغَفووش، عهووى حٌٜ نووَى كووم حالٟووطَحد 

 ََ َسٔوّ رًوخ أقلوى َسٔوّ فٛوّ  ٔحنوٕف حنٌ٘ عزغ رٓخ، ٚلخٔل أٌ ٜٚز

رـًهظّ طهك، ٔطًُٗ نٕ كٍَ ٓئحنّ عهٗ "ركوَ" رًُٛوخ كخَوخ ٔكويًْخ، 

فٌٓح كخٌ ًُٓٛلّ حنسَٛوش نٛوَفٞ أٔ ٚطٛوم حنٕقوض فوٙ حنظسكٛوَ، أٔ 

 .حنُسٔٙ عهٗ حَلقم حالٓظعيحى

ُقِق ٕٛطٓخ حنٌ٘ ٛخٍ فٙ أًَّ أَكوَ يوٍ ٛوٕص حنغَروخٌ، 

 :ٓخ فقخنض ٓعخىطُ ٔحنلقٛقش أٌ ٕٛطٓخ عٌد ٍقٛق ُحىِ ؿًخاًل 

نقي حُىحى اعـخرٙ رك كٍٛ ٔحفقض قزم أٌ َظٜخٍف، ٔرعي أٌ فعهوُض - 

ٔٔؿووويص يُوووك حنقزوووٕل ط٠ووووى حإلعـوووخد، ٔحٌٜ أَظذوووَ يُوووك أٌ 

 .طٜخٍكُٙ

طٜيق أَك ٓظقزم رٓخ ْٔٙ رٓوٌح حنقوزق، آَخ طظًهقك.. نى طكٍ "

نٕ كخَٕح ٚعهًٌٕ أَك طَٖ نًخ عَٟوٓخ "فَٚوي" عهٛوك، أَوض رخنُٔوزش 

نٓووى حنوؤِؽ حنًُخٓووذ نظهووك حنسظووخس حنزخثٔووش؛ عووٍٕحء، ٔعُٛٓووخ حَلهووَٖ 

كووٕالء، ٔفًٓووخ هووخٍل يووٍ حَلٓووُخٌ، عذووخو ٔؿٓٓووخ رووخٍُس، ٔر٘ووَطٓخ 

فوٙ حنزيحٚوش  ٙأٚوَْخ إٔٓأ يخ فٛٓخ.. نوٕ ١هزوض ٍكخنؼٕد حنًَطق، ٔٗع

 ".ٔنقهض نك حنلقٛقش قزم أٌ طٕق  رُسٔك ،نًخ طـًهض
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 ًٍ ح يوووووٍ قوووووزق "ؿًٛهوووووش" رعوووووي أٌ ٓوووووً  ٔٛووووو  حُىحى َسوووووٕ

 ََّ يوووٍ طهوووك حنغَفوووش، ٔنوووٍ ٚلسوووم  حَلَؼوووٗ حَلهوووَٖ نٓوووخ، أٍحى أٌ ٚسووو

قوووي اٌ حٛووطيو رؤرٛٓووخ أٔ أيٓووخ أٔ كهًٛٓووخ فوووٙ أػُووخء َْٔنظووّ، نكُووّ 

ووو ًٟ ََ حنً٘ووًجِس؛ ُٓٛ  فووٙ َسٔووّ ٗأهووٌ حنقووَحٍ، ٔالقووٗ ًنووك ٍ  دُ ٠ووو

فوووٙ حالروووظيء ٔحنٜوووزَ، كًوووخ َذوووَ انوووٗ َٜووو  حنكوووٕد  روووّ حنًؼووومُ 

ٔنوووٍ ٚٔوووظطٛ  أٌ ٚلٔووويْخ  ،ححنًًظهوووت؛ نوووٍ طُوووخل يُٓوووخ عُٛوووخِ أرووويً 

كظووٗ اٌ حٓووظعخٌ رؤرٛووّ ٔأهٕٚووّ، أكووْ أٌ ٛووًظّ ١ووخل ْٔووٕ طخثووّ 

فوووٙ طوٛوووم ْٛجوووش )حنغٕنوووش( حنظوووٙ ٔٛوووسظٓخ حنـُٛوووش، ْٔوووٌح يوووخ عزوووَ 

 :ؿًٛهش" رقٕنّ"ٚيعٗ عُّ حن٘ٙء حنٌ٘ 

 .ْٛخ.. أَظذَ  يٌُ أيي -

 أٍحى أال ُٚظٓوٙ، فٓوٕ ال َٚٚوي أٌ حرظه  ٍٚقّ، ٔأهٌ َسٔخ ١ًٕٚي 

ٜٚخٍكٓخ رؤَّ َٖٚ، فقي ع َّ عوٍ عُٛٛوّ، ٔال َٚٚويًْخ، ال َٚٚوي أٌ 

نوٙ، ٔحنوٕنٙ ال  َٔ ُٚذَ انٗ ٔؿٓٓخ كٙ ال ٚكَْٓخ ٔٚكَِ َسٔوّ، نكُوّ 

رُٜٛزّ كظٗ   ُ َُقْ ؿلًٛٓخ، َٓٛ حنيَٛخ ٔ ٚكٌد كظٗ ٔنٕ كهسّ ًنك عٌحدُ 

 .ٚـي هللا نّ ٓزًٛي 

 .أَخ نٔض أعًٗ أٔ ٟعٛ  حنزَٜ، رم فٙ عُٛٙ يَٝ -
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نووى ٚكووٌد أٔ ٚوووِ  حنلقٛقووش ٔاٌ كووخٌ يوو١ٍٕ حنًووَٝ قهزووّ، 

فعُٛووخِ طلًووم أعووَحٝ ًح  حنًووَٝ ٔطُ٘ووَِ، أٍحى أٌ ٚكظسووٙ رٓووٌح 

١عوخو حنقيٍ يٍ حنليٚغ َٔٚكم، كٛغ فقَويَ ٗوٓٛظّ ٔنوٍ ٚٔوظطٛ  رهو  

 :رعي يخ حكظ٘سّ، ٔقزم أٌ ٚقٕو قخنض

َّٙ أٔاًل  -  ..؛ أٍٚي أٌ أٍٖ عُٛٛك، كًخ أٍٚي  أٌ طُذَان

" ًُ ح، اٚخ  أٌ طسعم ٌْح، قي طٜخد عُٛخ  رخنعًٗ كقٛقش ال يـخ

فؤَخ ال أ١ٛق حنُذَ انٛٓخ، ٔأكخى أطقٛؤ يخ طُخٔنظّ حَلٓزٕع حنًخٟٙ يٍ 

 ."عذخو

َ رًُٛٓووخ، ٚذووٍ أَووّ رًُطووق ٓووهٛى، ْٔووٕ كووخث كهظخًْووخ طظلوويع

خ فوٙ كخؿوش انوٗ كخيوم ٚٔظطٛ  أٌ ٚكًم كٛخطّ ري عٍُٛٛ، نكُوّ أ٠ًٚو

كٕحّٓ فٙ ئظقزهّ حنٌ٘ ُٚظذَِ، َٜٓٛٛ أف٠م ٔنٙ عَفّ حنظوخٍٚن 

حإلٓووييٙ، ٓووٛيحٔ٘ حنًوووَٚٞ، ٔٚعطوو  عهوووٗ حنًٔووخكٍٛ، ُٔٚ٘وووَ 

، ٗ نّ يقوخٌو ُٚوخ١ق روَؽ حنقوخَْس ١وٕاًل زَُرَكخطّ فٙ ؿم حَلٍؿخء، ُٓٛ 

 .٠ٚٔخْٙ يقخو حنلٍٔٛ قيٓٛش

خ؛ أٍٚي يُوك أٌ طٕٟوق نوٙ كٛو  طوَٖ ٔأَوض طغطوٙ عُٛٛوك؟ ٔػخًَٛ  -

 .خفًخ أفٜلض عُّ ال ٚسَٔ ٗٛجً 



  

 
222 

ٌَ أهنى ٚقظُ  ف   ال رطم"، فٕٓ خٙ ٟٔعّ حنلخنٙ رًقٕنش "ُيـز

رطم نٍ ٚـزَِ أكي عهٗ ٗٙء، ٓٛزٕف رًخ ٚذٍ أَٓخ كقٛقظّ ٔقيٍحطوّ 

ًٚخَووّ ٔكَحيخطووّ حنـلووٛى حنووٌ٘ ٚوويعٗ رًومء اٍحىطووّ، ٓووٛقظلى رزيَووّ ٔا

"ؿًٛهووش"، ٔاٌ فقووي رٜووَِ فهووٍ ٚؤووَ حنكؼٛووَ؛ نووٌح َسووٌ ١هزٓووخ حَلٔل 

ٔحيظيص أٛخرعّ طُِع حنُذخٍس ػى حنعٜخرش فٙ ر٢ء ٗيٚي ٔكؤَّ يقزم 

، ٍىى فٙ َِٓ رعي أٌ أٛوزق حنلخثوم رُٛوّ ٔرُٛٓوخ ؿسُٛوّ حإلعيحوعهٗ 

يوخ ٗوخء هللا ال كوٕل ٔال قوٕس حنًغهقٍٛ "هللا أكزَ، هللا أكزَ، هللا أكزَ، 

اال رخ,"، َيو قزم أٌ ٚسوظق عُٛٛوّ أَوّ ٍىى ىعوخء ٔقخٚظٓوخ يوٍ عُٛٛوّ، 

 ٌٍ  .ٟي حنلٔي نكُّ ٟلك فٙ َسّٔ، فًخ َٓٛحِ يلٜ

 "..اٚخ  أٌ طسعم"

 "..ٓظُيو"

ٔفظق عُّٛٛ رعييخ ٍىى ىعوخء حنٕقخٚوش يوَس  ،خ ًٛخءأعخٍْخ أًًَ 

يخ ٚوَحِ، ْوٕ نوى ٚٔوظويو عُٛٛوّ  قْ نى ِٜٚيّ  ،ُٚخىسً فٙ حنلَٙ أهَٖ

د كوم ٗوٙء، يٌُ ٍٕٗٓ اال ٛزخف حنٕٛو، ٔفوٙ حٓوظويحيّ حنؼوخَٙ كوٌَّ 

ٔٛووخٍ فووٙ ىٔحيووش ططووٕف رعقهووّ رووٍٛ حنٕحقوو  ٔحنوٛووخل، َٔطووق نٔووخَّ 

 :حنٌ٘ طلٍَ يٍ ٓٛطَس عقهّ حنًغٛذ

  !كخًرش -
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 -( الحلبً) -

ٔق  أيخو ؿٔي ُٔؿظّ حنُخثى عهٗ حنًقعوي رعوي أٌ كٔوى أيوَِ، 

ٔفٓى يخ عهٛوّ فعهوّ، رعوي ىقوخثق كًوم حرُوّ حنوٌ٘ هٔوَ َٜو  َُٔوّ 

رٛٔووَ، ػووى ٟٔووعّ فووٙ قوويٍ َلخٓووٙ كزٛووَ ٚٔووظقَ فووٕق حنُقووٕٕ حنظووٙ 

ٍٓووًٓخ يُووٌ قهٛووم، َٔووِع عُووّ ػٛخرووّ حنٕحٓووعش، ػووى عووخى انووٗ ُٔؿظووّ 

 .حنُخثًش فٙ آنٛش َٔقهٓخ فٙ ٍفق انٗ حنََٔٚ

حنً٘وولًٕ عُووق  رخنُٜووم أك٠ووَ ٓووكُٛخ يووٍ حنًطووزن، ٔاليووْ

ُٔؿظّ رٛي ػخرظش ٔعقم غَٛ يٕؿٕى؛ عقم ال ٚسكَ اال ربَقخً حنًٔظقزم 

يوٍ  ٔٚلخٔل َٔٛخٌ حنًخٟٙ، ػى أهٌ ٚغٔم رخنييخء حنظوٙ طٔوٛم روز٢ء

ََٜم حنٔوكٍٛ، ٔطَكٓوخ عهوٗ ا١وخٍ حنُخفوٌس كوٙ طـو  حنوييخء،  ٍقزظٓخ

 .ٔؿهْ ٚٔظعٛي نقخءِ حنؼخَٙ ي  ٛخكذ حنعزخءس حنٕٔىحء

نًقخرهوش ٔعوَف أٌ فوٙ طُسٛوٌ أٔحيوَِ نقي آيٍ رقيٍحطّ فٙ طهوك ح

 َٙ ٔفٙ َسْ حنٕقوض حنًلخفذوش عهوٗ ١سهوّ حنوٌ٘  ،يٍ "ئعي" حنوي

يٍ حنًوٕص، ٔال يُقوٌ  نى ٕٚني، أيخ حرُّ "يلًٕى" فٕٓ عهٗ ٗسخ كسَسٍ 

نّ؛ نٌح فهًٛض اٌ كخٌ فٙ يٕطّ َـخس َلهّٛ، اٌ كخٌ فٙ حنظ٠ولٛش روّ 

قٕنوّ، ْٔوخ ْوٕ ُٚظذوَ يوخ ٚـوذ  ٍَ ِقوكٛخس نهـًٛو ، طهقوٗ حنظعهًٛوخص ٔنُ 

، ٔعقم ٗخٍى، ٔقهذ ٟخل ٍٔ  .رـٔي هخ
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ح، فهًوخ ٚعهى أَّ ٚلًم عذء ريحٚش كم ًنوك، نكُوّ نوى ٚوزوَ أكويً 

ّ ًٔ حنٔوُٕحص حنوؼيع رًوَٝ ع٠وخل كوخٍ فٛوّ حَل١زوخء، حرُُ  ٛٛذَ أُ 

َٜلّ حنزعٞ رخنٌْخد َلكي حنٕ٘ٛم، ٍفٞ فٙ حنزيحٚش، نكُوّ حالروٍ 

ش أعوٕحو، ػوى ٍٟون ٔوهًيٍ  قَدحنٌ٘ ٍُق رّ رعي حَقطخع ىحو يخ ٚ

ن٠غ٢ ُٔؿظّ كًُٛخ َُٜلض رًؼم يوخ َُٜوق روّ ٔٓوؤل عوٍ أكويْى، 

 ."كظٗ حٓظيل عهٗ حن٘ٛن "ئعي

ٔؿهْ رعٞ حنٕقض ي  حنطسم حنٌ٘ ال  ،أطخِ "ئعي" رعي فظَس

رعويْخ خ، أهزوَْى ٚٔظـٛذ َل٘ يئػَ هخٍؿٙ، ٍغوى أَوّ كوخٌ ١زٛعًٛو

الرووٍ، ػووى أعطووخْى ٗ حنوواأٌ حَلو ئوولٍٕس ٔربَـخرٓووخ حَظقووم حنٔوولَ 

رعووٞ حنزوووٍٕ ١ٔهووذ يووٍ حَلو أٌ طًووأل حن٘ووقش كخيهووش رَحثلووش ًنووك 

 .حنزوٍٕ

 ٍٍ ٔأهزووَِ أٌ حنٕنووي نووٍ ٚعووٖٛ  ،قٜووٙ حَظووؤٖ رووخَلد فووٙ ٍكوو

خ نوّ كٛوغ ٚٔوظطٛ  يظخرعظوّ عوٍ ، ٔٚـذ عهٛوّ أٌ ٚوٕفَ ئوكًُ ١ًٕٚي 

  .كؼذ، ٌْٔح يخ قي كخٌ

حنًقخرهوش يٍ "عًَحٌ" ٛخكذ حنزٛض حن٘قش "فَغهٙ" حٓظؤؿَ 

عهووٗ َسقظووّ ٔيُلٓووخ نه٘ووٛن "ئووعي"، ٔحنلووق ٚقووخل فووَغى يووخ ٚسعهووّ 

 ُٗ حنطسم ٔعخى كًخ كوخٌ، اال أَوّ كوٙ  َٙ سِ "ئعي" ٔٚقٕنّ يٍ كسَ، قي 

 .ٜٚم نظهك حنُظٛـش كه  "فَغهٙ" ؿم يخ ًٚهك يٍ يخل
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عووَف "فَغهووٙ" حنلقٛقووش رعووي فووٕحص حَلٔحٌ؛ رعووي أٌ طٔووزذ 

فَؽ"،  ٕفخهظخٍ ؿخَذ حن٘ٛن "أر"عًَحٌ"،  "ئعي" فٙ ٔفخس حنًعهى

ح أَووّ حنٔووزذ فووٙ اك٠ووخٍ ْووٌح حنًهعووٌٕ انووٗ حنلووٙ.. ٔنووى ٚوزووَ أكوويً 

حٓظسخق يٍ ًكَٚخطّ حنظوٙ ىفُوض يو  "عًوَحٌ" فوٙ قزوَِ، ٔال ٚعهًٓوخ 

حٌٜ غٛووَ ُٔؿظووّ؛ ُٔؿظووّ حنظووٙ طلًووم فووٙ أك٘ووخثٓخ حنطسووم حنَحروو ، 

 ٔٚعٖٛ. ٔحنٌ٘ ٓٛسعم أ٘ ٗٙء كظٗ ٕٚني

ٔقووي عهووى أٌ حنٕقووض قووي كووخٌ، فؤهووٌ  َذووَ انووٗ حرُووّ حنًووَٚٞ

  .حنٔكٍٛ ٔحقظَد يُّ ْٕٔ ٚظهٕ يخ عهًّ اٚخِ ًٔ حنعزخءس حنٕٔىحء
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 -( سعٍذ) -

أكم حنُٔخء كخًروخص؟! كظوٗ ٔاٌ حهظهسوض أؿُخٓوٓى!" ْوٌح يوخ "

"ؿًٛهوش"، نكُوّ رعوي أٌ فوظق ٗ نواقخنّ "ٓعٛي" فوٙ َسٔوّ ْٔوٕ ٚظطهو  

حَلهوَٖ، فوي ٚٔوظطٛ  أٌ ٚعوَف فوٛى عُٛٛوّ طيٗوض قويٍحص كٕحٓوّ 

طسكَ، أٔ رى ط٘عَ، كوم يوخ ٚقويٍ عهٛوّ ْوٕ قوَحءس َذَحطٓوخ ٔٔؿٓٓوخ؛ 

ٍُ  ُّ هظْ ٔؿٓٓخ حنٌ٘ قزَّ   .فٙ ؿخَزّ حَلَٚٔ حنُخ

ر٠ٛخء حنزَ٘س، عُٛخْخ رُٛظخٌ ٔحٓعظخٌ طغطًٛٓخ أْيحد كؼٛسش، 

ٔهٜهش حن٘عَ حنظٙ طهٕف يٍ طلض كـخرٓوخ ٓوٕىحء َخعًوش، يظُخٓوقش 

خ كًوخ ٍآْوخ فوٙ كهًوّ، روم أؿًوم، ٔعوَف حٌٜ نوَى كوخٌ . طًخيً حنقٕحو.

