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1- 

ت. ؤوعوبا حٗاوي املخاع١،  ش البكٍغ ٧ان طل٪ ػمً الخغب الٗٓمى في جاٍع

 
 
٣ُا جمشل ظبهت   وؤٍٞغ

 
ت زلُٟت في الكما٫ ما بحن ج٣ضم وج٣ه٣غ  للضو٫ اإلاخىاٖػ

الخلٟاء ؤمام املخىع في الصخاعي اإلالتهبت. و٢ض بضا ؤن ٦ٟت عومُل جش٣ل، بط 

  ٘ ُاوي ٖلى التراظ٘ اإلاخىالي وزؿاعة مىا٢ في  ٧ل ًىم   ظضًضة   ًجبر الجِل البًر

 .الصخغاء اللُبُت

وفي الٗم٤ اإلاهغي ٧ان ػمً الخٓاهغ. الخٓاهغ بإن مهغ صولت مؿخ٣لت 

 ال
 
غة ٣غاع ولِؿذ َٞغ َسسَّ

ُ
ت والُبُُٗت اإلا م مىاعصها الٗؿ٨ٍغ ا في الخغب ٚع

لضٖم ظُىف الخلٟاء، زم الخٓاهغ بإن مهغ خلُٟت لئلمبراَىعٍت العجىػ 

م اهُال١ اإلآاهغاث في ال٣اهغة والشٛغ لخإًُض ألاإلاان وصٖىتهم لضزى٫  ٚع

 !ال٣اهغة

ٞاعو١ لخُُٛت ؤ٢ضام  ٧ان ٖهغ م٩اٞدت الَخٟاء التي جبىاها ظاللت اإلال٪

قٗبه، واٞخخاح مُٗم ٞاعو١ السحري، واعجٟإ ألاؾٗاع والسسِ اإلاخىامي 

 .مً ه٣و الٛظاء

ت اإلاجه٨ت بال٣ه٠ هدى ألا٢الُم،   جخابٗذ مىظاث الهجغة؛ مً ؤلاؾ٨ىضٍع

والهجغة ال٨ٗؿُت مً ؤهالي الهُٗض والىىبت بلى ال٣اهغة، خُض هغب ال٣ٟغاء 

غ٦ؼ باإلا٣ُم والٗانمت ال٣ضًمت، وفي ؤقباه بُىث ال مً الجٕى وألاوبئت للخم

 ملجخمٗاث   حصخي باؾخ٣غاع  
 
ُٞما بٗض، بِىما اججه ؤٞغاص  ٧املت   ناعث هىاة

لب بلى حي قبرا ؤو الٗباؾُت،  الُب٣ت الىؾُى وطوو الثراء املخضوص في ألٚا

ا لخٗلُم  ا ًٖ ق٠ٓ الٍغ٠، ؤو َلب  ا زل٠ الخُاة اإلاٍغدت بُٗض   ُ وطل٪ ؾٗ

ا إلاؿخ٣بل  ؤوال 
ت يماه  ًدٟٓها  ؤًٞل و٦غامت   صهم في الجامٗت اإلاهٍغ

ع لهم وهالىه ّضِ
ُ
 .اإلاىهب الغؾمي لى ٢

ا لخل٪ السُت ألازحرة خهل هجُب ٖبض اإلاؿُذ شخاجت ٖلى قهاصجه   ٗ جب

ا في مهلخت الغي الخابٗت لىػاعة   ٟ َن بها مْى ّحِ
ُٖ الٗلُا مً ٧لُت الؼعاٖت و
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ؿُذ ًخمجى في الخ٣ُ٣ت بلخا٢ه ب٩لُت الخ٣ى١ ألاقٛا٫. ٧ان اإلا٣ضؽ ٖبض اإلا

ض ا إللخا٢ه بدؼب الٞى اث٠ الٗلُا مً  ،جمهُض  مَّ الىنى٫ بلى الْى
َ
ومً ز

ؤ٢هغ الُغ١، بال ؤن هجُب لم ٨ًً مً مُامده الٗمل باملخاماة وال الٗمل 

٠ الهٛحر بدمُت    ٖلُه ج٣مو وي٘ اإلاْى
 
، بالؿُاؾت، باإلا٣ابل ٧ان ؾهال

ا ؤهه مخضع 
 الترقي مشبخ 

 
ب ٠٦ء ال حٗىػه ألاماهت وال زٟت الٓل، ولِـ مخعجال

ا ٖلى الخىاٞؼ والبضالث؛ لظل٪ ما٫ له عئؾائه وػمالئه ٖلى خض    ٟ وال مخله

٧إ٢صخى ما ًم٨ً يمان  ؾىاء، وبضث خُاجه مغؾىمت السُى قبه مًمىهت  

ً مً ٖمغه. شخيء    في هظا الٗالم وهى لم ًخجاوػ الشاهُت والٗكٍغ

 في مُىله لم ٨ًً هجُ
 
ا ؤبٗض. ٧ان م٣ٗىال ب ًماو٘ في طل٪ وال ًخسُل ؤ٣ٞ 

ا م٘ ج٣ضمه في الضعظت   ُ ا ؾُتزاًض جل٣اث وؤخالمه، ٨ًُٟه ؤن ًًمً مغجب 

٘ ؤعيهم في ُُٟت، وؤن ٌٗٝغ بىظىص َع حر  الْى ٘ ٖىه هم الخٞى "ملىي" لحٞر

ُه وجؼظُت الى٢ذ في ال٣اهغة لِؿا بالصخيء الهٗب  للمؿخ٣بل، ٦ما ؤن التٞر

. ٧ان ٣ًطخي  ٖلى قاب   مشله، ٞهى ماهغ في ا٦دؿاب الهضا٢اث واإلاٗاٝع

في اإلا٣اهي، ما بحن ػمالثه مً قباب  مخباًىت   ؤو٢اث ٞغاٚه م٘ صخبت  

ا الجغاثض، ؤو 
 
ا الُاولت، ٢اعث ب  ٟحن وعٞا١ الضعاؾت الؿاب٣حن، اٖل اإلاْى

ا بلى الغاصًى صون ؤن ًماعؽ ما ٌؿخىظب ؤلاؾغاٝ. ٞلم ٨ًٟغ   ٗ في مؿخم

الازخالٝ بلى مالهي ٖماص الضًً ؤو عوى الٟغط  ٦ٛالبُت ػمالثه مً الٗؼاب، 

  ٘ َغ ٖلُه مً َب ُِ
ُ
ٔ   إلاا ٞ ًدب ؤن ٌؿمُه اإلاخ٨ٟهىن "بالهُٗضي"  مداٞ

ا به؛   ُ  بلى ؤنل اهدؿابه بلى "ملىي". ٧ان ًبدؿم لظل٪ الخٗلُل م٨خٟ
 
بقاعة

ا، وال ألهه لم ًدب ؤن ًٟؿغ بحجامه ًٖ مكاهضة الغ٢و جٟؿحر    ُ ؤن ا صًي

ا هظا وال طا٥  .٣ًا٫ ٖىه ؤهه "مضعوف" ؤو" بخإ عبىا"، ٞهى لم ٨ًً ؤبض 

 إلااطا لم ًدب مكاهضة الغ٢و الكغقي؟ الىا٢٘ ؤن الؿبب ٌٗىص لخ٣بت  

ا  ٢ضًمت   ا٢ه ألا٦بر ؾى  ا في بلضجه ألام و٧ان ٞع  نٛحر 
 
ُه، خحن ٧ان َٟال ٢َِضم ٖو

ؼمهم ا لظهاب لغئٍتهً في اإلاىلض، ٞما ؤن ٌٗغب ًسبروهه ب٣ضوم "الٛىاػي" ٖو
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بخه في صخبتهم ختى جخدى٫ مالمدها صاثمت الل٠ُ واللحن بلى  ألمه ًٖ ٚع

  ٌ ُض والًٛب مس٠ُ   ه٣ُ  :مً الٖى

ض الظهاب بلى مإوي الكُُان ب٣ضمُ٪؟ ؾخ٩ىن هىا٥ جدذ عخمخه ولً  - جٍغ

جٗل٪ مُُخه اطهْب   ًى٣ظ٥ مىه ؤخض. بن ؤعصث ؤن ًغ٦ب٪ الكُُان ٍو

 .ٗهمم

 
 
به بٗض طل٪ ٦ُٟال لضًه بكإن الٛىاػي. لم ٌكهض  بسخ٤ ٧ل ًٞى٫   و٧ان ٖع

هم  الخ٣ت   هجُب الغ٢و في خُاجه ؾىي في ألاٞالم في مغاخل   مً مغاه٣خه، ٞو

 
 
بت اإلا٨بىجت في اإلاخٗت، ُعُؾال إلااطا اٖخبرث ؤمه الغا٢هاث، ب٩ل جدٟحزهً  للٚغ

دت   مت  ، ٩ٞان يمحره ٣ًىم بمؿاو للكغ وؤصواث ٚىاًت   جخلسو في بم٩اهُت  مٍغ

ٚحر مخٗمض يمً ؾُا١ ؤٞالم الؿِىما؛ ألهه  ٖابغ   مكاهضة الغ٢و بك٩ل  

ا، بِىما ًضًً ٢هض اإلاالهي   ٗ لً ٌٛاصع صاع الٗغى ؤزىاء مكاهض الغ٢و َب

 
 
 .بيُت الخمخ٘ بالغ٢و الخي مباقغة

ا ُٞما ًخٗل٤ بىناًا الضًً وألازال  َضهه ٖمىم  ًْ  ،١باجذ اإلاؿاوماث هي َص

ه   ضم الدؿبب  اخٍغ ٖلى ألاماهت في ٖمله والخهض١ بٗكغ مغجبه لل٣ٟغاء ٖو

ا ؤمام هللا للهٟىاث الهٛحرة، مشل ال٨ظب  في ألاطي. اٖخ٣ض ؤهه لً ٩ًىن مضاه 

 ًُ ، ٞالبض ؤن هللا 
 
٣ضع ٖضم ؾُُغة اإلاىجي، ؤو ؾب ؤخضهم ٖىض الًٛب مشال

 ٢ا٫ لىٟؿه.ه٨ظا  ،هللا هٟؿه ًٌٛباإلاغء ٖلى هٟؿه ٖىض الًٛب، 

 ٚؿُل   مً البِذ قئىن  ٧ل جىلى الظي بباوي  والساصم ؤبُه م٘ هجُب ٖاف

هي   وهٓاٞت   . بكبرا للغاهباث الهالر الغاعي مضعؾت ٖلى اإلاُلت الك٣ت في َو

  لُل٣ي ًجهٌ ٧ان نباح   ٧ل في
 
  هٓغة

 
ه ٖلى مض٣٢ت  ظهىػٍخه مً لُخإ٦ض ٍػ

 م الُٟىع، بلى بؿغوع   ًظهب ؤن ٢بل خظاثه وإلاٗان
 
 ناصعة   بدماؾت   دمىال

ا ًإزظ ؤن ًدب ٧ان! للُٗام الكضًض اخترامه ًٖ ا هٟؿ   نضعه لُمؤل ٖم٣ُ 

ا ألا٧ل، في الكغوٕ ٢بل اإلااثضة مً اإلاىبٗشت بالغاثدت  الُٗام بجىصة مهخم 

ه ىهُت اإلاهُبت ٢امخه جهب لم لظل٪ ٦مُخه، صون  وجىٖى  اهبٗاظاث بإي الٟٖغ
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ا ٖمله ىبل ٌؿحر ٧ان وبِىما. امخالءاث ؤو  ٗ  الىاؽ ومىاْغ الهباح بهىاء مخمخ

ضع لم التي ؤمه ٠َُٟ   بإسخى ًخظ٦غ ٧ان والكىإع
َ
٣  ال٣اهغة جغي  ؤن لها ًُ

 ٠ُ٦ ًظ٦غ ًؼا٫ وال الٗاقغة، في َٟل بٗض وهى اإلاىث صاهمها ٣ٞض ٢ِ؛

ا جغصص ٧اهذ  السلُٟت، صاعهم ٞىاء في البِ جُٗم وهي ال٣بُُت باللٛت ؤلخاه 

ٕ   جد٩ي ٧اهذ و٠ُ٦  والٗظاباث ومعجؼاتهم ال٣ضٌؿحن خ٩اًاث قضًض   بىع

  ٧اهذ الىن٠ في ص٢تها. بًماجهم ؾبُل في جدملىها التي البكٗت
 
 ظضًغة

 لِؿإ٫ خُيئظ   ًضهمه الهل٘ ٩ٞان الغبابت، بال ًى٣هها وال اإلا٣اهي بد٩اجي

  ٝ ؼي  بسى  :ٍٚغ

 جٕزٍو لخمهم ًمؼ١  إلاً وجغ٦هم الٗظاب هظا مً هللا ًى٣ظهم لم إلااطا -

ذ في بهم ًل٣ي زم ؤَغاٞهم  اإلاٛلي؟ الٍؼ

ا ج٣ىٗه ال التي الباؾمت ؤمه بظابت ٩ٞاهذ  :جمام 

امً الؿماء في ألا٧الُل ًىالىا ل٩ي -   .بًماجهم ٢ىة ًغون خحن الىاؽ ٍو

ا،   ؤمه ٧اهذ عبما خؿى 
 
ا ًجٗله لم طل٪ ل٨ً مد٣ت  ٩ًىن  ؤن في باإلاغة عاٚب 

ا  .٢ضٌؿ 

  ؤمه مغيذ
 
  تهظي ٧اهذ حصسُهها، الُبِب خٌُ٘ؿ لم بدمى ٞجإة

 
: ٢اثلت

 مٗها جدضر لم إلااطا. ماجذ ٣ٞض طل٪ وم٘ مُساثُل"، ًامال٥... الىىع  ؤم "ًا

 ًٖ خُيئظ   هجُب جى٠٢ بها؟ جخدا٧ى ؤًامها ؤمًذ التي اإلاعجؼاث بخضي

خ٣اص ا ال٣ضٌؿحن قٟاٖت في الٖا  ُ  ٖلى ًجغئ  لم ألهه الخ٣هحر، تهمت ٖلحهم مل٣

 بٗض ؤبُه مً ؤصهكه ما ؤما. ؤمه إلاىث هللا لىم ٖلى الىاُٖت هؤ٩ٞاع  في ألا٢ل

له شسهه؛ ؤناب الظي الخبض٫ ٞهى ال٩اسر الخؼن  مً ؤلاٞا٢ت  مً َٞدىَّ

ً   ٚحر عظل  باألظبُت، والهالة ال٨ىِؿت ٢ضاؾاث ٖلى مىاْب   بلى مخضً

ا ا ألانىام ل٩ل ناثم  ا ػاثغ   ٖ   ًخمم ٧إهه وألاصًغة، لل٨ىاجـ ومخبر
 
 ًٖ هُابت

ا بغخُلها بجمامه ًٖ هي عجؼث ما ػوظخه م٤ ألازغ ل٨ً. مب٨غ   ٖلى ألٖا

t.me/qurssan



10 
 

ا بالهُٗض، بِخه وإٚال١ ال٣اهغة بلى الغخُل الغظل ب٣غاع ْهغ خُاتهما
 
 جاع٧

اًت في ؤعيه  .بزىجه ٖع

  في طل٪ الهباح الباعص مً قهغ ٞبراًغ
 
  الخٔ هجُب خغ٦ت

 
بالكإع  قاطة

جىػَٗها ٖلحهم قباب ًخىلى  ىعاثالىاؽ ًخل٣ىن ميك ؤزىاء ؾحره للٗمل،

ٝ   خؿً الهىضام ال ًبضو ٖلحهم ٢ل٤ مً مؿاءلت   ، ًىاصون بما عجؼ ؤو ب٣ًا

ؤن ٢غؤ  وما مشل باقي اإلاتهاٞخحن، ًٖ ٞهمه وظٗله ٌؿٕغ اللخ٣اٍ ميكىع  

غ. لهؤنابه وظىم  ختىالىاعص به   مظا١ مٍغ

ا٧ان هجُب ًدمل   ُ  ه٣
 
م للبالص صون ؤ في مؿخ٣بل   ؤمال ؤن ًمل٪ ٦ٍغ  جهىع 

ا م ل٨ُُٟت جد٣٣ه زان  بت، ٚع الهغإ ألاظٝى بحن اإلال٪  وعٚم الخغب اإلاٖغ

ًُ  وعٚم اؽ،دَّ والىَّ  ػا٫ هىا٥  ل٨ً ال اؾخدُاء، ٖلىُب٤ الضؾخىع الظي 

حن وال خؼب   جي ًجم٘ اإلاهٍغ دترم ؤؾـ الضًمى٢غاَُت، َو  ًٟغ١ بُجهم ٍو

ا ٞاإلاؿإلت 
 
ا  ذ الضًمى٢غاَُتمؿإلت و٢ذ ًجب ؤن ًمغ ٢بل ؤن جهببط  ٗ وا٢

 
 
ججىوله زماع  ٞاٖال

ُ
ٖلُه وجل٣ىه مً ؤبُه الظي و٢٘ في قبابه  ىهظا ما جغب ،ج

لى٫. ٖلى  جى٦ُل الكٗب لؿٗض ٚػ

  ً  ؤعضخي له مخُلباث اللخم والضم مً حٛظًت   ول٨ً هظا ألامل ٧ان بمشابت ٧اث

ٔ   ومغاٖاة   الم ٨ًً  ،ألاطيمً  وخٟ   مدل٣ 
ْ
ِ
َ
ا  وال٢ ؤو اػ٫ يض الىى مٗهىم 

ا  وعٚم ج٨غاع الل٨ماث التي وظهها الىا٢٘ له بدىاصر   يض اإلاىث، مدهى 

 مسخلٟت بال ؤهه ب٣ي 
 
ا مٗخال  ُ ٩ٞاهذ الًغبت ال٣اجلت له في طل٪ ، بالك٪ خ

ٝ   وال بال عاص  1491الُىم مً ٞبراًغ   .قا

ت ب٣هغ ٖابضًً،  ونٟذ اإلايكىعاث ما خضر مً بخاَت الضباباث ؤلاهجلحًز

بحن  الازخُاع ٖلى ؤلاهجلحزي في خغاؾت يباَه لُجبر اإلال٪ وصزى٫ الؿٟحر

  اؽ لدك٨ُل الخ٩ىمت ؤو الخىاػ٫ ًٖ الٗغف،دَّ اؾخضٖاء الىَّ 
 
بظل٪  مٟؿغة

خى٢٘ لغثاؾت الخ٩ىمت في هظا الخى٢ُذ اإلااؽ ٚحر دَّ ٚمٌ مً جىلي الىَّ  ما

 
 
  الخغط ل٩ل مً مهغ و"خلُٟتها"، ظاٖلت

 
ُ   مً الىي٘ ٧له ٞهال  تبى٨ه اهؼل
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ل بٗبشِخه ؤي ق٪   "بضٌ٘ زحري"، في ناخب الؿلُت الخ٣ُ٣ي في  ٢اثم   ًٍؼ

، حٛغب ٖجها الكمـ التي ال ؤلامبراَىعٍتبهه ؾٟحر  آزغ، بقٗاع   ختىالبالص 

ؾخ٣غاع وألاها٢ت هى مً ٣ًغع جغ٥ اإلال٪ في واظهت الهىعة لخٟٔ الا 

ٟاث ًُٞٓ هٟؿه  ًخماصي ول٨ً ٖىضما، البروجى٧ىلُت اخامل٪ الدكٍغ  ٦م 

ا   ُ  ٖلى ٢اؾُت   عصه لهىابه وإٞا٢خه مً وهمه ولى بهٟٗت   ًجب خُيئظ  خ٣ُ٣

لى ختى ومؿم٘ مً قٗبه ٌؿخدُل ؤن ًخٓاهغ ؤخض بإجها لم جدضر،  مغؤي

 .في الجغاثضجم الخٗخُم ٖلحها وخٟٓها مً اليكغ 

ُم الكٗب، الظي ًُالب في م٣ضمخه  ول٩ي جخم ٞهى٫ اإلاهؼلت اإلاب٨ُت ٞةن ٖػ

ُاهُا،بٗال٢ت ال ك٩ل الخ٩ىمت  ىضًت ولِـ الخبُٗت لبًر ٣ًبل باإلاىهب َو

دُت   اًت الؿٟحر بإٍع ش   مً ىمطخ ؤظلب للهظًان مً ٧ل ما جدذ ٖع ؤؾىص  جاٍع

االضاعي  ما في الاخخال٫.
 
ض  الصٖاء ؤن اإلال٪ ًد٨م مهغ، بط وبإن خؼب الٞى

 ظغاء  بوؤن وظىص ؤلاهجلحز في ال٣ىاة مجغص  هى خؼب الكٝغ والىًا٫،

ال  وؤن الضؾخىع هى ال٣ى٫ الٟهل ُٞما ًجب ؤو تراػي بؿبب الخغب،اخ

غ مهحرها!، ًجب جُب٣ُه   لال٦ترارالضاعي  ما وؤهىا صولت خغة في ج٣ٍغ
 
 ؤنال

ال ًمل٪ ؤن ٌٛحر في مُُٗاث  ما صام ؤخض زاعظها ًدضر في البلض ؤو بإي شخيء  

ُاهُا  هظه ألاخضار ٢ُض ج٣غع مهحرها في الجهاًت هي مً الٗٓمى ؤهملت و بٍغ

ُاهُا في الخغب ، ختىقئىا ؤو لم وكإ ًُالُا ب ؤو ؤإلااهُاؾخإزظ  ،لى لم جٟؼ بٍغ

  ومتى م٩اجها،
 
 ؤول٩ل مً ًسُغ بباله اٞخخاخها  لم ج٨ً مهغ مؿدباخت

داتهم جاطًه امخُائها!  في طل٪ الُىم ؤنبدذ مخابٗت ؤزباع الؿاؾت وجهٍغ

 اإلاؤل. لىًٖجغخه ؾمإ ؤزباع ػوظخه التي زاهخه  ٦ؼوط  

ا هجُب ٖمله ونل ِـ اإلاىا٢كت بحن  مخإزغ  ٞلم ًجض مً ٨ًترر له لٗلى َو

ٟحن:  اإلاْى

ىن بهظا التهىع. - لم ٌٗض  ل٣ض ظً ؤلاهجلحز مً ج٣ضم عومُل ولظل٪ ًخهٞغ

ت. ٖلىبجهم . لضحهم و٢ذ للضبلىماؾُت  قٟا الهاٍو
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ي الىَّ  -
ّ
ت  وؤن اؽ للىػاعة،دَّ ل٣ض ق٨٨ذ مً البضاًت في جى٢ُذ جىل جتر٥ له خٍغ

ضًحن.  حك٨ُلها بال٩امل مً الٞى

بن لم ج٨ً . حؿلم مىهبه مً ؤًضي ؤلاهجلحز ٖلى اؽول٨ً ؤن ًىا٤ٞ الىدَّ  -

اهي الىنىلُت ٞماطا ج٩ىن  هظه
 
 ؟بط

ىهت اإلال٪؟ للٟىضخى وهل بم٣ضوعه ؤن ًتر٥ البلض - ؤلم ٌصج٘  بؿبب ٖع

 اإلآاهغاث الضاُٖت الهخهاع ألاإلاان ٞإزاعهم ٖلُه؟

-  ٌْ  ؤٞىضي؟ ما عؤً٪ ًا هجُب نىج٪ للخىاثِ آطان. ازٟ

ا
 
ا ما ػا٫ ٢اهُ   قاعص ، ٢ا٫ بهىث  مهضوم 

 
  مداوال

 
 :ؤزغي  ٣ٖض مؿاومت

 .ملٗىن ؤبىهم ٧لهم -

اؤنِبىا    ٗ دت ٚحر اإلاٗخاصةـ  ظمُ ٨ًمل بالهضمت بػاء هظه البظاءة الهٍغ

 هجُب:

ًىم بلى الخدلُل  َىوهخٗالى ب٣ُىا هدىا٢ل  ختىما و٢٘ ٢ض و٢٘ ولً وٛحره  -

ه  ما. ال٣ُامت ا ػلىاما  ؟شخيء  زٟاًا ؤي  مًالظي وٗٞغ ال وٗٝغ نالخىا  ؤٚغاع 

عبما زُغ له  ومً ألاًٞل ؤن هتر٥ ال٨باع السبراء ٣ًغعون لىا. ،٦ما ًبضو

 ؤي اخخما٫ مم٨ً.... 63هضص ؤلاهجلحز بةلٛاء مٗاهضة  هظا آلان ٣ِٞ ـ 

 بها  الخ٣ِ ؤخضهم ال٨ٟغة ألازحرة وحكبض
 
 :٢اثال

َغهالغظل . هللا ًىىع ٖلُ٪... هظا ما ٢لخه-
ْ
 ؾىي  ٦ما ؤهه لم ًىْل ، بالًغوعة ُم٨

اخ٣ه الُبُعي الظي خغمه اإلال٪ بًاه   .ْلم 

 قا٦ؿه آزغ 
 
 :٢اثال

 ُم  ؾالم... ًا-
ْ
ضًىن ُم  عثاؾت الىػاعة، ٖلى هغَ ٨  والٞى

ْ
الهخاٝ بدُاة  ٖلى هىن غَ ٨

!م مً مؿا٦حن ًاله اؽ؟دَّ الؿحر المبؿىن م٘ الىَّ 
 
 ٞٗال

ض. ٖلى هاالء نيُٗت ال٣هغ لخإلُب الكٗب-  الٞى

غي -
ُ
 ٖلىل٣ض باٌٗىا اإلال٪ مً ٢بل  ماطا ؾ٩ُىن مى٠٢ ؤلازىان آلان؟ ج

 اإلاهاخ٠ ٞهل ؾُااػعوهه آلان بٗض هظه ال٨ؿغة؟
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اخؿً البىا  ىبٗض ؤن ٢طخ-  ؟في سجً ألاظاهب بجهاًت الٗام اإلااضخي قهغ 

ضتهم  هل ٢غؤث ما ٦خبه في ؤق٪. اظٍغ بهه ًىهب  للىػاعة الؿاب٣ت؟ مىظه 

اهٟؿه م٩ان قُش ألاػهغ  ا وها٢ض 
 
ا ،وآٖ ٧إن الخ٨م  ،بؾالمي بد٨م   مُالب 

 الخالي لِـ ٦ظل٪.

ا هىا َلب هجُب ٢هىجه لُيكٛل في عقٟها   ُ  ؾخمإ.باال م٨خٟ

هل مً الخ٨م ؤلاؾالمي ؤن جٓل بُىث  في صٖىاه. ًسُئول٨ً الغظل لم -

 الضٖاعة مغز
 
ُه ًٖ ظىىص الخلٟاء هت اوبُ٘ السمىع ، بذجت التٞر ا جهاع   ،ظهاع 

عِؾلل٣ض ؟ والؿٟىع الظي اهدكغ اهدكاع الىاع في الهكُم
ُ
لصخىة هظه  ؤ

 ألامت.

  ٖلى ،والسّماعاثبإؽ مً مى٘ الضٖاعة  ال_
َّ
ى٧ا بؿىء   ؤال  .ًمؿىا جدُت ٧اٍع

وبالٟٗل ، الٗام هظه اإلاؼخت ألازحرة لُدض مً الخىجغ ؤل٣ى ٧ان هجُب هى مً

ىا ،هىا٥ هىا و٢ٟكت   بطخ٨ت   اهخهىهضؤ اخخضام الى٣اف و٢ض  بزغها  اههٞغ

ا صاء ؤٖمالهم  و٧إنأل  ىضما ٖاص هجُب لم ٨ًً. قِئ  البِذ وظض اإلا٣ضؽ  بلى ٖو

اٖبض اإلاؿُذ   ٟ ٧ان  ٢غاءة ال٨خاب اإلا٣ضؽ في اهخٓاعه لخىاو٫ الٛظاء. ٖلى ٖا٦

دخٟٔ باللهجت ًؼا٫ ًغجضي الؼي الهُٗ اإلا٣ضؽ ال ضي الخ٣لُضي ٍو

ا الظي ناع ابىه الهُٗضًت، بسالٝ  بال٩امل ٖضا ل٣ب"آبا" ال٣بُي ٢اهغٍ 

ا٧ان ألاب  "بابا" ؤمام الىاؽ.ـالظي ًىاصًه به ُٞما بُجهما بِىما ًل٣به ب هى  صاثم 

 مً ًٟخخذ الخىاع م٘ 
 
بًاه ًٖ ؤخىاله وما ًدضر في الٗالم مً  ابىه ؾاثال

ؿمٗه مً  ٨ًخ٠ِ ل لم الغظ ؛ ألنجُىعاث  ٢ضامىبما ٣ًغؤه في الجغاثض َو

ضًحن، زاعط البِذ  بىه همؼة ونل بِىه وبحن ألاوؾاٍ الكابتاواٖخبر  الٞى

. ًدىا٢له الىاؽ مً بقاٖاث ؤو آعاء ٩ٞان هجُب ٌؿغص ٖلُه ما ،وال٨ىِؿت

ا وفي هظه اإلاغة ٧ان هجُب ًخدضر بدظع   ؤبُه مً الهضمت لخٗل٣ه ٖلى  مك٣ٟ 

ض   بخ٣ُُبت  وا٦خٟى  بخٗل٤ُ   ًض٫ِ ل٨ً اإلا٣ضؽ لم ال٣اصة، وإًماهه بى٣اء بالٞى

اوهؼجحن مً عؤؾه ٢بل ؤن ٣ًى٫  : مٛحر   اإلاىيٕى
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ؾُظٌٗىن ؤٚاوي  ؤلاطاٖت ؤلاًُالُت وهدً هإ٧ل، ٖلى ٞخذ الغاصًى،ابباوي -

ض م٩اإلاخ٪ بكإجهما، ؾم٘ ًا هجُبا آلان. ٖبض الىهاب ان ؤٍع ؛ هىا٥ مىيٖى

 
 
اؾإُُٖ٪  بِذ مضاعؽ ألاخض في عوى الٟغط؟حٗٝغ  هل ،ؤوال

 
مً اإلاا٫  مبلٛ

ؤهذ حٗلم ؤن ألاؾٗاع في . لخظهب وحُُٗه لؤلعقُضًا٧ىن خبِب ظغظـ

  ٕ ض لسضمتهم ؤن ج٠ًٗ ؤو جخإزغ. ٧ل ًىم بؿبب الخغب، اعجٟا ضهم  وال ؤٍع ؤٍع

اث   ال ألاوالص وحٗلُمهم صًجهم ٦ما ًيبػي. ٖلىؤن ٌؿخمغوا في جىػَ٘ اإلاُبٖى

ٟٞي ٦ىاجـ الهُٗض بإًامىا  م مىه مشلي،غِ ًٟٗلىهه بال مً ُخ  ٥ ؤهمُت ماًضع 

ونغها ، وكإها ال وٗٝغ ًمُيىا مً قمالىا. لم ٨ًً هىا٥ مً ٨ًترر لؤلَٟا٫

 
 
  جغبت

 
لٗمل ؤلاعؾالُاث ال٩ازىل٨ُُت والبروحؿخاهدُت، م٣خىهحن مىا  زهبت

ا الٗكغاث ألاظُا٫ ال٣اصمت عؾىر  آزغ. ظهلىا ؤ٦ثر مً ؤي شخيء   ٖلى اٖخماص 

امهما ًٟٗله خبِب ظغظـ  ٖلىٌٗخمض  ضَّ
ُ
 آلان. وز

- 
 
 ًا آبا. ما حكاء ل٪، خؿىا

ًىظض ما هى ؤًٞل مً  ال جتزوط. ؤْن  ل٣ض آَن  اإلاىيٕى الشاوي ًخٗل٤ ب٪ ؤهذ،-

هٟالث والا  ما ًمىٗ٪. ًىظض وال ظُضة   صمذ بصخت   ما ة  مب٨غ  ً  الؼواط في ِؾ 

 
 
٢٪ مً نالبت وجد٨م بالىٟـ في مضًىت  مهما بلٛذ ؤزاللِـ مؿخدُال

  ال جدمْغ  ٟغم مخاخت ٌؿحرة.المٟخىخت و 
 
  .زجال

 
، ها .ؤهذ لؿذ ٞخاة

 ماعؤً٪؟

 ا خلم  ٧ان مكغوٕ  الؼواط ًبضو له صاثم  
 
ؤو   بُٗض الخضور مشل جغ٢ُت  ا ماظال

بٗض  ىٞةطا به ٖل ،ٌؿخد٣ها ىٖلُه ؤن ًمطخي  ؾىىاث مً الٗمل خت ٖالوة  

ت؟!ؤ زُىة ال ؤ٦ثر.  بهظه الؿٖغ

 هل لضً٪ قغوٍ مُٗىت في الٗغوؽ؟-

باث في البلض- ض الؼواط مً ال٣ٍغ  . ال ؤٍع
 
ض ٞخاة   ؤها ؤٍع

 
 .مخٗلمت

  ٧ان هظا ؤو٫ مازُغ بظهىه،
 
 .ؾُهٗب هظا ألامىع ٢لُال
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ظامُٗت ل٨ً ؤهصخ٪ بإن ج٩ىن ل٪ الُض الٗلُا ٞال ج٩ىن  ْىيذ هظا،-

ها الظل٪ ؾإ٧لم ؤب، هٗب ألامغبالبِذ ؾُ ا ٖضم وظىص امغؤة  ٖمىم  مشل٪. 

 ؛ ُىؽظىعظ
ُ
 حؿهُل ألامىع. ىؾغ اإلاى٣ُت و٢اصع ٖلٞهى ٌٗٝغ ؤ

  ٖىض الٛغوب زغط هجُب
 
ا قُغ عوى الٟغط لخىُٟظ م  مَّ َُ  الى٣ىص ُم خامال

٤ قاهض  ؤِٞل ُٞلم َلب ؤبُه ٢بل الخىظه إلا٣ابلت ؤنض٢اثه، وفي الٍُغ

غف وؤؾمهان "اهخهاع الكباب" ض ألَا  خاؾضة   بٗحن   هَٓغ  .مً بُىلت ٍٞغ

للهىعة اإلالىهت اإلاشالُت طاث السضوص اإلاىعصة والُٗىن الجظابت والكٗغ 

ل اإلاه٠ٟ بإها٢ت   ما الظي حكٗغ به الٟخاة بطا ما ج٣ضم لها . مؿخٟؼة   الٍُى

يخٓغهه هل الٟخُاث مىلٗاث بالخ٨ٟحر زاَب؟  في الجيـ ٧الغظا٫ ٍو

 ؤصخابه م٘ اإلاإظىعاث البن زبراث بٌٗ  ٨ًترزً له؟ بك٠ٛ؟ ؤم ؤجهً ال

ٟاث عبِباث البُىث.ًم٨ً الا  ت صوازل الٟخُاث الكٍغ ٦م  ٖخضاص بها في مٗٞغ

ب  ! هخ٪ ؾتره ىا ًخى١ بلجبضو له اإلاغؤة آلان لٛؼ   بضاهخه ؤن  ىٖل او٦م ًبضو ٍٚغ

 الجيـ في اإلا٣ام ألاو٫! ٩ًىن هللا هى مً "نمم"

اا  بِذ مضاعؽ ألاخض ٞىظض صعؾ  بلى ونل  ٌٗ الكبِبت ًٖ مدبت لب ٢اثم 

ضم م٣ابلت الكغ بالكغ ضاء ٖو ً  ٖلحهم قاب   ًل٣ُه ،ألٖا ًاٞ٘ لم ًخم الٗكٍغ

 
 
غن في هبراث نىجه الىاز٤ اإلاخدمـ: اوإن ٧ان الظ٧اء ًلخم٘ باع٢  في ُٖيُه ٍو

دُ٪ يض٥ اإلااامغاث مهاب بضاء مً ٨ًغه٪ وٍَ ى. بن ؤٖضاءها مغضخ-

ؤن  ن ههلي مً ؤظله الُٞجب ٖلُىا ؤ؛ السُُت ومٛلىب مً الكُُان

  ه٨غهه،
ُ
  ل٣ذوهضٖى هللا ؤن ٌكُٟه مً الدكىه الظي لخ٤ بغوخه التي ز

 
 ه٣ُت

 
 
ِٖ  .ؾلُمت ألهىا مُالبىن بإن ه٩ىن هىع هظا ؛ ىِىالهظا هدب ؤٖضاءها وهباع٥ ال

 الٗالم اإلاليء بالٓالم.

 مترصص   ىزم ملخه الٟت 
 
 ِص باا ُم ا ٖىض الباب ٞاؾخإطن ألاوالص وؤ٢بل بلُه باق

 
  ا:ث

  ؤي زضمت ًم٨ىجي ج٣ضًمها ل٪؟، جًٟل، مؿاء السحر-

 بػاء الل٠ُ والجغؤة املجخمٗحن في هظا الكاب
 
 ؤظابه:، ابدؿم هجُب جل٣اثُا
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ض م٣ابلت ألاؾخاط خبِب ظغظـ لكإن  -  زام. ٦ىذ ؤٍع

٨ُت في  ؛ الُىم هىفي هظا الُىمًإحى بلى هىا لؤلؾ٠ هى ال - في ال٩لُت ؤلا٧لحًر

 م ٨ًً اإلاىيٕى ٖاظبن ل. مهمكت
 
 .ا في الؿاصؾت مؿاء  ًم٨ى٪ ؤن جإحي ٚض   ال

 للؿاا٫ ول٨ً ا.ؾأحي ٚض   ا،خؿى  -
 
٨ُت؟ هل ؤهذ مضعؽ   مٗظعة  باإل٧لحًر

 ٞتراى و٢ا٫:ضخ٪ الكاب مً الا 

لل٣ض الخد٣ذ ٣ِٞ بةٖضاص السضام زم ، ٦ال-
َ
بليَّ ألاعقُضًا٧ىن خبِب  ؤو٧

 مهمت الخٗلُم هىا وفي ٦ىِؿت مؿغة.

 اطا ال ج٨خٟىن بالخٗلُم في ال٨ىاجـ؟وإلا-

بت في ؤلاظابت ل٨ىه نغح بها ٖل ىبضا ٖل  :ؤي خا٫   ىالكاب ٢لت الٚغ

ًىن ٣ٖض مضاعؽ ألاخض صازل  ،اؤخُاه  ، بٌٗ آلاباء ال٨هىت اإلاك٩لت ؤن- ًٞغ

 ىلظل٪ ؤجِىا باألوالص بل والطجُج! ىا مجهم ؤجها مجلبت للٟىضخال٨ىِؿت ْى  

 هىا.

- 
 
٠   هل ؤهذ مْى

 
 ؟ابط

 بالؿىت الجهاثُت بالخىظحهُت. ؤها َالب  ، ال-

  ىؤجمج-
 
٤ُ بط  !الل٣اء ىبلا، ل٪ الخٞى

خىا ًا ؤؾخاط.. ٞغنت ؾُٗضة،-  .قٞغ

 .اباؾم   ىٞهاٞده الٟت ومض ًضه ًهاٞده،، هجُب ٖبض اإلاؿُذ-

ب بةطن هللا. ل٣اء   ىبل، وؤها هٓحر ظُض-  ٢ٍغ

 
 
   خحرجه بكإن الؼواطجىاعث ٢لُال

 
بال٤ًُ  مكىب   ل٣ل٤   املجا٫ مٟسخت

الظي ًسو ؤبُه،  خمل اإلاا٫، ىهى ٣ًخهغ صوعه في ال٨ىِؿت ٖل ها والخؿض.

بػالت الٓالم بما ًدىوهه ، مً ؤخض صون ج٩ل٠ُ   ،ٖاج٣هم ىالظًً خملىا ٖل ىبل

  .مً هىع  

هل ًدب ، ٗلم بش٣ت الٗاٝع املجغبالظي ٌُ  ىهظا الٟت، ول٨ً لها مً مهمت! ًا

غص  ٘ الكغ ًٖ هٟؿه؟ًداو٫ صٞ ؤٖضاءه وال هل ٣ًابل ؤلاؾاءة باإلخؿان ٍو
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ؤلاهاهت  ىؾلُم ال٣ٗل متزن الىٟـ ًخل٣ عظل   ؤي   مً ٌؿبه بالبر٦ت؟ ىٖل

  بالٟٛغان والخىاػ٫ ًٖ الخ٤؟
 
هخ٣ام ٧ان الا  لجخُم بْن بلى ا اؾإطهب بط

بن مً ًبلٜ هظه الضعظت مً الدؿامذ  ل٨غامتي ؾُدى٫ بُجي وبحن الؿماء.

مٗخل الىٟـ ٚحر  -ؾامدجي هللا- هى ت الغؾل وال٣ضٌؿحن ؤولهى مً مغجب

 .ؾىي 

٣ه  ا٫ النُدابه ىإلا٣هبلى افي ٍَغ ٧ان ألازحر . مغ بمجز٫ نض٣ًه وؿُم ٚبًر

 
 
ًل الٗمل بالب٩الىعٍا، ؾاب٣  ػمُال ا في مك٣ت لِـ ػهض   ا بالضعاؾت ٞو

 ىهخٓاع ختول٨ً لعجؼ ؤؾغجه ًٖ م٩ابضة ؾىىاث جالُت مً الا  الضعاؾت،

٧ان وؿُم م٘ طل٪  يُإل بضوعه في جس٠ُٟ ؤٖبائهم اإلااصًت.خُُ٘ الا ٌؿ

 
َ
َ 
ْ
 ل

 
ذ مً ًخُل٘ بلُه بابدؿامت   ا،٤ الىظه هاصث واصٖت ومالمذ حصخي  ًٍغ

  ىًخمج. ًلًٗ خٓه ًدمل يُٛىت وال ال. لم جىطج بٗض بُٟىلت  
 
ا ؤن ناص٢

 المىه مً مباهج  جخد٤٣ مغام ؤنض٢اثه وال ًماو٘ ؤن ًىٗمىا بما خغم هى

اء هجُب لى ؤن نض٣ًه ًمل٪ ٢ضع   ؤعاص ًمل٪ جٝغ ا٢خىائها. ا ؤ٢ل مً ال٨بًر

بٗض مىث ضه بط ناع وخ ،عؤؾه ىٌؿمذ له بمؿاٖضجه في اإلاؿئىلُت اإلال٣اة ٖل

 
 
ا بضوع عب ألاؾغة اإلا٩ىهت مً ؤمه وزالر ٢اثم  ، اوالضه صون ؤن ًتر٥ مٗاق

خؿاباث  و٦٫مؿا وطل٪ مً مغجبه الخ٩ىمي والٗمل ؤلايافي  ؤزىاث،

 الهُضلُاث. يبةخض

  
 
  نٛحرة

 
ت ض ًٖ ٞىجان ٢هىة  ؛ ٧اهذ مباٖض ؾغوعه و٢ىٖى  ت  م٘ صخب الجٍؼ

 
 
مخباٖضة إلعياء قٟٛه بال٣هو  ٞتراث   ى ؤو قغاء ال٨خب اإلاؿخٗملت ٖللُال

سُت واإلالخمُت، ٌ ما ؤظبر ٖلُه مً ازخهاع للخٗلُم. الخاٍع ألصبه  وحٍٗى

 بكاقخه ا٦دؿب وؿُم خلماهخه و أل و 
 
  ٓىة

 
الهُضلي ألاعمجي الظي  يلض زانت

ُاص، ٩ٞان طا٥ ًىٗم ٖلُه بٗالواث  ؛ ٌٗمل لضًه ولم ًماو٘  زانت في ألٖا

٩ٞان وؿُم هى ، بِىه وبحن ابىه الىخُض الُالب ب٩لُت الُب وكىء نضا٢ت  
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ٗ   ىلُدخل الٟت ،ُىؾ٠ ؤعجُيُانـب ٝ هجُبمً ٖغَّ  ض  ألاعمجي مى٢ ا في ا ٍٞغ

 ا.اإلاىًمحن بلحها وؤنٛغهم ؾى  الجماٖت م٘ ٧ىهه آزغ 

الؼمُل الؿاب٤ ل٩ل مً هجُب  ،ا آزغ هى مغاص صاهُا٫يمذ ظماٖتهم َالب  

ت، حهىصي الضًاهت بد٨م اإلاىلض ؤعؾخ٣غاَي اليكإة ، ووؿُم باإلاضعؾت الشاهٍى

بد٨م جإزغه  ي وماع٦سخي الهى ، بد٨م زغاء والضه اإلاال٪ ملخالث الظهب

 ي ؿخى م ى بلىًغق ي و٢ض باث هظا الهى  بإؾخاطه الٟغوسخي في ٧لُت الخ٣ى١،

 ؤلاًمان البضًل.

٤  ؛زكىت   جمخ٘ مغاص بجاطبُت   ؼها بدىمُت ًٖالجه ًٖ ٍَغ ؤخب هى حٍٗؼ

٨ؿذ مالبؿه  ٞبضا ؤ٦بر لٗب اإلاال٦مت وعٞ٘ ألاز٣ا٫، وؤهطج مً ٖمغه، ٖو

 
 
ٗ  ألاه٣ُت طو٢ ُ ؤما ًىؾ٠ طو ألاب ألاعمجي وألام . ا لم ًخإزغ بمُىله الكٗبُتا ٞع

 "قمسخي". لٟغوؿُت ٞخٟغص بجما٫  ا

 ،ىألاول هٟؿه بظا٥ الىن٠ مىظ عآه للمغة   ىبل ه٨ظا ًْ هجُب بالظاث وؤؾغَّ 

ًم٨ى٪ السغوط  ال جمل مً الىٓغ بلُه وال ٠ُ٨ٞ بٛحر طل٪ ًم٨ً ون٠ ما

مؿخ٣ُمت  جل٪ البكغة الٗاظُت اإلاًِئت ٞى١ مالمذ   مً مجا٫ جإزحره؟

الغظىلت ، جام٘  بحن الخضة والغ٢تالخض الٟانل وال ىج٠٣ ٖل، مىدىجت

غ ٧ة٧لُل  ، والىٗىمت غها الكٗغ البجي الٍٛؼ ا هىعاوي ًدُِ بىظهه، وؤزحر   ًَا

٤ الخض٢خحن طاجا اللىن  الُٗىان اإلآللخان ب٨شاٞت ؤهضاب صا٦ىت   جىا٢ٌ بٍغ

 
َ
  الٗؿلي. ؤخب هجُب ًىؾ٠

 
  مدبت

 
  زانت

 
ؤبىي، واٞخسغ  ب٠ُٗ   مبُىت

صون ؤن ح٨ٗغ مدبخه جل٪ الٛحرة التي  ظماله، بصخبخه ٧إن له ًٞل ما في

  للممشلحن وؤهل الٛىاء، ًدملها
 
 ألن اإلا٣اعهت ؤنال

 
وهل  . ببؿاَت لم ج٨ً واعصة

 خما٢ت بال ق٪. هظه البكغ مهما جباًيذ َب٣اتهم مً الُبُٗت! ٌٛاع

٧ل ما بلى ؾخمإ والا  هى ظمُل، ل٩ل ما وظض هجُب ؾالمه الضازلي في الىٓغ

 ىٌؿع ٧إهه في ؾبا١   َا٢تها، ىا خىاؾه ب٩امل ٢ىتها وؤ٢صخمؿخسضم   ًُغب

ا بكضة إلاً لهم الًٟل في نى٘ ممخى   الى٣اٍ ُٞه ٢بل اهتهاثه، ىبخغاػ ؤٖل ىبل
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 ًُ حي   و٧ان ًىؾ٠ بمشابت ججؿُض   ،اؾتهال٦ه بك٠ٛ   ى٣بل هى ٖلوابخ٩اع ما 

اهُت    خؿُت. ل٩ل ما ؤخبه  وحٗل٤ به مً ٞع

  ىإلا٣هبلى اووؿُم  ونل هى 
 
  مً ًىؾ٠ ومغاص في اهخٓاعهما.لُجضا ٦ال

ض  ،ؤحها الؿاصة وؤما بٗض،- ها ٢ض ظاءها هجُب اللبِب لِكغح لىا صواٞ٘ الٞى

صبابت  ىؤ٢هض ٖل آؾ٠..... حجغ. فىا مام ل٣بى٫ حك٨ُل الخ٩ىمت ظالؿ  الهُ 

 الؿحر المبؿىن.

 و٧ان ٌٗٝغ بدماؽ هجُب الٗاثلي ؾخ٣با٫ هى مغاص،٧ان الهاطع بهظا الا 

ض   ؛للٞى
 
الؿلُت وجطخُتهم  ىا لتهاٞتهم ٖلا بما اٖخبره ٞطخ  ٞغاح ٌٛمؼ هاػث

ا ٧ان مغاص ًخسظ مىي٘ اإلاغقض اإلاش٠٣ ٚالب   .تفي ؾبُلها بما ؤٖلىىه مً مباص

  ما ىا بالخٟى١ ٖلا في هٟؿه قٗىع  ألصخابه ٧ابخ  
 
وخا٫  في مُىلهم، ًغاه عظُٗت

خه مجهم، امخاػ به مً زٟت ْل ج٨ؿى صون هٟىعهم مىه ما ظاهب  ىبل سسٍغ

 ا في الجض .قهامخه ٖمىم  

  ٗ  اإلااثضة: ىا َغبىقه ٖل٢ا٫ هجُب وهى ًجلـ واي

ض وال ؤهخم مش٣ا٫ طعة   لِـ لضّي -  ،ًا ؤؾخاط مغاص ؤي جٟؿحر لؿلى٥ الٞى

  ً  هخمام.الا ا ًٖ وؤهصخ٪ ؤن ج٠٨ ؤهذ ؤً

 ما؟ا هًمام له ًىم  ؤلم ج٨ٟغ في الا  ال ؤنض١ ؤطوي، هل جى٨غث لخؼب٪؟-

ً  وٗم، ٨ٞغث - ا ال٨ٟغ ل٨جي ال ؤًْ ؤهجي ٦ىذ مترظم   ؤَى٫ مما ًيبػي، لؼم

ُ   ؤبي مىخم   ٞٗل.بلى  ض ٖاَٟ ً  للٞى ٗ  ا وماص ؤي ٖاثض  ي ا وال ؤع ا بما ٨ًٟي ٧لُىا م

  ؤن ْب َه  ملمىؽ مً طل٪.
 
  ٚاعة

ُ
مىٟٗت  ًتؤ، خلىا في مىيٗىاصاهمخىا آلان و٢

  ؟ه٩ىن ٢ض ظىِىاها مً جإًُض خؼب وهبظ آزغ
ُ
 ما هي بال َغابِل ح

َ
 ىبض٫ ٖلؿد

ض ؤو جى٣و قٗغة في هظا  ىصون ؤن ج٣ضع ٖل هٟؿه الغؤؽ اإلاىدىؽ ؤن جٍؼ

ً   الغؤؽ. ولم ؤهدبه له بال هظه  ٧إوي ٦ىذ ؤصع٥ هظا في ٢غاعة هٟسخي مىظ ػم

٤ُ الخ٨ُم ٦الم   الؿاٖت. ا ًٖ ملهاة  ألاخؼاب في مهغها ا مكابه  ؤلم ٣ًل جٞى

 الخبِبت؟
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 ٞخذ مغاص الُ
 
 مغجٟ٘ ٦ٗاصجه:  بهىث  اولت  ٢اثال

مً ًضهى مً ٞهم مهؼلت  ا وظضُث ؤزحر  . هجُب بٌٗ ٞلؿٟخ٪ ٌعجبجي ًا-

ت ًى٣ه٪ . الؿُاؾت في بالصها وإصعا٥ ؤن اإلاؿخ٣بل لِـ لؤلخؼاب البرظىاٍػ

 إلاغخلت الخالُت وال٠٨ ٖما ؤهذ ُٞه.بلى اهخ٣ا٫ الا ٣ِٞ 

 وما هظا الظي ؤها ُٞه؟-

ت وهظه ًُٞدت في ْل الهغإ ا خًغج٪ الجؼا٫ ٚغ  _ مً الىاخُت ال٨ٍٟغ

  ىمت الخالي.
 
وج٣خى٘ باإلاظهب اإلاى٣ُي الىخُض ال٣ابل  جماعؽ الخ٨ٟحر خ٣ُ٣ت

ً   للخُب٤ُ في هظا الٗالم؟  ا.هظا ال٨الم ل٨ما ؤً

 بلى  ٌكحر   ٢ا٫ وهى
 
ىؾ٠ الظي جضزل ٢اثال ملُئت   بابدؿامت  وؿُم ٍو

 بالخى٢٘:

-  ٗ وبالخالي ؤهذ  ـ وإهجلؼ،قترا٧ي ل٩اع٫ ماع٦ِ الا ا اإلاظهب ؤهذ ج٣هض َب

 مؿخٗض للخىاػ٫ ًٖ ٧اٞت اإلاؼاًا التي يمجها ل٪ مىلض٥ ألخض ٦باع

حن.  البرظىاٍػ

 
 
   في عصه،ابدؿم مغاص مخمهال

 
 خِ ْؾ  اِ مداوال

ْ
في ؾاا٫ نض٣ًه مً  ما يىاه مض٨

  زم ٢ا٫ ببِء  ، واؾخٟؼاػ   ظض  
 
 مٓهغ الغػاهت: ىا ٖلمداٞٓ

ىضما ًدحن الى٢ذ ؾإجىاػ٫ ٖجها ؤو هي ، ا بهظه اإلاؼاًاىم  ؤها لم  ؤٞخسغ ً- ٖو

  ُ  ا.ؾتزو٫ جل٣اث

  ٢ا٫ وؿُم:

، ألاهبا ؤهُىهُىؽ ألاهبا بىال، ؤقهغ ال٣ضٌؿحن؟ ؤحٗٝغ ؤه٪ ؾدكبه ٖىضثظ  -

 
 
حرهما ممً جىاػلىا ًٖ زغواتهم لل٣ٟغاء، مهال  هما،مج ؤهذ ال حٗٝغ ؤي ...ٚو

 
 
  عوبً هىص.لى٣ل مشال

ً  ٢ا٫ هجُب ممخ  ا :ٗ
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ىُاء- زم إلااطا ٌُُٗجي هللا  ًخبٕر بماله السام، ال ،عوبً هىص ٧ان ٌؿغ١ ألٚا

 
 
ض مجي الخسلي ٖجها؟ زغوة ً   بطا ٧ان ًٍغ ، اؤلم ٣ًخهغ اإلاُلىب مىا ومى٨م ؤً

ُٗ  ىٖل، غاصلـما مخىظه    كغ؟ال

 ا:٢ا٫ مغاص مخدمؿ  

ؿان هاالء ال٣ٟغاء مً هظا ؤلاخ ىالظي ٖاص ٖل ما:الؿاا٫ الخ٣ُ٣ي هى-

  الٗاَٟي؟
 
  ل٣ض هالىا اهٟغاظت

 
 خالتهم ألانلُت مً الٗىػ. ىجب٣حهم ٖل ما٢خت

  ىؤؾىض ًىؾ٠ عؤؾه لُضًه اإلاغج٨ؼجحن ٖل
 
 اإلاىًضة وعاح ًغم٤ الكإع  ٢اثال

 هاصت: بهىث  

ض ؤن حؿاوي بحن الجمُ٘ وؤن ًخل٣- ٧ل ٞغص الىهِب الٗاص٫ م٣ابل  ىؤهذ جٍغ

؟ول٨ً ٠ُ٦ ًم٨ً ٢ُاؽ ٖاثض ا، بهخاظه بهخاظُت  ي٠ُ٦ ج٣ُم مض لىبٙى

 
 
ؤه٨م جخجاهلىن الٟغو١ الٟغصًت  ي زم ؤال جغ   في الٗمل ال٨ٟغي؟الٟغص مشال

ا الىمىطط الظي ٌُُٗه ؾخالحن ًٖ وهل ٌعجب٪ خ٣   قضًضة السهىنُت؟

ا؟  خ٨م البرولُخاٍع

٧ل هٓام . لً ج٣اعن بسُاًا الغؤؾمالُت ،ظضثبن وُ ، قترا٦ُتؤزُاء الا -

ؤلازالم  ىصخُذ هٟؿه م٘ اإلاماعؾت ال٣اثمت ٖلج ىؾُاسخي ٢اصع ٖل

 للمباصت.

  ُ  ا الىاص٫ وهى ٣ًى٫:ن٤ٟ هجُب بُضًه صاٖ

- 
 
عاثدت ٞاقُت  ؤقموإلااطا ، ؾُاؾُت   لً ًخدى٫ ملخ٣اها لىضوة  . ا بىا وع٣ٞ  مهال

ؤهذ ج٣ى٫ ؤن مظهب٪ هى الىخُض اإلاى٣ُي ال٣ابل  ؤؾخاط مغاص؟ في َغخ٪ ًا

ٖ   ا؟م  هل ؤهذ مخإ٦ض جما، للخُب٤ُ ا ًٖ هل ؤهذ مؿخٗض للمىث صٞا

 اٖخ٣اص٥ هظا؟

ا صون ؤن ٢ا٫ ًىؾ٠ قاعص  ، ٢لُلت   مدمل بالخ٨ٟحر لشىان   ٖلحهم نمذ   خلَّ 

 ًىٓغ ألصخابه:

 ٢ض ال ٩ًىن بالًغوعة مىجه هى. -

t.me/qurssan



22 
 

  وهى مغاص الخىجغ ىبضا ٖل
 
 :٣ًُب ٢اثال

 ًىؾ٠؟ ماطا حٗجي ًا-

لباؾم وهى ًخ٩لم ٧إهه ًضلي اٖخض٫ ًىؾ٠ في ظلؿخه ولم ًخسل ًٖ هضوءه ا

 مؿغحي: بغؤًه في ٖغى  

قترا٧ي في ؤعمُيُا ونل للخ٨م باهخساب الكٗب بٗض خؼب الُاقىا١ الا -

ؤحٗٝغ ٦م صام الخ٨م  ؾخ٣ال٫.الا  وهُل٦ٟاخه يض الضولت الٗشماهُت 

 قترا٧ي في بالصها؟الضًم٣غاَي الا 

  ُ  ؤعصٝ  ا مً مؿاع الخىاع.لم ًجب مغاص وإن الح جىظؿه ظل
 
 :ًىؾ٠ ٢اثال

زم اظخاح الجِل ألاخمغ البالص  ل٣ض خ٨م خؼب الُاقىا١ إلاضة ٖامحن،-

ؤًٖاء الخ٩ىمت اإلاىخسبحن، وجسلو مجهم بالسجً والخى٨ُل  ىو٢بٌ ٖل

ضام.  ؤن جسبروي باإلا٣هض الؿامي للجِل الكُىعي وعاء ٞٗلخه؟ ؤًم٨ى٪ وؤلٖا

ؤها  ٧إه٪ ج٣ى٫: ؟صامذ الىؾُلت الضامُت واخضة ًهىٗه الهضٝ ما وؤي ٞاع١  

اًت  ؤٖٝغ ما هى ألاًٞل ل٪ ٞضٖجي ؤخ٨م٪، وإال ٞإها مًُغ لؤلؾ٠ لٖغ

م     لى ٢خلخ٪! ما ىا ٖى٪ ختمهالخ٪ ٚع
 
 في هظا الٟغ١ بحن ؾخالحن وهخلغ مشال

ض ؤن ًجٗل مً  الهضص؟ ىن الٗالم وؾخالحن ًٍغ ض ؤن ًد٨م آلاٍع هخلغ ًٍغ

 
 
ُهحر الٗغقي وهىا٥ َب٣ت هخلغ ًغج٨ب الخ ؾىڤُدُت. الٗالم ٧له ظمهىعٍت

ٖضا  ٚخُا٫،ال٥ ألاعاضخي في عوؾُا جم الخسلو مجهم بالىٟي والا ٧املت مً ُم 

  ٗ  مً الٗالم. ي ا الظي جم ح٣ٗبه و٢خله في الجهت ألازغ جغوحؿ٩ي َب

  مغَّ ْخ اِ 
 
٣ض هضوءه ٢اثال   بٗهبُت:وظه مغاص ٞو

هى  ول٨ً ما هظا الخض، ىلم ؤٖٝغ ؤه٪ مخٗم٤ في ججغبت ال٩ىمىترن بل-

 وإن ٧ان ٧ل ما ٢لخه بداظت   ًسو ؤعمُيُا، ٖضا ما ُٞما مهضع مٗلىماج٪؟

ت في صٖاًت الضو٫ الا بلى ؾخمإ ال ؤهصخ٪ باال  خض٤ُ٢...الضعاؾت و لل ؾخٗماٍع

 هظا الكإن .
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ا٧ان ٧ل مً هجُب ووؿُم 
 
ا جسٞى  ىمً عص ًىؾ٠ واه٣الب الل٣اء بل مخدٟؼ 

 ٩ٞاهذ صهكتهما ُٖٓمت ٖىضما ضخ٪ ًى  شجاع،
 
  ؾ٠ ٞجإة

 
 : ٢اثال

ٖاج٣٪ مؿئىلُت الضٞإ ٖمً ال  ىإلااطا جإزظ ٖل آلان! هٟؿ٪ في مغآة   ي لى جغ -

 ل٨ً ألامغ ال ؤهذ جًٓ ٣ِٞ ؤه٪ جامً بما ًضٖىن بلُه، ؟شخيء  ًمشلىه٪ في 

 ا ما ٢بل ؾً الشالزحن.ؤهصخ٪ ؤال حٗخى٤ اٖخ٣اص   ٌؿخد٤ هظا الخٗهب.

  اؾترِر 
 
ًجب  وما هاث،هبدؿً الا  ىٞهى ؤول ٖبض الىهاب، ى واؾخم٘ بل٢لُال

ٖغى ُٞلمه الجضًض "ممىٕى  . ٖبض الىهابفي ٖمغ٥ هظا ل به آلانَٟ ؤن جْد 

ٗ   لىجٟىجىن ٖ ؤلم ًغه ؤخض٦م بٗض؟ ماطا؟، الخب" ا ال ؾبُل ؤهٟؿ٨م مخ

ًها.  ٖبض الىهاب في هظه ألاًام الغصًئت. ىؤق٨غ هللا ٖل لخٍٗى

اص لجلؿخه ألاول ٗ   ىٖو ُ   لؿماءبلى اا مخُل ا م٘ الهىث الهاصح مً مٛى

 الغاصًى:   

 ٢خل ظٟىه ٖلم الٛؼ٫ ومً الٗلم ما  

 ٞدغ٢ىا هٟىؾىا في جخُم مً ال٣بل              

 
 
  اعجٟٗذ ؤنىاث ٧ل مً هجُب ووؿُم ياخ٨ت

 
بػاء نىث نض٣ًهما  مهللت

 
 
اصي اللخً صخُد  الظي ًباعي وظهه ظماال ٝ   ٍو  ٌٛجي م٘ جسخه. ا ٦مدتر

بخه في ٢ًاء ؾهغة  الجهاًت مؿدؿلم   ابدؿم مغاص في صون  لُُٟت   ا لٚغ

و٢غع ؤن  مىٛهاث وإن ق٤ ٖلُه ؤال ًيخهي السجا٫ ال٣هحر باهخهاعه،

 ٌؿخٗض ظُض  
 
  ا لخ٩ىن عصوصه ظاهؼة

 
 في اإلاغة ال٣اصمت. مٟدمت

ىُت الكُغ ال٣اثل: وما "٠ُ٦ ٌك٩ى مً الٓما مً له هظه  ؤن بلٛذ ألٚا

  ي ُه واهبر ؤٚمٌ ًىؾ٠ ُٖي ىخت، الُٗىن"
 
 ىٖل للٛىاء ٧إن خُاجه مخى٢ٟت

، ؤن املخُُحن بهم ٣َٟىا ٌؿخمٗىن بلُه ىخت، آؾغة   مم٨ىت   ب٩ل ع٢ت   طل٪،

الىظه اإلاالث٩ي الظي ٌٛجي لخً ٖبض الىهاب بهظا  يهظا السىاظت ط ىبل

ٌكٗغ  عجؼ ًٖ الهمذ ججاه ما ل٨ً هجُب، ؤلاخؿاؽ اإلاخض٤ٞ الُبُعي
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ا٢ترب مً نض٣ًه ٖبر الُاولت و٢ا٫  ىىؾ٣ُي ختالٟانل اإلا ىؤن ؤح وما به،

 ا:هامؿ  

 ؤلِـ ٦ظل٪؟ ؤهذ جدب... ًىؾ٠...-

 
 
ه٣ل بهغه بحن زالزتهم  ،لم  ٦مً اؾد٣ُٔ مً ُخ  ا لىهلت  عم٣ه ًىؾ٠ مغجب٩

ت  خاثغ    :ا ٢بل ؤن ٣ًى٫ بؿٖغ

-  ٗ ٞىل٩لىعي ؤعمجي ألاؾبٕى ال٣اصم في مؿغح  ا مضٖىون لخٟل  ؤهخم ظمُ

ُ  حكاهضوا ع٢ه   ؤهخم لم ألاػب٨ُت.  ؤلِـ ٦ظل٪؟ ا مً ٢بل،ا ؤعمى

- 
 
ض ؤن ؤٖٝغ إلااطا ازترث صعاؾت الُب؟نض٢   ا ؤٍع

 .٧ان هظا مغاص الظي لم ٌؿخُ٘ ٦بذ ُٚٓه

 ا في ٖٝؼ الٗىص وجدًغ خٟالث الغ٢و الكٗبي...ؤهذ حٛجي وجإزظ صعوؾ  -

 ٞلماطا؟

 ؤظابه ًىؾ٠: هٟؿها الىٓغة  الهاصثتب

 اص.ل٨جي لً ؤخًغ الخٟل ًا مغ -

٩ٞان وؿُم هى مً  ،ٖما ٌٗىُه الى٢ذ هٟؿهحؿاء٫ ٧ل مً هجُب ومغاص في 

  ي اهبر 
 
 ٖىه: لئلظابت هُابت

ًٖى باعػ في ٞغ٢ت  -ن ؾ٩ُى  باٖخباع ما -ص٦خىع ًىؾ٠ ألهه ؾحر٢و ُٞه،_

 ؤهصخ٨ما ؤال جٟىجا هظا اإلاكهض. الغ٢و الكٗبي ألاعمجي.

  ٟ لم ًخمال٩ىا ٞ ،مؿغخُت   هدىاء ؤمامهم في جدُت  و٢ام باال  ،اجهٌ ًىؾ٠ وا٢

والؿُاؾت اإلالتهبت  بضث آلان ؤزباع الخغب اإلا٣ل٣ت. ؤهٟؿهم مً الطخ٪

 
 
ٖ   بُٗضة ا مً َغح ألازباع الجضًضة التي ٧اص زم لم ًجض هجُب مٟغ   ا،هى

 ًيؿاها.

 الخ٤ ًا بزىان ؤن اإلا٣ضؽ ٢ض ٢غع ؤن ٣ًىم بتزوٍجي وإن ٧اهذ الٗغوؽ ال-

وال ؤٖٝغ بماطا ًجب . ي ؤي ٨ٞغة ٖما ؾخ٩ىههلِؿذ لض. ػالذ في ٖلم الُٛب

 .ؤن ؤقٗغ وال الضوع الظي ًيبػي ٖلي لٗبه في اإلاؿإلت
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 ٢ا٫ وؿُم:

الظي ًىىب ٖىه ، ؾُسخاعه ل٪ ال٣ضع ما اهخْٓغ ٞؤما وؤه٪ نُٗضي ؤنُل -

 ج٩اٞئ٪ الؿماء. ىا ختا قا٦غ  وا٢بله ٞغخ   ؤبى٥،

 ٢ا٫ مغاص:

 . جغصًض ألاؾاَحر ٦ٟىا ًٖ. لِـ للؿماء صزل بازخُاعاجىا-
ُ
ي ك٣ِ هدً ٣ِٞ و

ها ًا هجُب ال زُبت ٞخاة  بلى جظهب  ال. ؤهٟؿىا هظه بهاهت آلصمُخ٪ . حٗٞغ

 وآصمُتها.

  ٚاثغة بىٟـ هجُب، ٧ان لخل٪ ال٩لماث و٢٘ بهمت  
 
 :٣ٗٞب ؾاثال

- 
 
 ؟اوماطا ؤٞٗل بط

ٍ   حؿخُُ٘ألا٢ل ؤن جغاها وحٗٝغ ٖجها ما  ىٖل خاو٫ْ -  عؾمي. ٢بل ؤي اعجبا

 ججىب الىضم وؤهخم ال ىًجب ؤن ج٩ىن ؤخغم ٖلم؛ جىض ال ىههُدتي خت هظه

 جُل٣ىن.

٤ الٗىصة خت ىخغم وؿُم ٖل  ًىٟ ىانُداب هجُب في ٍَغ
 
 :غص به ٢اثال

ض٥ ؤن جٟٗله بطا ٦ىذ ظاص  - ا ؤظاػة ٚض  ، ا في مىيٕى الؼواطهىا٥ ما ؤٍع

 مباع٦ت مؿاُٖ٪ وخٟٓ٪ مً الؼلل والىضم. ىوؾأزظ٥ إلاً هى ٢اصع ٖل

 ماطا حٗجي؟-

.ا في السامؿت والىه٠ نباخ  ٢ابلجي ٚض  -  ا وؾخٗٝغ

ض بؿاٖت   ماطا؟-  .بن الكمـ ال جُل٘ بال بٗض هظا اإلاٖى

 ا .قِئ   جسَل  بما ٣ًُ٪ البرص وال جضزْغ -

خه  اإلا٣ضؽفي البِذ ٧ان بباوي ٢ض هام بِىما  اًهلي في ٚٞغ  ٖىصجه. مىخٓغ 

  ُ ألبُه  ضزىله ٧ةًظان  ا بالهىث اإلاهاخب لصزل هجُب حجغجه م٨خٟ

 بةم٩اهُت زلىصه للٟغاف.

  ً هل ٣ًبل هللا هظه  عبما ؤعقضوي هللا إلاا ُٞه زحري. ا؟إلااطا ال ؤنلي ؤها ؤً

ض   الُىم ؤَلبه لٛغى   الىنىلُت؟  ؤن ٣ًطخي ٚغضخي. ا ؤوؿاه مافي هٟسخي ٚو
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خه ؤوال  ،بجي ؤُٖجي ٢لب٪"اًا " ٢بل الخضًض بلُه؟  ؤال ًجب ؤن ؤخاو٫ مٗٞغ

ض ٢لبي ًاعب زظه بُض٥ ألوي ال ؤٖٝغ  آلاًت؟ هظهعصث ؤًً و  بن ٦ىذ جٍغ

ا ٦ما ؤوي ال ؤٖٝغ باإلاغة ٠ُ٦ ؤُُٖه ل٪.  .٠ُ٦ جغاوي جمام 

صزل ٞغاقه لُىام وهى ًُغص ٖىه هىاظـ الخ٣هحر التي ٢ض جبٗضه ًٖ 

 الضٝء والىىم الٟىعٍحن.

ل٪ الخل٣اثُت وج ما الظي ًجٗل الهالة بهظا الِؿغ، ا ماالبض ؤهجي ؾإٖٝغ ًىم  

الغاخت  ىو٠ُ٦ ٣ًضمها ؤخض ٖل؟ ؤمي يؤبي و٦ما ٧اهذ لض ي٦ما هي لض

 م.ل٨ً اللُلت ًجب ؤن ؤها؟ والىىم

  **** 

ت عاثدت بسىع   ت جمؤل الٛٞغ هظا بسىع مما  هل ؤقٗلها ؤبي ؤم بباوي؟. ٢ٍى

ا الثم    ليَّ ببهه ًىٓغ  طو الُلت املسُٟت؟ اإلاهُبمً هظا  ٌؿخسضم في ال٨ىِؿت.

ض ؤن ؤؾإله ٖما  ٞلماطا الًدضزجي؟ ،ايب  ٚا ضؤٍع  ؤظض نىحي. وال ًٍغ

**** 

ض الٟغاف ، ول٨ىه ْل فىاؾد٣ُٔ هجُب في الٟجغ ء. مٛاصعة الضٝ ال ًٍغ

ب ال٣هحر زم عاح ًلًٗ ٚباءه الظي ظٗله ًىا٤ٞ ٖل  ىاؾترظ٘ خلمه الٍٛغ

ىم ألاظاػة.  هظا الل٣اء اإلاب٨غ  في البرص ٍو

 وهى ًٟغ٥ ٦ُٟه: ٞباصعه بدى٤   ،خ٤ٟ ٖلُه٢ابل وؿُم في اإلا٩ان اإلا

ؤًً ؾىظهب في هظه  َاٖخ٪. ىؤ٩ٞاع٥ وزُبجي ٖل ىزُب٪ هللا ًا وؿُم ٖل-

 الؿاٖت؟

 اإلا٣ُم.-

 .يإالبض ؤن ٣ٖل٪ ٢ض -

ض   ؾخلخ٣ي الُىم بغظل  ، انبر  -  .اله قبحه   ي لم ولً جغ  ٍٞغ

 وهظا الغظل ال ٣ًابل الىاؽ بال ٢بل قغو١ الكمـ؟-

ً.، لىدًغ ال٣ضاؽ مً ؤولهؾيب٨غ ، ال-  ٢ض ًٌٛب لى ونلىا مخإزٍغ
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 ًهض١ ؤطهُه: جى٠٢ هجُب ًٖ الؿحر وهى ال

هظا هى ألامغ  ؤم ؤه٪ جهُدبجي لهالة ال٣ضاؽ؟ ئهل ما ٞهمخه زاَ-

 الصسو الىاصع مجغص ٧اهً؟! السُحر؟

ً  ؤن وجىضم ؤخب  ي٢بل ؤن جخماص- ٪ ؤن طل٪ الغظل لِـ مجغص ٧اه ، ؤٖٞغ

 . بهه عاهب مخىخض
 
ا في صخغاء واصي الىُغون وآلان في  مخىخض  ٧ان ٢بال

، ٖاصي لِـ به ؤي شخيء   في َاخىهت مً َىاخحن الخملت الٟغوؿُت. ،اإلا٣ُم

 طل٪ بىٟؿ٪. ي ؾتر 

وؤها مً ْىيذ ؤن  ل٨ً هى، ٠ُ٦ ؾُُٟضوي؟ ،جىخضه وػهضه عاجٗان-

 ال٣ضٌؿحن نى٠ مى٣غى في ٖهغ ال٣ه٠ بالُاثغاث وا٦دكاٝ الظعة.