أٌ ٚغوٞ حنطوَف حنوٌ٘   ْ خ فٙ حنذيو، نوى ٚٔوظطِ ؿخَذ ٔؿٓٓخ يوظزجً 

 ًَ ح عُٓوخ، فقوي كوم كٕحٓوّ ٔقيٍحطوّ ٔطعهوق كوم يوخ فٛوّ رًوخ طلٍَ أهٛ

ٚظطهوو  انٛووّ، أٍحى أٌ ٚغووٕٙ فووٙ عُٛٛٓووخ، أٔ أٌ ٚهقووٗ َسٔووّ طلووض 

ظوّ فٛوك يوٍ ٓوٕء، نكُوك يوٍ أٔكوٗ قيًٚٓخ ٔٚقٕل "ٓخيلُٙ نًوخ ظُُ

َّٙ ا  ".رٌنك ن

ظٍ أَّ َيهَك حنيَٛخ ٔيخ فٛٓخ، فؤيخيّ حنِٔؿش حنٜوخنلش حنـًٛهوش 

اًح يووخ طغخٟووٗ عووٍ حنلووَق حنٜووغَٛ حنووٌ٘ ٚووٍِٚ ٛوويغٓخ حَلٚٔووَ، 

ٔحنًخل نٍ ٚلظخؽ انّٛ فًٛخ ْٕ قخىو، ٔنى ٚلظـّ يٍ قزوم، أيوخ حنٔوهطش 

 .ّٛ كٙ ٚلقق قيٍِفٔظؤطّٛ ٍحكعش فٙ حنًٔظقزم حنقَٚذ؛ ٓظؤط
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١خفووض كٕنًٓووخ قطعووخٌ يووٍ حنٔووعخىس طٜوويف رؤعووٌد حَلنلووخٌ، 

ٔطٍِٚ حنغَفش حنظٙ أكْ أَٓخ قَٜ ٍكذ رخَلٟوٕحء حنًظيحههوش حنظوٙ 

طعكْ ًح  حنلسم حنٌ٘ ٚلّٛٛ أع٠خإِ حنيحههٛوش، ٔال ٚٔوظطٛ  رٔوزذ 

يخ ْٕ فّٛ أٌ ٚ٘عَ رًخ ط٘عَ روّ أٔ كظوٗ ٚسكوَ فوٙ ًنوك، فقوي أَٔوظّ 

ََّ طهووك حنهلذووخص   "ٍَووخ"، ٔ"أنطووخف"، ٔ"فَٚووي"، ٔنعُظووّ، ٔكووم يووخ يوو

 َُ   .ِ يٍ طهك حنهلذش حنظٙ حَظ٘ض عُٛخِ رَإٚظٓخرّ.. نقي ريأ عً

هًٔووووش يووووٍ ٚيٚووووّ قزهووووش أٔ رٍ أَووووّ ٚٔووووظطٛ  أٌ ٚزَثٓووووخ رقوووويَّ 

 َِ حنظُسٛوٌ، فًوي ٚويِ ٚزغوٙ رٓوخ  حنًزخٍكظٍٛ، ٔقوي رويأص حنسكوَس طؤهوٌ كٛو

ٍٚ ؿعهوّ ًٚظُو  عوٍ ًنوك حَلروٕ ييئش حنلَق حنٜغَٛ، نكوٍ ىهوٕلَ 

، رخٍكض حَلو ُْٔؤص، رًُٛوخ حٛوطُ  "فَٚوي" خيٕٟعٓٗ نأٚعٛي ٚيِ 

 :خ ٔقخل ْٕٔ ٚـهْٔؿٓخ غخٟزً 

 !نَى نى طقم يٍ حنزيحٚش أَك نٔض أعًٗ؟ -

 .حنًٕٟٕع ١ٕٚم ٔيعقي رعٞ حن٘ٙء -

ؿهٔووخ يعًٓووخ ٔقووي حَظقهووض عووئٖ حنٔووعخىس انووٗ حَلٓووَس كخيهووش، 

ٛوُٛٛش عهٛٓوخ أقويحف حن٘وَرخص، قوييٓخ نلق رًٓخ "أكًي" ْٕٔ ٚلًوم 

  ..نٕحنيّٚ ٔنِٔؿٙ حنًٔظقزم؛ أهظّ ٔأهّٛ حنـيٚي
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نْٕهوووش أكوووْ أَوووّ غَٚوووذ، فوووٌنك نوووْٛ عخنًوووّ، نوووى ٚظعوووٕى 

عهووووٗ طهووووك حَليووووخَٙ حنظووووٙ طُٔووووخد يووووٍ حنعقووووٕل ٔحنقهووووٕد كٕنووووّ، 

ٔطُٔووخد يعٓووخ ٓووعخىطّ نظكووٌٕ طهووك حنً٘ووخعَ ْخنووش ٟووٕثٛش طووظألَل 

 .كٕنٓى

 !ٌ طَحَٙ قزٛلشال طعهى كى ه٘ٛض أ- 

أؿًوووم يوووٍ ٍأص عُٛوووٙ، ٔقوووي ٍأص عُٛوووٙ  خ ال طعهًوووٍٛ، نكُوووكِ كقًووو -

 حنكؼَٛحص.. يظٗ حنِٔحؽ ٚخ عًٙ؟

ض حنكهًش "فَٚي"، في اهٕس نّ، ٔال ٚوظه٢ رخنُخّ نًٛٔ  أ١َرَ 

طهك حنكهًش، ؿم يخ ٚسعهّ غٛوَ عًهوّ ٔحالْظًوخو رؤٓوَطّ ُٚوخٍسُ ٔحنويس 

عٛي" ًح كٔذ َٔٔذ، ٚقخرم ُٔؿظّ ٕٚو حنـًعش، كى طًُٗ نٕ كخٌ "ٓ

ٔحنيٚووّ ٔأٓووَطّ ٔٚووِىحى رووٌنك حطٔووخع ىحثووَس يعخٍفووّ حنؼقووخص، نكُووّ 

 .فٕٓ يؼهّ أٔ ْكٌح َٚحِ ،َٟٚٗ رّ

 كٛ  كيع ٌْح؟- 

ٓؤل َْٕٔٚ٘ٛ انٗ حنلوَق، فهوى طوـوم أٔ طُذوَ انوٗ حَلٍٝ 

 :رم ػزظض َذَْخ عهّٛ ٔقخنض

ِٔ عُييخ طُ  -  .نٙ أٔال، فؤَض نى طٜخٍكُٙ َُ س



  

  
 
229 

عُّٛٛ ْٕٔ ٚزظٔى فٙ ٍٟوخ، ٚلٔوذ أٌ ُٔؿوش حنوٕنٙ أغًٞ 

ٔطُسوٌ يوخ ٚطهوذ ربٗوخٍس يوٍ عُٛٛوّ قزوم  ،ٚـذ أٌ ططٛعّ فٙ كم أيَ

ٚظكهى، نكُّ أكذَّ ًنك حنس٠ٕل، ٔطهك حنقٕس حنَٔكٛش حنظٙ طًظوخُ رٓوخ، 

"ٓظكٌٕ ُٔؿوش ٛوخنلش يُخٓوزش ٍغوى نٔوخَٓخ" ْكوٌح قوخل فوٙ َسٔوّ، 

حَْس أىٍ  ي٘خعَْى ًْٔٔخص ٔرًُٛخ ٚطسٕ رٍٛ رٔخطٍٛ حنًٔظقزم حنِ

 ٍٍ طظوؤؿؾ رٕقوٕى حنلقوي  أَسٔٓى ًٟٔخثَْى، نكُّ ٗعَ ركًٍي ٚ٘ظعم رُخ

طهسق ؿخَزّ حَلَٚٔ، نقي َٔٙ فٙ غًَس فَكظّ طٕحؿي حَلَؼٗ حَلهَٖ، 

 .١زٛعظّٗ نافظق عُّٛٛ فعخى كم ٗٙء 

، ١هووذ يووٍ ٔحنوويْخ أٌ ٚظَكًٓووخ رًسَىًْووخ كووٙ ٚظلوويػخ قهووًٛي 

ظوّ ٔحرُوّ روخنؤَؽ ٔهوَؽ ههسًٓوخ، ٔفوٙ فخٓظـخد حَلد ٔأيوَ ُٔؿ

خ يوٍ حنزوخد، فقوي كخَوخ ٚو٘وٛخٌ يوخ قوي قَٚزًو خطهك حنًَس نى ٚق  أكويًْ

طقٕنّ "ؿًٛهوش"، ٔقوي كويع يوخ قويٍحِ، فزًـوَى أٌ قخنوض "ي٘وْٕش"، 

ٟٔعض حَلو ٚيْخ عهٗ فًٓخ، ٔٗعَ ٔحنيْخ رغٜوش فوٙ كهقوّ ٟٔوٛق 

 .ٗفٙ ٛيٍِ، نكٍ حٌٜ قي ٓخٍص حَليٍٕ أف٠م يًخ َُٚطـ

نَى قهِض ًنك؟! أَض نٔض ي٘ي.. أٍؿٕ أال أًٓ  طهك حنكهًش يُك يَس  -

 .أهَٖ

 :َذَص فٙ هـم انٗ رخد حنغَفش حنًسظٕف ٔقخنض

 .خجً أََض ال طعهى ٗٛ -
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أيوخ أَوض فوي ٚكسٛوك يوخ  ،أٌ أعهى، ٚكسُٛٙ يخ ٍأٚظوّ رعُٛوٙٔال أٍٚي  -

 !ٍأٚظِّ أٔ ًٓعظِّ، أنْٛ كٌنك؟

ٔنٍ طَٟٗ ٕٖٓ رخنلقٛقش كخيهش،  ،رخنسعم نى طكظ  رًخ عَفظّ

فقٚ عهٗ ًٓعٓخ كوم ٗوٙء، أهزَْوخ عوٍ يخٟوّٛ ٔأٓوَطّ، ٟٔوق 

ُٓووَق يُووّ  حنٕقووض ْٔووٕ ٚظلوويع رووي  نٓووخ يووخًح قٜووي رًووَٝ عُٛٛووّ، 

حَقطووخع أٔ هـووم، أيووخ ْووٙ فظُٜووض فووٙ ىْ٘ووش، ٔطلووخٔل أٌ طٜوويق 

 :َزَس حنؼقش فٙ كيٚؼّ، ٔرعي أٌ حَظٓٗ يٍ حنًخٟٙ ٓؤنظّ

  عٍُٛٛ؟ٔكٛ  كُض طَٖ ري -

 ًَ ح حنٔوووزذ ْوووٕ كظوووٗ حٌٜ ال ٚعوووَف كٛووو ، ٔاٌ أىٍ  أهٛووو

 :فقخل نٓخ

فقزوووم هللا  ،ٔطزوووَأص يوووٍ قوووٕيٙ ،عهوووٗ ًَوووٕرٙ َٔوووييضُ  نقوووي طزوووضُ  -

 ًَ روووووووخَْ، يُلُوووووووٙ هللا  ح.. ُٚظذََوووووووٙ ئوووووووظقزمٌ ٔعٕٟوووووووُٙ هٛووووووو

كٕحٓووووٙ طعًووووم  يووووٍ حنقوووويٍحص، فكووووم   َلٓووووظطٛ  طلقٛقووووّ حنعيٚوووويَ 

رٜوووٍٕس هخٍقوووش نهطزٛعوووش، أيٛوووِ يوووٍ هووويل أَسوووٙ حنً٘وووخعَ، ٔيوووٍ 

هووووويل ؿهوووووي٘ حٟوووووطَحرخص حنـٔوووووي ٔحنلوووووَحٍس حنًُزعؼوووووش يُوووووّ، 

ٔكوووووؤَُٙ ع٘وووووَٛس يوووووٍ حنلٕٛحَوووووخص ًحص حنلوووووٕحّ حنقٕٚوووووش، نكوووووٍ 

 .كٕحٓٙ طهك ال طعًم ركسخءس اًح حٓظوييض عُٛٙ
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 نى ٚغهق عُٛٛوّ، كٛوغ أٍحى أٌ ٚظوَ  نٓوخ حنٕقوض نظٔوظٕعذ يوخ

قخنّ، ػى طَكٓخ ٔؿهْ ي  أرٛٓخ فٙ حنوخٍؽ ٚظسقخٌ عهوٗ يوخ ٚٔوًق روّ 

حنٕٟ ، نوى ٚكهسوّ "فَٚوي" يوخ قوي ٚسوٕق ١خقظوّ، فٔٛعٛ٘وخٌ فوٙ حن٘وقش 

حنًقخرهش، ٔأهزَِ "ٓعٛي" أَّ ُٚظذَِ ئظقزم رخَْ ىًَٔخ طٕٟٛق ٌْح 

 .حنًٔظقزم، ٔقي حٓظعـم حالََٜحف كٙ ٚٔظعي الٓظقزخل هخنظّ

حنوخٍؽ ٟٔ  ٚيِ عهٗ ؿٛزّ كٛوغ ٚوسوٙ ْٕٔ فٙ ١َٚقّ انٗ 

 ًٍ أو أٌ  َٛووشً ح، ٚظٔووخءل ْووم ٓووَٛطيٚٓخ ػخحنعٜووخرش حنظووٙ الُيظووّ ٗووٕٓ

  أيَْخ قي حَظٓٗ نألري.

ٔقزوم أٌ ٚسظلوّ ٓوً  هطوٕحص أكويْى،  ٗقظّ، رخدٗ نأٛم 

 فُذَ انٗ ًُّٚٛ كٛغ حنيٍؽ فبً رَؿم فٙ َٓخٚش حنعقوي حنَحرو ، َلٛوم

طوٛقٍ أَوّ ٍآِ يوٍ قزوم ٔكوخٔل أٌ ١ٕٚم ٔٓوٛى حنٕؿوّ يزظٔوى حنؼغوَ، 

ٚظٌكَ أٍٚ ًنك ه٘وٛشً أٌ ٚكوٌٕ ْوٌح حنَؿوم يوٍ رقخٚوخ حنًخٟوٙ، ٔقوي 

 حنَؿم: رخىنّ حنُذَ فٙ ف٠ٕل ْٕٔ ٜٚعي، ٔيخ اٌ ٔق  اُحءِ قخل

 !اَّ أَض اًٌ -

نى ٚسٓى يخًح قٜي رٌنك، فًي ٚويِ ٜٚوخفلّ ْٔوٕ ٚ٘وعَ رلخؿوش 

نٛوويحٌ أ١زووق ٔقزووم أٌ طووظييْ ح ،ُيهلووش نسووٞ غًووٕٝ ْووٌح حنَؿووم

 .خٌ نقيٍحطّؿسُّٛ ٔأ١هق حنعُ
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ٔنهًَس حَلٔنٗ ٚلويع ْوٌح يعوّ، فقوي كوخٌ ٍأٓوّ كآنوش عوَٝ 

ٍٝ ال ٚعهى عُّ ٗٛجً  خ؛ ىحههٛش َٖٚ يٍ هينّ ًٔٚٔ  يقظطسخص يٍ يخ

ًُ ٍأٖ ٍؿًي  ح ًح ْٛجش يَٚزش َٔذَحص يوٛسش ٚـهْ عهٗ ََٓٚ  عـٕ

 :ْخئخ ؿٕحٍ ١سم ال ٚظـخُٔ حَلعٕحو حنؼيػش ٔٚقٕل فٙ أًَّ

ٍَ نى " ال  أَوض طُخٟوم كوٙ ، فٙ يؼوم قٕطوك حنَٔكٛوشق٢ ١سًي  أ

 ٞ".رًُٛخ ٚذٍ حَلكًقخٌ أَك يَٚ ،ٚظًكٍ أكيْى يُك

خ كً٘ٓي َٚحِ حنًَإ يٍ َخفٌس حنقطخٍ، ػوى يَص حنٍٜٕس َٓٚعً 

أرطووؤص عهووٗ َسووْ حنغَفووش َٔسووْ حن٘وٜووٍٛ نكووٍ حنطسووم قووي حُىحى 

 :عًَِ فًْٓ حنعـُٕ

ٓؤٟو  فووٙ  ،حرُوٙ فٔووؤؿعهك يوٍ ىيووٙٔاٌ نوى طكووٍ ٓوظَػُٙ "

٠ولٙ رُطسظوٙ َٔيوٍ طلًهٓوخ يوٍ ُٚ   َ خػوى أؿعوم أرو ،ٍكى أيك َطسظٙ

 ."أؿهك.. يٍ أؿم أٌ طَٜٛ حرُٙ

أعوٕحو،  ٓوزعشفٙ طهك حنًَس كخٌ حنٜزٙ قي رهوغ يوخ ٚقوَد يوٍ 

ِْٚم حنـٔي، ٗخكذ حنٕؿّ، غخثَ حنعٍُٛٛ، ٚـهْ عهٗ ََِٓٚ كًٍ 

 :ًْذ عقهّ، فًْٓ حنَؿم

عزوغ رعقوٕنٓى ػوى ٔأ ،حنقَحرٍٛ رخًٓك، ٓؤًرق أ١سوخنٓىٓؤقيو "

 ".ٓظ٘ذ رُٛٓى طلض ٍعخٚش أعٕحَٙٔ ،أغٌٚك عهٗ هٕفٓى
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ؿَص حنٍٜٕ يَس أهَٖ فٙ عقم "ٓعٛي" انٗ أٌ طٕقسض فوٙ 

  ٟوى حنـٔي ٚق  عهٗ ؿؼوش حيوَأس رعوي أٌَسْ حنغَفش، فَأٖ ٍؿًي 

نوٗ ال رقَ رطُٓوخ، ٔأهوَؽ يُٓوخ ؿُُٛوخ فوٙ ٗوٍِٕٓ حَلَٔلَ عُقٓخ، ٔ

ٚظـخُٔ كـًوّ كـوى حنٛوي حنًقزٕٟوش، ػوى ًْوذ رخن٠ًوغش انوٗ ٛوزٙ 

ٗيٚي حنُلٕل عوخٍ٘ حنـٔوي َٚقوي فوٙ قويٍ َلخٓوٙ، ٟٔو  ٚويِ فوٕق 

 اال يٍ حنوييخء ٍأّ حنٜزٙ ػى عَٜ حن٠ًغش، ٔطـًي حنً٘ٓي كخيًي 

حنظٙ طظقطَ فٕق ٍأّ حنٜزٙ، ٔحنعـوُٕ حنوٌ٘ حقوظلى حنٜوٍٕس فـوؤس 

 :ٔقخلٍٔرض عهٗ ٍأّ حنٜزٙ حنيحيٙ 

 "حَٓٞ ٚخ رُٙ"

قخو حنٜوزٙ رعُٛوٍٛ يغ٠ًوظٍٛ ػوى طُوخٔل حنٔوكٍٛ يوٍ ٚوي أرٛوّ، 

ٔري ٓخرق اٌَحٍ حَٓخل عهّٛ رخنطعُوخص، ٔحَلد كظًؼوخل يوٍ ١وٍٛ، ال 

خ اال ٛذ حنييخء فوٙ كوم يكوخٌ، فخرظٔوى حنعـوُٕ فوٙ ٍٟوخ ٚسعم ٗٛجً 

  :ٔقخل

يَٛحػووك ٓووؤطَكّ نووك فووٙ ٗووقظٙ حنظووٙ نووٍ طسووظق اال رًـووٙء "

يهعٌٕ يٍ َٗحٍ حنُخّ، قي ٚكٌٕ ََٜٛ ، أٔ قَرخَوك حنوٌ٘ ٗوٚ 

 "رّ طلقق قيٍ 
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عُٛٛووّ ْٔووٕ ال ٚوويٍ٘ يووخ حنووٌ٘ كوويع أٔ ٚوويٍ  "ٓووعٛي" فووظق 

كقٛقش يخ ٍآِ، فهى ٚـي حن٘خد، َذَ انٗ ٚيِ حنظوٙ كخَوض طٜوخفلش فوٙ 

ًْووٕل أفقوويِ حنقوويٍس عهووٗ حنظسكٛووَ، ْووِ ٍأٓووّ ْٔووٕ ٚلووخٔل أٌ ٚ٘وولٌ 

ٌٍ ٔحق  ٔقويٍس ؿيٚويس أو ْوٙ عقهّ كٙ ٚظؤكي اٌ كخٌ يخ  يَ رّ يٌُ ػٕح

يـوَى أْٔووخو، ٔقزووم أٌ ٚلٔوى ٍأٚووّ ٓووً  حنٜوَحم ٜٚوويٍ يووٍ ٗووقش 

 "."فَٚي

أٓوووَع انوووٗ حنزوووخد ١َٔقوووّ فوووٙ عُووو ، طوووؤهَ "أكًوووي" فوووٙ 

 ًٍ خ ٚو٘وووٗ حنظسكٛوووَ فٛوووّ، ٔقوووي ح يقز٠ًوووفوووظق حنزوووخد يًوووخ أٍٔػوووّ ٗوووعٕ

ط٠ووووخع  هٕفووووّ كًُٛووووخ ٍأٖ ٗوووولٕد ٔؿووووّ "أكًووووي" َٔذَحطووووّ 

 :نّحنقهقش، فٔؤ

 يخًح ُْخ ؟ -

 ..... ٓقطض يٍ طهقخء َسٔٓخ ٔ"ؿًٛهش"آَخ  ،ال أىٍ٘ -

ٗ نوانى ًٚٓهوّ حنٕقوض نٛكًوم، روم أُحكوّ عوٍ ١َٚقوّ، ٔأٓوَع 

نيحهم ٔحنوٕف ٚهوظٓى أفكوخٍِ ٔٚوُٖٓ ٛويٍِ، ٍأٖ "فَٚوي" ٚلًهٓوخ ح

ٔههسّ "فخ١ًش" طزكٙ ْٔٙ طيعْٕخ أٌ طٔظٛقع أٔ طَى عهٛٓوخ، طوزعٓى 

فٕٟعٓخ "فَٚي" عهوٗ ٓوََٚ، ٔأهوَؽ ْخطسوّ يوٍ انٗ اكيٖ حنغَف 

 :"ؿٛزّ ُٕٚ٘ حالطٜخل رؤكيْى، فٔؤنّ "ٓعٛي

 !يخ حنٌ٘ كيع نٓخ؟ -
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  "ال َعَف، رعي أٌ ٍكهض ٓقطض ري كَح ... حًٛظٙ ٚخ "فخ١ًش -

ٛووَم فووٙ ُٔؿظووّ فلزٔووض ٛووٕطٓخ ال ىيٕعٓووخ حنظووٙ كووخىص 

طسٛٞ نظغَق حنغَفش، حنسظخس ال طٔوظـٛذ ال نٜوٕص أٔ نطوى أٔ رٜوم 

أٔ عطَ، فق٢ طظُسْ ٔقهزٓخ ٚيق، أغهق عُٛٛوّ نكوٍ حنلوخل حنظوٙ كوخٌ 

ًٛ ٗ نافٛٓخ نى طيعّ ٜٚم  خ رعي أٌ عهى أَوّ حنٔوزذ فًٛوخ ٗٙء، هٜٕ

 .ٚليع

 ؟!"َٗ حنعٍٛ ءأًكخٍ ىٍأٛخرظٓخ عُٛخ٘ ٔقي ٍىىص كٛ  "

ووطووَ  أرخْووخ ٚلوويع أكووي حَل١زووخء ْخطسًٛوو ًٓ خ انووٗ خ، ٔهووَؽ يظٕؿ

حن٘ووٛن "ٍؿووذ"، فووي أكووي غٛووَِ حٌٜ ٚٔووظطٛ  ئووخعيطّ، أٔ ْووٌح يووخ 

 .ظُّ

ٛيٍِ رعي أٌ أكْ أَّ هٌل َسّٔ ٔأًٖ يٍ ٔػوق فٛوّ،  ٟخق

خ ْٕٔ عخثٍ نعٍٛ؟!، كٛ  ٚكٌٕ ًح كَحيخص ٔرَكوخص كٛ  ٚكٌٕ ٔنًٛ 

ؿظووّ حنًٔووظقزهٛش؟! ْووم أعـزووّ ؿًخنٓووخ انووٗ ْووٌح حنلووي ٔقووي أٛووخد ُٔ

ُحنووض حَلٓووجهش  أغهووق رووخرٓى ههسووّ ٔيووخ ٓووٓخيّ حنًٔووًٕيش؟! خفطخنظٓوو

 :طعٜ  رعقهّ فبًح رّ ًٚٔ 

 !يخ رك؟ ،ٔني ٚخ "ٓعٛي" -
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حَظزّ انوٗ هخنظوّ حنظوٙ َٔوٛٓخ فوٙ غًوخٍ يوخ ٚلويع ٍٔكوذ رٓوخ 

 :قخثي رٜٕص ال كٛخس فّٛ أٔ طَكٛذ

  "."أنطخفأْي هخنش  -
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 -( بكز) -

 ًِ ح ٚظوووخر  فوووٙ هوووٕف طهوووك حنًوووَأس حنًوٛسوووش ْٔوووٙ ظوووم عوووخؿ

طهوووؾ حن٘وووقش يووو  رعوووٞ حإلٟوووخءس حنٜوووسَحء حنظوووٙ ؿعهظٓوووخ أقوووَد 

نٔوووخكَحص أٍٔٔروووخ فوووٙ حنعٜوووٍٕ حنٕٓوووطٗ قزوووم أٌ ط٘وووذ حنُووووخٍ 

فوووٙ أٍؿهٓوووٍ، رووويأ ؿٔووويِ َٚطـووو  ٔأ١َحفوووّ طظزخعوووي ٔطظقوووخٍد روووي 

"ٓووووعٛي" ٚظزعٓووووخ نهوووويحهم، ٓووووًٛخ رعووووي أٌ ٍأٖ  ٔال ،ٓووووٛطَس يُووووّ

أٟووووخء حنًٜووووزخف يووووٍ حنووووٍِ حنقَٚووووذ يووووٍ حنزووووخد، ٔيووووخ اٌ ٔقوووو  

 :رَِٜ عهٗ "ركَ" قخل

 .نقي َٔٛظك ،يعٌٍس ٚخ "ركَ" -

ٚعظوووٌٍ ْٔوووٕ ال ٚعُوووٙ ًنوووك، فقوووي نًوووق يُوووّ حنٕؿوووٕو، فظٕقووو  

أٌ أيوووَِ قوووي ك٘ووو ، نكُوووّ كًوووي هللا أَوووّ َٔوووٙ ٔطًُوووٗ نوووٕ ٚذوووم 

، اَووّ ٚووَٖ ٔال ٠ٚوو  كووٌنك كظووٗ ُٚـووٕ ٔٚسووَ يووٍ ُْووخ، نكووٍ يٓووًي 

عهوووٗ عُٛٛوووّ طهوووك حنعٜوووخرش أٔ ْوووٌِ حنُذوووخٍس حنٔوووٕىحء، كوووخٔل أٌ 

ٚزعووي رعقهووّ عووٍ أ٘ ٗووٙء ًٚووْ "ٓووعٛي"، كٛووغ آيووٍ أَووّ ٗووٛطخٌ 

ٚٔووووظطٛ  قووووَحءس حَلفكووووخٍ، فظووووخر  حنعـووووُٕ ْٔووووٙ طظسقووووي حنًكووووخٌ 

 .ٔكؤَٓخ طزلغ عٍ ٗٙء يخ
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ٌٍ ْخطسّ فسغَ فخِ فوٙ ىْ٘وش، نقوي رلوغ عُوّ فوٙ ؿٕٛروّ يُوٌ 

ًٔوقهٛم ك خ فهوى ٚـويِ، ٙ ٚٔوظُـي رؤكوي أٔ ٚؤهوٌ يوٍ ٟوٕء يٜوزخكّ قز

هزوّ، فؤهَؿوّ ٔحٌٜ ْٕ ٜٚيف يٍ ؿٛزّ رُغًش ٛخٍص حَلكذ انوٗ ق

  ٟٔٔعّ عهٗ أًَّ.

يليػوووّ ٔقهزوووّ ٚكوووخى ُٚسـوووَ يوووٍ طهوووك حنووويقخص ٗ نووواحٓوووظً  

 :ػى قخل ،حنًلًٕيش

 ".أَخ ي  "ٓعٛي" فٙ ٗقظّ.... ىقٛقظٍٛ ٔأكٌٕ أيخيك ٚخ "ٟٛخء -

حنٓخط  انٗ ؿٛزّ ْٕٔ ٚقٕل فٙ َِٓ "اٌ ٗوخء هللا"، ٔقوي أعخى 

ٗعَ روزعٞ حنؼقوش فًٛوخ قوخل، كٛوغ ٛوَف رًكخَوّ، كًوخ ٔؿوي حنويحف  

نَٛكووم يووٍ ىٌٔ أٌ ٚؼٛووَ ٗووكٕ  "ٓووعٛي"، اٌ نووى طكووٍ يؼووخٍس فووٙ 

حَلٓووخّ؛ نووٌح حٓووظؤًٌ فووٙ حالَٜووَحف رووؼيع كهًووخص فٓووِ "ٓووعٛي" 

ٔفظلوّ، ٔقزوم أٌ ٍأّٓ ري حكظَحع أٔ كهًخص، فظٕؿوّ ٛوٕد حنزوخد 

٠ٚ  قييّ حنَٖٛٔ فٙ حنوخٍؽ كيع يخ كخٌ ٚو٘خِ اً ٓوً  ٛوٕطٓخ 

 :ٚقٕل

 .ركَ" ٚخ رٍ "أيُٛش"، حَظذَ" -

طعهقض قييّ فٙ حنٕٓحء، ٔعقهّ ٚزلغ عٍ حنٔوزذ حنوٌ٘ ؿعهٓوخ 

ال أكووي ُْووخ ٚعهووى  ٔحنيطوّ؟!حٓووى طًُعوّ يووٍ حنَكٛووم، ػوى كٛوو  عَفووض 

 :"خل "ٓعٛيحًٓٓخ، طـًي عهٗ ًنك حنٕٟ  نهلذخص كظٗ ق
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 فَٛى طَٚيُّٚ ٚخ هخنش؟ -

عهووى ْٕٚووش حنًووَأس، طهووك حنظووٙ أٛووخرض "عهووٙ" رووخنوٕف عزووَ 

رٓوٌح حنٔوئحل  يَ عِ َٓو ْٔٙ طليػّ ري كـخد؟!يكخنًش ْخطسٛش، فًخ حنزخل 

ُحنووض قييووّ ال طُسووٌ أيووَ عقهووّ، طووؤرٗ  ٔطًُووٗ نووٕ ُٚ٘ووغيٌ عُووّ، ٔيووخ

ظطٛ  حنٓزووو١ٕ رٔووويو عهوووٗ حَلٍٝ، ٔٚووويِ يهظٜوووقش رخنزوووخد ال ٚٔووو

ارعخىْخ، نكوٍ نٔوخَّ كوَ ١هٛوق، أٍحى أٌ ٚٔوظوييّ فوٙ طكوَحٍ ٓوئحل 

نسلوض  نكُوّ ٗوعَ رٛوي طٕٟو  عهوٗ كظسوّ ٛوخكزظٓخ كوَحٍسٌ  ،"ٓعٛي"

َٕ عهوٗ حالنظسوخص اً عهوى أٌ طهوك ٚوي حنعـوُٕ، ٔال  يئهَس عُقّ، نى ٚقو

 .ٚيٍ٘ اٌ كخَض إٔٓأ أو حرٍ أهظٓخ

ٔؿٓوّ ٔكوخى حفظقي ٛويٍِ نهٓوٕحء ٔأكوْ أَوّ ٚوظُوق، ٔحكوظقٍ 

و ،ٚسقي طًخٓكّ ٔحطِحَوّ حنـٔوي٘ ًٛ خ رعوي أٌ قَروض ٗوسظٛٓخ يوٍ هٜٕ

أًَٛووّ ٔأهووٌص طًٓووْ ركهًووخص غَٚزووش نٓووخ ٔقوو  عـٛووذ عهووٗ َسٔووّ؛ 

كهًخص ٗعَ ْٕٔ ًٚٔعٓخ أَّ فٙ ٛلَحء قخكهش طَ٘ف عهٛٓخ ًْٗ 

ال طَكى، فخَٔخد حنعَق يٍ كم ئخو ؿهيِ، ٔظٍ أَّ ٚق  عهٗ ٌْح 

 .م ٔحنوخٍؽ يٌُ ٔنيحنٕٟ  حنًعهق رٍٛ حنيحه
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أ١هقض حنًَأس َٓحف كظسّ، ٔعخىص نًخ كخَض طسعهّ، فهى ُٚظذوَ 

أٔ أٌ أع٠خءِ نى طُظذَ، اً ٍأٖ قييّٛ طهظًٓخٌ حنيٍؽ فوٙ َٓوى، ٔنوى 

نكُّ نى ٚظٕق  أٔ ٚزطت يوٍ  ،ٚ٘عَ رُسّٔ اال رعي أٌ هَؽ يٍ حنزٛض

 .َٓعظّ

 ...يخًح ركَ"!"-

ٔنووى ٚكهوو  َسٔووّ ؿًهووش حنًعهووى "ٔكٛووي"، نووى ٚظٕقوو  نٛٔووً  

نووى ٚظٕقوو  اال أيووخو رووخد  ،ال ٚظووؤهَ َْٔرووّ خء حنُذووَ انٛووّ كووٙعُوو

يعَٟووووّ، طهسووووض ههسووووّ، فووووَأٖ حنًعهووووى َٚيقووووّ ريْ٘ووووش، نكُووووّ ال 

ٚٔووووظطٛ  حنلوووويٚغ أٔ حنظسٔووووَٛ، ٔرخنظؤكٛووووي ال ٚٔووووظطٛ  حالقظوووووَحد 

 .يٍ ًنك حنزٛض

ىهم يلهّ ْٕٔ ٚـس  عَقّ رًُخىٚم َخٔنٓخ نّ "ٟٛخء" ْٔوٕ 

يعوّ ٔيوخ  ٔٚٔؤنّ عًخ ٚليع ،ظٍِٕٓ يٌُ ريأ حنٕٛو ٚٔظسَٔ عٍ عيو

  حنٌ٘ ٚيفعّ نهَكٞ ْكٌح.

أٓجهش كؼَٛس نوى ٚـوذ أكويْخ، ؿهوْ ههو  يكظزوّ ْٔوٕ ٚظوُسْ 

رعًووق ٔقووي ٗووعَ أَووّ َـووخ يئقظووخ، فخن٘ووٛطخٌ نووٍ ٚظووَ  ٍٔحءِ ىالثووم، 

 .ْٕٔ حٌٜ حنينٛم حنٕكٛي، ٌْح اٌ نى طظكٍَ حنهعُش حنقيًٚش
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ٍؿذ"، ٔحنٌ٘ كخٌ يٍ حنًسظَٝ أٌ رعي ُْٛٓش طٌكَ حن٘ٛن "

و ًً خ فوٙ ٗوقش "ٓوعٛي" أٔ ٚعٕى يٍ عًهّ قزٛم حنذٓوَ، رخنظؤكٛوي كوخٌ َخث

خ فٙ أْٔخيّ رٍٛ ؿيٍحَٓخ حنهعُٛش، ١هذ يٍ "ٟٛخء" أٌ ٚل٠َ غخٍقً 

نّ قٕٓس، َٗرٓخ ٔقي ْيأص َسٔوّ ٔحٓوظكخَض ؿٕحَلوّ، ػوى كٔوى أيوَِ 

 .ٔهَؽ

ٙ ٚوزووَِ رًووخ كوو ،َخفووٌس "ٓووعٛي" ٚظسقووئْووٕ  ٗ حن٘ووٛنطٕؿووّ انوو

ّ يٍ كقخثق، نٍ ٚظليع يعّ فٙ حنزٛض ُٚخىس فٙ حنلَٙ، ٛناطٕٛم 

رووم ٓووٛطهذ يُووّ حنووٌْخد انووٗ أ٘ يكووخٌ ٔنووٛكٍ حنًعووَٝ أٔ كظووٗ 

  آيُخ. زٛض يٌُ طهك حنهلذش نى ٚعيْ حنًقٓٗ، فخنليٚغ فٙ ٌْح حن

خ نٍ ٜٚٛزّ ْٕٔ رٓوٌح حنقوَد يوٍ خ أٌ ٗٛجً ٔق  أيخو رخرّ يطجًُ 

حإلؿخرووش، اً ٚزووئ أٌ  ظووٗ كهووض ٚوويِ ٔٓووجى يووٍحن٘ووٛن، ١ووَق حنزووخد ك

أٔ غٛووَ يظٕحؿووي، أكووْ أَووّ ٔكٛووي فووٙ ٔكووَ حن٘ووٛطخٌ،  حن٘ووٛن َووخثى

 .ن٘ٛن فٙ حنٜزخفٗ حنافس٠م حنَٓد حٌٜ عهٗ أٌ ٚعٕى 

ٌْٔح يخ فعهّ، أٔ َٕٖ فعهّ، فقي حٓظٕقسّ حنًعهى "ٔكٛوي" ْٔوٕ 

ٔٓووؤنّ عًووخ ٚلوويع يعووّ ٔنووَى كووخٌ ٚووَكٞ يُووٌ قهٛووم، أؿخرووّ  ،هووخٍؽ

 ًَ ح، ٔحَٜووَف ركهًووخص ال قًٛووش نٓووخ أٔ يعُووٗ، ػووى طووَ  حنَؿووم كووخث

 ًَ ح حنٛوٕو َلَوّ يوَٚٞ، ًْٔوذ انوٗ نٛوزَ "ٟوٛخء" أَوّ ٓوَٛكم يزكو

 .يُِنّ ٚسكَ فًٛخ ٓٛسعم فٙ حنغي
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خ أغهق ْخطسّ، ٔغَٛ ػٛخرّ، ػى أنقٗ رـٔيِ عهٗ حنٔوََٚ، ٍحؿًٛو

ح، نكُّ نى ٚغًٞ نّ ؿسٍ، ذ فٙ َٕو عًٛق ٔال ٚٔظٛقع اال غيً أٌ ٚغٛ

كٛغ ْخؿًظّ حَلفكوخٍ ٔحنٓوٕحؿْ يوٍ كوم كويد ٔٛوٕد، ٔطًكُوض 

 .يُّ كٕحرْٛ حنٛقذش حنظٙ ال ٚٔظطٛ  ارعخىْخ عٍ يوٛهظّ

حنٕٛو اال حنسـَ، فقخو يٍ فوٍِٕ انوٗ حنلًوخو،  ٜمِّ طٌكَ أَّ نى ُٚ 

نووٗ ٓووََِٚ ْٔووٕ ٚووَىى طٕٟووؤ ػووى أَٓووٗ يووخ فخطووّ يووٍ ٛووهٕحص ٔعووخى ا

 .رعٞ حَلىعٛش ٔرعي قهٛم غخد فٙ حنُٕو
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 -( سعٍذ) -

فووظق نٓووخ حنزووخد ٔأٗووخٍ نٓووخ أٌ طوويهم ػووى ىهووم ههسٓووخ، فووٕؿت 

ري"ركَ" حنٌ٘ َّٔٛ ٔال ٚعَف كٛ  ٚعزَ نّ عٍ أٓوسّ، فهوى ٚكوٍ فوٙ 

كخل الثقش اً ٗوغم يوخ كويع نوي"ؿًٛهش" عقهوّ، ٍكوم "ركوَ" رعوي أٌ 

 : ػى قخنضٔعزؼض رؤعٜخرّ قهًٛي أٍعزظّ "أنطخف" 

 ."طهك حن٘قش غَٚزش ٚخ "ٓعٛي -

فقووي كووخٌ ٍأٓووّ ٔيووخ فٛووّ فووٙ حن٘ووقش  ،ٓووخ أٔ ُٚظزووّ نٓووخنووى ٚـزِ 

َٔوِل انوٗ حن٘وٛن "ٍؿوذ" ٚوزوَِ  ،حنًقخرهش، أهزَْخ أٌ طسعم حنيُو

رخرّ ٔنى ٚطَقّ، فخن٘ٛن ٓٛغ٠وذ أٗوي حنغ٠وذ ٗ نارًخ كخٌ، ٔٛم 

رٔوخكَس كظوٗ نوٕ كخَوض يوٍ ىيوّ، ْٔوٕ يوٍ يُّ اًح عهى أَوّ حٓوظعخٌ 

ح انوٗ ٗوقظّ ٔقوي عهوى يوخ عهٛوّ َٛف نه٘ٛن ركسَْى؛ نٌح طَحؿ  عخثويً 

 .فعهّ

 !ْم حَظٓٛض ٚخ هخنش؟ -

فقووي طٕؿووّ انووٗ  ،حأنقووٗ حنٔووئحل ٔنووى ٚكووٍ ُٚظذووَ اؿخرووش أٔ ٍىً 

حغظٔوم ٔؿعوم حنًوخء  ،ْذ رّ انٗ حنلًخوحنًطزن ٔحَظقٗ أكزَ قيٍ ًٔ

حنًظٔخق٢ يٍ ؿٔيِ ُٚٔخد فٙ حنقويٍ، ػوى أك٠وَ قوخٍٍٔس ريٓوظٛكٛش 

 .ٛذ فٛٓخ حنًخء
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حٍطوووويٖ ييرٔووووّ ٔهووووَؽ يظٕؿٓووووخ انووووٗ ٗووووقش "فَٚووووي" كووووٙ 