 ٪ الغاهب ٠ُ٦ ؾخيخهي الخغب؟ؤٌٗٝغ طل

  هجُب، ؾتهاهت ًاول٨ً اخظع الا ، ًم٨ى٪ ؤن حؿإله-
 
ض مٗىهت  لى ٦ىذ جٍغ

 
 
  في مىيٕى ػواظ٪ اؾإله ؤن ًغقض٥. خ٣ُ٣ُت

 
  ٢ض ٌُُٗ٪ ههُدت

 
 ؤو بقاعة

  ااؾم   ىؤو خت
 
 . الى ٦ىذ مدْٓى

خه ًا-  ؤٖهض٥ مً مغجاصي اإلاؼاعاث َالبي البر٦ت. ال  وؿُم؟ ٠ُ٦ ٖٞغ

٤ ابً . زخباع اإلاباقغالا  ىمغ مسخل٠ و٢اثم ٖلهظا ؤ- خه ًٖ ٍَغ ل٣ض ٖٞغ

  خلَّ . زالتي
 
ًجب ؤن . ٞاثضة مً الخضًض ٖىه ال جخٗل٤ بامخداهاجه. له مك٩لت

بهه  بمجغص الىظىص في خًغجه. ؾدكٗغ ب٩ل شخيء   جغاه وحؿمٗه بىٟؿ٪.

 الؿماء في هظا الٗالم. مًبمشابت ؾٟحر 

 ما ىججاه اإلاٗا٦ـ! لِـ لضي اٖتراى ٖلالا ل٨ً في مغاص  ـجدب اإلابالٛت ٦-

 ا.ا ٞاهم  ؤخب ؤن ؤ٧ىن واز٣   ؤخب ألاؾغاع. ؤها ال. اإلاك٩لت ج٨مً فيَّ ، جامً به

هىا٥ مًٗلت ٖامت زبِشت جاع٢جي في ٖضم وظىص ٢ىاٖض زابخت ؤَمئن بلحها في 

  م٘ ٢ضٌؿُه ؤهٟؿهم، ىوخت مٗامالث هللا مٗىا،
 
 صاهُا٫ مشال
ُ
ظ مً ألاؾىص ه٣ِ  ؤ

 الشالر ٞخُت مً و 
َ
 ؤ
ُ
ِك بِىما ُعِظ  ىن الىاع،ج

ُ
هل ! اإلاىث ىغ ؤقُٗاء ختم ؤعمُا وو

 
 
ؤم ؤجهم ؤ٦ثر  ؟ ؤ٢ل ؤهمُت ممً ٌِٗكىن مً ًمىجىن في ٚاعاث ألاإلاان مشال
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الخٗاؾت وألالم  ؤي شخيء. ىشخيء ًض٫ ٖل ا للخؿاب؟ الواؾخٗضاص   ي ج٣ى 

ب  ا ماحر  ؤحٗٝغ ؤوي ٦ش ؾىاء. خض   ىًالخ٣ان ألاقغاع وألازُاع ٖل ؤناب بالٖغ

  ؾ٩ُىن ٖلُه نلُبي؟ مً جسُل ما
ْ
س
ُ
 ؤهه البض للمغء مً نلُب   ار مغاع  بَ ؤلم ه

 ت  هاص مىىا٫   ىلظل٪ ٞةن اؾخ٣غاع ألاخىا٫ ٖل اؾخُإ بلٙى الؿماء؟ وإال ما

 بط ال، في املجهى٫ الظي ًيخٓغوي ألوي ؤ٨ٞغ بجؼٕ  ، جيىًُمئ مً ألالم ال زا٫  

البض مً  هظا اليؿ٤ السالي مً اإلاىٛهاث. ىٖلًم٨ً ؤن حؿخمغ الخُاة 

بي باأللم اإلايكىص وجى٣ُتي مً الكىاثب  ما مسخبئت   مهِبت   باهخٓاعي لخجٍغ

  هل ؤناب بكُٓت   بىحران املخً واإلاٗاهاة.
 
الٛاعاث وؤجدى٫  ي في بخضمشال

 يوإطا ٧اهذ لض ؟مً ٖمغ  لى  ى٣ًدب ا ًجٗلجي ؤٖاوي مامغي   ؟ ؤم ؤمغُى لٗاظؼ  

هل ًدشىن  اللجىء للمدكٟٗحن؟ ي ُت مؿب٣ت زابخت لخُاحي ٞما ظضو هللا ز

اؤم ًمىٗىهه ٖما ًغاه  ؟ؾب٤ و٢غع ٞٗله جىُٟظ ما ىهللا ٖل بد٨مخه  ناثب 

  ي ما الجضو  اإلاُل٣ت؟
 
إلاا يُٗىا الى٢ذ بخىاٞه  ي لى ؤن هىا٥ ظضو  ؟ٞٗال

٠٨ اإلاىث ًٖ خهض  الُلباث مشل الؼواط، لُلبىا ؤن جخى٠٢ الخغب ٍو

غخل ؤلاهجلحز  آلاالٝ يخهي ال٣ٟغ  ٧ل ًىم ٍو  واإلاغى . ٍو

خخ٣ان في ٠ُ٦ حِٗل بهظا الا  يُغاب.لم ؤ٦ً ؤٖلم ؤه٪ بهظا الا  ًاااااه...-

وظىص هللا   عبما ٩ًىن الصخيء ؤلاًجابي الىخُض ب٨الم٪ ؤه٪ لم جى٨غ عؤؾ٪؟

 بٗض.

ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤن٠ ل٪  ألوي ؤقٗغ به. ال ؤؾخُُ٘ ؤن ؤه٨غ وظىص هللا،-

ا ؤهخٓغ اإلاىث ؤخُاه  . ٣ًٌ مطجعي وهظا ما ؤها ؤقٗغ باهلل وال ؤٞهمه، هظا.

ل٨جي ؤخب الخُاة ؤ٦ثر وؤًٞل ِٖكها  ألؾدىحر وؤحٛحر، ،٣ِٞ ألٞهم ٧ل شخيء  

وؤخؿب ؤن  ٞحها مً بم٩اهُاث للمخٗت، بل ال ؤ٧اص ؤنض١ ٧ل ما، ٞهمها ىٖل

 
 
  خُاة

 
٣تي ؤن ؤًْ  ج٨ٟي الؾخ٨ىاه ٧ل مكتهُاتها. ٣ِٞ ال واخضة هظه هي ٍَغ

 . زل٣ُخه ىلك٨غ هللا ٖل
 
الؼهض  ي لىا لظل٪ ال ؤع  ل٣ض نمم ألاعى لخ٩ىن ؾاعة
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  ي بل ال ؤع  ٞحها مً خؿً ألاصب مٗه،
 
 إلااطا ٩ًىن اإلاىهٝغ ٖجها ؤٖٓم ًُٞلت

 ا.ممً ٌؿخمخ٘ بها قا٦غ  

٣حن في ٖباصجه- ٤ اإلا٨خٟي به عاٚب  ؛ ؤًْ هللا ًخ٣بل الٍُغ  ،ا ًٖ ُٖاًاهٍَغ

٤ اإلا٣ ٍغ  بل ٖلحها بامخىان.َو

هللا  ي ؾى  ي ًغ  ال مدكاثم   بَّ عُ  هظا ماج٣ىله ؤهذ ب٣لب٪ الُغوب اإلاخٟاثل.-

 ،مدببت   ببان اعج٩اب مٗهُت   اا خّىاه  وؤٚلبىا هخظ٦غه عخُم   اإلاىخ٣م الٛايب،

ىا ٞحها.  زم هخظ٦غ ٦غهه للسُُئت بٗض و٢ٖى

ا في اعج٣اء جل الُىاخحن خت ما  بؿُاعة ظِل  ٞىظئا  ىؤن بلٛا اإلا٣ُم وقٖغ

ُاهُت حٗتريهما وحكهغ ٖلحهما الؿالح ٗ   ، ٖلى الٟىع،بٍغ ا حكاءم هجُب مخى٢

ت؟!"عصص واظم  ،لسجًبلى اخخ٩ا٥ الظي ؾُىصي به الا  ل٨ً  ا،"بهظه الؿٖغ

 ُٖ ت  ؛لما بىظىب اإلاٛاصعةماخضر ؤجهما ؤ ألن اإلاى٣ُت بإ٦ملها ناعث ٖؿ٨ٍغ

حر مهغح ألخض بالخىاظض ٞحها! بؿبب الخغب،  ٚو

ت مىظ ؤعبٗت ؤقهغ   ترى وؿُماٖ  ،٣ِٞ بإهه ػاع الجبل خُض الُىاخحن ألازٍغ

  ٖ   ا،ولم ٨ًً صزىلها ممىى
ُ
 ظُب بإن ٧ل مً ٧ان مىظىص  ٞإ

ُ
ظبر ا بهظا اإلا٩ان ؤ

مبر اإلااضخي ىٖل اعة له بإًام. ،مٛاصعجه في هٞى ٞهما ؤن الغاهب  ؤي ٣ٖب آزغ ٍػ

 هاب مً خُض ؤجُا.ا بالُاخىهت وؤن ٖلحهما الظاإلاخىخض لم ٌٗض مىظىص  

 ضخ٪ هجُب وهما حهبُان الجبل مدملحن بالسُبت و٢ا٫:

ضم بًماوي هما الؿبب ُٞما ُم  ؤال ؤعؤًذ؟- ىِىا به مً ج٨ٟغ آلان ؤن ق٩ي ٖو

ؤن ج٨ٟغ في انُدابي بلُه  ىالغظل ٚاصع اإلا٩ان ٢بل خت ٞكل مؿاُٖىا؟

 بن ٦ىذ ٢ض ؤنبخ٪ بالىدـ. .بشالزت ؤقهغ  
 
ؤجظ٦غ هظا ال ؤٖٝغ إلااطا  مٗظعة

ب  خلمذ خلم   آلان.  ،وقاعب   بلخُت   ا ؤؾىص،عظل ًغجضي ػٍ   ا باألمـ.ا ٍٚغ

ل مغؾل ٖل ت مسُٟت وبُضه نلُب   ىوقٗغه ٍَى ا ٦خُٟه، وبُٗيُه هٓغة هاٍع

ل مً الجلض. ٗه أٖل  ا.ولم ٣ًل قِئ  ، ٧إهه ؾحرقمجي ؤو ًًغبجي به ى٧ان ًٞغ
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 ه ٢ُىبا باعجُاح ووي٘ ًضًه بجابدؿم وؿُم مىخهغ  
 
 وهى ًخ٣ضمه في اثال

  الؿحر:

ل٣ض ػاع٥ لُٗىي٪ ًٖ  ىا مُىا.ِبه٪ جه٠ بالًبِ ؤب. هظا هى الغظل-

 للخضًض. ٖضم م٣ابلخه الُىم،
 
 هظا ٦ما قئذ آلان ٞؿْغ  ل٨ىه لم ًجض٥ ؤهال

-2- 

 هي هُالهت في ٖامها ألازحر ي ال٨بر  مشاالن للجما٫ وألاصب. بجهما ٞخاجان-

ؼي والهٛغ  بالخىظحهُت، و٧لخاهما جل٣خا  ،٦خٟذ بالش٣اٞت و٢بٗذ بالبِذا جٍغ

 .حٗلُمهما بمضعؾت عاهباث ٞغوؿُت ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ًى٤ُ اؾمها

ه٨ظا اٞخخذ اإلا٣ضؽ جىىحهه ٖما ونل بلُه بٗض مباخشاجه م٘ ألاب 

 . ظىعظُىؽ
 
 زم ؤعصٝ: نمذ لخٓت

هم مً ؤصخاب ألاعى في و  مشلىا، اإلاحزة في هظه ألاؾغة ؤنلها الهُٗضي،-

. ا مىظ ال٣اهغة م٣ُم   ىول٨ً ألاب ؤح ،ال ؤٖٝغ مىي٘ ػمامهم بض٢ت   ؤؾٍُى

٤ ؤٖمام٪ لى  ا.ؾبٗت ٖكغ ٖام   ًم٨ىىا الؿاا٫ ًٖ ؤنىلهم هىا٥ ًٖ ٍَغ

ذ.   ي بىت ال٨بر جؼوٍج الا  ىبضًهي ؤن ًدغم الغظل ٖل هٍى
 
لضي ؤها  ل٨ً ،ؤوال

بت فى   ي ٣ًىلىن ؤن ال٨بر  .ي ًض الهٛغ  َلب ٚع
 
 للٛاًت و٢ض جلخد٤ هابهت

  لى لم جٟٗل، ىوخت، بالجامٗت
 
بن لم ٨ًً جٟى٢ها  ،بىضًتها ل٪ ؾخٓل قاٖغة

 ٞما عؤً٪ ًا هجُب بُه؟، ٖلُ٪

  ا:بىه ما٫ ٖلُه هامؿ  اوصون ؤن ًيخٓغ عص 

 زم ؤُٖجي عص٥. ٨ْٞغ  .7ٖماعة ع٢م  بجهم ٌِٗكىن في قإع ألامحر اإلاىاػي لىا،-

  للخٓاث لبض
 
لب مىه ؤبىه ؤن ًداو٫ هل ًُ. ا ًٖ الٟهما ٖاظؼ  هجُب مغجب٩

 
 
ول٨ً اللهجت التي  ا؟ؤم ؤهه ًظ٦غ الٗىىان ٖغي   زخُاع؟ لال عئٍت الٟخاجحن ؤوال

 
 
  ط٦غ بها ألامغ جبضو مدغيت

 
 الؿاا٫ اإلاباقغ. ىٖل ولً ًجغئ هى ،مخىاَئت

جغ٦ه اإلا٣ضؽ إلاًٗلخه صون مٗلىماث ؤو بقاعاث بياُٞت ٧إهه جمم ههِبه 

ل٣ض ًْ ؤن  لم ًخى٢ٗه مً ؤبُه ٢ِ. وهظا ما ها،ئمً اإلاهمت وؤو٧ل بلُه بجها
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مً ازخُاع ألاؾغة والٗغوؽ وقغوٍ الؼواط ا بضء   ٧ل شخيء   ىألاب ؾِخىل

ش الٟغح، واهتهاء   جىُٟظ  ىؤن ٣ًخهغ صوعه هى ٖل ىٖل بم٩ان ؤلا٢امت وجاٍع

ت مؿب٣   ا و ًدمل ألامغ ٧له مؼعج   ابض ا. السُىة ألازحرة بالسُت اإلاىيٖى

 الخىجغ. ىٖل

ولم ًؼص ، بىه بكإن مكغوٖه اإلاغج٣باؤًام لم ًٟاجذ اإلا٣ضؽ ٞحها  مًذ

٣ا ًىمُا ًإزظهجُب في جدغ٦ه ًٖ ؤهه ناع  لُمغ مً قإع ألامحر مدضصا  ٍَغ

لُخم٨ً مً  ٧إهه ؾُجض ألازخحن في اهخٓاعه ؤمام الباب ،7ؤمام الٗماعة ع٢م 

الىىاٞظ  عئٍتهما. ل٨ً ٧ل ما ا٦دؿبه هى خٟٔ الُغاػ اإلاٗماعي للبِذ طي

ت. ؼ اإلاؼزٞغ اث اإلاؿخضًغة وألاٞاٍع  عئٍتهما٢غع ؤن ًداو٫  الٟغوؿُت والكٞغ

ئ  ، بال٨ىِؿت ًىم ألاخض  ا الٞهل ٌؿاٖضه ؤبىها ظىعظُىؽ ؤم ٌٗخبر َلبه ظٍغ

 ٌؿخد٤ ؤلاظابت؟

٤ ٢بل ؤن ٣ًضم ٖل بت الكاب في جدؿـ الٍُغ  الؿحر ُٞه. ىجٟهم ال٩اهً ٚع

 ٢ا٫ له: 

 ؾدخٗٝغ بلحهً بال ق٪. ا في اله٠ ألاو٫،ؿً صاثم  الٟخاجان وؤمهما ًجل-

مشُل له بحن ب٣ُت مغجاصي  هىا٥ شخيء مكتر٥ ممحز ًجم٘ زالزتهً وال

 ال٨ىِؿت.

ترصص في الا  نمذ ألاب ٧إهه ًؼن ما زم ٣ٖض ؤمغه  ؾخمغاع بالبىح،٣ًىله ٍو

 و٢ا٫: 

 الُٗىان.-

 زاهُ ٞهمذ ٣ًىله بال ٞىع الى٤ُ به، ٧إهه لم ًضع٥ ابخظا٫ ما
 
ُ   ت ا م٨خٟ

ا للخمؿ٪ ا مىاؾب  طل٪ جى٢ُخ   ل٨ً هجُب لم ًَغ ، بظل٪ ال٣ضع مً اإلاباقغة

  بالى٢اع،
 
  :ٞإلر ٖلُه ؾاثال

 ماطا ًٖ الُٗىحن؟-

 : هىا همـ ال٩اهً بجضًت  
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٣ا٫ ؤن ألام لها ظظوع ًىهاهُت ٢ضًمت ًُ  في خُاج٪ ٧لها هظا اللىن. ي لً جغ -

ؤجها  ىالشالر ًُٞت خت ؤن ُٖىن اإلاهم ، صخت هظا ال٣ى٫  يل٨جي ال ؤٖٝغ مض

 ؾبداه٪ ًاعب. لً جسُئهً بالخإ٦ُض. ج٩اص جطخيء.

كبٗت ُٞهب ألازخحن في اإلاعاح زُا٫ هجُب ًخىاَإ م٘ مُىله الُبُُٗت ٚحر 

ض بغظمان،ا حكبهان ؤؾمهان وؤخُاه  ٞهما ؤخُاه  ؛ ال٣ىالب ىقت ا وصوم   ا بهجٍغ

ت هىا٥ البراءة اإلاُل٣ت في الُٗىحن السالُخحن مً  اللىن زلىهما مً اإلاٗٞغ

 ج٩اص جالم. عاح ًيخٓغ الؿاٖت التي ؾدخد٤٣ ٞحها عئٍاه بلهٟت   بالٗالم اإلالىر.

٘ البسىع ؾاب٣    ،ىا ؤبُه للمغة ألاولوفي الُىم اإلايكىص ٢هض ال٨ىِؿت ٢بل ٞع

وفي اله٠ الشاوي ازخاع مجلؿه لِؿخُُ٘ مٗاًىت اله٠ ألاو٫ في الجهت 

ت  ىاهخه هٓاع.اإلا٣ابلت صون ؤن ًلٟذ ألا  ٘ البسىع وال٨ىِؿت هه٠ ٞاٚع ٞع

ا ؤن ًدجي عؤؾه بِىما ال٩اهً ٣ًغؤ ايُغ ؤزحر   تر٢ب.لو٢ض جدى٫ بإ٦مله ل

 
ُ
ؾإع٦ؼ ج٨ٟحري في ، ؾامذ ًٞىلي ًاعب ؛وعاح ٨ًٟغ بصجل   ضام،جدلُل الس

 .ما ًبضع مجي الُىم ىالحٗا٢بجي ٖل الهالة اإلاغة ال٣اصمت.

٘ هجُب عؤؾه  لُل وهى ًخظ٦غ آزغ مغة اقخم ٞحها عاثدت الخد م٘ جهاًتٞع

بهظه الساَغة  وبِىما هى ٨ًٟغ ؟ي جغ  ماطا ٧اهذ صاللخه ًا. البسىع في الخلم

 
 
 بشالر وؿاء لم ٨ًً مىظىصاث مً ٞىجيء باإلا٣ٗض ألاو٫ و٢ض ناع مكٛىال

 ٞالبض ؤجهً خًغن ؤزىاء الخدلُل. ٢بل،

م ٌؿخُ٘ عئٍت ل ،بًُاء ظالؿاث في هضوء و٢ض حُٛذ عئوؾهً بإوشخت  

٤ الٟطخي  وظه ألام ألا٢غب بلُه في الترجِب، ي ؾى  واؾخُإ ؤن ًلمذ البًر

ٞما ؤن  ال٨ؿدىاجي الٟاجذ، ا بلىن الكٗغاؾخدُاء وإن ٧ان مُمىؾ   ىٖل

 جهًذ الا 
 
 .جبضث اإلاعجؼة ىخت بىت املجاوعة وا٢ٟت

ذ بحن الًٟت الؿاثلت في الخض٢خحن ال٨بحرجحن والؿىاص   الخىا٢ٌ الهٍغ

غ   ال٪ في الخاظبحن،الخ ً  والكٗغ اإلاهُب الظي ًدخًً هامتها ٍٚؼ  اا ٞاث

هل ألؾٟل زانغتها البسىع التي جُٝى خىلها ٧إهما ٚاصعث  ُب ُخ ُس  .ٍو
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٧ل شخيء ، ػظاط الىاٞظة اإلالىن زلُٟت لغؤؾها الؿام٤، لترخب بها املجمغة

 جىٓغان . ُٖىاهاؾُىعتها اإلاغثُتبلى ؤض ٣ِٞ إليٟاء إلاؿت ما ِظ ًبضو ٧إهما وُ 

ؤؾٟل الهلُب ٠٣ً . لهلُب املجؿم الظي ٌٗلى اله٩ُل الغثِسخيبلى اا صاثم  

ىخىا واملجضلُت ىت و٢ض بضؤ . ٧ل مً الٗظعاء ٍو حٗل٣ذ ُٖىاه باملجضلُت الخٍؼ

 إلا بلى مغآة.٧إجها جخُل٘  ا بالٟخاة الكازهت بلحها بةنغاعًلمذ قبه  
ُ
غؾم اطا ج

ا ؤم ألجها هل ألجها ؤخبذ ٦شحر   املجضلُت بظل٪ الكٗغ اإلاؿٝغ في الُى٫؟

ها؟ اإلاؿُذ بظل٪ الكٗغ ظٟٟذ ٢ضمي  اإلابخلخحن بضمٖى

مً ٧ان ًًٓ ؤن في هظا الٗالم ، ٢لبه ص٣ٞاث الضهكت والشجل ىجىاوبذ ٖل

ب اإلالمىؽ لخض الا  ؟ ًم٨ً ؤن جىظض مشل هظه الخجلُاث الهاعبت  بخظا٫ال٣ٍغ

ٞحهما ٢ُغاث، ُٞىدبه  ا زم جٟخدهما و٢ض الخمٗذ٧اهذ حٛمٌ ُٖىحها ؤخُاه  

ها ما ىبزغها بل ىٖل  ىبلٛذ ؤقضها وؾالذ ٖل .٣ًىله ال٩اهً ُٞشحر صمٖى

ٛىعي اإلاب٩ي: زضها ٖىضما  .حُٟٗ٪ "ؤْهغث لي جضبحر ٢ُل باللخً الَٛغ

 . اخخملذ ْلم ألاقغاع
َّ
  ُم".بظلذ ْهغ٥ للؿُاٍ وزضا٥ ؤهملتهما لل

ىضها ها.هالذ ه ل٣ض مؿخد٤ للخىاو٫. ؤ٣ًً ؤهه ٚحر ٖو  ي الجضاعة بضمٖى

ا ا بالهالة بِىما ال ًضع٥ هى هاله ؤن ًجض مً ًب٩ي مخإزغ   ما  .مما ٣ًىلهقِئ 

لً ٌؿخُُ٘ بٗض آلان ! ٧ان ًُمذ بلُه ؤجٟهه! وما ؤجٟه وؤعزو ما وما ؤعوٖها

٣ى٘  . ؤن حهضؤ ٍو

  لم جَغ  هجُب. ًا ىل٣ض ٦ىذ ؤٖم
 

ب ما ٌؿخد٤   ما٢بال ٌؿخد٤ الغئٍت ولم جٚغ

بت. ؟ هظه هي هُالهت،ٞ الٚغ طاث الاؾم  هل ؤهذ مؿخد٤ ؤن جضهى وؤن حٗٝغ

 .ي ًم٨ً ؤن ج٩ىن ؤزغ  ال اإلال٩ي،

  عآهاٖىضما  ىؤن ال٣ضاؽ اهخه ؤصع٥َ 
 
لم ًجغئ . م٘ ؤزتها وؤمها للخىاو٫  مخىظهت

٧ل ما . ٞلم ٌٗٝغ ٠ُ٦ جبضو ؤزتها. ٚحرها الخدغ٥ مً مىيٗه ولم ًَغ  ىٖل

عبما لهظا ٣ِٞ  ا مً هٟـ ٢ماف زىبها.زىب  ٢هحر ًغجضي  عآه "هي" وزلٟها ْل  

ا والاؾخٗضاص للمطخي ٖىضما ؤزظ ال٩اهً في عف بضؤ في الجهىى مترهد  . ملخها
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اإلاُاه وظاءجه ػزت باعصة في وظهه لخى٢ٓه مً ؾباجه ال٣ٗلي وجبٗض ُٞه 

 ىالسغوط آلان مً ٖخمت ال٨ىِؿت الخاهُت بل ىؤ٢سخ ما الشجل اإلاًُغب.

 ىإلااطا ال ٌٛل٤ الباب لُب٣! وػخامه الساصقحن للىخضةالكإع الباعص بىىعه 

  ٗ  ؟ٖله ًٟهم، ا بلحها ٞدؿبهىا وإًاها مخُل

 مبخٗض   يالشىب ألاػع١ بلىن الؿماء ًتهاص يعؤ
 
 طل٪ الغؤؽ الكامش ا خامال

  ٟ واللٟخاث قاعصة َاٖىت ٧إهما  بدؿامت مبخىعةالا . ا بالكٗغ الباطرملخد

  حك٤ٟ ؤن جطخ٪
 
بت في ال٣ضاؽصمى  ي  لظ٦غ بظالال اء اإلال٩ي . ٖها ال٣ٍغ ال٨بًر

 ي،ايُغ لغئٍت ألازذ الهٛغ  ألاه٠ الٗالي والجبحن الىان٘. م٘مخدض  ،باص  

ٞبضث في ظمالها الُٟىلي  ،ٖىضما خاطتها لخخدضر بلحها، ؾمهااوسخي 

 
ُ
جظ٦غ هجُب جل٪ آلاًت  .ؾُمٟىهُت  بلى مغخت جخدضر  ت  وَظ ؼُ ْه بال٣ُاؽ بلحها ٧إ

هى وعاء  ما ى"ؤوسخ: ا ًٖ ؾُا٢ها ل٨جها جخ٩لم ًٖ خاله آلانئ  التي ال ٌٗٝغ قِ

مهحره في هظا  ل٣ض حٛحر ؤو جدضص؛ لً ٌٗىص ٦ما ٧ان. وؤمخض إلاا هى ٢ضام"

 الُىم.

*** 
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 الختم الثاوي
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ؼة" مخبسترة ت "ٍٖؼ ملخمى٫ لخٗلً م٣ُاث مً الهاج٠ ا زغظذ م٣ُٖى

ال  جؼا٫ في ٞغاقها، بحن الصخى والىىم وهي ال ىاث ماجغصصث ؤِؾ  ال٣ُٓت.

ب في تبٚال١ اإلاىبه لدؿخم٘  جٚغ ا بلى اإلا٣ُٖى ؤٚل٣ذ الهاج٠ فى الجهاًت  .مغاع 

 
 
بلى جظ٦غ ألاؾباب اإلاى٣ُُت التي جضٖىها  لدسخب الُٛاء ٞى١ عؤؾها مداولت

مشل الجغص الظي ًجب ؤن  وط ملجابهت الٗالم،لجهىى واعجضاء مالبؿها والسغ ا

 و٦خابت الُلبُاث السانت بُٗاصة ألاؾىان. ججهُه ٢بل اهتهاء الؿىت اإلاالُت،

ؾدخهل  ٞٗاصث الؾخئىاٝ الىىم، ؤن جل٪ ألاؾباب ٚحر ٧اُٞت   ٢غعث بهض١  

 
 
ٝ   ال. ظاػة ٖاعيتؤ ُٞما بٗض بالٗمل َالبت مً  جظ٦غ بن ٧ان لضحها عنُض ٧ا

 ول٨ً طل٪ ال حهم آلان.اػاث ظألا 

 ًُ  لم 
َ
  ضع  لهظه السُت ؤن جىٟظ٣

 
هضًغ املخغ٧اث وهاظم  بط جهاٖض ٞجإة

ا ل٣ض بضؤث آالث الخٟغ ٖملها مب٨غ   الدجغة ٖبر الىاٞظة اإلاىنضة بةخ٩ام.

 بلى اٞالظهاب ؛ الُىم
 
 .الٗمل ؤهىن بط

 
 
ت خدذ الىاٞظة بخل٪ اللهٟت اإلاا جهًذ مؿٖغ ا وقُت التي ججٗلىا ؤخُاه  ػ ٞو

حن. ٧ان الخٟاع ٨ًمل ما بضؤه مً اهتزإ  هجتر آالمىا وهدض١ ٞحها بملء ألٖا

 
 
بجشض ألاشجاع الٗخ٣ُت وؤقالء الجظوع الطسمت  ؤخكاء ألاعى مسخلُت

 ا. ٧ان ًهى٘ خٟغ  التي جٟى١ ؤبحها ٖمغ  
 
  ا ٖم٣ُت

 
ا إلالء م٩ان جمهُض   ٢بُدت

صمٗذ ُٖىاها  .الخض٣ًت ال٣ضًمت باألؾمىذ اإلاؿلر وؤؾُار الخضًض الهلب

  اإلا٣برة آلازظة في اخخال٫ م٣غ خض٣ًتها، ي وهي جغ 
َ
 وهالها ج
َ
٨ 
 
 ك

ُ
مى٢٘ الخٟغ  ٠

 
 
  ٖما ٌكبه بدحرة

 
ُت لم ٨ًً ال٣اثمىن ٖل نٛحرة الٗمل  ىمً اإلاُاه الجٞى

ِ   مؿخٗضًً لها،   ومً بحن ؤؾىاجها جمخمذ بسس
 
 :قامخت

ٗ  ! ٖل٨ُم اللٗىت-  !االلٗىت ٖل٨ُم ظمُ

 ىجب٣ ما الظي ًدُمهظا ال٣ُـ الجىاثؼي َىا٫ الجهاع  إلاكاهضة ىلً جب٣

 سساٞت الٗمل ؤهىن. .جالٟت   لضحها مً ؤٖهاب  
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  ؤل٣ذ جدُت

 
والضحها اللظًً اٖخاصا ججهمها الهباحي ٢بل ؤن  ىٖل م٣خًبت

 لكإع .ا وجضل٠ بلىججز٫ الُىاب٤ الشالر 

ب   عب٘ الؿاٖت وزال٫ ، عب٘ ؾاٖت ي بلُه ؾى  اإلاصخيال ٌؿخٛغ١  ا،٧ان ٖملها ٢ٍغ

  مً ٢اصمت مً ألامام ؤو ججىب ؤي صعاظت   ىخغنذ ٖل جل٪
 
ا مً السل٠ زٞى

ُ   الخدغف، ا الُٟىت والظ٧اء ًىاصحها مٗا٦ؿ   جبضو ٖلُه اوججاهلذ نب

  ،"ظىعطـ"ب
 
ال  ىخت للغن٠ُال٨خ٠ اإلاىاػي  ىٖل وؤب٣ذ خ٣ُبت ًضها مٗل٣ت

 
ُ
 س٠ُ مجها.ج

 ونلذ ؤزحر  
 
اإلا٩ىن مً َاب٣حن  ،هخي لخي ٚغباإلاغ٦ؼ ال ىلخضزل مبج ا ؾاإلات

ذ جٟخذ الىىاٞظ  لهُضلُت لخٟخدها.بلى اواججهذ  خضًثي البىاء، ؤؾٖغ

زم اعجضث ، وحكٛل مغوخت الؿ٠٣ للخسلو مً الخغاعة والهىاء الغا٦ض

 اإلا٠ُٗ ألابٌُ ونىٗذ ٞىجاه  
 
ٗت الظوبان مؿخسضمت  ا مً ال٣هىة ؾَغ

٠ الضواء خجىب مالخٓاث ، ل٩ي جالٛالًت ال٨هغباثُت املسبإة زل٠ ؤٞع

بضؤجه في  م٨خبها لخدىاو٫ صٞاجغ الٗهضة وحؿخإه٠ ما ىوظلؿذ بل، الخٟخِل

ت. الُىم الؿاب٤ مً ظغص    لؤلصٍو

ان ما ؤنىاٞه  يفي الخىاٞض لهٝغ الٗالط الظي ال جخٗض ىبضؤ اإلاغضخ ؾٖغ

 ً ً صواء  ، اؾم  االٗكٍغ ل الٗمل الغوجُجي اإلاخمشل في حؿلُم الٗكٍغ  ْو

 عقاصاث الا مصخىبحن بة
 
٢بل ؤن  .عب٘ ؾاٖاث الخالُتألا  لها ؾخٗما٫ قاٚال

دب٣ ىًخى٠٢ جض٤ٞ اإلاغضخ ، لها حسجُل اإلاخإزغ مً الخظا٦غ في الضٞاجغ ىٍو

اجىاجغ لظهجها  ،وبِىما هي مجهم٨ت في هظه الخٟانُل د   مهغب  ا اٖخاصث مٍغ

ٟي لٗملها ً؛ اللجىء بلُه ٧لما ازخى٣ذ بضواعي الخ٨غاع الؿحًز ٧ل  وهى جضٍو

 جهى٘ مجها  . عبماجاٞه الكإن مجها ىخت زىاَغها وقىاعصها وججاعبها
 
٢هت

ا ما  !  ًىم 

 ما لضًىا... ي لجر 
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ٝ  واخض،خب  . اؾخمغ َىا٫ ؤٖىام ال٩لُت صون  مً َغ  ٝ جؼوط آلان هض

ش الهالخُت بالخسغط وحكدذ الكمل . ىاهخه. بالٟٗل  م٘ جاٍع

 ي مجها .٨خمل ؤًلم  ا مداوالث، ل٣هو  صاثم   مداوالث،

في جظ٦حر الجمُ٘ بمىهبت ظضحي في املجا٫ هٟؿه  ي بً٘ جغاهُم لم جىجر ؾى 

 وجٟغصها.

ت ملخبؿت  ل٨ً ٖاصًت. ، ٖال٢اث ؤؾٍغ

ت للهغوب مً الؼواط ٍؼ ت ٍٚغ  خال٫ ألاظىبي.خحكبه م٣اومت ألامم لال  ،هٖؼ

ُٟت جاٞهت مؼع٦كت بؼمغة   ً اإلاؿا٦حن الظًً ال جسغط مىايُ٘  ْو مً اإلاخأمٍغ

لىُل   هم ًٖ جىػَ٘ اإلا٩اٞأث الصخُدت ؤو الضؽ لبًٗهم ٖىض اإلاضًغهؼاٖ

 .باجؿت   خٓىة  

اا ٠ُ٦ ًيخج ًٖ ٧ل هظا قِئ   اإلاؿلؿالث اإلابخظلت التي  تًٖ خب٨ مسخلٟ 

إلااطا ولضث بٗض ؤن ٦خب آزغون بالٟٗل ٧ل ما  ؤسسغ مجها  مىظ مغاه٣تي؟

 ؟بالي مً ؤ٩ٞاع   ىًسُغ ٖل

   
 
ت ٖل َغ٢ت ٟخذ الباب٢بل ؤن الضازلي؛ لباب ؤجهذ خىاعها ا ى٢هحرة مإلٞى ًُ 

زلٟها وهي  باب م٨خبهاؤٚل٣ذ ، َبِبت الخ٩ل٠ُ الكابت، خبِبت وجضزل مىه

 
 
 :جباصع نض٣ًتها بابدؿامتها  ٢اثلت

 لخإزغي ٖلُ٪، ىاحي؟ؤِؾ  ٠ُ٦ خال٪ ًا-
 
، ل٨جي ونلذ بٗض الخاؾٗت مٗظعة

ٔ بضٞتر الخًىع ألهه ٧ان ًدخٟ؛ لض٦خىع مجضيبلى اوايُغعث للظهاب 

اإلاهم ؤهه  ٧إهه ًخٗمض طل٪ في ألاًام التي ؤجإزغ ٞحها.، ههغاٝ ٖىضهوالا 

 وؤزظ الٗمل بجضًت. لتزام باإلاىاُٖضؤجدٟجي بمدايغجه السسُٟت ًٖ الا

الدكض١ بإهمُت الٗمل في مغ٦ؼ نخي لِـ به زُِ ظغاحي  ى٠ُ٦ ًجغئ ٖل

 باصله بحن الُٗاصاثظهاػ يِٛ واخض ؾلُم هد ي ًىظض به ؾى  وال ت؟بالُىاع 

٦هظه  ؤال ًصجل مً ب٣اثه ٦ُبِب ؤؾغة في زغابت  . بالخى٢ُ٘ ٧الخغػ الجىاجي

 ا.لً ٠٨ً هظا الغظل ًٖ بصهاشخي ؤبض   السمؿحن؟ ىو٢ض جسُ
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ل٣ض اهتهذ نالخُت بٌٗ ، بالٗمل ٞحها الخٔ ؤؾٗضهابمىاؾبت السغابت التي -

ت لضي ض مى٪ بياٞتها ٖل ،ألاصٍو  .هُت بسُِ٪ الخظا٦غ املجا ىوؤٍع

 .جؼوٍغ. وااوا-

 ٢الذ وهي جمشل ؤلاهبهاع ـ  

 جخسلهحن مجها ٞدؿب؟ ملسؼن ؤوبلى احُٗضًجها  وإلااطا ال-

ت التي  هظا مؿمىح به في خالتي ؤمها٫ الشٗابحن وال٣ٗاعب ٣ِٞ،- ؤما ألاصٍو

ٖلُه ؤن ًبضلها ؤو ، جيخهي نالخُتها صون ؤن جهٝغ ٞهي مؿئىلُت الهُضلي

 ُبه.ًضٞ٘ زمجها مً ظ

هظا اإلاى٤ُ البحرو٢غاَي  ىٖتراى ٖلالا  ىا ًض٫ ٖلنىج   ؤنضعث خبِبت

ت اإلاُلىبت:  اإلاٍغٌ ٢بل ؤن ج٣ى٫ وهي ج٨خب ألاصٍو

ض ؤن ؤ٢غؤ ما ٦خبخه خت ؟ما ؤزباع ٢هخِ٪  باقا وهدً هىٟظ. ؤهذ جإمغ ًا-  ىؤٍع

 آلان.

اهتهُذ مىه ال ًم٨ً ؤن ًهى٠ جدذ  ما .ؤًام   ا مىظ ٖكغة  لم ؤ٦خب قِئ  -

ٟؿ٩ي. الجيـ هٟؿه ؤٚل٣ي هاٞظة  م٘ ؤٖما٫ هجُب مدّٟى وصؾخٍى

٠   بلى شخيء  الهٝغ وصُٖىا وؿخم٘  دمحم ٞىػي ، ماعؤً٪. ؤمؿ٨ذ بهاجٟها. ٍْغ

 ؤم ماظضة الغومي؟

ىاث مً خبِبت ؤن ُٞلبذ ؤِؾ  ،ههغاٝ بٗض ؾاٖت  جهًذ الهض٣ًخان لال 

 جمغ بمضعؾتها ال٣ضًمت. ىا ختجصخبها ؾحر  

ت للٟخُاث في ألانل ٢هغ  ٧اهذ اإلاضعؾت الشا  ا؛ ٧اهذ هٍى
 
ؤوكإها ، اؾتراخت

انمت املخاٞٓت  اإلال٪ ٞاعو١ لُجز٫ بها ٖىض مغوعه باإلاضًىت الهٛحرة خُجها ٖو

بما في طل٪  خاله، ىالىخُض الظي ب٣ي ٖل يء٢ض ج٩ىن هي الصخ الؼعاُٖت آلان.

ً لباباًا والؿىع الخضًضي الظي ٌؿمذ بغئٍتها ماخض٣ًتها التي جدىي شجغ 

.٤  الٍُغ
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اء ؤمحرة   و٢ٟذ اإلاضعؾت/ بكبابها الظي لم  مؼهىة   ؾاب٣ت   ال٣هغ م٩اجها ب٨بًر

  ىِذ الباعخت،٧إجها بُ  حهً،
 
ا مً البىابت خض٣ًتها الىاؾٗت اإلاضعظت هبَى

مخٗضص  مل٩ي   ؤهىإ الصجغ والؼهىع، جدُُها ٦شىب   ىالٛىُت بكت للضازل،

 .واظتهاص   اجٟها بض٢ت  هبىاث زل٠ الؿىع جلخ٣ِ الهىع ؤِؾ  الُب٣اث.

ا ج٨خٟحن باإلاغوع ظىاعها صاثم   ٦ىِذ  ىاث؟ؤِؾ  ا للمضعؾت ًاإلااطا جلخ٣ُحن نىع  -

 لغئٍتها.

- 
 
  آلان،.  في اخخما٫ ػوالهالم ؤ٦ً ؤق٪ ٢بال

 
.مً ب٣اء شخ لم ؤٖض واز٣ت  يء 

 بِذ ؤِؾ  بجىاع
 
لل٨ىِؿت ال٩ازىل٨ُُت  ىاث ٧اهذ الخض٣ًت الٗخ٣ُت جابٗت

  به.الهٛحرة الله٣ُت 
 
ش  ؛٧اهذ ال٨ىِؿت مىظىصة ؤوال ٞال ٌٗٝغ ؤخض جاٍع

ؤما الخض٣ًت ٞبضؤ ٚغؾها في الٟىاء الىا٢٘ بحن البِذ  ،بوكائها بض٢ت  

وال٨ىِؿت ٣ٖب ؾ٨ً ظضها الىاػح مً ال٣اهغة بالبِذ. ٧ان ظضها ؤخض مً 

  ؾاهمىا في ػعٖها وعٖاًتها بمغوع الؼمً،
 
مت ٧إقض ما ٩ًىن  و٧اهذ ألاعى ٦ٍغ

غة ٞمً ؤشجاع، ؾخجابتي الا ال٨غم ف ٞا٦هت  الٓال٫، ألشجاع ال٨ُٟـ ٍٚؼ

والُاؾمحن، وج٨ُٗبت الٗىب الؿاعخت ٞى١  ػهىعالٟلبلى  وػٍخىن وهسُل،

  ٍ  بحن الصجغ. ممخض   اإلاضزل والسًغواث الىامُت في بؿا

 باليؿبت ألِؾ  
 
ولضث لخجضها هىا٥ . للبضاًاث ىاث ٧اهذ الخض٣ًت ؾاب٣ت

تها شجغة الجمحز  .ألظلها ا صاثم  ٧اهذ حٛىحها الطسمت التي جُاو٫ قٞغ

 .الُٟىلت وآالم اإلاغاه٣ت إلاـ ؤٚهاجها. الجىت التي جإوي لها بمغح   بلى لىنى٫ ل

٨تها في الهالة لئلله الغ٤ُ٢ الظي ؤوظض الجما٫ ٣ُتها في الىل٘ . قٍغ ٞع

  لضعظت الىظض. ىباإلاىؾ٣ُ
َ
ً   وهبخت   ذ ٧ل شجغة  َٟ لِ ؤ  .وقُذ زُالها في ٧ل ع٦

 ؤٖكاقها و٢ذ الٛغوب،بلى هخٓغث ٧ل ًىم مٓاهغاث الٗهاٞحر الٗاثضة ا

 ج٣ضًم السحر ي جمل٪ ؾى  ٞهي ال ؤ٢غب السالث٤ للمالث٨ت، وعؤث في ألاشجاع

 
 
 . يًٖ ألاط ٣ِٞ ٖاظؼة
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في  ا،مً ألاظاهب ٚالب   بضؤ ٖضص ال٩ازىلُ٪ في مضًىتها، ،٢بل ؤن جىلض هي

  ُ ج وب٣ي في اهدضاع م٘ مغوع  الخمهحر،ا بٗض ٢ىاهحن الخإمُم و الخىا٢و جضٍع

ىام خت ؤعب٘ عاهباث ٞغاوؿِؿ٨ُاث مً لبىان ًضعن  ىا ٖلباث ٢انغ   ىألٖا

  ٟ ٧ان وظىصهً هىا٥ وعٖاًتهً للخض٣ًت مً  ال٣ٟغاء. لسضمت   امؿخىن

ً، ىوهي ٖل زم ظاء ًىم، ىاثمؿلماث الخُاة ألِؾ   ؤٖخاب الشامىت والٗكٍغ

اإلاضًىت لسلىها  جغ٥ُ  ، ووالخض٣ًت ىبجاإلا ؛خحن ٢غعث ال٨ىِؿت بُ٘ ٧ل شخيء  

ُتها.  الخام مً ٖع

  بزغ ىٖل
ُ
ظاءث ًصخبها  ٚل٣ذ ال٨ىِؿت وظاءث ال٨غا٧اث ؤو٫ ماالبُ٘ ؤ

ىبخحن عاخىا ًىظهىن الُٗىاث للجظٕو الٗخ٣ُت، ال٣خلت.  ؤمام ُٖىحها اإلاٖغ

لم ٨ًً ألامغ  ٌؿهل اظخشاثها. ىهىا٥ لؤلبض، خت ىا ؤجها ؾدب٣التي آمىذ صوم  

 
 
  مشل ٞ٪  في الٟموألاعى ج٩اص ججهاع ، مخضاصالا  ٖم٣ُت ٞالجظوع ؛ ؾهال

ُ
ٕ جزَ ج

٦طخُت خغب ، ًٖ جدمل ألالم ٖاظؼ ىاث٢لب ؤِؾ  يغوؾه الؿلُمت.

ٗ  ُخ  جها وؤهلها م ٧اصث ججً خحن  وضخاها. ا وباجذ في الٗغاء بحن لُلت  غمذ َو

 
 
  جظ٦غث ؤجها لم جلخ٣ِ ٢ِ نىعة

 
هىا٥ لُض٫  با١   يءشخ ال. للخض٣ًت واخضة

ال٣اثمت مىظ ألاػ٫ ؤمام  ل٨بري،ا شجغة الجمحز ؾ٣ٍىا. م٘ وظىصها ًىم   ىٖل

تها  بضؤث ق٣ى١ عوخها في الٓهىع. ،قٞغ

 
 
في الخالشخي م٘  ٧اهذ اخخماالث وكىء جُىعاث ٖاَُٟت في خُاتها آزظة

  ٗ نض٣ًاتها ًسخٟحن مً خىلها بالؼواط  ا.الؼمً والخحز ال٣ًُحن لخُاتها م

 مىهبتها ألاصبُت املخضوصة التي لم جخَٗض . بلضهم الُاعص للؿ٩انالؿٟغ مً بو 

 ختراٝ وال٨خملت ال جٟخذ ؤمامها آٞا١ الا اإلاا ال٣هاثض وال٣هو ٚحر ًىم  

 
 
إ غ وظىصهاُلبجلجإ  ازابخ   حك٩ل مٞغ  جُىع ٞحها والًىظض  الاإلاهىت و . ه لخبًر

االسضمت في ال٨ىِؿت . جدضي  ٣ ك٩ى٥ التي الٟخىع وال بلى هىباث جخ٣لب ٞو

 ٢لبها.في جدباص٫ باهخٓام مى٢ٗها م٘ ؤلاًمان 
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بدبه اإلاٍٟغ الخامي اإلا٣ُم لؤلؾُجت  الض٦خىع ٖىوي، ،ألاب ا٧ان هىا٥ صاثم  

 
ُ
 واإلا

َ
ب مً ؤهىا٫ الٗالمَّٗ ُ ا ٟٞي هُا١ ؤبحها لً ج٩ىن هىا٥ ؤبض  ، م بالٖغ

بإي  م٩ان   بلىلً جظهب وخضها  .٦ما جدلم لً حؿاٞغ .ٞغنت لخجغبت ؤي شخيء  

 ًم٨ً يمان ما ألامان الظي ال ؾخلتزم لؤلبض بكغوٍ ؤبحها لؤلمان. .مبرع  

في بلض  " و"مؿُدُت" في الى٢ذ هٟؿه، ىؤهث"٧ىجها ؛ ٨ًٟي مىه مهما ٞٗلذ

غ ًجب ؤن ا. ا وألا٢لُاث زهىن  ٨ًغه ؤلاهار ٖمىم   ل الٍٛؼ قٗغها الٍُى

. اإلاذجباثفي الكإع اإلا٨ؿى ب ح٣ٗهه ٞى١ عؤؾها لخجىب لٟذ ألاهٓاع 

  بٗض ًم٨ً ؤن جمخض بلىاإلاىاؾباث التي 
 
بلى خًىعها. صاعي   الالخاؾٗت لُال

ا.  ممىٕى ع٧ىب الخا٦ؿُاث
 
اعة  البَال٢   نض٣ًت  بلى ٍػ

 
لى ٧اهذ  في بُتها زانت

اث  الخجزه .طاث ؤر   في الكإع مجلبت للمٗا٦ؿاث والجلىؽ في ال٩اُٞخحًر

ٚحر ب٣هغ ز٣اٞت اإلاضًىت  تاإلاؿ٨ُىالىضواث ٚحر مغخب به. واإلاُاٖم 

مؿمىح الترصص بلحها ألن ألاب ال ٌٗٝغ الىاؽ الظًً ًدًغون مشل هظه 

 الىضواث!

  
 
اوٛل٤  ىاؾخدُاء خت ىا في اإلاىاعبت ٖل٧ان باب ؤلام٩اهُاث واإلاُمئىاث آزظ

٧اهذ ألام هي مً ؤصع٥ يغوعة الخضزل للخُلىلت  الخض٣ًت. م٘ ا٢خإلا جمام  

خاٞت ال٣ىٍى بٗض ؤن ج٨غعث اإلاكاخىاث بُجها وبحن  ي بر بىتها ال٨اصون بلٙى 

وبٗض ؤن  ا،٦خئاب الظي جدىاوله ؾغ  ؤبحها، وبٗض ؤن وظضث بالهضٞت صواء الا

  ُ ؤلاوؿان  ٢ضع ىا في مالبـ الى٣مت ٖلؾمٗذ مجها ما ٌكبه الخجض٠ً مخسٟ

اتهم ٢غعث ؤن الى٢ذ خان لخُٛحر الٗكىاجي. ال٣اثمت في  الؿاب٣ت، ؤولٍى

  ٢ىاٖاث ػوظها وخضه. ىت ٖلالخ٣ُ٣
 
اجدخه ٢اثلت  :اؾخجمٗذ شجاٖتها ٞو

ؾختر٥  ،"٢ضعي" بكبرا ىاث التي حٗمل في ٕٞغ نُضلُتؤِؾ  نض٣ًت، لُضًا-

ْٕ . ٖملها ألجها ؾختزوط في ٖحن قمـ ًم٨جها  ىاث جظهب للٗمل هىا٥.ؤِؾ  ص

بىت زالخ٪ في الك٣ت ال٣ضًمت  في قبرا وه٨ظا لً ج٣ل٤ اؤن ج٣ُم م٘ ٞاصًت 

ؾب٤ ٢ض ىاث ؤِؾ ؛ا ٢بل ؤن ج٣غع اؾمٗجي ظُض   مً ب٢امتها في بِذ مٛترباث.
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ىا. ٧ل قباب هظه اإلاضًىت مً  وعًٞذ ٧ل مً ج٣ضم لها مً مدُِ مٗاٞع

ولً ، الٗمغ ؤو اإلااهل اإلاؿُدُحن ٚحر نالخحن بما مً هاخُت ؤلام٩اهُاث ؤو

، ظضً اجغ٦ها جغخل إلا٩ان   ًخٛحر هظا لؿىحن ٢اصمت. اء في ؾى  في قبرا،ض 

 ٧ل شخيء   الهُضلُت التي ًخىاٞض ٖلحها آالٝ البكغ ؤو في ال٨ىاجـ اإلاؼصخمت،

 .ًم٨ً ؤن ًدضر

 
ُ
هى اإلاؿخدُل  ها. ىاث مً حجم الخىاػ٫ الظي ٢ض ًضٞ٘ بلُه الُإؽلذ ؤِؾ ِه ط

ٗ  ًهحر مم٨ى   ل   ا للبٗض ٖىه بٗض ٖمغ  ا وؤبىها ًضٞٗها صٞ مً الخماًت  ٍَى

ت والخب الٛاع١ في السٝى مهما ٧ان الضاٞ٘ ألانُل وعاء طل٪  .اإلاَٟغ

الًٟاء الٟؿُذ  ىالخدى٫ الضعامي لً جترصص في اٚخىام الٟغنت والهغب بل

ت  الظي باث مخاخ    ؾخد٤٣ خلمها ال٣ضًم باإل٢امت في ال٣اهغة، .ٖحن   ا في َٞغ

 خُض و٠٢ الؼمً ٖىض ٖامها الشالض ٖكغ. بل في مؼاع َٟىلتها ال٣ضًم،

عاخذ جبدؿم . جضاٖذ الهىع والغواثذ لظا٦غتهاونىلها صوعان قبرا  ٞىع 

٧ان مجُئها م٘ ؤبىحها وؤزتها . لم حكٗغ بها مىظ جسغظها مً الجامٗت باؾدشاعة  

اعة ظضتها ٣َؿ   ضاصًت ىا اؾخمغ ختا قهغٍ  لٍؼ اتها وهي في ؤلٖا جبضث لها . ٞو

 
 
 بمؿ٣ِ عؤؾها الىاجي. جٟانُل هظا الخي ألاؾُىعي ٦عجاثب الضهُا م٣اعهت

  ي ث صهكتها وهي جغ جظ٦غ 
 
بىىاٞظ الٗغى  نىع اإلاؿُذ وال٣ضٌؿحن ْاهغة

ً   ؤمام اإلااعة، ٧ان  ا.و٦ىِؿت مٗمضاهُت هىا و٦ىِؿت لئلزىة هىا٥ وإهجُلُت ؤً

ض   ٧ل شخيء   هىا لً ججض مً ٌٗخ٣ض  آزغ. ٌكبهه في ؤي م٩ان   ًىظض ما وال اٍٞغ

 ؤهه ٌؿخٟؼها بمىاصاتها "ظىعط"!

 ىاث ٖك٣ذ ؤِؾ  ،يء  ٧ل شخ و٢بل
ُ
ت غُ الُ ٤، وجيؿمذ لػ اإلاٗماٍع لكإع الٍٗغ

اهُت طو١  ٖبرها ت اإلاًٟلت ٞع خ٣بت آلاعث ؛للماضخي الؿُٗض وخ٣بتها اإلاٗماٍع

م بكإع ألامحر ٩ًاص ًهبذ ؤزغ   7هى البِذ ع٢م  ها ص٩ًى والىُى باعو٥. ا ٚع

اجه اإلاؿخضًغة بإؾُجتها  قمىزه يض ٖىامل الؼمً، ه اإلاىمىمت وقٞغ بؼزاٞع

لت املسُٟت. والىىاٞظ ُغو١،مً الخضًض اإلا ٧اهذ جساٝ  وٗم. الٟغوؿُت الٍُى
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اث التي جىحي بتهضًض الؿ٣ٍى ؤو الُحران صون  في نٛغها مً الىىاٞظ والكٞغ

ا مً اإلاضزل بضء  ، ؤن ٣ًلل طل٪ مً اٞخخاجها بها وبؿاثغ جٟانُل البِذ

بت وخت لً حٗٝغ  ؤبىاب الك٤٣ اإلاؼصوظت. ىالٟؿُذ والؿاللم الغخبت الَغ

ً  ، ا ؾغ الغظٟت اإلاىدكُت التي جلم بها بػاء ألابيُت الٗخ٣ُتبض  ؤ  ٧إجها ؤمام َو

ت   ٌٗىيها ًٖ ٚغبت   مؿخ٣غ    ضث.ِظ وُ ؤن جسً٘ لها مىظ  بظباٍع

ٝ   بدىحن   الهالخحن  ىعاخذ جخسُل الك٣ت بالٛٝغ السمـ اإلاىػٖت ٖل ظاع

ٟاؾها و٢ٟذ ؤمام الك٣ت بالضوع الشالض حؿترص ؤه ؤي جٟهُلت. ىصون ؤن جيسخ

ت الًُٝىبلى ًاصي  ًمُجها باب زان   ىٖل الجغؽ، ى٢بل الًِٛ ٖل  ،ٚٞغ

ًُ  مغث .ي لهالت ال٨بر بلى ابِىما ٣ًىص الباب الغثِسخي  ٟخذ ص٣ُ٢ت ٢بل ؤن 

ا وهي ْهغث ٞاصًت طاث الدؿٗت وزمؿحن ٖام   ا.الباب و٢لبها ًخىازب جغ٢ب  

 ،ا٢هحر   ا،وقٗغها ألابٌُ م٣هىن   ،ا ؤبٌُ صون ؤ٦مام  جغجضي ٢مُه  

ا ا ظاص  ٧ان نىتها خاػم   لُدُِ بىظهها املخخٟٔ بجما٫ ؤؾغة ظضتها الؿاثض.

 وُظ 
 
  ملها ٢هحرة

 
ىاث جل٣ي بالغهبت في ٢لب مً ًخٗامل مٗها. ل٨ً ؤِؾ  باجغة

ض٧اهذ حٗٝغ ؤن زل٠ الهغامت الباصًت ًىظض ٢لب ًدؿ٘ ل٩ل مً   ًٍغ

 ؤزغ به لؤلهاهُت. اإلاغوع، ال

- 
 
 حٗالي. ىاث. ؤِؾ ؤهال

ٔ  ل٣ذ ؤِؾ ؤ   ىاث بىٟؿها في خًً اإلاغؤة صون جدٟ
 
  :وصزلذ بد٣ُبتها ٢اثلت

 .وج٨ضًغ نٟى٥ِ  ا لخىُٛو وخضجِ٪ ٢ض ظئذ ؤزحر   ها ٞاصًت، ؤوخكخجي ًا-

 هل جماوٗحن؟

 لم ج٨ً اإلاغؤة مً هىاة اإلاكاهض الٗاَُٟت ٞابدؿمذ وؤصزلذ الٟخاة بهضوء  

 
 
 :٢اثلت

لت.- هظه ؤو٫ ، قٗغ٥ بهظا الُى٫. ُٖب ؤن ج٩ىن الٟخاة وؿِذ ٦م ؤهذ ٍَى

ه.مغة ؤعا٥ جغؾلُىه خغ    ٞما الظي خضر؟ ا صون ؤن ح٣ٗهُه ؤو جًٍٟغ
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ىاث التي ٢امذ بدل قٗغها ٞىع هؼولها مً ؾُاعة ألاظغة ؤمام ابدؿمذ ؤِؾ 

 الكإع و٢الذ:

مً َى٫ قٗغي  ؤْى٪ جساٞحن ٖليَّ  ال هظا ماخضر. ا.جغ٦ذ البِذ ؤزحر   -

 ٧إبي؟

  ظلؿذ ٞاصًت
 
  وايٗت

 
 و٢الذ: ي ا ٞى١ ؤزغ ؾا٢

هىا ؤهِذ ل٨ً  في مضًيخ٨م، امؿخٟؼ   ىؤو خت ا للىٓغ٢ض ٩ًىن قٗغ٥ ملٟخ   ال.-

ٗ   ىؤ٢هض هظا باإلاٗج ال ؤخض. طعة عمل في بدغ ولً ًلخٟذ بلُِ٪   ا.السخيء َب

 .ىاثؤِؾ  ظمُلت ًا ؤهِذ 

تـ  ٢التها بلهجت    ٍغ  ج٣ٍغ

ُ  ً ؤال ؟٠ُ٦ خا٫ ؤبُِ٪ -  ُ٘ ألجٟه ألاؾباب؟ا ًدكاظغ م٘ الجمؼا٫ ٖهب

ا قبه   ي في الىا٢٘ ؤها ؤع  الخمام. حسسغي مً َب٘ ؤبي ٧إه٪ في وصاٖت   ال-

وسست ؤعؾخ٣غاَُت مً ؤبي  الظي ٖاف  ؤهِذ  ا بِى٨ما م٘ ٞاع١ اليكإة.عجُب  

 .والٟالخحن ىا في ألا٢الُم ًخٗامل م٘ الُب٣ت الىؾُمٗٓم خُاجه َبِب  

 
 
 ىاث:ٖخاصتها وؤخبتها ؤِؾ وهي ج٣ى٫ ببؿاَت ا ؤقٗلذ ٞاصًت ؾُجاعة

الهمىص ؤمام  ىلهظا ؤم٪ هي الؼوظت اإلاشالُت له، ٧الؿاجغ الغملي ال٣اصع ٖل-

 بجها جهاٍع٠ هللا بُٗضة الىٓغ.  ؤمىاط البدغ.

 زم ٧إجها جظ٦غث قِئ  
 
 :ا ٢امذ بةَٟاء الؿُجاعة ٢اثلت

ضث هٟسخي ؤال ؤصزً ؤمامِ٪ - ض ؤن ؤ٧ىن ؤها مً ًً٘ ال٨ٟغة ف. ل٣ض ٖو ي ال ؤٍع

 ؤٖٝغ ؤجها ناخبت ا٢تراح ب٢امخِ٪  .وج٣ىم بالضٖاء ٖليَّ  عؤؾ٪ ٞخلٗىجي ؤمِ٪ 

 .ؤبُِ٪  ولِـهىا 

ٞإها ؤ٦غه عاثدت . ا وال جسصخي مجي ج٣لُض٥جمام   عاخخِ٪  ىًم٨ى٪ ؤن ج٩ىوي ٖل-

جي بخجغبتها.  السجاثغ وال ًىظض ما ٌٍٛغ

 مكٗ ٢التها بالٟغوؿُت بخإزغ   ـ اىاث خ٣  ٞخاة َُبت ًا ؤِؾ  ؤهِذ -
 
  لت

 
 ؾُجاعة

الكإع لخدؿلي  ىاإلاُلت ٖل ي ل٣ض ؤٖضصث ل٪ الدجغة ال٨بر  . باعجُاح   ي ؤزغ 
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تها. باقي ألازار ؤنبذ  الٟغف بها ظضًض و٦ظل٪ الضوالب، بالجلىؽ في قٞغ

ً، مً ألاهد٩ُاث ٦ما ىن هىا ؤبض   جٍغ هل جدبحن ؾمإ  ا.ولم ًضزل الخلٍُٟؼ

 ظُضة. بدالت   ما ػا٫الجغاماٞىن؟  ىٖل شخيء  

مىحؿاعث بِىما ـؾُىاهت لؤا ٞجهًذ وويٗذ اهذ حٗلم ؤلاظابت مؿب٣  ٧

مً  ٧لها ز٣ت ؤن ما. خ٣ُ٣ُت الك٣ت مً آزاع  في جلتهم بُٗىحها ٧ل ما  ىاثؤِؾ 

ضبالبِذ مدخٟٓت بإزاثها الظي  ي ؤزغ  ق٣ت    .االؿبٗحن ٖام   ًٖٖمغه  ًٍؼ

ٟها جخل٣ ىاثا للض٩ًىع الشالزُجي، وؤِؾ نضخذ الىٛماث اإلاالثمت جمام  

ت، وججغبت ؤلا٢امت م٘  ،ىاهٟٗاالث قت مابحن وكىة اإلاٛامغة وازخباع الخٍغ

لَم  ؤؾخاطة البُاهى. ٞاصًت بثراءشسهُت  الىخُض بحن البكغ  ىشلها ألٖا

 الخ٣ُ٣ُحن ألاخُاء.

ًمحن  ىبل، ٧اهخا ظالؿخحن في الهالت ال٨بحرة طاث ال٨ىب الخ٣لُضي اإلاغجٟ٘

ت الًُٝى طاث الب  والتي جًم الؿلم، ىاب آلازغ ٖلالباب حؿخ٣غ ٚٞغ

ألاه٤ُ اإلاىجض بال٣ماف ألاخمغ الضا٦ً واملخاٍ بالؼزاٝع  الهالىن 

ت الىىم الغثِؿُت ىوإل، السكبُت الكإع  ىو٧لخاهما جُالن ٖل ،ظىاعها ٚٞغ

خحن نٛحرجحن ج٣٘  الهالت ألانٛغ  ،ابُٗض   ،ٌؿاع باب الك٣ت ىوإل، بكٞغ

دُِ بها زالر ٚٝغجدىي الؿٟغة والىِل  ياإلاٗخمت الت وفي مىخه٠ ، ٍو

ػالذ  ٧ل الخىاثِ ال ٣ًب٘ اإلاُبش والخمامان. خُضالهالت الغثِؿُت مضزل 

ذ ٢ِ والىجٟت ال٨بحرة مً الىداؽ  مُلُت بالجحر ألانٟغ لم حٗٝغ الٍؼ

٣ه صون هُبخه.  الظي ٣ٞض بٍغ

 ٌؿاعها وهي ج٣ى٫: ىٖل ي ىاث بغؤؾها في اججاه الهالت الهٛغ ؤقاعث ؤِؾ 

ت التي هىا٥؟ ًٖ وماطا-  هل هي مٛل٣ت؟ الٛٞغ

ت الىؾ٧ُاهذ  ى الضازل بلالتي جىاظه  ى٧لخاهما حٗلمان ؤجها ج٣هض الٛٞغ

  :ببؿاَت   ٢الذ ٞاصًت الهالت،

 . ال-
 
 م.في ًىم مً ألاًا لم ج٨ً مٛل٣ت
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 هل جى٢ٟذ؟، وجل٪ ألاقُاء التي ٧اهذ جدضر-

 ىمىظ ؤجِذ ألب٣ ألا٢ل لم ًدضر شخيء ىٖل ال ًىظض شخيء ٚحر َبُعي هىا،-

اتها. اة ظض٥ِ  م٘ زالتي ٢بل ٞو حن. ٧اهذ ج٣ُم ٞحها مىظ ٞو  ٦ما حٗٞغ

ت، ىاث واججهذ بصباث  ا جهًذ ؤِؾ صون ؤن ج٣ى٫ قِئ   ٞخدذ  هدى الٛٞغ

اإلاىبٗشت مً  هٟؿها عاثدت ال٣ضم اإلاٗخ٣ت الباب وهٓغث صون ؤن جضزل.

غ مخىؾِ الدجم الًىظض ؤي مٓهغ ممحز.. ظضعان البِذ ٧له مً  ؾٍغ

ت مٛل٣ت  و٦غؾُان، ،ومىًضة ،صوالب م٨خجز مسهو لٟخاة  السكب،  وقٞغ

لىجها واهترؤث في بٌٗ  حٛحرمؿض٫ ٖلحها ؾخاثغ مً ال٣ُُٟت السًغاء التي 

  اإلاىاي٘.
 
  هخٟذ ٞجإة

 
 :بٟاصًت ٢اثلت

ٗ   اطا الإلا- ض ؤن ا؟هجغب ؤن هىام ٞحها م الؿاا٫ الظي ًٖ  بظابت ؤنل بلى ؤٍع

ذ بال٣هت ا،ٖكغ ٖام  عاوصوي مىظ زماهُت   الظي ؾُدضر لى ما. ٖىضما ٖٞغ

 بها؟ لُلت٢ًِذ 

 
 
 :هًٟذ ٞاصًت عماص ؾُجاعتها ٢اثلت

 ل٨ً ظضج٪ ب٣ذ ٞحها ؤٖىام  -
 
لت  شخيء   وخضها  صون ؤن جىىه بدضور ا ٍَى

ب    بها. ؤو قاط   ٍٚغ

ذ َى٫ الب٣اء صون جإزحر  - ٢الذ . ًظ٦غ في ؤصخاب اإلا٩ان عبما ملذ الٟٗاٍع

 
 
بروي ؤبي ؤجهم ٣ٖب جل٪ اللُلت ٧اهىا ًغون ألاقُاء جخُاًغ ٖبر ؤز. ماػخت

ت ٧إن هىا٥ مً ٣ًىم ب٣ظٞها ٖل وؤجهم اٖخاصوا طل٪ م٘  ؾبُل اللٗب، ىالٛٞغ

 ؾبُل السُإ ؤعواح ؤَٟا٫. ى٢امىا بخدًحره ٖل عبما ٧ان ما الى٢ذ،

- 
 
  وعبما ٧ان ؤخضهم ًضاٖبهم صٖابت

 
  ؾمجت

 
 ي ؤها ال ؤط٦غ ؾى .  ٢ل٣هممؿخٛال

ٟا٫ صوع ال ،ًم٨ً الغ٧ىن بلحها ٚامًت ال نىع   بإؽ به في  ولسُا٫ ألَا

.  اإلاىيٕى

ىه جدضًض  -  ا؟ماالظي جظ٦ٍغ

حن ال٣هت ًا ؤِؾ  ل٨ىِ٪ -  ىاث!حٗٞغ
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 ؾماٖها آلان ؾُسخل٠ بالخإ٦ُض ًٖ ؾماٖها  في ؾً الٗاقغة.  -

هىا و٢ض اٖخاص ؤن ًإحي  في الؿابٗت، ا، ل٣ض ٦ىذ ؤها في الؿاصؾت وؤبى٥ِ خؿى  -

 وفي ًىم   في ٖمله. ظض٥ِ  ىل٣ًاء ألاظاػة الهُُٟت م٘ زالتي بِىما ًب٣

م٘ الساصمت هلٗب في  وجغ٧ىهاؤط٦غه  زغظذ ؤمي وظضحي وزالتي لؿبب ال

  ـ ٧ان ؤبى٥ِ هضوء  
 
اص ظضي مً الساعط بصخبت عظلحن، ا و٢تهاهاصث و٢ض  ،ٖو

ابت مً ٚغ  شخيء   ىؾُٟاهىؽ ٖلببضث ٖلُه الخماؾت الكضًضة. ٧ان ظضي 

ىاع، ٧ان ؤخض ال٣اصمحن ًدمل في ًضه  ا بسالٝ ٖاصجه.ل٨ىه بضا ظاص   ألَا

 
 
ذ ُٞما بٗض ؤجها . لٟاٞت   و٢ا٫ لجضي: ا،٦خاب   جًمٖٞغ

ًمً بن هظا ٌؿهل ألامىع ٦شحر   إلااطا لم جسبروي ؤهه ًىظض هىا َٟل؟- ا ٍو

بجهم  ؾ٩ُىن ٖلُه ؤن ًدًغ مٗىا لُخدضر بلحهم، -وؤقاع ألبُِ٪ - الىجاح

ب!  .َٟا٫م٘ ألا لىن الخضًض ًًٟ وؤؾم٘  ي ـ ؤع جى٢ٟذ ٞاصًت لىهلت  هظا ٍٚغ

  يؤبض باألمـ! خضر٧إهه  آلان ما ؤخ٨ُه ل٪ بىيىح  
 
  ظضي مماوٗت

 
 قضًضة

 ىل٨ً الغظل عاح ًهغ ٖل بالبِذ، ا ؤهه لم ٨ًً ًخى٢٘ وظىص ؤخض  مىضخ  

  ا٢تراخه وهى ًا٦ض ب٣ُحن ؤهه ما
 
ًمً ًم٨ً ؤن ًلخ٤ بالُٟل وؤهه ً يمً ؤط

بخه لم ًجض ظضي في الجهاًت مٟغ   طل٪ بدُاجه. ا مً السًٕى إلعاصة الغظل لٚغ

ا٧ان طل٪ . هم بهضصه الٗاعمت في بجمام ما في هٓغاجه وؤهٟاؾه  واضخ 

ت، لب مجها ؤن جإزظوي للجزهت إلاضة  يا هاصوؤزحر   اإلادؿاٖع ٣ت الساصمت َو ٞع

ى   ي ؤبى٥ِ ؤَلبه بِىما ب٣ ا لدكتري لي ماؾاٖخحن، وؤُٖاها ه٣ىص   ا لٗضم خٍؼ

 مغا٣ٞخه لي في السغوط.