هخنظووّ طقوو  فووٙ حنٜووخنش ٔرٜوووَْخ  ٚعطووٛٓى ىٔحء "ؿًٛهووش"، فٕؿوويَ 

رخنزووخد، ايووخ أَٓووخ طٔووظطٛ  حنَإٚووش عزووَ حنزووخد أٔ ْووٙ طووَٖ  يعهووقٌ 

 عهّٛ. خخ هسًٛ ٗٛجً 

 !ٚخ هخنش! يخًح ُْخ ؟- 

نى طَى عهّٛ أٔ طعو٢ِ اٗوخٍس أَٓوخ ٓوًعظّ، فظٕؿوّ انٛٓوخ ٔيوخ اٌ 

طلَكض ٕٛد حنزوخد ْٔوٙ طوَىى "غٛوَ يعقوٕل.. كظٗ ٔق  قزخنظٓخ 

غَٛ يعقٕل"، فظلض حنزخد فٔقطض كخنـٕحل، أٓوَع انٛٓوخ فؤَقوٌ يوٍ 

؟!" عذخيٓخ حنٓ٘ش يخ ًٚكٍ اَقخًِ "أٌْح ٔقض يُخٓذ نًٕطك ٚوخ هخنوش

كًهٓخ ًْٔذ رٓخ انٗ غَفظّ، ٔكخٔل اٚقخظٓخ روي ؿوئٖ، ٚزوئ أَٓوخ 

نلقووض رووي"ؿًٛهش"، نكُٓووخ ًٔٔٚووّ يلٜووٌُٕ يووٍ حنعووٍٛ، ال ٚٔووظطٛ  

ٍ أٛووخرٓخ" ْكووٌح قوويٍ َيوو أكوويْى حنظووؤػَٛ فووٙ حٜهووَ، "رخنظؤكٛووي نٔووضُ 

ػى ٚعٕى نُٛذَ يوخًح ٚسعوم رًوخ  ،يخ أفٔيِ أٔاًل  ٜهقَ حَليَ، ٔقٍَ أٌ ُٚ 

 .فٔي يٍ طهقخء َسّٔ

ؿهووووووْ يوووووو  ٔحنوووووويْخ فعهووووووى أٌ حنطزٛووووووذ أهزووووووَْى أَووووووّ ال 

ٚٔووووظطٛ  ط٘وووووٛٚ كخنظٓووووخ، كًووووخ عووووَف أَٓووووخ أٛووووٛزض رُٕرووووش 

ٛوووَع روووي يقوووييخص أٔ أٓوووزخد، نوووى ٚ٘وووؤ أٌ ٚوٛووو  ٔحنووويْخ يُوووّ 

 :فؤعطخِ حنقخٍٍٔس ٔقخل
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هذ يوٍ "أو أكًوي" اٌ ٗخء هللا فٙ طهك حنقخٍٍٔس ٗسخء "ؿًٛهش"، ح١ -

خ ال ٚغٔوهّ أٌ طٜذ يلظٕٚخطٓخ عهٗ ؿٔي ؿًٛهش، ٔأال طظوَ  يٕٟوعً 

 .حنًخء

عهٛوووّ  ةَ َِ رعووي عُوووخء أقُعوووّ أٌ حنًوووخء يوووٍ رجوووَ ُيوووِو ٔقوووي قُووو

حنقوووَآٌ، أهوووٌ "فَٚوووي" حنقوووخٍٍٔس ًْٔوووذ نظُسٛوووٌ يوووخ ١هوووذ، فـهوووْ 

ح ٚهوووووٕو َسٔوووووّ؛ "حنوووووٕنٙ ال ٚلٔوووووي .. حنوووووٕنٙ ال "ٓوووووعٛي" ٗوووووخٍىً 

خ كخَوووض حَلٓوووزخد .. حنوووٕنٙ ال ٚكوووٌد ٔنوووٕ فوووٙ ٚٔووظعٍٛ رخنٔووولَس أًٚووو

كظووووٗ خ أٔ ٔنًٛوووو ًنووووك كٛخطووووّ .. رووووم حنًووووئيٍ ال ٚكووووٌد؛ نووووٌح نٔووووضُ 

 ."خ، اًَخ أَخ نعُش طً٘ٙ عهٗ قييٍٛيئيًُ 

قٍَ اٍؿخء حنظسكٛوَ ْوٌح حَليوَ انوٗ كوٍٛ ٗوسخء "ؿًٛهوش" فكوم 

ٗٙء ٓوٕحْخ ْوٍٛ، ٗوعَ أٌ حنويقخثق ال طًوَ ْٔوٕ ُٚظذوَ، ٚظًُوٗ أٌ 

ٚظوٛقٍ أَٓوخ حٓوظسخقض ٔٓوَٛكم روي ٍؿعوش، ْٔوخ قوي ًٚٔ  ٛوٕطٓخ أٔ 

 ًً ٞ حنٕقوض، ْٔوٌح يوخ خ، ظٍ أٌ طؤػَٛ حنًٛخِ ٚؤهٌ رعوؿخءِ أرْٕخ ٔحؿ

 ّ.أهزَ ٔحنيْخ ر

١سقخ ُٚظذَحٌ ٔكم ر٠عش ىقوخثق ٚويهم حَلد نٛظسقوي حَليوَ ػوى 

 خ، أهٌ ٚٔظعٛي يخ قخنوّ حن٘وٛن عوٍ قٜوش حنٜولخرٍٛٛٚعٕى أكؼَ ٔؿٕيً 

 ."ٓٓم"، ٔ"عخيَ" ٍٟٙ هللا عًُٓخ
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نقي ٗسٙ "ٓٓم" رعي أٌ فعهٕح يخ أيَْى رّ حنَٓوٕل ٛوهٗ هللا 

عهّٛ ٔٓهى، كٛغ أيَ "عخيَ" رخالغظٔخل ػى ١هوذ يًوٍ ٗوٓي حَليوَ 

أٌ ٜٚزٕح حنًخء حنوٌ٘ حغظٔوم روّ "عوخيَ" عهوٗ ؿٔوي "ٓوٓم"، نكوٍ 

 حن٘ٛن "ٍؿذ" نى ٌٚكَ حنسظَس حنظوٙ ق٠وخْخ "ٓوٓم" نٛظلقوق ٗوسخإِ؛

 .نٌح قخو ٔقي قٍَ أٌ ٚٔظعٍٛ رخن٘ٛن "ٍؿذ" ٔنٛكٍ يخ ٚكٌٕ

ظم ٚطَق رخرّ كظٗ فقي حَليم، ظٍ أٌ حن٘ٛن قي عهى يوخ فكوَ 

فّٛ ٔفعهوّ، فوبٌ كوخٌ ْوٕ َسٔوّ عهوٗ ًنوك حنقويٍ يوٍ حنوٌَٕد ٔحٜػوخو 

ن ٚعهى، ْٕٔ ٓخه٢ عهّٛ نًخ ري أٌ حن٘ٛ ُٔيُق يخ ُيُق يٍ قيٍحص، في

هخنظووّ كًووخ طَكٓووخ، ِْٚٓووخ فووي طظووؤػَ، عووخى انووٗ ٗووقظّ فٕؿووي  ،فعهووّ

 .ٚيعْٕخ في طٔظـٛذ

ٛووهٗ حنسـووَ ؿووٕحٍ هخنظووّ ٔىعووخ هللا نٓووخ ٔنووي"ؿًٛهش" أٌ ٚسووك 

حنكوَد عهوٗ هخنظوّ فٓوٙ طٔوظلق  نى ُٚسوكْ عًُٓخ حنكَد، ٔال رؤّ اٌ 

ًِ أكويًح، كوم يوخ فعهظوّ أَٓوخ  أكؼَ يٍ ٌْح، أيخ "ؿًٛهش" فهى طٌَذ أٔ طئ

 .ؿهٔض أيخو عُّٛٛ

َٔوخو عهوٗ  ، انٗ أٌ غهزوّ حنُعوخٌّح حنٕٟ  ١ًٕٚي ظم عهٗ ْ

 ًَ ح، فٕؿووي حَلٍٝ حنظووٙ حرظهووض رووييٕع حنلووٌِ ٔحنُوويو، حٓووظٛقع ظٓوو

 خ ْٙ، طَكٓخ ٔطٕؿّ انٗ "ؿًٛهش".هخنظّ كً
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١وووَق حنزوووخد  فسظلوووض نوووّ "فخ١ًوووش" رٕؿوووّ ئوووٕى ٔعُٛوووٍٛ 

 .غخثَطٍٛ ٚل٢ٛ رًٓخ ْخالص ٕٓىحء، فعهى أال ؿيٚي

ؿٕحٍ "ؿًٛهش" ٔأٌ ٚيعٕ هللا نٓخ، ١هذ يُٓخ أٌ ٜٚهٙ حنذَٓ 

  ..فزكض ْٔٙ طِٓ ٍأٓٓخ غَٛ قخىٍس عهٗ حنكيو

ٜٚهٙ ههسّ "أكًي"، ٔ"فخ١ًش" طٜهٙ فٙ غَفظٓخ، ٔ"فَٚي" 

 .ٜٚهٙ فٙ عًهّ، ٔؿًٛعٓى ٚيعٌٕ نٓخ هللا

يكغ يعًٓخ نزعٞ حنٕقض، ػى طٕؿّ انٗ حن٘وٛن "ٍؿوذ" ٔقوي 

، فٓوٕ يوٍ نوّ كوًي  عقي حنعِو عهٗ أال ٚعٕى يوٍ ىَٔوّ، ٚـوذ أٌ ٚـوي

 َِّ رخروّ، فٓوٕ  عُٛٛوّ أٔ يُعوّ، نوٍ ٚظوَ َ  أقُعّ أَّ قخىٍ عهٗ طلـٛى ٗو

 .عخى يٍ عًهّ ركم طؤكٛي

خ ٔكًخ حَليْ ٚطوَق حنزوخد رعُو  ٔال ٚـوي حٓوظـخرش أٔ ٛوٕطً 

نكُّ أكْ ر٘ٙء  ،ٕٚكٙ أٌ أكيْى رخنيحهم، هَؽ نٛٔؤل أكيْى عُّ

حنظٙ نى ٚطزقًٓخ يٌُ ٔأ١زق عُّٛٛ  ،غَٚذ، فعخى يَس أهَٖ انٗ رخرّ

حنًٕص حنظوٙ طسوٕف  ّ ٍحثلشُ أَسَ  قخرم ًنك حنَؿم عهٗ حنيٍؽ.. أُكًضْ 

يخ أىٍكّ؛ نوٌح ًْوذ  كٌدَ يٍ حن٘قش ٔحهظَقض هيٚخ ؿٔيِ، أٍحى أٌ ُٚ 

 :انٗ حنًعهى "ٔكٛي" حنٌ٘ فٕؿت رّ عهٗ ٌْح حنٕٟ  فٔؤنّ

 !أنٔض كسٛسًخ؟ ٓعٛي"!" -
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 .. ال، أٍٚي أٌ -

 .... أهزََٙ "نطسٙ" أَككٛ  ٌْح؟! نقي  -

، أٗعَ أٌ حن٘ٛن "ٍؿذ" أٛوخرّ يكؤَِ، ْوم  - َّٙ أٍؿٕ  أَٜض ان

 ؟َٔظطٛ  ىهٕل ٗقظّ ني١ًجُخٌ عهّٛ

، نكُوّ ٗوٍٕٓكويع يُوٌ طًخًيوخ خ يؼم ٌْح طٌكَ "ٔكٛي" أٌ ٗٛجً 

خ، فهوى ٚٔوزق نه٘وٛن نى ٕٚحفق يٍ أؿم ٌْح، رم َلَّ ٚ٘عَ رخنقهق أ٠ًٚو

ََ أٌ طغٛذ عٍ حنًٔـي، ْٕٔ نى  ُٓجم عُوّ أكؼوَ ئخء أيِْ يٌُ ٚ ٔ ،

يٍ يَس فهى ٚٔظط  حإلؿخروش، كًوخ أَوّ طوٌكَ أٌ "ركوَ" كوخٌ ٚسوَ يوٍ 

ح ٚطووخٍىِ، كووخٔل أٌ ٚزعووي طهووك حنذُووٌٕ يووٍ حنزٛووض أيووْ ٔكووؤٌ أكوويً 

ٍأّٓ، فخٓظغسَ ٍرّ ْٕٔ ٚظـّ ي  "ٓعٛي" انٗ حنيحهم.. أهوٌ ٚطوَق 

 .حنزخد فٙ قٕس طهٛق رّ

 .كيٌُ حنزخٍكش ٔأَخ أفعم ًن -

يو   َذَ انوٗ "ٓوعٛي" ػوى أهوٌ قوَحٍِ حنوٌ٘ أهوٌِ فوٙ حنٔوخرق 

 :ٔقخلرخد ٗقش "رطَّ"، 

 .نُكَٔ حنزخد -

ٚزظعيحٌ عيس هطٕحص ػى ُٚيفعخٌ ٕٛد حنزخد فوٙ قوٕس.. ىفعوش 

 .ػى ػخَٛش ػى ػخنؼش انٗ أٌ حَٓخٍ حنزخد أيخيًٓخ ٔٛخٍح فٙ حنيحهم
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 .ال انّ اال هللا.. ال انّ اال هللا -

ْخيويس قوي  حنًعهى رعي أٌ ٍأٖ ٗٛوّ ٔٛيٚقّ ؿؼوشً ْكٌح َٛم 

ؿسض ىيخإْخ، أيخ "ٓعٛي" فقي يخىص روّ حَلٍٝ، ٔأفوَ  كوم يوخ فوٙ 

 .يعيطّ
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 -( بكز) -

 ًَ ٗ نووافظٕٟووؤ ًْٔووذ  ،ح فووٙ ٓووخرقش ْووٙ حَلٔنووٗحٓووظٛقع فـوو

نًٔـي حنقَٚذ يٍ يُِنوّ ٜٚوهٙ، ٔرعوي أٌ فوَ  يوٍ حنٜويس ؿهوْ ح

ٗوؤَق حن٘ووًْ، عووخى انووٗ رٛظووّ ْٔووٕ فووٙ حنًٔووـي ٚقووَأ حنقووَآٌ كظووٗ 

ٚيعٕ هللا أٌ ٚهًّٓ حنقيٍس عهٗ حنؼزخص، ٔحنقٕس عهٗ يٕحؿٓوش "ٓوعٛي" 

 ،يعَكش ي  ٗٛطخٌ ال قزوم َلكوي روّ اًح يخ نِو حَليَ، فٕٓ ٓٛوٕٝ

 .ظم ٚيعٕ هللا ُٔٚخؿّٛ ْٕٔ ٍحقي عهٗ ََِٓٚ كظٗ غهزّ حنُعخّ

 ََّ حق، ٍأٖ ْٔوووٕ َوووخثى حن٘وووٛن "ٍؿوووذ" فوووٙ ؿهزوووخد أروووٛٞ رووو

أهزووَِ أَووّ ُٚظذووَِ فووٙ يُِنووّ ١ٔهووذ يُووّ أال ٚٛووؤّ، حٓووظٛقع قزٛووم ٔ

 ًَ ح، فوُٓٞ فوٙ َ٘وخ١ انوٗ حنلًوخو ٔطٕٟوؤ ٔحطـوّ انوٗ حنذَٓ ئظز٘و

ٔٚظسقوخ عهوٗ ١َٚقوش نهوويٙ  ،عًهّ كٙ ٜٚهٙ حنذٓوَ ههو  حن٘وٛن

 ".يٍ "ٓعٛي

خ أٔ ٚذٓوَ، ٓوؤل حنلوخؽ حَظٓض حنٜيس ٔنوى ُٜٚوِمّ حن٘وٛن ايخًيو

فعهى يُّ أٌ حن٘ٛن نى ِٜٚم فٙ حنًٔـي يٌُ  ،ّ"ٍأفض" حنٌ٘ أوَّ رخنُخ

ظَٓ حَليْ، هَؽ ْٕٔ ٚ٘عَ رخنقهق، فٌٓح ٓٛـزَِ أٌ ُٚسوٌ يوخ قخنوّ 

خ ٔٚوٌْذ انوٗ رٛظوّ؛ نوٌح طٕؿوّ انٛوّ غٛوَ عوخرت كَفًٛ فٙ حنًُخو حن٘ٛن 

رًقخرهووش "ٓووعٛي" يووٍ عووييٓخ، فقووي حَٜووذ ؿووم حْظًخيووّ ٔفكووَِ عهووٗ 

 .حنٜيس نٕٛيٍٛ يظظخنٍٛٛحنٔزذ حنٌ٘ يُ  حن٘ٛن يٍ حنؤَؽ انٗ 
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ظووم ٚطووَق رخرووّ نوويقخثق ١ٕٚهووش رووي ٍى أٔ حٓووظـخرش، فوووَؽ 

 :نهًعهى "ٔكٛي" ٚٔؤنّ عٍ حن٘ٛن، فزخىٍِ حٜهَ يظٔخثي

 !يخًح رك ٚخ "ركَ" طهك حَلٚخو؟ ٔيًخ كُض طَٓد أيْ؟ -

! ال ٗووٙء، فقوو٢ كُووض أكووخٔل أٌ أنلووق رعًٛووم ْووخو حَظذََووٙ أيووْ -

 "ٍؿذ" ٚخ يعهى؟، ْم ٍأٚض حن٘ٛن ١ًٕٚي 

ًْذ انوٗ حنًعوَٝ هخثوذ حنَؿوخ طهعوذ روّ حنذُوٌٕ، فهوى ٚوَِ 

أكي يٌُ أيْ، ٚعهى أٌ أقخٍد حن٘ٛن فٙ أٓو١ٕٛ، ٔأَوّ ال ٚٔوخفَ نٓوى 

 ًٍ ح، ْٕٔ ٚعظزوَ أْوم اال فٙ حنعٛيٍٚ فق٢، ٔال ٍِِٚٔ أكي يُٓى اال َخى

يوخ ًٚهوك، ٔٚعًوم  حنلٙ ٔٗزخرّ أَٓطّ حنظوٙ ٚلوخٔل أٌ ٚقويو نٓوى كومَّ 

  .خ رُٕحٍس حَلٔقخفيٕظسً 

عُوٕحٌ عًهوّ أٔ ٍقوى ْوخط  ٗ نواكخٔل فٙ ٓوخعظٍٛ حنٕٛوٕل 

  .ٚٔظطٛ  يٍ هينّ حال١ًجُخٌ عهّٛ نكُّ نى ٕٚفق

خ عًخ ٚليع فٙ حنوخٍؽ؛ غخثزً  ؿهْ هه  يكظزّ فٙ َٗٔى طخوٍ 

حنزعٞ ٚـَ٘ ٔحنزعٞ حٜهَ ٜٚٛق، ْٕٔ فٙ ٔحٍى آهوَ ال ٚٔوظطٛ  

نظووٙ ىفُٓووخ رووٍٛ ٚيٚووّ فهووى ٚـووي حنووؤَؽ يُووّ، رعووي رَْووش ٍفوو  ٍأٓووّ ح

  :"ٟٛخء"، ٔقزم أٌ ٚظٔخءل ًٓ  ٕٛص يئًٌ حنًٔـي
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ٚسُووٗ حنعزووي ٔٚزقووٗ هللا، طووٕفٙ انووٗ ٍكًووش هللا  ،ال انووّ اال هللا))

 ((حن٘ٛن "ٍؿذ يٍُٜٕ حنـزخنٙ" ٔحنزقخء ,

خ فووٙ فووِع فقووي حإلكٔووخّ رووخنِيٍ ٔيووخ كٕنووّ، ػووى حَووظسٞ ٔحقسًوو

أكوْ  ،رعي طكَحٍ حنًوئًٌ نهُعوٙ ٔحالٓوى غَٛ يٜيق يخ ًٓعّ كظٗ

َٕ  ،ٔهيٚوخ ٍأٓوّ ،ر٘هم ُٚظوخد ؿٔويِ عهوٗ فعوم ٗوٙء، ٔظوم  فهوى ٚقو

 ،ٍأٖ "ٟٛخء" ٚيهم عهٛوّ ْٔوٕ ٚزكوٙعهٗ ٔقسظّ حنٌحْهش طهك، كظٗ 

 "."ال، ال، ُْخ  ٗٙء هخ١ت.. نقي ُحٍَٙ ٔقخل اَّ ُٚظذََٙ

 يخًح كيع؟ -

 ".ظم حن٘ٛن "ٍؿذكًخ ًٓعض، نقي قُ  -

 !ظمقُ  -

 ... يٌُ قهٛمفٙ ٗقظّ يقظٕاًل ٔحنًعهى "ٔكٛي" نقي ٔؿيِ "ٓعٛي"  -

َسٔوّ نى ًٚٔ  رقٛش يخ قٛم، فقي حكظسٗ رخٓى "ٓعٛي"، فقوخل فوٙ 

ّ فقظهّ حنهعٍٛ"، ططخَٚ حنٍَ٘ يٍ عُّٛٛ "نقي حكظ٘  حن٘ٛن يخ حكظ٘سظُ 

 ًٓ خ عهٗ قييٍٛ رخنكوخى طلًيَوّ انوٗ كٛوغ ٚوِىكى حنُوخّ ٔهَؽ يظٕؿ

 .حنزٛضأيخو ييهم 
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 َّّ رٍٛ حَلؿٔخى كظٗ حٓظطخع رعي عُخء حنٕنوٕؽ يوٍ يويهم  حَي

حنزٛض ٔحنٕٕٛل انٗ ٗوقش حن٘وٛن، ْوىَّ رخنويهٕل نكُوّ حٛوطيو رـٔوي 

حنًعهوى "ٔكٛوي" حن٠وووى ٚٔوي حنزووخد ًُٔٚو  أ٘ ٗوووٚ يوٍ حنوويهٕل، 

ٔيوووخ اٌ ٔقعوووض عُٛوووخِ عهوووٗ "ركوووَ" ٔٔؿٓوووّ حنًًقظووو  قوووخل رٜوووٕص 

 :ٟعٛ  يزلٕف

 ..حنزقخء , ٚخ ٔني٘ -

 أٍٚ "ٓعٛي"؟ -

عَف يٍ كيٚؼّ حنٌ٘ ُٚقط  رٍٛ كم كهًظٍٛ رُ٘ٛؾ يكظوٕو أَوّ 

ٍٛ ١هوذ يُوّ "ٓوعٛي" فوظق حنزوخد ٔ"ٓعٛي" أٔل يٍ حكظ٘سخ حنٕفوخس كو

َلَّ ٚ٘وعَ روؤٌ حن٘وٛن نوْٛ عهوٗ يوخ ٚوَحو، ًكوَِ كويو  ؛١َٚقش رؤ٘

حنٕٟوعخٌ يظ٘وخرٓخٌ  ،ًخ كيع كٍٛ حكظُ٘سض ٔفوخس "رطوَّ"حنًعهى ر

قي ًُرق يٍ حَلًٌ نوألًٌ، ٍٔؿوخل حن٘و١َش فوٙ ١وَٚقٓى  اال أٌ حن٘ٛن

 .حٌٜ

خ كخَوض حنطَٚقوش أٔ ظم أًٚونى ٚلسم "ركَ" ركم ٌْح، فخن٘ٛن قي قُ 

حَلىحس، كم يخ ٚعُّٛ حٌٜ حنقخطم ٔيكخَّ؛ نٌح كٍَ ٓئحنّ رٜٕص عوخٍل 

 :غخٟذ، فؤؿخرّ أكي حنًظـًٍَٓٚ عُي حنًيهم

 .ْخ ْٕ -
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فعووخى "ركووَ" يووٍ فووٍِٕ رووُسْ قخنٓووخ ْٔووٕ ٚ٘ووَٛ انووٗ حنوووخٍؽ، 

ٔروَُص عؤَق ؿٔويِ  ،ّ قوي حُىحىحنطَٚقش َٔسْ حنعُخء، نكٍ غ٠زَ 

فٛٓخ ري ْٕحىس، ٔقي حَيػَ هٕفّ ٔطيٗٗ، ٔٛم انوٗ  حنيوُ  حنظٙ ٠ُٚنُ 

ٚظلوويع يوو   ،خ يووٍ ك٘ووك "عزوويِ"ٚقوو  قَٚزًووْيفووّ حنوووخٍؽ فٕؿوويِ 

 ."آيو" ٔ"ْٔيحٌ" ٔآهٍَٚ نى ًًِْٚٛخ فٙ كخنّ طهك

فَٛووش أف٠ووم يووٍ ْووٌِ، فخنقخطووم غخفووم حٌٜ ٕٔٚنٛووّ نووٍ ٚـووي 

 ءظَِٓ، ٔحنـًٛ  ي٘غٕل عُوّ غٛوَ يٜويقٍٛ يوخ كويع، طٕؿوّ روز٢

انٗ يلم حنـِحٍس حنوخنٙ اال يٍ حنهلٕو، ٔٓلذ أٔل ٓكٍٛ، ٔيخ اٌ 

َٞ حنأئك  غَٚزوش طٔوَ٘ فوٙ ؿٔويِ، قوي طكوٌٕ  كظٗ أكْ رقوٕسٍ  ًقز

كُوّ ال خ آهوَ، نخي٠ًوخ غقٕس حنؼؤٍ ٔحالَظقوخو، أٔ قوٕس حنغ٠وذ، أٔ ٗوٛجً 

 .نُٛٓٙ يخ عهّٛ فعهّيخ فٙ ٚيِ كسّٛ ٚٚٓظى رظسَٔٛ يٜيٍْخ، كٛغ 

كووم يووخ ًٚٓووّ حنسَٛووش حنظووٙ نووٍ طظكووٍَ؛ حنسَٛووش حنظووٙ ٚسٜووم 

رُٛٓخ ٔرُّٛ عٌَ٘ٔ هطٕس، قط  ٍر  حنًٔخفش فٙ ْئء كوٙ ال ٚؼٛوَ 

أٌ ٚظًخنووك َسٔووّ أكؼووَ يووٍ ْووٌح، فؤٗووَٓ   ْ حالٍطٛووخد، نكُووّ نووى ٚٔووظطِ 

خ نٛطعُوووّ يوووخ قووويٍ هللا أٌ حنٔوووكٍٛ ٔقطووو  حنوطوووٕحص حنًظزقٛوووش ٍك٠ًووو

 .ٚطعُّ
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 -( سعٍذ) -

عُٛٛوّ، كوخٔل أٌ ٚظعوَف  ّ قزومَ هَؽ يٍ ٗقش حن٘ٛن ٚزكٙ قهزُ 

عهٗ حنقخطم يٍ هيل يخ ًٚهك، فًِٛ ٍحثلش غَٛ ٍحثلش حنًٕص، نكُّ 

ال ٚٔووظطٛ  أٌ َٚىْووخ انووٗ ٛووخكزٓخ، ال ٚعووَف اٌ كووخٌ ًنووك رٔووزذ 

ٓووٕحء  ،خًَٕرووّ حنظووٙ أٟووعسظّ أو رٔووزذ حنًٜووخثذ حنظووٙ ٚظهقخْووخ طزخًعوو

 .خ فٙ رع٠ٓخ أو الأكخٌ ٓززً 

يوٍ روٍٛ أٛوخرعّ ٔال ٚهوٕ٘ حنيَٛخ حنظٙ ظٍ أَّ يهكٓوخ طظٔوَد 

ل أٔٗك يُزعّ ٚـو ، ال ٚويٍ٘ عهٗ ٗٙء، طظٔخق٢ فٕق ٍأّٓ ك٘ي

 .حنٕنٙ حنٌ٘ ًْذ أىٍحؽ حنَٚخف ٗحن٘ٛن أو ُٚع ٗأُٚع

 .كم يٍ عهٛٓخ فخٌ -

ٍىىطٓخ حنعـُٕ حنظٙ طٔوكٍ ههو  حنزوخد حنًقخروم ن٘وقش حن٘وٛن، 

 َِّ وو فٓوو َٓ ّ فووٙ أٓووٗ ٔطووَكى عهووٗ حن٘ووٛن، َذووَ كٕنووّ فٕؿووي حنُووخّ ٍأ

ٚظـًعٌٕ غَٛ يٜيقٍٛ، يُٓى يٍ أٍحى حنيهٕل نَٖٛ حن٘وٛن رعُٛٛوّ، 

ٍَّ  ٔيُٓى يٍ ظمَّ  "ٔكٛوي" طًخٓوك ٔأٍٓوم  حنًعهىَ  ٔحقسخ ري كَح ، نك

أكيْى انٗ قٔى حن١َ٘ش، ٔكخل رٍٛ حنقٕو ٔحن٘قش حنظٙ طلوٕ٘ حنـٔوي 

 .حنطخَْ حن٘ٓٛي حنٌ٘ قظم ِغٛهش
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 ١ٛوذ  يؼوم حن٘وٛن "ٍؿوذ"؟! ٍؿوًي يٍ ًح  حنٌ٘ ٚقظم ٍؿًي 

 ََ يُووّ يووخ ٚٔووٙء، ْووٌح يووخ قووَأِ فووٙ  أكوويٌ  حنقهووذ، َقووٙ حنٔووََٚس، نووى ٚوو

حنعٌٕٛ حنيحيعش، ٔحنٕؿِٕ حنٕحؿًش، ٗعَ أَوّ ٚوظُوق فووَؽ يوٍ ىٌٔ 

خ؟ كٛو  أٌ َٚى عهٗ حٓظسٔخٍ أكيْى، ٚٔؤنٌٕ؛ ْم حن٘ٛن قي يخص كقً 

ٜٚوطيو فوٙ ٓوَِٛ  ّ؟ يٍ ٌْح حنٌ٘ ٚـَإ؟.. ْٕٔ ْوخثىيخص؟ يٍ قظه

 .رٌٓح ًٔح 

هَؽ انٗ حن٘خٍع فظُسْ رعًق كٙ ٚٔظطٛ  حنظًخٓك فًٛوخ ْوٕ 

آٍص، فقووي عهووى أٌ طهووك ريحٚووش حنًٜووخثذ، ٔٚو٘ووٗ يووٍ حنقووخىو حَلٓووٕأَ، 

 ٌَّ َٝ  ٚ٘ووعَ أ  يووٍ ط٠ووٛق عهٛووّ ٔطلطووى عذخيووّ، ٔٚووَٖ ٓووٕٛاًل  حَلٍ

 .ًُٚعٓخ عُّ حٌٜ أكي ٍخ، ٔنٛزً  نٓذ طٜذ فٕق ٍأّٓ

قخرهوّ يوٍ  عوَف اَوّ حَظ٘هّ يٍ ٟٛخعّ ٔط٘وظض أفكوخٍِ ٗوخدٌ 

قزم، اَّ ًح  حن٘وخد ٛويٚق "ركوَ" حنوٌ٘ ؿوخء رخَلهزوخٍ يوٍ عًظوّ، 

ظم ٚليػّ ٔٚعيى يآػَ حن٘وٛن، ْٔوٕ يُٜوض روؤًٌ ٛوًخء، رعوي قهٛوم 

طـًوو  كٕنووّ "ْٔوويحٌ"، ٔ"عزوويِ"، ٔ"عهووٙ" ٔآهوؤٌَ ال ٚعووَفٓى 

رٕؿْٕٓى، ٔال َٚٚي أٌ ٚعَفٓى حٌٜ، حنكم ٚظليع فوٙ َسوْ حنٕقوض، 

ٍ ٚٔؤنّ عٍ ٓزذ يٕص حن٘ٛن، ٔيُٓى يوٍ يُٓى يٍ ٚظَكى، ٔيُٓى ي

 . أٌ ٚكذى كَِّٚزكٙ يلخٔاًل 
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ط٠ووٛق حنوويَٛخ عهٛووّ أكؼووَ ٔطووئٍ حنٔووًخء يووٍ فٕقووّ ْٔووٕ غٛووَ 

قخىٍ عهٗ حنليٚغ، غَٛ قخىٍ عهوٗ حإلَٜوخص، أٍحى أٌ ٜٚوَم فوٛٓى 

"أٌ كسٗ .. حٍكًٕح كَِٙ ٔحًٛظٕح"، نكُوّ ٛوخيض ٗوخٍى، انوٗ أٌ 

عُّٛٛ ٔقزوم أٌ ٚسظلًٓوخ ٗوعَ  ؿخءطّ ري يقييخص، فٙ نلذش أغًٞ

 ًٍ  .حرٌنك حنٌ٘ ٚظٔهم يٍ ههسّ ُٕٔٚ٘ غي

ظوووم يطزوووق حنعُٛوووٍٛ كوووٙ ٚووويٍ  كقٛقوووش يوووخ ٚلووويع، فعوووَف 

ْٕٚظووّ؛ "اَووّ "ركووَ"، نكووٍ يووخ حنووٌ٘ ٚيفعووّ نٛقظهُووٙ؟!" ظووم ُٚووزٖ 

رلٕحٓوووّ فوووٙ ؿٔوووي "ركوووَ" َٚٚوووي أٌ ٚعهوووى ىٔحفعوووّ، ٔقوووي عهًٓوووخ، 

، نكُووووّ ٍكووووذ ٔعهووووى أٌ ىٔحفعووووّ ظخنًووووش نووووى طقظووووَد يووووٍ حنلقٛقووووش

حن٘وووٛن فٌَٕروووّ طظـوووخُٔ ًنوووك ٔٚٔوووظلق  روووخنًٕص، اٌ نوووى ٚكوووٍ قخطووومَ 

 .حنًٕص

فوووٙ كهظوووّ حنـيٚووويس؛  "حنلهزوووٙ"ٚذوووٍ أَُوووٙ ىؿوووخل .. َٚحَوووٙ "

ح، ٓٛٔووطَ عهوووٗ عقووٕل حنُووخّ ٔٚعٛوووغ فووٙ حَلٍٝ فٔوووخىً  حي٘ووعًًٕ 

فٛلٜي حَل١سوخل ٔٚٔوَق حَلقوٕحص ٔٚلوَق حنزٛوٕص.. يوخ حنوٌ٘ ؿعهوّ 

نوى ًٚٓوّ كوم ًنوك، ٔنوى ، "؟!خ فوٙ َذوٌَِْح؟! أرعي أٌ كُض ٔنًٛو ٚذٍ

 ."ٚلسم رًخ ٚذُّ "ركَ
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ٔٚوَٚق حنُوخّ يوٍ  ،أْي رخنًٕص حنٌ٘ ٓوَٛٚلُٙ يوٍ حن٘وقخء"

نلذوش؛  ْٕٔ ُٚظذَ حنطعُوش حنُخفوٌس فوٙ أ٘ َٗ٘" ْكٌح قخل فٙ َسّٔ

حنطعُش حنظوٙ طوؤهَص عًوخ قويٍِ يوٍ ٔقوض، فعهوى أٌ حنُوخّ قوي ٓوهزظّ 

ح أيخيوّ، َذوَ ههسوّ فٕؿوي حنًٕص ٔحنَحكش.. فوظق عُٛٛوّ فهوى ٚـوي أكويً 

  هظسٌٕ كٕل "ركَ" حنٌ٘ َٜٚم فٛٓى.خ يٍ حنُخّ ٚؿًعً 

ٚظلوووَ  رٓوووى ًحص حنًٛوووٍٛ ًٔحص حنٛٔوووخٍ، ٔٚٔووولزٓى نأليوووخو 

فوٙ طهوك حنهلذوش أٌ ٚوُـق فوٙ   حنوظوهٚ يوُٓى، ٔقوي طًُوٗ نوّيلخٔاًل 

 .حنسَحٍ يُٓى، ٔق  ٔأغًٞ عُّٛٛ ُٚظذَ طهك حنهلذش رٜيٍ ٍكذ

ٔرًُٛوووخ ٚٔظ٘وووعَ حنغ٠وووذ يوووٍ "ركوووَ" ٔحنقوووٕس حنغَٚزوووش حنظوووٙ 

 َّْ ّ قٕس فوٕق قٕطوّ ٛنار٘ٙء غَٚذ ٠ٚٛ   حكظٔزٓخ فٙ نلذخص، أك

كٕحّٓ كٙ ٚكظ٘  كُّ ْوٌح ٗ نأغ٠زش فٕق غ٠زّ، فؤ١هق حنعُخٌ 

 .حَليَ

وووأكوووْ ر ًٜ خ َٚحقوووذ يوووخ خَقزخٟوووش فوووٙ ٛووويٍِ ٔٗوووعَ ر٘و

 َٝ رس٘وووم "ركوووَ"، نوووى ٚلوووَ  ٍأٓوووّ أٔ  ٚلووويع؛ ٗووووٚ نوووى ٚوووَ

ٚسووظق عُٛٛووّ نُٛذووَ انٛووّ، فقووي كوويى يٕقعووّ؛ اَووّ ٚقوو  ههوو  َخفووٌس 

حنظووووٙ طعهوووٕ ٗووووقظّ، ٔٚسكوووَ فووووٙ حنوخنٛوووش يُووووٌ أيوووي حن٘وووقش حنًغهقووووش 

١وووَق أهوووَٖ نهوووويٙ يُوووّ، يوووٍ ْوووٕ؟! ٔكٛووو  حٓوووظطخع ىهوووٕل 

 !ف٘م كم يٍ كخٔل ًنك؟طهك حن٘قش كٛغ 
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و حنٌ٘ ٚل٢ٛ رّ.. اَّ ٔفـؤس ٓطعض حإلؿخرش كًْ٘ طَُٛ حنذي

"يلًووٕى فَغهووٙ"، حنٜووزٙ حنُلٛووم حنووٌ٘ أٍحى أرووِٕ قظهووّ  ،"يلًووٕى"

رطقووّٕ ٗووٛطخَٛش كووٙ ٚٓووذ أهووخِ حنووٌ٘ نووى ٕٚنووي حنلٛووخس.. نقووي هيعووّ 

خ ٍآِ فّٛ، ٔكوم يوخ نقُوّ ًَ "ئعي" كٛغ أٍحى ٌْح حنٜزٙ يٌُ حنزيحٚش نِ 

ي"فَغهٙ" أٍحى رووّ أٌ ٠ٚوو  حنٜووزٙ فووٙ حنًكووخٌ حنووٌ٘ كوويىِ يُووٌ نوو

ُٔؿظّ ٔيوخ فوٙ رطُٓوخ  حنزيحٚش، نقي ٍأٖ كًُٛخ ٛخفلّ أرخِ ْٕٔ ٚقظمُ 

 .ري ٔعٙ، ٍأٖ حنٜزٙ ْٕٔ ُٚٓٞ يٍ حنقيٍ كخنعُقخء ٔٚقظم أرخِ

ؿذ" أيْ قزم أٌ ٌْٚذ حن٘ٛن "ٍ ٔنْٛ ٌْح فلٔذ، نقي قظمَ 

َْخ نه٘وٛن، اً ١وَق رخروّ ٔأهزوَِ حنويعش حنظٙ ىرنعًم، عَف ٗ حنا

أَّ َٚٚي حنظٕرش، ٔنًخ فظق نّ حنزخد ٔحٓظقزهّ غيٍ رّ ٔقظهّ... ٓٛم يٍ 

حنًعهٕيخص حنظٙ طظيفق يٍ طهك حنُخفٌس انٗ كٕحّٓ فعقهّ، نكُّ نى ٚـوي 

 .فٛٓخ حنٔزذ حنٌ٘ ؿعهّ ٚقظم حن٘ٛن

" ْكٌح طَٚيِ ٚخ "ركَ"، نكُٙ نٍ أطَكّ ٌْح يٍْم حَظٓٛض؟! "