٧اهذ ظضحي جدكاظغ م٘ . ٖىضما ٖضها مً الساعط ٧ان خا٫ البِذ ٢ض اه٣لب

 
 
  ،بًاه بمسالٟت الضًً ظضي متهمت

 
  و٧اهذ ؤمي ٖابؿت

 
وؤمغججي  نامخت

تبالضزى٫   ى٧اهذ هي وؤبُ٪ ظالؿحن ٖل. بها زالتي جىامالتي  بلى الٛٞغ

ه مجها ؤخض. ىا صازل خًجها ٧إجها جسصخب  ج٣ٍغ ىالٟغاف و٢ض ازخٟ  وما ؤن ًىتٖز

ً   هخٟذ بي ؤن ؤ٢ترب وعاخذ حٗاه٣جي بكضة   ىؤن عؤججي خت ٦م ٧اهذ  .اؤً
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ٌُ  ال ؾإلخه بهىث  ! ع٣ُ٢ت ٣ِٞ في   ؿم٘ :"ماطا خضر؟" ل٨ىه لم ًجبجي .٩ًاص 

 
 
 ا٢ترب مجي و٢ا٫ لي"ل٣ض ظاء مال٥ اللُل بٗض ؤن اوكٛل ٖىا ال٨باع ٢لُال

ت!" .لل ت وؤزبروه ؤهه بلى ازم ٢ا٫ ؤن ظضي والغظلحن صزلىا به  ٛٞغ لٛٞغ

  ؾُدًغ
 
 وطل٪ ،مً البكغ هاصعة   ٢لت   ي ا قضًض السُىعة ال ًدًغه ؾى خضز

ُم ٌُ  ٢ض  ما ىا وال ٌٗل٤ ٖلواإلاُلىب مىه ؤن ًهمذ جمام   ا له،ا وإ٦باع  ٗض ج٨ٍغ

 وؤن ًخ٩لم ٣ِٞ ٖىضما ًىظه بلُه الخضًض مب ًغاه ؤو ٌؿمٗه،
 
ؾىاء  اقغة

ٗ   مجهم ؤو ممً ٢ض ًدًغ بلحهم. "مً ٢ض ًدًغ  ـا مااإلا٣هىص بلم ًٟهم َب

ٝ   اا طؤزغط الغظل مً اللٟاٞت ٦خاب   بلحهم". ً   ؤخمغ   ٚال ٣ًغؤ مىه  وبضؤ ،صا٦

طخيء الكمٕى ٖىوي ؤن طل٪ الغظل  ٨ٞغ. بِىما مؿاٖضه ًدغ١ البسىع ٍو

ًُ ًهلي ألهه ًغصص ٦الم   ىا بٗضها ؤجها اإلاؼامحر، بالهالة ىخلا مما ٌؿمٗه   ،ٖٞغ

ا ٌكبه ل٣ض ؾم٘ نىج  ي. ؤزغ  خضر بٗض طل٪ لم ًدضر في ؤي نالة   ول٨ً ما

ت ألاظىدت ل٨ىه لم ًَغ  ٞغ خململ َالب   ت ٣ِٞ ال٣اع  يعؤ ا.قِئ   ٞع ا ًًُغب ٍو

 ًا اؾإ٫ْ " ٢ا٫ له الغظل:. لُٟل وإظابت ؤؾئلخهبلى اممً خًغ الخضًض 

ذ ؤم  الجخُم؟في ؽ ؤم مىظىص في الٟغصو  هل ٧امل ٖىوي. هل هى مؿتًر

ٗ   ىالؿاا٫ خت ؤن عصص ؤبى٥ِ  وما". ٗظب؟!ُم  ىظئىا ظمُ ت ٞو ٞغ ا اقخضث الٞغ

ٗ   ت بال٣اع  ت عاخذ ججها٫ ٖلًهغر صاٞ وظهه صون  ىا ًٖ هٟؿه نٟٗاث ٢ٍى

  ."!حٗض لٟٗل هظا زاهُت "ال ناعم: مهُبنىث  ي وصو ، ؤخض مهضعها ي ؤن ًغ 

  ٗ اللهار وهمؿاث  ي ؾى  هىا٥ ؤي نىث   ا ولم ٌٗضزم جى٠٢ ألامغ ؾَغ

ٖ   جهٌ اإلاًغوب بىظه   الظٖغ. بمُالبت  ا ٚحر مبا٫  ؤخمغ اللىن وزغط مؿغ

ب ؤن ؤبا٥ِ  بضؤه. جهاء ماإظضي له بالب٣اء و  ٝ   الٍٛغ  وخ٩ى ،لم ٌكٗغ بإي زى

عاح ًا٦ض لي ؤن اإلاال٥ لم ٨ًً . ا٧إهه ًد٩ي ُٞلم   مداًضة   خضر بلهجت   ما ٖليّ 

  ؤصعاه ؤن ما ما ل٨ً لُاطًه ٢ِ،
 
 ا؟خًغ ٧ان مال٧

 في طل٪ مً خغماهُت . اؾخسضام صال٫ اإلاؼامحر إلاا ىعبما ألهه ٖا٢ب الغظل ٖل-
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هظا ًجؼم بىظىص  اؾخدًاع اإلاالث٨ت؟ ىوهل لضال٫ اإلاؼامحر ٢ضعة ٞٗلُت ٖل-

 ال ؤٖخ٣ض ُٞه. وهظاما ،ؤبٗض مً الىُا١ الغوحي زاع٢ت   ٢ضعة  

هل ؤ٢ل٘ ًٖ مداولت ، ل٨ً ظض٥ِ  خضر. ما إلاا البض مً وظىص جٟؿحر  -

 جها٫ بالٗالم آلازغ ؤم ال؟الا

التي ٢ىبل بها  الٗاعمتٞٗل  إلاا ٖٝغ ؤخض بهظا البِذ بٗض الشىعة  لى. الؤٖٝغ-

ؤلً حؿإلي ًٖ الؿبب الظي صٞٗه لل٣ل٤ بكإن مهحر ابىه بٗض . مً ظضحي

اجه؟  ؤٖىام مً ٞو

 ماطا؟-

  يل٣ض خلم به. عؤ-
 
٘  ا بذجظالؿ   ٧امال بجؿضه ٧له  غة هُالهت ٌك٩ى مً وظ

ُلب اإلاؿاٖضة! ألهه خلم به مً ٢بل  و٧اهذ هظه ؤو٫ مغة ًخدضر بلُه. ٍو

 ًٞٓ ؤهه ٌؿخُٛض به! ه٨ظا. مٟهىمت   واضخت   ٩لماث  بصون ؤن ًخ٩لم 

بضو وؤنض٢اثه، ال٨ىِؿت و٧اهً وؤمي ظضحي ٖلى الخلم ٢و ل٣ض  ؤن ٍو

ا ا نض٣ً   ُ   ؤن ؤ٢ىٗه ٧ازىل٨ُ
 
 .الٗظاب مً ٌك٩ى ولهظا اإلاُهغ في ٧امال

 ظاصة؟ ؤهِذ  هل-

 ٖىض اإلاخىفى، عوح ؤظل مً ال٣ضاؾاث ج٣ام الخاالث هظه مشل وفي. بالُب٘-

ا ال٩ازىلُ٪  ٗ   ال٨ٟغة، مً الٟٕؼ ؤنابه الغظل ؤن اإلاهم. َب
 
 ب٢امت مً وبضال

 مً لُخإ٦ض الكاط ألاؾلىب هظا بلى لجإ الهض٢اث جىػَ٘ ختى ؤو الهلىاث

 .الخ٣ُ٣ت

- 
 
 ؤظل مً مدغمت وؾاثل واؾخسضام اإلاىث بٗض بما ؤلاًمان مً عجُب زلُِ

 .ال٣ُحن

ت لبلٙى بُبُٗتها ٢انغة   ٢ضعاث   اؾخسضام في اإلاٗاهاة ببؿاَت   هي ؤو- . اإلاٗٞغ

ت اإلابِذ ؤعصِث  لى ؤِؾىاث، ا لخىُٟٓها الساصمت جإحي ختى اهخٓغي  بالٛٞغ . ٚض 

 .الٛايبت اإلاالث٨ت مً هٓغي  في ؤزُغ اإلا٨خىم والهىاء اإلاترا٦م الٛباع
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. الكهحرة الهُضلُت في الجضًض ٖملها الؾخالم الخالي الُىم في ؤِؾىاث طهبذ

ا ًىمها مغ  ٗ ا ؾَغ  باب مً زغظذ وإلاا. ظاجٗت ؤجها حكٗغ ؤن صون  مدمىم 

ت مٗضتها ٢غنتها الهُضلُت  ًٖ لدؿإلها بٟاصًت الاجها٫ في ٨ٞغث. الساٍو

ا الُهي غبج٣ ال ؤجها بما. للٛظاء َلبها  فى ٩ًىن  ؤن املخخمل ٚحر ٞمً ؤبض 

ا البِذ ا  َٗام   .ظاهؼ 

ضًً؟ ٞماطا الٛظاء، َٗام ؾإقتري  ٞاصًت؟ ًا خالِ٪  ٠ُ٦ -  جٍغ

، ؤي-  .ؤزغي  ؾاٖت   ٢بل ؤٖىص لً ل٨جي شخيء 

 .ؾإهخٓغ٥-

٨ُت الُٗام مدالث ؤؾماء ٖلى حٗبر وبِىما  مً ن٠ جخهضع التي ألامٍغ

 مهغ في ؤوعوبُت َٗام مدالث هىا٥ ٧اهذ: جدؿاء٫ هٟؿها وظضث اإلاُاٖم

، ماثت مىظ ٨ُت جىظض ٦ما ٖام    جل٪ بضث ٞلماطا آلان، ألامٍغ
 
 جبضو بِىما ؤنُلت

  هظه
 
م مبخظلت  ؤظىبي؟ ٧لحهما ؤن ٚع

*** 

 بها للخىاظض ؾُٗضة وهي الك٣ت، باب في اإلاٟخاح مً الجضًضة وسستها ويٗذ

 
 
ت وجضهضن ابوألابى  الىىاٞظ جٟخذ عاخذ. مغة ألو٫  وخُضة  ٖم ٢ًُت" م٣ُٖى

 بلى زغظذ. اإلااثضة ٖلى َٗام   مً اقترجه ما جً٘ ؤن ٢بل ٖا٫   بهىث  " ؤخمض

ت  ؾمإ بُٗضة   ؤٖىام   مىظ بىؾٗها ٧ان. اإلاؼصخم الكإع ٖلى اإلاُلت الكٞغ

 جظ٦غث. ألاهٟا١ بمترو واؾدبضاله بػالخه ٢بل قبرا بكإع اإلااع الترام نىث

؛ ٦خب   لكغاء ألاؾبٕى جهاًت في طالسغو  ٖلحها ؾِخىظب ؤجها  ٞد٣ُبت ظضًضة 

الٗذ الٛٝغ بحن ججىلذ. لل٣غاءة جدخاظه ما لخإزظ جدؿ٘ لم اإلاالبـ  َو

ا الغاخلحن؛ البِذ لؿا٦جي اللىن  خاثلت الهىع   الابدؿاماث مً زالُت نىع 

ٛلب اإلاهُىٗت  .الٗهغ مىيت خؿب الخاإلات ؤو الغنِىت الىٓغة ٖلحها َو

اعتها ًظ٦غها الظي الًُٟاث صوالب ٞخدذ الخظع بمىخهى  ٢هغ إلاخد٠ بٍؼ

ؼصاص بسكىٕ   الٗخ٣ُت ال٣ُ٘ لخلمـ ٣ِٞ. ٖابضًً  في بالىظىص بخؿاؾها ٍو
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ض مؼاع. خ٣ُ٣ي مؼاع   سها الخاٞل مايُه اعجباٍ َغاٞخه مً ًٍؼ  بخاٍع

اٖلت ؾا٦ىت باإلا٩ان مغوا مً ٞجُىاث بُٗض، مً ولى الصسصخي  في ٞو

٣لها ظؿضها  .ٖو

 ؤصع٦ذ ؤن مىظ بغواًاجه حكبٗذ ل٨ً حٗكه، لم إلااى   انىع   اؾخضٖذ

همذ  والٟىاظحن الٟغوؿُت، الهُجي ؤَبا١ بٟسغ ٖلحها حٗغى ظضتها هظه. ٞو

  ظغوبي، ظُا٧ىمى اؾخسضمها التي لخل٪ اإلامازلت
 
 حكغب جضٖها ؤن بًاها واٖضة

ا ال٣هىة ٞحها  غححك بِىما الٗبا٢غة، مؼاط هي ال٣هىة ألن ج٨بر ٖىضما ما، ًىم 

ِخب ما ؤٖٓم الخغاِٞل عواًت ججض إلااطا هٟؿه الى٢ذ في لها
ُ
 !بالٗغبُت ٦

ت بلى جخجه هٟؿها وظضث ت ٞخدذ. لخٟخدها اللِٛ مشاع الٛٞغ  الكٞغ

  الٟغاف ٖلى وظلؿذ الهىاء لجلب والىاٞظة
 
 ٧ان. اإلاغجي التراب مخجاهلت

َ٘  مً حؿا٢ِ ٢ض الضهان  خهان هىا٥. اإلاغجٟ٘ الؿ٠٣ مً مخٟغ٢ت   مىاي

 ظضتها ؤن زكبي حٗلم نلُب بجىاعه الٟغاف ؤمام مٗل٤ الجاٝ الؿ٠ٗ مً

ل٣ها ٞخدها ًم٨ً لل٨خابت، مىًضة الهلُب جدذ. ال٣ضؽ مً به ؤجذ  لم. ٚو

ا ٖلحها ج٨خب ٧اهذ خُض خمامت، ٞاجً ؤٞالم ؤخض في ؾىي  مشلها جَغ   زم زُاب 

غ مً عوب جغجضي وهي وجسُٟه ٖلُه حٛل٤  خى٫  حهٟه٠ الظي ألابٌُ الخٍغ

 ب٣ماف   م٨ؿى زكبي م٣ٗض ًىظض ٧ان اإلاىًضة ؤمام. اإلاالث٨ت ٦هاالث ٦مالها

ت وؾِ. الهالىن  مً اؾخٗاعجه جمذ باهخت طهبُت وعوص طي ؤخمغ  الٛٞغ

دت الظعاٖحن، مؿىضي ؤخض ٣ٞض هؼاػ، آزغ ٦غسخي  مؿخضًغة مغآة طاث وحؿٍغ

 في هػخمخ عبما التي الخجمُل ؤصواث مً زا٫   ؾُدها َالئها، ًخل٠ لم

 .اإلااضخي

*** 

 ال٣ضًم ألازار إلاىعصي ؤو ألاهد٩ُاث لهىاة ألازار هظا ببُ٘ ؤخض حهخم لم إلااطا

ا. خٓي خؿً هى للؿِىما؟  ٗ ُ٢ 
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٘ وخاولذ اإلاىًضة بلى اججهذ  ز٣ب وظىص م٘ مٛل٣ت ؤجها ٟٞاظإها ُٚائها ٞع

  !بها مٟخاح

 بظل٪؟ ٞاصًت حٗٝغ هل إلااطا؟ ؤٚل٣ها؟ الظي مً

ً   ٧ل في جبدض عاخذ  ؤزظ بدثها وم٘ ظضوي، صون  اإلاٟخاح ًٖ مدخمل   ع٦

ٕ   مً بالبِذ ما لها ًخ٨ك٠  في بالخىحن اإلاٛكاجان ُٖىاها جلخٓه لم جضا

ب هاظـ وؤزظها باألسخى ٢لبها ٞاه٣بٌ ألاو٫، ًىمها  .الٟىاء مً الٖغ

 ؤو ٢انضًً وعاءهم جغ٧ىه ما ب٣اء ؾىي  هىا ٧اهىا مً وظىص ًشبذ الظي ما

 بإخٟاص   ًدٔ لم ؤهه بما ط٦غي؛ اإلاؿُذ ٖبض هجُب مً ًب٣ى لً ٚاٞلحن؟

ب٨حها الخض٣ًت ًظ٦غ لً. ط٧ىع   .ؾإجغ٦ه ؤزغ ؤي وؤها،. ؾىاي ٍو

دت صعط في   ججضها ؤن ؤطهلها! ؤؾُىاهاث وظضث الىاؾ٘ الدؿٍغ
 
 ٚحر ؾلُمت

! زغوة مً لها ًا. ٧اًغوٞىن  قغ٦ت اؾم جدمل التي اإلالىهت ؤٚلٟتها في مسضوقت

ان   ٧ةًماءة لٟاصًت ؤبىها جغ٦ها هل  ألازحرة؟ ؤًامها في ؤمه م٘ لب٣اءها ٖٞغ

 لً ؤجها مً مى٢ىت قبه وهي بلى الجغاماٞىن  واججهذ واخضة بإو٫  ؤمؿ٨ذ

  خغم   مً لضحها ما ب٩ل ويٗتها ؤن وبٗض حٗمل،
 
 ٞاصًت زُىاث م٣لضة

ا، ٖجها، الهاصع بالهىث ٞىظئذ ا، واضخ  ا عهاه   ٌٛجي الىهاب ٖبض ٧ان. مسضع 

 ."ٖىصه وعخم وب٩اه مغ٢ضه ظٟاه ا٥مًى"

ت ٖاصث ا ٞإنضع الهؼاػ، ال٨غسخي ٖلى وظلؿذ بلى الٛٞغ غ  ا نٍغ  لم زاٞخ 

 باللخً اإلادصخت ال٩لماث وعاخذ ُٖىاها ؤٚمًذ. الخإعجر مً ًمىٗه

 .ؤ٩ٞاعها ٖلى ؾُُغتها مً وجغدي بإٖهابها جخالٖب اإلاىظ٘

 ؾىاء؟ ؤم ؤؾماء م٪اؾ ماطا؟ بيذ؟ ًا اؾم٪ مٗجى ما. هجُب ٖىوي ؤِؾىاث

  ٞاعسخي؟ ؤم ًىهاوي اؾم هى هل. الاؾم بهظا خُاحي في ؤؾم٘ لم
َّ
 ؤٖضِث  هال

  ه٣ُه
 
٨خب؟ ٠ُ٦ ًٞلِ٪؟ مً ببِء   زاهُت ًُ 

، ٧ل في ألاؾئلت، هظه واظهتها خُاتها َىا٫ لى م٩ان   في ٧اهذ. لؿان   ٧ل ٖو

 زم ٌؿمٗه، مً وظه ٖلى الخعجب وهٓغاث اؾمها ٚغابت مً جصجل َٟىلتها
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ا خىلخه ا جدمل ؤن لها؛ ٞسغ  ا ٩ًىن  ٩ًاص اؾم  ض  ا ٍٞغ
 
حر وقاط  ختى مخضاو٫   ٚو

         .ال٣ضًم بالٗهض وعص ؤًً ًخظ٦غون مجهم ٣ٞلت اإلاؿُدُحن، بحن

 " ّٖىصه وعّخم وب٩اه مغ٢ضهُ  ظٟاهُ  مًىا٥َ "  

*** 

ىوي ال٩اهً ابىت هي ؤِؾىاث ي الٟٖغ ت هي .ؾاصة ًا ٞإع َٞى  التي اإلاهٍغ

 ناعث ؤجها ؤي وإٞغاًم، ميسخى له وؤهجبذ ٣ٌٗىب ابً ًىؾ٠ مً جؼوظذ

م ألاؾباٍ ؤمهاث مً  جل٪ جغي؟ ًا طل٪ الحهىص ًغي  ٠ُ٦. ألاممي اهخمائها ٚع

 ًدخ٣غون ٞالحهىص اإلاخباص٫، والخٗالي والٗضاء اإلاهاهغة بحن اإلاكدب٨ت الٗال٢ت

٠
ُ
ل
ُ
ىن  ألاوزان ٖابضي الٛ اة ًدخ٣غون واإلاهٍغ ىام ٖع  .السُام ؾا٦جي ألٚا

ىوي ػي  في هٟؿها جغي  هي ها  لى ؤبٌُ ٖٞغ  ٍٖغٌ، طهبي َى١  نضعها ٖو

  جبدض
 
 ؤهذ؟ ًىؾ٠:ؤًً ًٖ باؾمت

 الظي اإلآلىم الغ٤ُ٢ ًىؾ٠ ألاخالم؛ طي ًىؾ٠ ٢هت ٞخىتها ٦م... ًىؾ٠

ُٟاع ػوظت ب٣ٗل طهب الظي الجما٫ عاج٘ ًىؾ٠ إلزىجه، ٟٚغ  ؤلِؿذ. َٞى

  الجما٫ ؾلُت
 
ا ٞاث٣ت  للمخاٖب مجهما وؤظلب والظهب الىٟىط ٖلى ؤخُاه 

 والًٛاثً؟

٣ى٫    ً   ج٩اص:  "ٍو ٢ى٫  به جج
َ
وِقُ٪ : ٞإ

ُ
ُبضه وؤ ْٖ

َ
 " ؤ

 و٢بل واإلاىؾ٣ُى، ال٨غسخي وهضهضة والجٕى الىهً ٖلحها جدال٠ و٢ض جشاءبذ

 .ٖم٤ُ   هىم   في ُٚذ جضعي  ؤن

  ال٨خابت مىًضة بلى ججلـ هي ها
 
ً في مجهم٨ت  ْهغها ٌُٛي قٗغها. الخضٍو

 هل ٖجها؟ الهاصع الهىث هظا ما ج٨خب؟ ماطا اإلاٟخاح؟ وظضث متى. بال٩امل

 بجي بلىن   الجضًض الٗام هضاًا ؤظىضاث ٌكبه ما حٛل٤ ضخ٨ت؟ ج٨خم ؤم جب٩ي

ا وجضًغ ٞى٢ه الضاثغي  اإلاىًضة هه٠ بةٚال١ ج٣ىم زم  زم ٞخدخه في مٟخاخ 

 ؤجها ع٥ٞخض اؾخضاعتها، م٘ وظهها جغي  ٣ِٞ آلان. وججهٌ بجُبها جًٗه

 عماصًخان ُٖىان. ُٖىحها لِؿخا الُٗىان هاجان. هٟؿها ال جغي  بجها. هي لِؿذ
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 جٟخدهما زم لشىان   حٛمًهما ؤن ما جسخٟي بٗبراث   مخإل٣خان ٦بحرجان

ت بلى جخجه. بدؼجها ؤخض ٌٗٝغ ؤن جسصخى ٧إجها وجبدؿم،  هه٠ الكٞغ

ت. زهانها مً وجىٓغ اإلاٟخىخت ، جبضو الٛٞغ
 
، ظضًضة

 
. الُالء لُمتؾ هُٟٓت

لت قماٖت ٢بل؛ مً جغها لم ؤقُاء هىا٥  ؤػع١، عوب ٖلحها مٗل٤ ٍَى

ا حكبهها التي الٟخاة جىاصي ؤن ؤعاصث. ال٨خب مً نٟحن ٌٗلىه ٦مىصًىى  ٦شحر 

ا ججض لم ل٨جها . بها قٗغث ٧إهما الٟخاة بلحها الخٟخذ ٞجإة ل٨ً خلم، بهه. نىج 

  ٞحها خض٢ذ
 
  مباقغة

 
  ٞحها مشحرة

 
ضة  وقه ٖع

 
. نضعها مً جسغط ٧اصث ٣ت

 جسصخى ٧إجها قضًض   ببِء   وج٣ترب جخدغ٥ بجها. بلُه جىٓغ جؼا٫ ال للخٓاث،

ا ِخذ. قِئ 
ُ
ا ج٣ى٫  وال ٞمها ٞ  وجٓل اإلاٟخاح وجسغط ظُبها في ًضها جً٘. قِئ 

 
 
 ؤن ٢بل ٢اٖه في ما بم٩ان لخًٗه وجىدجي الضوالب بلى حؿٕغ زم ٖلُه ٢ابًت

ت مً بالسغوط حؿٕغ  .الٛٞغ

*** 

 ؤِؾىاث!-

 ٌٗلى الجغاماٞىن  نىث. البُٗضة الهالت مً ٢اصم الهىث هىا؟ ًىاصحها مً

 هُالهت!. زاَٟت   بىمًت   بصعا٦ها ُٞطخيء. الىهاب ٖبض بإٚىُت

 .هامي زم َٗامِ٪  جىاولي. اؾد٣ُٓي ؤِؾىاث،-

  لخجض ُٖىحها ٞخدذ
 
. ج٣ىله ما ججض ال لشىان   ٧الظاهلت ٞلبصذ ؤمامها، ٞاصًت

  غؤةاإلا ؤعصٞذ
 
 :٢اثلت

  الجخ٩لمحن؟ إلااطا. لخإ٦لي ٢ىمي بِ٪؟ ماطا-

ا...  لخىي  خلمذ...  ؤهجي ؤًْ... ؤ ـــ ا خلم  ب  ا... ٍٚغ  .خ٣ 

خدخه الضوالب بلى وطهبذ ٢امذ  ج٨دك٠ لٗلها ُٞه الىٓغ حُٗض وعاخذ ٞو

ا ب   شخيء   ؤي هىا٥ ٨ًً لم ل٨ً. ظضًض   .للىٓغ الٞذ   ؤو ٍٚغ

  جل٣ُذ ؤهجي ًبضو-
 
اعة ض ٞاصًت،. خلم   ق٩ل في بؾُٟاهىؽ هُالهت مً ٍػ  ؤن ؤٍع

ض. اإلاىًضة هظه ؤٞخذ ه ما ؤعي  ؤن ؤٍع  .جدٍى
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 ألامغ ًٖ ٖىوي جسلى زم هجضه، ولم وؤبى٥ِ، ؤها مٟخاخها، ًٖ بدشىا ل٨ىىا-

ا ٧له  ُ  .ؤ٢ٟا٫   بٟاجذ ؾيؿخٗحن ٞخدها ؤعصِث  بطا. وظضه بما م٨خٟ

 خُض ؤخضهم ؤخًغث. يكىصةاإلا اإلاؿاٖضة ًٖ ؤِؾىاث بدشذ الخالي الُىم في

 بنابتها ؤو ٦ؿغها ٖضم مىه َلبذ ؤجها بما بهٗىبت   اإلاىًضة بٟخذ ٢ام

ا مدخىاها ناع ؤن ما. بسضف  
 
ا ٞاصًت ومً مجها جمل٪ ختى م٨كٞى  ٗ  م

غة  .الخلم في ؤِؾىاث عؤجه ما ٌكبه اللىن  بجي صٞتر هىا٥ ٧ان. باعصة ٢كٍٗغ

  تبالٛٞغ الهىاء ناع ؤن بٗض بالهالت ظلؿخا
 
  بالُا٢ت، مدمال

 
 ٖلى ز٣ُال

ا ًؼن  ناع و٢ض ؤِؾىاث حجغ ٖلى الضٞتر اؾخ٣غ. ؤٖهابهما  ٞاصًت مضث. َى 

 جبٗض ؤن صون  ٢الذ. بالدؿائ٫  مدمل ووظهها الٗخ٤ُ ؾُده جلمـ ًضها

 :ٖىه ُٖىحها

٠ ؤهه ٖىوي ًخهىع  لم-
َّ
ل
َ
ا وعاءه ز  ٦خب هىا٥ ٧ان. ظضجِ٪  ًسو قِئ 

ا هظا جغ٦ذ إلااطا. وصٞاجغ وؤظىضاث ا جدضًض    مٛل٣ 
 
 ٠ُ٦ الهىعة؟ بخل٪ ومسبإ

ا ًهبذ هظا بضؤ ؤهِذ؟ وظضجه  ٟ  .مسُ

  مؿمىٕ   بهىث   ؤِؾىاث جىٟؿذ
 
 :٢اثلت

 والٟغوؿُت، بالٗغبُت ؤصبُت ٦خب. ألاظىضاث جل٪ وعؤًذ ال٨خب جل٪ ؤٖٝغ-

حن، ٦ما  جغاهُم ج٨خب ٧اهذ. والتراهُم السىاَغ بحن جدىٕى لها و٦خاباث  حٗٞغ

 ...ل٨ً

 في البٌٗ ببًٗها اإلالخه٣ت الهٟغاء نٟداجه و٢لبذ الضٞتر خدذٞ

 ٞاصًت بلى هٓغث. لها جخ٨ك٠ والخ٣ُ٣ت هبًها، حؿإع. ٦شحرة   مىاي٘

 
 
  :هامؿت

 ؤٞٗل؟ ماطا. ظضحي مظ٦غاث هظا؟ ؤجهض٢حن. مظ٦غاث بجها-

ا؟ حؿإلحن هل-  !خ٣ 

 معي؟ ج٣غؤًجها هل-
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م م٩اجها،ب لخسبروي خلم   في ؤها جؼعوي لم زالتي ل٨ً-  مىظ هىا ب٢امتي ٚع

ىِ٪  ظض٥ِ  ًٖ بال ألازحرة لخٓاتها في جخدضر لم. وعخُلها ألازحر مغيها ! ٖو

 ٣ًغؤها ؤن ختى ألبُِ٪  ؤعاصث لى. باألمغ ٨ٞغِث  لى. وخض٥ِ  لِ٪  جغ٦تها ؤْجها

اتها مىظ هىا جإِث  لم ؤهِذ . ؤقُائها باقي م٘ لتر٦تها الىخُضة ،  خُٟضتها ؤهِذ . ٞو

م مى٣ُي ألامغ.  خىؤمو حكبهُجها ٦  ًا مجُئِ٪  جيخٓغ ٧اهذ ل٣ض. شخيء   ٧ل ٚع

 !ؤِؾىاث
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. ججاهل ٚمىى مهاثغهم ىالظي ًدمل البكغ ٖل ما آلان باث هجُب ٌٗٝغ

بل  ،ي لتهاء ًٖ ُٚاب ال٣هض واإلاى٤ُ والجضو بلى الاالظي ًدضو بهم  ما

 ا بن ٧ان لضً٪ال ٌٗض طل٪ خما٢ت ؤبض   .يء  والغيا ال٣او٘ بإههاٝ ٧ل شخ

 هُالهت.

  بن ٧ان في ٖاإلا٪
 
 ؤال ج٩ىن هي مى٢ٗت هُالهت ؾخيخٓغ اهتهاء الخغب آمال

اط ال٣ُٗم للمهاثب املخ٣ُت بؾدخى٠٢ ًٖ الا  .هغمجضون   بجي آصم .هٖؼ

لُضع٧ىا خ٣اعة مؿاٖحهم  هٟىؽ البكغ ىا ٖلؾخيخٓغ ؤن تهبِ ال٣ىاٖت بغص  

ت عاٞٗحن البض  .ىؤضخذ هُالهت هي اإلاىخه بلى اإلاىخهى.عئوؾهم للخُل٘  الضهٍُى

 للجمُ٘ مً هُالهت.

  ٘ ا في قإع قبرا مخخالُت خًغ ال٣ضاؽ لحراها، وجبٗها مب٨غ   لشالزت ؤؾابُ

٣ها   .لم ًؼاوله الخعجب مجها ومً هٟؿه. إلاضعؾتبلى ابٍُغ

  بىظىص٥ِ  ىال ٌٗٝغ خت ٠ُ٦ لصسو   
 
 ولم جباصله لٟٓ

 
شسو  ،ا وال لٟخت

 !عوخ٪ ىؤن ٩ًىن له هظا ألازغ الضامٜ ٖل بهظه الهكاقت،

ا ظىصه قا٦غ  ، ؾب٤ ٧ان ؤ٢غب هلل مً ؤي و٢ذ   ا ؤهه حي؟٠ُ٦ ًْ ًىم  

 
 
ت ؾبب ب٩ائها ؤزىاء الهالة؟ :مدؿاثال بت في مٗٞغ هل هي  إلااطا جدغ٢ه الٚغ

ٖلُه آلان هى الخ٣ضم  ٧ل ما مدٌ نضٞت ؤن ًغشخها ال٩اهً ألبُه؟

إلااطا  ٞلماطا ال ٌكٟي طل٪ لهٟخه؟ مً ؤٌؿغ الُغ١، بلحهالىنى٫ لسُبتها وا

  ىًخى١ خت
 
تها ؤوال  اإلاغى إلاٗٞغ

 
  وبٗض؟ و٢بال

 ٧ان هظا ظضًغ  . طل٪ٖلي بَإل ؤي ٧ان  ىلم ًجغئ ٖل
 
ا ا بجٗله مدُ

هى ٣ِٞ ٢ض ال . عبما ًٟهمه ًىؾ٠ الخعجب في ؤًٞل ألاخىا٫. ؾدى٩اع ؤولال 

، ًدخاط  ٤   ،اباؾم   هبلُؾِؿخم٘ بلى قغح    ،بٞغ
 
ا ٠ُ٦ ٩ًىن ا جمام  مضع٧

بت  ل٨ىه ًذجم  ،حهُم بها بم٣ضوعه الخ٣ضم للؼواط مً ٞخاة   ًٖ طل٪ لٚغ

  ًيُت  م
 
 !في اؾخ٨كاٞها ؤوال
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  ىواللٛت جخجل وم٘ طل٪ ٞال٩لماث جبضو باعصة

 
  جاٞهت

 
 حٗل٤ ألامغ بطا ما باجؿت

 ٌكٗغ به وما ًغومه.  بكغح ما

بجي ؤن ؤزُى ه ؟ زابخت   إلااطا ؤ٦خٟي بالخُل٘ بلحها مً مؿاٞت   دىها؟إلااطا ًٖغ

 مً ؤظضع ؤن ج٩ىن نلُبي. ىؤزصخ. بطا ما صهىث مجها ىؤن جخالشخ ى٧إهجي ؤزصخ

 مجها بظل٪!

 
 
٣ها . ا وحهضمها نباخ  عاح ٣ٖله ًبجي السُِ لُال إلاضعؾت بلى اؾُدبٗها في ٍَغ

ل٤ٟ ؾبب   . لؿاالها ًٖ ؤي شخ اٍو . لبِذابلى ؾِؿخى٢ٟها وهي ٖاثضة يء 

اعة ؤخض ال٣اَىحن بٗماعتهم ها ظىعظُىؽ ى ؾُُلب مً ؤب. ؾِخٓاهغ بٍؼ

 مؿاٖضجه.

إلااطا ًبضو  إلااطا جبضو ؤ٩ٞاعه ٧لها خم٣اء سسُٟت ٖىض الكغوٕ في جىُٟظها؟

 ؤنٗب مً صزى٫ ؾغاًا ٖابضًً ؤو بؿُِ ٧الخضًض م٘ ٞخاة   يءبغ  شخيء

ض له ؤن ًسبى ال وهج هخٓاع له وهج.مجغص الا ، وم٘ طل٪ بظالء ؤلاهجلحز؟ . ًٍغ

 ا مً ٢بل.ا خ٣  ٞهى لم ًيخٓغ قِئ   . ؤإلاه ًلخظ

جدمـ ؤبىه . بضًل   لدك٨ُل مجلـ هىاب   ظضًضة   هخساباث  جمذ الضٖىة ال 

ض امخىبئ   ض  ، بالىجاح ال٩اسر للٞى في ؤػمت  خضر مً اهٟغاظت   ا ْىه بمامٍا

ً وؤؾٗاع ل هى  ً،ًض م٨غم باقا وػٍغ اإلاالُت والخمٍى ىال٣ًُ ٖل الخمٍى ْو

ضي ؤو ؾٗضي ؤو صؾخىعي، و٢ض ًجضون الجِل  ٖضم ا٦ترازه. ىٖل مجلـ ٞو

٧ل طل٪  ىعبما لى ٖج ا؟الٟغ١ خ٣   ما ألاإلااوي بال٣اهغة بحن ٖكُت وضخاها،

  ا لها ال٦دؿب خُيئظ  قِئ  
 
العجُب ؤن ؤبُه لم ٌٗاوص ط٦غ  ا ما. مٗىىٍ  ز٣ال

 مخعجل   ظغاء  بالجساط  ًًُغ  ؤعاخه طل٪ ٧ي ال الؼواط ٧إهه وسخي ألامغ بغمخه.

 ًمُل بلُه. ال

٢ام بخدُت . بالهُضلُت خُض ٌٗمل وؿُم بخي ٖابضًً اللُالي مغ يفي بخض

هٓغ ٣ٌٗىب  الكاعب ال٨ض والىظه الهاعم الُُب. يالهُضلي املسًغم ط

 :الؿاٖت الًُٟت اإلاٗل٣ت بجُبه ٢بل ؤن ٣ًى٫ ليؿُم با٢خًاب   ىؤعجُيُان بل
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ت ًا. ن ًا وؿُمههغاٝ آلا ًم٨ى٪ الا - هل  هجُب ؤٞىضي. مىاُٖض٥ مًبَى

 ؾخ٣ابالن ًىؾ٠؟

 ؤظابه هجُب:

 ًىؾ٠ مكٛى٫ بالضعاؾت هظه ألاًام. ،خض ٖلمي ىٖل-

  ُ  ا ٢بل ؤن ٣ًى٫:هؼ الغظل عؤؾه عاي

 ىمخداهاث ٖلاهتهاء الا  تىهظا اإلاىىا٫ خ ىآمل ؤن ٌؿخمغ ٖل ظُض. ظُض.-

ٗ  ال ؤماو٘ ؤن ًٞغ ناخب بالحن ٧اطب. ألا٢ل، ل٨ً م٣ابلت ، اه ًٖ هٟؿه َب

  ألانض٢اء ٚحر الغ٢و والٛىاء.
 
٠ُ٦  ًغ٢و؟!  ًٖ َبِب  هل ؾمٗخما ٢بال

 ؟ىؾُدترمه اإلاغضخ

ـ   ؾدى٩اعي بهىث  بلحهما بالؿاا٫ الا  ؤؾغَّ  ، ؤن ٌؿمٗه ؤخض ى٧إهه ًسصخ هام

ان ؤهه لِـ خ٣    ًٓهغه. يولضه بال٣ضع الظ ىا ٖلا ٚايب  وإن ٧اها ٌٗٞغ

بتهما اإلاؼصوظت في الضٞإ ًٖ ٢ام الكابان بخدُ خه ٢بل ؤن ًسغظا ٧ابخحن ٚع

 مً ؤي ٦بىة   ُٞىؾ٠ لم ٌٗاِن ؛ نض٣ًهما والخًامً م٘ ؤبُه في الى٢ذ طاجه

٦ما ؤجهما لِؿا واز٣حن مً  هىاًاجه، ىًخدامل ؤبىه ٖل ىمً ٢بل خت صعاؾُت  

 
 
م اٖخظاعه اإلاؿب٤. ىا ٖلحهما باإلا٣هؤهه لً ًٟاظئهما هابُ  ٚع

م ٧ل شخهىا٥ وظا- .هت ُٞما ٣ًىله الض٦خىع ٣ٌٗىب ٚع بطا   .نغح وؿُم يء 

لً  هظا الخض ٞلماطا ال ًلخد٤ بسىعؽ ال٨ىِؿت؟ ىبل ى٧ان ًدب اإلاىؾ٣ُ

ل٨جي الى٢ذ هٟؿه، ًيخ٣و هظا مً اخترام الىاؽ له وؾحرضخي مُله في 

  ؤٖخ٣ض ؤن ًىؾ٠ ال
 
ؤٞهم هظه الجغؤة وؤق٤ٟ  ُٞه. ال  بغؤي ؤخض  ٨ًترر ؤنال

ً  ٖلُه ؤ  ا.ً

- 
ُ
  ظلها ُٞه وؤٚبُه ٖلحها.وؤها ؤ

٨غ في هٟؿه  لم ٨ًً لُٗاوي ما ؤٖاهُه آلان مً جسبِ ٖلي ألاعجر.: ٞو

- 
 
بان مً اإلا٩ان الظي ٣ًطخي ُٞه مؿُى صاهُا٫ و٢خه. مهال . هدً آلان ٢ٍغ

 ؤجدب ؤن جغاه؟
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 :احؿاء٫ هجُب مىضهك

  ج٣هض والض مغاص؟ -

ت. ىم٣ه قىاث وؤلاهجلحز.الخاقُت اإلال٨ُت والبا ىبهه م٣ه وٗم.-  الخٍغ

 ى. بلٛا مىي٘ اإلا٣ه ىخت ىجَ ٍْ ىَ ؾاعا الهُ 
 
مسخالت ال٢تهما صون ؤن ًخسُُا  ؤبهت

 ا للم٩انٞمً م٣اٖض جم اؾخحراصها زهُه   الغن٠ُ اإلا٣ابل، ىمى٢ٟهما ٖل

اث الباطزتو  سجاظُض وزحرةبلى   مغاًا حُٛي الجضعان وح٨ٗـ ؤهىاع الثًر

. ىخلل الؿىصاء واإلاىاق٠ البًُاء ٖلزضم ًىهاهُحن ًغجضون الو  لم  ألاطٕع

ٗ   اٌؿمٗا نىج    ىا ٖلألخض الجالؿحن ًُلب ؤو ًىاصي ٧إهما اج٣ٟىا ظمُ

بطا  :حؿاء٫ هجُب .وا٢عي ٚحر بلى خض    ابضا اإلا٩ان بُٗض الىىا٫ ومبهغ   الهمـ.

  ى٧ان م٣ه
 

 ؟الخاقُت ًبضو ه٨ظا ٠ُ٨ٞ ًبضو ال٣هغ ؤو هاصي الؿُاعاث مشال

عاخا . لُترظل مجها نض٣ًهما مغاص ىؾىصاء ج٠٣ ؤمام اإلا٣ه ٞاعهت   ُاعة  بؿ اوإط

هما زاعط مجا٫ . ًدض٢ان ُٞه ٚحر مهض٢حن لهظه الهضٞت لم ًغهما لى٢ٞى

 . بياءة الكإع
 
. مخىؾُت ألاها٢ت ،مخىؾُت الجما٫ ٞخذ الباب لتهبِ ٞخاة

ٗت ٧إجها   ا.جدخمل نبر   مً ؤمغها ال عجلت  في جبضو في خغ٦تها اإلاخململت الؿَغ

  ٖ لُُٛب ص٣ُ٢ت واخضة  ىصازل اإلا٣هبلى ا ؤزبرها مغاص ؤن جيخٓغه وصزل مؿغ

سغط باؾم    ٍو
 
ؼ  ا مكغثب الٗى٤ ٧إهه بلٜ هضٞ  ، اا ٍٖؼ

 
 مً ؤن ًغ٦با وبضال

ا ًمكُان باصًا الؿغوع. ا،الؿُاعة مجضص    جإبُذ الٟخاة طعاٖه وقٖغ

ً في ٞهم ما خضر لبشا ؤن اؾخإهٟا  م ماز، جباص٫ وؿُم وهجُب الىٓغ خاثٍغ

  ً  الضاثم. ىإلالخ٣بلى اا مخجهحن ؾحرهما ؤً

 
 
 ا:ا بغؤؾه مخ٨ٟغ  ٚمٛم وؿُم مُغ٢

هاثُت بُٗضة ًسغظان مجها  ا ؤن ل٩ل مً ًىؾ٠ ومغاص خُاةؤخُاه   سُل بليَّ ًُ -

ل٨ً ، خضة ىم٘ زهىنُت ٖالم ٧ل مجهما ٖل ا.لل٣ُاها زم ٌٗىصان بلحها مجضص  

 ؤها وؤهذ ًا هجُب.. إلاىاٖا يءٌكبه في شخ ؤحهما ال

 ٖما جخدضر بالًبِ؟!-
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ض٥ ؤن حسخ-  ل٨جي ال، ا ٚحر مكغوٍؤها ؤخب ًىؾ٠ ومغاص خب  . ٞهمي يءال ؤٍع

 مً الٛغبت. يء  بال ؤن ؤقٗغ بصخ، بٗض جإمل خىاعاجىا ،ؤؾخُُ٘

  ٟ ا صون لم ًىضهل هجُب مً مهاعخت ناخبه التي َاإلاا اؾدكٗغها َُٟ

 . ْاهغ   صلُل  

 
 
 ٠٨ً ًٖ ؤلاقاعة بُضًه:  وهى الؤعصٝ وؿُم ٢اثال

- 
 
 الغ٢و مٗهً،. زخالٍ م٘ ٞخُاث َاثٟخهالا  ى وكإ ٖل٦الهما مشال

ُ   ي بهجي ؤع  لؿِىما واإلاؿغح.بلى اانُدابهً  ا صام بُٗض   ا ماا جمام  هظا َبُٗ

ؤحٗٝغ ؤن نض٤ً  جغاه ؤزىاحي البىاث ؤو ًُالبن بمشله. ًٖ ؤؾغحي وال

 ًىؾ٠ ألاله٤ مً ألار ال ًجض ًٚ
 
ت   في مغا٣ٞت ٞخاة   ايت  ؟بهجلحًز

 ط٦غه مً ٢بل! ىٖل لم جإِث  ؤي نض٤ً لُىؾ٠؟-

ٗ   هى عؾام ؤعمجي. ط٦غه ؤمامىا. ىألن ًىؾ٠ هٟؿه لم ًإث ٖل- ا ل٣ض جغبُا م

بجهم  ص٦خىع ؤعجُيُان مؿئىلُخه. ى٣ٞض ألازحر والضًه في نٛغه وجىلؤن مىظ 

الخ٤  اإلاؿئىلحن ؤلاهجلحز.ا بمىهبخه ونِخه الظاج٘ بحن ٦باع ًٟازغون صاثم  

ؤن طاٖذ  ل٨ً ما ،ؾِئت   وال َُبت   ال بهىعة   ؤهه ال ًدخ٪ وال ًسخلِ بإخض  

  ىٖال٢خه جل٪ خت
 
ىهه وؤنبذ مً قإن  ناع ٞجإة مدِ اهخمام ٧ل مً ٌٗٞغ

ك٩ىن له ؤلاؾاءة التي  ٞهم ًؼوعون "ولي ؤمغه" ظالُخه ٧لها. بالهُضلُت َو

بمٓهغ املخبحن ل٣ىاث ؤلاخخال٫ التي ًم٣تها ًدؿبب لهم ٞحها عبِبه بةْهاعهم 

ىن.  اإلاهٍغ

 مً الىا٢٘ وجخٗامل مٗه، ال٨ً خ٩ىمخىا هٟؿها حٗخبر وظىص ؤلاهجلحز ظؼء  -

٦غهىا  ا وال ًلؼمه خبىا ؤوزم ؤهه لِـ مهغٍ   ألاٞغاص؟ ىٞلماطا اإلاؼاًضة ٖل

 .يء  ألخضهم بصخ

- ٌُ  وم٘ طل٪ ال ا.لِـ مهغٍ  ال ًظ٦غها ؤهه  ىخت ،بهٞىا ًىؾ٠ غِّ َٗ عبما لهظا لم 

ٍ   ؤمل٪ ؤلاصٖاء بإن خُاجىا، ؤو ؤهىا مً  ٌ،زالُت مً اإلاأزظ والى٣اث ،٧إ٢با

 
ُ
اجىا.هِب صاثم  الىعي بدُض ه الٗى٤ في  ىخت مىال٣ض ٚغ١ اإلاخٗلمىن  ا في ؤولٍى
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اصة ٖضص الىىاب ألا٢باٍ  ىناع مىخه ىخت مؿدى٣٘ الؿُاؾت ؤملىا بالخُاة ٍػ

٧إن الخغب التي جإ٧ل ، ضها في الٗالم لهظا الهضِٝظ وُ باملجلـ ال٣اصم ٧إهىا 

 
 
لخظ٦حرها ؤن الجهاًت ٢ض جض١ ألابىاب ولها ًيبػي  ألاعى ٧لها لِؿذ ٧اُٞت

ؤلم ًسُغ بظهى٪ ٢ِ ؤن هظه هي اإلاٗغ٦ت  هخساباث.ؾخٗضاص ولِـ لال الا 

ت جىنل ألاإلاان ؤزحر   ي ألازحرة وؤن ألامغ الًدخاط ؾى  ا لؿغ ال٣ىبلت الظٍع

الخ٨م؟  ىهخىل ىوماطا بٗض ؤن هخ٣لض اإلاىانب الغؾمُت ؤو خت ي الخُاة؟ٟجلخُ 

 
 
 ٢ضٌؿحن،بلى هدً بمؿِـ الخاظت  ؟هل ؾُجٗلىا هظا ملر ألاعى ٞٗال

عاسست ؤلاًمان حِٗل في بدغ الٗالم  ٦ىِؿت  مً ؤظل  ؾُاؾُحن،بلى ولِـ 

 صون الٛغ١ ُٞه.

 ًٓهغ ؤزغه. ىخت اإلالر الظي جخ٩لم ٖىه م٘ طل٪ ًجب ؤن ًظوب في الُٗام-

 ٠ُ٦ ؾىازغ في ؤعى جد٨مها الؿُاؾت صون ؤن وٗمل بها؟

زخُاع هاثب ًٖ صاثغجه الظي لم ًظهب ال  هى. ؤصع٥ هجُب اإلاٟاع٢ت في ٢ىله

 وها، في ؤلًٗ ْغوٝ ؤوظبذ الخٓاهغ اخخجاظُت    مٓاهغة  في سغط م ٢ًِ ول

 هى ًدكض١ بإهمُت الٟاٖلُت الؿُاؾُت لؤل٢باٍ.

 ٢ا٫ وؿُم:

 ال.  مسلى١ عاج٘. ًدبه ؤال ألي شسو  ًم٨ً  ال. ًىؾ٠ ٞله قإن آزغ ؤما-

ؤن  ىوا٣ٞذ ٖل ؤهجبذ إلاا ؤمل٪ م٣اومت طل٪ الُىحن الضاثم في عؤسخي "لى

 
 
ٛىىن ٖالهُت ا َغوب ٞلماطا ؤظضوي مكضوه   مشلما ًٟٗل". ًغ٢و ؤبىاجي َو

 ىه ًخضعب ٖلمً عئٍخ ؤقٗغ باإلالل ؾتزاصة؟ وإلااطا الا في الا عاٚب   ىٚج ال٣لب بطا

له مهما  ا ًٖ عص ؤي ؾاا٫  إلااطا ؤعجؼ جمام   الغ٢و ٧إهه عوح مً ٍٞغ زٟخه؟

، مً مغاص وؤْى٪ حكٗغ بظل٪ ٧ل خا٫   ىهى ؤ٢غب لي ٖل! ابضا مؿخهجى  

ُت التي ًضٖى بلحها مغاص مُمئى    ىَبٗا ألجهم لً ٣ًبًىا ٖل ،اٞالكُٖى

ُحن بِىما بهجلترا مخدالٟت مٗهم  لِؿذ ميؿىظ، الكُٖى
 
مً  مُل٤   بك٩ل   ت

ًٟصر ٖىه  ال ما اصاثم   هىا٥ مباصت اإلاؿاواة اإلاشالُت ويمان السحر للجمُ٘،
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ًم٨ى٪ ؤن جخٓاهغ بٗضم  ؤمام الغظُٗحن ؤمشالىا مً زٍُى ؾىصاء ال

  وظىصها.
 
لم ٌٗض  ا ٖٟا ٖلُه الؼمً؟ ؤجهم ٌٗخبرون الؼواط ٢ُض  ؤحٗٝغ مشال

  بل عوؾُا،في ؤخض ٣ٌٗض ػواظه في ال٨ىِؿت 
 
ل٣ض . لم حٗض هىا٥ ٦ىاجـ ؤنال

لها  ل٣ضؤزبروي بهظا ؤخض ػباثً الهُضلُت   ؿدكُٟاث ومضاعؽ.بلى مجم جدٍى

ال ؤٖٝغ مً ألاظضع . و٧ان ٌِٗل في عوؾُا ٢بل ؤن ًٟغ مجها م٘ مً ٞغوا

  لُىحن ؤم ؾخالحن ؤم هخلغ؟ بل٣ب اإلاؿُذ الضظا٫،
 
ماطا . صٖ٪ مً زغزغحي .مهال

 ظض بكإن مكغوٕ ػواظ٪؟

ض خ٨حها آلان.-  هل وظضث عاهب٪ املسخٟي ؤم ال؟ لؼواجي ٢هت م٣ٗضة ال ؤٍع

 بابلُىن ىا مُىا الجضًض ب٨ىِؿت الٗظعاء في ِم٣غ ؤب ىؤزبره وؿُم ؤهه ٖثر ٖل

ؿإ٫  ،لم ًسبره هجُب ًٖ هُالهت بمهغ ال٣ضًمت. ل٨ىه ٢غع ؤن ًجغب َو

  ىٖسخ الغاهب،
 
 ًيخٓغها. ال ؤن جإجُه بقاعة

ؤ٣ٖبهما مغاص و٢ض بضا ٖلُه ى. لُجضا ؤجهما ؤو٫ مً ؤح ىلخ٣اإلا ىم٣هبلى ونال 

 عيا وخبىع ظٗالهما ًدؿاءالن ًٖ الباٖض السٟي.

ٗ  ٢ًِذ و٢خ  -  ألامغ.فى هظا ٧ل ما . ممخٗت   ا م٘ صخبت  ا ممخ

  ،بش٣ت  قغح لهما مغاص 
 
 :جمشُلُت   ا بلهجت  ٞٗاظله هجُب مخسابش

 هل ٧اهذ الصخبت جغجضي ٞؿخاه  -
 
 بًُاء؟ ا ؤبٌُ و ٢بٗت

لبض ؤن ؤياء وظهه  وما. يا٢ذ ُٖىا مغاص و٢ض ٞهم ؤجهما ملخاه م٘ ناخبخه

 
 
 :٢اثال

 خخما عؤًخماها هىا٥. ل٣ض مغعها بال٣غب مً الهُضلُت في ٖابضًً، آآآه.-

 
 
  :ضخ٪ هجُب ٢اثال

ُاء؟ ؤما ًيبػي ؤن ج٣ضمىا لها باٖخباعها-  ىؤم ؤه٪ جخالف ؤنض٢اء الٗمغ ألاٞو

 ؟اإلاىاٞؿت الىاعصة

 لم ًجبه مغاص ٞىع  
 
لب ٢هىجه ؤوال  :زم ٢ا٫ بهضوء   ،ا َو
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لُلُان لِـ مجغص ـًجمٗجي ب ما. ؤن ج٩ىن هىا٥ مىاٞؿت ًم٨ً بدا٫   ال-

٣ُان في ظبهت  . ظؿضًت   ظاطبُت    .واخضة   بهىا ٞع

 ا:ؾإله وؿُم مخىظؿ  

ُ  ٨ٞغٍ   ؟واخضة   ماطا حٗجي بجبهت  -  ا؟ا ؤم جىُٓم

 . ي لجىت الُلبت والٗما٫هدً ًٖىان ٞاٖالن ف .زىحنالا-
 
ا هي ؤقض مجي جُٞغ

ضاء باليؿبت لها. جامً بهضا٢ت بحن مىايل وعظعي. وال  ؤهخما في زىض١ ألٖا

ذ بما ؤٞصر ل٨ما ٖىه و٢ض حك٩ىوي لل٣ُاصة،ؾخجً خخم   ل٨جي ؤز٤  ا لى ٖٞغ

 
 
 ال ؤولحها ألبي هٟؿه. ٨ُٞما ز٣ت

 إلااطا انُدبتها مٗ٪ وؤهذ طاهب إلا٣ابلخه؟-

ٟت ظض   بجها ٢هت- ت ٦ٗاصجه وؤعؾل  ىا. ل٣ض طهب ؤبي للجلىؽ بم٣هٍَغ الخٍغ

٦ىذ ؤها بالڤُال ٖىضما ٖاص الؿاث٤  وؿُه هىا٥. يء  ُال لُإجُه بصخڤالؿاث٤ لل

ٗىص النُداب ؤبي،  وهالجي ما عؤًخه مً مغى   لُلخ٣ِ الٛغى اإلاُلىب َو

  ىٖلُه خت باص  
 
. لىٖ وبال٩اص ٣ًضعا ؤهه ًخهبب ٖغ٢  لْم  لَم ؾإلخه  الى٢ٝى

 ؤظاػة، ٞإزبروي ؤن ؤبي لم ًىا٤ٞ مخٗل ىًُلب الخهى٫ ٖل
 
 بالخاظت   ال

ي مؿئىلُتي ومىدخه خٞما ٧ان مجي بال ؤهجي ؤُُٖخه ألاظاػة ٖ بلُه! الكضًضة  

زم ؤزظث مىه مٟخاح الؿُاعة و  ،الٗالط الالػم ىًدخاظه للهٝغ ٖل ما

و٢بل ؤن جدخج . ويخُض ٧اهذ لُلُان جيخٓغ  ىزم ٢ضتها بل، ؤونلخه خُض مجزله

  ٗ ألاعجر  ى٢ُاصحي هظه الؿُاعة الباطزت التي ٢ام بخهيُٗها ٖل ىا ٖلَب

ٞاججهىا خُض ، ٞٗله ىٞٗلخه وما ؤوق٪ ٖل قغخذ لها ما ،عون الٗما٫ اإلا٣هى 

ت وصزلذ بل ىم٣ه ُُه اإلاٟخاح واللٟاٞت اإلاىخٓغة ىالخٍغ وؤزبره ؤن  ،ؤبي أٖل

 وإلاضةلبِذ بلى اىص ؾُاعجه بىٟؿه ؤظاػة، وؤن ٖلُه ؤن ٣ً ىالؿاث٤ خهل ٖل

 ٦ظل٪.  ؤؾبىٕ  جا٫  

  ٟ  بم٣ٗض   ابط ا،ا واؾدى٩اع  حعجب   ا ب٠٨  وبِىما عاح هجُب ووؿُم ًًغبان ٦

  ٘  ًىؾ٠. ٣دم وؾُهم لُجلـ ٖلُه صون بهظاع  ًُ  عاب
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  ؤٞىضًت. لُلخ٨م ؾُٗضة ًا-
 
 . ٢ا٫ ًىؾ٠ متهلال

 ا:هخ٠ وؿُم مهضوم  

بت   بهضص امخداهاث   ؤلم ج٣ل ؤه٪ ب٪؟ ىالظي ؤح ما- ؾخٗضاص ًيبػي الا  ٢ٍغ

 لها؟

 
 
٣ُ  وبضال  ا لم ٣ًابلىه مً ٢بل، مً ؤن ًجُب ؤزغط مً ؤؾٟل اإلاىًضة ٞع

 ٢الىا في اللخٓت طاتها:  ى٘ إلاالثمت ُٖيُه.بلىن الٗؿل الظهبي، ٧إهه نُ  اٖىص  

 ماهظا؟!-

٦ىذ ٢ض ؤزبرث ؤؾخاطي ؤهجي ؾإجسل٠ ًٖ صعؽ . هظا ما ؤزغظجي مً ٖؼلتي-

نض٢ىوي  الٗىص زم ٞىجئ الغظل بي ؤهبِ ٖلُه مشلما هبُذ ٖل٨ُم آلان.

هظا ! بال صعؽ الٗىص، لم ؤؾخُ٘ زم ،ا الكغوٕ في اإلاظا٦غة٦ىذ ؤهىي ظاص  

 ٞى١ َا٢تي.

 ا الٗىص:٢ا٫ مغاص ٞاخه  

ُ   ًىؾ٠، وظمُل ًا هظا ٖىص ممحز  - بضو ٚال ً  ٍو  ا.ا ؤً

 ا وهى ٣ًى٫:اهخٟل ًىؾ٠ ٞسىع  

ؤؾخاط مغاص بمحراز٪ مً نٟاث ؤبُ٪  ُض ج٣ُُم الخد٠ ًاؤهذ جج نض٢ذ.-

هظا اؾم ناخبه . و هظا الٗىص مً نى٘ زلُل الجىهغي هٟؿه الجىاهغجي.

 !هٓغوا. اى٘ ألظله مى٣ىف ٖلُهالظي نُ 

  .(خؿجي) السكب ىاإلاى٣ىف ٖل الاؾممالىا لُىٓغوا 
 
 :زم ٣ٖب ًىؾ٠ ٢اثال

  ً  .ؤهضاه بليَّ ، زم ٚا٫   ل٣ض اقتراه ؤؾخاطي مً ناخبه بشم

 
 
 :هؼ هجُب عؤؾه ٢اثال

٠ُ٦ اؾخُٗذ ؤن جسٟي ٖىه . آه لى ٌٗلم ص٦خىع ؤعجُيُان ما ؤهذ ٞاٖله-

 صعوؽ الٗىص؟

ب لض. ؤؾخاطي يؤجغ٥ الٗىص لض ا ماألهجي صاثم  - في  ؤصخابي، يآزظه للخضٍع

 ا.زم ؤُٖضه إلاجزله آمى   في الخضاث٤، اإلا٣اهي،
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  ؾإله مغاص:

 ظغظغجه مٗ٪ وؤ٢ل٣ذ عاخخه؟ ىٞما الظي خضر الُىم خت-

ت ٧املت ومً زم نممذ ؤن ؤول٨ُم قٝغ - الُىم ؤجممذ ٖٝؼ ؤو٫ م٣ُٖى

 ؾماٖها.

و٢بل ؤن ًىتهؼوا الٟغنت للمؼاح وإل٣اء الى٩اث ؤقاع لهم بُضًه ؤن ًهمخىا 

مىه ؤو مجهم قٕغ  ي ؤزغ  وصون ٧لمت  ، و٢ض ٖلذ ألو٫ مغة ؾماث الجض مالمده

.  ًىؾ٠ في الٗٝؼ

ذ" لؿُض صعوَلٖٝؼ ًىؾ٠ ؤ  ا،ا وعوخ  ٖٝؼ بجملخه خؿ  . ٚىُت "ؤها هٍى

٘ بهغه ألي مجهم ٧إهه ال. ٦ما ًٟٗل وهى ٌٛجي ه  ًخىظه ألخض   لم ًٞغ  و٧إنبٗٞؼ

الٗىص و٢ض ؤٚمٌ ُٖيُه وػم  ىبضا في اهدىاثه ٖل. وظىصهم مهاصٞت بدخت

 ي ٌؿٗه الخس٠ٟ مىه ؾى  ز٣ُل ال قٟخُه مً قضة التر٦حز ٧إهما ًىىء بدمل  

 ىٚامٌ بإن نلت ما حكضه بل ؾاوع هجُب قٗىع   ألاوجاع. ىًغب ٖلال

ا ٚحر مغجي امخض مً ا سخغٍ  ٧إن وجغ   ًىؾ٠ في هظه آلاوهت لم جىظض مً ٢بل،

ٛله ول٨ً بٛحر  ظؿض الٗىص في خًً ناخبه وجىظه هدى ٢لبه لحربُه َو

 ٢لبه ب٣ىة  فى مً ًض ًىؾ٠ ٧اهذ تهؼ طل٪ الىجغ الٗانغ  ٩ٞل يغبت   ٢ؿىة،

ً   ال . مُٛبت   اهُت  خ ً   هُالهت جخماًل بسٟت   يعؤ  ابعاص اللخً اإلاشحر  ىٖل وشج

ُىاه بُٗىحها إلاا ٖؿغ ٖلحها ؤن جٟهم ما جشحره ُٞه ى، لؤلسخ لى ؤهه ٌٗٝؼ لها ٖو

ُخه خُجها عص   مً هظًان،  هل هى مؿخٗض لهظا الغص؟ ا.وأٖل

٢ا٫  .خُت  "ؤخؿيذ" مً ٧ل ها الٗٝؼ واعجٟ٘ الخه٤ُٟ اإلاعجب وهخاٝ ىاهخه

 مغاص: 

اه ٖىضما ع٢و ف ؤلؿذ مكدذ الجهض ًا بجي؟- الخٟل.  ي٧ان ًيبػي ؤن جٍغ

س٨م الىًالي في الخ٣ب املسخلٟت،  ٌعجبجي في ٞى٨م ًا ًىؾ٠ ؤهه ٌٗجي بخاٍع

 الًٟ اإلاهغي. في هغاه التهاٞذ الٗاَٟي ألاظٝى الظي  ى٣ًخهغ ٖل ال
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ذ مغاص  ٣ٖض ًىؾ٠ خاظبُه اؾدى٩اع   ٖباءة الى٣ض الٟجي  ياعجضالظي  ا لخهٍغ

 ًُ ِ وعاح 
ّ
ت   غ للمضاعؽ الٟىُت بش٣ت  ىٓ ٍؼ  ، جٟاع٢ه ال ٍٚغ

 
ال  ل٨ىه لم ٌٗبـ  ٍَى

 
 
 :وابدؿم ٦ٗاصجه ٢اثال

 ىصٖىحي وؤح ىالظي لب، ناخبُه بلىم  بلى وهٓغ ، مغاص أله٪ الىخُض ا ًاق٨غ  -

اوي ؾُض  ل٨ً ما لٗغى،بلى ا ٢لخه ٌٗجي ببؿاَت ؤه٪ لم حؿخم٘ ٢ِ أٚل

 هل هظا مم٨ً؟. َل الىَىُت ؤو اإلاٗبرة ًٖ خُاة الٗما٫صعو 

ألاو٫ ؛ ا مً جسلٟهما ًٖ الخًىع ْل ٧ل مً وؿُم وهجُب نامخحن خغظ  

ب في املساَغة بضٞ٘ زمجها  زجل ؤن ٌؿإ٫ بن ٧ان الخًىع بخظا٦غ، ولم ًٚغ

اهُت، مً محزاهِخه التي ال مً  .والشاوي وسخي ألامغ بغمخه جدخمل هظه الٞغ

 لم ًخظ٦غه بال اللخٓت. هُالهتـ  ىي في خموسخ ظملت ما

-  ٗ ض ٢ىله وؤوا٣ٞ٪ ٖل. اال َب ل٣ض ٧ان  ؤهمُت جغار الغظل. ىؤٖٝغ ماجٍغ

 
 
ل٨ً ماطا ٢ضم في الىا٢٘  زىعٍت لم ًمهلها الؼمً لخ٨خمل ؤو جىطج. بعهانت

ج٩ا٫ ٖلحها ُٚبُت والا ي بل٣اء ق٩ىاهم ؤمام ٢ى  ىخض اإلآلىمحن ٖل ي ؾى 

 
 
ٌ بضال  اؾترصاصها؟ ىالبدض ًٖ خ٣ى٢هم اإلاؿلىبت والٗمل ٖل مً للخٍٗى

ؾاثغ الٟىاهحن  ؤق٪. ٞجي ٢اثم آلان ًدمل هظه الغؾالت؟ هل هىا٥ جُاع

 بمً ٞحهم مٗبىص٥ ٖبض الىهاب. ٌؿخجضون عيا اإلال٪ في ٧ل مىاؾبت،

 
 
 ، لم ًجب ًىؾ٠ ونمذ ٢لُال

 
ا ٞدؿبىا ؤهه ٌؿدؿلم لصخت عؤي مغاص هابظ

ٞاظإهم نىث  ىآزغ خت ي اؾخئىاٝ الخضًض في هُا١  وما ؤن بضؤوا ف الجض٫،

 ا:ًىؾ٠ ناصخ  

 ابدؿامي صمعي ًا ٚغامي ًا صهُا ًا ًا

 صهُا مهما ػاصث آالمي ٢لبي ًدب٪ ًا

 ها اللي ٦ىذ زاليؤًه ظغالي و بصهُا  ًا

 مهما ٚحرث خالي ٢لبي ًدب٪ ًا صهُا
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ُ
 ٣ِ ْؾ ؤ

َ
وقاع٥  وي،٣ٖال ا ًٖ مجابهت ًىؾ٠ بغص  في ًضي مغاص ٦ٗاصجه ٖاظؼ   ِ

ؤصع٥ ؤن ناخبه ًىاظه  مً ؤلاعجاب. هجُب ووؿُم في الخُل٘ بلُه ٚحر زا٫  

خه الشىعٍت في الًٟ بغص ٖملي ًٌٗض ٨ٞغجه هى ًٖ ٦ٟاًت ؤن ٩ًىن الًٟ  هٍٓغ

 
 
  ىاهخه ىاهخٓغ خت  ٞدؿب.ظمُال

 
 :زم ٣ٖب ٢اثال

ُ  ؤؾمٗهما قِئ  -  ًىؾ٠. ا ًاا ؤعمى

 ىا ٖىصه بلجى٫ ببهغه بُجهم يام  ًىؾ٠ وهى ً ىألو٫ مغة بضا الترصص ٖل

  نضعه،
 
 :وهؼ عؤؾه ٢اثال

٣ضعان الخًىع للخٟل ًُ  ،وؿُم وهجُببلى ا مكحر  ، هظا ؾُجٗلهما. ال،ال-

ىهاهُت وجغ٦ُت.ل٣ض خٟٓذ مازغ   ال٣اصم. ضووي  ًتٞإ ا ؤٚاوي بًُالُت ٍو لٛت جٍغ

اء ا ًٖ اإلاكاع٦ت بالٛىألوي ؾإجى٠٢ ما٢خ   هُا والٟغنت ؾاهدت، ؤن ؤٚجي؟

ض ؤن ؤع  ال ؾإٞٗل نض٢ىوي .. الوكٛالي باإلاظا٦غة والغ٢و في ؤي خٟل    ي ؤٍع

 "ل٣ض ؤزبرج٪ ؤن هظا ؾُدضر". ا وهى ٣ًى٫ لي:ا ومىخهغ  وظه ؤبي خاه٣  

  ً  .ؾإهجر بإي زم

  ٢ا٫ وؿُم و٢ض بضا ٖلُه الخبجُل:

ًيبػي ؤن ج٩ىن  بهه ٌِٗل ألظل٪. ا في الٗالم ؤ٦ثر مى٪.والض٥ ال ًدب ؤخض  -

 ا لظل٪.غ  قا٦

، وظه ًىؾ٠ مما ْهغ في ٦الم وؿُم ٧إهه صٞإ ًٖ والضه ىبضا الشجل ٖل

 ٞإؾٕغ ٣ًى٫:

-. . ؤٖٝغ ُ  بطا ٧ان هظا نىاب   ا ماؤ٨ٞغ ؤخُاه   ؤٖٝغ ؤن حِٗل مً  اا ؤو ٧اٞ

 .ؤظل ؤخض  

ى   ُٖيُه بلى غاح ألازحر ًخُل٘ ٞ ا في ٢لب هجُب،ا خؿاؾ  إلاـ ؾااله مَى

 :زاٞذ   و٢ا٫ بهىث   ًٗلخه هى،إلا ًٖ خل  الالمٗخحن ٧إهه ًبدض ٞحهما 

- 
 
 ًجضع الِٗل ًا ًىؾ٠؟ امً ؤظل ماطا بط
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٢اَ٘ هظا الخباص٫ عص  ٖتراٝ،٧إجهما ًدباصالن الا  جباصال الىٓغ ، ٖابغة   للخٓت  

 مغاص ال٣اثل:

 ماطا ًٖ ٞغى ال٣ىاٖض الالػمت ل٣ُام ؤًٞل الٗىالم اإلام٨ىت ل٩اٞت البكغ؟-

 واضر: ٢ا٫ وؿُم بك٪  

غ. ٨ً؟مهظا مهل -  هظا. ىؤًْ ٧لىا هخ٤ٟ ٖل ل٣ض وي٘ الٗالم في الكٍغ

 
 
 :ؤظابه مغاص مىٟٗال

بخه ؛ البكغ ًٖ ؤهاهُتهم ًم٨ً حُٛحر الٗالم بن جسَل - لى جىاػ٫ ٧ل ٞغص ًٖ ٚع

  ال٣ُٗمت في الخمل٪.
 
ال٣بلُت في   الخُاعاث ال٣ىمُت التي جغرلى اهتهذ مشال

غا١ وال الكٗىب لُدل مدلها ؤممُت زىعٍت حؿاوي   بحن ٧ل ألاظىاؽ وألٖا

 ًىظض صازلها ٖهبُت ٖغ٢ُت ؤو صًيُت.

 ٢ا٫ ًىؾ٠:

-  ٗ  ي وإن ٦ىذ ال ؤع  ،هٟؿه ا في الى٢ذهظا عاج٘  ٖىضما ٣ًخى٘ به الىاؽ ظمُ

ُيُت ٣ِٞ ا،ا زاله  الخُاعاث ال٣ىمُت قغ   ، هي بداظت للخى٣ُت مً الكٞى

ؤهضاٞ٪  ىؤه٣ ما غ.آز هظا شخيءا ولى باإلعهاب ٞول٨ً ؤن ًخم طل٪ بظباعٍ  

 ا ؤ٦ثر بكإن الىؾاثل.لى ؤه٪ ٣ِٞ مىٟخد  ! ًامغاص

- ُُ ٩ا ٧ان ل   ىلػهل جًٓ ؤن هٓام الٗبىصًت في ؤمٍغ
ُ
٢خىإ  غ٥ ألامغ لاللى ج

 ا.ؤخُاه   مبرعة   البض مً خغب   الصسصخي إلاال٩ي الٗبُض؟

  ا:٢ا٫ وؿُم مؿدى٨غ  

ًه الخ٤ ألاوخض هظا اإلاىىا٫ ؾِخ٣ضم ٧ل مً ٌٗخ٣ض ؤن لض ىٖل !ي خغب ؤزغ -

ل٣ض  مً ؤظل مٗخ٣ضه. يض باقي البكغ والؿبُل اإلاُل٤ للسحر لكً الخغب

 ٧اهذ خُاة الكغ٦ت في ؤًام الغُ 
 
لضحهم مً  ٖىضما بإ الجمُ٘ ما ،ؾل مشالُت

  ٗ ا لم ل٨ً اإلاشالُت هىا ج٨مً في ؤن ؤخض  يء، ا ٧ل شخممخل٩اث وحكاع٧ىا م

مهم ٖلُه.  ًُلب مجهم طل٪ ولم ًٚغ

 ب:اٖترى هجُ
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هل هى اإلالٗىن في  جم جىػَٗه، يمجهم ألاعى وؤُٖاهم اإلاا٫ الظ ي ومً اقتر -

ٗ   هظه ال٣هت؟ بلٛاء  لِـ هىا٥ مى٤ُ في هظا. ا ٣ٞغاء!هُا ههبذ ظمُ

 
 
 مؿخدُل. الخٟاوث بحن الُب٣اث ٧لُت

 ٢ا٫ مغاص:

مإ اإلااصًت ؤو ما صاثم   ؤمل في ؾالم   ال. ل٨ىه جد٤٣ في عوؾُا-  صامذ ألَا

 الٗغ٢ُت هي الخا٦مت للكٗىب. الضًيُت ؤو الهغاٖاث

 قبرا؟بلى مً ؾُٗىص معي . هظا ٨ًٟي للُلت ،اخؿى  -

  ٟ  ىًسغط ماله لُداؾب ٖل ا وهى٧ان ًىؾ٠ هى مً ٢ا٫ هظا و٢ض جهٌ وا٢

  ا.اإلاكغوباث التي لم ًُلب مجها قِئ  
 
 :حعجب هجُب مدؿاثال

 قبرا؟بلى الظي ؾُظهب ب٪  وما-

 وإال ٞإًً ؾإطهب به آلان؟ ُٖض الٗىص إلا٣غه بمجزلهالبض ؤن ؤ. ؤؾخاطي هىا٥-

٤ في ؾ٩ىن اللُل  ىزُغ ببا٫ هجُب ٖل سبره في الٍُغ الٟىع ؤن ًصخبه ٍو

 ه، بما ج٩اص ظىاهده جخٟخ٤ ٖى
 
٢اَ٘ ؤ٩ٞاعه نىث ًىؾ٠  .ٖؿاه ًجض عاخت

 
 
  مغاص:ؾاثال

 هل اؾخمخٗذ لُلُان بالٗغى؟-

كإن با آلان في بَإل ًىؾ٠ اٚب  لم ٌٗض ع . لم ٌٗىه عص مغاص وعاح ٣ٖله ًدخج

 م٘ لُلُان، هٟؿه ًىؾ٠ الظي ٢ض ًًٗها في زُاله جدذ الخهي٠ُ. هُالهت

 ألاعجر ٖال٢ت ٚحر ؤٞالَىهُت باإلاغة م٘ مغاص. ىوالتي ججمٗها ٖل

 وبُجي وبحن مغاص. الخباًً الكاؾ٘ بحن هُالهت ولُلُان، يًٟهم مض ٢ض ال ،ال 

  .الً ؤزبره قِئ  

 قبرا مٗه بِىما انُدبه مغاص. ىغ ؤن جملو مً الٗىصة بلبه ألام ىاهخه

اعة ألاب مُىا في مهغ ال٣ضًمت خت ت  ىجدؿج ى٢غع ؤن ًظهب وخضه لٍؼ له خٍغ

بهه عاهب  الظي جخى٢٘ ؤن ٣ًىله ل٪؟ ما. ا عاح ٌُٗض الخ٨ٟحرخاثغ   الؿاا٫،

ض ال٣لىب.   ىؾ٣ُى٫ ل٪ ٦ٟ ولِـ مدغع بٍغ
 
٦م ؤهذ  لسُبتها. ا وج٣ضْم ٖبش
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٦م . ا بصخبت ٞخاج٪الخجى٫ ٖلى   ىؤخض ًاازظ٥ ٖل ال ّى ًا مغاص.مدٓ

!ً  هدؿض٥ خؿض العجاثؼ الٗاظٍؼ

 ا ال٨ىِؿت اإلايكىصة.زغط هجُب ٞجغ الُىم الخالي َالب   ًؼا٫ با١   والٓالم ال

 
 
ٖ   ىمصخ.  بىهُدت وؿُم الؿاب٣تؤعاص ؤن ًهل م٘ بضء ال٣ضاؽ ٖمال ا مؿغ

ذ نباح   ىا ٖلمخدؿغ   ،لُخضٞإ البض  بُتها. وهي ججز٫ مًون عئٍت هُالهت ص جٍٟى

  ؤجها ال
 
ؤًضعي مً ٌِٗكىن مٗها ٦م هم . في مشل هظه الؿاٖت ػالذ هاثمت

َىبي للبِذ الظي ًإوحها وألالؿً التي جساَبها  هظه الىٗمت؟ ىمدؿىصون ٖل

 وألاًضي التي جهاٞدها.

ب الباٖت ال٣اصمحن مً الٍغ٠ ال٣ ي لم ًسغط في هظا الٟجغ الًبابي ؾى  ٍغ

ُىع وظبن ٢انضًً ألاؾىا١ لبُ٘ ما هى ؤخضهم  ها. ًدملىهه مً زًغ َو

 
 
  ًجغ زلٟه ٖغبت

 
ىو٢ض  زكبُت

َّ
ُٛ

َ
  ال مهترثت   خملها بمالءة   ح

 
ا له لىن لها خٟٓ

ىبت  ْهغه ماثل ومالبؿه جدىي مً الغ٢٘ ؤ٦ثر مما جدىي مً ٢ماف  . مً الَغ

ً  ، ول٨ً ؤنلي. الغظل اإلاؼعٍت والخظاء ا بحن مالبـ ا الٞخ  الخٔ هجُب جىا٢

  له عبما ؤُٖاه ا في ٢ضمُه!الظي ًبضو ظضًض  
 
 .ؤخضهم نض٢ت

الب  في السغوط، الغػ١ لِؿىا وخضهم مً ب٨غ  ىبضا ؤن بؿُاء الباٖت َو

٤ ٧ان هىا٥ ظىضًان ٢ض زغظا لخىهما مً  ي الجهت ألازغ  ىٞٗل مً الٍُغ

ا في مٛاصعة اإلاى٣ُت ٕ هجُب مً زُاه عاٚب  ؾغَّ . الباع الُىهاوي ال٣اثم بالكإع

ى ل٣ض جمشل مغاع   مً ٌٗٝغ ما الظي ًم٨ً ؤن ًدضر؟. بإ٦ملها ا ؾِىاٍع

قإ  الصجاع الضامي م٘ ظىىص الخلٟاء الظي ؾُضمغ مؿخ٣بله مً ٦ثرة ما

  ىهى ٢اصع ٖل. مً ٢هو مكابهت
 
الضاٞ٘  ابخإل الؿغ٢ت التي ج٩ىن ٖاصة

مدالت  ٨ً ال٩اعزت ؾخ٣٘ الل ؾُجز٫ لهم ًٖ اإلاا٫ لى َلبىه،. ألاو٫ للخدغف

٨ٞغة  ىلِؿذ لضًه ؤصو. ؾ٣ُخلهم لى خاولىا يغبه ؤو بطالله لى ؤجهم ؤهاهىه.

. ٌؿخُُٗه يؾُى٢٘ بهم ؤ٦بر ؤط. ًٖ ٦ُُٟت ٞٗل هظا ل٨ىه ؾ٣ُخلهم
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لظل٪ ٧له ج٣خطخي الخ٨مت ؤن  ا ٖلُه.وؾخ٩ىن هظه جهاًت خُاجه الٛالُت ظض  

 ج٣٘. ٌٛاصع اإلاؿغح املخخمل للمإؾاة ٢بل ؤن

ب  ؤمخاع ٖىضما الخٔ قِئ   ؤنبذ الجىضًان زلٟه بٗضة   ٠٣ً  مغ بكاب   ا.ا ٍٚغ

هٓغجه زا٢بت ومدضصة . الباع ىٖل مُلت   ًخدغ٥ في مضزل ٖماعة   ا الزابخ  

الخ٣ذ هٓغاتهما صون ؤن ًجٟل ؤو  ٖابغة   للخٓت  . وهى باب الخاهت ؤال الهضٝ،

 ًغمل.

 ما الظي ًٟٗله هظا هىا في هظه الؿاٖت؟

 
 
 ؤلالخٟاث والىٓغ، ىٖاصًت زم ؤظبرجه ٢ىة ٢اهغة ٖل  بسُىاث  ج٣ضم ٢لُال

ضه جدمل مؿضؾ   ي لحر  ا بٗض ؤن ٧اهذ مسخُٟت الكاب و٢ض زغط مً م٨مىه ٍو

 في ظُبه!

  .جى٠٢ ًٖ الخىٟـ للخٓت  
 
قٍغِ ؾِىما بلى  قٗغ ؤن الٗالم ٢ض جدى٫ بٛخت

مىٗه في الى٢ذ بِء ًدُذ له بم٩اهُت الخضزل. عهُب   جضوع ب٨غجه ببِء    ٍو

الكاب وهى  ي ا ًغ و٠٢ هىا٥ مخجمض  . الٟغظت ي ؾى  يء  مً ٖمل ؤي شخ هٟؿه

ؤي ، ؾُهىبه بال ق٪ هدى الجىضًحن. ا ؾالخهًخدغ٥ مً مسبإه قاهغ  

  ٝ ٌؿخُُ٘ الهُاح لخيبحههما ؤو بزاٞت  ٖٝغ ؤهه آزغ ٢ض ٣ًهضه؟ هض

 ٍض ؤن ًٟٗل؟هل ًغ ، ل٨ً وؤهه ًم٨ً ؤن ًجغي زلٟه ملخاولت مىٗه، اإلاهاظم،

ت الكٍغِ لُدضر ٧ل  ىما ؤن ٢غع ؤهه لً ًخدغ٥ مً مى٢ٗه خت جبضلذ ؾٖغ

ت البر١! يء  شخ ٤الكاب ٖابغ   ي ظغ  بؿٖغ ا مً الهضٝ لُُل٤ م٣ترب   ،ا الٍُغ

ا باججاه هجُب الظي عناناث مؿضؾه ٧لها في الجىضًحن، زم ًٟغ هاعب  

ُ   ي جىاع   ا. لُتر٦ه ًمغ بجىاعه جل٣اث

 و٠٢ هىا٥ ًلهض صون 
 
بت ماإلات في الا . ؤن ًدغ٥ ًٖلت َإل ظٗلخه ًجغ ٚع

 وهىا٥ ى٢٘ الخاصر.بلى مًهل  ىخت زُىة واخضة في ٧ل مغة،، ا٢ضمُه ظغ  

ىا ٖل ي ؤمام الباع الُىهاوي خُض ججم٘ الؿ٩اع  بزغ الهىث  ىالظًً هٖغ

ب  بِىما عاح آلازغ  ا بال خغا٥،ؤخض الجىضًحن مُخ   ىاؾخل٣ لساعط،بلى ااإلاٖغ

t.me/qurssan



76 
 

ب٩ي  هٓغ ؾ٩ان الكإع مً الىىاٞظ وؤٖاصوا ٚل٣ها . ا اإلاؿاٖضةَالب  ًئن ٍو

  ٗ ان ما. خضر ا ٖىضما ؤصع٧ىا ماؾَغ  ىبل ٧ل   ،جٟغ٢ىا ؤما ػباثً الباع ٞؿٖغ

٣ه ٢بل ونى٫ الؿلُاث. ا في ما ؤن وظض ناخب الباع ؤهه ب٣ي وخُض   ٍَغ

لَّ  ىهظا اإلاكهض الٗبثي خت غ١ ٧ل لم ٌؿخٛ ا.هاعب   ؤٚل٤ املخل ووي٘ ال٣ٟل ٞو

ولُجض هجُب هٟؿه بمٟغصه في الكإع م٘ ظشت  لُدضر، ص٣ُ٢ت   ي هظا ؾى 

 وق٪ ؤن ًهبذ ٦ظل٪. ىبهجلحزي وآزغ ٖل ظىضي  

ىاث ال ا٧ان قاب    . ا٨ًبر هجُب ٦شحر   في ؤواثل الٗكٍغ
 
ا في ظض   بضث عؤؾه نٛحرة

ه ألانٟغ ب، البحًر ت ؤهه . و٢ض ابخلذ بضمٕى ألالم والٖغ ْل ٣ًى٫ باإلهجلحًز

ٖ  . للمؿاٖضة لم وبداظت  ًخإ ا مً ًسبره بما ا َالب  ؤزظ هجُب ًىٓغ خىله ملخا

اإلامؿ٪ بجىبه اإلاهاب و٢ض حُٛذ  ىزم ؤٖاص الىٓغ للٟت ًجب ٖلُه ٞٗله،

 ى٦م مً الضماء ًمل٪ لِؿٟ٪ ٧ل هظا ٖل ًضاه وألاعى جدخه بالضماء.

هل ًمل٪ آلان صٞ٘ اإلاىث ٖىه بٗض ؤن ؤٞسر له  هل ٌؿاٖضه؟ ألاعى؟

٤  لُهل بلُه؟الُ  ٍغ

ض؟ -   ىهدجاماطا جٍغ
 
ت بهىث  ٖلُه هجُب ؾاثال مىسٌٟ ٧إهه   باإلهجلحًز

  ىْل الٟت ؤن ٌؿمٗه ؤخض. ىًسصخ
 
 ا: ٣ًى٫ الهش

 !ؾاٖضوي! ؾاٖضوي-

 ٠ُ٦ ؤؾاٖض٥؟-

  ُ  ؾإله مخداق
 
و٢ض بضؤ ٌكٗغ  بالٛشُان وبدؿاؾُت  ،مً الضم ا إلاؿه عهبت

 ال، هم ا به٢ض ًازظ مكخبه   ٞلى ؤن البىلِـ خًغ ،واخض   مى٢ٟه في آن  

ولى عآه  في ؤًٞل الٓغوٝ، اؤو قاهض   ًمل٩ىن ؾىاه لخدمُله اإلاؿئىلُت،

خبره زاثى   ذ ل٣خله ىا ملجغص ؤهه لم ًجهؼ ٖلؤخض اإلاىجىعًٍ اٖل وم٘ طل٪ ، الجٍغ

ا ًٖ ازخال١ ال٨غاهُت الىاظبت ججاه طل٪ الجىضي بن لم ٞهى ٖاظؼ جمام  

 ا ٖلُه!٨ًً مك٣ٟ  
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اهُخه الظهىُت ًض الٟت ؤزغظخه مً الضامُت التي امخضث جمؿ٪ بُضه ٧إهه  ىٞع

 ا: زم نىجه آلازظ في الظبى٫ هامؿ   ًىبهه لىظىصه،

جتر٦جي  ال ؤزبر ؤمي. ل٣ض ٢ام بدماًتي وؤها زىخه.يء. ؤزبر ؤمي ؤن ما٩ًل بغ -

 !ؤمىث

ٗ   حؿإ،اؾخمغث صاثغة الضم في الا . اا والجىضي ًؼصاص شخىب  وهجُب ًؼصاص هل

ال ًم٨ً ؤن ٣ًٟض ٧ل هظا الضم  ؟ لً ًىجى.٠ُ ؤؾخُُ٘ به٣اطه بإي خا٫  ٦

ِٗل مً بُٗض ال ٌؿخُُ٘ ال٣ُ٘  ٢اصم   ظغؽ   مؿمٗه نىُث  ىبل ىوجىاه .َو

٦م ؟ اإلؾٗاٝ ؤم ؤهه مجغص زُاالثبزام بالبىلِـ ؤم  هل هى .بمهضعه

دؿج ىًدؿج ىب٣ي في م٩اهه خت ٟ  ؾخجابت؟ جهٌ والهم الا  ىألخضهم ؤلاباٙل ٍو ا ٢

 ٌٗلم هجُب مهضعها: ال نغر الجىضي ب٣ىة  . ا بالٟغاعو٢ض اجسظ ٢غاع  

ٖلُ٪ ! الباعص ٖضًم الكٗىع  يءؤحها الضو!  جتر٦جي ألمىث هىا ؤحها الخ٣حرال-

ٗ  ! بالص ٢ظعة! اللٗىت  !اللٗىت! اٖل٨ُم اللٗىت ظمُ

٘  ا اهُل٤ هجُب مباٚخ  . الخغ٦ت ىٖل اإلاٟاظئت ب٣ىة   ى٧إهما ؤمضجه زىعة الٟت  بهل

ْل ًجغي صون ؤن ًىٓغ زلٟه و٢ض ازخلِ . في ٢لبه لِؿخىلي ٖلُه ىًدىام

 ىلم ًخى٠٢ ًٖ الجغي بال وهى مىق٪ ٖل. نغار املخخًغ باألظغاؽ

ا خىله ٢بل ؤن مخلٟخ   عاح ًلهض لض٣ُ٢ت   و٢لبه ٩ًاص ًىٟجغ. الؿ٣ٍى بُٖاء  

ؤزغط  امظٖىع   ًضع٥ ؤن ًمىاه ملىزت بالضم الجاٝ مً ؤزغ مؿ٨ت الجىضي.

 .اللٗىتى، ؤزظ ًغصص ٧الٟتي. مىضًله وعاح ًٟغ٥ ًضه صون ظضو 

 
 
زم ، للمُاه لُٛؿل ًضه  جس٠ُٟ طٖغه بدض بُٗيُه ًٖ ؤي مهضع  مداوال

ل٣ض بضؤ ًىمه  ؤن ًجض طل٪ اإلاهضع. ىا في ظُبه بلايُغ لىيٗها ما٢خ  

بلى ٦خٟاء بهظا ال٣ضع مً الكام والغظٕى ا ًجضع به الاؤَم  باإلاىث والضم،

 ى؟٦م ٧ان ٖمغ طل٪ الٟت لبِذ؟ا

٣ه بل ًضه اللؼظت التي ج٩اص  زاثغ ال٣ىة والٗؼم، مهغ الٗخ٣ُتى ؤ٦مل ٍَغ

عاح  هظا ٧ل ما، البا٧ي ولٗىخه ىوظه الٟت. حٛاصع ظُبه ؤنابٗها جلخه٤ ال
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ؤن ٌٗٝغ  ؤعاص للخٓت   ل٩أبت وال٤ًُ.ٖلى اا ًيبٌ في نضعه وعؤؾه باٖش

وخضه هى ما ظٗل طل٪ الكاب ًىلض في  يءلسخالخٔ ا  ؟هل هجا ى.الٟت مهحر

  ابهجلترا ؤو هُىػٍالهض
 
ه َٟال ٨بر بحن طٍو   ،ى زم ٞتٍو

 
ؤو لم  وعبما ٖٝغ ٞخاة

، ًُ  ٌٗٝغ مً الٗالم لُمىث  ي لجهت ألازغ بلى اغؾل ىض في الجِل وٍُ َج ٢بل ؤن 

  ىٖل ،في الكإع ،هىا٥
َ
ا للؿالح ؤو قاهغ   ىخت ! لِـ في مٗغ٦ت والاعة  مَّ باب ز

ٗ  مخ ًظ٦غ ق٩ل الجىضي اإلاُذ بِىما ٧ل ما ٌؿُُغ  العجُب ؤهه ال ا اإلاىث.ى٢

ل٨ىجي لؿذ هللا . ا بهاإلاىث مؿدىجض   ى٣ٖله وظه الجىضي اإلاىق٪ ٖل ىٖل

 أله٣ظ٥ ؤحها ألاخم٤!

بلى لُٗٝغ بن ٧ان ؾُظهب  ىهل ًجُبه ؤبىها مُىا لى ؾإله ًٖ مهحر الٟت

٣لل مً ايُغابه ؤ لجخُم ؤم ال؟ا ده ٍو ن ٌٗلم ؤهه لً ًخٗظب وؾُٛضو ؾحًر

لم ٨ًً ٢ض ٨ٞغ  .ا ٢بل اؾخ٨ىاه الخُاة٨ًُٟه ؤهه طهب مب٨غ   ا،ا ؾُٗض  مغجاخ  

ً" ًٍىضعط جدذ "آلازغ  ؤًً ًظهب آلازغون بٗض اإلاىث؟ ا في هظا الؿاا٦.٫شحر  

 ال خؿب ال٣ُـ الؿلُم. ض  مَّ ْٗ ُم  ؤعزىط٦سخي   هظه ٧ل مً هى لِـ بمؿُخي  

ا ػي ؤن ًماعؾه اإلاغء بٗض اإلاٗمىصًت لُٓل ظضًغ  الظي ًيب ما ٌٗٝغ بض٢ت  

البض ؤن هللا ًسبر ؤنُٟاءه  ل٨ً زل٤ُ بالغاهب ؤن ًمل٪ ؤلاظابت. بالؿماء،

 .بهه جىػَ٘ ٖاص٫ للىٗم. بما ًًً به مً بظاباث ٖلُىا هدً "الٗامت"

ىن الضعط وظض هجُب الىاؽ ٌٛاصعون بٗض ُفي ٦ىِؿت الؿُضة الٗظعاء ببابل

! ؤؾٕغ لُلخ٤ باألب الغاهب ٢بل بٚال١ الباب وهى ٨ًٟغ ؤهه اهتهاء ال٣ضاؽ

 
 
ؾخٛغ١ ، االخمام ى٢بل ؤن ًضزل ال٨ىِؿت هٕغ بل؛ ًجب ؤن ٌٛؿل ًضًه ؤوال

ا وهى ًٟغ٥ ًضه باإلاىضًل زم زغط ؤزحر   ا بضا ٧األبض لٗضم وظىص نابىن،و٢خ  

  ا مٗه.ألابٌُ الظي ًدمله صاثم  
 
ػالذ  ال ،في الضازل ٧اهذ ال٨ىِؿت زالُت

 
 
  ،مً البسىع  بب٣ُت   ٖاب٣ت

 
َٟاء بفي  بِىما زاصم قاب ًغجضي الجلباب آزظ

ؤمًٗ هٓغه في اله٩ُل الغثِسخي ٖله  الكمٕى وعٞٗها وإٚال١ ؤبىاب الهُا٧ل.
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  ا مىه،ًجض الغاهب زاعظ  
 
ٟ  . ال٨ىه اهخٓغ ٖبش  ا ال ًهلي والعآه الساصم وا٢

،شخ ىًلىي ٖل   يء 
 
 :ٞباصعه ؾاثال

ض قِئ  -  ؤٞىضي؟ اا ًؤجٍغ

ض مُىا، ؤبىها-  .م٣ابلخه ؤٍع

 جغه؟ لم ٠ُ٦. للخى ٚاصع ل٨ىه-

 ٚاصع؟ متى-

 !صازل؟ وؤهذ ٞاج٪ ٠ُ٦. واخضة   لخٓت   مىظ-

ا ًخمضص الُٛٔ
 
ت مسلَى  ًٚبه ٖلى بال٩اص ؾُُغ. الًاجٗت الٟغنت بلٖى

 : بهضوء   ٌؿإ٫ وهى

 ؾُٗىص؟ متى-

 هظا زظ. اهخْٓغ . لٟترة   ؾُُٛب ؤْىه. الىُغون واصي في الضًغ بلى طهب ل٣ض-

 .ٌٗىص ؤن بلى البر٦ت ؾبُل ٖلى

  الساصم وهاوله
 
  بُا٢ت

 
  جدمل ول٨جها املخامحن بُا٢اث حكبه نٛحرة

 
 مً بضال

ا، والٗىىان، الاؾم خبذ الهلُب وجدذ نلُب 
ُ
 ؤلاوؿان ًيخٟ٘ ماطا" آلاًت: ٦

 هٟؿه؟". وزؿغ ٧له الٗالم عبذ لى

خه و٢ض البُا٢ت في ًدض١ و٠٢ . صٞٗه ًمل٪ ال ًٚب. قتى اٖغمك جىاٖػ

 بال جإبى التي اللُٗىت اإلاهاصٞاث و٢اهىن  والغاهب والجىضي وؿُم ٖلى ه٣مت

ا، هى يضه جخًاٞغ ؤن ىى زُبت ٌكبه وخؼن  جدضًض   ٦ك٠ مً اإلاٞغ

اى، زالي ؾُٗىص. الهُئت ا. بظابت   ؤي بال الٞى  .الى٢ذ َىا٫ ٧ان ٦ما جمام 

ا لآلًت الىٓغ ؤٖاص
 
ا هظا ٩ًىن  ٠ُ٦. وخضه هًسه مٗجى ًٖ باخش  ٟ  له ٧اق

؟ ؤي ًٖ هى  بىاء   ًخهٝغ زم ومً مجها ًٟهمه ؤن به ًٟترى الظي ما شخيء 

 الضهُا بإن ؤخضهم ًسبره ٧إن واإلاٛؼي، اإلاٗجى ٖمىمُت ؤقض ما ٢اٖضجه؟ ٖلى

ا ٞاهُت. ب خض بلى هظا ًضع٥ ال٩ل. خؿى   هٟٗل؟ ؤن ًيبػي ماطا. الٖغ
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ا الى٢ذ ٧ان قبرا بلى ٖاص ٖىضما  ؤجها البض. هُالهت عئٍت في ًإمل ؤن ٖلى مخإزغ 

 ؤمام ألامحر قإع مً اإلاغوع حٗمض طل٪ م٘ ؾاٖخحن، مىظ بالٟٗل اإلاضعؾت في

ا البِذ ؤمام والى٢ٝى ،7 ع٢م اإلاجز٫   ٗ اث، إلاسر بهغه عاٞ  ج٣غع  عبما الكٞغ

ت السغوط ؤمها ؤو ؤزتها  . ق٣تها هي ؤحها ُٞٗٝغ للكٞغ
 
 هظا ًدضر ؤن مً بضال

  يعؤ
 
٣ا عظال  ُ  عؤؾه ٖلى الُغبىف ًشبذ وهى الٟؿُذ الباب مً ًسغط ؤه

ٗض٫ دمل البضلت ظُب مً الباعػ  اإلاىضًل َو  اللىن  ٖؿلي ًىؾ٠ ٖىص بُضه ٍو

 !للجىهغي  اإلامحز الى٣ل طا
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 1مخطىط هيالهت 
 

وظضث ٧ل الخٟانُل  ىاث ًىم ؤظاػتها ألاو٫ في ألاوبغا م٘ ٞاصًت.٢ًذ ؤِؾ 

ؤن ، ؤن ججلـ في اله٠ ألاو٫ لدكاهض ٖغى بالُه؛ رة الخهض٤ًٖؿح

ت ، الغا٢هحن ىجخم٨ً مً ولىط ال٩ىالِـ والخٗٝغ بل ؤن ج٩ىن آلاالث الٗاٞػ

 
 
بت في مجغي الضماء بجؿضها وفي ال٨هغباء  ىمجها لضعظت قٗىعها باإلاىؾ٣ُ ٢ٍغ

  ٗ ت لك٣ت وهي مىٟهلبلى اٖاصث  ا.الهاصعة بإَغاٝ زالًاها الٗهبُت ظمُ

ُ   . ٧اهذخىلها يء  ًٖ ٧ل شخ  . ُٚمت   ىٖلجمصخي ا خٞغ

ًذ الؼواط.ًم٨ىجي ؤن ؤٞهم جمام  - ؤي خم٣اء ٢ض جهجغ هظا الٗالم  ا إلااطا ٞع

 !لخٛحر الخٟاياث وجُهى وحٛؿل الصخىن 

ما٫ التي ط٦غتها الػمت للخُاة  .الؿهىلتالازخُاع لم ٨ًً بهظه ، ىاثؤِؾ - ألٖا

 ...٧الًٟ بالًبِ، ل٨ً

 
 
ض، بضث خاثغة  ٗاظلتها ؤِؾ ٞ في الخٗبحر ٖما جٍغ

 
 :ىاث ٢اثلت

 ؤلِـ ٦ظل٪؟. ا بما ٨ًٟيلم جدبي ؤخض  -

لً ؤها٢ل خُاحي  لؿاوي وإال جغ٦خ٪ وهمذ. ى٦ٟي ًٖ وي٘ ال٩لماث ٖل-

 .الٗاَُٟت مِٗ٪ 

  ٞخي هظالً ؤؾإ٫ . ال حًٛبي-
 
بتي الكضًضة في الخ٩ي  .الكإن زاهُت ؤًْ ٚع

 إ ال٣هو.٧ل ؤهى  بلى ؾمإهي ما جضٞٗجي 

 ما. ؤن جباصعي بٟٗل  ٖلُِ٪  يء  في خ٩ي شخ جبضؤي ، ل٩يؤهصخ٪ ا.خؿى  -

 ؤٞٗل ماطا؟-

ً ؤن ج٨خبي ًىم  ب-  ن ٦ىذ جىٍى
 
  ا ما ٢بل ٢ُام الؿاٖت زظي زُىة

 
؛ ٞٗلُت

. ال ،٧ىعؽ   ،صوعة   لخٗلُم ال٨خابت، اقتر٧ي في وعقت   ؤجدبحن ؤن ؤبدض  ؤٖٝغ

 للبضء؟ مىاؾب   ًٖ م٩ان   لِ٪ 
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 ىْلذ ؤِؾ 
 
٢الذ  ٢هحرة   بٗض وهلت  . ٞاصًت ب٣ل٤  بلى وهي جىٓغ  اث نامخت

 :بدباَا  

؟ لى اجطر في ٢ُمت  ا ا طا في ؤن ؤنى٘ قِئ  ماطا لى ٞٗلذ زم ٞكلذ جمام  -

ماطا ؾإٞٗل بخل٪ ؟ ؤنلر بال للخل٣ي وؤلاؾتهال٥ صون ؤلابخ٩اع الجهاًت ؤوي ال

آلان  خخماالث؟الا الٗىىؾت والخُاة السالُت مً  ىالهُضالهُت اإلاىق٨ت ٖل

ذ ٨ًخى٠ ماما ألا٢ل  ىٖل  ، هى ٢اصم ػا٫ هىا٥ ٚمىى مٍغ
 
 ولؿذ مؿخٗضة

حن؟ بٗض للخسلي ًٖ ؾغابي ألازحر.   ؤحٗٞغ
 
 ٧ان ألامغ ؾهال

 
 . خحن ٦ىذ َٟلت

ٖالم سخغي بال ٢ىاٖض، زم . مىىا٫ ؤل٠ لُلت ىا ٖل٦ىذ ؤوسج ال٣هو ًىم  

بلحزابِض بُيُذ وؤهُل٤   ؤو ؤجهىع ؤوي ٦برث ٞإي٘ هٟسخي في ٢الب ظحن بًغ

 
 
٩ا في  ٦خبذ ًٖ مغاه٣ت   ، ختى ؤهجيألاخضار مىه مٛحرة جدُا في ؤمٍغ

م ؤوي لم ؤػعها ؾى  لم ٌٗض بىؾعي  في ألاٞالم! وآلان ي الدؿُٗيُاث ٚع

ٟا٫ ؾىاء ٦خبىا ؤو ا٦خٟىا باللٗب . الخ٣مو والخٓاهغ مشلما ًٟٗل ٧ل ألَا

 .لِـ لضي البضًل بٗض

الخ٣ُذ . حجغة ظضتهابلى ىاث لىىم حؿللذ ؤِؾ لى اببٗض ؤن زلضث ٞاصًت 

 
 
ت اصث مؿٖغ تها.بلى  ألاظىضة مً اإلاىًضة ٖو  الظي ٌكبهمىظ طل٪ الخلم  ٚٞغ

  وهى جساٝ.لغئٍا ا
 
ٞهي  ؤو مالث٨ت   بإقباح   بن لم ج٨ً الدجغة مؿ٩ىهت

اث السخ٣ُت لؿ٩اجها الؿاب٣حن. ىبالخإ٦ُض ٢اصعة ٖل  ؤلاًداء ل٣اَىحها بالظ٦ٍغ

٢غعث ؤن  .ج٣غؤ ٖىضمااإلاهباح املجاوع لٟغاقها واؾخل٣ذ ٦ٗاصتها ؤياءث 

 الهٟداث م٨خىبت ب٣لم خبر ؤػع١، ٣ِٞ ٢بل الىىم. ج٣غؤ بً٘ نٟداث  

ش اإلاُالصي مداٍ بؼع٦كت  و ت   في مُل٘ ٧ل نٟدت الخاٍع بضؤث ألاظىضة . ًضٍو

ش ِ  ، 1491ؤ٦خىبغ 11 بخاٍع  :ؾُٟاهىؽبهُالهت  ٦خبذ مىم٤   بس

  مي.باألمـ ماجذ 
 
ها وؾمى خُاتها. اجمام   طهبذ وخُضة لم  .لم ٌكٟ٘ لها هبٚى

 ال٣ضعا لهظا سخ٣   ظ٦غ. ؤه٨ظا جظهبحن؟!ًُ  ءالىاؽ شخي يفي عنُضها لض ًب٤َ 

ل ىالظي ًإب بلى  ىبال ؤن ٌٛخا٫ الىجىم اإلاًِئت وحهىي بها مً الٟل٪ ألٖا
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جإبحن  ما عؤًخه صازل ال٨ىِؿت اإلااعوهُت، هل هظالم ؤنض١  لؿٟذ ألاؾٟل.ا

االتي ٧اهذ  هي ؟مي ا الجؿىعة جمىث خؼه   وال٣لىبالجباعة  لل٣ٗى٫  همىطظ 

 
 
  ووخضة

ُ
 وح
َ
ت  ُّ ك ًُمئن  مً ىبال بشلت ؤٞغاص. ما ؤٚب ٘ ظىاػتها ٚحر مخبٖى

 
 
ٖؿلها  ىؤخ٣غها خُاة جل٪ التي هتهاٞذ ٖل وما!  بدايغهإلاؿخ٣بله مؿخضال

٤ وؤ ىٖسخ وهى للؿم ؤ٢غب.  !عخبالٗالم الؿماوي ٩ًىن ؤٞع

  ناُٞت   ؤن هلخ٣ي في عخابت   ىبل، ق٣ُ٣ت عوحي ًا، مي ًا لً ؤوؿا٥ِ 
 
ًٖ  بُٗضة

االظي لم ٨ًً  هظا الٗالم الك٣ي،  .ا لِ٪ مؿخد٣   ًىم 
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هى ألا٢غب لي في هظا   .جباص٫ الخضًض م٘ ٧امل   فىا ؤبض   ًهِبجى اإلاللال 

 بلى عخبؤزغط  ختى االىُا١ ال٤ًُ الظي خهغوي ُٞه ال٣ضع ما٢خ  

  الجامٗت.
 
ًد٤ُ بىا في مهغ مً مٗغ٦ت  ما  جضع٥ بؿهىلت  هىا٥ ؾإظض ٣ٖىال

ت والٗلمُت والٟىُت. مً ظهض   وؿخلؼمه ما. وظىص لً  ظمعي في املجاالث ال٨ٍٟغ

ٝ   البِذ مً حؿُُذ  في ؤواظه ما ؤ٧ابضه   باهخماماحي. أل٩ٞاعي واؾخسٟا

لها  مؿاهض  ي نضاماحي م٘ ؤمي ٚحر ا ؤهه ٨ًخٟي بضوع الخُاص فؤخُاه   ؤبي ؤق٨غ

لٗضم صٞاٖه ٖجي م٘ ٣ًُجي مً  ي ؤزغ  ًخمل٨جي في ؤخُان   ىول٨ً ألاسخ يضي،

مً  ىجمل٪ الخض ألاصو ال ،جؼا٫ ؤؾحرة اإلااضخي ؤمي ال .آعاءجإًُضه إلاا ؤَغخه مً 

الخٗلُم بٗض الخىظحهُت مًُٗت لٟغم ) اإلاغوهت للخٗاَي م٘ مخٛحراث الىا٢٘

ال٨خب ٚحر اإلا٣غعة باإلاضعؾت مًُٗت للى٢ذ . لٗىىؾتالؼواط ومجلبت ل

لً ًُٟضوي اوكٛالي بالش٣اٞت في خُاحي اإلاؿخ٣بلُت  .وجىصي ب٣ٗلي للكُِ

ٟا٫  (.التي لً جسغط ًٖ هُا١ جغبُت ألَا

  ما ؤخؿبه ألمى ٣ِٞ هى ؤجها ؤهجبذ 
 
مً ماطا ٦ىذ ؾإٞٗل  . ٢بلي٧امال

تي ؤو  صوه٪ ًا ٧امل؟ خه هدباص٫ الخضًض جمطخي الؿاٖاث وهدً بٛٞغ ٚٞغ

ؤ٢غؤ ٖلُه ما ؤ٦خبه مً . هدىا٢ل في ال٨خب وهدلل ألاخضار خىلىا. صون ملل  
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ُلٗجي ٖل ٗ   وع٢ت   زىاَغه التي جخض٤ٞ ب٣ىة   ىم٣االث ٍو ؤن ًغاها  ما ا ٦جهغ.م

  ىؤبي مجخمٗحن خت
 
 :ًطخ٪ ٢اثال

ا في السلىة.-  .زاعط خضوص مجلؿىا يء  وكٗغ بصخ ٞةهىا ال ٚغو، وال ل٣ض قٖغ

 
َ
اصة وقاع٦جي ب٩ائها ىم ٧امل خؼوي ٖلٟهَّ ج  وٗخخجي ؤمي بالجىىن. في خحن ،مي ٍػ

. ًجلبها مهغوفيمً ؤؾخُُ٘ الخهى٫ ٖلحها  ٌكتري مً ؤظلي ال٨خب التي ال

ُٗحها لي صون ؤن جغاها  ؾىع مً  لى ؤجهىع هظا  . الؤميخض٣ًت ألاػب٨ُت، َو

م ع٢ت قماثله ال؛ البِذ صوهه ك٣ت الخضزل ؤلاًجابي ًدمل هٟؿه م ٞإبي ٚع

  ،في ؤي قإن مً قئىهىا
 
  بإن اإلاغؤة هي املسخهت بدؿُحر اإلاجز٫ المخٗلال

 ، الغظل
 
ؼهاوؤهه زل٤ُ بةٞؿاص ظهىصها بضال إلاماعؾت هى وجٟٙغ ،  مً حٍٗؼ

  هىاًاجه اإلاىؾ٣ُُت،
 
ُ  جل٪ التي ٧اهذ باٖش  ىا إلاٛاصعة محرازه بالهُٗض بلا عثِؿ

  الٗانمت،
 
 ألزُه هىا٥ ٦ما جغ٥ بصاعجىا هدً لؼوظخه.ا بصاعة ؤعيه جاع٧

لم ًلخً  نىث الٗىص ًترصص في ظىباث البِذ. ما صاموظىص ؤبي مدؿىؽ 

. ل٨ىه ٣ًى٘ بمهاص٢ت اإلالخىحن وصخبتهم ،ؤو ه٨ظا ؤًْ، ا في خُاجهقِئ  

ألهه  خضر مغة و٢بل مكاع٦ت نض٤ً  له فى الٗٝؼ م٘ الخسذ الظي ًمل٨ه،

 عؤي 
 
ك٣   ُٞه مهاعة   اٖو

 
 ى، ول٨ً جم وؤص هظه اإلاكاع٦ت بٗض ؤنللمىؾ٣ُ ؤنُال

 
ُ
التي وؿم٘ ٞحها نىتها ًطج  ى٧اهذ اإلاغة ألاول. ٣ٗضهاؤ٢امذ ؤمي الضهُا ولم ج

 
 
وعٚم ؤن ، مخٛايُت ٖما حؿمُه هي آصاب الؿُضاث في ال٨الم ،اناعز

 
 
ت ٧اهذ مٛل٣ت : بال ؤهىا ؾمٗىا ٧ل شخ الٛٞغ  يء 

ض ؤن جٟطخىا الًُٟدت التي ال- ض ؤن جهبذ آالحي ًا صواء لها؟ هل جٍغ ابً  جٍغ

؟ ؾخلًٗ البِذ وجبىع البيخان ًا اإلا٣ضؽ مُساثُل؟  ،ٖحن ؤُٖان ؤؾٍُى

ب والبُٗض. في اإلاؿاعح واإلا٣اهي  ؤال ٨ًُٟ٪ الؿهغ ٧ل ًىم   وحهؼؤ مىا ال٣ٍغ

ً   االٗىص ملخه٣   ومٗ٪ ض و   ؟ا بمٓهغ الٗاٝػ ألاظحربُض٥ باص ؤن ج٩ىن آلان جٍغ

 ٞمجهم ا واخض  
 
 ؟ٗال
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ضه ؤن ٌؿٗض بخد٤ُ٣ قٟٛه .ؤبي ىا ٖلا، مك٣ٟ  ٧ان ٧امل مى٣ؿم   ، ًٍغ

ؼة ،ا ٖلُىاومك٣ٟ   بن جد٤٣ ًْ ؤمي ولم ًخ٣ضم  مٓلم   مً مؿخ٣بل   ،ؤها وجٍغ

ما صام ا بإن ًجٗلجي في الخ٣ُ٣ت ؤشج٘ ؤبي ٧ان هظا ظضًغ   ؤخض للؼواط مىا.

م  ؤهٟها. ؾِى٣ظوي مً ٧ابىؽ الؼواط الظي ًلىح في ؤ٤ٞ الٟخاة ٚع
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ْل  .ىألاول اإلاكغخت للمغة   صزلا مً ال٩لُت بٗض ؤن الُىم عظ٘ ٧امل م٨ٟهغ  

 
 
 ب٩لماث   ي ؤؾئلخىا ؾى  ىا ًٖ ال٨الم ؤزىاء جىاو٫ الُٗام ولم ًجب ٖلٖاٞػ

محن. .م٣خًبت     خظعجىا ؤمي مً جىاو٫ ؾحرة اإلاىث ؤزىاء ألا٧ل ٞهمخىا مٚغ

خه  لخه:ؾإ ،وهدً بمٟغصها، في ٚٞغ

 ماطا ب٪ ًاخبُبي؟-

  ُ جي صاثم  و لم ؤصع بال  ا.ٞاهٟجغ با٦ ُ   اؤدي ألا٦بر الخىىن الظي ًدخٍى ا مل٣

  بىٟؿه بحن طعاعي!
 
 خضًضًت وعخذ ؤخخًىه بكضة   اٖخهغث ٢لبي ٢بًت

ت   لم ًخ٩لم بال بٗض هضوء عظٟت  .و٢ض ؾالذ صمىعي مٗه صون ببُاء   ملهٞى

  :٢٫ا، الب٩اء واؾخٗاصجه الهخٓام ؤهٟاؾه

ٞلم جمخض بلحها بٗض ؛ ؤزبروها ؤن هظا مً خؿً َالٗىا .َاػظت   ؤجىا لىا بجشت  -

 .ٟخاة  ل الجشت ٧اهذ ولم حٛحرها بٗض مدالُل الخٟٔ.، مكاٍع جٟؿضها

ؤنىاث ماػخت جداو٫ بػالت الغهبت وال٩أبت  اؾخدُاء   ىجهاٖضث خىلي ٖل

ببٗاص ُٖجي ًٖ  ؤؾخُُ٘ ا الو٢ٟذ ظامض   ل٨جي، بالى٩اث والطخ٩اث اإلاٟخٗلت

حر ال  ؤها ؤٖٝغ هظا الىظه. ظؿضها الٗاعي.بلى الىٓغ  ىٖل ٢اصع   وظهها ٚو

  ُ ه.ؤط٦غ ؤًً عؤًخه خ عبما لم ؤعها  ا.الٟم ًخدغ٥ مبدؿم   ي ؤ٧اص ؤع  ا ل٨جي ؤٖٞغ

 
 
  ي ل٨جي ؤع ، عبما ؤهظي. ٢بال

 
ُ  طل٪ الىظه ياخ٩ ا. ؤٖٝغ ؤن لىن الُٗىحن ا با٦

ٌُ ال. اإلاٛل٣خحن آلان بجي صا٦ً . ؤزًغ ا بىقاح  صاثم   ىُٛكٗغ السكً ٧ان 

ً الض٦خىع حكاعلؼ لُبضؤ  ٠ُ٦ عؤًذ ٧ل هظا وهدً ال هؼا٫ مخململحن مىخٍٓغ
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٤ طل٪ الجؿض، الؤٖٝغ الكغح. طو الىظه  ل٨جي لم ؤخخمل عئٍت جمٍؼ

 !ؤحٗؿها جهاًت ما . ؤو جمحز   ًدمل ؤي ظما٫   اإلاؿ٨حن الظي ال

 ؾإلخه:

 هل ٚاصعث املخايغة؟ -

 جي:ؤظاب

بلى بي  ي٧ان طل٪ ؾُدغى ص٦خىع حكاعلؼ يضي وعبما ؤص لم ؤؾخُ٘.-

 ج٣ضًم الظبُدت. ىا ٖلقاهض   ٞدؿب و٢ٟذ هىا٥ ل٣ض لغؾىب في ماصجه.ا

ً ًخ٣ضمىهجي وجسلٟذ.   جغ٦ذ آلازٍغ
 
حها م٘ ؤو٫  خؿضث ػمُلت لىا ٣ٞضث ٖو

. ًُ  ،"شخاطة ؤم ٖاهغة؟" يغبت مكٍغ ُغح زلٟي صون ؤن ؾمٗذ الؿاا٫ 

ٌُ بلى ابما ؤجها آلذ  اعخه.ؤٖٝغ َ  يٗٝغ لها ؤهل ٞهي بخضإلاكغخت ولم 

  ،مدكغصة ؤ٢امذ بالكإع وماجذ ُٞه؛زالر
ُ
٤ بٗض بلى اي بها ٣ِ ؤو ٖاهغة ؤل لٍُغ

  ىوعبما ٢ًذ ٖل، ؾتهال٥الا 
 
الٛهت التي ؤمًخجي  ا لل٣ًاء.اإلاكى٣ت جىُٟظ

لل٣ؿىة ، كغللب ُٖٓم   باخخ٣اع   ، ؤهٓغ آلان ىفي جل٪ اللخٓت لم حٛاصعوي بل

، وؤق٤ٟ ؤًًا ٖلي هكاقتهم  وعجؼهم جدذ  والٛغوع والطخالت والٛباء

 ؾُىة ألالم.

  باٚخخجي الهىعة ال٨ئِبت التي عؾمتها ٧لماجه ٞلم ؤظض ما
ْ
 ي.ؤ٢ىله بال بٗض أل

 ٢لذ له:

ا في الخىعٍ ؤهذ عاٚب جدضًض   ؤلِـ ٦ظل٪؟ ول٨ى٪ لهظا الخد٣ذ بالُب،-

ً جمام    جدذ ؾُىة ألالم. ابكإن ؤولئ٪ الٗاظٍؼ

 
 
  هٓغ بلي هٓغة

 
 . وظهه ٢ِ ىلم ؤعها ٖل خاثغة

 
لظل٪ لم  ا،واز٣   ،ٖهضي به آمال

 ٣ًهضه بالؿاا٫ الخالي: ؤٞهم ما

 ؤجٓىحن هظا؟-

 ى٢ضعجه ٖل يهى مض ما ؤم ٌٗجي: ؟ؤؤًْ ؤن هظه هي هِخه الخ٣ُ٣ُت ؤٌٗجي:

 جد٤ُ٣ هظا الهضٝ؟
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هه ازخاع الُب إلخضار ؤ٦بر وٗم ؤًْ ؤ ل٨جي ؤظبخه بىٗم ل٨ال الؿاالحن.

ً   ٞاع١   وٗم ؤٖخ٣ض ؤن . األاعى التي ازخاعها له هللا م٣ام   ىفي الخُاة ٖل مم٨

بظل٪ الى٣اء وجل٪ الٗاَٟت ، مً ؤخض ماهل لل٣ُام بخل٪ اإلاهمت زحر مىه ما

 ٧امل؟ ق٨٪ ًا ولَم بًماه٪ آلان  إلااطا اهتز  وهظا الًمحر.

ؼة لخضٖىها بدماؽ    لىخظو١  ،قغب الكاي اإلاؿاجي م٘ والضًىا بلى ٢اَٗخىا جٍغ

جدضووي هدىها بٌٗ ! ٦م هي ع٣ُ٢ت ال٨ٗ٪ الظي ٢امذ بهىٗه بىٟؿها!

وؤحعجب مً مؿبباث  ا لٍٟغ ؾظاظتها وبؿاَت ٢لبها،الك٣ٟت ؤخُاه  

 ما يٞمض، وآزغ مهما حكابهذ مىابتهم الؿٗاصة التي جدىا٢ٌ بحن ٧ل ٞغص  

  ٝ  توهدً  الشالز ،حكابهُجي وبحن ٧امل مً ب ٌؿاوي ما بُجي وبُجها مً ازخال

 في الجهاًت بزىة!

 

  1491 أكتىبز 22

الجؼء ألاو٫ مً  ؤصًل، ؤُٖخجي بًاهااهتهُذ مً ٢غاءة الغواًت الغهُبت التي 

  "في البدض ًٖ الؼمً اإلا٣ٟىص" إلااعؾُل بغوؾذ.
ُ
 لم ج
َ
 ،لٗغبُتبلى ارظم بٗض ت

ًُ  ىوؤزصخ وؤجغظمها  ا ًىم   هاعبما ؤٞٗل ،٣ٟضها ه٨هتها السانتؤن ًترظمها مً 

ت  ٦ما ؤخؿها،   ! هظا وؤي ٖظاب   وؤي عهاٞت   ؤي ٖب٣ٍغ

 

 1491 أكتىبز 22

 
 
  اهخٓغث ٧امال

 
ال  الُىم ٍَى

 
  أل٢غؤ ٖلُه جإمال

 
،  ٦خبخه في ؾٟغ الغئٍا مٟهال

ىضما مللذ الا  ؤن  ما هخٓاع جغ٦ذ صٞتري جدذ وؾاصجه لُجضه ٖىض ٖىصجه.ٖو

خه خت  وظضجه ص ىٚاصعث ٚٞغ
 
  مً باب الك٣ت ُم ازال

 
ما َغبىقه للساصمت ؿل

  بىظهه الباف الىؾُم.
 
ذ بلُه مغخبت   ؤؾٖغ

 
جإزغه ٞإظابجي  ؾببًٖ  ؾاثلت

مالمخي ؤزظوي  ىالضهكت والعجب ٖل يعؤٖىضما بإهه ٧ان بمهغ الٗخ٣ُت! 

ُِ ظاهب   ِ  . خهبما في َىٍَّ  بليَّ  ؿغَّ ا ل اعة   ل٣ض طهب م٘ عه  عجُبت   مً ػمالثه في ٍػ
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ض ت  ٧اهذ بل؛ لم جسُغ له ببا٫   ة  ٍٞغ  ىبط ؤهه في طل٪ اإلاىي٘ وفي َاخىهت ؤزٍغ

ب   و٢ذ   هاؾ٪ مً اإلاخىخضًً الظًً لم وؿم٘  ٣ًُم عاهب   ،مجغص َلل   ٢ٍغ

ُٖ  ٖجهم بال في الؿى٨ؿاع. ؤهه ناع  ىٝ بالىعٕ والكٟاُٞت ختغِ هظا الغاهب 

 
 
ٟ   وهظا هى هو ما لُالبي البر٦ت وقض ألاػع. ٢بلت ا اهُباٖه ٢اله وان

 السام:

-  ٗ ؤط٦غ ؤن هظا ؤلاخؿاؽ اهخابجي مىظ ٢بلذ ًض  ال ٖاصي. ا لِـ بصسو  ٢ُ

ن حٖىضما ٚكِخجي عاثدت البسىع وال٣غبان الٗال٣خ،  في َٟىلتي ألو٫ مغة   ىهاؤب

ض مجها ملء نضعي ، بغاخخه ومالبؿه ٞٓىىتها عاثدت الؿماء وعخذ ؤؾتًز

ا لظل٪ لم ؤ٦ً مؿخٗض   ازخبرجه الُىم.ا ما هظا جمام   لبِذ.بلى اجصخبجي  ىخت

ل٣ض الػمخجي  .ًم٨ً ؤن ٩ًىن مجغص بًداء   ال لهظا ٞالبض ؤهه هى الؿبب.، اؤبض  

غة َىا٫ م٩ىسي هىا ال . لخٗغفي ًا هُالهت ًجب ؤن جظهبي بىٟؿِ٪ ٥. ال٣كٍٗغ

في الىا٢٘ ل٣ض هممذ بخ٣بُلها  والمؿذ ًضه. اؤ٧اص ؤنض١ ؤوي ٢ابلذ ٢ضٌؿ  

ت   ٗ   ٞسخبها بؿٖغ  واي
 
،٦م بضا ٧ل شخ  مجها ؤؾٟل قٟتي.ا الهلُب بضال  يء 

، ؤٖجي ٧ل شخ  يء 
 
لم حٛاصعوي ٧أبت  ا زاعط هظه الُاخىهت ال٣ًُت! وجاٞه  مبخظال

ً  ، ال. ًىم اإلاكغخت بال ؾاٖت م٣ابلخه  .هُالهت ا ًالِـ ٖاص

ً  صام ٧امل ٣ًى٫ ؤهه ٢ضٌـ ولِـ شسه   ما العجُب  ا ٞالبض ؤهه ٦ظل٪.ا ٖاص

 ً ؤهه ال
 
ًم٨ً ؤن حؿهم في طل٪  ٞظة   ؤو خ٨مت   ؾاا٫   ىما ٖل خظ٦غ بظابت

 خض ٢ىله ٧ان مىظؼ   ىبل بن خضًشه ٖل، هُبإالا 
 
زام ُٞه  ط٧اء ال ،اا بؿُُ

ت وال  ىمخًُ  ال زغ  ُه بإٗوم٘ طل٪ ٩ٞلماجه ال٣لُلت وؾمذ ٢لىب ؾام، ٖب٣ٍغ

مئىان  بمً ٞحهم مً مش٣ٟحن مخدظل٣حن في الٗاصة.، مً الغاخت والَا

٢لب ؤدي  ىؤهم ؤزغ نىٗه طل٪ الغظل الجلُل في هٓغي هى بٖاصة الكغاعة بل

ل٣ض عظ٘ ٧امل مً . ٢ض ًهىٗها ي ؤزغ  مً ؤي معجؼة   ىوهظا ؤؾم السابي،

 
 
 ا الُإؽ والغوح اإلاى٨ؿغة.مدًغه و٢ض ٖاوصجه الغوح الىزابت آلاملت هابظ
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خا. ىالُىم طهبىا بل ؼ  مضام ٍع ؤ٢مكت مسخلٟت لخٟهل  تة زالزازترث ؤها وجٍغ

ا بإمي اإلاُالت عاخذ ٦ٗاصتها جُغي ظمالىا جمسخ   .مً ٧ل لىن   ال٩ل مىا ٞؿخاه  

. غاء للى٣ض والخض٤ُ٢ اإلاٍٟغ ؼة هي الجضًغة بُيىا باإَل وظهها مالث٩ي ؛ ؤظض جٍغ

  لِـ به خضة مالمخي،
 
الُٗىحن الؼظاظُخحن اللخحن  ىٖل مما ًًٟي ع٢ت

 ضهما مسُٟخحن في الىا٢٘ ولِؿخا ظظابخحن باإلاغة.وؤظ ،وعزىاهما ًٖ ؤمي

ؤق٤ٟ ! امؤبلٛه ؤٖم٤ هٓغتهما وما ما. لى ٧ان لي ُٖجي ٧امل الؿىصاوجحن ىؤجمج

٠ُ٦  ؿلِ ٖلحها سخغ الضٝء الٛامغ في ُٖجي ؤدي.٢لب الٟخاة التي ؾُِ  ىٖل

ا اؾم لم ًظ٦غ ًىم   ا بخل٪ الىاع في ظىاهده؟!لم ًدب بٗض وهى ًًُغم ؤبض  

٣ُت   لت  ػمُ   .قاعصة   ججهُضة   ؤو زانت   ا ببؿمت  مصخىب   ؤو ٞع
ُ
وظضث  ىمت ي غَ ج

  ىخب٪ ؾإب٣
 
 في ْال٫ اليؿُان والخلهي؟ ي لضً٪ ؤم ؤجىاع  ٖىضثظ  ؤزحرة

 
 
ا مً عوحي ؾُٟاع٢جي ألن قُغ   خخًاع،ا حهىن صوهه ؤلم الا ؾُاإلاجي طل٪ ؤإلا

 
 
 ؤجه ال له ؤن ٌٗك٤. ىؤمل٪ بال ؤن ؤجمج وم٘ طل٪ ال .ٞٗال

 
 ىع الىظىص م٨خمال

الخى١  ىصاثم، ىٗىابلىا ونُ ؤٖخ٣ض ؤهىا ه٨ظا ُظ ، السل٤ والخب صون ق٣حن،

٘   البدض ًٖ ٢ؿم   ىمً الٗضم وصاثم يء  لسل٤ شخ ٘ في ِي مً عوخىا وُ  ياج

  آزغ.
 
ا لضي ما صاثم  . َىا٫ الى٢ذ جدذ ؾلُان طل٪ الخى١  ؤظضوي وا٢ٗت

اع٢جي بل   ىؤ٦خبه ٍو
 
ًىصخجي ٧امل  ٣لي وهٟسخي.ا للسغوط مً ٖؤن ًجض مىٟظ

بدار ألا ٣ا٫ ؤو اإلاصب ؤو ؛ ألا مً ال٨خابت ألج٣ىه واخض   بإن ؤع٦ؼ في هىٕ  

ا بإهه ؾُٗمل بالجهاًت ًماعؽ هى هظا الخسهو مدخج   ال في خحن ضًيُت،ال

وم٘  ٞال يغوعة هىال٪ جلؼمه باإلج٣ان والسًٕى للخهي٠ُ.، ا٧اجب   ا الَبِب  

  قٗغ   ٦خبه مً طل٪ ٣ٞض بلٛذ ظىصة ما
ُ
 ؤهه ٢

ُ
ضة  فيغ ِك بل وو ظٍغ

  ؤها ما ػلذ ؤزُى زُىاحى ألاولى ."اإلا٣خ٠ُ"
 
م مباهاجه صوم   م٣اعهت ا بما به ٚع

غة.  ٌؿمُه مىاهبي الٍٛؼ
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٣اب الىٟـ. ىمٟغح لِـ به ؤسخ نىم   نىم اإلاُالص ٣ًترب. بهه  الخ٣ك٠ ٖو

مىي٘ هىا٥  ال .هدً وٗض ؤهٟؿىا لخلىله ُٞىا وبُيىا اؾخٗضاص وخؿب،

خخٟا٫ به٨ظا وٗمت الا  ى٠ُ٦ ًخإح تهلل وجٟائ٫. هى بل ،خؿغة  ؤو ل لىضم  

٠ُ٦ وؿخ٣بل اإلال٪  وبسالم هظا م٣ضاعه بِىما الٗالم ٧له ًداعب هٟؿه؟

ٟا٫ املختر٢ت؟  ٧ان هظا صًضن ألاعى اإلالىزت مىظ البضاًت. الىلُض بجشض ألَا

لم حٛل٤ جل٪  ؤَٟا٫ بِذ لخم؟ مً وزيُت   ٣ابل اإلاُالص ؤلالهي بظبُدت  جؤلم 

جؼو٫  ىٞمت، ؾخ٣با٫ ظشمان هابُلمىظ ٞخدخه ال  هاألاعى اإلالٗىهت ٞاه

ج٠ الضم؟  اللٗىت ٍو

وهي اإلاىاؾبت  ًدب ؤبي ؤن ٌٗٝؼ لىا مضاثذ ٦حه٪ في هظا الكهغ البهُج،

ٞهي لم ج٨ً ؛ الٗٝؼ ىالىخُضة التي جٟخسغ ٞحها ؤمي ب٣ضعة  ؤبي اإلاظمىمت ٖل

 
 
 في جظ عاٚبت

 
مً نى٘  ا ٖىص  ٦حر الجحران خىلىا بإن ؤبي ًخجى٫ خامال

، ىؿغي ًٖ هٟؿه باإلاىؾ٣ٌُُ  ا"هىا٥ ٞاع١ ٦بحر بحن ٧ىه٪ زغٍ  . الجىهغي 

 
 
٪ إلاضاثذ الٗظعاء ًىٟي ٖى٪ قبهت الا  .اوبحن ٧ىه٪ مدتٞر ٧إن  ختراٝ".ٖٞؼ

املختٝر مً ٖٝؼ الترار ال٣بُي لى قاء!  ّي ٣ُِ هىا٥ ٢اهىن ٦يسخي ًمى٘ اإلاىِؾ 

ٗ  و  ا بال ؤهجي ؤظض التراهُم الٛغبُت السانت ؤها وإن ؤخببذ مضاثذ ٦حه٪ َب

 والتي جدخٟي بهاخب الُٗض هٟؿه،ؤظمل وؤ٢غب لبلٙى الهضٝ. باإلاُالص،

٤ٟ حهمـ ألبي  ٣ت  الساصمت باإلاُبش َو اؾخٛل ٧امل اوكٛا٫ ؤمي م٘ ٞع

 
 
  :٢اثال

ب في الخخلمظ ٖل- ض ًٚغ  ٞهل لضً٪ اؾخٗضاص؟، ًضً٪ ىلضي مٍغ

 :ٖلُه ؤبي بما ًُغخه ٧امل   يءٞىج

جي؟ -  مً هظا و٠ُ٦ ٌٗٞغ

 
 
 ، ا ٧الُٟلؾإ٫ ؤبي ملهٞى

 
 له بال٩لُت اٖخاص ٖٝؼ ٞإظابه ؤدي بإن ػمُال

لت   وآلت ؤعمىُت مكابهت للٗىص ل٨ىه ايُغ للخى٠٢ مىظ ٞترة   البُاهى  ٍَى
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 في حٗلمه ا وعاٚب باؾخماجت  مهىوؽ بالٗىص جدضًض   . بههبؿبب مماوٗت والضه

  ،ا" هظه"ؾغ   حعجب والضي مً ه٣ُت ا.ؾغ  
 
 ؤن والض ػمُله ٞطخ٪ ٧امل ٢اثال

ٞال ًىهي ٧لُت الُب  ،ؾُٟؿض التزامه الضعاسخي ىًامً ؤن ولٗه باإلاىؾ٣ُ

 ، اؤبض  
 
ٌٗخبره عبما    مً الٛىاء والغ٢و ألاعمجي،وم٘ هظا ٞهى ال ًمىٗه مشال

ى ىمىخ   اَو ت ىٌؿخد٤ الخطخُت للخٟاّ ٖل ُ   صًضجهم. هظا. الهٍى

لت   هىا ؤنضع ؤبي آهت ٞهم    :ؤ٣ٖبها بجملت و٢ض ؤٖاص عؤؾه للسل٠، ٍَى

- 
 
 ا؟ هى ؤعمجي بط

 
ُ  لم ؤٖٝغ ؤن ل٪ ػمُال ٗ   ا الٖمىم   ا. ؤعمى ٠ُ٦  ا.ماو٘ لضي َب

 
 
ال١. ىبجها ال٨ٟغة ألاعوٕ ٖل  ؤن ؤٖلم ؤخضهم؟لم ًسُغ لي ٢بال ؤال ، وؤهذ ؤلَا

ب في الخٗلم ٦ظل٪؟  جٚغ

  ي زغ حعجبذ ؤها ألا 
 
هل ٖال٢تهما  بال٩لُت. ي ًٖ ؤي ؤعمجمً ؤهه لم ًسبروي ٢بال

  ط٦غها مىظ صزل الجامٗت؟ ىًإحي ٖل مً الؿُدُت بدُض ال
ُ
ؤي  ي غ ج

ً   هل هىا٥ ٞخاة ال جسٟي ٖجي؟ ي جٟانُل ؤزغ  ا ا ول٨ً خغن  ًظ٦غها ؤً

 ا؟و٦خماه  
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ب ًجب ؤن ؤهضؤ ألعجب ؤ٩ٞاعي.، اخؿى   ماطا خضر . ٍٚغب شسو. ؤمغ ٍٚغ

 بالًبِ؟

ؼة بالساعط لخًىع الٗكُت و٦ظل٪  ل٣ض ؾمٗذ ظغؽ الباب، وؤمي وجٍغ

٣ت ب خدذ،ٞ ،ظاػتهاإٞع ٧ل ما ٞٗلخه ؤوي ٞخدذ  مً هظا؟  زم... ظهبذ ؤها ٞو

 وإلااطا ؤهذ هىا؟ مً ؤهذ؟ ضسمت: ٖالمت اؾخٟهام  بلى وإطا بي ؤجدى٫  الباب

ب بكإه٪ خت  ؤ٠٢ ه٨ظا؟ ىماالٍٛغ

  لخه هى:٧ل ما ٢

 وٗم؟-

  ؾُٟاهىؽ بُه مىظىص؟ب-
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ضه مبهمت   ؤزبرث ؤبي ب٩لماث   ٢اله. هظا ما ا ؤهه ٞإزبروي ؾُٗض   ،ؤن ؤخضهم ًٍغ

ض. تي ًيخٓغه وؤن هظا هى اإلاٖى ذ في ٚٞغ ؤهٓغ مً ٞغظت الباب ألعاه  ،جىاٍع

 ا:ًغخب به مخدمؿ  

- 
 
  ،ؤهال

 
 !ؤصزل! جًٟل  ًىؾ٠.ؤهال

ظلـ مٗه في الهالت . وع مً خغاعة ؤبيبضا ٖلُه الشجل والؿغ  ًىؾ٠ مً؟

  ي ال٨بر 
 
  يهاص. ا بغؤؾهمُغ٢

 
 :ؤبي ٢اثال

 هُالهت.-

هل هظا هى ػمُل  إلااطا لم ؤصع٥ هظا بال لخٓتها؟ ؤها بمالبـ البِذ.. اللٗىت

 إلااطا لم ًيخٓغ خًىعه بالبِذ؟ ٧امل؟

ذ بل   ظؿضي. ىالضوالب ؤهتٕز ؤو٫ ٞؿخان ًهاصٝ ًضي أليٗه ٖل ىهٖغ

ذ بل ُت ٨ٞضث ؤمؼ٢ه وؤها ؤعجضًه.زاه يهاص   ىظٍغ
 
 الهالت وؤها ؤلهض ٧إوي زاعظت

٘ عؤؾه ججاهي، مً مًماع الؿب٤. طهبي و بجي  بكٗغ   ُمُٛى عؤؽ   لم ًٞغ

ا.   جدذ هىع الثًر
 
  َلب ؤبي ؤن ؤنى٘ ٢هىة

 
ت ؤعصث  مً ؤظل ًىؾ٠. مًبَى

ت؟. ؤن جيك٤ ألاعى ألزخٟي هل هظا هى ًىم  ٠ُ٦ ًهىٗىن ال٣هىة اإلاًبَى

حؿخُُ٘  ا ٢ُمت ماالُىم الظي ؾإٖٝغ ُٞه ؤزحر   ىهل ؤح مخدان الُٗٓم؟الا 

ؼة وع٣ٞت ٖمله وه ؤمي ؤًىما  اضخ٩ي ًا ؟الُٗىحن مٛمًخان ما٧ل مً جٍغ

٢هىة  ؤؾىؤ٩ٞل ال٨خب التي ٢غؤتها لً جُٟضوي آلان ؤو جى٣ظوي مً نى٘  ،٦ىِذ 

ها ال شٖٞغ ان ٢هٟهم الُىم ؤن ًبضؤ ألاإلا ىإلاُبش وؤها ؤجمجبلى اطهبذ  .خاٍع

ؿ٨غ ول٨ً الن و البالبض ؤجهم ًًٗىن بال٨ى٨ت  قبرا. ىا وؤن ٌٛحروا ٖلمب٨غ  

ؾ٨غ  انمل٣ٗخ، ٢غعث ؤن ؤنى٘ ال٣هىة بىٟـ م٣اصًغ الكاي ؟بإي م٣ضاع  

 .٧ل خا٫   ىًجب ؤن جٟىع ل٨جها ٞاعث ٖل ؤْجها ال. ٩ًىن  ومل٣ٗت بً ول٨ًُ ما

ىضما ويٗذ الهِىُت  . ء  لضًىا م٘ ٧ىب ما ؤًٞل نِىُت   ىؤزغظتها ٖل ٖو

 
 
 ...هٓغ بليَّ  ،ؤمامه نامخت
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جمل٨جي  ؤٖٝغ إلااطا ؤٞٗل آلان. ؾخمغاع في ال٨خابت باألمـ واللم ؤؾخُ٘ الا 

ب اهٟٗا٫   جي مً ٢بل ولم ٌٛاصعوي. ٍٚغ ول٨جى حسجُله  ى٢اصعة ٖل لم ٌٗتًر

  لؿذ
 
الشجل ؛ يُغابلم ًدضر لي ٢ِ ؤن ؤنبذ بهظا الا  .ٞهمه ىٖل ٢اصعة

لم جُل  بزغ هٓغة   ى٧ل هظا ٖل، و لخغاعة، االجمىص، الضهكت، عجبا٥الا  ،اإلاهحن

، زالر زىان   ا ٞإجإ٦ض ؤجها لم جخَٗض ؤؾخُٗض جل٪ اللخٓت مغاع  . بال لشالر زىان  

ب بكإهه؟ ؤٖىص وؤحؿاء٫: ٞلماطا؟ الظي ٌؿخى٠٢ الٗحن ٖىضه  ما ماالٍٛغ

ٗ   هظا الىدى؟ ىٖل ه. ؤي  َغاػ   ٌكبه ا الهى ٢ُ ا قبحه   لم ؤَع  مً البكغ ؤٖٞغ

ً بالكىإع له بحن اإلاضعؾحن،  ،وعا٦بي الترام ،وال الباجٗحن، وال الٗابٍغ

الٗغب مجهم ، اإلامشلحن بةٖالهاث الؿِىما ىخت ومغجاصي ال٨ىِؿت، وال

  ال مىيىعي؟ هل ؤنٟه بك٩ل   ؟!اٌكبه ؤخض   إلااطا ال وألاظاهب.
 
 ؤظضوي ٢اصعة

ؤجظ٦غ مالمده  ألهجي ببؿاَت ال مخدحز، وال مىيىعي بك٩ل   ال ونٟه، ىٖل

٧ل ما حؿخضُٖه طا٦غحي  .زلذ ولِـ ؾاٖاث   ٧إوي عؤًخه مىظ ؤٖىام   ،بض٢ت  

ُ   اهى عؤؾ     ًخإل٤ في الىىع. اطهب
 
بت ؤٖٝغ  في ؾاا٫ ؤدي ٖىه وال ؾإظً ٚع

 ماؾ٣ُىله بكإهه. ي ؾإظغب وؤزبره بما خضر ألع . ٠ُ٦ ؤصٞٗه للخضًض

***** 

ألو٫ مغة  ا بُجي وبحن ٧امل،لم ًدضر هظا ؤبض   ل٩لُىا، ي الظي ظغ  ؤصعي ما ال

ألو٫ مغة ؤقٗغ به ٨ًٟغ ٢بل ؤن ًجُب ٧إهه . ؤْهغ بإؾئلتي له ؤبًُ ٚحر ما

  الظي ًجب ٢ىله وماطا ًجب حجبه. ٣ًغع ما
 
وعاح  لم ًىٓغ في ُٖجي مباقغة

 :ب٣لم خبر ٦ىذ ٢ض ؤهضًخه بًاه في الٗام اإلاىهغم ىًخله

جغبُه ٖال٢ت  هى ػمُل للجمُ٘ ل٨ً ال ًىؾ٠ لم ٨ًً ؤله٤ ؤنض٢اجي،-

اٖخباعه  ىجٟا١ ٖام ٖلاؤخض ٌٗٝغ الؿبب ل٨ً هىا٥  ال .خمُمت بإخض  

ُ  . ؤ٣ًىهت صٞٗخىا ال٩ل ًهمذ . ا الخدُتال٩ل ًبدؿم ٖىض صزىله اإلاضعط مل٣

اوي وألاٞالم الجضًضة ىلِؿم٘ حٗل٣ُه ٖل ٪ هل ًطخ ي ال٩ل ًيخٓغ لحر . ألٚا
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  ىٖل
 
ىا بن ٧اهذ ه٨خت   الى٨خت التي ٢ُلذ لُٗٞغ

 
  ظُضة

 
هى مً  .ؤم سسُٟت

ؤٖخ٣ض ؤن  ألاؾاجظة في ؤي الخماؽ ؤو اؾخٟؿاع. يؿإ٫ ؤن ًمشلىا لضٌ

ٌؿخُُٗىن جىبُسه  ال ،قضًضي الهغامت مجهم ىخت، ألاؾاجظة ؤهٟؿهم

ً ججاوػه في اإلاغح ؤخُاه    حؿخد٤ ال٣ٗاب ا مجغص هىاث َٟىلُت المٗخبًر

ٟ  عص   ى٢ض جل٣ هٟؿها ألاٞٗا٫ ُىماخ الٟخُاث بما  نضعث ًٖ ؾىاه. ا لىا ٖىُ

ٗخبرهه قبد  ًخجىبىه جمام    ىؾخضعاظه بلاال ًجب الىٓغ بلُه وإما ًداولً  اا َو

ا ا زان  ألهه الًبضي حٗل٣  ، ولى مً باب ٌٞ الٛمىى وإػالت السخغ ؤي خىاع  

 ولى بالىٓغ. بإخض  

ا ٦هظا ؾإلخه بن ٧ان شسه   .ي ذ ؤها ألازغ ا ٞخىٟؿا ٖم٣ُ  ؾ٨ذ لُإزظ هٟؿ  

 
 
ً وخ٣ضهم ٞابدؿم ٢اثال  :ًشحر ٚحرة آلازٍغ

 الصسهُاث اإلا٣ُخت بُبٗها ال ىخت، ٚغاثب ًىؾ٠ يول٨ً هظه بخض-

ً،، حؿخُُ٘ ٦غهه ٞةطا خًغ وج٩لم  ججضًجهم ها٢محن قا٦حن مخظمٍغ

 وضخ٪ ػا٫ ٖبىؾهم وؤ٢بلىا ًخُلٗىن بلُه باقحن .

 لذ: لم ؤجمال٪ هٟسخي و٢

 هل لضً٪ ٖلُه مإزظ؟ ا بالخ٩ي مً ٢بل!و٧ل هظا لم ججضه ظضًغ  -

  بليّ  جغ٥ ال٣لم وهٓغ .ىبٗض هظا ؤلالخاح ل٨ىه و٢٘ واهخه هضمُذ 
 
٧إهه  مباقغة

ٝ  بلى اونل   :لى٣ُت ألاؾاؾُت في اٖترا

ل٨جي  ا لظل٪ لً ؤٖلجها آلان،٢ض جبضو ٚبُت جمام   لم ؤعص الخضًض ٖىه ألؾباب  -

ب  لم ٨ًً لي ٦ظ ً ًىم اإلاكغخت؟ ا.ا ظض  ل٪ جماؽ خمُم مٗه بال ٢ٍغ  ؤجظ٦ٍغ

ا في عاٚب   ابي وزغظذ صون ؤن ؤ٧لم ؤخض   الضعؽ ًىمها وبي ما ىل٣ض اهخه

٧إهه  ٦بحرة   ل٨ىه لخ٤ بي في الكإع بٗض مؿاٞت  ، ًم٨ً اإلاٛاصعة بإؾٕغ ما

، ا لُخدضر بلجدبٗجي زهُه    ٦خٟي وهٓغ بليَّ  ىاؾخى٢ٟجي ووي٘ ًضه ٖليَّ

 
 
 :زم ٢ا٫ بهضوء    بجضًت  مُىال
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 . وؾخدُا اؾدخإلم صاثم   ٧امل. ؤهذ جخإلم ًا-
ْ
اإلاعجؼة  واَلْب  وابِ٪  الجس٠

زم جغ٦جي  اٖخهغ ٦خٟي بُمىاه بكضة   مشلما ٞٗل اإلاؿُذ ٖىض ٢بر لٗاػع.

باصؤجه ؤها  بال هىا ٖىضما ؾإلخجي ٖما بي. بٗضها بإًام   ل٨جي لم ؤبِ٪  .ىومطخ

ض  بالخضًض ٧إوي ؤبدض لض ه، ال شخيء  مً  ًه ًٖ مٍؼ ا ل٨ىه لم ًخُغ١ ؤبض   ؤٖٞغ

غخه الؿازغ لؿاثغ  خضًض ألالم والب٩اء. لُىم اإلاكغخت وال ٖاص إلاؼاخه َو

ؾغها وخضها ٞغاح ًدضزجي ًٖ  ًشمً اهخمام. وال ألامىع ٧إهه ال ٨ًترر لكإن  

مكابهخه ألبي في  ىٞإَلٗخه ٖل ا،ومماعؾخه للغ٢و ؤخُاه   ىقٟٛه باإلاىؾ٣ُ

عخذ  ل٨جي لم ؤؾخٌٟ في ال٨الم. ؤزاع هظا ًٞىله بكضة  . ا اإلاًماعهظ

لب عئٍت بٌٗ ماهىاًتي لؤلصب والكٗغ ُٞؿ  ىؤَلٗه ٖل ٦خبخه ووٖضجه  غ َو

ل٣ض ، الًٟى٫ عبما ي الؿبب ُٞما ٞٗلخه بٗض طل٪ ؾى  ال ؤٖٝغ ما ٞٗل.ؤؤن 

 .مما ٦خبخه ؤهِذ  يء  ا بصخا مما ٦خبخه مصخىب  ؤُُٖخه قِئ  

لم  ا ٦خبخه!ل٣ض ٢غؤ قِئ  . ٧اصث جخٗثر في زُىها ى٢لبي خت حؿاب٣ذ ص٢اث

 
 
هظا ، ٦خبخه ٢ض ٢غؤه؟" يء  "ؤي شخ، وآلان هى ،٧امل   ىي  ؾًلمـ صٞاجغي ٢بال

خه.  ما ؤعصث مٗٞغ

  جإمالج٪ في ؾٟغ الغئٍا.-
ُ
 كغ لي مً ٢بل.ؤُُٖتها له م٘ الكٗغ الظي و

ٟ  ل٣ض ؤعجبه قٗغي ظض  ، اخؿى   ا الؿاثض ومبكغ   ا ًٖ ألاؾلىبا ووظضه مسخل

  زم ؤزبروي ؤن ما ؤصبي. بمؿخ٣بل  
 
ا ب٣غاءة ٢غؤه ًٖ ؾٟغ الغئٍا ظٗله قٛٞى

 : وؾإلجيى، الؿٟغ هٟؿه للمغة ألاول

ت في ٖم٣ها وإزاعتها للهضمت؟ بهه لِـ  ول٨ً مً ٦خب هظه السىاَغ اإلاَٟغ

  زُ٪ بالخإ٦ُض.

بُجي ٖلحها.وه٨ظا ٖٝغ ؤن لي ؤزخ   ُجي إلااطا ؤُُٖخه حؿإل ال ا ٢اعثت وم٨ٟغة ٚو

 ىٖىضما جُغ٢ىا للخضًض ًٖ اإلاىؾ٣ُ. ٩ًىن للهاظـ ٧ان ؤ٢غب ما. صٞتر٥ِ 

ا ما٦ض   ا ؤن ٌٗلمه ؤبي ٖٝؼ الٗىص،ٞىظئذ به ٌؿإلجي بن ٧ان مم٨ى   ،امجضص  

ت   بٗض ؤن ؤزبرث ؤبي  آلت مكابهت مً ٢بل. ىألهه لٗب ٖل ؤهه ؾِخٗلم بؿٖغ
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ل٣ض . ال٣ىاٖض التي ؾُيخهجاجها ىا ٖلفي ظغوبي لُخ٣ٟ ووا٤ٞ عجبذ بُجهما ل٣اء  

  ٗ الذ اإلا٣ضماث الالػمت للخٗاٝع بُجهما ختاهضمجا ؾَغ ايُغعث  ىا َو

ض   ٧ان  ولم ؤٖلم ؤهه ؾ٩ُىن هىا.، لضعؽاوم٩ان  لتر٦هما ٢بل جدضًض ؤو٫ مٖى

 ٧ل خا٫. ىًجب ؤن ؤجى٢٘ هظا ٖل

*** 

٧البدض ًٖ  ي بر ٦ ا ما ؾإُٞض مً هظه اإلاظ٦غاث اإلاٟهلت في ٦خابت عواًت  ًىم  

ش ألاصب  .هظا هى خلمي ألاهم الؼمً اإلا٣ٟىص. عواًت واخضة ال ًؼو٫ ؤزغها بخاٍع

٣اؽ ٖلحها وبها.   ٍو

*** 
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  ٦ىذ الُىم ٧ان صعؽ الٗىص الشاوي.
 
هظه اإلاغة ٞلم ؤٞخذ الباب بصُاب  مؿخٗضة

ؼة في الٗكُت بال٨ىِؿت ٦ٗاصتهما وع٣ٞت باإلاُبش اإلاجز٫. ا ق٨غ   ،ؤمي وجٍغ

. ال ول٨ً ؤًً طهب ٧امل؟، ؤيُغ لهى٘ ال٣هىة ال ىلىظىصها خت  ؤٖٝغ

ل٨ً ًبضو ؤن  ،واعجبا٥   زجل  ؾب٤ مً  ما ىْىيذ ؤوي ؾإحٛلب الُىم ٖل

هىا٥ ؤمام باب ق٣خىا خًغ طل٪ الُاعت اإلاضٖى  ألامغ ؤ٣ٖض مما جسُلذ.