"يلًٕى" أٔ ٚ٘عَِ ٗ نإْ ٚظـّ انٗ حنزٛض يٍ ىٌٔ أٌ ُٚذَ ٍىى ٔ

 ًَ خ يًووخ ح نووَى ٛووخٍ ْكووٌح، ٔفٓووى رع٠ًووأَووّ حكظ٘وو  أيووَِ، عووَف أهٛوو

أهزَْى رّ "ركَ" عهوٗ نٔوخٌ "يلًوٕى"، نقوي ٛوَف حنهعوٍٛ روزعٞ 

حنلقخثق يييٕؿش رخنكوٌد ٔحنوويحع، ٔقوي ٍؿوق فوٙ أػُوخء ٛوعٕىِ أٌ 

  ٌْح قي ٚكٌٕ نٔزذ يٍ حػٍُٛ؛
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أَووّ كووخٌ ُٚظذووَ ًنووك حن٘ووخد حنًهعووٌٕ حنووٌ٘ ٓووٛـعهّ حَلٔل "

 ًٍ ٙ أَوّ ٚعوَف كقٛقظوٙ ٔقظٓوخ، ٔحنؼوخَٚكوٍ ح عهٗ فوظق حن٘وقش، ٔنوى قخى

يوٍ  ٍحى نٙ أٌ أعوٕى نٔوـٛظٙ حنًهعَٕوشأعَف كقٛقظٙ يٌُ حنزيحٚش، ٔ

 ."حنؼيػش هيل أعٕحَّ

أٔال نكُووّ أرعووي كووم  ،غخنزووّ ْووخؿْ أٌ ٚطًووجٍ عهووٗ "ؿًٛهووش"

فخقوض أًنك عوٍ ٍأٓوّ، ػوى ٍٔحىطوّ فكوَس حال١ًجُوخٌ عهوٗ هخنظوّ فوبٌ 

رٓخ فًٛخ ْٕ يقيو عهّٛ، نكُّ أ٠ٚوخ طغهوذ عهوٗ َسٔوّ ٔأفكوخٍِ  ٍْ ٚٔظعِ 

ح ٚيعٕ هللا أٌ ٚؼزوض هطوخِ، فقوي عهوى حنٓويف ْٕٔحؿّٔ، ٔٛعي ٔكٛيً 

يٍ ٔؿٕىِ، ٔأىٍ  نَى يُق كم طهك حنقيٍحص ْٕٔ ٗوٚ يهعٌٕ يٍ 

 .َحٍ حنُخّٗ

يُووٌ ظووم فٛٓووخ ٔٛووم انووٗ ْيفووّ؛ ههسووّ ٗووقش "يلًووٕى" حنظووٙ قَ 

، ٔأيخيووّ ٗووقش يهعَٕووش يُووٌ عقووٕى رخرٓووخ ٔحنوويِ يغهقووشً ٓووُٕحص ١ٕٚهووش 

يسظٕف عهٗ يَٜحعّٛ، ٟٔو  ٚيٚوّ عهوٗ عُٛٛوّ كوٙ ٚظؤكوي أَوّ غٛوَ 

ٔحْووى، فخن٘ووقش يووٍ حنوويحهم يذهًووش ٓووٕحىء ال ٚظـووخُٔ عظزظٓووخ ٟووٕء، 

غَٛ كخؿش نعُّٛٛ حٌٜ، رلوغ فوٙ ؿٛزوّ عَف أٌ ًنك ٔحق  ٔأَّ فٙ 

عووٍ حنعٜووخرش فهووى ٚـوويْخ؛ نووٌح ًكووَ حٓووى هللا ٔطٕكووم عهٛووّ ػووى حقووظلى 

 .حنذيو
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 -( بكز) -

 "حعخحححححححححححححححححححححححححححححح"

َٜٚم فٛٓى كٙ ٚظَكِٕ ري ؿئٖ، نقي أككًٕح طقٛٛيِ رؤٚيْى، 

 َْ و َٓ َ  ٍٛ يوٍ رعوي، ٚظقويو هطوٕط نكٍ قٕطّ فٙ أٔؿٓخ ٔنًخ ُٚ  ْيفوّ فٛـو

حٓووظطخع "ْٔوويحٌ" ٔ"عزوويِ" أٌ ٚٔوولزخ يُووّ  ،ٍؿووخل ّ ع٘ووَسَ ههسَوو

حنٔكٍٛ حنلخى رعي أٌ أٛخد أٍرعش أٗووخٙ رـؤَف ٓوطلٛش ٔغٛوَ 

 .ٓطلٛش

اَّ حنلهزٙ .. اَّ حنيؿخل .. نقي قظم حن٘وٛن "ٍؿوذ"، ىعوَٕٙ "

 ".أقظٚ يُّ، حطَكَٕٙ

ْوووٌح يوووخ َٚٚوووي قٕنوووّ نكوووٍ حَلىٍُٚٛوووخنٍٛ حنًظووويفق فوووٙ عَٔقوووّ 

 غٛووووَ خ ١ووووًٕٚي رغوووِحٍس ؿعووووم حنكهًووووخص طوووووَؽ يووووٍ فًووووّ ٛووووَحهً 

يسٓوووٕو "كوووخحححح .. ؿوووخحححح .. قوووخححح"، طظطوووخَٚ حنٜوووَهخص يٜووولٕرش 

رووووووخنَُحُ ٔقطووووووَحص حنعووووووَق حنغِٚووووووَس، انووووووٗ أٌ رووووووق ٛووووووٕطّ، 

ٔهووووخٍص قٕطووووّ، نكُووووّ نووووى ٚظووووَ  "ٓووووعٛي" نٛغٛووووذ عووووٍ َخظَٚووووّ، 

ًَ ٛووووناٚظخرعووووّ ْٔووووٕ ُٚذووووَ  ح رزووووَحءس حن٠ووووزخع، ْٔووووئء ّ يظذووووخْ

خٓوووٛق، ٚغًوووٞ عُٛٛوووّ فوووٙ ٔىحعوووش ٔكؤَوووّ َٚٚوووي طوووٌكَِٛ أَوووّ حنظً

 .حنٕنٙ حنكسٛ  حنٌ٘ أَقٌ كٛخطّ
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طووٛقٍ أٌ حنسَٛووش نووٍ طٕحطٛووّ يووَس أهووَٖ، ٔٚو٘ووٗ أٌ ٚهلووق 

رخن٘ووٛن قزووم أٌ ٚوهووٚ حنُووخّ يووٍ ٗووَِ ٟٔووينّ؛ نووٌح كووخٔل طُذووٛى 

أَسخٓوّ، ٔطذوخَْ رخالٓوظـخرش نًوٍ ٜٚوَم فٛوّ ٔٚطهوذ يُوّ حنٓووئء، 

، فوخَظِٓ حنسَٛوش حَلهٛوَس هٗ حنُخّ أٚيٚٓى قهًٛي عُييخ ْيأ ؿٔيِ أٍ

 :حَيف  ركم ١خقظّ َخكٛظّ ْٕٔ َٜٚمٔ

 .ىعَٕٙ أههٜكى يٍ َِٗ، قزم أٌ ٚق٠ٙ َِٗ عهٗ حنـًٛ  -

ٍِ اال روي"ْٔيحٌ" ٚقو   عخى حن٘ي ٔحنـٌدُ  أيخيوّ رقخيظوّ ٔنوى ٚوي

نوهووو  روووز٢ء فٛظ٠وووخءل ٗ حنوواٚعوووٕى  "ْٔووويحٌ" حنطٕٚهووش، ٍأٖ ٍأّ

 ، أظهًض حنيَٛخ رعي ٔيٛٞ.يُّ فٙ َٓعش يٕٓنشكـًّ، ػى ٚقظَد 

غخٙ فٙ يل٢ٛ يوٍ حنُويو عهوٗ حنسَٛوش حنظوٙ ٟوخعض، ٔيوخ 

ُحل ٚغٕٙ ْٕٔ ال ٚعَف حنٔزخكش، ٚلَ  قييّٛ ٔٚيّٚ فٙ حٓظًخطش 

كٙ ٚطسٕ ُٔٚـٕ ري أيم، ٍٟٙ رخَليَ ٔحٓظٔهى نهًٛخِ رعي أٌ ٛخٍ 

ى ُٚسـوَ ٗعَ رٜيٍِ ٚكخ ،خٍ ٚ٘ق ١َٚقّ فٙ َٓعش انٗ حنقخعكًًٔ

 .فَٜم َٛهش أهَٛس ٕٚىع رٓخ حنعخنى

 آححححححححححححِ -

ًٍ فظق عُّٛٛ ْٕٔ ِٚٓ ٍأّٓ ًًُٚٛ  فٙ عُ  نٛظٔخق٢ عُّ  حخ ٔٚٔخ

 .رخنًخءَٜسّ حنًخء، فَأٖ "ْٔيحٌ" ٚق  أيخيّ ٔفٙ ٚيِ ىنٕ يًظهت 
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 .كسٗ -

و ًٟ خ، َٔذوَ انوٗ قخنٓخ "آيو" فٕٟ  "ْٔيحٌ" يخ فٙ ٚويِ أٍ

 .أيخيّ ٔحنًخء ٚٔٛم يٍ ٍأّٓ ٔييرّٔ ٍفٛقّ حنٌ٘ حنٌ٘ ٚـهْ

نٕحقوو  حنًَٚووَ ْٔووٕ ٚظطهوو  كٕنووّ ٗ حنوواحٓووظسخق "ركووَ" ٔعووخى 

فووَأٖ "ٓووعٛي" ٚٔووَٛ طـخْووّ ٔيووخ أٌ يووَ رـووٕحٍِ قووخل يووٍ ىٌٔ أٌ 

" ػى أكًم ١َٚقّ عزوَ حَلؿٔوخى ٔحهظسوٗ ...ٚهظسض انّٛ "ْم حَظٓٛض؟!

 .ىحهم حنزٛض

أٚوخو، ظوٍ أَٓوخ  ٍآْخ طقظَد يُّ رُسْ حنٓٛجش حنظٙ أفِعظّ يُوٌ

ٓظ٘ظكٙ يًخ كم رو٠َٔحطٓخ حنظٙ طُخػَص فٙ حن٘خٍع رٔوززّ، ْٔوٕ 

خ، فًووخ هٔووَطّ يقزووٕل اًح يووخ قووٌٍٕ ح نٛٔووً  يُٓووخ كَفًوونووْٛ ئووظعيً 

 :رخنؤخثَ حنقخىيش، ٔقسض أيخيّ ٔقخنض

 !أٛيَّقَض حنسخٓق ٚخ أكًق؟ -

أٛووخرّ حنٔووئحل فووٙ عًووق ًحكَطووّ، ٚعووَف َيووٍ طقٜووي، ٔحٌٜ 

ىص روّ حَلٍٝ ْٔوٕ ٚقو  روٍٛ روخد كويع ٚوٕو أٌ يوخ ٚظٌكَ يخ حنٌ٘

ٔحن٘قش حنًغهقش، حَٓخل ٓٛم يٍ حنٌكَٚخص عهٗ ٍأّٓ،  ش "يلًٕى"ٗق

 .نكُّ ال ٚٔظطٛ  حنَر٢
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 - ٍَّ أرووٙ أهزََووٙ أٌ قخطووم ؿووي٘  أعهووى أَووّ نووْٛ حنٕقووض حنًُخٓووذ، نكوو

 ."ٚيعٗ "فَغهٙ حنلهزٙ

١ٕ ، ػى ٍر٢ عقهّ حنوٛورعي ؿًهظّ َذَ انٗ "آيو" فٙ ريْش

ٔفٓى حنلقٛقش أٔ رع٠ٓخ، فَىى فوٙ ٓوَِ "يلًوٕى فَغهوٙ حنلهزوٙ".. 

 ""يلًٕى ْٕ حنلهزٙ

 .ٚـذ أٌ أنلق رّ َلٓخعيِ -

قخنٓووخ "ركوووَ" ْٔوووٕ ٚلوووخٔل حنُٓوووٕٝ، نكوووٍ ْٛٓوووخص، فلٕنوووّ 

خ عَ٘حص يٍ حَلْخنٙ ٚلٛطٌٕ رّ اكخ١ش ؿيٍحٌ حنكٕد رخنًوخء، عزؼًو

أَوّ فٓوى حَليوَ  كخٔل أٌ ٚقوُعٓى أَوّ نوى ٚكوٍ ٚقٜوي قظوم "ٓوعٛي"، أٔ

 .أًَخ يٜغٛش هطؤ، نكُّ نى ٚـيْ 

ِ، ْٔى ُٚذٌَٔ ٕيعٚكٕنّ رُذَحص يظٕٓهش أٌ  يٍُٚذَ انٗ 

ّ فووٙ طَقووذ، كظووٗ ٍفخقووّ ال ٜٚوويقَّٕ ٔال ٚظَكووٌٕ نووّ فَٛووش ٛوونا

خ عهّٛ، فقي أىٍ  حنـًٛ  نهليٚغ أٔ حنُٕٓٝ، ٔيخ فعهٕح ًنك اال هٕفً 

 .أٌ يٕص حن٘ٛن أٛخرّ رٜييش

 !يخًح ُْخ ؟ -
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َذَ حنـًٛ  انٗ ٟخر٢ حن١َ٘ش حنٌ٘ ؿخء فٙ قوٕس كزٛوَس يوٍ 

ٍَ ٍؿخل حنقٔى، رع٠ٓى ىهوم نُٛ  ئوَف حنـًَٚوش ٔحنوزعٞ حٜهوَ  عوخٚ

 .ٚٔظـٕد حنلخٍَٟٚ

 .اَّ كٍِٚ عهٗ فَحق حن٘ٛن، فقي كخٌ رًؼخرش ٔحنيِ ،ال ٗٙء -

 ََّ خ عهّٛ ري يقييخص، كوخٔل حن٠وخر٢ يغً٘ٛ  قخنٓخ "آيو" ػى ه

َذوَ "ركوَ"  ،ٔطًيى ؿٕحٍِ ظ٠ٍ حَلٍٝ فهلق رّٚيٍكّ قزم ٚل أٌ

طظٔخق٢ حَليطوخٍ، حنقهٛوم  كٕنّ فبً رخنُخّ حنٌٍٚ قٛئِ ٚظٔخقطٌٕ كًخ

خ عهووٗ قييٛووّ، رع٠ووٓى ال ٚٔووظطٛ  حنُطووق ٔحنووزعٞ ٔحقسًوو ٙيووُٓى رقوو

 .حٜهَ ٚلخٔل ئخعيس يٍ ٓق٢

 نهيْ٘ش كٙ طوظًكٍ يُوّ ٍغوى حنٓوٕل حنوٌ٘ ٚوَحِ، يـخاًل  نى ٚيعْ 

خ عهووٗ ّ ٔكؼٛووَ يًووٍ ٚعووَفٓى رووي كهًووخص.. قووخو عخًُيووفقووي ٓووق٢ ٍفخقوو

حنهلووخق رووي"ٓعٛي" كووٙ ٚق٠ووٛخ عهووٗ "حنلهزووٙ"، نكُووّ فووٕؿت ر٘ووخد 

عُٛووخِ ٍُقووخٔحٌ قَٚووذ حن٘ووزّ رووي"ٓعٛي"، فٔووؤنّ  ،غَٚووذ ٚقوو  أيخيووّ

 :حن٘خد

 !ٚخ ٌْح، أٍٚ أؿي "ٓعٛي حنٔٛي"؟ -

خ ٚلوويق فٛووّ رؤَسووخّ ي٠ووطَرش كٛووغ عهووى ْٕٚظووّ، ظووم ٔحقسًوو

يخ ْٕ قخىٍ عهوٗ فعهوّ؛ نوٌح أهوٌ ٚوَىى حٜٚوخص فوٙ ٓوَِ  ٍٔأٖ رعُّٛٛ

 :ٔٚٔظعٌٛ رخ, يٍ حنعٍٛ ٔحنلٔي، فقخل حن٘خد رعي رَْش
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 ٚزووئ أَُووٙ قووي ؿجووض فووٙ ٔقووض غٛووَ يُخٓووذ، اًح قخرهظووّ فووؤهزَِ أٌ -

  .ٍِِٔ يَس أهَٖٛٓ"ٍحيٙ" أطخِ، ٔ
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 -( سعٍذ) -

حَليَ يوظه  فٙ حنويحهم عوٍ حنووخٍؽ، فعُوييخ طـوخُٔ كخيوم  

ؿٔيِ عظزش حن٘قش ٔؿي أَٓخ ي٠خءس رؤٟٕحء ٍُقوخء هخفظوش ال يٜويٍ 

ح، ٔكؤَووّ روويحهم يكعووذ يغهووق  ًَ نٓووخ، َذووَ ههسووّ فهووى ٚـووي نهزووخد أػوو

 .أٟيعّ ي٘عش

رقييٛوووّ حنسووون، ٔطوووٌكَ يوووخ ٍآِ كوووٍٛ ٛوووخفق  مَ َهوووأكوووْ أَوووّ ىَ 

أٌ ًنوك حن٘وخد حنًهعوٌٕ  "ئوعي"نقوي أهزوَِ  ؛"يلًٕى" عهٗ حنيٍؽ

خ اًٌ" قخنٓخ فٙ نٛلقق قيٍِ، "َٛص قَرخًَ  قَرخَََِّٜٛ أٔ ٓٛكٌٕ 

َسّٔ رٔوَٚش يَٚوَس، نكُوّ نوى ٚسوِع أٔ ٚسكوَ فوٙ حنظَحؿو  كظوٗ نوٕ 

 ًَ خ حنعوووٌٕ ٔحنؼزوووخص ْٔوووٕ ٚوووظسلٚ ح ١خنزًووؤؿوووي حنزوووخد، ىعوووخ هللا ؿٓووو

حنـوويٍحٌ حنًظ٘ووخرٓش رعُٛٛووّ، ٟٔوو  ٚوويِ نهًووَس حنؼخَٛووش عهووٗ ؿٛزووّ رووي 

ٔل قووي حنًٔووظطخع أٌ ىحعٍ، ال ٚٔووً  ٓووٕٖ أَسخٓووّ ٔىقووخص قهزووّ ٔٚلووخ

 .ٚظلكى فًٛٓخ

أغهووووق عُٛٛووووّ، فووووؤىٍ  حنًٕؿووووٕىحص؛ ال اٟووووخءس أٔ ؿوووويٍحٌ 

خ، عوٍ ٚٔوخٍِ غَفوش يًٜظش ري يُخفٌ، رم ْٕ فٕق ٛخنش ٗوقظّ طًخًيو

يهلقووش رخنٜووخنش ٚسٜووم رًُٛٓووخ رووخد عهووٗ عكووْ ٗووقظّ اً طسووظق طهووك 

 .خنش عهٗ حنغَفش ري ؿيحٍ أٔ رخدحنٜ
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هخنٛوووخٌ، رعووويًْخ رًٔوووخفش أيوووخ عهوووٗ ًُٚٛوووّ حنًطوووزن ٔحنلًوووخو 

يظووووٍَٚ رووووخد غَفووووش حنُووووٕو حنووووٌ٘ ٚقوووو  ههسووووّ "يلًووووٕى" كًووووخ 