 ى، ٧إهجي ؤعاه للمغة ألاول ًىؾ٠،
 
العجُب   طل٪ الىظه٧إهجي لم ؤقهض ٢بال

لُه جل٪ الاو٩ٗاؾاث الكمؿُت الكٗغ  ىاللىن الظهبي مخ٨ؿغ ٖل. ٖو

ٕ   .والغمىف في بضلخه الغماصًت  مخس٠   هاعب   ًبضو في الخ٣ُ٣ت بإ٦مله ٦كٗا

 ا.ًغجضي لها عبُت ٖى٤ ؤبض   التي ال

 ابدؿم و٢ا٫:

 !بىوؿىاع-

ب في طل٪ خت ما ٣ضان ؤها ؤٖىص لخل٪ الخالت اإلا٣ُخت مً ٞ ها ؤسجله؟ ىالٍٛغ

ض ٢ىله جدضًض   ما التر٦حز والهضٝ.  ،عبما نغث آلان ا وإلااطا ؤنٟه؟الظي ؤٍع

  ،جام   بٗض ؤؾبىٕ  
 
بػاء وظىصه اإلاغة  ؤنابجي مً صهكت   جٟؿحر ما ىٖل ٢اصعة
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ل٣ض ؤنابخجي . ؤٖٝغ آلان ٣ِٞ بضاهخه هى بضًهي ؤو ما لً ؤ٣ٖض ما اإلاايُت.

 
 
  خالت

 
لهضمت  هظا الجما٫ الظي لم مً الجمىص ال٣ٗلي  بزغ الخٗغى  ما٢خت

 ا ؤهه ًىظض في الخ٣ُ٣ت .ؤٖٝغ ؤبض  

 !ا ؤًتها الخم٣اءنمخ  هظا؟  ؤي ؾٟؿُت وؤي جدظل٤

 

 1491 هىفمبر 24

 
 
 ا لهظه الضعظت؟!٠ُ٦ ٩ًىن الجما٫ في  طاجه ماإلا

ا ٦ىذ ظىِى  ، بالًبِ ىلِـ ٖم ! ىؤنض١ ٠ُ٦ ٦ىذ بهظا الجهل ؤو الٗم ال

ْلمت الغخم زم جم بزغاظه وويٗه بىظه  ي ؾى  لم ًٟخذ ُٖيُه ولم ًَغ 

الىىع الظي  .البهغ ولى لبرهت   حٛصخي بهه الىىع اإلابهغ لضعظت   قمـ الٓهحرة.

ل ال٨الم. ىخًاء٫ وج٣ٟض اإلاٗجج  بػاءه قغوح الٟلؿٟت وظٍؼ

ؼعيالظي  بهه الًٟ ؤلالهي ت واإلاهُىٗت ًُ ال٨ما٫ و٢ض  .ب٩ل الٟىىن املستٖر

وظىصه ًٟؿغ اٖخىا١ . ػاثٟت   ىه مً قىاثب  ًضهى م ، لُدغ١ بىاعه ماىججل

٤ ل٣ُٗضة   ٍغ ت   جى٨غ آلالهت في هُئاث   ؤلٚا إلااطا ؤحٗغى ؤها املسلى٢ت  .بكٍغ

 ٠ُ٦ ًٟترى بي جدمله؟ ؟الٟاصحالٟاهُت لهظا الخإزحر 

خترا١  ب٣غبه لخدىاسض في ٖغوؽ وكُض لم تهغب عوحي مً الا  ...ىؤعاه ٞإجالشخ

 ٨خب مً ٢بل...ًُ 

 ٞلماطا ؤب٩ي؟، آًاث بكاعحي اإلاٟغخت ىؤولؤها ؤ٦خب  ها

  بلهي
ُ
 ض ب٩لمت  ِظ ُٗل لل٣ٗل واإلاى٤ُ وُ ٦م ًبلٜ ظمال٪ بن ٧ان هظا الجما٫ اإلا

ٌُ  مً ُٞ٪؟  ٗمي البهغ؟ ٦م ًبلٜ هىع٥ وقٗإ نيُٗخ٪ 

 
 
  هل زل٣خه  حؿبُدت

 
  ؤم لخجغبت البكغ؟ خُت

 
ؾٝى ؤعصصها  ،بن ٧ان حؿبُدت

 م٘ ٧ل هٟـ ، 
 
غ.ؤؾإ وإن ٧ان ججغبت  ل٪ ؤن جضزلجي ٞحها وجىجُجي مً الكٍغ

 .ٖٓمت زل٣ُخ٪.. ىؤؾبد٪ ٖل

 ،الكمـ وال٣مغ وال٩ىا٦ب ىٖل
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اح وألامُاع والشلىط ىٖل  ،الٍغ

ـ   اإلاُاه وألاشجاع ىٖل  ،خُت و٧ل هٟ

 ،٢لبي وؤٚىاعه وؾٗخه ىٖل

 ًىؾ٠. ًىؾ٠، ًىؾ٠، ىٖل

**** 

 ا بهضعها.٣  ىاث بٟغ نٟداث الضٞتر ويغباث ٢لبها ج٩اص جدضر ق٢امذ ؤِؾ 

ش ٢ض جى٠٢ وؤن ال٨خابت حؿخمغ في الا ً الخىاٍع وؿُاب صون الخٓذ ؤن جضٍو

ش     ؤٚمًذ ُٖىحها لتهضت مً هٟؿها، بٗض طل٪. جإٍع
 
 زم جهًذ وؾاعث خاُٞت

ت هُالهت جىظهذ. ىوإل ا،جدضر نىج   ٧ي ال ٞاع٢ها السٝى الظي جمل٨ها  ٚٞغ

ؤٚل٣ذ زلٟها  الٟغح!ؾخ٨كاٝ الظي ًضهى مً بٗض الخلم وجبض٫ بخىجغ الا 

وؤٖاصث  ال٨غسخي الهؼاػ ىالباب وؤياءث الىىع ألانٟغ الهاصت وظلؿذ ٖل

 ٞخذ الضٞتر لدؿخإه٠ ال٣غاءة.

**** 

٨ُت صزىلها الخغب. ىن آلان  ل٣ض ؤٖلىذ الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ بجهم ًخهاٖع

ض مً ألاؾباب  هظا ما ًدخاظه الٗالم بالًبِ.. مل٨ُت املخُِ ىٖل اإلاٍؼ

  ىؤي ب٣ٗت ؾخٟج ؛٣ِٞ ؾاا٫ ىًب٣. الٟىاء ىغة للخغب ختال٣اه
 
 ؟ؤوال

**** 

لىن . بُدىا ى٣ًبل الٟغح مٗه بل. لُضزل ىؤجىخ. ا زل٠ البابؤظضه مبدؿم  

بال٩اص قٗحراث ٢لُلت مً الظهب . لؿاوي و٢لبي ىالٗؿل بُٗيُه ٌؿُل ٖل

مُو ًا٢ت ال٣ خى٫ قٟخُه اإلاىٟغظخحن حصخي بةهماله الخال٢ت لُىمحن، هابخت

إلااطا  جٟاخت آصم وؤ٧اص ؤجإوه... ي ؤع . االبًُاء جدخًً ٖى٣ه ألا٦ثر بُاي  

 الخٟانُل؟ هؤحٗظب ب٩ل هظ

تي اإلاىاعب ؤعاه وؤؾمٗه. له الجم٘ بحن هظا البهاء  ى٠ُ٦ ًخإح ٖبر باب ٚٞغ

هى  وها. مً قخاث ٣ٖلي ىنىجه بط ٌٛجي ًظهب بما جب٣ وجل٪ اإلاىهبت؟
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ؼ . َىباها في خًىه. ًإزظهامؿٕغ في حٗلم جل٪ آلالت التي  و٢٘ ؤبي الٍٗؼ

جدذ ؾُىة جإزحره وهؼ٫ له ًٖ ٖىصه ألازحر مً نى٘ الجىهغي لُخضعب ٖلُه 

٧إه٪ ؤل٣ُذ به في  إلااطا جسلُذ آلان ٖجي ًا ٧امل؟ .ي ا ًٖ ؤٖىاصه ألازغ صوه  

٣ي زم ٞغعث هاعب     ا.ٍَغ
 
. االبىح ل٪ مشلما ٞٗلذ صاثم   ىٖل ولم ؤٖض ٢اصعة

مهب الخمم الؿاثلت مً  باجذ ؤوعاقي اإلاؿ٨ُىت هي. ال مد٣  ًمد٣جي الشج

  نضعي.
 
ظابي.جمام   نغث وخُضة   ا م٘ لظحي ٖو

**** 

ض مً ؾٟغ الغئٍا،  ىا٦خُٟذ بما ؤهجؼجه مىه خت لم ٌٗض بي مُل لخٟؿحر اإلاٍؼ

  آلان،
ُ
ا ؤن ؤججىبه لهٗىبت صخذ مغاع  عبما ؤبضؤ في وكُض ألاوكاص الظي ه

 خٟؿحر.الٟهم وال ىمدخىاه ٖل

في  ٖلبت  بلى إلاُبش بل اججه بلى اٞىجان ال٣هىة الظي قغبه الُىم لم ٌٗض 

ا بجضعان صوالبي!! لم ؤجسلو مً البن الظي المـ قٟخُه وجغ٦خه ملخه٣  

. بذ ؤقغب ال٣هىة ٧ل ًىم مىظ ؤؾبٕى الٟىجان الظي عخذ ؤ٢بله وؤعجج٠.

 .مجغص ٖبىع عاثدتها ًهِبجي باليكىة ٧إوي ؤقم عاثدت وظىصه

**** 

 الجبا٫ وال ي جمـ ؾى  زُىاجه ال ٧األعػ والجرظـ. خبُبي مٗلم بحن عبىة.

 ًدض؟ ٠ُ٦ ؤخضه في حجالي وهى ال ؟٠ُ٦ ؤهبِ به بليَّ ث. جُإ بال اإلاغجٟٗا

 ًىؾ٠ واخض؟! ي ٠ُ٦ ٣ً٘ ؾاثغ البكغ في الخب ولِـ هىا٥ ؾى 

  اؾم٪ نالة.
 
 ا.وجغهُم   ؤعصصها جالوة

 ظىػ٠ٍ. ظىػٍبي. ىؾاب.ً ًىؾ٠.

**** 

ض صعؽ ًىؾ٠؟بالبِذ ؤبض   ىجب٣ إلااطا ال-  ا في مٖى

ؤظلؿجي بجىاعه . ٧ل خا٫   ىنغث ؤب٩ي بؿهىلت ٖل. ٧اص ًب٨ُجي بدىى   ليَّ بهٓغ 

 ٢ا٫: مم٨ىت   ع٢ت   ىوبإ٢صخ وؤمؿ٪ بُضي،
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ضًً ًا-  هُالهت؟ ماطا جٍغ

  ال
 
ج٣ُٗذ  ىل٣ض اهٟجغث في الب٩اء خت. مً هٟسخي لخض الجىىن  ػلذ مٛخاْت

ٝ  ؤهٟاسخي  و خل٣ي ٞعجؼث ًٖ الى٤ُ بدغ ظاء صوعه لُدخًجي  .ٚو

مؿض ْهغي ب٨ٟه وهى حهضهضوي بهىجه الخاوي.  ٍو

ت  ...ؤنض١ ال اهضؤي... اهضؤي ًاخبِبتي...- لم ؤ٦ً ؤٖخ٣ض ؤوي بهظه الٗب٣ٍغ

 .ًم٨ً ؤن ؤضخ٪ مىِ٪  ال ،ؤها الؤضخ٪ مىِ٪ . حًٛبي.. ال وجل٪ البهحرة...

  ٦ىذ ؤهخٓغ مىِ٪ 
 
ت   زبر٥...ٞدؿب أل  بقاعة  ...قضًضة   ل٣ض خضر ٣ِٞ بؿٖغ

حن ماالٟغ١؟ ؤؾخُُ٘ جدضًض  ال جدبحن ًىؾ٠ مىظ... ال... ل٣ض عؤًخِ٪  ...ؤحٗٞغ

  ...ؾاٖت  
 
تي له ٧ل ًىم   ببِء   ى ًدىام٧ان زُاال  اجًُٟحن بلحه ٩٦إؽ   م٘ مٗٞغ

  ٧ل نباح  
 
  ه٣ُت

 
ًُ  ابط واخض   زم في جهاع   ،واخضة  بٌُٟ 

 
 هب بلُه لُمخلئ مغة

 واخ
 
لهظا ؤل٣ُذ بضوعي بذجغ  ل٣ض ٞاى ًىم خضًشه بلي بٗض اإلاكغخت، ...ضة

في ٧إؾه  ى... و٧اهذ هظه الى٣ُت ألاولؤُُٖخه صٞتر٥ِ . في هظه اإلاُاه.. ازخباع  

 ا ٠ُ٦ ؾُيخهي ٧ل هظا...ٖىضما جىؾُذ في ؤمغ الضعؽ لم ؤ٦ً مخ٣ُى   هى...

ض ٢غاءة جد مىظ ًىمحن َلب مجي اؾخٗاصة صٞتر٥ِ  لُل٪ لؿٟغ الغئٍا ألهه ًٍغ

 اٞخًاح ؤمغه، ى٧إهه ًسصخ ا،٦ما لم ؤعه مُل٣   ا ٚحر واز٤  بضا مخىجغ   ا.مجضص  

... ال  آآآه ًا هُالهت... .ؾِب٩ي لى ؤلدخذ ٖلُه مشلِ٪  ؤههؤق٪  ٦ىذ ؤٖٝغ

ؤعصث  ب٣ضع ما. ؤعا٦ما ٧املحن ومخالثمحن وظمُلحن.. ...ؤخض مشله لِؿخد٣ِ٪ 

ذ لخإ حٗلُم نٛاعه  ىؤخم٤ ًسصخ ٦يؿغ   ظُله...لهظا ؤن ًدضر ب٣ضع ما ؾاٞو

 
 
باجي. هٟؿه مً الىخضة. ىا ٖلالُحران بقٟا٢  ؾامخي ؤزغحي ٚو

، شخ لىًض٫ ٖ هظا ال؟ ماطا ٌٗجي بن َلب صٞتري  هل ج٣ى٫ ؤهه...- هظا ما يء 

لِؿذ هىا٥ . ال٨ىه ال ًدضزجي ؤبض   إلااطا ج٣ى٫ طل٪ ًا ٧امل؟ جإمله ؤهذ...

م طل٪؟٣ى٫ قِئ  ً إلااطا ال ٞغنت لظل٪ ل٨ً... ٧امل ؤقٗغ ؤوي ؾإظً  ا ٚع

 ج٣ل ؤهه... ال ٠٦ ًٖ ٢ى٫ طل٪، هىا...

ـ   ىلم ؤظؿغ ٖل  لي. لٟٔ ال٩لمت ٧إجها ؾخٛاصع ٞمي م٘ آزغ هٟ

t.me/qurssan



101 
 

ٟا٫ واإلاغجب٪  ا...ؤها لم ؤ٢ل قِئ   خبِبتي،- ؤؾخُُ٘ ٢غاءة وظهه املخمغ ٧اأَل

 ٦كٟذ ؤمغه، لى ؤلاؾاءة بليَّ  ى٧إهه ًسصخ بالظهب ؤمامي ٧لما جدضزىا ٖى٪،

  الٟىع. ىهي ؾظاظت مىه ل٨جي لً ؤٍعده ٖل
 
.ؤٖخ٣ض ؤوي  ؾإجإ٦ض مىه ؤوال

 . ٧ل خا٫   ىمخإ٦ض ٖل

داث ٧امل التي  هل جى٠٢ ٢لبي وؤها آلان مُخت؟ وإال ٠ُ٨ٞ اخخملذ جهٍغ

ده هى بالخب؟ ،لى خضر ،او٠ُ٦ ؤخخمل ًىم   الؿماء؟ ىجٝؼ بل مً  جهٍغ

بلهي ؤٖىط ب٪ مً اإلاىث آلان ؤو  ًا .مً ُٖيُه، قٟخُه ألاعوٕ، قٟخُه

ؤهاله... خاقا... ًىؾ٠ لِـ ... هىا٥ ٞغنت ؤو اخخما٫ ؤنو  لِـ! الجىىن 

غ١ للمسلى٢اث  مىي٘ امخال٥ لُخم هُله، ًىؾ٠ ٧الخُاة، ًدىاػ٫ ٍو

 هل ًم٨ً ؤن ٌكُٟجي؟ ًًً ٖلحها بالكٟاء. الًُٟٗت وال

ٟا٫، ذ الُىم ٧اأَل حٗىصث وجغ٦خه  لم ؤٞخذ الباب ٦ما جهاٚغث وجهٞغ

٣ت.  الىٓغ بلُه بٗض ٦الم ٧امل وما ؤخمله مً ًْ في مُله. ىلم ؤظغئ ٖل لٞغ

تي ؤعا٢ب ٧ل لٟخت   لم ًبدؿم ٦ٗاصجه وظلـ  ،وهٓغة   ازخبإث زل٠ باب ٚٞغ

هل ٧ان ًبدض ٖجي ... لآلن ال ؤنض١ ا ؤبي بُٗىحن مخ٣ٟضجحن جبدشان...مىخٓغ  

دؿاء٫ ًٖ ؾغ ازخٟاجي؟  ا ٧هل عؤًخه خ٣   ٍو
 
 ل٨جي ال ا؟اؾ٠ البا٫ مُغ٢

 ؤطٕع اإلاالث٨ت، ىج٩اء ٖلعؤؾ٪ الجضًغ باال ؤؾخد٤ ؤن جدجي مً ؤظلي عؤؾ٪،

 ٞلُهبجي الخؼن ؤل٠ مغة بن ٦ىذ ٢ض ؤخؼهخ٪.

ا ًٖ الخٓاهغ باإلاغح م٘ ؤبي الظي ا جمام  ٧ان ٖاظؼ   ا،لم ؤجدمل ؤن ؤعاه ٦ئِب  

 ال ىبغوحي خت إلالمذ شجاٖتي وؤمؿ٨ذ به مً جبض٫ وػَٛان. لم ًٟخه ما

 
 
تي مخىظهت  ؤبي ٢بل ؤن ؤظبن. ىبل حٛاصع ظؿضي وزغظذ مً ٚٞغ

ض قِئ   ،ظضًض   ؾإهؼ٫ لكغاء صٞتر   ؤبي،-  ا ألظلبه ل٪ معي؟ؤجٍغ

  واخضة   ؤط٦غ ما عؤًخه لشاهُت   الؤط٦غ بظابت ؤبي،
 
 بلُه، ٖىضما ازخُٟذ هٓغة

هما قٟخُه ٞجٗل ىالٟغح الظي اهٟلذ مً ؤؾغه بل طل٪ الٟغح بُٗيُه،

ؤًتها ألاعى الٟاهُت،ؤًتها الؿماء  م٩ان للك٪ هىا، ال ،جىٟغظان صون مضاعاة  
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مً ؤظلي  ...ا بٟغح  مبدؿم  ، ًخُل٘ .ًىؾ٠..، ًبدؿم لي ،بهه ًبدؿم لي البا٢ُت،

 ؤها!

 
 
ال هٟٗا٫  ؤؾٟل ؾلم بُدىا ؤظم٘ ؤظؼاجي اإلابٗثرة مً ٍٞغ الا و٢ٟذ ٍَى

ل ت الخىٟـ،ًخظ٦غ ٦ُُٟ ىنضعي خت ىوؤخاو٫ الؿُُغة ٖل ٢ضمي  ىٖو

هل ؾإ٠٢ هىا ٧أصم اإلاُغوص مً الٟغصوؽ  لخخى٢ٟا ًٖ الضوعان وال٣ٟؼ.

 
 
الهىاء الكخىي الباعص ـ ؤظمل  بهظا ط٦غوي ًٖ اإلاال٥ الظي ًدغؽ بُدىا؟ هاثُت

ؾإَلب مً ٧امل  هىا بإظاػة هه٠ الٗام.ببظل٪ الكخاء وطا٥ البرص ـ 

م٩ان ٌٗٝغ هى  ىغوظىا بلؤن ًخهاصٝ ز ىٖل نُدابي ٦ٗاصجه للسغوط،ا

 الُىم ٣ِٞ بذ ؤظغئ. هل ؤظغئ ؤن ؤَلب طل٪؟ بىظىصه ُٞه.

  ؤْىجي ٞلم طل٪ وم٘
 
غة، بهظه ٢بال

َ
ز
َ
 آالم في ؤهههغ ؤ٧اص ماضخي في ٦ىذ ألا

  الٛحر،
 
 ٦ىذ اإلاًُهضًً، ووظ٘ اإلاغضخى وؾ٣م ال٣ٟغاء ب٣ٟغ مٗظبت

ت الخ وعزاجي الصسهُت عاختي بؿغوع   أل٢اًٌ . وعزائها ِٗؿتبغاخت البكٍغ

ا ؤن لى  ؤقهغ   ؾخت مىظ اهدكغث الهُٗض ؤ٢اصخي في للخى بضؤث التي اإلاالٍع

 ُظلَّ  له ول٨غؾذ واهخمامي، حٗاَٟي مجم٘ ٖلى السُب طل٪ الؾخىلى ٣ِٞ

  ؤجغاظ٘ آلان ول٨جي. وصمىعي وهظوعي نالحي
 
 ألامغ ًهل خحن زُىة

اث  ألؾ٣ام بضيألا  الكٟاء بدلى٫  م٣اًًخه ًٖ ؤعجؼ ما لضي ناع. لؤلولٍى

ا ألامغ ؤن لى ٧لها، ألاعى   وخضه بُىؾ٠ الخطخُت ؤن لى... مم٨ى 
 
 هي مشال

 لً! ؤٞٗلها ٞلً... وألاسخى واإلاغى الٟىضخى مً الٗالم إله٣اط ألاوخض الؿبُل

  الٗالم بٟغنت ؾإيخي. به ؤيخي
 
 ٖلى ألهٟؿهم ٌٗثروا ؤن البكغ ٖلى: ٢اثلت

  ٤   .للسالم آزغ ٍَغ

ؼة مً ظؼء ألازغة هظه هل  في م٣هىص َبُعي ه٣و ؤجها ؤم الب٣اء؟ ٍٚغ

 آلان: "٦ىذ ٚغوعي  مً جطخ٪ ٧لها اإلاالث٨ت ؤن البض ؤلاوؿان؟ جهمُم

ً؟ ؤظل مً هٟؿه بظ٫ ٖلى ٢اصع آصمي هىا٥ ؤن جٓىحن  آلاصمي! آلازٍغ

ا ٧ان ٞٗلها اؾخُإ الظي ألاوخض  .الؿاطظت" ؤًتها بله 
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ا ًىؾ٠ باث   ٧ان لى ختى ؤ٦خبه ما ٧ل في مىظىص 
 
 !جغهُمت

 الظًً املجاهحن مٗاملت الٗكا١ ٌٗامل هللا ؤن ؤم اإلاظهب مٗاملت ؤها٫ هل

 خغط؟ ٖلحهم لِـ

                                                                            *** 

ا ألاػب٨ُت مؿغح في و٧امل ؤها باث وكاهض نباخ   .ألاعمجي الغ٢و ٞغ٢ت جضٍع

ا ؤدي ٨ًً لم ٣ه جماًؼ. بىٟسخي عؤًخه ؤزبروي، ٖىضما ماػخ   مً اإلاؿخمض ببًر

 ًىٓغ لم به، املخُُت الكٗغ ؾىصاء الى٣ُت ألاعمً عئوؽ ًٖ الٟغوؿُت ؤمه

 . هىا٥ ؤخض ال ٧إن ٢ِ اإلاخٟغظحن بلى
 
  مغة

 
  مىه ؤٞلخذ واخضة

 
  هٓغة

 
. بليَّ  زانت

ا ٣ًضع ال التي بابدؿامخه ؤ٣ٖبها ا ٘ؤؾخُُ وال ٦بدها، ٖلى ؤبض   الهمىص ؤبض 

 
 
ا ؤها ابدؿمذ. ؤمامها هاصثت  ً ا بجىاعي  ٧امل ب٣ي. ؤً ا نامخ   ٌك٤ٟ ٧إهه ؾا٦ى 

  امخضث التي  الهالت زضف مً
 
  وبِىه، بُجي  وانلت

 
 بىا ًدُِ ٖما بًاها ٖاػلت

 .وحجغ   بكغ   مً

ا ؤخ٨م ٠ُ٦  ُ ا ُٞه جىعَذ شخيء   ٖلى ٞى  ُ  ٢إ وختى عؤسخي ٢مت مً ٖاَٟ

 عوٖتها اؾخمضث ؤجها ؤم الخهمُم ظمُلت هي هل... بـاإلاال السخ٤ُ؟ ٢لبي

 إلاهاٝ به اعج٣ذ هامخه ؤم وممخ٘ ل٠ُُ الغ٢و جٟانُله؟ اخخًان مً

 جابىث ؤمام ع٢هه في ؤه٣ى ؤو ؤبهى ٧ان صاوص ؤًْ ؤن ال الؿِىماثُت؟ البضٕ

ذ لى. الٗهض ٣ت التهمخجي ُٞه ؤ٨ٞغ ما ؤمي ٖٞغ  ال ٚحي في ؾاصعة ؤها وها. بالهَغ

  ؤهىي 
 
ا مكاهضجه. جىبت  !بدُاحي ازخبرجه ًٞ وؤ٦مل ؤعوٕ ٧اهذ عا٢ه 

ب اهخهى ت   الخضٍع ، بؿٖغ  بلُىا ؤحى زم والىه٠، الؿاٖت ًخجاوػ  لم قضًضة 

ا  ً   ُٖىاه ؤعؾلذ الغماصًت، بضلخه مغجض
 
  ٢بلت

 
، بلى خاهُت  ًضيَّ  بلى ًضه ومض ُٖجيَّ

ا، لت ًضه مهاٞد   مجها جضب التي الغهُٟت ًضه الضاٞئت، ًضه ألاناب٘، ٍَى

 .و٦ٟى ًضه الٗالم، وفي عوحي وفي الٗىص في الخُاة

 مداولت ونٟه، ىؤًٞل اؾترظاٖه مئاث اإلاغاث ٖل ٠ُ٦ ؤصون ماخضر؟

هل ٦ىذ ؤزخلـ الىٓغ  الخض٣ًت و٢ض جىؾُىا ٧امل؟ ىهل ؾاع زالزدىا بل
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٘ ُٖجيّ  ضًه لعجؼي ًٖ ٞع ًٖ هُتي صزى٫  هل جدضر ٧امل   بلُه؟ لخظاثه ٍو

 ٧لُت آلا 
 
ؤن ؤجغ٥ له هى  ىإلا٣اومت ال٣ٟغ والجهل ٖل صاب وإوكاء ظمُٗت

غ  ا مً الخىؤمت الغوخُت بُيىا والتي الهل ابدؿم مخعجب   مداعبت اإلاغى؟ جخٞى

 
 
 إلا وؤزخه؟ بحن ؤر   ٖاصة

 
٤ وؤها اإلاٗغوٞت بُال٢ت  اطا ب٣ُذ نامخت َىا٫ الٍُغ

 اللؿان؟

ٝ   ها ب   ؤها ؤصون وخحي مً ٧ل خغ لٓامئت خض الدك٤٣ ا هٟسخي اظاص به مَغ

 بلُه:

ًسخاع مٗٓم الُلبت ال٩لُاث التي ًىدؿبىن بلحها وفي ؤطهاجهم به٣اط الٗالم  ال-

غ لهم اخخماالث ؤٖل ا ماهم ًسخاعون ٚالب   وجبضًله،  للٗمل بغواجب ؤ٦بر ىًٞى

دباهىن به ووْاث٠ ؤوظه، بت ، ؤو ما ًًٟله ألاهل ٍو وعبما ظاءث ٚع

 مدضص في طًل ألاؾباب. الصسو الٟٗلُت في امتهان ٖمل  

اإلادكاب٨خحن ٞى١  ًضّي  ى٧امل بِىما بهغه مشبذ ٖل ىا ٖل٧ان ًخدضر عص  

ً   حجغي، وظهه الظي ل٘ بلي  الخُ ىا وؾُىا وهىا ظغئث ٖلظلؿىا و٧امل ؤً

 .ا الكمـألو٫ مغة هىعه الؿاَ٘  مىاَد   ي ؤع 

٨خبه  ٣ًىله ٧ل ما ىفي مُلها ألاصبي بُه خؿحن وجغهى بل ىهُالهت جخإسخَّ - ٍو

ٖ  هي لضًيُت ٞاباإل٦باع والخ٣ضٌـ، ؤما ٢ىاٖاتها ؤو قُداتها  ٚحر  ،اطاجُت هى

 زايٗت إلاضعؾت آباثُت مٗغوٞت، ًم٨ى٪ ؤن حكغحي هٟؿ٪ ؤًٞل مجي .

٘   هٓغا بليَّ  ه مً طهجي، ٧ل ما ىبِىما جالشخ بخى٢ زغث ؤ ٠ُ٦ لم ؤٖض ؤط٦غ  ؤٖٞغ

 هٓغحي للم٣ضؾاث، ٖلي  مضعؾت َه خؿحن الى٣ضًت التي ال حٗتٝر باإلا٣ضؽ

 
 
إة هٓغجه اإلاباقغة ٞإنابخه البالصة والٟٕؼ جاع٧ ا ٢ُاصه بط لم ًدخمل ٣ٖلي َو

لم ؤ٦ً  ا.٨ٞغ   ا والًدمل هم   ا الا مبخهج  ٢لبي الظي اعجض للُٟىلت عا٢ه   ل٣لبي،

  ٝ  ،لىال... لىال ؤهه جضزل لُى٣ظوي ألهبـ بدغ
 
 : بغ٢ت  ابدؿم ٢اثال
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ل٨ً جسمُجها  ؤمغ ٖؿحر، ،وصون اؾخٗضاص   ،غءؤٖٝغ ؤن جلسُو ٢ىاٖاث اإلا-

مشلما زمىتها ؤها مً آعاث٪ ًٖ ؾٟغ  مً ؤلابضإ الىاجج ٖجها لِـ ٦ظل٪،

 بظل٪؟ ٞهل ؤز٣ل ٖلُِ٪  ،٦ىذ ؤجى١ إلاىا٢كتها مِٗ٪  الغئٍا،

 
 
  هؼػث عؤسخي هاُٞت

 
 ما ؾُلي طل٪ و٠ُ٦ ؾُيخهي هظا الُىم  العجُب! مىخٓغة

ً ؤن الؿب٘ ٦ىاجـ  ؤهِذ - ىص لِؿذ بال جٍغ التي جىظه لها ؤلاهظاعاث والٖى

ش ال٨ىِؿت اإلاظهبُت، ال٨ىِؿت ال٩ازىل٨ُُت  و٢ض زههِذ  مغاخل جاٍع

 هل لي ؤن ؤٖٝغ الؿبب؟ ،ي باإلصاهت ال٣هى 

وؤن  ،اا عصًئ  جُغح زمغ   ؤٖخ٣ض ؤهه بما ؤن الصجغة الجُضة ال بخمم، ا،خؿى  -

 ٌُ بن ،ؤؾىؤ زماع اإلاؿُدُت ٞال ق٪ ؤن ،ٞىن مً زماعهمغَ ْٗ ألاهبُاء ال٨ظبت 

ا ؤن لً ؤ٢بل ؤبض  . اهبش٣ذ مً شجغة ؤلا٧لحروؽ الغوماوي ،ظاػ هظا اليؿب

ٌُ  ج٣ام الخغوب اإلا٣ضؾت ؿٟ٪ ٞحها صم بكغي بُبُٗت الخا٫ باؾم التي 

ٌُ  ،اإلاؿُذ   ي كتر وؤن 
َ
 ٚحر مىظىص  باإلاى٤ُ وهى  غ ٞترة اإلاُهغ،هُ ٣ْ الٟٛغان وج

 
 
ًب الىاؽ بإبك٘ الىؾاثل وخغ٢هم وؤن ًخم حٗظ، ماصي بم٣ابل   ،ؤنال

  ٖ ـ   ي ًىظض ؾى  ؾاصي ال ا ًٖ بله  وؾلسهم صٞا ل٣ض  مٍغًت. في زُا٫ هٟ

اعج٨ب بابىاث وؤؾا٢ٟت عوما مً الجغاثم ما ًجٗل هخلغ ومىؾىلُجي 

٠ُ٦ ًدضر هظا بن ٧ان الغوح ال٣ضؽ  ؾاطظحن في َىع اللهى ال٣اسخي.

 
 
بلٛاء  ىبروحؿخاهذ ا٢خهغ ٖلٞٗله ال في خحن ؤن ما  في جل٪ ال٨ىِؿت؟ٖامال

ألظل ؤلاوؿان ولِـ ال٨ٗـ  َل ِٗ ٢ض ُظ  ُذ بْ وبما ؤن الؿَّ  ال٣ُىؽ وألاؾغاع،

مت التي حؿخإهل اللٗىت. ىٞما ٞٗلىه ال ًغق  ُب٤ًى ؤ٢ىله ال ما إلاغجبت الجٍغ

اًا ال٨ىاجـ الؿاب٣حن ؤو الخالُحن، ىبالًغوعة ٖل مً ٢لت  ٖليٞهم  ٖع

وعبما  جبٗه آبائهم صون ج٨ٟحر   ما اُدبٗى لباالة ؤلاصعا٥ ؤو الخٗهب ؤو الالم

غة   ً   .صون ظٍغ ا ٧الؿب٘ ؤحٗٝغ ؤن باب الىبىاث م٣ؿم ؾب٘ ؤ٢ؿام ؤً

قٗاع  ،الباب ٖلُه عمؼ الهلُب اإلا٣ٗٝى وباإلاىاؾبت ٦ىاجـ بالؿٟغ؟

ت  في ؤخض ؤ٢ؿامه والظي ًٟترى ؤهه ًمشل الخ٣بت الخالُت. ،الىاٍػ
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٘ خاظبُه مدؿاثال   :ٞع

 باب الىبىاث؟ هى ما-

 ٢ا٫ ٧امل:

ان،- هل  بهه باب اله٩ُل الغثِسخي في ٦ىِؿت الؿُضة الٗظعاء بضًغ الؿٍغ

مً ٣ًغب  ى٘ مىظ ماهظا الباب نُ  حٗٝغ واصي الىُغون بالصخغاء الٛغبُت؟

 وٍُ  ألال٠ ٖام  
َ
ش اإلاؿُدُت ٓ ً ؤن الغؾىم اإلاى٣ىقت ٖلُه جغمؼ إلاغاخل جاٍع

قي مً الغمىػ مغخلخان ٞدؿب بٗض والٗالم. جد٣٣ذ ٧ل الخ٣ب ٖلُه وبا

.  مغخلت الهلُب اإلا٣ٗٝى

- 
 
 :هىا ؤبغ١ زاَغ مٟاجئ بظهجي ٞؿإلخه ٢ل٣ت

- 
 
 هل ؤهذ... ٧ازىل٩ُي؟ ...مهال

 ججاهل ؾاالي و٢ا٫ صون ؤن جٟاع٢ه بؿمخه:

- 
 
  ابط

 
ت زالُت مً الًٟٗاث. لً ج٣بلي بال ٦ىِؿت  ؾماٍو

 ًخٗامل م٘ جسبُىا وؤن هللا ٧ل اإلاظاهب بها بظعة السالم، ٖخ٣ض ؤنؤ-

٢ض ٌٗخ٣ض ؤخض  الكضًض بدؿامذ ؤٖٓم ب٨شحر مً طا٥ الظي ه٣ابل به بًٗىا.

البؿُاء ؤن إلاؿه ألظؿاص ال٣ضٌؿحن وحكٟٗه بالٗظعاء ؾُمىده ؤًٞلُت 

ه ألظل شخ  بًماهه. ىال ًٟج ىلً ًسظ٫ هللا طل٪ البؿُِ خت ما، يء  ٖىض جًٖغ

والخهٝغ في خُاجه الُىمُت الغظل الظي ٌٗخ٣ض ؤن بًماهه باإلاؿُذ وخضه 

  ٘ هللا ال  ؾُسلو. ًًمً له السالم صون ؾغ اإلاٗمىصًت... له هى ما ٦خاب

  ًخهُضها لحهل٨ىا.
 
 ٧ل هظا الٗىاء في الخجؿض وألالم والهلب؟ اإلااطا ٧ان بط

م٘ الٗلم  لُيخ٣ي مىا في الجهاًت مً ًدب٘ ٦خِب ؤلاعقاصاث الصخُذ لُىجى؟

ُ   بوؿاهُتجىظض وؾُلت  ؤهه ال ا، م٘ ما للجؼم بمٗاوي جل٪ ؤلاعقاصاث ٢ُٗ

 ٢انغ بُبُٗخه ًمُل للك٪ في الك٪ هٟؿه! ىدىاه مً ٣ٖل  ُم 

ؤجىاو٫ ٞحها الجؿض والضم في ٦ىِؿت ؤبي  ؾإجظ٦غ هظا في ٧ل مغة  -

 إلااطا اهضهكخما؟ ٧اهً ٦ىِؿت ؤمي ال٩ازىل٨ُُت. يألاعزىط٦ؿُت وؤٖتٝر لض
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ألن ؤبي  في ؤحهما جم حٗمُضي، ؤٖٝغ ال وٗم ؤخًغ الهالة بال٨ىِؿخحن،

  "اإلاؿدىحر" الظي ال
 
 ا ظىهغٍ  ًجض ٞاع٢

 
ٌ بزباعي، جاع٧ ت ا بُجهما ٞع ا لي خٍغ

زخُاع التي ؤُٖاها لىٟؿه، ٞمً الىاصع ؤن ًتزوط ألاعمً مً زاعط الا 

 هاهُ٪ ًٖ زالٝ مظهبهم. ظيؿهم،

 ؾإله ٧امل:

 خمل مً ظالُخه.ؾدى٩اع املخا لُخ٣بل مً ؤظلها الا البض ؤهه ؤخبها خ٣   -

  نٗب ؤال ًدبها.-
ُ
حؿخُُ٘ ؤن ج٨غه ؤو  ال ث مً الك٣ٟت والخب،ضَّ ؤمي ٢

اًت الُٟىلت اإلاكغصة وحٗلُم  ا،حٗاصي ؤخض   ج٣طخي و٢تها بحن ظمُٗاث ٖع

ً. ىاإلاىؾ٣ُ ٖٝؼ البُاهى  في قبابه، ىا باإلاىؾ٧٣ُان ؤبي مٟخىه   لٛحر ال٣اصٍع

  ُ  ٣ٞض ٧اهذ ُم  ا،هى ما ظمٗهما مبضث
 
و٦سالتي  ٦جضحي ىلمىؾ٣ُل ٗلمت

ؾخمإ في خٟالث ؤًام آلاخاص بالىاصي ل٨ىه ٨ًخٟي آلان باال  بؿىعٍا، اإلاتزوظت

ٖلمخجي  ؤمي ظٗلخجي ؤٖٝؼ البُاهى مىظ اؾخُٗذ اؾخسضام ًضي، ألاعمجي.

 ٦ظل٪ الٛىاء ألاوعوبي ال٨الؾ٩ُي.

 
 
 :٣ٞلذ بترصص   ا،ونمذ ٧إهه جظ٦غ قِئ   ضخ٪ ٞجإة

 ماطا ًطخ٨٪؟-

 و٢لبها،٪ ظُض ؤه٪ وعزذ ظما٫ ؤم ا زم ٣ًى٫:ًىٓغ لي ؤبي مخجهض   ماا ٦شحر  -

ٞهى ٌٗخ٣ض ؤن اليؿاء ٚحر ؛ ل٨ً ؤعظى٥ الجخمؿ٪ بىهِب٪ مً ٣ٖلها

 ،ا لهاامتهان الُب، والُب هى اإلاهىت الىخُضة التي ًغاوي  مماعؾ   ى٢اصعاث ٖل

 ىت ؤبي الىخُضة.هظه هي َه 

 ا له؟هى الظي جغا٥ مماعؾ   ما وؤهذ؟-

بال بطا ٧ان ؾُض صعوَل ؤو  ىامتهان اإلاىؾ٣ُ ًيبػي ألخض   ال لُب.ا-

هل  ا باڤلىڤا.ًيبػي ألخض الٗمل بالغ٢و بال بطا ٧ان مشل ؤهَّ  وال مىحؿاعث.

ؤعصث  ٧امل ؤهجي ج٣ضمذ للٛىاء في ؤلاطاٖت ٢بل صزى٫ الجامٗت؟ ؤزبرج٪ ًا

ُٟتي. ىالخإ٦ض مً ؤن اإلاىؾ٣ُ لٗغبي ألوي ًذ بال٣ؿم اِٞ ل٣ض عُ  لً ج٩ىن ْو
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  ُ مما ًجٗل الٛىاء  هجلحز ببكغحي الكاخبت،بلى ؤلا ؤ٢غب  ا،ا ظض  ؤبضو ؤظىب

! ٠ُ٦ ٧ان اإلاؿخمٗىن لحروهجي وؤها ؤٚجي في الغاصًى؟ مجي، الٗغبي ٚحر م٣بى٫  

 ؤي خا٫. ىلؤلبض ٖل ىل٨جي لم ؤ٦ً ألجسٟ

 
 
 ا:٢لذ وؤها ؤطوب بقٟا٢

ىِذ بال٣ؿم ألاوعوبي.ٚىِذ باألعمىُت ؤو الٟغوؿُت لخِؿغ ألامغ ل لى-  ٪ ٚو

 -  ُ ؤها ؤخب باإلاهغي ُٞجب ؤن ؤٚجي  .امهغٍ   ال٨جي ؤعصث ؤن ؤ٧ىن مٛى

 ا لىٟسخي.ا ؤها ؤٚجي آلان ب٩ل اللٛاث اهخ٣ام  ؤلِـ ٦ظل٪؟ ٖمىم  ، باإلاهغي 

ئ    ، الؿالؾت ى٣ًخلجي بمىخه وهى ا،ًاعبي! ٦م بضا بٍغ
 
 مً ٢بل ؤن ًتراظ٘ زجال

ب ٧اٞت ؾهامه ٖلًجب ا ال تهىعه مُإَئ الغؤؽ، هظه  ىلؿماح له بخهٍى

  "ؤها ؤخب باإلاهغي"، الهىعة السالُت مً اإلاؿئىلُت،
 
! ًجب هظا لِـ ٖاصال

 ٌُ ؤًً  ؤٞئضة طواث الضم الخاع مشلي، ىٖل لمه ؤخض بما ًمشله مً زُغْٗ ؤن 

 ٧ان ًٟترى بي ؤن ؤزخٟي مً ؤمامه بىظهي اإلالتهب؟

ؼ الظي قٗغ بي ٞا٢ترح ؤنق٨غ   ب  ي مدل خلى  ىخت ىهخمصخ ا ألدي الٍٗؼ ٢ٍغ

  لكغاء بًٗها،
 
 :ٖل٤ هى ٢اثال

 هل ؾدخسههحن في ألاصب ؤم الٟلؿٟت؟ الكامُت. ي ؤخب الخلى ،ظُض-

حن، ما عبما!لحه٧-  ل٨ً الهضٝ اإلاغظى في الجهاًت هى لضي جهم مٗغفي للٟٖغ

  ٦خابت الغواًت.
 
  ٧لما ٢غؤث عواًت

 
٧لما جإ٦ضث ؤن ٦خابت ما ٌكبهها هى  ظُضة

 مىخي الخد٤٣ والكب٘. ىالىخُض ال٣اصع ٖل يءالصخ

عى زكُت الُحران لى ٖلى ألا ؤمؿ٨ذ بظعإ ٧امل ب٩لخا ًضي ٧إهجي ؤجشبذ به 

ؤن هظهب في ألاؾبٕى ال٣اصم إلاكاهضة ُٞلم  ىبِىما عاخا ًخ٣ٟان ٖل جغ٦خه،

  ٗ البُىث  ىعخذ ؤوػٕ جدُاحي ال٣لبُت اإلامخىت ٖل ا."ممىٕى الخب" م

 و  واإلاهابُذ وألاشجاع
 
  ألاعنٟت، وعصتها هي لي باؾمت

 
ؤعوٕ  ما ،مخىاَئت

  ا ماال٣اهغة. ؤٞهم جمام  
 
خه قٛٞى ُ  ٣ًهضه ٖىضما ًخمؿ٪ بمهٍغ ا ا واٖ

  ا،مسخاع  
 
ٞمهغ مذج ومؿخ٣غ للىاٞضًً  ا بإنل مىبخه َي بهابه،مدخٟٓ
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وال٣اهغة هي  ومهغب اإلاًُهضًً الساثٟحن، ،ولؿان   ولىن   مً ٧ل ٖغ١  

ها ألابه وها ًٟ.ؤوعقلُم الش٣اٞت وال ٓم خىى   ىهدً هؼوع قىاٖع ا وألٖا

ؾُاعاث  يمغؤ ي ًٟؿض هظه اللىخت اإلاشالُت ؾى  ال مُمئىحن. مخبر٦حن

ت وهي ججىب بُيىا ُم   الضوعٍاث ؤلاهجلحًز
 
 ي ال٣ل٤ والخىظـ وط٦غ  كُٗت

 الخغب ال٨ئِبت.

  نىث ٧امل   ىؤ٣ٞذ مً زىاَغي ٖل
 
 :٢اثال

بان في ؤزظ الخلى ، ل٣ض ونلىا- ًىظض لضحهم  للبِذ ؤم ؤ٧لها هىا؟ ي هل جٚغ

 م٩ان هاصت بالضازل.

  ٢ا٫ ًىؾ٠:

 زم ؾأزظ بًٗها معي مً ؤظل ؤهىف. ٞلىإ٧ل هىا،-

  ا:نمذ ٢لُال زم ؤعصٝ قاعص  

- 
 
ٖىضما  ،مىظ زالزت ؤٖىام   ؤٞهم ما ج٣ىلُىه ًٖ الغواًت ألهجي ازخبرجه مغة

 ىوؤزغها ٖل ى٣ٚحر ٨ٞغحي الخ٣لُضًت ًٖ اإلاىؾُ... خًغث ٖغيا باألوبغا

وؤخلم ؤن ؤهخج  ه بي جل٪ اللُلت،خٞٗل ػلذ ؤ٢كٗغ ٧لما جظ٦غث ما ال الىٟـ،

 ا.ًىم   اما ٌكبهه

 
 
 :خض٢ذ به ٦ما ؤقخهي ؾاثلت

 ؟ؤي ٖغى  -

بالالجُيُت وؤلخان  ىؤقٗاع مً الٗهىع الىؾُ ٦ىخاجت ٧اعمُىا بىعاها،-

 ي ٖلُه ؾى ٖمل مؿخ٣ل بظاجه ال جىُب٤  اإلاىؾ٣ُاع ألاإلااوي ٧اع٫ ؤوعٝ.

 ٢ىاٖضه هى.

- 
 
 ؾم؟ بهظا الا ٠ُ٦ لم ؤؾم٘ ٢بال

ً   ىٖل- ت ولً  ى٧اع٫ ؤوعٝ مدؿىب ٖل؛ األاعجر لً حؿمعي ؤً الش٣اٞت الىاٍػ

 
ُ
ه بخل٣اثُت  ، خلُٟت ٗغى مىؾ٣ُاه في صو٫  ح في ال٣اهغة  وه٨ظا ٞما جم ٖٞؼ

ٗ   ال ٣ِٞ ناع مً اإلاؿخدُل َغخه آلان. مىظ زالزت ؤٖىام   ا ؤن ؤٖخ٣ض َب
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ضي ٨ٞغ   ىٕ مىؾ٣ُؾما ًخه مؿب٣  مُٗىت ٢ض ٌٛحر ٢ىاٖاج٪ لخٍا  ا،ا ٞع

 
 
ض  ٞخخدىلي مشال ُت  مً مٍا هظا  في ن٠ الغؤؾمالُت. مداعبت  بلى ة للكُٖى

ٟ  ! سس٠ ٍ   ا الل٨ى٪ ؾخدملحن حٗاَ وبالخالي الش٣اٞت  ا م٘ الصسو،قٗىع

لً ج٩ىوي  ٖىاَٟ٪، ىالخايىت لهظا الصسو الظي جغ٥ بهمخه ٖل

 
 
َاإلاا خاػ  ؾخ٩ىهحن ٢ض جم جدُُض٥ِ  ألاخىا٫، جلخه في ؤؾىؤإلا٣ا مخدمؿت

 في ػمً الخغب. م٣بى٫   والخُاص ٚحر .وج٣ضًغ٥ِ  بعجابِ٪ 

ماطا  ظضًض؟ ج٣ىله ًجٗلجي ؤ٨ٞغ بك٩ل   ؤحٗٝغ ؤن ما ا؟ظض   ءوهل هظا سخي-

ا البض ؤن ؤؾخم٘ ًىم   ٖمضها ليكغ هظا الخُاص في ػمً الخغب بالظاث؟ لى

 .وؾُلت   ل٩اعمُىا بىعاها بإي

 .ا ألظلِ٪ عبما ؤؾخُُ٘ حسجُلها ًىم   لضي الىىجت السانت بها،-

  ٗ ٖال٢ت له بى٣اقىا ًٖ صوع  ال وظلؿذ ؤ٨ٞغ في ؤمغ   ي ا لكغاء الخلى طهبا م

 ا ؤي مشحر  حؿلل الؿاا٫ الخاٞه إلا٣ضمت اهخماماحي مجىب   الًٟ في البروباظىضا،

 مً هي ؤهىف؟! آزغ للًٟى٫:

 ؟ي ًبخإ لها الخلى  ىٞمً ج٩ىن خت ؤزذ له، الوؤٖٝغ ؤن  هى اؾم ٞخاة،

اث الكامُت، وعاح  جمىِذ ؤن ٩ًىن مً هىاة ال٣ُِ التي جدب الخلٍى

ٖىضما ٖاصا ؤزظث  الًٟى٫ ًخالٖب بي وؤها ظالؿت وخُضة باهخٓاعهما.

ت ٖلبلى الؤجُل٘  نذ ؤمامىا ؤَبا٢ىا اإلا٣ٗض الكاٚغ بِىما عُ  ىلٟاٞت اإلاىيٖى

 اؤن ؤزمً مً حجمها بن ٧اهذ ٦مُت ج٨ٟي شسه  خاولذ  الجاهؼة لؤل٧ل.

  واخض  
 
ت جلى ألازغ ٧ان هى ؾُٗض   ،ؤم ؤؾغة ٞغاح  ،ي ا زالي البا٫ ًل٣ي الُٞغ

ا بحن وظهه الظي ؤعوم الكب٘ مىه وبحن اللٟاٞت بهغي اإلالهٝى ًترصص خاثغ  

 الٛامًت التي ناعث ؤهم مً ؤؾغاع الغاًش الشالض باليؿبت لي.

ُ   ٧إهه ٢ا٫ ٧امل بؿغوع    :اا ظض  ًجض وظىمي مؿل

 ؟ اخؿ   ؤؾ٨ذ هللا لِ٪  ال؟ ًا هُالهت ل٪ نامخت ما-
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ُ   ما ي دضعث إلاؿخى اهؤنض١ ؤوي  ػلذ ال ال ٠ُ٦ ٦ىذ بهظا  ا،ؾإ٢ىله جال

 بخظا٫؟الا 

ؤط٦غ بن  ل٣ض ؾمٗخه في اإلاضعؾت مً ٢بل وال ؾم ؤهىف،اؤ٨ٞغ في ؤنل -

 .٧اهذ ناخبخه ؤعمىُت ؤم ٞغوؿُت

٘ ٧البر١ للخٗبحراث ٖلخُِذ ط ما ىلً ؤوسخ  .وظهه ىل٪ الخخاب٘ الؿَغ

في جل٪  ىهدكاء ًخجلٖاعم لخض الا  ؾغوع، صهكت، ٞهم، ق٪، صهكت

.   الُٛٔى ، ا بسالٝ الخب للمغة ألاولقِئ   بدؿامت الٍٗغًت التي جشحر فيَّ الا 

  ُ وعاٚبت لضعظت الجىىن في ٦ك٠ اللشام  ىع ي ُٚجؤه ا ل٩ل طي بصعا٥  ٧ان ظل

 ؤٖٝغ لَم  ال اهخمام و٦غم ًىؾ٠. ىالٛامًت الخاثؼة ٖلًٖ الصسهُت 

  ؟ث وظىخاه ٣ٖب طل٪اخمغَّ 
 
آزظ في ج٣لُب  ج٩لم وهى .ل٨ً هظا ػاصه ٞخىت

 :واضخت   َب٣ه بالكى٦ت الظهبُت بؿٗاصة   ي مدخى 

وهي  وناخبخه م٣ُمت بالك٣ت الىا٢ٗت ؤؾٟل ق٣خىا، اؾم ؤعمجي قاج٘، هى-

ا مهُدب   ل٪ اٖخضث ؤن ؤمغ بها ٧ل ًىم  لظ حؿخُُ٘ الىىم ٢بل ؤن جغاوي، ال

ٟا٫. ق٩ُىالجت... ػهىع،، ا ماقِئ   ٌ ؤزظؤخُاه   هي جدب ؤي هضًت ٧اأَل  ا جٞغ

ض ألوي ؤججىب  ؤٞٗل ما ،وج٨خٟي بإن ؤجىاو٫ مٗها الُٗام ؤي شخيء جٍغ

  بًٚابها ججىبي للمغى،
 
 ؤعاها ببِخىا صون ؤن ؤٞهم هظا صؤبي مىظ ٦ىذ َٟال

ا هي ، اخؿى  . ض٢ت  نلت ال٣غابت بُيىا ب ظاءث مهغ مىظ  ابىت ٖم ظضي،جدضًض 

كغون ٖام   ب الىخُض لها الباقي  ىا بلؾخت ٖو ؤْجها في  ؤبي.، ٢ُض الخُاة فيال٣ٍغ

 ألا٢ل. ىالؿبٗحن مً ٖمغها ٖل

بتي في اؾخٗاصة جل٪ اللخٓاث املخغظت،  لً ؤؾخُغص في هظه الىاخُت ل٣لت ٚع

٢ضعة الًٟ  يومض ضٖاًت الؿُاؾُتٖاصا للى٣اف بكإن اؾخٛال٫ الش٣اٞت لل

ُ  " الب٣اء ىٖل  ٦ما ًيبػي. "اه٣

حن م٘ باقي ؤٞغاص ؤؾغجىا، ٦غع ًىؾ٠ صٖىجىا،  :لخًىع الخٟل بٗض ؤؾبٖى
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 ٞهي ال عبما ججلـ ؤهىف بجاهب٪، ؾخ٩ىن م٣اٖض٦م في اله٠ ألامامي،- 

 .ؤقاع٥ ُٞه جٟىث ؤي خضر  

 
 
م   لي ؤها. ٧اهذ الجملت ألازحرة مىظهت بالىٓغ في  ىا ٖجي وعخذ ؤجلهَّ ابدؿمذ ٚع

اث َب٣ي وج٣لُبها، ٖىضها نغح ٧امل بإهه مً ألاعجر ؤن ؤبي ؾُدًغ  مدخٍى

هؼ عؤؾه  ا.بِىما ؾخمخى٘ ؤمي لٗضم مُلها العجُاص اإلاؿاعح ٖمىم   ب٩ل ؾغوع  

ُ  مخٟهم   ض اإلابًُ بدًىع زالزدىا،ا م٨خٟ  ؤها و٧امل وؤبي. ا بالٖى

ٞةطا به ًىٓغ  للبِذ ي ٧امل لكغاء خلى  جهٌ طل٪؟ ىجل ٠ُ٦ ؤن٠ ما آآآه،

وقٟخاه هه٠  ،مالم   بخىجغ   ،بخى١   ،بلهٟت  . ٦ما لم ًٟٗل مً ٢بل بليّ 

 وؤهٟاؾه جدؿاب٤ م٘ ؤهٟاسخي اإلابهىعة، ،مؿخٗو   وق٪ بىح   ىمٟخىخخحن ٖل

 ُٖجيَّ  ىمظًب بل ؤعؾلذ ُٖىاه ومًاث مً لهب  
 
غة  . زغظذ مً نضعه ٞػ

 
 
 ، هُالهت""ي لم ٣ًل ؾى  ،م٘ اؾمي خاع٢ت

ُ
ل٣ي بها زاعط ٧إن اؾمي ظمغة ؤ

ه    ٧اهذ ؤو٫ مغة ًى٣ُه، ًدتر١. ٧ي الظٞى
 
ُ  وؤو٫ مغة ؤزخبر ازخُاٞ ، اا نٞى

 ٞهل ٧اهذ جل٪ الجهاًت؟

ً   وبإع١ ما، ؤنابٗه ٞى١ الُاولت ل٣ض مضَّ  بن ٧ان  ،وصم   مً لخم   ًم٨ً ل٩اث

 ُا٢ت  ل٨جي قٗغث بها ٦، إلاـ عئوؽ ؤنابعي ٣ِٞ، وصم   ا مً لخم  خ٣  

  مغؾلت لهضعي،
 
 مً جغاب وؤعؾل هى ُٞه ؤهٟاؾه نضعي الظي ٧ان ٢بال

 آلان مً ازخباع الكغوٕ في الىظىص للمغة ألاولي، ىػلذ ؤعجج٠ بل وال. لُدُا

مغعث  هاثُت   ٢اصمت مً ٧ىا٦ب جضوع بمجغة   ىؤٚمٌ ُٖجي وؤؾخم٘ إلاىؾ٣ُ

 ىنابٗه ٖلوؤؾخُٗض للمغة ألال٠ طل٪ اإلالمـ أل  بها وؤها ؤهبِ لؤلعى،

ا بٗض ؤن ا وال قغ  ولً حٗٝغ ؾىء   ا،ٞؿاص   ي ؤنابعي التي لً جغ  ؤنابعي،

 جُهغث به.

*** 
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 الُىم ب٨ُذ بال٣ضاؽ .

 
 
لهلُب وؤٚبِ املجضلُت الىا٢ٟت ٖىض ٢ضمُه لؤلبض بلى ا ٦ىذ ؤنلي مخُلٗت

ً   ٦ما ؤصمجه ال ؤٖٝغ إلااطا ل٨ىجي، ال، زم جظ٦غث ًضًه ا ب٩ل هىاظسخي بعاص

 السكبت! ىجسُلذ ًضي ًىؾ٠ مؿمغجحن ٖل وؾىاهخي،

 ، ٧اص ألالم الظي صهمجي ملجغص جسُل ٖظابه ٣ًخلجي
 
وؤها  قه٣ذ مٟؼوٖت

 بلى اجُل٘ ٦ىذ ؤ عب ما ا ًاصاثم  . ؤخض١ باإلاهلىب
 
  لهلُب قا٦غة

 
م٘  زجلت

ا لم ؤجإلم ٦ما ًيبػي إلاً ًدب بػاء ٖظاب مً ل٨جي ؤبض   ،َُٟٟت   إلاؿت خؼن  

٦م  ٢اؾُت ٞاضخت! ت خبي ل٪ ًٓهغان آلان بهىعة  وها ي٠ٗ وجٟاه ًدبه،

 
 
ت  ىٞهل ؤعؾلخه لي ٣ِٞ خت في هٟسخي وفي م٣ضاع خبي ل٪، ٦ىذ مسضٖو

هىا٥ مً ًم٨ً بؿهىلت ؤن ًإزظ : ج٨ك٠ لي هٟسخي الطخلت؟ لخ٣ى٫ لي

 ؟ر،البضاًت والجهاًتحزمىيعي في ٢لب٪ ٞال ؤنبذ ؤها ألاو٫ وألا 

زضي صون ؤن ؤمل٪ لها  ىا٫ ٖلججه ي م٘ ويىح ال٨ٟغة عاخذ صمٕى السؼ 

 
 
  ا.يبُ

 
  ،ب٨ُذ مٗخظعة

 
 ًلىح لي ال٣ٟض ٣ٖاب  . زاثٟت

 
 ٢ض ؤججىبه بدُاحي ا ٖاصال

 لؿان خالي ًغصص م٘ الهالة: ناع طاتها،

  عب بن ؤخببخه ؤ٦ثر مما ًيبػي، ؾامدجي ًا-
 
  مى٪،بن قٟٛذ بُُٗخ٪ بضال

بل ؤهذ ٚحر ٠ُ٦ ؤنلخه، و٠ُ٦ ج٣ ؤٖٝغ البخت ٠ُ٦ ؤٖىى ًٖ هظا وال ال

 ال ل٨ً ؤعظى٥ ؤال حؿلبجي بًاه، خضوص ال٩امل خبىا املخضوص الىا٢و،امل

 حٗاملجي بما ؤؾخد٤ واعخمجي.

*** 
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 الختم الزابع
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ت الجهل الخام ؤًٞل ماثت مغة   ت ٢ض ًضٞ٘ ب٪ ؛ مً هه٠ اإلاٗٞغ هه٠ اإلاٗٞغ

 . لجىىن بلى ا

لكإع ألامحر خُض ًددسخي  ، في اإلا٣هى اإلا٣ابله٨ظا عاح هجُب ًا٦ض لىٟؿه

  وهى الكاي،
 
 ًؼصاص سسُ

 
ؤن  ىٖٝغ مً الهبي الٗامل باإلا٣ه .اا وزٞى

 ال ي وؤن ابيخه ال٨بر  ،ا بصخبت ٖىص  ؾُٟاهىؽ بُه هى الظي ًخجى٫ صاثم  ب

في ظىالتها  ي بىت الهٛغ ا الا إلاضعؾت بِىما جهُدب ألام صاثم  بلى اػالذ جظهب 

والظي ٌٗٝغ بىظىصه  ً الب٨غ ٧امل،ببٗض اه٣ُاٖها ًٖ الضعاؾت. ؤما الا 

ا ما ًسغط بصخبت ؤزخه الخلمُظة و٦شحر   ، ٞهى َالب ب٩لُت الُب،ىللمغة ألاول

 في ألاظاػاث .

 
 
ًغاها  عبماًىؾ٠ ًضزل بُتها و . ًىؾ٠ ػمُل ق٣ُ٣ها وجلمُظ ؤبحها ابط

ها ٗٞغ  ٞهل ًُ . مجي بلحهاًىؾ٠ ؤ٢غب . َو
َ
هل  ٌٗىُه البخت؟ ً هظا ال٣غب ؤم الّمِ ش

ها؟ ٌٗٝغ ٠ُ٦ هي و٠ُ٦ جخ٩لم وماطا جدب وج٨غه؟  ي هل جغ ، وهي هل ٌٗٞغ

 
َ
  ٗبر ٖىه الهُت؟ًىؾ٠ ؤم ح

  ٌؿإ٫ ًىؾ٠ ٖجها؟هل 
 
  ٠ُ٦ ناعث خُاجه ٞجإة

 
٣ًىله  ما ىٖل مخى٢ٟت

اصة الٗىص ىلى ؤهه عا٣ٞه في جل٪ اللُلت بل ًىؾ٠ ًٖ هُالهت؟  ما، بِذ ؤبحها إٖل

ت   ًتوؤ مهاصٞت   ًتؤ الظي ٧ان ؾ٨ُدكٟه؟  !ًلخ٣ه وؤي قام   سسٍغ

ت ؾالح الُحران اإلال٩ي ؛ ال٣ؿم ألاوعوبي بالغاصًى ًظٌ٘ ؤهباء الخغب باإلهجلحًز

ُاوي ٣ًه٠ بىٛاػي للمغة الٗاقغة، والُٟل٤ الشالزىن ًضاٞ٘ ًٖ  البًر

ت، ُاوي ًستر١ مجا٫ ؤإلااهُا الجىي ال الخضوص اإلاهٍغ جهما٥ الُحران البًر

 ُت.ألازحرة في الجبهت الؿىڤُُد

 ًُ 
 
  مىاه اإلامؿ٨ت ب٩ىب الكاي جغجج٠ عظٟت

 
 زُاله نىع   ىجخٗا٢ب ٖل. َُٟٟت

ٍىؾ٠ ٌٗٝؼ الٗىص ، و الجىضي ال٣خُلو  ًضه ىمخىاٞغة جتراوح بحن الضماء ٖل

 
 
 و  صوي ال٣ىابل، ىٖل وهُالهت حؿخم٘ بلُه مىدكُت

 
 ٍىؾ٠ مًغط في صمه بضال

٘  ؤٖم ىاهخ٣لذ الغظٟت مً ًضه بل مً الجىضي ؤلاهجلحزي.  ىب٣لبه ٖل ٤ مىي
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، هالخه بم٩اهُت الكغ السُٟت في هٟؿه، بزغ انُىإ زُاله للمكهض ألازحر

هل ًم٨ً ؟ هظه الهىعة ٖلىعئٍت ؤخب ؤنض٢اثه  ى٠ُ٦ واجخه ال٣ضعة ٖل

هل هىا٥  ؤن ٣ًٟض هُالهت؟ ىؤن ًًٟل جالشخي ًىؾ٠ مً الىظىص ٖل

 
 
٣لهذ مٗضجه م٘ جىامي ال٨ٟغة بغؤؾه ج  ؤن ٣ًٟض هُالهت؟اخخما٫ ؤنال

 
 
 ا.٧اصث جٌُٟ بما قغبه مً قاي ٢ُئ   ىبالخمٌ خت ممخلئت

  ٖ خه بٗض ؤن ؤٖاص ٚؿل ًضه بلى  ي ؤو . ا ًغوم الهغبجهٌ مؿغ بِخه و٢هض ٚٞغ

ؤزغط مً مالبؿه البُا٢ت التي ؤزظها . للخإ٦ض مً ػوا٫ ؤزغ الضم زالر مغاث  

ُُت بٟغاقه.  مً زاصم ال٨ىِؿت واهضؽ بحن ألٚا

 .عبذ الٗالم ٧له وزؿغ هٟؿه وؿان لىماطا ًيخٟ٘ ؤلا

ض ؤن ًب٩ي؟   إلااطا ًٍغ
ُ
 ؟ ع له ؤن ًغاها باإلا٣ام ألاو٫ ّضِ إلااطا ٢

ُ
ع لُىؾ٠ ؤن ّضِ إلااطا ٢

وظىص  ىلضًه ٖل مً صلُل   ما. لهظه ال٩أبت م٣ٗى٫   مً ؾبب   ما ٩ًىن نض٣ًه؟

 
َ
 جل٪ اإلاإؾاة التي ج
ُ
 س

 
ًٖ هظا البرص اإلامٌ الظي  ىبن حٛاضخ. هٟؿها ب٣ٗله ِ

٤ هى الىىمًُ  هبت  ىا ٖلق٨غ  . لم بجؿضه وطل٪ ألالم بمٗضجه ٞالخل ألاٞو

  الىىم.

*** 

 هظه اإلاغة؟ بماطا خلمِذ  اجهطخي ًاخبِبتي،! ىاثؤِؾ ! ىاثؤِؾ -

 خض٢ذ ؤِؾ 
 
ت ٧إهما  ىاث بٟاصًت مضهىقت وصاعث بُٗىحها في ؤهداء الٛٞغ

ء ومؤلث بها ألامغ ٞحها و٢ض باجذ الكمـ في ٦بض الؿما ىجدؿاء٫ ٠ُ٦ اهخه

 ؤقٗتها اإلا٩ان.

ًَ  ل٣ض همذ!- بضو ؤهجي لم ؤؾخُ٘ الهمىص   ٣ِ ظئذ هىا باألمـ لل٣غاءة ٍو
 
 ٓت

 
 
ال  في الكُِ والهظًان. ؤي خلم   ًٟى١ ٢غؤجه  ما ا.ل٨جي لم ؤخلم مجضص   .ٍَى

 !ج٩لمي ًٞىلي. ل٣ض ؤزغِث . اخؿى  -

ِذ ، ٞاصًت-  ؤي ؤعمً في خُاج٪؟ هل ٖٞغ
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هل . ػمُالحي ٦ظل٪ يوإخض، ڤخىاع ٧اهذ ؤعمىُتغ ؤؾخاطحي للبُاهى في ال٩ىوِؿ -

 ا ًٖ ألاعمً؟قِئ   جدىي مظ٦غاث ظضجِ٪ 

 والبابا ٦حرلـ. الىبااثوؾٟغ الغئٍا وباب  و٧اعمُىا بىعاها، ا ًٖ ألاعمً،قِئ  -

 البابا ٦حرلـ الؿاصؽ؟!-

حن مً هى ًىؾ٠؟ ٖىضما ٧ان  ؤبىها مُىا اإلاخىخض. ، وٗم- هى َبِب  هل حٗٞغ

 عجر.ألا  ىؤعمجي ٖل

خه؟-  هل ًٟترى بي مٗٞغ

بتها و٢ض جمل٨ها الترصص، ىبل ىاث بدحرة  جُلٗذ ؤِؾ   :زم ٢الذ بىظىم   ٢ٍغ

ت شخي ًٟترى بإخض   ال. ال- ال ؤٖٝغ إلاا جغ٦خه  مما وعص بهظا الضٞتر. ء  مٗٞغ

 
 
ا ٌكبه لم ؤ٢غؤ ٢ِ قِئ  ختى.   بهظا اإلا٩ان ؾهل ال٨ك٠ صون اإلاٟخاحؤنال

ُ   .حٛجي وجدتر١  ل٣ض ٧اهذ. هظا ج٨خب  ا ٞإ٢ى٫:ؾإؾخسضم حٗبحرها شسه

٠ُ٦ لم جدتٝر ظضحي ال٨خابت وا٦خٟذ ب٨خابت التراهُم لل٨ىِؿت؟  بكاعتها.

ض ؤن ؤٖٝغ ٧ل شخ   يء  ؤٍع
 
ً هظا الصسو  ًٖ ألاعمً في ألاعبُٗيُاث ٖامت ٖو

 ٞمً ؤًً ؤبضؤ؟ ا،جدضًض  

ضًً مً مٗلىماث ٢بل ؤن  ىٖل ؾدبضؤًً بٗمل بدض  - ؤلاهترهذ ٖما جٍغ

وهىا٥ الىىاصي ألاعمىُت لى  صي ؤص١ اإلاهاصع التي ًجب اللجىء بلحها.جدض

  قهاصاث   ؤعصِث 
 
هل . مً جل٪ الخ٣بت وإن ٦ىذ ؤق٪ في وظىص ؤخُاء   ،خُت

آزغ ما ٦ىذ ؤجى٢ٗه ؤن جضوع جل٪  هظا الخض؟ ىا بلجإزغث باإلاظ٦غاث خ٣  

 اإلاظ٦غاث خى٫ ٚغام زالتي في نباها!

بت ملخت في جغ٦ُبتى. ظُىاث ألاصب في  ألا٢ل وظىص ىبجها جشبذ لي ٖل- لضي ٚع

هُالهت لظل٪  ىؤخ٣ض ٣ِٞ ٖل ٦خابخه. يَّ ٨ٞغة ٖما ًيبػي ٖل ىال٨خابت صون ؤصو

ؤوعا٢ها ، آزغ وهىا٥ ؤمغ   نٟداتها. ىؤول فى ؤلالهام املجاوي الظي ناصٞخه

بلى ؾإيُغ للٗىصة  ؤخخاط لئلَإل ٖلحها.. وصٞاجغها  التي ؤزظها ؤبي مً هىا

 ٢اصمت.  ِذ في ؤو٫ ؤظاػة  لبا
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*** 

ا  بالهُضلُت. اإلاخى٢٘ٓهىع هجُب ٚحر والؿغوع لؤبضي وؿُم الضهكت  اههٞغ

  ٗ بخه في الظهاب م ًُ  ى٣هبلى ما و٢ض ؤٖلً هجُب ٚع  ظضًض ال 
ْ
ٓغ ؤن ٣ًابال خَ ي

 ُٞه ًىؾ٠ ؤو مغاص بالهضٞت.

٢بل ؤن حكغح لي ؤؾباب ٖؼوٞ٪ ًٖ م٣ابلت ًىؾ٠ ومغاص اللُلت لضي ما -

٨ُت.، زبر٥ بهؤ  ل٣ض الخد٣ذ بال٩لُت ؤلا٧لحًر

ؤٖاص ال٨الم ٧إهما ٌسجله . مً صخت ؾمٗه خض١  هجُب بهاخبه ٚحر واز٤  

 :بصخُٟت  

٨ُت-  جل٪ التي ؤوكإها خبِب ظغظـ؟ بمهمكت؟ الخد٣ذ بال٩لُت الا٧لحًر

 إلااطا؟!

٨ُت.ًم٨ً ألي ٧ان الا مطخ٪. ا بك٩ل  جبضو مهضوم  - ل٣ض  لخدا١ باإل٧لحًر

ها ؤهذصاثم   ؤعصُث  ض مً الخٗلم ومىٗخجي ْغوفي التي حٗٞغ ل٨ً الضعاؾت ، ا اإلاٍؼ

 
 
٨ُت لِؿذ ٣ِٞ مجاهُت ، وال باإل٧لحًر  حكتٍر الخًىع َىا٫ ؤًام ألاؾبٕى

غه ؤي صعاؾت   ال ل٨جها جدُذ مً الٗلم ما  ي، ؤزغ  جٞى
 
مً . ٧اللٛت ال٣بُُت مشال

 
ُ
ً  ىا ٖلرهبِ ْظ اإلاشحر للشجل ؤن جىضزغ لٛخىا ألانلُت التي ؤ ب الضواٍو جغ٦ها بخٍٗغ

ش ال٨ىِؿت اإلامخض أللٟي ٖام   الخ٩ىمُت، هظا ٖضا  ماطا حٗٝغ ٖىه؟ ،وجاٍع

  ٗ في عؤَي ؤن مىهج ال٩لُت  ا.الضعاؾت اإلاض٣٢ت الٗم٣ُت لل٨خاب اإلا٣ضؽ َب

٨ُت ًجب حٗمُمه ٖل  ؤال ًشحر ٚحرج٪ ما الكٗب ال٣بُي بإ٦مله. ىؤلا٧لحًر

  ّ بِىما هم  لٛتهم ومىؾ٣ُاهم وجغاثهم ىلٖ ًدغم ٖلُه ألاعمً مً خٟا

جهم   ؟مد٩ىم ٖلحهم بالكخاث مىُٟحن مً َو
َ
 ْو و٧اهىا ؤ

َ
هههاع في باال  ىل

 
 
بِىما ظظوعها اإلاخإنلت في ، ا ٖلحها لخِؿحر خُاتهمالكٗىب التي خلىا يُٞى

 
ُ
 بالصها مىظ آالٝ الؿىحن ال ج
ْ
ت الخ٣ُ٣ُت لىا.ظ ًجب  ٧ي ُٞىا خمُت خٟٔ الهٍى

 
 
  اؤن ه٩ىن ؤ٢باَ

 
ا ؤوال   .وؤزحر 
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 ل٨ً ا لها ؤًما ج٣ضًغ،ا بدماؾخ٪ وم٣ضع  ؤٖتٝر ل٪ ًا وؿُم ؤوي مخإزغ ظض  -

 .ؤعظى٥ ؤن جىهذ بليّ ، ؤعظى٥

  هٓغ وؿُم له ب٣ل٤  
 
  :ؾاثال

 ماطا خضر؟ هجُب؟ ماطا ب٪ ًا-

  فى هٟؿهحؿاء٫ . وظه هجُب وايُغب غَّ َم ْخ اِ 
 
؛ ٖما ًجب ؤن ٣ًهه ؤوال

ت   ٖاًىه ؤم...؟خاصر بَال١ الىاع الظي   ٢بل ؤن ًجبن: خؿم ؤمغه و٢ا٫ بؿٖغ

- 
 
 ال ٧ان ًٟترى بي الخ٣ضم لها للؼواط ل٨جي ؤحجمذ لؿبب  . ؤها ؤخب ٞخاة

٢ض . حٗخمل في هٟسخي ق٩ى٥   ًم٨ىجي ؤن ؤٞٗل آلان بؿبب وال، ٌٗلمه بال هللا

 
 
ا ًٖ بؾ٣اَها مً ل٨جي ٖاظؼ جمام  ، مجي ومدٌ زُا٫   ج٩ىن خما٢ت

 خؿابي.

  ؤها ال-
 
 .ؤٞهم ٞٗال

ٌُ  بازخهاع  -  الٗىص. ىٗلم ًىؾ٠ الٗٝؼ ٖلقضًض هي ابىت الغظل الظي 

ٝ   ىوهل ًغضخ-  للٗىص؟ اإلا٣ضؽ بمهاهغة ٖاػ

  ؤهذ لم جٟهم.-
 
  .ابهه لِـ ٖاٞػ

 
ؤهذ . هى عظل مخِؿغ ًخسظ ٖٝؼ الٗىص هىاًت

.جبخٗض جمام   ا ما ؤقٗغ ؤن هىا٥ قِئ   جيؤه ىؤزصخ ا ًٖ الك٤ اإلاهم في اإلاىيٕى

 بح
َ
 ألا٢ل مً ظهخه. ىٖل ،والٟخاةِ  ن ًىؾ٠

 و٠ُ٦ اؾخيخجذ هظا باهلل ٖلُ٪؟-

ٌ   بهه بخؿاؽ   ًم٨ىجي ؤن ؤقغح ل٪ هظا. ال- ا وال ًم٨ً ججاهله في جمام   ٚام

ٗ  هٟؿه.  الى٢ذ وعاح ًىؾ٠  ىا باإلا٣هؤجظ٦غ جل٪ اللُلت التي ظلؿىا ٞحها م

 بُ عْ ا ًدب.ؤهه  خُجها بكبه ٣ًحن   ؤصع٦ُذ  ؟"ظٟىه ٖلم الٛؼ٫ " ٌٛجي
ْ
طل٪  ِ

٣ت خضًشه ًٖ صعؽ الٗىص وخغنه ٖلُه. هىا٥ ال٨شحر مما هجهله ًٖ  بٍُغ

 ؤهذ لم جَغ . ًدبها ًم٨ً ؤن ًغاها وال ال زم، بهه خضؽ وخؿب. خُاة ًىؾ٠

 هُالهت ٞلً جٟهم.
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ٗ   ؤهذ تهظي ًا هجُب.- هل وؿِذ ؤن  ا.جهى٘ مً اٞتراياج٪ السُالُت وا٢

 اثٟتهم؟ًتزوظىن مً زاعط َ ألاعمً ال

ً   ههج٢ض ًيخهج  ًىؾ٠ هٟؿه اؾخصىاء لهظه ال٣اٖضة،- تزوط ؤً ا مً ؤبُه ٍو

 ٚحر ؤعمىُت. ٞخاة  

جسبر ًىؾ٠  إلااطا ال الى٣اف. ي ا ب٨ٟغج٪ لضعظت اوٗضام ظضو جبضو مهىوؾ  -

ذ بل بىدُه ا يمٗلمه السام وؤن ٧اهً ال٨ىِؿت عشر ل٪ بخض ىؤه٪ حٗٞغ

ً   ؤًتها،ال حٗلمه ؤه٪ ع  عص ٞٗله؟ ي للؼواط لتر   ا باليؿبت ل٪.٧إن ألامغ لِـ ظض

لم  ٣ِٞ ؤن ؤؾخُُ٘ جمشُل الالمباالة اإلاُلىبت. ىؤجمج بإؽ. ال ا.خؿى  -

 اللُلت؟ ؤهٟظ هظه السُت؟ ىمت ًا وؿُم. ؤٖهض٥ بهظا اإلا٨غ 

٘  ، هجُب ًىؾ٠ اللُلت ًا ي ٠ُ٦ ؾتر - للضعاؾت هظه  هل وؿِذ ؤهه مى٣ُ

 ألاًام؟

اعجه  ىلى ؤهجي مٗخاص ٖل- بي مً  ا مالً جسمً ؤبض   ببِخه لؼعجه آلان واهتهُذ.ٍػ

 .ايُغاب  

ا هلل خمض   ٞاضر. يُغاب مخجؿض في مالمد٪ بك٩ل  الا . في هظا ؤهذ مسُئ-

 في صواٞٗ٪. َبُعي وإال ق٪َّ  ج٣ابله بك٩ل   ىخت اهخْٓغ  جؼوعه ببِخه. ؤه٪ ال

 هجُب؟ هل جدضزذ بلحها ًا

ا و٢ا٫ َالٗه نض٣ًه مك٣ٟ   ا.ُ  بضا ٧إن ؤلاظابت جاإلاه وهى حهؼ عؤؾه هاٞ

 :ما اؾخُإ مً ل٠ُ   ىبإ٢صخ

الظي ٢ض جًخي به مً ؤظل  ماى ؤٖج ٦م جبلٜ ؤهمُت هظا ألامغ باليؿبت ل٪؟-

 الٟىػ بها؟

ًضاه مخ٩ىعجان في ، عاح هجُب ًغم٣ه بُٗىحن ؾاهمخحن و٢ض جمل٨ه السغؽ

 ، وقٟخاه مىُب٣خان حكىج  
 مً الهمذ ٢بل ؤن ًجُب بهىث   مغ ٢غن 

 ٨خىم باعص: م
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 ، لى ؤجها جدبه-
 
لً ؤخخمل وظىصه في خُاحي . خُِذ ما لً ؤؾخُُ٘ عئٍخه زاهُت

 .ؾإجؼوظها لى ؤهه هى مً ًدبها صون ؤن جضعي  ل٨ً، بٗضثظ  

جسخاع هظا  ؤٖٝغ ؤه٪ ال ؤي ؤه٪ في ٧ل ألاخىا٫ مؿخٗض للخطخُت بُىؾ٠.-

 ال٥ ٖىضي ًاما ؤٚ. ؤجمال٪ هٟسخي مً الخؼن م٘ طل٪ ل٨جي ال بملء بعاصج٪،

جساط ا ىٖل اؤْىجي ٢اصع   ال! هظا ٧له ىما ؤ٢سخ. وما ؤخب ًىؾ٠ بليّ . هجُب

هظه  ٞخاة   ًتؤ ؤجسُل ؤن جدىػ  وال ىا اإلا٩اهت ألاولنض٢اجي صاثم  . أل ممازل ٢غاع  

 ألاهمُت في هٓغي.

٣خل الجىضًحن في ٧اٞت الجغاثض مفي الُىمحن الخالُحن بدض هجُب ًٖ زبر 

  .ي صون ظضو  ول٨ً الٗغبُت وألاظىبُت
َ
طل٪ وؤزاع ي٣ُه ٞغاح ًلًٗ  هُ ًَّ َم ؤ

٣هه بدُاصًت  . اليكغ والخٗخُم ىالغ٢ابت ٖل  ؤعاص ؤن ًظ٦غ ٚحره الخاصر ٍو

خدى٫  ىخت  ٖام ال ًسهه وخضه. خضر  بلى ٣ًٟض بَاعه قضًض السهىنُت ٍو

 
ُ
خىعٍ بإمغهما بك٩ل   ىَل٣ذ ٖلحهما ٣ِٞ ختآلان ًبضو ٧إن الىاع ؤ  ًغاهما ٍو

ُ  ما ز  ا لؤلبض! م ًظ٦غهما جال

 ب  ا ومؿخِٗظ ٗظب  مغ ببِذ هُالهت ٧الٗاصة في الهباح ُم  
 
بلى  ا عئٍتها مخىظهت

ٖمله خُض ٖٝغ ؤن خغ٦ت الخى٣الث الجضًضة بىػاعة بلى زم طهب ، إلاضعؾتا

ُت للٗمل بمهلخت الغي هىا٥.بلى مألاقٛا٫ ٢ض ؤعؾلخه  ت اإلاىٞى  ضًٍغ

 
 
ٞاإلائاث  اٖخ٣ض اإلا٣ضؽ ٖبض اإلاؿُذ،ه٨ظا  مً الؿماء، ٧اهذ جل٪ بقاعة

ت بلبالٟٗل ٢ض هجغوا صوعهم في ال٣اهغة وؤلا  اٝ هغب   ىؾ٨ىضٍع ا مً ألاٍع

ُاهُا في نض  ىألازباع جخىال ال٣ه٠ اإلاخىامي مً ٢ىاث املخىع. ًٖ ٞكل بٍغ

عومُل . لؤلزباع ؾخ٣اء  ا ـبطاٖت بغلحن وباَعبلى الىاؽ ٌؿخمٗىن آلان . ألاإلاان

 
 
ت في جضهىع  وال باث ؤؾُىعة  .هُبت ؤلاهجلحًز

  ال. اؾخ٩ىن هىا٥ آمى  -
 
 جهض١ طل٪ الهغاء بكإن ظٗل ال٣اهغة مضًىت

 
 
، ؾب٤ وه٣ٌ هخلغ مٗاهضجه م٘ الؿىڤُِذ ٖخضاء ٖلحها،ًخم الا  ال مٟخىخت

٤  زم ؤن اإلاان وألاؾلخت ال ُاهُت في الصخغاء بال ًٖ ٍَغ جهل للجُىف البًر
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ـ  ٞما الظي ؾُصىحهم ًٖ ص٦ها  وال٣اهغة،ال٣ُاعاث ال٣اصمت مً ٢ىاة الؿَى

 
 
 ا؟ص٧

ٌؿحرة  مىظ ٞترة   يّ ؤلم حكغ ٖل؟ زم... ماطا ؾإٞٗل هىا٥ وخضي٨ً، ول-

 بالؼواط؟

 مى٘ ه٣له لى ٠َُٟ ٧إن والضه ًمل٪ جإظُل ؤو ا بإي ؤمل  ٧ان ًدكبض مظٖىع  

ٗ   قاء ؤو ا٢خى٘ بىظاهت الؿبب. ًوالخ٣ُ٣ت ؤن الغظل ٧ان ٢اَ ؛ ا في ؤمٍغ

ً  ، م٣غ ٖمله الجضًض ىهه لً ٌٛاصع م٘ ابىه بلؤولهما ؤ حؿمذ له  ٞهى لِـ بؿ

ٝ   في م٩ان   بخُٛحر ٖاصاجه وؤصخابه والبضء مً الهٟغ  ؤما ألامغ ، له ٚحر مإلى

 
 
ً   ى ختالشاوي ٞهى ؤن مكغوٕ الؼواط باث آلان ماظال مالثم  ٌؿخ٣غ في مؿ٨

  ،ًل٤ُ بخإؾِـ ٖاثلت  
ُ
بطا  بال، املجهى٫  ىؾغ بلٞال ًم٨ىه ازخُاٝ بىاث ألا

باث بالهُٗض يٚحر عؤًه وعضخي بالؼواط مً بخض بط ؤن اإلاماوٗت مً ؛ ال٣ٍغ

 .ىبػاء ؤوانغ ال٣غب ىظاهب ؤهل الٟخاة خُجها ؾدخالشخ

ؤقٗغ ؤن هىا٥ ٢غاع  ...وؤ٢ى٫  يبل ؤجماص ل٨جي ؤٖخ٣ض ؤه٪ لً حٛحر عؤً٪،-

ض  ال، بإؽ ل٨ى٪ ػاهض في بَالعي ٖلُه، ال، مؿخدب في ٢لب٪ مىظ ػمً ؤٍع

ت شخ  ا ؤزبروي.ا جمام  ومغجاخ   اٖىضما ج٩ىن واز٣   ٢بل ؤواهه، يء  مٗٞغ

 
 
ًجض هىا٥ البضًل  ىؾُهُدب بباوي مٗه لسضمخه خت الخالي؟ ما ابط

 اإلاىاؾب الظي ٌؿمذ بٗىصة الساصم لؿُضه بال٣اهغة.

 -  ٗ  مً هاٞلت ال٣ى٫ َب
 
  ا ؤن البضًل اإلاىاؾب ًجب ؤن ٩ًىن عظال

 
مهما  ال امغؤة

 .ث في الؿ٦ًبر 

 ا.ه٨ظا عصص ؤبىه مدظع   

  ٗ غاء في الٗالم،لى ٌٗلم الغظل ٦م بذ مىُ و٠ُ٦  ا يض ٧ل نىٝى ؤلٚا

 .ا بال بػائهاناعث خىاسخي مىاج  

ٗ   ؤمغ  - هظع ٢مذ بىظعه مىظ ػمً  ا ٢بل ؤن جىٟظ الى٣ل،ؤزحر ؤوص ؤن هٟٗله م

ه،  ٞهَ  ولم ؤٞو
َّ
 صخبخجي للخس٠ٟ مىه؟ ال
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لم ًُلب الغظل مىه ؛ ا مً ٚغابت الُلبؤبُه مخىظؿ  بلى عها هجُب 

 ٞلماطا هظه اإلاغة؟ ؾُما في حؿضًض الىظوع ، وال مهاخبخه ألي م٩ان  

 ي ا ؾى ؾإ٢ىم باؾدئجاع الؿُاعة والؿاث٤ ولً جٟٗل قِئ   ج٣ل٤ ه٨ظا، ال-

 الغ٧ىب معي في الظهاب والٗىصة.

 م٣ضؽ؟ ؤًً ؾىظهب ًا-

ب   واصي الىُغون،- ه؟ ج٣ٍغ ٤ الصخغاوي بحن ال٣اهغة ا بمىخه٠ الُؤحٗٞغ ٍغ

ت.وؤلا  سها  عبما ال حٗٝغ طل٪ ل٨ً جىظض هىا٥ زالزت ؤصًغة   ؾ٨ىضٍع ًغظ٘ جاٍع

 لبضء اهدكاع الغهبىت في مهغ.

  ٗ ال٨غاماث  مىه الغاهب العجُب طو ا ٌٗٝغ واصي الىُغون،ؤلم ًإِث َب

إب ٣هفي  هى ماى   ها م٣ابلخه في ال٣ُٓت؟ ىوالظي لم ًغه بال في الخلم ٍو  ٍَغ

 !هظا وؤي جُه   وؤي عجب   ؤي نضٞت   للمغة الشالشت،

ٗ   ا ؤم ؤنَّ ؾُٗٝغ بن ٧ان ملٗىه   ىومت ما  هدى   ىا للسحر ٖل٧ل ألاقُاء حٗمل م

 ما. في جهاًت  

اعجٟٗذ صعظت خغاعة الجهاع صون ؤن  ،بضؤ الغبُ٘ ٌٗلً ًٖ ٢ضومه بصجل  

  ا،بغوصة اللُل جمام   ىجسخٟ
 
الؿماء  ىٖل لم حٗض الُٛىم اإلا٨ٟهغة مؿُُغة

 و  الكخاء. ىل٣ض اهخه، وجسلذ ًٖ مىيٗها ألقٗت الكمـ
 
 بهظا اخخٟاال

ُ٘ الىَّ  اؽ باقا ؤن ج٣ىم عخلت هُلُت دَّ اإلاىؾم البهُج ٢غع ناخب اإلا٣ام الٞغ

ت، ىمً عوى الٟغط وخت ُه ًٖ الجىىص  ال٣ىاَغ السحًر ٚغيها التٞر

ُاهُحن اإلاهابحن ؤو الىا٢هحن، ٠ُٟ مكا١ الخغب ا في جسوطل٪ بؾهام   البًر

 مً ؤظل الضًمى٢غاَُت . ال٣اؾُت ًٖ املخاعبحن ببؿالت  

ً  ؛ حعجب هجُب مً ؤمٍغ
 
 مً الخىا٢ًاث اإلاطخ٨ت في صًباظت السبر ؤوال

ت والتي ججٗل الجِل املخخل للبالص مداعب   ا في ؾبُل الضًمى٢غاَُت وخٍغ

ُ   ؤلاوؿاهُت،  اؽ الظي ًااػع ٖلى  دَّ ا مً شجاٖت الىَّ وزاه
 
باث في خ٨م  اا ظِك

ً هٟؿه مً اهخ٣ام الخ٨م املخىعي  لى٠ُ٨ٞ ًإمً ٖ، اإلاٛلىب بىٓغ ال٨شحًر
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 ىل٨ً لً ًضهكه ؤن ٌؿخُُ٘ الخٗامل م٘ ألاإلاان مت جم٨ً مً البالص؟ ىمت

ض ؤ٢ل خب   صزلىا ال٣اهغة، ا للخُاة مً خ٩ىمت ِٞصخي ولً ج٩ىن خ٩ىمت الٞى

 
 
 .الٟغوؿُت مشال

، خخٟاء به ٢بل الؿٟغ٣ٞغع ألاو٫ الا  ،ه٣ل هجُب مغاص ووؿُم ب٣غاع ٖٝغ

 مغاص بسُخه بلحهم: ىم٣هاهم ألازحر ظلؿىا وؤٞطخ ىٖل

اؽ في مؿٗاه دَّ ل٣ض ٢غعث الُب٣ت املسملُت الخا٦مت للبالص مىاٞؿت الىَّ -

ُه ًٖ الخلٟاء اإلاؿا٦حن. ل   ٖلُه ج٣غع ب٢امت خٟل   بىاء   للتٞر ؾذي  ٦بحر بخمٍى

ٗ  ومجهم ؤبي  مً الباقىاث وألامغاء، وبدًىع نٟىة الٟىاهحن املخلُحن  ا،َب

دىا وب٣اءها. ٞهل  وبٌٗ ألاظاهب مجهم لدؿلُت الًباٍ الظًً هضًً لهم بدٍغ

 جدبان ؤن جدًغا هظا الخضر اإلاشحر؟

  ا:٢ا٫ وؿُم مترصص  

غة؟- خ٪ اإلاٍغ مً اإلاى٣ُي ؤن جىداػ لجاهب الخلٟاء  هل لي ؤن ؤؾإ٫ ُٞم سسٍغ

ت التي حؿهخضٝ ٢ىم٪ ٖل  ا؟ٞلماطا جبضو ٚايب   ا،ى  يض الىاٍػ

 
 
  ضخ٪ مغاص ضخ٨ت

 
  مبخىعة

 
 ٢بل ؤن ٣ًى٫: ٖهبُت

ت زم ؤخاعبهم  ىخت ،اما٢خ   ،وؤًٖض الخلٟاء ا،ؤبض   الؿذ ٚايب  - ػوا٫ الىاٍػ

الُت والغؤؾمالُت. ىخت ُه الخغبي  ؾ٣ٍى ؤلامبًر اإلاك٩لت ج٨مً في ؤن التٞر

لجىحهاث للًباٍ ٞالخٟالث التي جخ٩ل٠ مئاث ا؛ هٟؿه َب٣ي ألبٗض الخضوص

ت، بِىما ٣ٞغاء الجىىص الظًً  اإلاىخمحن للُب٣ت ألاعؾخ٣غاَُت والبرظىاٍػ

وماطا ًٖ الجىىص  بال الىهِب  اإلاخىاي٘، ىن ًخٗغيىن للسُغ ألا٦بر ال ًىال

حن؟ محن؟ اإلاهٍغ ؤال ٌٗاوهىن الجِل  ؤال ٌكاع٧ىن في هظه الخغب مٚغ

ُاوي ُط٦غ لهم مُل٣   ال؟ البًر ٞجلهم مً ٣ٞغاء  ه هظه،ا في مؿإلت التٞر

  ا ؤوالٟالخحن الظًً لم ًخل٣ىا في خُاتهم ق٨غ  
 
 .م٩اٞإة

 
 
 ا و٢ا٫: جُل٘ بلُه هجُب مٛخاْ

- 
 
ض خًىع الخٟل؟ ابط  إلااطا جٍغ
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ا ًا نض٣ًي،- ا صًلحًز ل٣ض  ـ نىث ؤخالم قبابي اإلاب٨غ،٢الها بالٟغوؿُت !صًلحًز

ًبضو  ٟالتهم.في خ ي خًغث ٣ِٞ إلاؿاهضة الخلٟاء ولً حٛجي في مهغ ؾى 

ش  ا ل٨ً الل٨م الؿبب جاٞه   ًم٨ً ؤن ؤٞىث ٞغنت ؾماٖها بما لىا مً جاٍع

ض مى٨م ؤن جإجىا خت ا وؾإزبر ا جمام  ؤ٧ىن وخُض   ال ىمكتر٥! ؾإخًغ وؤٍع

  ً ٌ ؤبض   ا،ًىؾ٠ ؤً ا .لً ًٞغ  ا ؾمإ صًلحًز

ل٩ل مً  ى٧اهذ جل٪ اإلاغة ألاول ٢غع هجُب ؤن ًدؿم ألامغ في جل٪ اللُلت.

 هُلُت بالؼمال٪، بازغة   ىؤو٫ مغة ًسخلٟان بل .يء  ب ووؿُم في ٧ل شخهجُ

ُاهُحن لضعظت قم عاثدت ال٩ىلىهُا  ًدخ٩ان ًٖ ٢غب بالجىىص والًباٍ البًر

ان مجىضاث ًغ٢هً ٖل التي ًًٗىجها، ؤوٛام ٞغ٢ت ٚغبُت حٗٝؼ الجاػ  ىًٍغ

جهً.  و٢ض بضون الهُاث ٧إجهً آمىاث بَى

 ٧اهذ هىا٥ ٢ىة مً البىلِـ 
 
ج٣ىم  ،للخإمحن ىٖىض اإلاغسخ اإلاهغي مغابًت

بتها مً ال٣اصمحن بُبُٗت الخا٫ بط ؤن  اوهم لِؿىا ٦ثر   ،بخٟخِل مً ًشحر ٍع

ل الخٟل.   ؤٚلبهم ممً ٢امىا بخمٍى
 
ا بحن ؤٞغاص البىلِـ ٧ان الخىجغ مكتر٧

ا١ الشالزت، ىضما َه  ،ي ٨ٞال الجماٖخحن لم جخى٢٘ ألازغ  والٞغ   مَّ ٖو
 
 يابِ

لت ًٖ  وبمغاٞٗت   ٖتراى بدضة  مغاص لال  ي كهم اهبر مهغي بخٟخِ ٍَى

ىن بًٗهم البٌٗ والتي ال ت التي ٌٗامل بها اإلاهٍغ ًدخاظىن مٗها  الٗىهٍغ

٧اص الًابِ اإلاؿئى٫ ًبُل بمغاص لىال ؤهه جغصص  مٗاملتهم، يءلِسخ مدخل   ىبل

ت    ىبل ججاه مٓهغه الىاز٤ ألاه٤ُ زم جغاظ٘ بال٩امل ٖىضما ؤقاع وؿُم بؿٖغ

ٖاًً الًابِ الضٖىاث  ًٖ هظا اإلاى٠٢. ىالض مغاص الظي صٖاهم ولً ًغضخو 

  :يؿُماٖترايه ل مغاص يبِىما ًضزلىن ؤبض زم جغ٦هم.

ًهِب٪ الهل٘ وحؿدىجض  ىا ختلم هغج٨ب ظغم   إلااطا لجإث الؾم ؤبي؟-

 بم٩اهخه.

 ًُ ًخى٠٢ ًٖ الؿحر  وهى ،وهى ؤمغ هاصع الخضور ،وؿُم خى٣ه س٠ِ لم 

 لُجُبه:
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- 
 
ُ    هدً هىا بالٟٗل بًٟل ؤبُ٪ مهما ؤه٨غث طل٪ ؤو لم ٌعجب٪،ؤوال ا لم زاه

ت والا  ٨ًً اإلاى٠٢ بداظت   هدً  يُهاص،ل٩ل جل٪ السُابت ًٖ الٗىهٍغ

ٟدكىه؟ بهجلحزي، بمدٟل   ىا مىه ٍو  الجىىص ؤلاهجلحز؟ ٞمً جخى٢٘ ؤن ًخسٞى

ا هىا ؤو ًٟجغ لى ؤن ؤخضهم ٢غع ؤن ٌٛخا٫ شسه   ألامغاء والباقىاث؟

ا ا ؾ٩ُىن لبازغة ٞٛالب  ا  ا، ل٣ض ٧ان ٣ًىم بٗمله ٞدؿب.مهغٍ   قاب 

٧اص هجُب ًخضزل  ا،عص   جمل٪ ال٤ًُ مً مغاص الظي لم ًجض ما ًخٟىه به

ا بهم ا لخس٠ُٟ الخىجغ ٖىضما باٚتهم نىث ًىؾ٠ مً زلٟهم ناثد  ماػخ  

 ؤن ًيخٓغوه.

 الخٟخىا ٌؿخ٣بلىن عابٗهم الظي ؤ٢بل ٖلحهم باؾم  
 
 ا.ِئ   مًا مدخٟال

 ؤلِـ ٦ظل٪؟ لم ٣ًم الًابِ بالساعط بخٟخِك٪، صٖجي ؤزمً ًا ًىؾ٠،-

ٖ   ٧ان مغاص هى الؿاثل بىبرة   ؤظا٫ ًىؾ٠ بهغه  ا مً الدؿلُم،جدمل هى

  بُجهم بضهكت  
 
  :٢اثال

 هل ٣ًىمىن بالخٟخِل هىا؟-

 
 
ٟ  ضخ٪ وؿُم زابُ . ًمُل ٖىه ال ىالٟت ىا بلوو٠٢ هجُب قازه   ا ب٠٨  ا ٦

 آلان ٣ِٞ ؤٖٝغ هظا. ا ؤن ؤ٦غهه،بض  لً ؤؾخُُ٘ ؤ

ت    :ل٨ً مغاص ٢ا٫ بؿٖغ

 ؤجدمل مٗ٪ الجىاػ الٟغوسخي؟ جى٢ٗذ هظا،- 

  ِ وهى ٌٛل في اللٗب،بِ ا ٦مً يُ ابدؿم ًىؾ٠ مدغظ   
 
 تهضلذ ٦خٟاه ٢لُال

 مغاص بظل٪ الهمذ مٗخبر   ىٞا٦خٟ ولم ًجب،
 
مه.  ى ٖلا بًاه صلُال  صخت ٖػ

  ٗ ىت بظو١  ا لل٣اٖت اإلاًاءة واج٣ضمىا م ع٤ُ٢، خُض عنذ اإلاىاثض  إلاٍؼ

، لحها با٢اث الىعص والكمٕى واهدكغ السضم ببزاتهم  اإلاؿخضًغة البًُاء ٖو

واخدكضث ألا٢ضام الغا٢هت والىظىه الىعصًت  مً  البًُاء مً ظغوبي،

ًم٨جهم الخغ٦ت م٨خٟحن  بِىما ظلـ الىا٢هىن الظًً ال ٍٞغ الخغ٦ت،

ذ ه باإلاكاهضة وجىاو٫ الكغاب. حن باألعبُت ؤو بٚى جُب بمىٓغ ؤولئ٪ اإلالٟٞى
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ٗ   يلخًىع و٢ض عؤٖلى اهضم  الظًً ٣ٞضوا بٌٗ ؤَغاٞهم، ا ٞحهم ظمُ

 
َّ
ذ الظي زل ٤. ىٟه وعاءه ٖلالجٍغ ت الٍُغ ولم ٌؿخُ٘ مى٘ هٟؿه مً  ٢اٖع

 ٞدو وظىههم ٧ل بً٘ ص٢اث٤ للخإ٦ض مً ٖضم وظىص ظىضًه بُجهم،

ا بال٣ل٤ والخىظـ ٤ صاثم  ا مً طل٪ الخدى٫ في بخؿاؾه الؿابمخعجب  

ٗ   ىفي وظىصهم بل والىٟىع   ا.طل٪ الكٗىع بالك٣ٟت والظهب م

ٍ   ىالخُت ٖل ى٧ان جإزحر اإلاىؾ٣ُ ان ماًىؾ٠ ٞىع عاح ًاصي بٌٗ  ا، ؾٖغ

املجىضاث  يٞما ٧ان مً بخض ،بالٛت   ا بمٟغصه ول٨ً بإها٢ت  الخغ٧اث عا٢ه  

 الىا٢ٟاث بُٗض  
 
ؤظابها باإلاىا٣ٞت  ٢هها.مىه ؤن ًغا ا بال ؤن ٢هضجه َالبت

  ُ ت خاه  ا بإهداء ال٣اٖت.ا صاثغ  وانُدبها عا٢ه   ا عؤؾه في جإصب  باإلهجلحًز

  ،الظًً ظلؿا باؾترزاء   ،هٓغ مغاص لهاخبُه
 
 :٢اثال

ًجب ؤن  ٦ُىؾ٠، لً جدُٓا بٗغوى   هل ؾخجلؿان للٟغظت ٣ِٞ؟-

 جخ٣ضما ؤهخما للٟخُاث.

 ا:ا واظم  ٢ا٫ هجُب قاعص  

ل٨ً إلااطا  ا،ٌؿخُُ٘ الغ٢و ؤؾاؾ   ٦الها ال .هيخٓغ ؤي ٖغوى   ال ج٣ل٤، ال -

 بلُلُان مٗ٪؟ لم جإِث 

هي لً  لُلُان مخىخضة م٘ مباصئها ؤ٦ثر مجي وال حٗاوي مً يٟٗاحي الهٛحرة،-

 
 
  جدًغ خٟال

 
ًًم الُب٣ت الىُٟٗت الٟاؾضة لدؿخم٘ ألؾاَحن الًٟ  ممازال

  البرظىاػي،
 
ا ًؼا٫ ٖال٣   ؤها ٞإٖتٝر بما ال ؤما .لظل٪ لم ؤزبرها بالخٟل ؤنال

عبما  ؤعا٦ما ُٞما بٗض. ا.جمام   جخم جى٣ُتهاالؿاطط لم  بي مً قىاثب مً ماضخيَّ 

ا ٞال  يهجخذ في ججىُض بخض هاالء الٟخُاث للضٞإ ًٖ ٢ًُت البرولُخاٍع

 
 
  ج٩ىن اللُلت مًُٗت

 
 للى٢ذ. جامت

ؤن  ىجُب بإسخالخٔ ه املجىضاث. يوجغ٦هما لِكٕغ في الغ٢و بضوعه م٘ بخض 

ًىؾ٠ باؾماث هاضخاث بالبهجت، جإمل في وظه  ىالٟخُاث عخً ًخٗا٢بن ٖل

ـ   ىناخبه و٢امخه واٖتٝر لىٟؿه بإهه ٦ُٟل بةصزا٫ البهجت ٖل بإي  ؤي هٟ
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  والتي ال ٞلماطا جسخل٠ هُالهت، ،طاث٣ت  
 
ها بَال٢  ا، ًٖ هاالء الٟخُاث؟ٌٗٞغ

 ٠ُ٦ هي هُالهت الٗاق٣ت؟، تإلاضعؾبلى اوهُالهت الظاهبت  ،هُالهت ال٨ىِؿت

٤ُ باقا صوؽ؟-  والجالـ بجىاعه... هل هى ٖبىص باقا؟  هل هظا جٞى

  ؾإ٫ وؿُم نض٣ًه وهى ٩ًاص ال ًهض١ ُٖيُه،
 
  :وؤعصٝ ٢اثال

ً ما ؤعاه،- بحن هىا ًاناخبي، لى ؤن ؤمي ؤو ؤزىاحي ًٍغ بسالٝ مغاص  هبضو ٍٚغ

  ٗ ىؾ٠ َب  ا .ٍو

ـ  وؿُم و٢ض ؤزابلى  هٓغ هجُب بًٛب    ،عه للٛاًت ما ب٨المه مً نٛغ هٟ

 :٣ٖب بدضة  

 ،عا١   ٌٗجي ؤن ه٩ىن ٚغباء في ؤي مدٟل   ملجغص ؤهىا لم هخٗلم الغ٢و ٞهظا ال-

ىن مً الغ٢و  حن ال ٌٗٞغ هظه بالصها باألؾاؽ والٛالبُت الؿاخ٣ت مً اإلاهٍغ

 ع٢و الٗىالم في ألاٞغاح. ي ؾى 

  بان الخغط ٖلي وظه وؿُم وهى
 
 ا:٣ًى٫ هاصث

 ا ما ٢لخه و٢هضجه.هظا جدضًض   ،وٗم-

  زم نمذ لبرهت  
 
صًٞ هجُب وظهه بحن ًضًه . خىله  بمكاهضة مامدكاٚال

  اًاجؿ  
 
 :وجإوه ٢اثال

ُ   ها-  لجبن الظي ؤجمخ٘ ُٞه بمغ٦ؼ الهضاعة،بلى اا باإلياٞت ٢ض نغث ٚب

 لُىؾ٠ . وؤٞٙغ ًٚبي ٖلُ٪ بِىما لم ؤجىظه بظعة لىم  

وع٦ؼ  الظاث، ىٖل ؤ ٌٗخمل ب٣لبه مً بقٟا١  ٧ان ٢ض بض وؿُم ما يلض ىجالشخ

 ضسم. ٢ىة  ٦ُٟل   مؿاٖضة نض٣ًه الظي بضا بال خى٫ وال ىٖل

ض لىم ًىؾ٠؟! ألي ؾبب  - جظ٦غث آلان جل٪ آلاًت: ال٣لب  ؤٖٝغ لَم  ال جٍغ

ه؟ ،وهى هجِـ يء  ؤزضٕ مً ٧ل شخ  مً ٌٗٞغ

م     ىا ٖىه وجُل٘ بلضخ٪ هجُب ٚع
 
 :وظه وؿُم الهاص١ ٢اثال

 ا لخظ٦غ آلاًاث والخباخض ٞحها؟اإلا٩ان هىا مىاؾب   هل ججض-
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ا ًبػي الخ٣اٍ ا مخىعص  لم ًجب وؿُم ألن ًىؾ٠ خِ عخاله بُجهما الهش

  ؤهٟاؾه والغاخت مً صوعاث الغ٢و اإلاخخالُت.
 
 ا:عخب به وؿُم ياخ٩

 واخضة   لم جغص َلب ٞخاة   لم ؤٖٝغ مً ٢بل ؤه٪ بهظه الكهامت ًا ًىؾ٠،-

 ًجلها ُٞ٪ اإلاغء. لها مً جطخُت   ًا مً اإلاىظىصاث هىا.

 ا:باصله ًىؾ٠ الطخ٪ مخجهض  

 ما ىصٖهما ًمخضان بل، والغ٢و ىاإلاىؾ٣ُ. صام في م٣ضوع٥ السحر ما اْٞٗل -

  الجهاًت وؾخ٩ىن جل٪ الجىت باليؿبت لي 
 
 .بال ٢لُال

 ؾإله هجُب:

 ـ "ماطا حٗجي ب-
 
  ىماطا ًى٣ه٪ خت ؟"بال ٢لُال

 
 ؟جهحر الجىت ٧املت

ا ًٖ بزٟاء هظه اإلاغة وعاح ًمغ بُضًه في قٗغه ٖاظؼ   ىؾ٠ بٗهبُت  ضخ٪ ً

ذ ص٢اث  بىٟؿه. خىُت   بجؿضه و٧ل  م  امً ٧ل مؿ مخض٣ٞت   ؾٗاصة   حؿاٖع

٘ ًىؾ٠  ؾ٣ُى٫ آلان"، "ؾ٣ُى٫ آلان، اهٟ٪ ٨ًٟغ ما ٢لب هجُب وهى ٞع

لت  وبٗض زىان   ٦خُٟه و٢ض اهٟخدذ قٟخاه ٧إهما ٖل٣ذ ال٩لماث بدل٣ه، ٍَى

 ٢ا٫:

-  ٗ  ًم٨ً ؤن ج٨خمل ؾٗاصحي في ُٚاب٨م. ال ا،ؤهخم َب

 اهٟجغ هجُب : ولضهكخه الٗاعمت، هىا،

ل٣ض  ل٨ىه قضًض الىيىح، ا جسُٟه بةنغاع  هىا٥ قِئ   صٖ٪ مً هظا الهغاء،-

ىا٥ مغخ  ٦ىذ صاثم   ُ  ا ومىظ ٖٞغ ول٨ً جل٪  ؤه٨غ طل٪، ال ا ًٖ الخُاة،ا عاي

٧ل  ا بهىج٪،الىبرة الغا٢هت صوم  الؿٗاصة البلهاء وطل٪ اللمٗان بُٗيُ٪ و 

  ا ًابن لم ج٨ً ٖاق٣   طل٪ ٌصخي ب٪ صون ؤن جضعي،
 
 خماع   ىؤٚب اًىؾ٠ ٞإها بط

 وظه البؿُُت! ىٖل

  ا وهىْل ٞم ًىؾ٠ مٟخىخ  
 
 للُل٣اث الهاصعة ًٖ هجُب ٌؿخم٘ مظهىال

  هٟٗا٫.بِىما ألازحر ٩ًاص ٌٛو خل٣ه مً الا 
 
 ا: ؤؾٕغ وؿُم ٣ًى٫ مخضاع٧
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ذ ؤن-   هل ٖٞغ
ُ
ُت وؤن مغاص ٢ض ظمٗىا الُىم ٣ِ هجُب ٢ض ه ت اإلاىٞى ل إلاضًٍغ

  لىصاٖه؟
 
٧ان  ؤخىالىا ٢بل ؤن ٌؿاٞغ، ىَمئىان ٖل الا لظل٪ جغاه مخعجال

ولم ٌٗض هىا٥ و٢ذ  ؤٖجي ٧ىه٪ جدب، هظه اإلاؿإلت، ىٖل ًغاهً مىظ ٞترة  

ٗ   ًخ٨ك٠ وخضه. ىلتر٥ ألامغ خت  ا ٦م ًدب٪ هجُب وحهخم ألمغ٥.حٗٝغ َب

 ٌٗٝغ بن ٧ان ما ٧إهه ال بدؿام بترصص  ٌٗاوص الا  ا وهىؾ٠ عؤؾه مىا٣ٞ  هؼ ًى 

ُ  ٢اله وؿُم مبرع   بال ؤن خؿً  هظه الهىعة، ىا لىٟاط نبر هجُب ٖلا ٧اٞ

 وظحزة: ق٨ه ٣ٞا٫ بٗض بغهت   ىالًٓ الُٟغي لضًه حٛلب ٖل

-  ٗ ًم٨ً ؤن ًإمل اإلاغء في ؤنض٢اء ؤًٞل  ال ا،ؤٖٝغ ؤوي مدّٓى ب٨م ظمُ

وون٠ مكاٖغي  ا في هظااإلاًماع،ل ما هىال٪ ؤوي ظضًض جمام  ٧ وؤَُب.

هظا بلى والغ٢و   ىعبما لظل٪ ؤخب الٛىاء واإلاىؾ٣ُ ،ا ٖليّ ا ٌؿحر  مغ  ؤ لِـ

غون ٖليَّ  الخض،   ىخت مك٣ت الخضًض ألجهم ًٞى
 
  ؤهجي... لم ؤ٢ل لها مغة

 
 واخضة

 ي...ؤخبها.بولآلن 

  ىجى٢ٟذ اإلاىؾ٣ُ
 
ً ضجُج مً مؿ ىبل ىوجىام الغا٢هت بٛخت ام٘ الخايٍغ

الن ًٖ ونى٫ ٢اثض ؾالح الُحران اإلال٩ي م٘  ىهاخُت اإلاضزل ٖل بزغ ؤلٖا

ٖٝؼ الٟغ٢ت للؿالم الىَجي  ىبل يمً الباقىاث والىػعاء ما ؤص ل٠ُٟ  

ُاهُا في جل٪ ألازىاء اهتهؼ الشالزت الٟغنت لخجىب  "خٟٔ هللا اإلال٪". لبًر

ؤن ٖاوصوا الجلىؽ  ما مً ألا٩ٞاع.ا ٧إهما ٌؿخجمٗىن طزحرتهم الخضًض ما٢خ  

  ىخت
 
 :باصعه ًىؾ٠ ٢اثال

  متى ول٨ً ؾدؿاٞغ آلان وؤهذ هاٖم ب٨ؿب عهاه٪،-
 
ًيخهي  تىوم ؾجرا٥ زاهُت

  هخضاب؟هظا الا 
 
، واخض لخٓت

 
ه وؾِ ال٣اصمحنة ؾإطهب ، هىا٥ مً ؤٖٞغ

 لخدُخه.

لضعظت اعجضاء  قضًض ألاها٢ت ٚاصعهما وقاهضاه ًظهب إلاهاٞدت قاب  

  ىػاث وخمل ٖصخ  ٢ٟا
 
ُاوي  ٦مؿئى٫   ؾىصاءـ ٧اها لُسُئاه بؿهىلت   المٗت بٍغ
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ٖ   لىال الُغبىف الظي ٌٗلى عؤؾه. اص مؿغ ا لم ًُل و٢ٝى ًىؾ٠ مٗه ٖو

 لهاخبُه.

 عباَت ظإقه، ى٧ان الصخىب ٢ض جمل٪ مً هجُب الظي نإع للخٟاّ ٖل

 
 
 لهاخبه: ٢ا٫ صون ؤن ًىٓغ مباقغة

-  ٟ  ىؤو مت ؾإٖىص لل٣اهغة ىؤٖٝغ خ٣ُ٣ت مت ا وؤها الًبضو لي الؿٟغ مسُ

  ٗ  ؾإعا٦م ظمُ
 
  ،ي ؤزغ  ا مغة

 
 ؤلً جسبرها مً هي ًاا... هظه لُلخىا السانت بط

 ًىؾ٠؟

 
 
ا لىجُب مٗظب   يءمٓهغه البر  ىؤمسخ ٚغ، ى ٦ٟتابدؿم ًىؾ٠ و٢ض بضا زجال

ً بت لخى٢حر طل٪  ي ؤخضهما ًدمل الظ٦غ  ،الظي اوك٤ بضازله لكٍُغ ال٣ٍغ

ضًه بامخىان  الجما٫ و٢ض عا بِىما آلازغ  ،ح ٌؿخمغت ٦ٗاصجه الىٓغ لىظهه ٍو

زبِض في بغاٖت وظما٫ اإلاالث٨ت الظًً جبٗىا  ًىٓغ له هٓغجه لؿاع١  

 الكُُان.

ؤعصصه َىا٫ الى٢ذ لىٟسخي ل٨جي ال ؤظضوي في  ؾمها،اؤؾخُُ٘ ؤن ؤه٤ُ  ال-

 هي مؿخدُلت ؤن ؤنٟها ٦ظل٪، ٖؿحر ٖليَّ  ل٨جها... مً ط٦غه ألخض. خل  

ب   غب ؤن هظه ألاعجىبت، ا،ٍٚغب ؤن ج٩ىن مىظىصة خ٣   ا،ج٣ٍغ ظما٫  ألٚا

ض وط٧اء وع٢ت وز٣اٞت وهبٙى وقٟاُٞت و... ٟ   ٍٞغ ا وؤها ؤن٠ ا جمام  ؤظضوي سسُ

ل٨ً ؤجهض٢ىن ؤن هظه اإلاعجؼة جىاػلذ وحُٟٗذ  ًم٨ً ونٟه، ال ما

 ؤي ٨ٞغة ًٖ الؿبب. ولِؿذ لضيَّ  وؤخبخجي ؤها،

محن و٢ض حٗل٤ بإمل  عاح وؿُم ًى٣ل بهغه   ؤزحر ٣ٞا٫: بحن الٍٛغ

 ًىؾ٠؟ هل هي ؤعمىُت ًا-

 :واؾٗت   ٧إهما ؤؾٗضه هظا الؿاا٫ بالظاث ٣ٞا٫ بابدؿامت  

  ٦ال،-
 
ت ىهُت،٧ان ًجب ؤن ج٩ىن مهٍغ ت الؿاللت الٟٖغ  ، بجها ججؿُض لٗب٣ٍغ

ت بةؾهاماجه،  ىل٨ما ؤن جٟسغا بإن الخايغ اإلاهغي لم ًبسل ٖل البكٍغ

ٗ   ي غ ًم٨ى٪ ؤن ج  ا ٞحها.سخغ هٟغجاعي و٧لُىباجغا مجخم
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ت.-  ٧لُىباجغا لم ج٨ً مهٍغ

 ٖل٤ هجُب واظم  
 
  ؾإله ًىؾ٠: نٛحر، في الى٤ُ لُٟل   ا ٧إهه ًصدر زُإ

 ماطا؟!-

ت.-  ٧لُىباجغا ٧اهذ ًىهاهُت مً البُاإلات ولم ج٨ً مهٍغ

  ًالها مً مهاصٞت، ا؟خ٣  -
 
ُت ؤن ؤمهما لها ظظوع ًىهاه ل٣ض ؤزبروي ٧امل مغة

  بُٗضة وهي التي ؤوعزتهً لىن الُٗىحن طا٥،
 
 وهى ... ٧امل هى ؤزىها،مٗظعة

  ً  ا.نض٣ًي ؤً

 ىٞذ اإلاىؾ٣ُؼِ ُٖ  اإلاؿغح الهٛحر، ىوحؿلِ الًىء ٖل ؤْلمذ ال٣اٖت،

ب٣ًإ  ى٢بل ؤن جٓهغ اإلاٛىُت الٟغوؿُت الكهحرة في صاثغة الًىء ٖل لض٣ُ٢ت  

 الخه٤ُٟ وحكٕغ في الٛىاء.

ٌصخي بىظىص مخٟغظحن، ٧ان  لم ٌٗض هىا٥ ما ىجم٘ ختال ىخل الهمذ ٖل

مً  زانت ب٩ل واخض   الهىث الهاصح الغهان للمغؤة بمشابت جمُمت  

ضة جغؾل مخل٣حها  اإلاؿخمٗحن بلحها،  يإلااضخبلى ا ؛لخىحن ال٣اسخي الٗظببلى اتهٍى

ً اإلا٣ٟىص ؤو اإلاهحر املجهى٫، لكبابه الًاج٘ ؤو اإلاؿخ٣بل، ؤو اإلاهضص  الَى

خضة  ىٖل هبل الٛىاء في ٧ل ٞغص  . بٗض ؤو لم ًإِث  ىلخب الظي اهخهبال٣ٟض،ا

ت في هٟؿه،  ٣ٖله، واهٟٗل به ٦ما جل٣خه عوخه ال م٩امً الىظض ومسابئ اللٖى

 ٨ٞثر مً اإلاىظىصًً لم ًٟهم الٟغوؿُت باألنل!

 
 
ً  بلٜ باب   ى بحن اإلاىاثض ختجهٌ هجُب في الٓلمت وؾاع مخمهال ؾُذ بلى ا ا ماص

اهٟجغ  ىا لؿُذ الىُل ألاؾىص ختؤن اَمإن لىخضجه قازه   ماو  البازغة.

  ُ اة ؤمه.با٦  ا ٦ما لم ًٟٗل مىظ ٞو

٘   ٞمه ٨ًخم قه٣اجه و٢ض عاٖه ما ىوي٘ ًضه ٖل ماصي ملمىؽ  بهضعه مً وظ

 ىالٛىاء واللُل وألامىاط اإلآلمت وال٣هىع البُٗضة ٖل ٩ًاص ًبُل بهىابه،

بالىخضة وال٣ٟض  ا٢اجم  ا ؤط٦ذ قٗىع   ٧لها بإهىاعها الًئُلت، ي الًٟت ألازغ 

ىُت  هٟها٫ ًٖ ال٩ىن،والا  ؾِخظ٦غ ما خُا نىث ألا٧ىعصًىن في جل٪ ألٚا
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ت،ؤو ٦مغزاة   ٘   ىَّ ظىاثٍؼ ه؟ يًىإ له بمىي ٠ُ٦ ٌٛاصع  ُٞه ًٖ ٧ل مً ٌٗٞغ

 آلان صون ؤن ًبدض ٖىه ؤخض؟

بت جىبئ بسغوط ؤخضهم  جغامذ ألطهُه ؤنىاث   لى بلجإ  لؿُذ مشله،بلى ا٢ٍغ

ت   غ  ال ىا ختمسخبئ   ػاٍو ل٨ىه لم  مً ال٣اصم، ي ٦خم ؤهٟاؾه وهى ًيخٓغ لحر  ،ي ًُ

ضًت ا٧اها  ٨ًً ؤخض ؤصخابه، زىحن مً طوي الخُصُاث في الخ٩ىمت الٞى

ا ًٖ بغهامج الخٟل و٢ض حؿلال ُٞما ًبضو لخباص٫ الخضًض بُٗض   الخضًشت،

وونل  ظؼ البازغة خا ى٧اها ًضزىان و٢ض اؾدىضا بل الظي لم ًدؼ اهخمامهما.

 ًضع٧ان وظىصه. نىتهما بال٩اص ألطوي هجُب الظي ال

هل  هل هظا هى الشمً الظي هخل٣اه إلاااػعتهم في هظه الخغب اللُٗىت؟ ول٨ً-

بت ٞكلهم في صخغ ألاإلاان؟  هضٞ٘ هدً يٍغ

ؤن الغوؽ هم مً  بال بجها ؾُاؾت ألاعى املخغو٢ت التي اجبٗها الؿىڤُِذ،-

ٞالهضٝ ألاوخض هى  ؤما هىا ًىٗم بها هخلغ، ال ىهم ختؤخغ٢ىا ؤعيهم بإًضح

ـ،بلى مى٘ ظِل املخىع مً الىنى٫  ا صباباث الباهؼع وجدضًض   ٢ىاة الؿَى

 ألاإلااهُت.

  ٠ُ٦ ًىىون بٚغا١ الضلخا في اإلا٣ام ألاو٫؟و -
 
ت مشال  ؟بخٟجحر ال٣ىاَغ السحًر

ض مً المبؿىن بالٗضو٫ ًٖ ال٨ٟغةدَّ لىَّ ا- وفي ؤؾىؤ ، اؽ ًداو٫ اهتزإ ٖو

جهلر للؼعاٖت في  ىألاخىا٫ الخٗهض بةٚغا١ ألاعى باإلاُاه الٗظبت ال اإلاالخت خت

مت واوسخابهم الجهاجي  يء  ا لً ًدضر ؤي شخٖمىم   اإلاؿخ٣بل. بال في خالت الهٍؼ

ُاهُا خت مً مهغ، وٛغ١ هدً  ال ىناع ٖلُىا آلان ؤن هضٖى هللا ؤن ًىهغ بٍغ

ض الًُٟان.  ٢بل مٖى

ه٨ظا ج٩ىن الىخضة  إلاان في الجام٘ وؤهذ في ال٨ىِؿت،ألا ىؾإصٖى ٖل-

 !الىَىُت
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 ىٖاص الغظالن ؤصعاظهما بل ىا ؤهٟاؾه ختا ٧اجم  لبض هجُب في الٓالم ؾا٦ى  

ؾم٘ الخه٤ُٟ بزغ اهتهاء ٣ٞغة الٛىاء الٟغوسخي و٧ان حهم باإلاٛاصعة  الضازل.

 
 
 ا.ٖىضما بضؤث ال٣ٟغة الخالُت ٞدؿمغ في مىيٗه مإزىط

  الىىاٞظ لُخإ٦ض بُٗيُه مما ؾمٗه، يضؤؾٕغ إلخ
 
ا ٧ان مغاص هىا٥ ممؿ٩

 
 
ُ  بم٨بر الهىث مخدضز ت صاٖ لِؿذ  ٣ٞغة  بلى ؾخمإ ا الجمُ٘ لال ا باإلهجلحًز

 
 
مهغي  ا ؤهه مً الٗاع ؤن ًسلى الخٟل مً ٖغى  قاعخ   بالبرهامج، مضعظت

م ؤهه م٣ام ٖل ت، ؤعى مهغ وبإمىا٫   ىٚع  ؤ٣ٖب جل٪ اإلا٣ضمت بالخىخي مهٍغ

حن وظهه م٘ ابدؿامت  ظاهب    ا لُهٗض ًىؾ٠ م٩اهه و٢ض ٖلذ ظضًت املختٞر

بضؤث الغئوؽ ج٣ترب مً بًٗها  ىوما ؤن بضؤ في الٛىاء خت مسخهغة.

 
 
ُاهُاث. وال متهامؿت حن واملجىضاث البًر  ؾُما بحن اإلاهٍغ

ُ   ًىؾ٠ لٗبض الىهاب ٦ضؤبه، ىٚج اإلاؿغح ٧إهما  ىا ٖل٧ان خًىعه َاٚ

غي ٗ   ه مغجحن،جًا٠ٖ َىله ٖو ٤ م ا قٗغ هجُب بما ٌكبه الجىىن والخٍغ

آلان بةم٩اهه ؤن ًخجؿض في ٣ٖلها  الخىالي، ىًخهاٖضان في عؤؾه ونضعه ٖل

 ،لحراها
 
  خ٣ُ٣ت

 
ُيُه مكدب٨خحن م٘  ،واقتهاء   حؿخم٘ بلُه بىله   ،ال زُاال ٖو

ل٪ ا ل٨ىه ًخٟى١ ٖلُه  بإهه ًمُٖىحها اللخحن ٌٗٝغ ؤنىلهما مشله جمام   ُٖىحها،

غ٢ض مُمئى    ا في مؿخ٣بلهما.خايغهما ٍو

 !هجُب-

 بزغ هضاء مغاص له. ىا ٖلالخٟذ مًُغب  

ذ ل٨جي لم ؤنض١، ماطا جٟٗل هىا في الٓالم؟-  ل٣ض ؤزبروي وؿُم ؤه٪ اههٞغ

 ،ٚىاء ًىؾ٠ ًٖ ٢غب   ىعص ٞٗل الخًىع ٖل ي ًجب ؤن جغ  ٢ض صر ْجي. وها

 عؤً٪ ُٞما ٞٗلخه؟ ما معي، حٗا٫َ 

 ابخل٘ هجُب ٚه
 
 :خه ٢اثال

الب  صاثم   ؤخببَذ - ً ٚو  هجخذ في طل٪. ا ماا ؤن جهضم آلازٍغ
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بت  -  ىل٣ض ٞغيىا قغوَىا ٖل َٟىلُت في بزاعة الهضمت، ألامغ لِـ مجغص ٚع

م   اإلا٩ان،  ا ٖجهم.بجهم ٌؿخمٗىن بلُىا آلان ٚع

 قضًض ٢ا٫ هجُب: بهضوء  

- 
ُ
٣اٖض ٞٗلذ بًٟل ؤبُ٪ الجالـ بالضازل في اإلا ٦ذ لخٟٗل ماغِ ل٣ض ج

 ا.ؤظض طل٪ الث٣   ال إلااطا لم جضٖىا لخدُخه باإلاىاؾبت؟ ألامامُت م٘ ٦باع الؼواع،

بت لضًه  ؤهه ال ز٤ْ  مخىان لىالضي؟بال٨ما ؤهذ ووؿُم اللُلت قضًضا الا  ما- ٚع

البض ؤهه  آلان في الٓهىع معي ولً ًخًا٤ً بن ؤُٖٟخه مً جدُت ؤصخابي.

ت.مٛخاّ مما ٢لخه ًٖ ألاعى وألامىا٫ اإلاه ت  ٍغ ل٣ض ٢لذ طل٪ باإلهجلحًز

 ا.ٖامض  

وإلااطا حكغ٦ىا مٗ٪ ب٣ىل٪ "قغوَىا"؟  ٌكهض ل٪ الجمُ٘ بالصجاٖت، ىخت-

ً ؤو  ىٖل مً حٗىص الىىن هىا؟ ماطا ٌٗجي لىا ؤن ٌٛجي ًىؾ٠ ؤمام الخايٍغ

حُٛٔ والض٥؟ ؤلِـ الًٟ اإلاهغي الظي ٞغيخه ٖلحهم هظا هى طاجه الًٟ  ؤن

اء" ٖل"الٗاَُٟت ه الظي ه٨ب ب ٗ   خض ٢ىل٪؟ ىالجٞى ا ل٣ض خًغها ظمُ

ًصر ؤن جىخض بُيىا في الهضٝ... ؤهذ ؤجِذ  مسخلٟت بدُض ال ألؾباب  

ًىؾ٠ خًغ لحر٢و  ا،الؿحر٥ مجاه   ىلُخٟغط ٖل ىووؿُم ؤح ؤبا٥، يلخخدض

بهغ البكغ ٦ٗاصجه وؤها ٛجي ٍو ؤجِذ ٧ي ال ؤيُغ للخ٨ٟحر ُٞما ًجب ؤن  ...َو

 ا.ضي ما ؤٞٗله خ٣  لِـ ل هؤٞٗله... ؤو أله

ٞمه مؼمىم  ًضاه بجُبي ؾغواله، ٧ان مغاص ًىٓغ لهاخبه م٣ٗىص الخاظبحن،

 مالمده. ىوال٤ًُ مؿخٗلً ٖل

ؤٖؼو بلُه ما اهخاب٪ آلان مً هىبت  ىا ختا،ؤٖخ٣ض ؤه٪ لم حكغب قِئ  خؿى  -

 ا؟ٞهل لؿٟغ٥ اإلاٟاجئ قإن بهظا ؤم ؤن ألامغ ؤٖم٤ ؾبب   مهاعخت،

 ىؤخض مىا ًغق ال؟ جهاص٢ىا مً ألاؾاؽ لَم ؟ ؤجِذ بىا ٦ىذ ؤحؿاء٫ ٣ِٞ لَم -

ا،بلى م وكاَغ٥ طو٢٪ في  وال ؿخىا٥ ال٨ٟغي ؤو ًامً بد٨م البرولُخاٍع

٣ت الخُاة وال اإلالبـ وال الًٟ وال بل به٪ في الىا٢٘ لم  ٖخ٣اص الضًجي،الا  ٍَغ
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ذ ماطا ؾخٟٗل لى ؤناب... ؤزبروي. ا..لِـ هظا مهم   ٌٗض لضً٪"اٖخ٣اص صًجي".

 
 
ض جسلُهها مً  ما؟ هظه البالص مهِبت هظه البالص التي جضاٞ٘ ًٖ ٣ٞغائها وجٍغ

هل  .ٚغ٢ذ في الهباح.. لى ؾخٗماع واإلال٨ُت و٧ل قغوع الٗالم ٦ما جغاها،الا 

بلى ا مً ؤظلها ؤم ؾدىجى بىٟؿ٪؟ ؤلً جصخب والض٥ ؾخٓل ٞحها مداعب  

ولً ًجض ًىؾ٠  ن،لساعط لى خ٨مها هخلغ؟ لً همل٪ هدً اإلاٛاصعة ألي م٩اا

 
 
لى لم  ىخت ىا ؤصولً ٌٗخبره ألاإلاان ظيؿ   ،وم٘ ؤي خ٨م   في ؤي ٖهغ   مك٩لت

دمُه... ا،٨ًً آعٍ   غ١ له ٍو  !ٖلُ٪ اللٗىت ًا ًىؾ٠ لً ٌٗضم مً ًدبه ٍو

  
 
 ا بالجملت ألازحرة ٧إن وجض  اهٟجغ ناعز

ُ
وص١ ب٣بًت ًضه  ػ بجؿضه،غِ ا ٢ض ٚ

٧ان طل٪ ٖىضما و٢ٗذ ًضه ب٩امل  ٧إهه ٣ًهض جدُُمه، الؿُاط بٗى٠   ىٖل

ٖ   باعػة لم ًغها. خضًضًت خل٣ت   ىٖل اهضٞاٖها ا و٢ض بضؤ ٌكٗغ نغر مىظى

  ا،بىدُجت ٞٗلخه ٞىع  
 
 زم ٢ا٫:  ا ٚحر مهض١  و٠٢ مغاص ًىٓغ بلُه الهش

بلى جظهب  ال بن ٧ان هىا٥ َبِب بالضازل لحراها. ي ؾإع ؛ ٢ض ج٩ىن ٦ؿغتها-

 ا.ؾإٖىص ٞىع   ،ي م٩ان  ؤ

 ىا ٖلؾ٣ِ ظالؿ   ،ا في الٗاع والشجلمٛمىع   دغ٥ هجُب مً م٩اههلم ًخ

 ا مشحر  هب الهىاء باعص   بمٓهغه. ٖابئ   ألاعى ٚحر
 
  ا ُٞه عظٟت

 
ؤؾىض  ،ٖم٣ُت

ُ   ىعؤؾه بل ىضما ؾم٘ مغاص ٖاثض   ا إلاـ ًضه اإلاهابت،طعاُٖه مخداق ا ٖو

٘ عؤؾه، ب في ٞع خالشخ بصخبت ؤخضهم لم ًٚغ هي وؤن جيخ ىؤعاص ؤن ًسخٟي ٍو

  ً  .هظه اللُلت بإي زم

٢بل ؤن ًُلب  ٞدو ًضه بخمهل   ا ًغجضي ػي الجِل،٧ان الُبِب بهجلحزً  

ت   ت   ىهبِ زالزتهم بل البازغة، ىباإلؾٗاٝ ٖل زانت   مىه مغا٣ٞخه لٛٞغ  ٚٞغ

وهىا٥ ٢ام الُبِب بخُهحر  جدذ ال٣اٖت، الؿٟليبالُاب٤  هُٟٓت   نٛحرة  

 
ُ
ل ؤن ًً٘ ًضه ٧لها بحن ٢غبخحن مً ِ في بٌٗ اإلاىاي٘ ٢بِك الجلض الظي ٦

 
ُ
  شلج.اإلااء اإلا

 
  نى٘ له ظبحرة

 
لٟدو  ىؿدكٟبلى اإلاوؤزبره ؤن ًظهب  ما٢خت

 ٌؿخىظب الخشبُذ. الٗٓام في الُىم الخالي للخإ٦ض مً ٖضم وظىص قغر  
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 بلى اا ٚاصعهما الُبِب ٖاثض  
 
هما.لؿُذ جاع٧ ت لخهٞغ لبض الهض٣ًان  ا الٛٞغ

لم ًجض ؤحهما ما ٣ًىله صون ؤن ٩ًىن  آلزغ.نامخحن ال ًىٓغ ؤخضهما ل

  ٟ ٗ  سسُ ٗ   ا،ا مهُى  ٢ا٫ هجُب بهىث   ،اجدغعا مً ز٣ل وخضتهما م

 مخدكغط:

ض ؤن ؤزغط مً هىا.-  ؤٍع

م   ٧اهذ ألاؾئلت ج٩اص ج٣ٟؼ مً ُٖجي مغاص الهامذ،  ىا وا٦خٟل٨ىه ٦بتها مٚغ

 
 
 :، زم ٢ا٫ با٢خًاب  بهؼ عؤؾه مىا٣ٞت

ض وؿ-  ُم مٗ٪؟هل ؤصخب٪ ؤها ؤم جٍغ

ض الظهاب وخضي صون م٣ابلت ؤخض  -  .ؤٍع

بلى ب٪ ؤخض خًجب ؤن ًص ا لى ؤه٪ لم ججً وجدُم ًض٧،٥ان هظا مم٨ى  -

 ا آلان بي ؤو بُىؾ٠ ٞاإلاغجر لهظه اإلاهمت هىوبما ؤه٪ لؿذ مٛغم   لبِذ،ا

 ؾُدضر. ا ٧إهه ٧ان ٌٗٝغ مال٣ض بضا ٢ل٣   هىا وؾأحي به بلُ٪. اب٤َ  وؿُم،

 مغاص. ًا اهخْٓغ -

 ا بلُه،وق٪ اإلاٛاصعة ٞخى٠٢ ألازحر ملخٟخ   ىهخ٠ هجُب بهاخبه وهى ٖل

٣ه ٢بل ؤن حهمهم  مى٨ـ الغؤؽ:  ابخل٘ ٍع

ل لم ؤ٢هض ما...-  ج٨ترر له، جٟىهذ به وال ما جظ٦ْغ  ال ٖى٪، ى٢لخه باأٖل

  . وإال.. ؤعظى٥ ؤن جيؿاه،
 
 ، لً ؤ٢ضع ؤن ؤعا٥ زاهُت

 
ض ؤن ؤعا٥ زاهُت  ،وؤها ؤٍع

 امدخجي؟هال ؾ ا.خ٣  

ٗ  في لم ًجض مغاص  ْل هىا٥  ا مً ال٨غم ليؿُان ألامغ بغمخه،هٟؿه مدؿ

غ  ظؼء   لظل٪  ًمل٪ الٟٛغان الخام ل٩ل الى٣ض الظي ٦ُل له، ا بهضعه الا مٚى

  ،"اخؿى  " ٢ىله با٢خًاب   ىلم ًؼص ٖل
 
ا هجُب ٢بل ؤن ٌؿٕغ بالظهاب جاع٧

 وخضه.

 
 
بىؾ   ؤًم٨ً ؤن جؼصاص الخُاة ٢خامت ٣ِٞ ٣ٞضث نض٣ًحن  واخضة   لت  في لُ ا؟ٖو

 الُض ًض٥ مجغوخت، ا.ؾغ   ىؾمها ختاط٦غ ى ا ٖلجل٪ التي لم ؤٖض ٢اصع  . و..
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ب   هٟؿها مؿٟى٥، وؤهذ بهضص الخٛغب بظل٪ اإلاى٢٘  التي حُٛذ بضم ٍٚغ

 !ٌكاء  ما٦ُٟ بال٣اهغة ٢غبها، الٟغوسخي ألاعمجي، هى ىالىاجي في خحن ؾِب٣

لىُل اإلاذجىػة زل٠ ال٣ىاَغ وهي جٌُٟ مُاه ا ٥،مً مى٢ٗه هىا ،ؾِكهض 

بما ؾمٗه ؤم ٨ًخٟي بخمجي ػوا٫ السُغ مشلما  اؤخض   هل ًسبر الًٟخحن. ىٖل

ٟان السُحران؟  !ػوا٫ السُغ؟ ىهل ًخمج ٞٗل اإلاْى

ٟهم، ٣ه ل٣ُترب ٍو ؤما آلان ٞما  ل٣ض ًْ في و٢ذ ما ؤن هللا ٢ض ويٗها في ٍَغ

 و٧ل ماى، مىخه ىبل يء٧ل شخ ٗلم!الخ ىوما ؤ٢سخ ٢تراب والٟهم،ؤبٗضه ًٖ الا

 حٗلمه هى ٠ُ٦ ٩ًىن ألالم والؼهض في الىظىص!

ت مظٖىع  بلى اهضٞ٘ وؿُم  ُىاه حؿب٣اهه بلصازل الٛٞغ ًض هجُب  ىا ٖو

ق٨غ له هجُب  ا،عاح ًمُغه بالىٓغاث الالثمت صون ؤن ٣ًى٫ قِئ   اإلاهابت،

بت مغاص بال ؤن هظا الهمذ اإلاخىاَئ لم ًمغ صون ؤن ً نمخه في هٟؿه، شحر ٍع

  الظي ٧ان ًدب٘ وؿُم،
 
 ا ٢بل ؤن ٣ًى٫:و٠٢ ًىٓغ بلحهما مىضهك

- 
 
  ؟!اه٨ظا بط

 
هظه الٟٗلت بلى ا ٖما خضا به  مخعجب  لً جهغر مدؿاثال

ُ  هىا٥ بالخالي ؾبب   الخم٣اء؟ ه ًا وؿُم ٢ض ًاصي به ال ا مى٣ُ  هٟٗا٫  ا حٗٞغ

ه ؾىا٦م ا الؾبب   .ًجٗله ًاطي هٟؿه بؿهىلت   ،ٚاقم  هل ؤها مد٤؟ ا،ٌٗٞغ

  ،جإ٦ض ْىه ٖىضما لم ًجبه ؤخضهما ب٩لمت  
 
 :هؼ عؤؾه ٢اثال

ض اٖتراي   ال ؤصبغ ل٨ما ؾُاعة... ىاهخٓغا هىا ٣ِٞ خت-  ىخاٞٓا ٖل ا،ؤٍع

 نمخ٨ما للجهاًت مً ًٞل٨ما.

 ا:ناثد   هوهىا ٞخذ وؿُم ٞاه وطهب ٢بل ؤن ٌٗترى ؤحهما،

- 
 
  ؤهذ جخهٝغ ٦ُٟل   ،ل٣ض ٣ٞضث ٣ٖل٪ ٧لُت

ُ
حٗامل م٘ ألامغ  ظث لٗبخه،ِز ؤ

ؾخجض ؾىاها وجتزوظها  اٖخبرها لم جىظض ٢ِ، وا٢بل الىا٢٘، ٦غظل  

  وؾخصجل مما جٟٗله آلان.
 
 ل٪ . هي لِؿذ م٣ضعة

ؤهه ؤزبر  ىهضم ٖل اللىم والخى٤، جملاها٧اهذ هٓغاث هجُب لهاخبه 

ٌ  جمام   ٖاظؼ   بضا له ٦ُبِب   وؿُم، ل٨ىه آزظ في جىبُسه  ا ًٖ قٟاء مٍغ
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ا بلُه ؤن ٠٨ً ًٖ الهغار، وؤن ًخدمل البتر الكٗىع بالىظ٘ َالب   ىلٖ

 بَج 
َ
ؤو  ا في ْلمخه صون ٖىن  هى زالض ؤنض٢اثه ًتر٦ه وخُض   ها .٦غظل   ض  ل

 .مىاؾاة  

ؾُذ البازغة للمٛاصعة في الؿُاعة الخابٗت إلاغاص ونل بلى بِىما ًهٗضان 

  لخٟذ إلاغاصجى٠٢ هجُب وا ا باألعمىُت،إلاؿامٗهم نىث ًىؾ٠ مترهم  
 
 :ؾاثال

ً   بٗض؟ ؤلم ًيخِه -  ا؟!ؤٌٛجي باألعمىُت ؤً

 مداًضة: ؤظابه مغاص بىبرة  

ج- ُ  ًىؾ٠ ٣ًضم ٖغي   ،بالٟغوؿُت مىظ ٢لُل   ىٚو  ا.ا ٧ىػمىبىلُخاه

٘  و٠٢ هجُب ًىهذ م٣هىع   ل٨ؼه وؿُم ًظ٦غه بإن  ،ٚحر مٟهىم   ا بضاٞ

عمىُت زم ٢ا٫ بٗض ًىؾ٠ ؤٚىِخه ألا  ىؤهه الؿُاعة جيخٓغهم ل٨ىه لم ًخدغ٥،

ب   اهتهاء الخه٤ُٟ بهىث    :ٍٚغ

ها ألهجي ؤخٟٔ هىجتها، هىا٥ ؤٚىُت واخضة بٗض...- ال٩لماث الجُيُت  ؾإٖٞؼ

 .ىا ؤمام اإلاىؾ٣ُل٨ً طل٪ لِـ ٖاث٣  

وما ؤن  ٣ًىله، ا مابن ٧ان ًىؾ٠ ؾُٟٗل خ٣   ي الباب لحر  ىهىا جىظه مغاص بل

 هخ٠: ىالبُاهى خت ىبضؤ الٗٝؼ ٖل

 ا.ا قضًض  بل ؾ٨غ ؾ٨غ   ال ا،جمام   ًل٣ض ُظ -

الباب ٚحر مضع٦حن ؾبب ال٣ل٤ الباصي  يمغاص لض ىاهًم هجُب ووؿُم بل

  ؾإله وؿُم: ٖلُه،

 إلااطا حٗخ٣ض ؤهه ؾ٨غان؟-

ٛجي ٧اعمُىا بىعاها ؤمام ظىىص  ال- ًىظض شسو ب٩امل بصعا٦ه ٌٗٝؼ َو

ؤًت  ىـ الُىم ٖلولِ ا،ل٣ض ْىيخه حهظع ٖىضما ٢ا٫ ؤهه ؾُٟٗلها ًىم   الخلٟاء.

٦ىه  ى٣ِٞ ؤن ٩ًىن ؤلاهجلحز ٢ض ؾ٨غوا بضوعهم ٞال ًُٟىىا بل ىؤجمج ،خا٫  

 !ؤحها ألاخم٤ ،ًىؾ٠ ما ٌؿمٗىهه.

t.me/qurssan



141 
 

  ىعاخذ طبظباث ٚامًت حؿغي بل
 
م٘ نىث ًىؾ٠  ظؿض هجُب مخهاٖضة

ُ   ٧اهذ ؤو٫ مغة ٌؿم٘ ٚىاء   واللخً اإلاٗؼوٝ، ا، ؤو ٌٗٝغ ؤن ًىؾ٠ ؤوبغال

جىجغ ًٟخذ ؤٖهابه  طل٪ الخىجغ، ىُٞه مىؾ٣ُ مغة جشحر ا ٖلُه، وؤو٫ ٢اصع  

ُٗض جغ٦ُبها، بخاصة   ىُت، لم ٌٗض هىا٥ ًٚب  َو ناع ب٩لُخه جدذ عخمت ألٚا

ت وجل٪  ي لم ٌٗض هىا٥ ما ًدخل وظضاهه ؾى ، وال وظ٘ وال ٢ل٤ جل٪ اإلا٣ُٖى

ُ  ؾبب   ى٧إن ازخباعه لخل٪ اإلاىؾ٣ُ هظا هى السخام ألامشل، اللخٓت، ا ا ٧اٞ

بجها حٗلً ٖهغ ، آلان ىًىؾ٠ ؤو٫ مغة وخت يمغ به مىظ عؤ يء  ا ل٩ل شخؼ  ومىظ

 ايمدالله.