 .حٓظ٘عَ

خ حنوٛووَ، كٛووغ ٍأٖ كووم ٗووٙء، ٔٚعهووى أَووّ نووى طٕؿووّ انٛووّ َخًٔٚوو

 َْ طهك حنلٛخس، رم ْٕ "ئعي" حنهعٍٛ يوٍ فعوم ًنوك ٔحهظوخٍ َٛخروش  ٚوظ

أروخِ فوٌنك رٔوٛطَس "ئوعي" عهٛوّ، ْٔوٕ ٛوغَٛ عُّ، كظٗ ٔاٌ قظم 

ٌٍ ًٚهئِ حن عهوٗ اقُخعوّ، ٔحنعوٕىس روّ انوٗ حنطَٚوق حنقوٕٚى،  ٛقٍٛ أَّ قخى

سَووٌ ي٘ووٛجش هللا فووٙ  ُْ حنعووٕىس رووّ انووٗ حنٔووـٍ نٛعظووَف رقظهووّ نه٘ووٛن، ٔنظَ

 .أيَِ

-  ًَ  .حيلًٕى نَى طوظزت يُٙ؟ ال إَٔ٘ نك ٟ

 .أَخ أَظذَ قيٍ٘، ْٔخ قي ؿخء رقييّٛ يٍ قخل اَٙ أهظزت؟! -

ًنووك حنزووخد  ٓووً  ٛووٕطّ ٜٚوويٍ يووٍ كووم يكووخٌ كٕنووّ عوويح

حنووٌ٘ ٚقوو  ههسووّ، نووى طويعووّ اكوويٖ كٕحٓووّ يووٍ قزووم، كظووٗ عُووييخ 

ٗوووكك فٛٓوووخ حكظ٘ووو  أٌ ُْوووخ  يـًٕعوووش يوووٍ حنـوووخٌ ٚعزؼوووٌٕ يعوووّ، 

ح يووووخ كووووخٔنٕح حٌٜ عهووووى يووووٍ أ١هووووق ْووووئالء عهٛووووّ، ٔأٚقووووٍ طليٚوووويً 

فعهووووّ، نكُووووّ ٚظٔووووخءل عووووٍ أَؼووووخْى، اً حٓظ٘ووووعَ فٛٓووووخ  حنٔووووؤو يووووٍ 

 .يلخٔالص ىفعّ نهسـٍٕ
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خ، ٔنًووخ يعووّ فووٙ حنغَفووش حنًغهقووش ظخًَْٚوو أكووْ ر٘وووٚ ؿيٚووي

ّ فؤرٜوَِ كقٛقوش ٛؤؿي أٌ كٕحّٓ ال طٔظطٛ  ك٘  كقٛقظوّ عوخى نعُٛ

أيخيّ؛ ٍأٖ ٗوٜخ ٚـهْ يظَرعخ عهٗ حنٕٓحء، ٔٚغطٙ كخيم ؿٔويِ 

ٍىحء إٔٓى أقَد انٗ حنَٖٚ، ٔكؤَّ غَحد آىيٙ ال ٚظقٛي رخنـخًرٛوش، 

 :فٔؤنّ

 !يٍ أَض؟ -

 .أَخ َٓخٚظك -

ٛذ كم طَكِِٛ عهٗ ًنك حنكٛخٌ حنٌ٘ نّ ٛوٕص "يلًوٕى"، 

فظٛقٍ أَّ نٍ ٚعٕى أٔ ٚظَحؿ ، نقي ريأ نعزظّ ٔٚـذ أٌ ُٚٓٛٓخ أكيًْخ، 

ٚق  أيخيّ ري ٓيف نكُّ نْٛ أعِل، فخ, يعّ ًٔٓٛيِ روخنقٕس، ظوم 

ٚووَىى ًنووك فووٙ َسٔووّ ْٔووٕ ٚقظووَد يووٍ ًح  حنًـٓووٕل، ٔيووخ اٌ نًووْ 

ٕى َوووخٍ٘ ٚوظوووَق ظٓوووَِ، ٛوووخكزّ رٛووويِ ٗوووعَ رعًوووحنغَٚوووذ ٍىحءِ 

 َِّ ٍٔكوّ فوٙ أًَوّ حنٛٔوَٖ، َذوَ  ٟلكش ٗٛطخَٛش طظوَىى رٜوٕص ْو

ههسّ فَآِ كًخ ٍآِ عهٗ حنيٍؽ، طٌكَ ٔقظٓخ أٚوٍ ٗوخْيِ يوٍ قزوم، نقوي 

 .كخٌ ًح  حنَؿم حنٌ٘ ٚعٌد "ؿًٛهش" فٙ كهًّ

ٓق٢ عهٗ ٍكزظّٛ ٔحنيو ٚٔٛم يٍ ؿخَزوّ حَلٚٔوَ، فوَأٖ حن٘وقش 

ش، ْوٌح اٌ كوٕص حن٘وقش حنطزٛعٛوش عهوٗ يوٌرق يذهًش ١زٛعٛش كؤ٘ ٗوق

 .ح كٛغ كخَض ططسٕ عزخءس حنَٖٚيٚيً كـَ٘ فٙ يٕحؿٓش حنزخد، طل
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طووخر  غًَٚووّ رعُٛووٍٛ طظؤنًووخٌ ْٔووٕ ٠ٚوو  حنٔووكٍٛ عهووٗ اكوويٖ 

 :خقٕل ٗخيظً ٚ، ٔعخى نٛق  فٕق ٍأّٓ حنُٕحفٌ

 .نى ٚلٍ ٔقض حنَكٕع -

 أعقذ قٕنّ ر٠لكش ٗٛطخَٛش ال طوظه  عوٍ ٟولكظّ حَلٔنوٗ،

فخُىحى كُق "ٓوعٛي" حنوٌ٘ ٚكوخفق كوٙ ال َٚقوي عهوٗ حَلٍٝ، ٚكوخفق 

كٙ ٚٔظُسَ يخ فّٛ يٍ قٕس نٛق  عهٗ قييّٛ يَس أهَٖ، نكوٍ ؿَكوّ 

 .حنغخثَ كؼغَس طظَٔد يُٓخ حنطخقش ٔحنقٕس

ْٔووووٌح يووووخ ههقووووض يووووٍ أؿهووووّ"  ،خنٔووووض ٔنًٛووووخ نكُُووووٙ عخثًُوووو"

ٍىىْوووخ فوووٙ َسٔوووّ ْٔوووٕ يغًوووٞ حنعُٛوووٍٛ، ػوووى فظلًٓوووخ ُٚذوووَ انوووٗ 

ٛطخٌ حٜىيووووٙ ْٔووووٕ ٚقوووو  أيخيووووّ، ٔقووووخل رٜووووٕص ٟووووعٛ  حن٘وووو

 :ئًٕع

ٚووخ نووك يووٍ قووٕ٘ ؿزووخٍ! يووخ أٗووي رؤٓووك! اَووك نٕحٓوو  حنلٛهووش ١ٕٚووم  -

 .حنـٔي ؿًٛم حنًييق، ال ٠ٚخْٛك أكي، ٔنٍ ٚقيٍ عهٛك رَ٘

 ...قَيَٜٛ ، أَض حن حكظٗ حعظَحفك ٔطًهقك نٍ ٚغَٛ -

ٔحنؼقوش  يوٍ حنقوٕسطخرعّ "ٓعٛي" ْٕٔ ٚزظَ ؿًهظّ ٔٚظغٛوَ كخنوّ 

  .انٗ حن٠ع  ٔحن٘ك
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ُٚذَ انٗ ٚيٚوّ فوٙ ىْ٘وش ٔكؤَوّ َٚحًْوخ نهًوَس "يلًٕى" أهٌ 

حَلٔنٗ، ٟٔ  ًُٚخِ عهٗ قهزوّ ٔٚٔوَحِ عهوٗ ٛويغّ حَلٚٔوَ ٔحَٓوخٍ 

 ،ُٚويػَ ،ْٔوٕ ٚ٘وعَ أَوّ ٚظيٗوٗ عهٗ ٍكزظّٛ، حطٔعض عُٛخِ فٙ ْه 

 ًَ ح نى ٚكٍ فٙ كٔزخَّ، ظٓوَص عهوٗ ٔؿٓوّ َٕروخص حنٓهو  ٚلقق يٜٛ

ٔقي ٔحفق عهٗ ًنك ؿٔيِ حنٌ٘ ريأ ُٚظسٞ، فعهى "ٓعٛي" أَوّ ٚق٠وٙ 

أٌ ًٚووٕص طلووض َلزووّ ًٔٚووٕص رٔووزذ ًنووك حن٘ووخد حنًهعووٌٕ.. قوويٍِ 

  .َخظَ٘ حن٘خد حنًهعٌٕ

كخى أٌ ٠ٚلك نكٍ آاليّ نى طٔوًق نوّ رٓوٌح، ٍآِ ٚٔوق٢ أيخيوّ 

كض َسّٔ، ٔكًوي هللا عهوٗ طهوك حنهعُوش حنظوٙ ٔٚـخٍِٔ فٙ ٍقيطّ فخٍطخ

  ٙ يٍ نعُش أهَٖ نٍ طزقٙ أٔ طٌٍ.حٓظوييٓخ فٙ حنوي

ًً ٗ حنوواحٓظٔوهى  خ ٔأغهووق عُٛٛووّ نٛسخؿووؤ نًووٕص ٔأقزووم عهٛوّ يزظٔوو

ر٘وٚ ػخنغ يعًٓخ؛ ٗوٚ ال ٚعَف كُٓوّ، فسوظق عُٛٛوّ فوٙ فوِع 

نٛـي حنعزخءس ططسوٕ فوٕق ؿٔوي "يلًوٕى" حنوٌ٘ ُٚوخُع، ْزطوض عهٛوّ 

ٌٍ ػوى عوخىص نظطسوٕ ٔطظوَ  حَلٍٝ طلظٓوخ هخنٛوش، ٔأهس ض ؿٔيِ نؼٕح

َلعهووٗ فٕؿووي "يلًووٕى" روويحههٓخ ال ٚذٓووَ يُووّ اال ٔؿٓووّ ٗ حنوواَذووَ 

 :حنغخٟذ فقخل

  .حٌٜ عَفض نعُظك حنظٙ ٓظًٕص رٓخ ؟!أٚٓخ حنهعٍٛ! أطذٍ أَك قخىٍ -
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طٕؿّ انٗ حنُخفٌس فٙ ػقش ٔر٢ء، ٔأك٠َ حنٔكٍٛ رعي أٌ ؿسوض 

ى عووخى انووٗ "ٓووعٛي" حنًٔووـٙ فهووى ٚـووي اال حنووييخء حنووييخء عهٛٓووخ، ػوو

 ًٍ ٔقوي حٗووظعهض عُٛوخِ رزَٚووق حنغ٠ووذ  ،ححنطخُؿوش، حنظسووضَّ ًُٚٛوخ ٔٚٔووخ

 :ٔقخل

 .أٍٚ ْٕ؟! أك٠َحِ -

نووى ٚـووي حٓووظـخرش يووٍ ئووخعيّٚ ٔنووى ٚعووَف انووٗ أٚووٍ ًْزووخ، 

ٚٔظطٛ  حنَإٚش فٙ حنذيو نكُّ ال ٚـيِ ٔال ٚلْ رًٓخ، نٌح فوظٖ فوٙ 

ؿئٖ، فعخى ٚظؤكي يًخ ًٍّٓ عهٗ عظزش حنزوخد كوٙ ؿًٛ  حنغَف ري 

ٚظؤكي.. فٕؿي يخ َقّ٘ كًخ ْٕ، "اًٌ نى ٚٔوظط  حنَكٛوم، نكُوّ ق٠وٗ 

عهٗ )نٛـخىٍ( ٔ)كُٛٓخٍ( أٔ ١َىًْخ، أٍٚ حنهعُٛش )ٗخَٚح(؟!"، ْكٌح 

خ يوٍ عظزوش حنزوخد، ئًوكخ رخنٔوكٍٛ ًْْ فٙ غ٠ذ ْٕٔ ٚق  قَٚزًو

 .ِ فقٍَ أٌ ٚعزغ قهًٛي ٔظَِٓ نهيحهم، الكض حرظٔخيش عهٗ ػغَ

فقووي حٓووظطخع  ،أَسخٓووّ ٚوظزووت ههوو  حنًووٌرق ٔٚلووخٔل أٌ ٚكووظىَ 

رخٜٚوووخص ٔحَلٍٔىس ٔحنوووٌكَ أٌ ٚظغهوووذ عهوووٗ حن٘وووٛطخٍَٛ ٔٚطَىًْوووخ 

خ أٔ ٚق٠وووٙ عهًٛٓوووخ، فٓوووٕ انوووٗ حٌٜ ال ٚعوووَف طوووؤػَٛ يوووخ قوووخل يئقظًووو

عهًٛٓخ، نكًُٓخ غَٛ يٕؿٕىٍٚ، ٌْٔح يخ طؤكي يُّ عُييخ أغهق عُّٛٛ، 

كَكوش ٓوظذَٓ كظسوّ  خى ال ٚذَٓ يُّ ٗٙء، ٔاً أطٗ رؤ٘أَّ رخنكٚعهى 

 .أٔ ٍأّٓ فظُظٓٙ كٛخطّ ري فخثيس
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أغهق عُّٛٛ ٚظخر  "يلًوٕى"، ٚٔوظطٛ  أٌ ٚلويى يكخَوّ ٔحطـوخِ 

رٜووَِ نكُووّ ال ٚٔووظطٛ  حنظٕغووم فووٙ ٍأٓووّ أٔ ي٘ووخعَِ رٔووزذ طهووك 

 .حنعزخءس حنظٙ طلـذ عُّ حنكؼَٛ

ُوي يويهم حن٘وقش ٕٔٚنٛوّ ٔؿي فَٛظّ عُوييخ أىٍ  أَوّ ٚقو  ع

ظَِٓ، فُِع كِحيّ فٙ ر٢ء ٗيٚي، ٔقي ٍٓى فوٙ ٍأٓوّ ٗوزّ هطوش؛ 

هطوش طعظًوي عهوٗ حنٓوئء ػوى حنوُوق كظوٗ حنًوٕص، هوَؽ يوٍ يكًُوّ 

ػُوٙ ٍكزظٛوّ ػوى  ،ق ْٕٔ ٚعوي نأليوَ حنقسوِس حَلهٛوَسٔٔق  فٕق حنًٌر

قسِ قسِس عخنٛش ْٕٔ ًٚٔك رٛيّٚ حنلِحو يٍ ١َفّٛ، ٔٚيعٕ هللا ْٔوٕ 

 ".نٕٓحء أٌ طظـخُٔ ٚيحِ ٍأّ "يلًٕىفٙ ح

رخنسعووم قسووِس عخنٛووش ع٠َٚووش نووى ٚكووٍ نٛسعهٓووخ ْٔووٕ فووٙ كخيووم 

ٛلظّ، نكُّ فعهٓخ، ٔقزم أٌ ٜٚم نًزظغخِ فٕؿت رخنٓيف ٚئٍ كٕل 

 .ؿٔيِ حنطخثَٗ ناَسّٔ فٙ َٓعش ْٕٔ ٕٚؿّ َٜم حنٔكٍٛ 
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 -( بكز) -

ًنوك؟! نٕٓل كٕنّ، أطٔظطٛ  عُٛخٌ فعوم كوم ٗ حنأق  ُٚذَ 

ٍؿخل حن١َ٘ش ٍحقئٌ ال كٕل نٓى أٔ قٕس، ٍٔفخقّ يوُٓى يوٍ ٚـخْوي 

 .كٙ ٚظُسْ ٔيُٓى يٍ ٚلخٔل ئخعيس أقَد حَلٗوخٙ انّٛ

 "..طهك فَٛظك حنلقٛقٛش"

ح، ْووٕ ٚعهووى طهسووض كٕنووّ ٚزلووغ عووٍ حنًظلوويع، فهووى ٚـووي أكوويً 

خ أَووّ قُظووم ٔيووٍ حنًسظووَٝ أٌ ٍؿووخل ٛووخكذ حنٜووٕص، ٔٚعهووى أ٠ًٚوو

حن١َ٘ش طلقق فوٙ يقظهوّ، نكوُٓى حٌٜ ٚلظوخؿٌٕ انوٗ يوٍ ٚلقوق فًٛوخ 

ٗٙء، ػيػوش ٗ ناٚليع نٓى، ٔنٕ ؿخءٔح رؤف٠م حنًلققٍٛ نًخ طٕٛم 

 فقووي فقوو٢ ٚعهًووٌٕ حنلقٛقووش، ٔٛووخٍٔح حٌٜ حػُووٍٛ، ٔنووٕ حَظذووَ ١ووًٕٚي 

 .خَٜٚٛ ٔحكيح ػى َٜٚٛ ال أكي ٚعهى ٗٛجً 

يوَس أهوَٖ، فُذوَ كٕنوّ نٛـوي حنٔوخكش هخنٛوش،  طَىى حنٜٕص

فيهم يلم حنـِحٍس ٔأهٌ ٓيكٍٛ هزؤًْخ فٙ ييرٔوّ كوٙ ال ًُٚعوّ 

أكي يًٍ فٙ حنيحهم، اً نى طٜزٓى حنعٍٛ، أٔ أٛخرظٓى، ْٕ نوٍ ٚظوَ  

خ يوٍ خ نهًٜخىفش، ٔكًخ طٕق  فقي نًق فوٙ ىحهوم ٗوقش حن٘وٛن ؿًعًوٗٛجً 

يوخ أٛوخد حنُوخّ َفٌٕ ش ٔرع٠خ يٍ ٍؿخل حنلٙ ال ٚعٍؿخل حن١َ٘

 .فٙ حنوخٍؽ، فٜعي حنيٍؽ فٙ َٓعش قزم أٌ َٚحِ أكي
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ٔٛم انٗ حنطخرق حنًُٕ٘ى فخٓظم حنٔيكٍٛ حنطوٕٚهٍٛ َٔذوَ، 

ٔنٛظّ يخ فعم؛ حنزخد غَٛ يٕؿٕى ٔفٙ يٕٟوعّ َوخٍ ٍُقوخء ال طظوَ  

 .يـخال نٌرخرش كٙ طعزَ، َسٞ ٍأّٓ ْٕٔ ٚلخٔل حٓظٛعخد حَليَ

نووى ٚهلووع ًنووك عُووييخ كووخٌ فووٙ  اٌ كخَووض حن٘ووقش طلظووَق فهووى

َٜٚم "كَٚوق" أٔ  حن٘خٍع، أٍْ  حنًٔ  كٙ ٚظٛقٍ اٌ كخٌ أكيْى

خ عهوووٗ َحص ٓووٛخٍس حإل١سوووخء، نكُووّ ال ٚٔووً  ٗووٛجً كظووٗ ٚٔووً  ٛووخف

حإل١ووويق، "رخنظؤكٛوووي حنكوووم ي٘وووغٕل رًوووخ أكيػوووّ أهوووٕ "ٓوووعٛي" يوووٍ 

هَحد"، ْكٌح أهزَطوّ َسٔوّ ْٔوٕ ٚظطهو  انوٗ حنُٛوَحٌ حنًوٛسوش حنظوٙ 

 .يِطهسق ؿٔ

 ."ٓعٛي".. "ٓعٛي" -

طزظه  حنَُٛحٌ ٕٛطّ فًٛٔعّ رخنكوخى، ْوٌح ٚظـوخُٔ قيٍحطوّ، ٔال 

ٚٔظطٛ  فعم ٗٙء، فخنيهٕل فٙ ًنوك حَلطوٌٕ حَظلوخٍ ال ٍٚوذ، ٔإلٌ 

 .ٚقظم عهٗ ٚي "يلًٕى حنلهزٙ" هَٛ نّ يٍ حالَظلخٍ

 !ٚخ "ركَ"، أطٌكَ يخ كيع نك ٕٚو أٌ أَقٌ  "ٓعٛي"؟- 

حنو٘ووزٙ فٕؿووي حنًووي  حنعـووُٕ حنظووٙ َذووَ يووٍ فووٕق حنٔووٛخؽ 

، فقي فٓى يخ طعُٙ؛ يوخ ٚوَحِ حٌٜ ْٔوى، قوي ٔقض حنلخؿش َٚٓهٓخ هللا نّ

ٚكووٌٕ رسعووم حن٘ووٛخ١ٍٛ أٔ "يلًووٕى"؛ نووٌح حٓووظعخً رووخ, يووٍ ًْووِحص 

 .هيحهم ٔقسِ ري طسكَٛنحن٘ٛخ١ٍٛ َٔطق حن٘ٓخىطٍٛ ػى ٔؿّ ٓيكّٛ 
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أيخيووّ عزووَ ؿٔوويِ فووٙ أيووخٌ يووٍ طهووك حنُووخٍ فخٛووطيو رـٔووي 