  ً   ا ٧إهه ًبض بقاعاث  ا هامؿ  بضؤ اللخً مىسٟ
 
ت م   ؾٍغ عجِب  ظماعي لخىٍى

غة زم.. ،واز٤ ،غِه ُم   .مىلض ٢كٍٗغ

ضث اإلاىؾ٣ُ   ىؤٖع
 
ٍ  ونىث ًىؾ٠ مٗها ٖم٣ُ   ،٢انٟت بالٛحن  ،اا ظهىع

خه مً ؤي بخؿاؽ  ج٣لباث ال٣ضع ىلخمغص ٖلطعوة السسِ وا الظعوة، وسسٍغ

اث البكغ مىظ ؾ٣ِ بجها ؤهَّ  ال٩لماث، ىؤخض ًدخاط لترظمت مٗج ال باألمان،

ًبت وهُاط  ىآصم بل ألاعى ومساى السل٣ُت، لٗىاث اإلا٣هىعًٍ اإلاٛبىهحن ٚو

.ً  ؤٚىُت الىظىص اإلالىر باأللم مىظ البضء وبٗض الجهاًت. الشاثٍغ

 ٖىضما اهتهذ ألٚا
 
  ىُت ٞجإة

َّ
 زل

 
ب ؤخض في  ال ا في ألازحرا نازب  ٟذ ٞغاٚ ًٚغ

ـ   ؤو زضقه بخه٤ُٟ     ى، ختهم
 
 جهٌ ًىؾ٠ مخمهال

 
ا  وؤػاح ٦غؾُه مدضز

غ   ٞخظ٦غ الجم٘ ؤجهم ًجب ؤن  ،وجغ٥ البُاهى واإلاؿغح ،اا ػا٣ٖ  ا زاٞخ  نٍغ

 ٟٞٗلىا. ،ًه٣ٟىا

ل حٗبحر الباب ووظهه ًدم يؤصخابه الىا٢ٟحن لض ىا بلًىؾ٠ ظغٍ   ي ظغ 

 .مىخهغ   َٟل  

مً صون  ىا ؤن ٧اعمُىا بىعاها ؾدسخغهم خت٦ىذ واز٣   هل عؤًخم طل٪؟-

  م٘ ؤوي ؤظٍغذ ٖلحها حٗضًالث  ، ألاوع٦ؿترا
 
 لخىاؾب البُاهى. َُٟٟت
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وبجىاع الؿُاط الظي ال٦مه  ا بًاه مً ال٣اٖت،ظظبه مغاص مً طعاٖه مسغظ  

  هجُب و٠٢ ًىبسه:

ىا هل ؤهذ مؿخاء ألجهم لم ًخ- ٟخ٩ىا ب٪ خاٗٞغ ت ٍو  ىجهغ ٖل تىإلا٣ُٖى

 هل ظىيذ ًا ًىؾ٠؟ ا؟ؾمها ظهغ  ابطاٖت 

 
 
 :ضخ٪ ًىؾ٠ ٢اثال

ًىها ملجغص - بل ؤهذ مؿخاء ألجهم ؤخبىها في الىا٢٘ ٦ما جى٢ٗذ ؤها ولم ًٞغ

 ؤن مىؾ٣ُاها ؤإلااهُت.

ا مً هاالء الًباٍ ؤجًٓ ؤن ؤخض   ا لم ًخٗٝغ بلحها ؤحها الؿاطط،ألن ؤخض  -

  ىل مً مغجاصي ألاوبغا ؤو اإلاُلٗحن ٖلبالضاز
 
  بإو٫؟ؤلانضاعاث الٗاإلاُت ؤوال

ت، خ٪ الغوماوؿُت في الخاعاث والجمُٗاث السحًر ل٨ً هىا  ٢ض جخد٤٣ هٍٓغ

ت ؤو مخٗا٠َ   ٖمُل   ي وآلان لً حٗخبر ؾى  هل  مٗها في ؤًٞل ألاخىا٫. للىاٍػ

 صٖىة ٧اع٫ ؤوعٝ آلان؟ ىججغئ صاع ألاوبغا ٖل

 :٫  ٢ا٫ وؿُم بًٟى 

ت  -  جخدضزان؟ ًٖ ؤي هٍٓغ

 :٣ٞا٫ مغاص بملل   ا،نمذ ًىؾ٠ وؾغح بىٓغه بُٗض  

٦ما ، ؤلاعر الٟجي لبًٗها البٌٗ ىًىؾ٠ ٌٗخ٣ض ؤن بَإل الكٗىب ٖل-

الجهل! ؤها  ىبمى٘ ال٨غاهُت ال٣اثمت ٖل ظضًغ   ،خاو٫ ؤن ًٟٗل هى مىظ ٢لُل

ٌال  ظىص الخغب في خالت و  ظضواها بٗضمظىهغ ال٨ٟغة ول٨جي ؤٖخ٣ض  ؤٞع

  ُ ًخد٨م بم٣ضعاج٪ أله٪ حؿخمخ٘ بإٚاهُه  لً جتر٥ ٖضو٥ ٣ًخل٪ ؤو. اٞٗل

هل ٧ان ألاجغا٥ ؾُٟٗىن ًٖ ٢ىم٪ لى ؤجهم  هظا سس٠. وع٢هاجه،

هل ٧ان الخباص٫ الش٣افي لُدى٫  خًغوا ما ٨ًٟي مً ٖغوى ٞىُت ؤعمىُت؟

 صون بباصة ألاوعوبُحن للهىىص الخمغ؟

 ٢بل ؤن ٣ًى٫ وهى حهؼ ٦خُٟه: قضًض   جُل٘ ًىؾ٠ بلُه بهضوء  

، ال-   عبما. ؤٖٝغ
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 هدى زم خى٫ بهغه 
 
 بنابخه: ي و٢ض عؤهجُب ٢اثال

 !ماطا خضر لُض٥؟-

ا بحن بلخاح ًىؾ٠ وهٓغاث ؤلاصاهت بُٗجي مغاص وظض هجُب هٟؿه مدانغ  

 : ٣ا٫ صون جغصص  ٞالهامذ وجىهل وؿُم، 

ُاهُىن الضلخا خت-  ىإلااهُت ٖبىعها بلحؿخُُ٘ ال٣ىاث ألا ال ىؾُٛغ١ البًر

 ال٣ىاة.

ضم الخهض٤ً، ٗ   خض١ ُٞه الشالزت متراوخحن بحن الظٖغ ٖو ا زم ٧إهما اج٣ٟىا م

 ٢غعوا مٛاصعة البازغة ٢بل اؾخئىاٝ الخضًض.

 ال٩ىعهِل الهاصت بالؼمال٪ ؾاعوا جاع٦حن ؾُاعة مغاص في اهخٓاعهم. ىٖل

٦دكاٝ عاخىا ٌٗخهغون هجُب مً ؤظل الخٟانُل واٖخبر مغاص طل٪ الا

  ي ا إلاا اٖتر مبرع  
 
 ٢اله ًٖ هغوبه بطا ما ا بِىه وبحن ماهجُب مً ًٚب عابُ

 ٚغ٢ذ البالص.

 لم هدب.م ؤخببىا طل٪ ؤ ،ؾخٗضاصٖلُىا الا  ،ىبن الجهاًت ؤ٢غب مما هخمج-

  ٦ئِبت وا٢ُٗت ٧ان وؿُم هى مً ٢ا٫ هظا بىبرة  
 
ا بِىما حؿاء٫ مغاص مُغ٢

  بغؤؾه:

ه؟ ظا؟هل ٣ٌٗل ؤال ٌٗٝغ ؤبي به- ؤ٣ٌٗل ؤن ٩ًىن  ؤم ًذجب ٖجي ما ٌٗٞغ

 الىي٘ بهظا الؿىء زم ٣ًُمىا الخٟالث؟

 مغاص: ىلم ًدباصع لظهىه بال في هظه اللخٓت ٖل هجُب بؿاا٫   ىؤل٣

ؤمام  زىحن مً الجىىص ؤلاهجلحزا ىا ًٖ بَال١ الىاع ٖلهل ؤزبر٥ والض٥ قِئ  -

 الباع الُىهاوي بكإع ؾلُم باقا؟

 لم ًٟ ،ال ماطا؟-
 
ذ به؟ ىمت  به...ٗل ولم ؤؾم٘ ٢بال  خضر و٠ُ٦ ٖٞغ

ت؟ ىؤجظ٦غ ًىم عؤًىا٥ م٘ لُلُان ؤمام م٣ه- خضر هظا في ٞجغ الُىم  الخٍغ

 ل٨جي لم ؤٖٝغ مً ؤَل٤ الىاع. ٦ىذ هىا٥ وقهضث مىتهما ًٖ ٢غب، الخالي.

 ا:هاصعة الخضور جمل٪ ال٤ًُ والًٛب ًىؾ٠ وهى ٣ًى٫ مؿدى٨غ   في ؾاب٣ت  
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ٗ  مً الٛباء و - جضًت، وفي املا ؤن ًخم اعج٩اب مشل هظه ألاٞٗا٫ ٚحر الٛضع م

جغوا خ٨م  ىاهخٓغوا خت هل جخعجلىن ظالء ؤلاهجلحز آلان؟ هظا الخى٢ُذ...

ها. ىألاإلاان ٞخترخمىن ٖل  ؤًام ؤلاهجلحز مخمىحن عظٖى

 
 
 :اهضٞ٘ وؿُم ٢اثال

٤  ؤها ال ؤباع٥ الا -  ًازظ.بالؿ٠ُ ٞللخدغع، مً ؤزظ بالؿ٠ُ  ٚخُاالث ٦ٍُغ

٦ما ؤهىا لؿىا  ؤلم هخٗلم طل٪ بٗض مً الخغب ال٣اثمت والخغوب اإلاىهغمت؟

ُاهُا لىبرع ألهٟؿىا ٢خلهم.  في خالت خغب م٘ بٍغ

 ؤظابه هجُب:

٨ُت، ؤهذ جخدضر ًٖ اٖخ٣اص٥ السام ًا وؿُم،- ا٢٪ في ؤلا٧لحًر  وعبما ٞع

ً ل٨ً هُا١ واؾ٘ م وبٌٗ اإلاؿاإلاحن الظًً ًىٟغون مً الٗى٠ بالُٟغة،

  الكباب ال
 
٤ و٢ض ال ًجض ًٚايت مً ٞٗل هظا  ؾىاه. ي ًغ  في هظا الٍُغ

  ٌٗخبر
 
جي. هٟؿه بُال  لل٨ٟاح الَى

 هىا ٢ا٫ مغاص:

ت للجِل، ىا ٖلالبض ؤن الخاصر ٢ض جم الخ٨خم بكإهه خغن  -  الغوح اإلاٗىٍى

حر آمىحن ؤزىاء  ىا ؤجهم مؿتهضٞىن لل٣خل ٚو جسُلىا بخؿاؽ الجىىص لى ٖٞغ

ىن ؾحرهم في الك ىإع التي ًٟترى بها ؤن جدالٟهم،"ألاإلاان ؤمامىا واإلاهٍغ

 ٢ض ًسلٟه هظا اإلاٗخ٣ض؟ ؤي ًإؽ   زلٟىا"،

ـ    ا:مخ٨ٟغ   ؤما ًىؾ٠ ٣ٞا٫ بخىظ

- 
 
  ؟هل ؾخ٩ىن ال٣اهغة آمىت

 
ُاهُىن ٞٗال  .لى اوسخب البًر

  ٖلُه هجُب   ىؤل٣
 
به:  ٢اجلت وهى ٣ًى٫ ٚحر م٨ترر   هٓغة  بةزاعة ٖع

الخضًضًت التي ؾخضمغ ومساػن الؿالح واإلاان التي لً ُٞما ٖضا الؿ٨٪ -

 
 
ُاهُىن ٚىُمت  لؤلإلاان. ًتر٦ها البًر

 ٢ا٫ وؿُم:
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 ٞلض٨ًم ؤمال٥ هىا٥ وال هجُب، لهُٗض ًابلى اؾ٩ُىن بىؾٗ٪ الٗىصة -

ل لهظا الٗم٤ ؤن ؤٖخ٣ض ؾ٩ُىن  ل٨ً ؤهذ ًامغاص،، ظُىف املخىع ؾدخٚى

 . البض مً مٟغ   ا،ويٗ٪ خغظ  

  لً ؤٞغ مً هىا. ٖما جخدضر؟-
 
حن مشلما ًٟٗل  ؾيك٩ل ظبهت إلا٣اومت الىاٍػ

  في ٧ل م٩ان. ألاخغاع 
 
 ؾاجٛت.  لً هتر٥ لهم الٗالم ل٣مت

  ؾىع  ىاؾدىض ًىؾ٠ بل
 
  بةخباٍ:ال٩ىعهِل ٢اثال

 ىالٗالم اإلاىدىؽ بالٟٗل ل٣مت ؾاجٛت، ؤحؿاء٫ ؤًً ٣ً٘ الجيـ ألاعمجي ٖل-

حن للخدًغ، ما  ي ؤجغ  بٗض البىلىضًحن والغوؽ؟ هل هدً ٢بل ؤم م٣ُاؽ آلاٍع

  ٖىهغ  بلى ٦الها ًيخمي  مغاص؟ مكتر٥ ًا بُيىا مً ٢اؾم  
ُ
ً بالكخاث ِٗ ل

مىى اإلاهحر بل  ألابض. ىٚو

 امخٌٗ مغاص مً حٗل٣ُه ٞإظابه:

هظه  ىهظا الظي جخدضر ٖىه؟! ل٣ض ولض ٦الها ٖل وؤي ٖىهغ   ؤي قخاث   -

ىا وال ألاعى، ان باإلاىلض ٧إبٍى ً هدً مهٍغ ًخدض الٗالم ٧له  ىخت آزغ لىا َو

ل٨ىه  ألاعجر. ىلً ًغاه بال ؤوالصها ٖل بُٗض   في مؿخ٣بل   واخضة   في صولت  

ؤلاعر اإلا٣ٟىص واإلااضخي الؼاثل وجل٪  ىؤزغ للخبا٧ي ٖل ىا ولً ًب٣ؾُدضر ًىم  

بالث.  بالبلض. في الى٢ذ الخالي مهحرها لً ًسخل٠ ًٖ مهحر ؤي ٞغص   السٖؼ

ل بدؿامخه اإلاٗخاصة التي ًساَب بها مً ًٓىه اه وظه ىاٖخض٫ ًىؾ٠ ٖو

 ا و٢ا٫ :مسُئ  

ا للىا٢٘ وؤج٣بله وؤحٗاٌل مٗه جمام   هظا هى الٟاع١ الجىهغي بُيىا،ؤها مضع٥  -

دُت  مم٨ىت ا ٧إن ججاهل٪ له ؾُمخي ؤما ؤهذ ٞخخجاهله جمام   .وؾالم   ب٩ل ؤٍع

 وظىصه.

-  ٘  ج٣هض؟ ما الظي جخدضر ٖىه وؤي وا٢

ىن ب٣بٗت   ي هظا البلض.ؤهىا ؤ٢لُاث ف- ت   مهٍغ الؿالم الظي وِٗل  .ؤو بكَغ

٨ٖؿه بلى ٢ض ًخدى٫ الىي٘  وفي ؤي لخٓت   ُٞه مغهىن بالٓغوٝ والؼمً،
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لبُت الا  ٣غع ألٚا مشلما خضر مٗىا في الضولت  ؤو آزغ. ه٣الب ٖلُىا لؿبب  ٍو

ر ا في ال٩ىاع و٢ض ه٩ىن ٦بل الٟضاء ؤخُاه   الٗشماهُت وخضر م٨ٗم في ؤإلااهُا،

دضر آلان م٘  و اإلالماث. مشلما ٧ان ًدضر في اإلااضخي في املجاٖاث و ألاوبئت ٍو

جي و٦غاهُت ٧ل ما  ما ًبضو مشله. هى ؤظىبي ؤو بعهاناث الخدغع الَى

 ، ا٢ا٫ مغاص م٣خًب  
 
 :امىضهك

 !لً ًدضر هظا في مهغ-

- 
 
هل  ؟1414ألاعمً في زىعة  ىهل ؾمٗذ ًٖ ٢خل مغاص،  ًال٨ىه خضر ٞٗال

 ٖلمذ ٢ب
 
ُ  ال حن في ؤهداء البالص؟  ىا ل٣ىا خخٟهم ٖل ؤن ؾخحن ؤعمى ًض اإلاهٍغ

  ىبؿبب بقاٖاث مىجىعة ًٖ بَال١ الىاع ٖل
 
 الشىاع مً ٢بل ألاظاهب ٖامت

 
 
٦بحر قُضه ؤلاهجلحز لخماًدىا  ل٣ض ؤ٢ام ؤبي ؤًامها في مٗؿ٨غ   .وألاعمً زانت

اء التي ؤنبدذ جغاها في ٚمًت ٖحن   دئهاله وإال ا ًجب اؾٖضو   مً الٛٚى

ا بوؿاوي ٖاقذ ًىم   مُٗىت ج٣ٟض الجمٕى ٧ل واٖؼ   تهضص وظىصهم. في لخٓت  

 
 
بت   بم٣خًاه مؿى٢ت   هخ٣ام،في الا  بضاثُت   بٚغ

 
مدِ  يءحكح ىٖل مخ٣ٟت

ا ؤبي هٟؿه لم ًسبروي ؤبض   .ٖىه  الًٛب وهٕؼ آلاصمُت وما ًدبٗها مً خ٣ى١  

ؤهذ  هي مً ؤزبرججي، ل٨ً ؤهىف هخماء،قٗىعي باألمان والا  ىا ٖلخغن  

ها ًا   ىبجها مً اإلاظابذ الٗشماهُت بلال٣ض ٞغث ب وؿُم، حٗٞغ
 
ًٖ  مهغ باخشت

ل٨ً ال  ،ؤبي الظي اؾخًاٞها. ْىذ ؤجها ٢ض وظضث اإلالجإ ألامشل ألعبٗت ؤٖىام  

  يء  ًمسخي ٧ل شخ ىؤن جٟهم طل٪ خت ما ًىظض "ملجإ ؤمشل".
 
ل٣ض . ؤؾهل ٢بىال

٣ضث ٣ٖلها مٗه مىظ طل٪ الخحن،  ،٣ٞ1414ضث ابجها في اٖخضاءاث  ٞو

 
 
هاصعة حٗترحها  اإلاىث مٗٓم الى٢ذ ٖضا ٣ًٓاث   ى ٖلحٗخبروي هى جداًال

 خضر مً ظضًض. وجب٩ي وج٣و ما يء  ٞخخظ٦غ ٧ل شخ

الضهكت  لم ٨ًً ؤي مً الشالزت ٢ض ؾم٘ ٖما نغح به ًىؾ٠ مً ٢بل.

 الٗاعمت م٘ الك٣ٟت اإلاٛمىؾت في ال٤ًُ والشجل ناعث هي ال٣اؾم

سهم الخضًض، اإلاكتر٥ بُجهم آلان. بهظه الىهاٖت  ا،بل وال٣ٍغب ظض   لِـ جاٍع
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  ىؾىصاء ٖل البض مً لُساث   ا!بط

 
  نٟداث ْىىها مشالُت

 
في الهضٝ  ه٣ُت

ولم ٨ًً وظىص  لم ج٨ً زىعتهم ؾلمُت للضعظت التي اٖخ٣ضوها، والىؾُلت.

 
 
دُت صاثم  ألاعمً في مهغ م٣بىال ضهم ًٖ طل٪ لم ٌٗٝغ ؤخ ا. بخل٪ ألاٍع

ش ؾى  لى٫ إل٢امت ألاعمً ومااػعجه لهم، ي الخاٍع واخخًان  جِؿحر ؾٗض ٚػ

ٞةطا بالىا٢٘ ًخ٨ك٠  ٧اٞت الُب٣اث الكٗبُت لهم بزغ اإلاظبدت الٗشماهُت،

 
 
 و  ي للسؼ  ًٖ زباًا صاُٖت

 
ت  بالخىهل. مٍٛغ

 ا ٖم٣ُ  ؤزظ ًىؾ٠ هٟؿ  
 
غ ٢اثال  :ا ٢بل ؤن ًٞؼ

  ؤها ال-
 
 ؤؾحر خامال

 
، ب ؤومً الًٛ  ٣ٖضة ض ؤن ؤِٖل في م٩ان   وال السٝى  ؤٍع

ُاهُحن وؾُان ٖىضي ؤن ًد٨م  آزغ. ل٨جي لً ؤ٢اجل مً ؤظل ظالء البًر

 قُىعي، ىعظعي ؤو خت بغإلاان لُبرالي ؤو عثِـ وػعاء ؤو ؾٟحر، البالص مل٪ ؤو

٢ُض الخُاة  ٖليوؤن ؤْل  بًاه، ٌؿلبجي ؤخض   حهمجي هى ؤن ًٓل هىا٥ بلض ال ما

ٗ  مخ اؾخُٗذ، ما  مخ
 
الىاؽ هم مهضع اإلاخٗت لى ، وٗم ،ا بالىاؽ ٧اٞت

هم مً هدبهم ومً وٗمل مً ؤظلهم ُٞبرعون وظىصها،الىاؽ  ج٨ٟغجم باألمغ،

اث واإلاىمىماث،  ىهم مً ًالٟىن اإلاىؾ٣ُ غؾمىن الجضاٍع والغواًاث ٍو

ؼعٖىن الخضاث٤ كُضون ال٣هىع وال٨باعي ٍو ٟا٫، َو ٗ  ، الىاؽ وألَا  ،اظمُ

ً   ؤلاًظاء والخإطي، ىوال٣ضعة ٖلي والجضو  هٟؿها األهمُتب ا ا ٧اهىا ؤم ؾىص  بُ

  بىطًحن، ؤو احهىص   مؿلمحن ؤو ،اؤم خمغ  
 
 الٟغمبالجمُ٘  ىلُدٓ. ا..نض٢

إلااطا  مً الؿٗاصة والخؼن والخد٤٣ وال٣ٟض، هٟؿه لىُل الىهِب هٟؿها

 بُٗض اإلاىا٫؟!و ا ا م٣ٗض  ٩ًىن هظا ؤخُاه  

 ،مجهى٧ى ال٣ٗى٫ وألاٞئضةوهم  بُىتهمبلى ىصة يمتهم ؾُاعة مغاص في عخلت الٗ

،٤  بال٣غب مً بِذ هجُب ؾإله ًىؾ٠: آزغوا الهمذ مٗٓم الٍُغ

 ؤحٗخ٣ض ؤن بنابت ًض٥ ؾخاظل جىُٟظ٥ للى٣ل؟-

 آزغ ٢بل الؿٟغ هى ػاهض ُٞه ٧ل الؼهض، اعحٗب هجُب مً ؤن ٣ًترح ل٣اء  

ت    :٢ا٫ له بؿٖغ
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-،   ال ؤٖٝغ
 
ال٣ُام بها  ىًهغ ٖل م٘ ؤبي بغخلت   في ٧ل ألاخىا٫ ؾإ٧ىن ميكٛال

 ألاعجر. ىهظه آزغ مغة هلخ٣ي بها ٖل معي،

 إلاؿ٣ِ عؤؾ٪ بالهُٗض؟ ؟نؤًً ؾخظهبا-

  ُ   ا لل٨ظب ٣ٞا٫:لم ًجض صاٖ

 ؾجزوع ؤصًغة واصي الىُغون . ال،-

ًُ  اوإط  ًىؾ٠ ًخدى٫ بلُه  ٟاظإ بما لم ًخى٢ٗه،به 
 
ا مكضوه   ها ٞاهٞاٚغ   ٧لُت

 
 
  :ؾاثال

ان؟ ُغون؟؟واصي الى-  ؤلِـ هظا خُض ًىظض صًغ الؿٍغ

ـ   عم٣ه هجُب بك٪    ؤظابه:  بترصص   ،مما ؤنابه مً خماؽ   وجىظ

 إلااطا حؿإ٫؟ ..وٗم.-

  ُ   مؿخُٟٗت: ا بلهجت  هىا ؤمؿ٪ ًىؾ٠ بُضه الؿلُمت وعاح ٌٗخهغها عاظ

  ؤعظى٥ ًا هل ًم٨ىجي الظهاب م٨ٗما؟-
 
 هجُب،ؤٖٝغ ؤن هظا ؾ٩ُىن جُٟال

 ل٨جي مؿخٗض ألن ؤعظىه بىٟسخي، ؾإق٨غ ل٪ هظا الهيُ٘ ما والض٥ لىمجي ٖ

 !مً ًٞل٪ هجُب، مً ًٞل٪ ًا خُِذ،

 
ُ
 ٣ِ ْؾ ؤ

َ
في ًض هجُب الظي عاح ًجظب ًضه مً ًىؾ٠ الظي ناع ؤقبه  ِ

ٌُ  باإلاهىوؽ،  ٢ا٫ له بلهجت مً 
 
 : امؼعج   ؿ٨ذ َٟال

ٌ لً ؤلر ٖلُه... ،يء  ؾإؾإله ل٨جي ال ؤٖض٥ بصخ- ر ٌٛح هى ٖىُض وال لى ٞع

 .عؤًه بؿهىلت  

  ُ د  ابدؿم ًىؾ٠ عاي اؾخٟؼ هجُب  ا بك٩ل  ا هاهئ  ا بما ؤخغػه ٞؿ٨ذ مؿتًر

 :خاو٫ ؤن ًمى٘ هٟؿه مً الؿاا٫ ل٨ىه لم ٌؿخُ٘ وؤزاع ي٣ُه،

ض الظهاب - ان؟بلى إلااطا جٍغ  هىا٥؟ اهل حٗٝغ ؤخض   صًغ الؿٍغ

 ػاصث مً سسُه ؤظابه: خاإلات   بلهجت  

 !ؤٖٝغ هىا٥ باب،  ال-

 ؟ال ٢لذ باب  ه باب؟!-

t.me/qurssan



149 
 

ه، باب الىبىاث، ٗم،و- ه ٧ل ألا٢باٍ؟ البض ؤه٪ حٗٞغ  .بهه.. ؤال ٌٗٞغ

  :٢اَٗه هجُب بٗهبُت  

. ال- ض ؤن ؤٖٝغ  ا هلل ل٣ض ونلىا.خمض   حهم. ال ؤٍع

٢ىة  ىو٢بل ؤن حهبِ مً الؿُاعة ٖاظله ًىؾ٠ بالخٗل٤ُ الخالي لُجهؼ ٖل

  خخماله:ا

ؤحٗٝغ ؤن ؤؾخاطي في الٗىص  ،هجُب لم ؤٖٝغ مً ٢بل ؤه٪ حؿ٨ً هىا ًا-

٧ل هظه اإلاضة وؤها ؤػوع  ؤحٗٝغ ما ٌٗىُه هظا؟ ٌؿ٨ً في الكإع اإلاىاػي ل٪؟

 ظحرج٪ صون ؤن وٗلم.

نٗض  ،ا الؿُاعة صون ؤن ًلخٟذ وعاءهؤؾٕغ هجُب ًىصٕ الجمُ٘ مٛاصع  

باب الك٣ت خُض و٠٢ ًبدض ًٖ اإلاٟخاح في ظُبه بلى الضعظاث اإلااصًت 

 باٚخه نىث ًىؾ٠ مً زلٟه: ىؤن وظض اإلاٟخاح خت وما بِؿغاه الؿلُمت.

 ؾخسبروي بغص ؤبُ٪ و٠ُ٦. تىلم ج٣ل م-

 ىٞاهدج ،الخٔ ًىؾ٠ طل٪ هسًاى.ؾ٣ِ اإلاٟخاح مً ًضه بؿبب الا 

  ٖ ىاوله بًاه وهى المؿغ ابه لهِج ًَ  ا ًلخ٣ِ له اإلاٟخاح ٍو  اةطٞ ي ٌٗخظع ًٖ بٖع

 ًُ مالبؿه الخ٣لُضًت وقاعبه ب٠٣ً به إلا٣ضؽ ٖبض اإلاؿُذ واٟخذ بباب الك٣ت 

لم ًدضر ٢ِ ؤن وظض ؤباه باهخٓاعه زل٠  لم ًهض١ هجُب هٟؿه، اإلاهُب.

جالُت ًجب ؤن  ؤي مهِبت   ٞلماطا اللُلت؟ مخإزغة ٦هظه، الباب في ؾاٖت  

 ًخى٢ٗها؟

ُٞىؾ٠ الظي اهضٞ٘ لخدُت الغظل ٌٗخ٣ض؛ ظاءجه اإلاهِبت بإؾٕغ مما 

ٗ   ىو٢٘ ٖل ،وصمازت بدغاعة   ٗ  الٟىع مى٢ ٞغخب به ألازحر  ا مً هٟؿه،ا عاج

  ُ   ا بًاه للضزى٫،صاٖ
 
 بٗضم مالءمت الى٢ذ وعاح ًخىصص بال ؤهه اٖخظع مخٗلال

ضه مً هجاح   ا في طل٪ مابلُه مدغػ    .ًٍغ

 ٖلُه هى آلازغ، لب ؤبي واؾخى٫ِ  جًٟل وازلْب  ًى٣هجي بالًبِ، هظا ما

تي مً آلان؟ إلااطا ال  جإزظ ٚٞغ
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ٝ  جغصصث ألا٩ٞاع الخاه٣ ُ   .ت الؿىصاء في عؤؾه صون ؤن ًى٤ُ بدغ ا و٠٢ مسٟ

ًُ  واؾدؿالم   ًمىاه بجُبه ًيخٓغ بصجاٖت   سُب ال٣ضع الًغبت ال٣ايُت، ولم 

ٗ   جى٢ٗه. ا اهتهؼ ًىؾ٠ الٟغنت وؾإ٫ اإلا٣ضؽ بن ٧ان ؾًُا٣ًه ؤن َب

اعتهابلى ألا  غا٣ٞهماً ٗ   ًماو٘، بطا لم ٨ًً ،صًغة اإلاؼم٘ ٍػ ب الغظل  يا ؤبضَو

ابه  جغخُبه و٢بل ؤن  بلحها، ىفي خغماهُت مى٘ البر٦ت ٖمً ٌؿع اٖخ٣اص 

 ا:ا ؾإله اإلا٣ضؽ مترصص  ًىهٝغ ًىؾ٠ مٟٓغ  

- 
 
ٗ   هظا ال بجي، ألوي ؤؾإل٪ ًا مٗظعة اعج٪ للضًغ َب ٝغ  ا،صزل له بٍؼ ل٨ً أٖل

 ٚالبُت ألاعمً ه٨ظا، ؤلِـ ٦ظل٪؟ ؤهذ ؤعزىط٦سخي، ٣ِٞ...

 :٣ت  واؾٗت ملء الىظه ؤظابه بش بابدؿامت  

ٗ  ، وٗم -  !ا٢ُ

*** 
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ً. مغاث ٖضًضة ج٨خب  ً  للخضٍو ا بٗض ًىم ناعث ؤِؾىاث فى اخخُاط  مً ًىم 

 هصختها ٞاصًت بخجغبت ال٨خابت باؾخسضام ال٨مبُىجغ ما وجمؼ١ ما ج٨خبه.

ٞال جىظض صاع وكغ ج٣بل مً ؤظل اليكغ،  صامذ ؾخًُغ لظل٪ في الجهاًت،

 
 
 م ؤٖماال

 
 الىع١ هظه ألاًام. ىٖل ٨خىبت

م ؤجها اؾدبٗضث جمام   ال٨ٟغة  عؤثاإلاخٗل٤ باليكغ بال ؤجها  الجاهبا ٚع

 
 
ظغاء بٌؿاٖضها في  ىالبخىب اؾخٗما٫ الساعط" خت"٣امذ بكغاء ، ٞمى٣ُُت

 ، ٢هحر بٗض ج٨ٟحر  ، زم ٢غعث، ؤلاهترهذ ىؤبداثها اإلاؼمٗت ٖل
 
 ؤن ج٨خب ٢هت

 هجُب ٖبض اإلاؿُذ  اف بها ٧ل مً ظضحها،ًٖ خ٣بت ألاعبُٗيُاث التي ٖ

ا٧ان  ٧ل ما وهُالهت بؾُٟاهىؽ. صون ؤي ، البضاًت ٣ِٞ بغؤؾها هى ٖال٣ 

 ٠ُ٦ ؾِخ٣ابالن. ًٖ مؿاع ال٣هت بٗض طل٪ وال جهىع  

 ا وال حٗٝغ ؾماجه،ؾخ٨خب ألاخضار بُٗجي هجُب الكاب الظي لم جغه ؤبض  

هي ماهُخه ٦ما ًٌٗ لها لظل٪ ؾخسخل٤ ، ٣ٞض جىفي ٢بل ؤن ًتزوط ؤبىاها

 
 
اث ؤبحها الىاصعة ٖىه. مدخٟٓت هل ججٗله  ببٌٗ اإلاالمذ ألانلُت مً ط٦ٍغ

  ً ض حن آهظا٥؟ٞو ً   ا ٦دا٫ مٗٓم اإلاهٍغ ُ  ؤم وظىص ٠ُ٦ ؾدبضؤ  ا؟ا ٖضم

ُ   شسهِخه و٠ُ٦ ؾدخُىع؟ ه مبضث  ما حٗٞغ
 
ٝ  ا ؤهه ؾ٩ُىن قٛٞى  ،ا بٛحر هض

ُ   ،ي ا صون ج٣ى مامى   ى  ؾماجه ؤم ؾماتها هي؟!ؤهظه  ا بٛحر هًا٫.َو

 ؤًً ؾ٩ُىن مىي٘ ًىؾ٠ بال٣هت؟

 ًُ ه ٖىه بإي خا٫؟ هى وهل ًجب ؤن  ضعط ًىؾ٠ في ال٣هت؟! ما الظي حٗٞغ

  آلان ًٟى١ ما ختى
 
ه ًٖ ظضها الظي ازخاعجه بُال وم٘ طل٪ ،  لؤلخضارحٗٞغ

جغ٦ه هىا٥ في مظ٦غاث ظضتها صون ؤن ٌٗٝغ ؤخض  ىٞهىا٥ هاظـ ًدثها ٖل

 ًىؾ٠ عاج٘ ظض   ؾىاها بىظىصه.
 
  ا ل٩ُىن شسهُت

 
 ؾِبضو ٦مبالٛت   ،عواثُت

٣ت   ٨ُان  ٦ٖاَُٟت ال  ما ٖىضما جظ٦غ مؿغح  وا٢عي. ؾِخىاظض م٘ طل٪ بٍُغ

 . الىبااثألاػب٨ُت ؤو جخدضر ًٖ باب 

 هى ٖما ج٨خب؟! يء  ًجب ؤن جخصبذ مىه ٢بل ٧ل شخ ما
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٣ضه؟ ًٖ الخب؟ًٖ الهضا٢ت ًٖ الخُاة واإلاىث؟ م ًٖ ؤ؟ ًٖ ؤلاًمان ٞو

 زخُاع؟ال٣ضع والا 

 !ألاعجر ىؾخ٨دك٠ طل٪ وهي ج٨خب ٖل

ت ظضتها ًصخبها صٞتر اإلاظ٦غاث وظهاػها الجضًض  اهخ٣لذ لئل٢امت في ٚٞغ

ذ في ال٨خابت.وإعهاناتها  . وقٖغ

*** 

 
 
ت ؤمىا٫ الىظع وجبٗه هابُ  ا الضعط ب٣لب  خمل هجُب خ٣ُبت ؤبُه الخاٍو

ا هظا الخش٣ل مخجؿض   ىض ٖلزغظا مً باب الٗماعة لُجضا الباٖ ،مش٣ل  

 ظىاع الؿُاعة . ىبصخمه ولخمه بل

 
 
 ٧ان ًىؾ٠ باهخٓاعهما باق

َ
 ا َ
ْ
غ،ؤؾٕغ لخدُت الغظل العجىػ ل ٤ ألاؾاٍع

ض املخضص.ؾغوع   يالظي ؤبض ىضما جدى٫ إلاؿاٖضة هجُب في  ا لخب٨حره باإلاٖى ٖو

ؤن و٢بل  ؤن ًخُل٘ بىظهه. صون و  خمل الخ٣ُبت جغ٦ها له ألازحر صون مماوٗت  

 ىًخم جىػَ٘ ؤما٦ً الغ٧ىب باصع هجُب باخخال٫ اإلا٣ٗض املجاوع للؿاث٤ خت

 ا بالخىاػ٫ بازخُاعه طل٪ اإلا٩ان.ًخجىب الجلىؽ بجىاع ناخبه مخٓاهغ  

  اهُل٣ذ الؿُاعة والكىإع ال
 
  ىؤل٣ مً اإلااعة، جؼا٫ زالُت

 
 هجُب هٓغة

 
 
ٗ   ي قإع ألامحر لحر  ىٖل زاَٟت الكإع  ىزغ بلا هى آلا ًىؾ٠ في اإلاغآة مخُل

ت   بابدؿامت   ب   ٚحر ملخْى ٧ان ًغاهما مخٗاه٣حن بِىما  إلاه طل٪ ٦ما لىآ ا.ج٣ٍغ

وحؿاء٫ بن ٧اهذ حٗٝغ بهظه الغخلت ؤم  ٌكٗغ ؤخض بىظىصه، هى مخُٟل ال

 ال.

بُٗت الهلىاث بضؤ اإلا٣ضؽ خىاع   ا م٘ ًىؾ٠ ًٖ ال٨ىاجـ ألاعمىُت َو

  وال٣ضاؾاث واهخساباث املجلـ اإلالي لضحهم،
 
جغص باألزباع  ما والتي ٧اهذ ٖاصة

ٖخضاءاث اإلاخباصلت بحن بلى الا ا ؾُاؾُت جهل ؤخُاه   إلاا جخًمىه مً نغاٖاث  

غاٝ اإلاخىاٞؿت.  ممشلي ألَا
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م  ًىؾ٠ اؾخٗضاص   يؤبض ا لؿغص الخٟانُل ال٩اُٞت إلعواء ًٞى٫ ا ٦ٍغ

ِ   الغظل، ت ٚحر مسل الٟاع١ بحن ألاخؼاب ألاعمىُت وزلُٟ وعاح ٌكغح بخبؿُ

ُ   ،ىما ٌكبه خ٩ىمت اإلاىٟ ىج٣اجلها ٖل  ما ًغاه هى شسه
 
َاثل مً  ال ا خما٢ت

 مىٟٗت. وعائها وال

 ىمً وظهت هٓغي هى الؿعي الضئوب لخهى٫ ٧اٞت ألاعمً ٖل يألاظض-

 
 
ت لخ٣ىحن ؤوياٖهم بضال   مً الجزإ الٗبثي لخ٨م َاثٟت  الجيؿُت اإلاهٍغ

 ؤعيها مدخلت باألؾاؽ مً الؿىڤُِذ.

ت؟ ىماطا حٗجي بالخهى٫ ٖل ...ؤٞهم ال- ًُ  الجيؿُت اإلاهٍغ دهل ٖلحها ؤال 

  ُ  ؤلم جىلض ؤهذ في مهغ؟ ا باإلاىلض؟جل٣اث

ٝ  ى، بل- ً  مهغ مىظ ؤعبٗحن ٖام   ىؤبي خًغ بل ،ول٨ً هظا ٚحر ٧ا ا وال ا ؤً

ؤعى مهغ هى مىاًَ  ى٧ل ؤعمجي ٖل الجيؿُت الٗشماهُت. ي ًدمل ؾى 

 هدمل ظيؿُت ؤعمىُت ووػاعة الضازلُت ال ألهىا ببؿاَت ال ٖشماوي باألؾاؽ،

ت، ىجىا٤ٞ ٖل الجيؿُت في  ى٢لت مىا ٖل ذخهل مىدىا الجيؿُت اإلاهٍغ

ال حهم بن ؤزبدىا ؤهىا مىلىصن  زم جم بٚال١ الباب مىظ طل٪ الخحن، 1414

ً بضًل لىا. البوم٣ُمىن هىا و  ٞإمي ؛ في ويعي ؤها اإلاك٩لت مًاٖٟت مَى

ٌ صٞ٘ الغقى  ٞغوؿُت،  وؤبي ٞع
ُ
بذ مىه لخد٤ُ٣ مغاصه ٞخم لِ ة التي َ

 ه٨ظا ؤظضوي ؤبٗض ما ؤ٧ىن ًٖ بلٙى الخلم اإلايكىص. الخٗؿ٠ مٗه،

 
 
 م٘ الًٛب الظي ال ا بالك٣ٟت ٖلُه،ًًبِ هجُب هٟؿه مخلبؿ   ي ؤزغ  مغة

 وهىا٥ طل٪ الكُغ الًئُل زاٞذ الهىث ًغصص مً خٟغة   حهضؤ. ًؼو٫ وال

  ٗ ُض ؤن جدى٫ ظيؿِخه صون الؼواط هىا٥ ؤمل بٗ :اٖم٣ُت ب٣لبه وطهىه م

اء الظًً ال ٣ًبالن ًٞ جمام  طل٪ الكُغ صُ  .مجها ا جدذ ال٣ىٍى وال٨بًر

صامذ لم ولً جٟٗل ٞلُظهب ال٩ل  ما... ٧ان البض ؤن جدبجي بإههاٝ ألاقُاء.

 لجخُم  الضامي ٦ما ٣ًى٫ ؤلاهجلحز.بلى ا
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٤ ال٣اهغة ىصخغاء ال ٌكىبها ٖمغان ٖل ت الصخغ ؤلا  ٍَغ ٖىضما . اوي ؾ٨ىضٍع

ىا في الؿحر ٖل ٤ اإلامهض بٗض ؤ٦ثر مً ماثت ٦ُلىمتر وقٖغ الغما٫  ىجغ٧ىا الٍُغ

قب ٧ل مً  بضؤ اإلاىسٌٟ في ال٨ك٠ ًٖ مالمده لهم، ،في مؿاعاث ظاهبُت

البدحراث  يًىؾ٠ وهجُب بغؤؾحهما مً هاٞظحي الؿُاعة مكضوهحن مً مغؤ

ؿخاالث اإلالىهت التي جمخض ؤمام هاْغحهما ٖمال٢ت جدلل يىء  ٧إجها ٦َغ

 ٢ا٫ ٖبضاإلاؿُذ: الكمـ أللىان ٢ىؽ ٢ؼح.

 ٧ان الٟغاٖىت ٌؿخسضمىهه في الخدىُِ. بهه ملر الىُغون،-

 آزغ والخىعٍ ُٞه ب٩امل خىاؾهم، بٗض  ى لبهخ٣ا٫ ٖالماث الا  ى٧اهذ هظه ؤول

 
 
 وقم   عئٍت

 
ٗ  وإلاؿ   اا وجظو٢ بدحراث اإلالر اإلالىن وعاثدت الهىاء اإلاكب٘ ، اا وؾم

ٗمه ٖلبها   ؤلؿىتهم ولٟده لىظىههم ونىث الغما٫ ؤؾٟل العجالث. ىَو

 ػالذ الب٣ُت جإحي. وال

ت قحهُذ ؤو ىبإؽ به ٣ًو ٖل ا الاإلا٣ضؽ و٢خ   ى٢طخ ش بٍغ محزان  ًىؾ٠ جاٍع

 ٠ُ٦ بضؤث الغهبىت بظل٪ اإلاى٢٘ ومً هم ؤقهغ ال٣ضٌؿحن الظًً ال ال٣لىب.

اتهم با٢ ذػال اٞع  ا والجخدلل ؤبض  ال  ؤظؿاصهم، هى٘ اإلاعجؼاثًباألصًغة  ُ 

ا وبالخ٣ضم و٠ُ٦ واظه الغهبان هجماث البربغ ببىاء الخهىن ؤخُاه   جٟؿض،

 .ي ا ؤزغ ؾدكهاص ؤخُاه  لال 

ت قحهُذ،لهظا ُؾ - ٗ   مُذ ببًر  ىألجها ججغبت ٢اصعة ٖل ا،وهي ٧لمت ٢بُُت َب

 الؿماء والغوح،بلى  لٗالم والجؿض ؤمبلى ا ،ؤن جؼن ٢لب٪ لخٗٝغ ؤًً ًمُل

ذ ؤهذ مُالب باإلاىث ًٖ ٧ل هىا ٢بل ؤن ج٩ىن مٗغي  ٞ ا ملجابهت اإلاىث الهٍغ

باث الخُاة الُبُُٗت  ؤلاهجاب، الجاه واإلاىهب، الؼواط، امخال٥ اإلاا٫،، ٚع

 اإلاؿُذ ٣ِٞ. لدؿدبض٫ ب٩ل هظا... الغاخت وخب الب٣اء،

ً  ا ُم هؼ ًىؾ٠ عؤؾه مىا٣ٞ   هم  ا ُٖٓم  ا ج٣ضًغ  بض ض ا إلاا ٌؿمٗه صون ؤن ًجا ٞو

ـ    ا لؿبب  نض٣ًه الظي ًبضو واظم   ا ؤن هجُب،واز٣   ناص١، بىٟؿه ؤي جدم

بػاء ٨ٞغة الخىاػ٫ ًٖ ٧اٞت مؿغاث الخُاة  هٟؿه ٌكاع٦ه الكٗىع  ٚامٌ،

t.me/qurssan



156 
 

ا ٧ان ؾُمُل محزان ال٣لىب خخم   اإلاىث. ىم٣ابل ؤلاهؼواء بالصخغاء خت

  ٗ ظل٪ ؤز٣ل صعظاث الخٗل٤ بالخُاة  لى ؤجهما زًٗا ل ىا ختب٣لبحهما م

ىب ُٞه. اإلا ٚحر زخباعالا   ٚغ

اعتها،  ٧ان صًغ ألاهبا بِكىي هى م٣هضهم ألاو٫ بحن زالزت ؤصًغة ًٟترى بهم ٍػ

ان والبرامىؽ قاب مخعجل  ٞخذ لهم الباب عاهب  . ألاهبا بِكىي والؿٍغ

 
 
ا وال ؤخض هىا٥ زاعط ؼا٫ صاثغ  ً  بإن ال٣ضاؽ الٖاٝػ ًٖ الخضًض مخٗلال

 ل٨ىِؿت خُض خًغوا ال٣ضاؽ للجهاًت.بلى اإلاؿٕغ جبٗىا الغاهب ا ال٨ىِؿت.

 ا بلحهم الخىبُه الخالي:ال٣ضاؽ مىظه   ى٢بُل الخىاو٫ اؾخضاع الغاهب الظي نل

ألا٦ثر  ىٖل ؤو لم ٌٗتٝر زال٫ ٖام   ٖتراٝاًخ٣ضم للخىاو٫ مً لِـ له ؤب  ال-

 يُٛىت. ؤو بِىه وبحن ؤخض زهام ؤو

ا٢ترب مىه  ٫ زل٠ ؤبُه،ٞىجئ هجُب باؾخٗضاص ًىؾ٠ للخ٣ضم للخىاو 

   ا:هامؿ  

 هل حٗتٝر ًا ًىؾ٠؟!-

 ا مً صهكخه:الخٟذ له ًىؾ٠ مخعجب  

ب   وٗم،-  ا؟إلااطا ججض طل٪ ٍٚغ

- 
 
  ؤه٪ ال حٗٝغ بإي ٦ىِؿت حٗمضث؟ؤلم جسبروي ٢بال

 ًهىٗه هظا؟ ٞاع١   ؤي-

للخىاو٫ الا زكُت مً  لم ًخ٣ضم هجُب. للخىاو٫  طل٪ وج٣ضم بش٣ت   ىلم ًؼص ٖل

لهظا  اؾخد٣ا١ ىٌكٗغ بإصو الُه الظي لً ًتر٦ه صون جىبُش، ول٨ً هى لىم ؤب

٠ُ٦  ٨ًٟغ ُٞه ؤزىاء الهالة هى: ٧ل ماَى٫ الى٢ذ،  الؿغ اإلا٣ضؽ، ٞهى

 ؟ىكٌُٟ 

ب  يج٣ضمىا للكغب بٗض الخىاو٫ ٞإبض هجُب امخٗايه مً َٗم اإلااء الٍٛغ

 :ؤظابه والضه ألامغ. ىٖل بِىما اخخٟٔ ًىؾ٠ بغناهخه صون حٗل٤ُ  

  هىا؟ ىؤجًٓ ماء الىُل ًهل بل بجها مُاه آباع.-
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كغب خت ٞاع١ في ٦مُت اإلاُاه التي  هه الؤ٣ًً ؤ ىخاو٫ هجُب ؤن ٌكغب َو

 بٗضم ؤلاعجىاء والكب٘.  ى  ؾخٓل مًج دىاولها،ج

 هظا اإلااء ٣ِٞ؟ ى٠ُ٦ ٌِٗكىن خُاتهم ب٩املها ٖل

ع، عجىػ ًىىب ًٖ عثِـ الضًغ في اؾخ٣با٫ الؼوا عخب بهم عاهب  

 .وزبز   وػٍخىن   مً ٞى٫   ام٩ىه   اوانُدبهم للمًُٟت خُض جىاولىا بُٞاع  

بخه في م٣ابلت عثِـ الضًغ ؤو اإلاؿئى٫ ًٖ الىظوع  ىضما ؤْهغ اإلا٣ضؽ ٚع ٖو

 ؤزبره الغاهب ؤهه ؾُٟٗل بٗض جىاو٫ الكاي.

  ُ  ظاء ًدمل الهِىُت بسٟت   ا،ولِـ عاهب   ا٧ان اإلاىٍى به ج٣ضًم الكاي ٖلماه

  ىوظهه خت ىوما ؤن جُل٘ هجُب بل ظه،باؾم الى 
 
 :هخ٠ ٢اثال

 ؤلم ؤع٥ في بِذ مضاعؽ ألاخض في ٞبراًغ اإلااضخي؟ ؤهذ...-

  :ؤظابه الكاب بمغح  

 ٧اآلباء الؿىاح. ؤها ؤوظض في ٧ل م٩ان   هل ْىيخجي ال ؤٚاصع مضاعؽ ألاخض؟-

 ا .ػلذ نٛحر   ال ول٨ً هل ؾخترهبن بٗض الخىظحهُت ٣ِٞ؟-

 ؾإهخٓم في ٧لُت آلاصاب م٘ جهاًت اله٠ُ. ٣ِٞ. ة  ها هىا في زلى ؤ-

- 
 
٨ُت هظا هٓحر ؤٞىضي، ؤبي، ًا مٗظعة الب باإل٧لحًر . زاصم بمضاعؽ ألاخض َو

هظا نض٣ًي ص٦خىع ًىؾ٠  هظا والضي اإلا٣ضؽ ٖبض اإلاؿُذ شخاجت،

 ؾمي؟اهل جظ٦غ  َالب ب٩لُت الُب. ؤعجُيُان،

 .ألاؾماء وال الىظىه ىؤها ال ؤوسخ، ؤؾخاط هجُب-

ا٫؟- ٨ُت هظا الٗام. هل حٗٝغ وؿُم ٚبًر  ل٣ض الخد٤ باإل٧لحًر

وبئر الكهضاء، هل  هل صزلخم الخهً؟ ا.بوؿان ل٠ُُ ظض   وٗم، وٗم،-

 لى قئخم. ؾأزظ٦م في ظىلت   عؤًخمىه؟

بِىما طهب هجُب  ا،٢غع اإلا٣ضؽ ؤن ًظهب م٘ الغاهب لِؿضص الىظع مىٟغص  

ىؾ٠ م٘ الكاب.   ٍو
 
جخمشل ؤهمُخه في ؤن البربغ ٢ض  ،ٖخ٤ُ  ببئر  مغوا ؤوال

هم بٗض ؤن طبدىا عهبان الضًغ. ا: ٚؿلىا في مُاهه ؾُٞى  ٢ا٫ ًىؾ٠ مخعجب 

t.me/qurssan



158 
 

 هظا ؾعي صئوب للمىث ال باإلا٩ان هٟؿه. غهبىتآزغون لل ىوم٘ طل٪ ٣ٞض ؤح-

 ؤعاهً ؤن ؤزباع الخغب الج٣ل٣هم هىا. ق٪ ُٞه.

 ؤظابه هٓحر:

ب باليؿا مهضع  لم ٨ًً اإلاىث ًىم  - ا ولم ًغوا ُٞه بال مٗبر   بت لؤل٢باٍ،ا للٖغ

  للخُاة البا٢ُت.
 
ٗ   باليؿبت لؤلزباع هي جهل مخإزغة ا ل٨ً املخهلت َب

ٗ  واخضة،الهالة صاثم   ا مً اإلاىث ا مً ؤظل الؿالم وهجاة البكغ ظمُ

ٗ   الجؿضي،  ا.والغوحي َب

 حؿاء٫ هجُب:

إلااطا ال  مىه؟ا ٞلماطا ًُلبىن هجاة الٗالم ًغون في اإلاىث قغ   صامىا ال ما-

ت لى ًُلبىن الخعجُل بالجهاًت الؿُٗضة للجمُ٘؟ جم  ؾخ٩ىن ال٣ىبلت الظٍع

٘ والا  دت.بلى ألا هخ٣ا٫ نىٗها هي الخل ألامشل... الٟىاء الؿَغ  بضًت اإلاٍغ

ُ   ،٧اهىا ٌؿحرون ؤزىاء الخضًض  ا مً وظه هجُب الظي الٞخى٠٢ هٓحر مخمل

 ا ٢بل ؤن ٣ًى٫:مخ  ابدؿم نا يئُلت مً مغاعجه. قظعة   ي ٨ٌٗـ ؾى 

 ؤن ًيخهي ٧ل هظا ألالم، اإلاؿُذ َىا٫ الى٢ذ، يءل٨ىىا هُلب مج-

ٗ   اإلاٗاهاة،الٓلمت التي نىٗها عثِـ الٗالم، ا صون ؤلِـ هظا ما هيخٓغه ظمُ

 ول٨ً هظا ال ٌٗجي ؤن هىهي خُاجىا بإهٟؿىا للخعجُل باألبضًت، ؤن وكٗغ؟ ىخت

ً ومى٘ الٓلم،َا٢خ٪ لغزاء آلا  ىبإ٢صخ آزغ لخٓت اٖمْل  ىخت ٦ً  زٍغ

ض ؤن حؿىء الخُاة  وال ج٩ىن الساجمت، ىحٗٝغ مت ا أله٪ الا مىحر  ؾغاظ   ؤخض ًٍغ

٣ِٞ ٖىضما ال ٩ًىن هىا٥ مٟغ  ،ىٚحر مؿم ؤظل   ىٖما هي ٖلُه بالٟٗل بل

 في ألابض. ىجصخى مىه لخب٣، ؤ٦ثر بهه هىم ال جس٠... مً اإلاىث ال

ىؾ٠ للٟت وللمغة الشاهُت ًدؿاء٫  عجب،مخ بهمذ   ىعها ٧ل مً هجُب ٍو

 
 
٠ُ٦ ًمل٪ جل٪ ال٣ُُيُت في طل٪ . ٣ًى٫   ماهجُب في هٟؿه بن ٧ان ٌٗجي ٞٗال

ٖ   الؿً الهٛحر؟  ا وهى ٣ًى٫:جدغ٥ ؤمامهما مؿغ

 بلى الخهً!هُا -
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الخٔ  زكبي ٣ًىص للُاب٤ الشاوي مً الخهً، ظؿغ  بلى ا ٣ًىص نٗضوا ؾلم  

 ؾإله: لم ًغه مً ٢بل، ا ًبرػ مً ؾترة ًىؾ٠نٛحر   اهجُب صٞتر  

ٟ   هظا؟ ما-  ا للضًغ؟هل ؾخ٨خب ون

 ا:ما٫ ٖلُه ًىؾ٠ هامؿ  

مٗحن  ؤجِذ به معي لؿبب   ا لؿٟغ الغئٍت.هي مً ٦خبذ به جٟؿحر   بهه صٞترها!-

 ؾإزبر٥ به وهدً بمٟغصها.

 ا:قاعخ   هىا ٢ا٫ هٓحر

ٗه بٗض صزى  ا،في الٗهىع الٛابغة لم ٨ًً هظا الجؿغ مشبخ  - ٫ ٧ان ًم٨ً ٞع

ٗ   ،الغهبان للخهً بزغ ؤي هجىم   ًلؼم  ا ٧ان ًىظض ٧ل مابالضازل َب

٦ىِؿت  ٦خب م٣ضؾت، قمٕى و٢ىاصًل، مُاه، خبىب للُٗام، للخُاة،

 صًغ مهٛغ. وم٨خبت،

عاثدــت الــؼمً هــي الؿــاثضة، الٛــٝغ  ٧اهــذ اإلامــغاث الضازلُــت فــي قــضة الًــ٤ُ،

ى الخــــىٟـ، ولــــم ٌٗــــض ٢ــــاصعا ٖلــــا ومٗخمــــت،ؤخـ ًىؾــــ٠ بالًــــ٤ُ نــــٛحرة ظــــض  

ـــا ؤهـــــه ـــاعط. لـــــظل٪ اٖخـــــظع وؤزبرهمــ ـــُيخٓغهما بالســ ـــب  ؾــ ـــــل هجُــ ـــت بلـــــى اجٚى لجهاًــ

ـــــبِ  ــــى اوهــ ــ ــــى الُـــــــاب٤ ألاعضـــــــخي، ٢بـــــــل ؤن ٌٗـــــــىص بلـ ــ ؿــــــــخ٣غ بلـ لُـــــــاب٤ الٗلـــــــىي َو

قــضًض وظلـــ ٢بالخــه  صهــا مىــه مغقــضه بهــضوء   ألاعى. ىبال٨ىِؿــت الهــٛحرة ٖلــ

 ٢بل ؤن ٣ًى٫ هجُب: لبشا ؾا٦ىحن لىهلت   ألاعى. ىٖل

ٟ  ًبضو ؾِئ   ال ،هىا في هظا اإلا٩ان ٣ِٞ ،ؤن اإلاىث ؤحٗلم-  ال ا؟ا ظض  ا ؤو مسُ

ب   يءشخ ، هىا هٟؿها ا هىا٥ بالساعط ًمل٪ الؿُىةفي الىا٢٘ مما ًبضو مٖغ

ؤ٦ثر مما  ألالم... ىؤها ؤزصخ... في الىا٢٘ ؤ٦ثر. ال سس٠ُ   خلم  بلى ٧إهه ًخدى٫ 

ؾماخه  ىع ما ؤلىمه ٖلاإلاىث ب٣ض ىعبما لهظا ال ؤلىم هللا ٖل، اإلاىث ىؤزصخ

ا بُجي وبحن جهض٤ً ؤهه آلان ؤٖٝغ ؤن زُبت ألامل جل٪  خالذ صاثم   باإلاٗاهاة.

 ٨ًترر لي بالضعظت التي ًغاص مجي جهض٣ًها. 

  : ؤظابه الكاب بهضوء  

t.me/qurssan



160 
 

 واخض لى ؤعصث عؤَي. ىؤب اٖتراٝ له، ًيبػي ل٪ الخهى٫ ٖل جبضو لي ٦مً ال-

  ا،ؾإؾإل٪ قِئ  -
ُ
ت ؤو الؿٗاصة، الٟهم والغاخت، حرث بحنلى ؤه٪ ز  اإلاٗٞغ

 ٞإحهما ؾخسخاع؟

 
 
٘ الكاب خاظبُه مىضهك   ا و٢ا٫:ا مؿدى٨غ  ٞع

ت هي قٍغ  الٟهم هى الؿبُل الىخُض للغاخت، حٗٝغ هظا؟ ٠ُ٦ ال- واإلاٗٞغ

ذ ا بٗض والأله٪ لم جٟهم قِئ   ٞهظا اا حِٗؿ  بن ٦ىذ مخٗب   الؿٗاصة.  ،ٖٞغ

ْ٘  لى ْىيذ ال٨ٗـ! ىخت ألالم لم  الخالي: ىي ل٪ ما ؤ٢ىله آلان ؾال ؤم ،اؾم

جدذ عخمت ، بةعاصجه ،ظض ألالم ٖىضما ٞاع١ ؤلاوؿان هللا ٞإنبذسل٤! وُ ًُ 

لى ؤه٪ ال جمل٪  في ألامغ... ٨ْٞغ  جدال٠ الكُُان م٘ ٢ىاهحن الُبُٗت...

بت ل٪ في شخ ال قهىاث البخت، الُبُٗت  ىلدؿلُذ ٖل ًىظٗ٪ ٣ٞضه، يء  ٚع

 ؾلُان ٖلُ٪ البخت.وإلاا ناع لها   هٟؿها،

 وصٖىا الغاهب الظي ناخبهم وهٓحر بالساعط وظض ؤبُه و٢ض اهًم لُىؾ٠،

ً،بلى الظُض لُخىظهىا  زغط ًىؾ٠ واإلا٣ضؽ وجإزغ هجُب  بىابت مٛاصٍع

 
 
 بلى ا ي ؤزغ  لُٗىص مغة

 
 ؤزحر: ء  شخيًٖ  بًاه لكاب ؾاثال

 ها مُىا البرامىسخي ؤو اإلاخىخض؟اهل حٗٝغ ؤب-

 صًغ البرامىؽ. ؤٖٝغ آباء ال، ال-

لى ؤهه لم ٌٛاصع ٢بل ونىلي  عبما ؤ٢ابله بىٟسخي في البرامىؽ... ا،خؿى  -

 !بؿاٖت  

٤ ان لم ًسٟذ وَ بلى  َىا٫ الٍُغ ما  يءهىا٥ شخ ُب ٢لب هجُب،ِظ الؿٍغ

ل٨ً ٌٛلب ٖلُه  ًضع٥ ماهُخه ال ،ووٗىمت   ًدبض٫ ؤو ًدك٩ل صازله ببِء  

 ؾدؿالم الظي جهل بلُه الضظاظت اإلاظطل٪ الا 
 
ال  في بىخت بٗض الخسبِ ٍَى

 
 
 .اإلاىث في هضوء   صمائها ُٞجٗلها حؿخل٣ي مىخٓغة
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انُدبهم  باصع ًىؾ٠ بالؿاا٫ ًٖ باب الىبىاث. تىؤن ونلىا هىا٥ خ ما

لب مجهم ؤن ًىالىا بغ٦ت اإلا٩ان ختبلى اعاهب البىابت  ت َو ًإحي  ىل٨ىِؿت ألازٍغ

 الغاهب املسخو بالكغح!

َىلها ًبلٜ ٢غابت الشالزت  ،ؤ٢ؿام ت٩ىن مً ؾخمالباب  ؤمام الباب و٢ٟىا.

زكبُت  ؾب٘ بَاعاث   ى٧ل ٢ؿم م٣ؿم بضوعه بل مىنىلت بمٟهالث،، ؤمخاع

ت بالٗاط بإق٩ا٫ مخباًىت للهلُب. غة واخضة مغث بإظؿاصهم  مؼزٞغ ٢كٍٗغ

  ٗ اإلا٩ان  طل٪ الؿ٩ىن الش٣ُل الظي حكٗغ ؤه٪ جسضقه بإهٟاؾ٪، ا،ظمُ

بت  بإن الهىاء ٖامغ باألعواح التي ؾ٨ىخه.وم٘ طل٪ ج٩اص ججؼم  ،زا٫   ٚع

ذ الب٣اء هىا واخضة جمل٨ذ ٧ل مجهم في اللخٓت طاتها:  !٦م هى مٍغ

 
 
ت ال ٧اهذ ال٨ىِؿت مبيُت ألا٦ثر  ىشسهحن ٖل ي حؿ٘ ؾى  ٞى١ مٛاعة صسٍغ

في ؾ٣ٟها ٧اهذ هىا٥ َا٢ت  جل٪ ٧اهذ مٛاعة ألاهبا بِكىي. في الى٢ذ طاجه،

 ىمىه خت مخض٫   خبل   ىحها بغوػ ٧ان ًغبِ قٗغه بلٞو ،نٛحرة إلصزا٫ الىىع 

ٟ  ؾ٣ِ حٗب   ىمت ا الهالة َىا٫ ا في الىىم آإلاه قٗغه اإلاكضوص وجهٌ مؿخإه

 اللُل.

  ا لىجُب:همـ مبرع   ًىؾ٠ الضزى٫ للمٛاعة، ىجداشخ

 ىًُب٤ ٖل ٢بر   ىؤقٗغ ؤوي ؤصل٠ بل ال ؤخب ألاما٦ً ال٣ًُت اإلاٗخمت،-

ؤال  بحن ال٣بر ومٛاعة الىاؾ٪. ؤي خا٫   ىللِـ هىا٥ ٞاع١ ٦بحر ٖ نضعي.

 
ُ
 الغاهب ًىم ؾُامخه؟ ىهلي نالة الجىاػ ٖلج

وعاح  اومً ظُبه ؤزغط ٢لم   ،ؤزغط الضٞتر مً ؾترجه وظلـ ؤمام الباب

 مى٣اص   ًغؾم.
 
مً ء   الخ٣اٍ شخيا بىؾىاؾه ظلـ هجُب بجىاعه مداوال

  اإلا٨خىب،
 
ت ا٦دؿبهما مً وؾٖغ الىع١ بض٢ت   ىا بُضه اإلاخدغ٦ت ٖلومدض٢

ذ ُٞما ًبضو.  عؾىم ماصة الدكٍغ

 إلااطا جغؾم الباب؟!-
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سُت بالباب بالؿب٘  تهي قبهذ الؿبٗ ألهه مظ٧ىع في الضٞتر.- ؤ٢ؿام الخاٍع

ىضما ؤزبرتها ب٣ضومي بل ٦ىاجـ اإلاظ٧ىعة في عئٍا ًىخىا. هىا َلبذ مجي  ىٖو

مجها م٘  ا لجؼء  خاوٍ   الُٓل هظا الضٞتر صاثم   إلا٣الها، ا للباب بمشابت جخمت  عؾم  

 مجي. ظؼء  

٣ٖض هجُب  ا مغحٗل الهىث،٢ا٫ الجملت ألازحرة وهى مُإَئ الغؤؽ باؾم  

ٖاوصه ألالم بُضه  ا هظه اإلاغة ًٖ ابخإل الكى٦ت بدل٣ه.ٖاظؼ   خاظبُه بكضة  

زم عاخذ ب٣ٗت زبِشت  آزغ، الىظىص في ؤي م٩ان   ىالتي ؤنابها الكغر وجمج

ا ًٖ هٟؿه بالجهاًت ٖاظؼ   ىؤلٟ ىخت مُغص   ع في جىام  بغؤؾه جبض الىظ٘ والضوا

ٟٕؼ  ىٖىضما اهخه الخغ٦ت ؤو ٞخذ ُٖيُه. ٘  عؤؾه  لحراه ٍو ًىؾ٠ مً الغؾم ٞع

ُاء اإلاىقىم ٖل  وظهه. ىمً ؤلٖا

 ؟يءهل ًاإلا٪ شخ هجُب؟ ماطا ب٪ ًا-

  اؤمؿ٪ هجُب عؤؾه ب٩لخ
 
  ا:ًضًه وهمـ صاثس

 عؤسخي. ى٧إن مُغ٢ت ججها٫ ٖل ...عؤسخي-

غة بالضًغ، ت مخٞى ال٣الًاث  يظٗله الغهبان ًىام بةخض لم ج٨ً هىا٥ ؤصٍو

بت مً ال٨ىِؿت و٢ضمىا له قغاب الخمغ الهىضي!  ال٣ٍغ

  :ؾإلهم ًىؾ٠ بك٪  

 الخمغ الهىضي في الهضإ؟ ي ظضو  ما-

شجغة جمغ هىضي  ىؤقاعوا له في الٟىاء بال٣غب مجهم بل، بىٟؿه ي ظٗلىه ًغ 

٧اهذ ألاوعا١  اخت زمؿت ؤمخاع مغبٗت.ضسمت حُٛي ْال٫ ٞغوٖها مؿ

، بحن الهٟغة والخمغة جؼع٦ل ألاعى في مكهض مبهج وألاػهاع اإلاتراوخت ما

ب  ًىؾ٠ قِئ   وم٘ طل٪ لم ًَغ  جىاو٫ هجُب لىخاط  ىا  ًٟؿغ خغنهم ٖلا ٍٚغ

 الصجغة.

 االؿخت ٖكغ ٢غه   ىٖمغ هظه الصجغة ًغبى ٖل-
 
 ، وهي لم ج٨ً شجغة

اوي عبما ال حٗٝغ باألؾاؽ! ٧ان  ٢ضٌـ ُٖٓم، هى ،ال٣ضٌـ ماع بٞغام الؿٍغ
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ىه بٌٗ الغهبان عاٚب   ٩ٖاػ   ىًخى٧إ ٖل ا في ٦غامت زكبي ل٨بر ؾىه ْو

ا باألعى لُضزل ال٨ىِؿت لظل٪ ٖىضما جغ٥ ٩ٖاػه مٛغوؾ   الكُىر وآلاباء.

ٞسغط الجمُ٘ مً ال٨ىِؿت  له مً ٦غامت خ٣ُ٣ُت، ؤعاص هللا ؤن ًٓهغ ما

 لُجضوا ال٩ٗاػ ٢ض 
 
ٗ   !شجغة  بلى  ؤوع١ وؤػهغ مخدىال ا ه٨ظا ًخ٩لم هللا مضاٞ

مشلما ٞٗل م٘ هاعون في  ا ججاه الٓلم ؤو اإلاهاهت الصسهُتٖمً ٠٣ً نامخ  

 اإلااضخي البُٗض.

  ٗ ٢ا٫  واضر، ا للصجغة باعجبا٥  ا ًضًه بجُبُه هاْغ  و٠٢ ًىؾ٠ واي

 : للغاهب بدحرة  

 ماثت ٦ُلى مً ال٣اهغة!ولِـ إلاؿاٞت  ي ؤزغ  ٢اعة  بلى ؤقٗغ ؤوي ؾاٞغث -

ضٞ٘  ىاهخٓغ خت زغط اإلا٣ضؽ بصخبت الغهبان مً ال٣الًت ل٩ُلم الؿاث٤ ٍو

 ا:الىظع الشاوي وا٢ترب مً هجُب هامؿ  

  هل ؤهذ ؤًٞل آلان؟، هجُب-
َ
 هل ٢
َّ
إة الهضإ؟ل  ذ َو

  صون ؤن ًٟخذ ُٖيُه همهم هجُب:

 ؤقٗغ ؤوي بداظت لىىم ال ؤجهٌ مىه.-

 جها٥ .احكٗغ به آلان هى مجغص  ىاؾب٪ لى ؤن مامعي صواء ٢ض ً ا،خؿى  -

  جُل٘ بلُه هجُب بضهكت  
 
  :٢اثال

 ماطا حٗجي؟-

ُ   اؤزغط ًىؾ٠ مً ظُبه ؤهبىب   وهاوله  انٛحر   اٞخده وؤزغط مىه ٢غن   ،امٗضه

عاح هجُب ًىٓغ لل٣غم بُضه بِىما ًىؾ٠  بًاه زم ؤٖاص ألاهبىب لجُبه.

 ا:ب٩ىب الخمغ مىضخ   ىٌُُٗه ما جب٣

ت. جججي الٟاثضجحن، ىظ هظا م٘ طا٥ ختز- اٖخضث ؤن  ألاعيُت والؿماٍو

وهظا هى ال٣غم ألازحر مىه و٢ض هؼلذ  ا،ا اختراػ  ؤخمل معي هظا الضواء صاثم  

 ل٪ ٖىه بُُب زاَغ.

 هظا الضواء بالًبِ؟  ما-
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 ؾإله وهى ًدىاوله.

والىىم ل٨ىه مًاص لئلعها١ ، ا مً جغ٦ُبه ال٨ُمُاجي لى ؤزبرج٪لً جٟهم قِئ  -

 ىمًاٖٟت ًىم٪ وال٣ًاء ٖل ىٖل ٢اصع ببؿاَت   هى وميكِ ومىلض للُا٢ت،

 مىٟٗخه في ؤًام الا  يل٪ ؤن جخسُل مض ًيخاب٪. ؤي بظهاص  
 
 ،مخداهاث مشال

هخ٣ا٫ مً بًٟله اؾخُٗذ الا  مً ال٣ُٓت، ٖىضما ج٩ىن بداظت ل٩ل ص٣ُ٢ت  

باث الغ٢و بلى مضعط ال٩لُت   ا٦غة لؿاٖاث!إلاظوإلى اصعؽ الٗىص وإلى جضٍع

  ي ؤخـ هجُب ؤهه ًغ 
َ
مً هالت  زا٫   ،لم ًخٗٝغ بلُه مً ٢بل اظضًض   ًىؾ٠

 
 
٧إهه بػاء بُله الؿِىماجي ، ٞخخانُٞه الا  السخغ التي َاإلاا ؤخاَذ به مشحرة

 
 
لم ٌعجبه  له في اإلاكاهض السُغة. اإلاًٟل و٢ض اجطر ؤهه ٌؿخسضم بضًال

 طل٪.