ٔنًوخ  ،ح ِٚٓ أٍكخٌ حنًكوخٌخ ٗيٚيً ٔٓق٢ يعّ انٗ حَليخو، ًٓ  َٛحهً 

ٔقوو  أرٜووَ يووخ طلووض قييٛووّ؛ ٚظًوويى ٗوووٚ َٚطووي٘ عزووخءس غَٚزووش 

طًظووِؽ رووخنذيو ٔقووي ُغووَّ حنٔوويكٍٛ فووٙ أٓووسم ؿووِء يووٍ ظٓووَِ، 

ُحل  ٔطلظّ ٗوٚ آهَ َٚقي عهٗ ظٓوَِ ال ٚظزُٛوّ يوٍ حنذويو، ٔيوخ

 .حنَٜحم ًٚأل حَلٍؿخء

خطسّ نٛٔظعٍٛ رًٜزخكّ، ٔٓه٢ ٟوٕءِ عهوٗ حنوَؿهٍٛ أهَؽ ْ

نٛكظ٘  أٌ كهًٛٓخ عهٗ قٛي حنلٛخس، أهوَؽ رًُٛوخِ أكوي حنٔويكٍٛ يوٍ 

ؿٔووي "يلًووٕى" ٔغَٓووّ فووٙ يووئهَس عُووق َسووْ حنـٔووي، فظٕقوو  

 .حنَٜحم
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 -( الخاتوت) -

رعووي فظووَس ال ٚعهووى كقٛقظٓووخ فووظق عُٛٛووّ فٕؿووي َسٔووّ فووٙ غَفووش 

و "أكًي"، نى ٜٚيق ٔظوٍ أَوّ ًٛ خ عُوييخ ٍأٖ "فخ١ًوش" ٚلهوى هٜٕ

 ًٔ خ فٙ اعٛوخء ٔ"ؿًٛهش" ٔ"أكًي" طغًَ حنٔعخىس ٔؿْٕٓى، حعظيل ؿخن

 :فقخنٕح فٙ َسْ ٔحكي

 .ح , عهٗ ٓييظككًيً  -

قخنٓووخ ػيػوووظٓى نكُوووّ ٓوووًعٓخ رٜووٕص "ؿًٛهوووش" فقووو٢، ٓوووًعٓخ 

رٜووٕطٓخ حنعووٌد حنووٌ٘ طغهغووم ٗووئِ ىحهووم أًَٛووّ فٔووعيص رووّ َسٔووّ 

ؤحََ٘ف نّ ٛيٍِ،  ًٛ خ رعوي أٌ ٔؿوي طوٛقٍ أَوّ قوي فخطوّ حنكؼٛوَ هٜٕ

نلٛظّ قي ١خنض، فقيٍ أَّ قوي يوَ عهٛوّ أٓوزٕعخٌ أٔ أكؼوَ؛ نوٌح ٓوؤنٓى 

 .عًخ كيع

فووٙ حنًُووخو، ٍأص حن٘ووٛن "ٍؿووذ" عووَف يووُٓى أٌ "فخ١ًووش" 

"ٔؿي٘" ٔأهزَْخ أٌ حن٘سخء يوٍ عُوي حن٘ٛن ٔىنٓخ عهٗ ٍؿم ٚيعٗ 

هللا ٔأٌ هللا قي ٚـعم فٙ ٌْح حنَؿم ٗسخء "ؿًٛهش"، ٔرخنسعم حٓظطخع 

 .نًُِلٗ حنانَؿم ٔأك٠َِ ٗ حنا"فَٚي" حنٕٕٛل 

١هوذ يوٍ حنـًٛو  حنوؤَؽ  ٍآْخ حن٘ٛن ٔطي رعٞ حٜٚوخص ػوى

 .اال حَلد
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حن٘ٛن أٌ حَليَ قوي  يعٓخ عيس ٓخعخص ػى هَؿخ ٔقي رَِ٘ظي 

ظٓووٗ، ٔأٌ يووخ كُووض فٛووّ ْووٕ يووْ يووٍ ؿُٛووش عخٗووقش أٍحىص نٓووخ أال حَ

ىحيوض طلوخفع عهوٗ حنٜويس  أَٓوخ ٓوظكٌٕ روٛوَ يوخى ظِٔؽ، ٔأكي نٓوط

ٔحنظلٜووٍٛ رخٜٚووخص ٔحَلًكووخٍ حنظووٙ نقُٓووخ نووي"فَٚي"، ٔرٓووٌح حٓووظسخقض 

خ "ؿًٛهش" ٔعخىص نَٔٛطٓخ حَلٔنٗ، ٔيخ أػخٍ ىْ٘ظّ أَّ نوى ٚـوي كَقًو

يوٍ حنًوَٝ حن٘وٛطخَٙ ٔحنلوَق فوٙ ًحص  فٙ ٔؿٓٓخ، ٔكؤَٓخ رَُثوض

حنٕقووض؛ نووٌح غهزووّ ف٠ووٕنّ ٔٓووؤنٓخ عووٍ حنلووَق ٔعًووخ ٓووززّ نٓووخ يووٍ 

 .حَلٓخّ

 ًً خ عهوووٗ ئوووًٗ، ٚطوووَق فؤهزَطوووّ أيٓوووخ رخنقٜوووش؛ كخَوووض حٓووو

حنوطخد رخرٓخ يٌُ رهغض حنَحرعش عَ٘، نكوٍ ٔحنويْخ أٛوَ أال طظؤِؽ 

ٚووٕو  اال رعووي أٌ طكًووم طعهًٛٓووخ، ٔعُووييخ ىههووض حنـخيعووش عووخىص ًحص

رخكٛش ٔأهزَص أيٓخ أٌ حنسخٓق "يلًٕى" قي طعَٝ نٓخ فٙ حنـخيعش، 

 .َٔٛف نٓخ أَّ ٚٔظقيو نوطزظٓخ

هوَؽ  ،ٛوٕو ُحٍْوى حنهعوٍٛ، فطوَىِ "فَٚوي"ٔفٙ ئخء َسْ حن

ْٔووٕ ٚٓوويى ٔٚظٕعووي أٌ أ٘ ٗوووٚ ٚقظووَد يووٍ ْووٌح حنزٛووض نوطزظٓووخ 

ٓٛكٌٕ يَِٜٛ حنًٕص، قزم أٌ ُٚظٓوٙ حنٛوٕو ٗوزض حنُوخٍ رغَحروش فوٙ 

 .يٍ ٔؿٓٓخ غَفش "ؿًٛهش" ٔنى طًْ أ٘ ٗٙء ٕٖٓ ؿِءٍ 
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فقيص رعيْخ حنؼقش فٙ َسٔٓخ، ٔطَكض حنـخيعش، ٔنوى طعوي طغوخىٍ 

ٕو حنـًعش؛ حنٕٛو حنٌ٘ حٛوطيو حنًُِل اال نِٚخٍس ؿيطٓخ ي  حَلَٓس ٚ

ٗ نووا"ٓووعٛي" رٓووخ ٔرؤيٓووخ، ٔعُووييخ يووخص "يلًووٕى" عووخى ٔؿٓٓووخ  فٛووّ

 ًَ ح حنٕقوض فوٙ غٛزٕروش رٔوزذ ٍغوى أَٓوخ كخَوض فوٙ ْوٌ ،ح١زٛعظّ ٓوخك

 .حن٘ٛطخَش حنعخٗقش

ح، نكوٍ َقطوش ٔحكويس حٓظٕعذ "ٓعٛي" كم يخ قٛم ٔأىٍكّ ؿٛويً 

خنًْ رٕحُع يٍ "يلًٕى" أو حنـُٛش رٓخ ظنى ٚـي نٓخ اؿخرش، ْم أٛخر

 !رٔزذ حنغَٛس؟

حٓووووظَى عخفٛظووووّ فووووٙ هوووويل أٚووووخو عووووَف هينٓووووخ أَووووّ نووووٕال 

ًَ ًوووخ عوووَف يوووخ أٛووو"ركوووَ" نًوووخص عهوووٗ ٚوووي "يلًوووٕى"، ك ح خد كؼٛووو

نوووى ُٚ٘وووَ  أكووويْى كظوووٗ حٌٜ، يوووُٓى يوووٍ فقوووي  حنوووٌٍٚ يوووٍ حَلْوووخنٙ

حنقوووويٍس عهووووٗ حنُطووووق، ٔيووووُٓى يووووٍ فقووووي حنزٜووووَ، ٔيووووُٓى يووووٍ ال 

ٚٔووظطٛ  يغووخىٍس فَحٗووّ، فظووٌكَ يووخ طَكووّ فووٙ ٗووقظّ ٚووٕو يٕحؿٓظووّ 

 ًَ ح، "يلًووٕى"؛ نووٌح عووخى انٛٓووخ رعووي ١ووٕل غٛووخد فهووى ٚـووي نوخنظووّ أػوو

حرُٛوووّ قوووي ُحٍ حنًُطقوووش ٔأعوووخى  ٔعُووويْخ أىٍ  أٌ "حنٔوووٛي" أٔ أكوووي

 .ح"أنطخف" يعّ رعي أٌ عخع فٙ أْم حنلٙ كٔيً 
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كًوووي هللا رعوووي أٌ عوووَف أَوووّ نوووى ٚكوووٍ حنٔوووزذ فًٛوووخ كووويع 

ني"ؿًٛهش"، ٔقٍَ أٌ ٌْٚذ عهٗ أال ٚعٕى اال رعويؽ يَٟوٗ حنلوٙ، 

ٔقزم ٍكٛهّ هطذ "ؿًٛهش" فٙ كسم ٛخيض يَحعخس نهـَٛحٌ؛ كسوم 

حنَكٛووم ٔٔعوويْى أَووّ ٓووٛعٕى يووَس نووى ٚل٠ووَِ أكووي، ػووى حٓووظؤًٌ فووٙ 

ْى حنلقٛقوش اال "ؿًٛهوش" اً حطسقوخ أكويَ  عهىَ أهَٖ، ٍٔكم يٍ ىٌٔ أٌ ُٚ 

 .أٌ أَٓحًٍْخ ال ٜٚق أٌ ٚطه  عهٛٓخ أكي

يَ فٙ ١َٚقّ عهٗ "ركَ" حنٌ٘ ٚيٍٚ نّ رخنكؼَٛ ٍغى يخ كخٌ، 

كٛووخ "ٟووٛخء" ػووى ؿهووْ يوو  "ركووَ"، ٔق٠ووٛخ ؿووم حنٕقووض فووٙ حن٘ووكَ 

ٌ "ركووَ" قووي ُكووزْ نقظهووّ "يلًووٕى"، نكووٍ ٔحالعظووٌحٍ، ػووى عووَف أ

رٔووكٍٛ ْووٌح حنهعووٍٛ، كًووخ  ظوومَ حنظلقٛقووخص أػزظووض أٌ حن٘ووٛن "ٍؿووذ" قُ 

أكيص حن٘خْيس حنٕكٛويس؛ "ٓوكُٛش" أٌ "ركوَ" نوى ٚسعوم ًنوك اال إلَقوخً 

 :"ٓعٛي"، ٗكَِ يَس أهَٖ ٔقزم أٌ َٚكم حٓظٕقسّ "ركَ" ٔقخل

نًٕٟٕع ١ٕٚوم ، نكٍ ٌْح ح"ؿًٛهش"نقي ١هزض يُٙ أٌ أكيػك عٍ  -

 .ٔٗخثك

 !يخًح طقٜي؟- 

 .خ ًٚكُُخ حنًكٕع فٙ حنًقٓٗ قهًٛي اٌ كُض يظسَغً - 

 .نألٓ  طُظذََٙ أعًخل عخنقش، ٓؤَٛٓخ ٔأعٕى انٛك فٙ أقَد ٔقض- 
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 .حنٌ٘ ق٠ٗ عهٗ حنعيٚي رعُّٛ"ٍحيٙ" طقٜي أهخ  - 

ِْ ٍأّٓ ٍٔكم فوٙ ٛوًض، ٍأٖ فوٙ ١َٚقوّ قزٛوم حنوؤَؽ 

و ًً ح نهًوؤكٕالص حنٔوٍٕٚش عهٛوّ حُىكوخو ٗويٚي، خ ؿيٚويً يٍ حن٘خٍع يطع

أعـزّ حنًلم ٔكٔذ فٙ ٍأّٓ حنَرق حنٌ٘ قي ٚـُٛوّ اًح حفظوظق يلوي 

كٌٓح.. ِْ ٍأّٓ فٙ ٍٟخ ٔقي عهى يُٓظّ حنًٔظقزهٛش، ٔقزم أٌ ٚوطٕ 

خ طٜٛق ههسّ، فُذَ فبً ر٘خد ٚقوٕى ىٍحؿوش روخٍٚوش هطٕس ًٓ  ٗزخرً 

ٔيوُٓى يٜوٍٕ رٓخطسوّ، ٔٚٔظعَٝ يٓخٍحطّ أيخو ٍفخقوّ فًوُٓى يٓهوم 

 "!فقخل فٙ َسّٔ "ٚخ نه٘زخد

هطٕس أهَٖ ٔحهظه  حنٜوٛخف، فُذوَ يوَس ػخَٛوش انوٗ حنوهو  

ووفٕؿووي حن٘ووخد قووي حقووظلى ريٍحؿظووّ حنًطعووى حنٔووٍٕ٘ ئووززً  ًً خ يووٍ خ ك

 .حنكٍٕحع

ٗوٙء اال ٔطقوٕل )هللا أكزوَ ٗ نوارجٔخ نك ٚخ "ٓعٛي"، ال طُذَ "

  ("ال قٕس اال رخ, .. هللا أكزَ .. هللا أكزَ، يخ ٗخء هللا

 

 طًض رلًي هللا. 
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 -( حقائق) -

ٛوهٗ هللا -ٍٓوٕل هللا  عٍ حرٍ عزخّ ٍٟٙ هللا عُّ قخل، قخل

، : "-عهّٛ ٔٓهى ٍُ ْٛ وزَقَظُّْ حْنعَو َٓ  ٍَ َٗوٌٙء ٓوخرََق حْنقَويَ  ٌَ نَٕ َكوخ َٔ  ، ٍُ َكقٌّ ْٛ حْنعَ

هُٕح"    ٍٔحِ ئهى ِٔ ْهظُى فخْغ ِٔ اًِح حٓظُْغ َٔ 

ٍْ أَرِٙ  ٌَّ أَرَخُِ َكيَّػَوُّ: َع ٍْٛ ، أَ ٍِ ُكَُ ِم ْر ْٓ َٓ  ٍِ ُٓوَٕل »أَُيخَيشَ ْر ٍَ  ٌَّ أَ

َٕ َيكَّشَ، َكظَّٗ اًَِح َكوخَُٕح  ٔح َيعَُّ ََْل ٍُ َٓخ َٔ َؽ  ََ هََّى َه َٓ َٔ  ِّ ْٛ هَّٗ هللاُ َعهَ َٛ هللاِ 

 ٍَ  ٌَ َكووخ َٔ ووٍ ،  ْٛ ٍُ ُكَُ ُم ْروو ْٓ وو َٓ ووَم  َٔ ْلسَووِش، حْغظَ ـُ ٍَ حْن ٍِ ِيوو ح ََّ ووْعِذ حْنَووو ِ٘ ُؿووًي رِ

رِٛعَوشَ أَُهوٕ رَُِوٙ  ٍَ  ٍُ َُ ْرو ِّ َعوخِي و ْٛ ََ اِنَ ْهوِي، فَََُذو ـِ حْن َٔ وِى  ْٔ ـِ ٍَ حْن و َٔ ، َك َٞ أَْرَٛ

اَل ِؿْهيَ ُيَوزَّوؤَسٍ!!  َٔ ِو،  ْٕ ُْٚض َكخْنَٛ أَ ٍَ ُم، فَقَخَل: َيخ  ِٔ َٕ َْٚغظَ ُْ َٔ ٍِ َكْعٍذ  ِ ْر ّ٘ َعِي

هَّٗ هللاُ عَ  َٛ ُُٕٓل هللاِ  ٍَ  َٙ م، فَؤُطِ ْٓ َٔ َُٕٓل فَهُز٢َِ رِ ٍَ هََّى، فَِقَٛم نَُّ: َٚخ  َٓ َٔ  ِّ ْٛ هَ

َيووخ ُِٚسٛوُق، قَوخَل:  َٔ َٓوُّ، 
أْ ٍَ فَوُ   َْ هللاِ َيوخ َٚ َٔ ٍم؟  ْٓ وو َٓ وْم نَوَك فِوٙ  َْ ووْم »هللاِ،  َْ

ٍْ أََكووٍي؟ ِّ ِيوو ٌَ فِٛوو ووٕ ًُ ِٓ َّ رِٛعَووشَ، فَوويََعخ «طَظ ٍَ  ٍُ َُ ْروو ِّ َعووخِي وو ْٛ ََ اِنَ ، قَووخنُٕح: َََذوو

هَّٗ هللاُ َعهَْٛ  َٛ ُُٕٓل هللاِ  قَوخَل: ٍَ َٔ  ، ِّ و ْٛ ح، فَظَغَوََّٛع َعهَ ًَ وهََّى َعوخِي َٓ َٔ َعوَيَو »ِّ 

ْكوَض؟ ََّ زُوَك رَ ـِ ْٚوَض َيوخ ُْٚع أَ ٍَ َْويَّ اًَِح  ، ػُوىَّ قَوخَل نَوُّ: «َْٚقظُُم أََكويُُكْى أََهوخُِ؟! 

ووْم نَووُّ » ِٔ حَف «حْغظَ ََ أ١َْوو َٔ  ، ِّ وو ْٛ ْكزَظَ ٍُ َٔ  ِّ وو ْٛ فَقَ َْ ِي َٔ  ، ِّ وو ْٚ َٚيَ َٔ ووُّ  َٓ ْؿ َٔ ووَم  َٔ ، فَغَ

ؿْ  ٍِ ُ ووزّ  ُٜ َٚ ، ِّ وو ْٛ ووخُء َعهَ ًَ ووذَّ ًَِنووَك حْن ُٛ ِِ فِووٙ قَوويَفٍ، ػُووىَّ  ٍِ ح َُ ىَحِههَووشَ اِ َٔ  ، ِّ وو ْٛ هَ

 ِّ حَءُِ، فَسَعَووَم رِوو ٍَ َٔ ، ُْٚكِسووُت حْنقَوويََف  ِّ ٍْ َهْهِسوو ِِ ِيوو َِ وو ْٓ َظ َٔ  ِّ وو ِٓ
أْ ٍَ ُؿووٌم َعهَووٗ  ٍَ

 ٌّ ِّ رَؤْ َْ رِ ْٛ ، نَ ِّ ٌم َيَ  حنَُّخ ْٓ َٓ حَف  ََ  ٍٔحِ أكًي« ًَِنَك، فَ
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َلعَحرٙ قيًٚخ اًح أٍحى أٌ ٜٚوٛذ أكويح فوٙ َسٔوّ ٔيخنوّ كخٌ ح

ع َسٔوّ ػيػوش أٚوخو، ػوى ٚظعوَٝ نٓوٌح حنٕحكوي فٛقوٕل: )) طوخ, يوخ  ِّٕ ُٚـ

ٍأٚوووض أقوووٕٖ يُوووك ٔال أٗوووـ  ٔال أغُوووٗ ٔال أكٔوووٍ...((، فٜٛوووٛزّ 

 .رعُّٛٛ، فٛٓهك ْٕ ٔيخنّ

 

 