ًَّ  ،لم جسبروي-  غه والض٥؟هل خ

ٌ ؤبي ؤن ًمضوي به ٖىضما َلبخه. .زام   لذ ٖلُه مً مهضع  ل٣ض خه-  ٞع

ٞهى في الجهاًت ًمىذ  ،مىخٓمت   ال ؤ٦ظب٪ ؤهه مً السُغ اؾخسضامه بهٟت  

ٟ  قٗىع   مما ًهل  ،ًىٗم الجؿم بهما في الخ٣ُ٣ت ا بالغاخت وال٣ىة الا ػاث

م بِىما هللا زل٤ ألال، جهُاع صون ؤن ٌكٗغخاٞت الا ىبالصسو ألن ٩ًىن ٖل

 لىىم.لخاظخىا للٗالط ؤو  ىوالخٗب لخيبحهىا بل

- 
 
 ؟!اإلااطا ؤُُٖخجي بًاه بط

ل الظي ؤهذ مًُغ ملجابهخه،- ؤًً  ؾُجٗل٪ حؿخإه٠ الُىم الٍُى

 َبُعي هىا؟ جدخاظه مً هىم   ما ىؾخدهل ٖل

 ؟هٟؿه ؿببلوهل جدمله مٗ٪ ل-

  ،انٛحر   اؾخدخاط مدٟؼ   ىا متحٗٝغ ؤبض   ال-
 
٪ في ٖىضما جبضؤ ًىم زانت

 ؾُيخهي. ىحٗٝغ مت ا والالسامؿت نباخ  

 ٚحره آلان؟ ى٠ُ٦ ؾخدهل ٖل هل ؤهذ مٗخاص ٖلُه؟ ول٨ً...-
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ؤخب ؤن ؤٖخمض ٖلُه  ألوي ال ،ي لم ؤ٦ً ؤؾخسضمه بال في الًغوعة ال٣هى -

ض مىه. ىال ؤْىجي ؾإخهل ٖل ا بأزاع جى٢ٟه.ولؿذ مٛغم    اإلاٍؼ

لهضإ، هٓغ للضٞتر  ٖىضما بضؤ هجُب ٌكٗغ بالخدؿً والتراظ٘ في ا

 و٢ا٫: بًٟى٫  

ا ًٞى٫ ٚحر مكب٘ خى٫ ٧ان لضي صاثم   ؤًم٨ى٪ ؤن جسبروي باإلا٨خىب لضً٪؟-

٨غ في هٟؿه ؾٟغ الغئٍا.  ا إلااطا ٧اهذ جب٩ي في ال٣ضاؽ.عبما ؤٖٝغ ؤزحر  : ٞو

  و٢ىع وع٤ُ٢ ٢ا٫: وبهىث   ٞخذ ًىؾ٠ الضٞتر ٧إهه ٧ان ًيخٓغ الؿاا٫،

 :اؾم٘ ًا هجُب ٖبض اإلاؿُذ .ٖلُ٪ ؾإ٢غؤه ؾإٞٗل ما هى ؤًٞل،-

٣ًى٫ الغب ال٩اثً والظي ٧ان والظي  البضاًت والجهاًت، ؤها هى ألال٠ والُاء،-

 .يء  ًإحي وال٣اصع ٖلي ٧ل شخ

  هجُب. في البضاًت عآها بىيىح   ىوؤنػ
 
الضٞتر  بالشىب ألاػع١، ج٨خب، ظالؿت

ذ ا ٞكِئ  ول٨ً قِئ   ٌؿاعها، ىؤمامها وال٨خاب اإلا٣ضؽ مٟخىح بل ا قٖغ

ه، ي جخىاع  مؿغح زُاله لُدخله ابً ؤلاوؿان  ىجبض٫ اإلاىٓغ ٖل ًٖ هاٍْغ

 يءقٗغه في بُاى الشلج ووظهه ًطخ اإلاخمى٤ُ بالظهب وؾِ الؿب٘ مىاًغ،

ُىاه ٧لهُب هاع   ونىجه ٦هىث مُاه ٦شحرة! عاح ما ٌؿمٗه  ٧الكمـ ٖو

بإ ٧اهُ ،في خالت اهههاع   مٗضن   ىًىُب٘ بظا٦غجه ٧اهُبإ الى٣ىف ٖل

 ٧إهه ًخىنل آلان لؿبب   لؿان ؤقُٗاء الىبي باله٩ُل، ىالجمغة بُض اإلاال٥ ٖل

ٟهم مً ؤؾباب وظىص هُالهت ووظىصه هى آلازغ،  هي لخ٨خب وهى لِؿم٘ ٍو

  ما ؾُغه ًىخىا مىظ ؤلٟي ٖام  
 
٧ان مً ؤظله هى ٦ما  ،زم ا٢خبؿخه مخإملت

 ٧اهذ ألاعى مً ؤظل آصم وخضه!

 ؤن جخإلم به... ُض  "الجس٠ البخت مما ؤهذ ٖخ

 ؤه٪ حي وؤهذ مُذ... ،اؤها ٖاٝع ؤٖمال٪، ؤن ل٪ اؾم  

 ٌؿخُُ٘ ؤخض ؤن ٌٛل٣ه... ا والا مٟخىخ  ؤهظا ٢ض ظٗلذ ؤمام٪ باب   ها
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  ً الٗالم ٧له لخجغب  ىا ؤخٟٓ٪ مً ؾاٖت الخجغبت الٗخُضة ؤن جإحي ٖلؤها ؤً

 ألاعى. ىالؿا٦ىحن ٖل

أله٪  ا...ا ؤو خاع  لُخ٪ ٦ىذ باعص   ا.خاع   ا والؤه٪ لؿذ باعص   ،ؤها ٖاٝع ؤٖمال٪

ولؿذ حٗلم ؤه٪ ؤهذ الك٣ي والباجـ  ٚجي و٢ض اؾخٛىِذ... بوي ؤها :ج٣ى٫ 

٣حر وؤٖم ان. ىٞو ٍغ  ٖو

 ."مً له ؤطن ٞلِؿم٘ ما ٣ًىله الغوح لل٨ىاجـ

عظٟت جلى  ا،ا مكضوه  مً ال٣غاءة ٧ان هجُب ًجلـ مىخهب   بٗض هه٠ ؾاٖت  

ه، ي ؤزغ   مً الغهبت: يء  ُخمخم بصخجى٠٢ ًىؾ٠ ل حٗتًر

ً   ؤهذ جمغ آلان بما مغعث ؤها به.-  لم ؤنض١ ؤها ؤً
 
الؿابٗت  لم جخَٗض  ا ؤن ٞخاة

 ٖكغة ًم٨جها ؤن جٟهم آلاًاث بهظا الخبهغ وحكغخها بخل٪ الٗاَٟت!

 
 
 :الخٟذ بلُه هجُب مدؿاثال

 ٞخاة؟!-

حعجب هجُب مً هٟؿه ل٨ىه لم  في جل٪ اللخٓت لم ٨ًً لهُالهت وظىص،

  ٩لم.ًخ
 
 :ؤعصٝ ًىؾ٠ ٢اثال

وهي جلخحن ؾٟغ الغئٍا!  ؤال ٧لما ٢غؤث هظا الخٟؿحر، هىا٥ ٨ٞغة جلر ٖليّ -

 
 
  ؤلِؿذ ٨ٞغة

 
 هىا٥ ٖمل جم ا٢خباؾه مجها مً ٢بل. ؤن ؤًْ ال  ا؟جمام   ؤنُلت

اع ألامشل، ال ؤٖٝغ بٗض ما ؤلِـ ، ج٨خب وبإي لٛت   ٦ىخاجت ؤم ؤوبغا، هى ؤلَا

  ٖ  مكغو
 
ؤلِـ ٦ظل٪؟ ل٨ً  ضهل مً خضًثي ًٖ الخلخحن،ؤهذ مى ؟ا مظهال

ل٣ض ؤلٟذ ٢هُض ؾُمٟىوي مً ٢بل، جإجُجي  ا،طل٪ هى هاظسخي ألا٦ثر بلخاخ  

بت صون خت ؤن ؤحٗمض بظ٫ مجهىص في  ىَىا٫ الى٢ذ جغ٦ُباث لخىُت ٍٚغ

  يّ ا وؤها ؤٖٝؼ ؤو ؤؾخم٘ إلا٣ُ٘ ما ًدل ٖلؤخُاه   ألامغ،
 
 لخً آزغ ال ٞجإة

٧إهه ا٢تراح  إلاا ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٖلُه اللخً لى ؤهجي ٖال٢ت له بما ؤؾمٗه، 

ٗ   نٛخه بىٟسخي! ٟ  ؤلِـ هظا عاج ا ٚحر لى ؤهجي ٞٗلذ هظا لهاع بهجاػ   ا؟ا ومسُ

 مؿبى١!
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ان وألاهبا  ٧اهذ اإلاؿاٞت لضًغ البرامىؽ ؤبٗض مً مشُلتها بحن صًغي الؿٍغ

  ذ٧اه بِكىي،
 
٤ مغجٟٗاث ومىسًٟاث مخىالُت ض جج بك٩ل   في الٍُغ ٗل ٍٞغ

 ٢ًبان  ى ٖغباث ٢ُاع اإلاالهي التي جهٗض وتهبِ ٖل يالؿُاعة ٧إجها بخض

مخٗغظت. مغ الى٢ذ وهجُب ممؿ٪ بالضٞتر ًخإمل في عؾم ًىؾ٠ للباب 

ؤزاعه بكإن الىبىاث الؼمىُت  ا مالم ٌؿخى٢ٟه ٦شحر   ا بض٢خه،ألازغي معجب  

 ال٪ هم  لم ٌٗض ط هم م٣بلحن ٖلُه، بالؿٟغ والباب و٠ُ٦ ٌؿخيخج مجهما ما

ا ٟ   مهحرً  بت ؤو ،امسُ ٖلُه، ما  يؾدكمله ؤم جب٣ بُٗضة، بن ٧اهذ الجهاًت ٢ٍغ

ُ  ٌكٛله آلان هى: ٠ُ٦ ٠٨ً ًٖ ؤن ٩ًىن مُخ    ا؟ا بِىما ًبضو خ

ٗ   في جهاًت الهٟداث اإلا٨خىبت والتي ٢غؤها للمغة     االشاهُت الخٔ جى٢ُ
 
 اماعز

ؾم ؾ٠ ًٖ ٦ىه الا الخٟذ زلٟه لِؿإ٫ ًى  ىاث!ؤِؾ  بالُىم الؿاب٤ باؾم

ُ   ؤباه ٞتراظ٘، ياإلا٨خىب ل٨ىه عؤ ًمخض ا ؤن وجُل٘ خىله لل٨شبان والبراح مخمى

  ىما٫ ٖل .هظا البراح بلى الالجهاثُت
 
  :الؿاث٤ ٢اثال

 هل اإلاؿاٞت بهظا الُى٫ ؤم ؤهىا يللىا؟-

٘ ٖل غص  و٦ ؤبُإث الؿُاعة وعاح الؿاث٤ ًمض ٖى٣ه  حؿائله ؤو هبىءجه ىؾَغ

٤!٧إهه ًبدض ٖ  ؾإله اإلا٣ضؽ: ً ٖالمت بالٍُغ

 إلااطا جخى٠٢ ؟!-

ب   ىهجُب ٖل يعؤ ٌكبه مؿخىصٖاث مؿخُُلت  ا مامؿاٞت ماثتي متر ج٣ٍغ

 
 
٧إن هىا٥ مً  ؾبُل اإلاى٘ مً الضزى٫، ىمدُُت بها ٖل االك٩ل وؤؾال٧

 ؾ٣ُُ٘ هظه اإلاؿاٞت لهظا الالم٩ان ٣ِٞ لُضزل هىا٥!

٤ الضًغ ا ًبضو ؤهىا تهىا!- ه،لِـ هظا ٍَغ  يءلم ٨ًً هظا الصخ لظي ؤٖٞغ

 ا هىا مً ٢بل.مىظىص  

عاخىا  هظه اللخٓت، ى٧ان هظا آزغ ما جى٢ٗىه في هظا الُىم الىاجر خت

  ٗ ا٢ترح ًىؾ٠ ؤن ًظهبىا  .و٢ل٤   إلاىي٘ املجهى٫ بًٟى٫  بلى اا ًخُلٗىن ظمُ

٤ الصخُذ. ىل٣اثمحن ٖلبلى ا  اإلا٩ان  للؿاا٫ ًٖ الٍُغ
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لِـ مً   ـا٢ا٫ والض هجُب  مؿخيخج    ُضـهظا مٗؿ٨غ بهجلحزي بالخإ٦-

 . خخ٩ا٥ بهم صون يغوعة  اإلاؿخدب الا 

 ٢ا٫ هجُب:

عبما ٧ان هظا هى  ،يٚحر هض ىا ؤن هُٝى بالصخغاء ٖلولِـ مؿخدب  -

م ٧ل شخ ٤ الصخُذ ٚع  لً وٗٝغ بال بطا ؾإلىا. ،يء  الٍُغ

 
 
 : وا٣ٞه ًىؾ٠ ٢اثال

ؤن جب٣ُا  ىلخضًض بلحهم ٖلمً ألاؾلم ؤن هظهب ؤها وهجُب وخضها ملخاولت ا-

 هىا.

هبِ الكابان مً الؿُاعة و٢ض جغ٥ ٧ل مجهما ؾترجه وجغ٥ هجُب َغبىقه 

ٗ   وقمغا ٢مهاجهما مً قضة الخغاعة. ال ٌصخي بما  واز٤  ت  هاص ا بمٓهغ  ؾاعا م

 .ٌٗخمل بىٟؿحهما مً جىجغ  

هٓغا لبًٗهما  ٧اهذ هىا٥ بىابت في الؿىع الكاث٪ ول٨ً ال ؤخض بجىاعها،

ـ  ب ًُ  ،وعجب   خىظ  ؟تر٥ اإلاضزل الغثِسخي صون خغاؾت  ٠ُ٦ 

صون ؤن ٣ًتربا ؤ٦ثر  ،عاخا ًدىمان خى٫ اإلا٩ان مداولحن الخىنل ألي بظابت  

  مما ًجب وصون ؤن ًبضوا مخُٟلحن.
 
٢بل ؤن  ًهػي لىهلت   و٠٢ ًىؾ٠ ٞجإة

 ٣ًى٫: 

 هل حؿم٘ ما ؤؾمٗه؟-

م جد ا،لم ٌؿم٘ هجُب قِئ   ظًغ ناخبه زم ا٢ترب ًىؾ٠ مً الؿىع ٚع

  :هخ٠ باهخهاع  

 ؤها ؤٖٝغ ما ؤ٢ى٫. بجهم بالضازل ًلٗبىن.-

 ًىؾ٠. ي ٌؿمٗه ؾى  ٣ِٞ نىث ال مغجي لهما، ءلم ٨ًً هىا٥ شخي

- 
 
 ًىتهىا مً اللٗب؟ ىهيخٓغ خت ؟اماطا ؾىٟٗل بط

-  ٗ ت خت "امغخب  "٢ل  نىث، ىمعي بإٖل هاِص  ا،ال َب ٌؿمٗىا  ىباإلهجلحًز

إحي.  ؤخضهم ٍو
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 وقٕغ ًىؾ٠ 
 
لم ًُل بهما  هى آلازغ. يزم لخ٤ به هجُب وهاص  في الىضاء،ؤوال

  ىألامغ خت
 
الغما٫ ٢بل  ى نىث زُىاث ٢اصمت بإخظًت ز٣ُلت ٖلؾمٗا ؤوال

ؤظؿام الجىىص طاث البزاث الهٟغاء وألاؾلخت اإلاكهغة. جم  اؤن جٓهغ لهم

هما لخ٩ىن مغثُ ٗا ؤطٖع ؤَاٖا  ت.جىظُه ألامغ لهما ؤن ٣ًٟا في م٩اهحهما وؤن ًٞغ

 والؿالح مىظه بلحهما، ا بِىما ًخم جٟخِكهما بدظع  ألامغ وو٢ٟا ؾا٦ىحن جمام  

لؿُاعة البُٗضة للخإ٦ض مً زلىها مً هدى افي الى٢ذ هٟؿه اججه ظىضًان 

اث ؤو مهاصع السُغ.  اإلامىٖى

 
 
  بٗض اهتهاء الخٟخِل:٧ان ًىؾ٠ هى مً ج٩لم ؤوال

اع  ل٣ض تهىا،- ٦ىا لخىها في الضًغ  ة ألاصًغة هىا،هدً ٢اصمىن مً ال٣اهغة لٍؼ

ان، الهٛحر، اهه؟ الؿُضة الٗظعاء ؤو الؿٍغ ٤  هل حٗٞغ ض ؤن وٗٝغ الٍُغ هٍغ

 ؤًم٨ى٨ما اإلاؿاٖضة؟ ل٣اهغة،بلى اصًغ البرامىؽ ٢بل الٗىصة بلى 

ؤَاٖا وؾاعا ٌؿتر٢ان  ؤمغهما الجىضًان ؤن ًخ٣ضما ؤمامهما لضازل اإلاٗؿ٨غ،

ا ٧اهىا ًلٗبىن ٦غة ال٣ضم ٢ابال ظىىص   ٗاصه.الىٓغاث للم٩ان لئلإلاام بإب

  وجى٢ٟىا إلاكاهضتهما،
 
لبجي املخمغ بلى اا و٢ض جدى٫ لىجهم ٧اهىا ًخهببىن ٖغ٢

ل ال٣هحرة، ىالضازلُت ٖلال٣ُمهان مغجضًً   ا! ٧ان ًىؾ٠ مد٣   الؿغاٍو

٢ٕغ بابه ؤخض الجىضًحن  ،ًبضو ؤهه م٣غ لل٣ُاصة ،واخض مً َاب٤   ىونال إلابج

ٟٞخذ الجىضي الباب  ،ظاءتهم ؤلاظابت مً الضازل دى٫ بهغه ٖجهما،ال ً وهى

 و٢اصهما م٘ ػمُله.

 
 
في الشالزِىاث  م٨خبه و٢ض ججهم وظهه، ىا ؾا٢ُه ٖلًجلـ ماص   ؤق٣غ يابِ

ٌؿخم٘  ،ُٖىاه قبه مٛمًخحن قٗغه مكٗض ل٨ً وظهه خل٤ُ، مً ٖمغه،

مشىلهما  يلض بها.ؾخمخإ ًبضو ٖلُه الا  الو عا٢هت  ىعاصًى ًظٌ٘ مىؾ٣ُبلى 

بلى ٢بل ؤن ًخىظه بدضًشه  ؤمامه ٞخذ ُٖيُه وه٣ل بهغه بحن الكابحن لبرهت  

 ًىؾ٠:
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٦ىذ حٗٝؼ  البازغة في ألاؾبٕى اإلااضخي؟ ىا بالخٟل ٖلؤلم ج٨ً خايغ  . ؤهذ..-

 هي ؤنىل٪؟ ما مً ؤًً ؤهذ؟ جُيُت...اللبلى اباإلياٞت  وحٛجي بشالر لٛاث  

 :ل٠ُ  ؤظابه ًىؾ٠ بما ٌؿخُُ٘ مً 

 ،اؤوعوبا ؤبض   لم ؤَع  ل٨جي ولضث في مهغ، والضي ؤعمجي ووالضحي ٞغوؿُت،-

 ٞدؿب. الظل٪ ًم٨ى٪ ؤن حٗخبروي مهغٍ  

 بلى وجدى٫  حٗبحره الباعص ؤي حُٛحر   لم ٌٗترِ 
 
صزل   ًٖ اؾمه،هجُب ؾاثال

ً في الؿُاعة ؤخضهما ٖل  ىظىضي آزغ لُسبر الًابِ بىظىص شسهحن آزٍغ

 وآلازغ ؾاث٤. ،لىجُب  احر  مك ه،ما ًبضو والض

- 
 
 هظا اإلا٩ان؟ ى٠ُ٦ ٖثرجم ٖل ماطا ظئخم جٟٗلىن هىا؟ ،ابط

ت    مخٗثرة : ج٩لم هجُب هظه اإلاغة بةهجلحًز

وٗٝغ ٠ُ٦ هظهب مً  ال صًغ البرامىؽ ل٨ً الؿاث٤ يل،بلى ؤعصها الظهاب -

٤. هىا، ت الٍُغ  ٦ىا هإمل ؤن حؿاٖضوها إلاٗٞغ

ا ٢ا٫ ؤزحر  و  اًىؾ٠ ٞاخه   ىالىٓغ بل ججاهل الًابِ ٦المه وعاح ًُُل

ُ   بهضوء     ا:مدؿل

ذ لخى  - ُ  ل٣ض ٖٞؼ ه  ال ا،ا بن لم ؤ٦ً مسُئ  ا ؤإلااه ؤط٦غ اؾمه ل٨جي ؤٖٞغ

  ؾمٗخه مغجحن في خُاحي، وؤٖٝغ مالٟه...
 
  مغة

 
 ىٖل في ؤوعوبا ٢بل الخغب ومغة

ه بهظه البراٖت صون هىجت؟ جل٪ البازغة.  ٠ُ٦ خٟٓذ اللخً لخٗٞؼ

 بالسُغ ٢بل ؤن ٣ًى٫: قٗىع   ىا صون ؤصو٦خُٟه مبدؿم   هؼ ًىؾ٠

ً  ؤها ؤخٟٔ ُٚب  - ل٨ً ؤمي  صام ؤعجبجي، واخضة ما ؤؾمٗه إلاغة   ا ؤي لخ

ت. ىٖل يخهلذ ل  وسست مً الىىجت ٖىضما ٖغيذ  باألوبغا السُضٍو

 
 
  في مجلؿه:٢اَٗه الًابِ مٗخضال

ا ؤن ظض  هل ٧ان مً الًغوعي  الؿاا٫ هى... صخُذ؟ ؤم٪ الٟغوؿُت،-

 ا في جل٪ اللُلت وفي طل٪ اإلاىي٘؟جدضًض   ىحٗٝؼ جل٪ اإلاىؾ٣ُ
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ًىؾ٠ و٢ض بضؤث مالمده حصخي  ي ال٣ل٤ صازل هجُب وهى ًغ  ىجىام

 :مداًضة ؤظاب بىبرة   بالخىظـ اإلادؿلل بلُه،

٘ ٍَغ٠ ًًاٝ بل- ل٣ض ٚىِذ بالٗغبُت  الخٟل، ىل٣ض ْىيذ ؤجها جىَى

 !ي طل٪ بإي خا٫  ا فيغع   ي ال ؤع  والٟغوؿُت وألاعمىُت،

 
 
  ٖاص ٌؿدىض إلا٣ٗضه وهى ٣ًى٫: .ػم الًابِ خاظبُه وؤٚل٤ الغاصًى ٞجإة

- 
 
ُاهُحن ابط بلى بُجهم مً ؾُظهب  ،ٞهي مهاصٞت ؤن جدًغ خٟل يباٍ بٍغ

ُ  لجبهت في ًٚىن ؤًام، لخٗٝؼ لخى  ا  ا ؤإلااه
 
في   ا، لخخىاظض بٗضها مهاصٞت

هل ًم٨ىىا  له ؤخض مً ٢بل!ٖؿ٨غي ال ٌٗلم ؤي مضوي بىظىصه ولم ًه مُاع  

 
 
ماطا ًٟترى ب٪ ؤن جٟٗل  ما ألخضهم؟ مً هىٕ   ال٣ى٫ ؤن اللخً ٧ان عؾالت

 بٗض ا٦دكاٝ اإلا٩ان؟

ىؾ٠ مً الا  ىا ٖلا ٞكِئ  عجُإ ًٓهغ قِئ  بِىما الا  ٞتراياث وظهي هجُب ٍو

 
ُ
ً٘ قِئ  التي ج   ىا ٖليسج ؤمامهما صزل ظىضي ًاصي الخدُت ٍو

 
 :اإلا٨خب ٢اثال

 وظضهاه بالؿُاعة. هظا ما -

 هُالهت وؤهبىب الضواء الٟاٙع السام بُىؾ٠. هجُب صٞتر يؤمام الًابِ عؤ

 ىا ٖلزم ٞخذ الضٞتر لُٟغه  ماع   ،ا بًاه بهضوء  ؤمؿ٪ الًابِ باألهبىب ٞاخه  

  ىخت ال٨خابت الٗغبُت بعجلت  
 
ٖىض الهٟدت ألازحرة التي جدخىي  جى٠٢ بٛخت

 ؤمؿ٪ بالض عؾم الباب ألازغي، ىٖل
 
  بخاصة  ٞتر وؤصاعه لُىاظههما به ؾاثال

 مسُٟت:

ؾبُل  ىؤٞترى ؤه٪ جغؾم الهلُب اإلا٣ٗٝى ٖل حك٨ُلت نلبان عاجٗت،-

٘ الٍُغ٠؟!   ل٨جي لم ؤَع  الخىَى
 
 ٢بال

 
 باللٛت الٗغبُت!  قٟغة

هُئت الُُىع ال٩اؾغة بلى ا و٢ض َغح ٖىه الهضوء الباعص وجدى٫ نغر ٚايب  

 ؤمام الجشض: 

 يلىىه ا ؤم ؤن مً ظىض٥ ؤعؾل٪ لدسسغ مىا؟بهظا الٛباء خ٣  هل ؤهذ  !بغب٪-

ت   ماطا ى! ج٩لم ًا ٞت ألا٢ل. ىوبما وؿخُُ٘ مً ٦غامت ٖل هظه اإلاؿإلت بؿٖغ
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مً ٦خب الكٟغاث  ؤي هىٕ   ومً ٌُُٗ٪ الخٗلُماث اإلاباقغة؟ ؟ظئذ لخٟٗل

 وممً جإحي بمٗلىماج٪ وإلاً جىنلها؟ ؟هظا

 لى لم ج٨ً ٣ًٓت خاصة ٚحر َبُُٗت 
 
هجُب ل٩ان ٢ض ٣ٞض عقضه  ىٖل مؿُُغة

  ٗ  ا:ٞىجئ بما نضع ٖىه مً ٧لماث ٦ما ٞىجئ ًىؾ٠ جمام   ا،هل

  هظا الضٞتر لي،-
 
م٨ىجي ؤن ؤزبر٥  صوهذ ُٞه م٣اال ًٖ ؾٟغ الغئٍا ٍو

تي لً حؿٟٗجي في هظا ألامغ. باإلا٨خىب ُٞه ول٨ً بمؿاٖضة مترظم،  ٞةهجلحًز

ان، ىهظا الغؾم مىظىص ٖل ؤبي بالساعط  اطهب لتراه بىٟؿ٪. باب صًغ الؿٍغ

ؤٖٝغ ماطا  ال ه٣ىص ؤعاص ؤن ًضٞٗها للضًغ... هى مً انُدبىا هىا ألظل...

 
ُ
ت... ىؿمح ًخ٩لم  ؤبي ال هىا ال ًىؾ٠، ىؤبي هى مً ؤعاص ال٣ضوم بل باإلهجلحًز

ؤو  لِـ لىا قإن بإي مٗلىماث   هى مً الهُٗض،، ٚحر الٗغبُت ؤي لٛت  

 .قٟغاث  

 ٧اهذ ٧لماجه م
 
  ،خٗثرة

 
  ٖؿحرة

 
  ،وع٨ُ٦ت

 
٧ان  في نض٢ها. ل٨جها بضث بلُٛت

ا مًًٗ٘ ا باجؿ  ًىؾ٠ ًىٓغ لهض٣ًه الظي جُٕى للضٞإ ٖىه قا٦غ  

هاب،  جمخم ٧إهه ٩ًلم هٟؿه: ألٖا

ٌؿحر  هظا وؤي ظاؾىؽ   لم ؤٚاصع مهغ بدُاحي! وؤهاؤي ججىُض جخدضر ٖىه -

 
 
ً  خامال  ال ًٖ الخىظه بها خُض ؤٖضاثه؟ قٟغجه ٞ

. ىؤن ؤوق٩ا ٖل ىبل مخٟدهت   ا بىٓغاث  ح الًابِ ًغم٣هما ؾا٦ى  عا  ال٣ىٍى

خحن ٚغة وؤنضع ؤمغه بٟهل الكابحن ًٖ بًٗهما في مدبؿحن  ىجهٌ ٖل

ـ   ىمىٟغصًً والخدٟٔ ٖل له  ىًدؿج ىزالض خت ألاب والؿاث٤ في مدب

 ا.الخد٤ُ٣ م٘ ٧ل ظاهب مىٟغص  

ه ٣ًٟض ألامل في السالم م٘ آلازغ ٧إه ىٖل ٧ل مً الهض٣ًحن هٓغة ٞؼٕ   ىؤل٣

ً   ي٧إن و٢ٕى ألاط طل٪ الاهٟها٫، ٗ   ٚحر مم٨  ا!بىظىصهما م

 ٠ُ٦ جخم مٗاملخه؟. ؤباه وؤزظ ال٣ل٤ ٖلُه ًجهل ٢لبه هجُب   لم ًَغ 
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خإ٢لم مٗه،ًُ  ؤي مهحر   ومك٣ت   ٢ض ًخدمل بهبر   ول٨ً ؤن  ٟغى ٖلُه ٍو

ولً  ً الِٗل مٗه،ا ٖهظا ما ٌعجؼ جمام   و مٗىىي،ؤماصي  ،يه بإطُمـ ؤبًُ 

غث الٟغنت. ًخىعٕ ًٖ ٢خل مً آطاه ؤ٦ثر مً مغة   هل ًىضم آلان  لى جٞى

ضم بظهاػه ٖلُه؟ ىلك٣ٟخه ٖل  طل٪ الجىضي ٖو

سه ؤعاص هجُب ؤن ًهلي مغاث ٖضًضة ولم ٌٗٝغ ٠ُ٦ ًبضؤ، ىٖل  مغ جاٍع

ل مٛلىب مً الكٗىع بالبٗض واوٗضام . ٠٣ً بل وماطا ًُلب ؤي ؤعى   ىٖو

٤. وعٚم ؤن مٗٓم هظه الٗىانغ لم جؼ٫ بال ؤن الكٗىع بضهى الهلت والخ

 للخٟاّ ٖلى الب٣اء حٗمل هظه اإلاغة 
 
ؼة التي حٗمل ٖاصة السُغ ظٗل الٍٛغ

  !إله٣اطه مً املجهى٫ اإلاُل٤
 
لم ٨ًترر  ا باآلًاث التي ؾمٗها الُىم،مدكبش

ؤٚمٌ ُٖيُه ٧إهما ًذجب ٖجهما ٧ل ه٣اثهه والدجج  لجضاعجه مً ٖضمها،

إ الخُاةال  .٣اثمت يضه وجًٕغ ٦ما لم ًخًٕغ مىظ َو

ا لم ٨ًً هظا وهم   ؤٖٝغ ؤه٪ ٦ىذ هىا٥ جساَبجي، ؾمٗخ٪ جدضزجي الُىم،

لم ؤٞهم ٢ِ َغ٢٪ ... لظل٪ ؤجدضر بلُ٪ ملخت في عؤسخي، مً نى٘ خاظت  

ت مى٪،ولم ججظبجي ؤبض   ؤخاو٫ آلان  ال ؤٖٝغ بإي صالت   ا وؾاثل الخ٣غب اإلاإلٞى

ًجي،ل٨جي ؤٖٝغ ؤه ًجي ٢ِ! ٪ لً جٞغ  طل٪ مً ٢بل؟! إلااطا لم ؤَع  لم جٞغ

٪ؤعصث صاثم   ا،ؤعظى ؤال ٩ًىن الى٢ذ مخإزغ   ٞغ ض بكضة  ... ا ؤن ؤٞهم أٖل  آلان ؤٍع

 ا مً وؾاثِ،جغاه مالثم   ازتر ما ا بما ٨ًٟي،مهم  شخيء لم ٌٗض  ؤن ؤعا٥...

 
 
 ؤعؾل مال٧

 
  !صٖجي ؤعا٣ٞ٥ِ  ا،خضزجي مجضص   لي في خلم، اْهْغ  ،اا ؤو مى٣ظ

*** 
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 الختم الطادص
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 ٢ًذا ٞاث٤ الخغاعة ٧إجها ها جغخُب  اعخب بها والض لبِذ.بلى اىاث ٖاصث ؤِؾ 

ُٖاصجه اإلاؿاثُت بلى اٖخظع والضها ًٖ الظهاب و ،زاعط البالص  ا في بٗشت  ٖام  

ٗ   ىخت غ ٢ه ىعاخذ ؤمها جلىمها ٖلبِىما   ا.ًُُل مً الى٢ذ اإلاخاح لهما م

دت لٟغا٢هما. ىظاػتها وجب٨تها ٖلؤ  ٢لت اجهالها بها وبإبحها ٧إجها ؾُٗضة مؿتًر

ؤصهكها  ا.ال٣ُض الظي ٦بلها صاثم  ، ىاث لم جخى٢٘ ؤن جٟخ٣ض ؤبىحهاالخ٤ ؤن ؤِؾ 

غاٝ اإلاضًىت و٦م اللهٟت التي  م٣ضاع الٟغح الظي اٖتراها بمجغص ونىلها أَل

ٖىصجه مً  يبً الًا٫ لضالا  ؤخؿهٞهمذ ما  َالٗذ بها الكإع والبِذ.

زخُاعي. ؤعاصث ؤن جخدضر بلحهما ب٩اٞت الخٟانُل ٚحر اإلاهمت ًٖ مىٟاه الا 

 وحٛايذ ًٖؤزبرتهما ًٖ ججاعبها الجضًضة ؤو ؤٚلبها  ًىمها اإلاخ٨غع في قبرا.

زانت بال٨خابت في وؾِ  لىعقت   هاا للدؿائ٫ ٦دًىع ما حٗخ٣ضه مشحر  

 . ال٣اهغة

تها بٗض ؤن هامذ هىم  ما ٧ان ٨ًضع  ى٧اصث جيسخ  ها بٛٞغ
 
ال  ا ٍَى

 
ا، ٣ِٞ  هاصث

نىث آالث البىاء وزالَاث ألاؾمىذ  ىلدؿد٣ُٔ م٘ جباقحر الهباح ٖل

 :بؿظاظت  وظضث هٟؿها جدؿاء٫   بمى٢٘ الخض٣ًت.

ٖ   إلااطا لم ٌؿإلىا ؤخض ًٖ عؤًىا؟ ا للغؤي بحن ؾ٩ان إلااطا لم ًجغوا اؾخُال

ىا بن ٧اهىا ًًٟلىن ب٣اء  ضون مبجالخي لُٗٞغ  للسضماث؟ ىالخض٣ًت ؤم ًٍغ

الكغوٕ في البىاء بمجغص قغاء ال٨ىِؿت  ىإلااطا ٧اهذ جل٪ اللهٟت اإلاؿخمُخت ٖل

بما في طل٪ ؤص١ ما ًسو قئىهىا، صون  خىلىا، إلااطا ٌؿحر ٧ل ما وخض٣ًتها؟

ت ما ض خ٣   ؤن ٨ًترر ؤخضهم إلاٗٞغ وفي ٧ل  إلااطا ٧ل ما ًدضر ٧ل ًىم   ا؟هٍغ

ت ال ئت  ًبضو ٦مكِ اججاه   تراى؟لىا خ٤  ؾُُغة لىا ٖلحها وال ٖلٍى  في الٖا

٦خئاب الظي حٗمضث جغ٦ه وظضث في صعط ؤصواتها قٍغِ ألا٢غام اإلاًاصة لال

 ماثضة  بلى وجمخٗذ بالجلىؽ  وؤل٣ذ به في ال٣مامت، ؤزظجه صون جغصص   وعائها.

 ا.٦ما ٧اهذ جٟٗل ٢ضًم   ؤلاُٞاع لخيخٓغ ما ؾخًٗه ؤمها مً َٗام  
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مً الثرزغة الًاخ٨ت مغث وهما ظالؿخان باإلاُبش حٗضان َٗام ؾاٖاث 

 ىٖل ىاث مً اهٟخاح  مً بٌٗ الخىظـ مً ألام إلاا ؤبضجه ؤِؾ  لم جسُل  الٛظاء،

  عواٞض  
 
حؿخُُ٘ جسُل ألاما٦ً التي جهٟها  ٞهي ال، باليؿبت لها جبضو ٚامًت

ومً  ؟ٍتؾِىما ػاو ما هى و  ؾا٢ُت الهاوي؟هي  ما وال الىاؽ الظًً ج٣ابلهم.

 
 
ا  مؿختر  هم الظًً ًدًغون جل٪ الىضواث والٗغوى؟ ؤبضث ٦ظل٪ ًٞىال

 ماطا جغجضي؟؟ ٠ُ٦ جخ٩لم مٗها؟ ٠ُ٦ جمطخي و٢تها. ججاه ٞاصًت

ج   ألام التي حٗٝغ  ىمً الخؿض ال٠ُُٟ والاهبهاع نإع ٧ي ال ًٓهغ ٖل مٍؼ

 وهجاح   وجمحز   لضحها مً اؾخ٣اللُت   ب٩ل ما بىتها بخل٪ اإلاغؤةابعجاب  يمض

  ىاهخه لىا ؤهمُت ٧ل طل٪ خ٣   يل٨ً ما مض، وز٣ت  
 
بال ػوط  بها اإلاُاٝ وخُضة

ؤن ، ىاثا إل٢هاثه ًٖ ؤِؾ هظا اإلاهحر ٢ض جضٞ٘ خُاتها زمى   ؤو ؤبىاء وؤخٟاص؟

ت ٧الؿٗاصة  وال حهم ما ًدب٘ طل٪ مً ؤخضار  ، جتزوط ابىتها هى  والغيا،زاهٍى

ِ ا ل٣اب٘ ٖىض زِ الجهاًت ل٩ل مدُت الىنى٫ بٗض ٧ل الغخالث والكٍغ

 الؿبا٢اث!

 ا في قبراـوظضث واخض   ؤًً جىظض صٞاجغ ظضحي التي ًدخٟٔ ؤبي بها؟، ؤمي-

- 
 
 ماطا ًدىي؟ ؟!ٞٗال

بت في مُالٗت  ٧إ٦ثر ما ٦خبخه. ،٦ظبذ صون جغصص   ،جغاهُم- ٧ل شخيء  لضي ٚع

غيه ٖل ؤ٨ٞغ في بم٩اهُت ظمٗه في ٦خاب   .٦خبخه  .صوع اليكغ اإلاؿُدُت ىٖو

 جٓىحن ؤن هظا ؾِؿٗض ؤبي؟ ؤال

ٗ   لم جَغ   م٩ان طزحرة ؤبحها مً ألاوعا١ اإلاىعوزت، ىا في بَالٖها ٖلألام ماو

 
 
  زانت

 
ه   ؤهه جهٟدها ٧اٞت ت مدخىاها، ؤمامها مً ٢بل صون ؤي جىٍى  بؿٍغ

 بال زىاَغ صًيُت! ٞهي لِؿذ

 ل٨ً طل٪ ال ًمى٘ ؤهه مً ألاًٞل ؤن جيخٓغي ٖىصجه لدؿإلُه.-

جي ؤ-  .م٩اجها ٞدؿبٍع

t.me/qurssan



178 
 

ت والضها وجدىي ٦خب   ،في اإلا٨خبت السكبُت ا التي جدخل هه٠ الجضاع بٛٞغ

لب  هىا٥ يلٟت مٛل٣ت واإلاٟخاح مترو٥ في ز٣به  ذ٧اه ،ٖلمُت في ألٚا
 
 صالا

ىاث ٞخدتها ألام وؤقاعث ألِؾ  به. بزٟاء ما لىٖضم خغم ناخبه ٖ ىٖل

 
 
  :٢اثلت

 .هىا ًىظض ٧ل ما ًسو ظضًِ٪ -

ٞغاقها عاخذ  ىٖل، و ًىظض بظل٪ اإلاىي٘ مً اإلا٨خبت ٧ل ما ىاثؤزغظذ ؤِؾ 

والضٞاجغ ، وال٨خب وخضها ،ويٗذ الهىع وخضها .يء  جغم وجغجب ٧ل شخ

 اإلا٨خىبت بسِ الُض وخضها.

  ؤٚىتها
 
نىعة ظضتها وؾِ ػمُالتها وعاهباث اإلاضعؾت ُٞما ًبضو  ،الهىع ؤوال

ت لجهاًت الٗام. ٧ل٣ُت   ل لخض الخُاب٤ بُجها الخٓذ الكبه الظي ًه جظ٧اٍع

غة زاَٟت في ْهغها و٢ض جظ٦غث الغئٍا وبحن هُالهت، نىعة . ٞؿغث ٢كٍٗغ

ؼة و٧امل م٘ والضحهما وهم بٗض ؤَٟا٫ نىعة ٞغصًت ل٩ل مً . لهُالهت وجٍغ

ؼة في قبابهم اإلاب٨غ ؼة و٢ض بضث . ٧امل وهُالهت وجٍغ نىعة لؼواط جٍغ

نىعة ألبحها . ال٨خٟحنع٣ُ٢ت ظىاع ػوظها ٞإع ال٣امت ٍٖغٌ  ٦ٗهٟىعة  

 
 
ظىاع ٞاصًت الالهُت بٟؿخاجها  ىا ببىُاله ال٣هحر بل و٢ض و٠٢ ٞسىع  َٟال

 
 
ؼة وػوظها ظبران ؛ و٢ض اعجو زلٟهما ظم٘ الٗاثلت ٧امال هُالهت وجٍغ

ؤن هظه ألاؾغة  ملخىْخان؛ ؤولهمال٨ٟغها  ثهىا ٢ٟؼ . واؾُٟاهىؽ وػوظخه

ٗ   ؤن ظضها ، وزاهحهما٧اهذ جدب الخ٣اٍ الهىع   فيا لُٛابه ٚاثب ٖجها ظمُ

 ألاظاػاث الهُُٟت التي ًبضو ؤجها ٧اهذ و٢تهم اإلاًٟل للمشى٫ ؤمام ال٩امحرا.

اٝ ظضحها، ت؟ هجُب وهُالهت، ل٨ً ؤًً نىعة ٞػ  في هظه املجمٖى

غػث ال٨خبذ الهىع ظاهب  هدَّ  ه خؿحن ٦خب  . ا ٞو اصة والغاٞعي َو  ،لمي ٍػ

ؽ.  ث.ولـ  ،هىظى وعامبى بالٟغوؿُت ٦خب ل٨ُٟخىع . ؤؾٗاعها مضوهت باإلالُم

ت وق٠ٛ مً  باهخمامممخاػة جىبئ  ٧لها بدالت  . بلُىث وق٨ؿبحر باإلهجلحًز

ِ   مالخٓاثا في هىامل جل٪ ال٨خب ٧اهذ هىا٥ صاثم   خاٞٔ ٖلحها.  ٦خبذ بس
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ذ ٞحها زِ ٧اجبت اإلاظ٦غاث. ص٤ُ٢ مىٓم مً ٢بُل الخإمل ٖضا ٦خاب  ٖٞغ

ولم  نٟداجه ٢ُٗت ٧املت باللٛت الٟغوؿُت، لذ في جهاًتِج ٣ٞض ُس  عامبى،

  ٗ  ا مً جسمحن ناخبها.جخم٨ً َب

صٞتر بجي مؿخُُل  ػع٢اء، ؤعبٗت صٞاجغ  ؾبٗت صٞاجغ،، الضٞاجغ ْهغثا ؤزحر  

 وآزغ ؤؾىص اللىن. ،واخض ؤخمغ صا٦ً الك٩ل،

 
 
ٗ  . ٞخدذ الضٞاجغ الؼع٢اء ؤوال زىاَغ وجإمالث . ا بسِ ظضتها٧اهذ ظمُ

  و مً ال٨خاب اإلا٣ضؽ،جٟؿغ آًاث و٢ه
 
 جغاهُم الو  وكُض ألاوكاص، زانت

ُاص، خهغ لها.  لم ٨ًً بُجها جماظُض لل٣ضٌؿحن وال اخخٟاء باإلاىاؾباث وألٖا

ُ   مُٗىت جلمؿها بٗم٤   قٗغث بإبُاث   ا صون وجلخه٤ بظهجها لخخ٨غع جل٣اث

ت زُها بًلُا ؤو َم ، اؾخضٖاء   ن ججض ؤصهكها ؤ ٦خبها ؤعمُا. غار  ٧إجها آًاث هاٍع

 ُٖ ضجا مً الترار بُجهم جغهُمخحن خٟٓتهما مىظ َٟىلتها في مضاعؽ ألاخض و٢ض 

 صون ؤن حٗٝغ ؤجهما مً جإل٠ُ ظضتها!

صون  يكض في ٦ىِؿتها٦خبخه ًُ  ؤن حؿم٘ ما؟ هل خ٤٣ لها طل٪ الغيا ال٩افي

نٟغاء  ؤن ًٓل ما ؤهخجخه خبِـ نٟداث   خ٣ُ٣ي ؤو قهغة ٖامت؟ اهدكاع  

طل٪  ىوهي ٖل لىي٘ جل٪ التراهُم، إلااطا لم حؿَ٘ ! م٘ الؼمًبالخالشخي  امهضص  

 جدمل اؾمها وج٣حها آٞت الٟىاء؟٧اؾِذ بكغاثِ  ، الثراء

ً الىُ  خدخه لخ٨دك٠ ؤهه مسهو لخضٍو ث ىَ ؤمؿ٨ذ بالضٞتر البجي ٞو

 ىوفي ؤٖل ا بال٣لم الغنام،ا بال٩امل ومضوه  ٧ان ممخلئ   اإلاىؾ٣ُُت!

م٘  ىٛجبالٟغوؿُت ٧إجها ويٗذ لخُ  الهٟداث ٧اهذ هىا٥ ظمل م٨خىبت

المت اؾخٟهام ضسمت جمؤل عؤؾها .ىاإلاىؾ٣ُ لم حؿخُ٘ جسمحن . جهٟدخه ٖو

 ناخبها وال ؾبب وظىصه بحن م٣خيُاث ظضتها.

ىه ٦شحرة، وظ مغؾىمت ب٣لم الٟدم! ا باؾ٨دكاث  الضٞتر ألاؾىص ٧ان مؿىص  

اص حكبه ٖضًضة مخخالُت ج٩ هىا٥ عؾىم مخ٨غعة لكاب عا٢و في خغ٧اث  و 

ت   الغؾىم اإلاخدغ٦ت في جىاٚمها، لها الكاب  يٞتراء بالٟٗل ٢امذ بٟغها بؿٖغ
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ض مً الىظىه، اإلاغؾىم وهى ًخدغ٥ بغقا٢ت   هظا عؾام مؿ٩ىن . زم مٍؼ

 بالىظىه.

 ا بالُض ب٣لم خبر ؤػع٧،١ان م٨خىب  . ؤزحرة ظاء الضٞتر ألاخمغ ٦مٟاظإة  

  ِ ، خغوٞه مدكاب٨ت في ز ً مدؿٕغ ضاًخه لجهاًخه باللٛت وهى مً ب ؤٖع

 الٟغوؿُت!

ً  هل هظا زِ ظضتها بالٟغوؿُت؟ ل٨ىه ًسخل٠ ًٖ طل٪ اإلاىظىص في الضٞتًر

ً ل٣ض بضا اٖتزاػها  ا بالٟغوؿُت؟وإلااطا ٦خبذ بهظا الضٞتر جدضًض  ، آلازٍغ

  ُ ٞما الظي صٞٗها لل٨خابت  ا في مظ٦غاتها وإهخاظها الٟجي،باألصب الٗغبي ظل

 اصتها؟لى ؤظ ىخت ي ؤزغ  بلٛت  

إلا٨خبت وجدُيذ الٟغنت اإلاىاؾبت للخدضر بلى اؤٖاصث الهىع وصٞتر التراهُم 

  والضها.م٘ 
 
ال ٖىصجه مً ٖمله واه٣ًاء ٞترحي الٛظاء  تى خاهخٓغث ٍَى

ت لكغب الكاي. ٧ان الٗمل  والغاخت ٢بل ؤن ًجلـ بم٣ٗضه السام بالكٞغ

لخضًض اإلاؿلر ٞاعجٟٗذ ؤمام ؤُٖجهما ؤٖمضة ا ىب٣ىاٖض السغؾاهت ٢ض اهخه

  هٟؿه اإلاىي٘بالغماصًت 
 
، ألاشجاع الخُت ظظٕو الظي اعجٟٗذ ُٞه ٢بال

ت،بلى ا ٢هحرة وهي جخجىب الىٓغ بٗض م٣ضمت   ٖىضها،  لخض٣ًت الدجٍغ

ذ في َغح ؤؾئلتها  :قٖغ

  ٠ُ٦ ٧اهذ ظضحي في قبابها؟-
 
 حٗلُم٪ الٟغوؿُت؟ ىٖل هل ٧اهذ خٍغهت

 ًُ  ٘ ٖضؾاث هٓاعجه هؼ عؤؾه لّمِ بِىما 
 
 :٢اثال

ؼة ؛ ل٣ض ؤٞاصها في الىا٢٘ ظهلي بها، ال- ألجها ٧اهذ جخدضر بها م٘ زالتي جٍغ

ض لي ٞهم ما ٣ًا٫ باليؿبت لكبابها ٣ٞض ٧اهذ  .خحن ؤظلـ مٗهما بِىما ال جٍغ

 صاثم  
 
 ؛ ما يء  بصخ ا مكٛىلت

 
 في ال٨خابت بٗض ؤن ٧اهذ ج٣طخي ٞترة الهباح مشال

  ؤو بٗملها أل٢ىم حُُٗجي واظب  
 
: ٧اهذ ج٣ى٫ لي، في ألاظاػاث ى٢غؤها ختأل ٢هت

 ج٣ىم بإٖما٫ زاصمت و٧اهذ لضًىا ،جضٕ مس٪ ًسمل ألن الضعاؾت اهتهذ" "ال

ض ؤن جخإ٦ض  والخى٠ُٓ الُهي ٩ٞاهذ جغا٢ب ٖملها َى٫ الى٢ذ. ٧اهذ جٍغ
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 . مً الىٓاٞت صعظت مم٨ىت   ىًخم بإ٢صخ يء  ا ؤن ٧ل شخصاثم  
 
ت  عبما ٧اهذ  مخُٞغ

  ٖ بل مئاث اإلاغاث،  ؤط٦غ ٖكغاث. الؿىاء ىل وعص الٟٗل ٖل، في الٟٗما اهى

لً  "هل حٗٝغ ٦م ؤخب٪؟: وهي حؿإلجي التي عاخذ ج٣بلجي ٞحها بلهٟت   ،اإلاغاث

 وفي مغاث   مٗحن لظل٪. صون ؤن ٩ًىن هىا٥ ؾبب، ا ٦م ؤخب٪"جخسُل ؤبض  

ا ما لم الجىىن ألن قِئ   ىالى٣ٌُ جهغر ٧إجها مىق٨ت ٖل ى٧اهذ ٖل ي ؤزغ 

٣ت  يءؾىاء ٧ان هظا الصخ ا ؤعاصجه بالًبِ،ًخم ٦م واظبي اإلاضعسخي ؤو ٍَغ

 حٗلم الغ٢و! ىؤو ٢ضعاحي الباجؿت ٖل ٚؿُل الساصمت للمالبـ،

 غ٢و؟ال ماطا؟!-

 ٧ان ؾُٗض  
 
 :ا بةزاعة ًٞىلها ٞخجهض ٢اثال

٤ الخمشُل  ل٣ض ٧اهذ بخضي هؼواتها،. اخؿى  - ٣ٞض خاولذ بقغا٧ي بٍٟغ

٩ٞان ، هبي الخمشُلُت اإلاٗضومت ؤخبُتهاباإلاضعؾت وال٨ىِؿت ل٨ً مىا

 مكغوٖها الخالي هى حٗلُمي الغ٢و ألاعمجي.

ال ًٓهغ ٖلحها ما  ىؤلجمذ هٟؿها خت ،٢لبها آلان حهضع ٦مدغ٥ ؾُاعة ؾبا١  

جغ٦خه ٌؿخُغص في الكغح الًاخ٪ ، و واٞتراياث   ًمىع صازلها مً ؤؾئلت  

 إلاؼاًا الغ٢و ألاعمجي مً وظهت هٓغ ؤمه.

ب   هي ؤو٫ محزة- ا مىا بد٨م ٢ًاءها ألاظاػة الهُُٟت ؤن الىاصي ألاعمجي ٧ان ٢ٍغ

ألاصاء الجماعي ومً زم لً ؤٖاوي مً  ىا ٖلؤهه ٣ًىم ٚالب   الشاهُتو ، بكبرا

 .حؿلُِ الًىء ٖليّ 

 وماطا خضر؟-

وم٘  ،٧اهذ الخغ٧اث في ٚاًت البؿاَت والؿهىلت. ا بالُب٘لم ؤحٗلم قِئ  -

ذ ٧اخلي في ا ،طل٪ ب الشاوي.٣ٞض لٍى ؤٖخ٣ض ؤن جل٪ ٧اهذ مً ؤؾٗض  لخضٍع

٦ىذ ؤق٤ٟ مً مهاعختها بىٟىعي مً ، جخعجبي ال الخىاصر التي ؤنابخجي.

 
 
ض مًال  ى خت٨ٞغة الغ٢و بظماال ا ٧ان نٗب   زُباث ؤملها اإلاخٗضصة فّي. ؤٍػ

ل٣ض خاولذ حٗلُمي الغؾم  ٞجي. ا بإي مجا٫  ٖلحها ج٣بل ٨ٞغة ؤوي لؿذ مىهىب  
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ي ؤ٧ىن ٧اجب  لال٣غاءة ألاصبُت  ىشجٗخجي ٖلو  ىواإلاىؾ٣ُ
ّ
ل٨جي لم ؤٞلر في  ا،ٗل

 ؤي مً جل٪ املخاوالث.

غ الظي ٣ًو به ؤبىها َٟىلخه، ٧ان نىجه ٣ًُغ  آإلاها طل٪ الطخ٪ اإلاٍغ

  ٗ  ً ٧إهه ال ا،وظ
 
 ٌك٩ى مً ٖضم اعج٣اثه لخى٢ٗاث ؤمه ُٞٗا٢ب ؼا٫ َٟال

ت مجها.   هٟؿه بالسسٍغ

؟ ٧اهل٪، ىلا ٖالبض ؤن طل٪ وي٘ ٖبئ  -  وماطا ٧ان عؤي ظضي في هظا اإلاىيٕى

ا ال ؤط٦غ ؤهه ٖاعيها ًىم   ا.جغاه هي ناثب   صخيء  عؤي ب ؤي لم ٨ًً له .يءشخ ال-

ْىيذ ؤن  ٧إهه ال ًمل٪ الخ٤ لظل٪. ٖلُه، َب ٣َّ َٖ  ىُٞما جٟٗله ؤو ج٣ىله ؤو خت

ٖ   ىهظا هى الُبُعي خت ا ما ونغث ؤٖٝغ ما ًدضر في البُىث ٦برث هى

ىا٢ٌ بال٩امل ما ًجغي ٖىضها. ي ألازغ  ؤسسُجي في مغاه٣تي ؤن ؤٖٝغ ما  ٍو

ٟ   قا٧لت ؤبي، ىالظي ًىن٠ به مً هم ٖل حن جل٪ الؿماث اإلا٣غعة ؾل ا حٗٞغ

، ل٨ً جل٪ لم ج٨ً ، اوٗضام الغظىلت ىي٠ٗ الصسهُت ؤو خت مشل السىٕى

  ٞلى٣ل ؤجها لم جب٤َ  ٢ىاٖتي،
 
ال  ! خب  ٌٗضو ألامغ ؤهه ٧ان ًدبها، ال ٦ظل٪ ٍَى

خب "مبالٜ ُٞه "  ٦ظل٪ الظي ه٣غؤ ٖىه وهخمىاه وهدً وٗلم ؤهىا لً هجضه،

 ٨ٖـ الكاج٘ ٧ان هى مً ًخدمل ًٚباتها بهضوء   ىبغؤي البٌٗ! ٞٗل

يخٓغها خت هل  ا لم ًدضر...لُخٗامل بٗضها ٧إن قِئ   حؿ٨ً ٖانٟتها، ىٍو

 ؟مللِذ 

 ٢الذ خاؾمت. !ؤ٦مْل -

ا ًٖ ؾمٗتهما ًخدضزان مغاع   ما ؤٖخ٣ض، ىمشلي ٖل ٧اهذ جيخٓغ مىه ال٨شحر-

  الٗىصة لئل٢امت بال٣اهغة واؾخئىاٝ الخُاة هىا٥،
 
مُالبت وهى  هي مىاقضة

٦ىذ ؤجسظ ظاهب اإلاؿاهضة ألبي في هظه السجاالث لٗضم  عاٌٞ! مخىهل  

بتي في حُٛحر م٣امي والا  ٟا٫ٚع ل٨ً ألاظىاء ، بخٗاص ًٖ ؤنض٢اجي ٦ؿاثغ ألَا

 
 
ا ولم ؤٞهم ؤبض  . ا ٣ٖب السىى بظل٪ الى٣افثم  صا ٧اهذ جى٣لب م٨ٟهغة

  ي ل٨جها هي ألازغ ، الؿبب في ٦غاهُت ؤبي لل٣اهغة
 
ال ، لم ج٨ً جخدمل خؼهه ٍَى
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مظهبت ج٣بل ًضه وعؤؾه  ججغي ٦ُٟلت   ىا ختؤن ٌؿحر مُاَئ الغؤؽ واظم   ما

ُ   ،ه٨ظا ٧اهذ خُاجىا وهي صامٗت... خض  ىا بلملُئت باإلاٟاع٢اث املجهضة ٖاَٟ

  ُاء.ؤلٖا
 
  لظل٪ ؤعصث ؤها خُاة

 
بها ؤ٦بر ٢ضع مً الهضوء  ا لىٟسخي،جمام   مسخلٟت

 والغجابت بن ؤم٨ً.

 ٢الذ: ،ا وػٞغجه ب٣ىة  ا ٖم٣ُ  ؤزظث هٟؿ  

- 
 
 ؟ا٠ُ٦ ٧ان هى بط

غ لصسو  ٧ان ًمل٪ ٖضص  -  ؤوكإ مٗهم ما. آزغ ا مً ألانض٢اء ال ؤْىه جٞى

وطهب مٗهم في  ،و٢غاءة الكٗغ ىٌكبه الهالىن الش٣افي لٗٝؼ اإلاىؾ٣ُ

بت مٟاظئت ًتراوح مضاها بحن ألا٢هغ وؤلا  عخالث   ت.ؾٍٚغ ا لم وٗٝغ ؤبض   ٨ىضٍع

ٗضه وطل٪ ٧ان مً ؤؾباب بُ  ؾخُى٫، ىمت ىؾخ٩ىن الغخلت الخالُت وإل ىمت

  ًٖ اجساط ال٣غاعاث لخُاجىا الُىمُت في جٟانُلها،
 
  وظٗل ؤمي ٖهبُت

 
 مخىجغة

٣ت  ىٖل، ه السانت مً الخغاِٞل٧لما بضؤ جغخاله م٘ قلخ ؤٚلب الى٢ذ. ٍَغ

اًت نض٣ًهفي جغ٥ مؼعٖخه  .هجُب مدّٟى ال١ ىألا٢غب ٖل ،ٖع ٖلي ، ؤلَا

 ظاعها الؿا٦ً بالبِذ اإلا٣ابل لىا. مهُٟي،

   ٗ ٞىاء ال٨ىِؿت ٢بل ؤن  ىالبِذ اإلا٣هىص اإلاُل ٦ظل٪ ٖل ىا بلهٓغا م

 ٌؿخُغص:

  ٧ان هى مً ا٢ترح ٨ٞغة الخىؾ٘ في الخض٣ًت ال٣ضًمت،-
 
 بٗض ؤن ٧اهذ ٢انغة

هى وؤبي جىُٟظ  ىوجىل، بٌٗ السًغ البؿُُت التي حؿخسضمها الغاهباث ىٖل

  ٗ ؿُلت   ٧ل شجغة   ا.الغئٍت م ْل  بخل٪ الخض٣ًت ٧اهذ مً ٚغؽ ؤًضحهما. ٞو

ٖلي ٌٗخجي بها باهخٓام في ألاظاػاث، وخحن ؤ٢ٗضجه ْغوٝ الؿً ًٖ  اإلاهىضؽ

  ُ  لؼعاٖت لل٣ُام بضوعه.مً مضعؾت ا اطل٪ ؤخًغ لل٨ىِؿت بؿخاه

 لم جسبروي ؤبض  -
 
 ا لجضي في بوكاء الخض٣ًت.ا ؤن اإلاهىضؽ ٖلي ٧ان مكاع٧

م ب٣اء ما نىٗه  ما الٟاع١؟ م٘ مغوع الى٢ذ ال ًخظ٦غ ؤخض مً نى٘ ماطا- ٚع

 مازغ  
 
اٖال ٧اهذ ابيخه ، وٗىص لجاعها ٖمى ٖلي ٦ما ٦ىذ ؤهاصًه ما ٖلُىا، .ا ٞو
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وجًٟل  ٧اهذ جدب ؤبي لخض الهىؽ، َمت.بُت، ؤ٢هض ٞا، جهٛغوي بٗامحن

. ىالجلىؽ مٗه بصخبت ؤبحها ٖل  اللٗب م٘ ؤَٟا٫ الكإع

 ؤؾخاطة ٧لُت نُضلت؟ ؟ؤج٣هض َىِ ٞاَمت-

  نؤال جهض٢ح، وٗم-
 
 ٦ؿاثغ البكغ؟ ؤجها ٧اهذ َٟلت

 ا!جبدؿم ؤبض   ال ل٨جها، لِـ هظا هى الهٗب جهض٣ًه-

-  ً ؤبي  ي ٣ِٞ ٖىضما جغ  ،ىما مطخا ُٞل٨جها لم ج٨ً جبدؿم بخل٪ ال٨ثرة ؤً

  ٗ ، ؤَٟا٫ الكإع والكإع املجاوع  ا،وججغي لخجلـ في حجغه. ٦ىا ظمُ

اٖخاص ال٩اهً الٟغوسخي عاعي ال٨ىِؿت ؤن ًىػٕ  هخجم٘ للٗب في الخض٣ًت.

٦ىا هىاصًه  .ي ؤزغ  ؤخُان  في ا والٟا٦هت مً الخض٣ًت ؤخُاه   ي ٖلُىا الخلى 

ؤما هي ٞةن وظضث . اغخب  سغط بهضاًاه ُم ُٞ!"، مىن بحر! مىن بحر" ٖىضما ههل:

 
 
  ؤبي ببُتهم جٓل ملخه٣ت

 
ت ًٖ  ؾإلها والضها مغة ًٖ مكاع٦خىا. به ٖاٞػ

  :ؾبب خبها الكضًض لهض٣ًه ٞإظابخه ببراءة  

 !ألهه خلى-

 ا ٣ٞالذ:جظ٦غث الؿاا٫ الظي ومٌ بظهجها ؾاب٣  

 جىظض نىع لجضي هىا ؤو في قبرا؟ إلااطا ال-

غ ؤب- ٝ  . اض  لم ًدب الخهٍى  ىخت، آزغ بِىه وبحن ؤمي ٧ان هظا مدل زال

اٝ لم جخم. ٌ اؾخضٖاء اإلاهىع  نىعة الٞؼ لبِذ و٢ذ الٟغح بلى اٞع

 وؤزبرهم ؤهه ؾحرخل بمجغص صزىله مً الباب!

  اه٨كاٝ ؤمغه؟ ىًسصخ ؤم ؤهه ٧ان مهام صماء   هل ٧ان بهظا ال٣بذ؟، ول٨ً-

 ؤياٞذ الى٨خت ألازحرة لخس٠ٟ مً جىجغها.

  ٢بُذ!-
 
وإال  آلان ؤجإؾ٠ لٗضم هجاحي في حٗلم الغؾم، .ل٣ض ٧ان ظمُال

ً بىٟؿِ٪  ىخت لغؾمخه ألظلِ٪    جٍغ
 
 بُا٢خه الصسهُت ىخت، ٦م ٧ان ظمُال

  التي جدىي نىعجه الىخُضة
َ
ً  َٟ لِ ج  ؤٖخ٣ض ؤهه ٧ان ناخب زبرة   .ذ مىظ ػم
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  ؾِئت م٘ اإلاهىعًٍ ٖامت

 
٣ٞض ٧ان اإلاهىع السام  !وألاعمً مجهم زانت

ُ  بإ  . اؾغة ؤمي ؤعمى

 ا ٢بل ؤن حؿإ٫:خاولذ ؤال ًٓهغ ايُغابها وجىٟؿذ ٖم٣ُ  

- 
 
؟ظضحي ؤم امً ناخب الغؾىماث اإلاىظىصة بظل٪ الضٞتر البجي باإلا٨خبت بط

 ظضي؟

ونض٤ً آزغ ، نض٤ً له ٞٗل الضٞتر ٧ان ألبي ل٨ىه لم ًغؾم جل٪ الغؾىم،-

ؤن ؤنض٢اءه ٧اهىا  ِ٪ ؤلم ؤ٢ل ل. هى مً صون جل٪ ألالخان بالىىجت اإلاىؾ٣ُُت

 بال ٖضص؟

 إلاً بالًبِ؟ والضٞتر اإلا٨خىب بالٟغوؿُت...-

 ا جغظمت اإلا٨خىب وال مدخىاه.ل٨جي لم ؤٖٝغ ؤبض   ما ؤط٦غ، ىزالض ٖل لهض٤ً  -

ل٨جي لم  ألبي ولم ًٍٟغ بها، ؤخخٟٔ بخل٪ ألاقُاء ألجها ٧اهذ طاث ٢ُمت  

  ا ؤصخابها الخ٣ُ٣ُحن.ؤٖٝغ ًىم  
ُ
 ج

 
 ججاه ماضخي ؤؾغجىا بضًً الُىم ًٞىال

 ٧له. بٗمغ٥ِ  ؤٖٓم مما بضا مىِ٪ 

ت ظضحي في جل٪ الجلؿت،-  ٖىضما ٦ىذ في الؿابٗت؟ ماطا خضر بٛٞغ

 
 
  هٓغا لبًٗهما هٓغة

 
٧إجهما ًخهاعخان  جباصاله مً ٢بل، ًٖ ٧ل ما مٛاًغة

ه ٦الهما صون ٧لماث   يء  بصخ زل٘ . زمُىت مدملت باألؾئلت ومغث زىان   ٌٗٞغ

ٗ  ؤباها هٓاعجه  وق٪ الظهاب  ىوالكمـ ٖل ا عؤؾه للؿماء،وهى ًبدؿم عاٞ

 
 
  ، زلٟها جل٪ الٗخمت البرج٣الُت جاع٦ت

 
 :ججهض ٖىوي ٢اثال

٩ًىن ٢ض خًغ في جل٪ اللُلت  عبماالظي  يءا ًٖ ٦ىه الصخصوم   ل٣ض ؾإلُذ -

ٞال٩اهً ٢ا٫ ؤن ما ًدًغ بخل٪ الجلؿاث ال ًم٨ً ى؛ قت وجل٣ُذ بظاباث  

 ا، ؤن ٌٗضو ٧ىهه قُُاه  
 
 وهىا٥ زاصم ؤزبروي ؤن اإلاال٥ ٢ض ًدًغ ٞٗال

وهىا٥ مً ٢ا٫ ؤن عوح زالي ٧امل هٟؿه ، ٣ِٞ ل٣ٗاب مً ٌسخغ باإلاؼامحر

ها، الخىانل مٗىا في  ٞداولْذ  هي مً خًغث ولم وؿخُ٘ هدً نٞغ

حَّ الؿىىاث الالخ٣ت! السالنت ؤن هىا٥ قِئ   تا خًغ بالٟٗل ٚو   .ر جل٪ الٛٞغ
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مً هاٞلت ال٣ى٫ ؤن  اولذ ب٢ىاعي بخىهمي لؤلمغ بغمخه.لم ؤنض١ آلاعاء التي خ

 ٦ال مً ؤبي وؤمي ٢ض ماث ٞحها بٗض طل٪.

ًُ  ٠ُ٦ ماث ٞحها ظضي؟-  ؤلم 
َّ
 هىا؟ َخَىٝ

ِ   لم ًخٝى هىا... وٗم.- ل   بٗض يٛ ل٣اهغة لخًىع بلى امً ؤمي طهب  ٍَى

ا للٗم٤ مما لخ٤ وإن بضا مخًغع   ،٧لُت الُب. ٧ان بسحر   فيخٟل جسغجي 

ؤن صزل خغم ال٩لُت خُض م٩ان الخٟل  ىبل ،وحكىه   الٗانمت مً جبض٫  ب

ٟ  قِئ   ي ا مدؿ٘ الُٗىحن ٦مً ًغ ظلـ واظم  ، وحؿلم الكهاصاث لم  ا.ا مسُ

 
 
  ًخ٩لم ٧لمت

 
  َىا٫ وظىصه هىا٥، واخضة

 
 ىألجها ؤظبرجه ٖل وبضث ؤمي هاصمت

اص  .يءاإلاج  بلى٧ان هىا٥ خٟل ٖكاء بٗضها ل٨ىه اٖخظع ًٖ خًىعه ٖو

 ا
 
ٕ  لك٣ت بكبرا وخضه مخٗلال   . بهضا

 
ُ  في جل٪ اللُلت ْل هاصث ا ًٖ ا مخىد

 
 
  الخضًض ٖضا تهىئت

 
  ٖابغة

 
  لي وابدؿامت

 
٧اهذ زالتي وػوظها  ألمي. مٟخٗلت

،ً اصًت خايٍغ ل٨ً ؤخضهم لم ٌؿخُ٘ اؾخضعاظه  و٦ظل٪ ظضحي، ٞو

ً   ،ؤي مىيىٕ   ىللخٗل٤ُ ٖل ا مىه بالك٣ت مخد٣٣   ٧ان ًجُل ُٖيُه في ٧ل ع٦

الخٓذ ظضحي طل٪ ٞإوكإث  نىعة زالي ٧امل، ىؤن جشبخذ ُٖىاه ٖل ىبل

وهىا  ٖاف لظل٪ الُىم. ا لىا هابه  جخدضر ًٖ زالي  و٠ُ٦ ٧ان ؾُهبذ َبِب  

ا ا ٢بل ؤن ًخمخم :"لم ٨ًً مٟتري  وظهه وعاح ًغم٣ها مبهىج   ؤبي وانٟغَّ  ا٦ٟهغَّ 

ض الىىم،، به ؤن ًمىث"  ى٘ جىػَ٘ اإلاىظىصًً ٖلوم زم جهٌ لُسبرها ؤهه ًٍغ

تها،  وفي الهباح ٧ان ٢ض ٞاع١ الخُاة. الٛٝغ اإلاخاخت هام هى وؤمي في ٚٞغ

بت ظضتها في الٗىصة حعجبذ مىه ؤِؾ  ما ت التي بلى اىاث هى ٚع لب٣اء بخل٪ الٛٞغ

 
 
ؤًً ًًٟل اإلاغء ٢ًاء  بجها لُتزوط ٞحها!ًٖ ق٣تها ال  ماث ٞحها ػوظها مخىاػلت

اجه؟ في اإلا ؾىىاجه ألازحرة؟  ٩ان الظي قهض ؤًٞل ؤم ؤؾىؤ ط٦ٍغ

ُت،-   لم حٗض ؤمي بٗضها لئل٢امت في اإلاىٞى
 
 ا.٦ؿاب٤ ٖهضها ؤبض   ولم ؤعها ٞغخت

  ىخت
ُ
واخض ٣ِٞ جدمؿذ له  يءشخ ُٞه الؿٗاصة اإلاخى٢ٗت. بِض ًىم ػواجي لم ج

 !ؤهِذ  مىلض٥ِ  هاثل... ب٣ضع  
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 ؤها؟-

حن هظ ىاث في الىا٢٘،اؾم ؤِؾ  هي مً ؤُٖخِ٪ -  ا؟ؤحٗٞغ

*** 

 بلى اىاث ٖاصث ؤِؾ 
 
ويٗذ الضٞاجغ  بما اٖخبرجه بعثها وخضها، لك٣ت مدملت

 
 
و٢٘ اإلاٟاظإة  الؿبٗت صازل مىًضة ال٨خابت واهخٓغث ٖىصة ٞاصًت مخسُلت

 وفي جل٪ ألازىاء ٞخدذ الالبخىب لخ٣غؤ ما ٦خبخه في مكغوٕ ال٣هت. ٖلحها.

  مسخذ بًٗت ؾُىع  
 
 ىًىؾ٠ بل ىؿمزم ٖاص الهاظـ اإلا وظضتها مهُىٗت

 ىل٣ض ْلذ ظضتها جظ٦غ الٟت بحن الخحرة والشجل، حكاب٨ذ ألاؾئلت ما ٣ٖلها.

صزى٫ الُب  ىبل شجٗخه ٖل خاولذ حٗلُم ابجها ؤن ٌكبهه، ألاعمجي الغا٢و،

ا مشله! ٠ُ٦ ًدؿ٤ طل٪ م٘ ما ًهٟه ل٩ُىن َبِب   ، ؤم ؤن جل٪ مهاصٞت؟، 

 ًىؾ٠ وهجُب؟ بها بُجهما،هل ظم٘ ٢ل بحن ظضحها؟ مخباص٫   ها مً ق٠ٛ  ى ؤب

لم جدضر ٢ِ،ابً زُالها  بُل ل٣هت   ماطا لى ٧ان ًىؾ٠ مدٌ زُا٫؟!

 ألاصبي السهِب وهخاط الجٕى الٗاَٟي الظي ٖاهخه مغاه٣تها؟

عاخذ جىٟي ألا٩ٞاع الالم٣ٗىلت وهي جخظ٦غ ٢هت "هاصي ال٣خا٫" والبُل 

ؿاؾُت ل٨ً ما ؾبب خ، الظي اجطر ؤهه مجغص وهم بغؤؽ البُل آلازغ

 
 
 ؟اظضها مً ألاعمً بط

 
 
لك٣ت بلى الم حؿم٘ نىث صزىلها  ٞايُغبذ، وظضث ٞاصًت ؤمامها ٞجإة

 مً ٍٞغ اجهما٦ها بالخ٨ٟحر.

  هظا الخماؽ؟ ما-
 
 هل خًغ ؤلالهام؟ مً الؿٟغ! حٗىصًً للٗمل مباقغة

ً ما ىاهخٓغي خت-  ٖضث به. جٍغ

بالىىجت  زام   اهخمذ ٞاصًت بك٩ل   الٟغاف جخهٟدان الضٞاجغ، ىظلؿخا ٖل

 :ىاثؾإلتها ؤِؾ  اإلاىؾ٣ُُت وعاخذ جضهضن اإلا٨خىب ٞحها.

 ! ممخاػة! اظُضة ظض  -
 
ت   ؤلِـ ٦ظل٪؟ .وإن ٧اهذ جبضو مإلٞى
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اث ٖبض الىهاب في ألاعبُٗيُاث.- ؤن ًخٗٝغ  نٗب   بجها مً ؤقهغ م٣ُٖى

بجها ؤظؼاء مً وكُض ، ل٨ً هظه ألابُاث اإلاهاخبت بالٟغوؿُت .لحها ظُلِ٪ ٖ

ٗ   كاص!ألاو  ا؟ما الظي ظمٗهما م

  هال ٢غؤِث ، عاج٘-
 
 ج٣غؤًً الٟغوؿُت بخل٪ الؿهىلت؟ صمِذ  اإلا٨خىب هىا ما ابط

جخهٟده مً ؤو٫ آلزغ نٟدت صون ؤن ًبضو  ٞغاخذ ؤُٖتها الضٞتر ألاخمغ

 واضر: هٓغث للهٟدت ألازحرة خُض الخى٢ُ٘ و٢الذ بهىث  . ٖلحها اهٟٗا٫ ما

 ىاث.مجي آزغ ًا  ؤِؾ بجها مظ٦غاث ؤع . آعام ص٨ًغان-

 ىٞٗثرجا ٖل ،ظىظل جبدشان ٖمً خمل اؾم آعام ص٨ًغان بلى ٖالمولجخا 

 وعؾام ٖاف في مهغ! مٛجي ؤعمجي، ؾُاسخي ٦غصي،؛ زالزت ؤشسام  

ً مً ٣ٞغاء 1411"ولض آعام ص٨ًغان بال٣اهغة ؾىت جىفي والضه  ألاعمً. ألبٍى

 بٗض ٖام  هٟؿه ى اإلاغ ببالؿل الغثىي وهى في الخاؾٗت ولخ٣ذ به ػوظخه 

 بٗض في الٗاقغة. ؤو مهضع بٖاقت وهى ا صون ؤ٢غباءجهما ًدُم  ابواخض لُتر٧ا 

لىال ؤن عظل ؤعمجي  ؤًخام ألاعمً، بلى ملجإهًمام ٧ان مهحره اإلاٟترى هى الا 

اًخه في مجزله. ،٧ان ٌٗٝغ والضًه ،مخِؿغ ٖاف  ؤق٤ٟ ٖلُه وج٨ٟل بٖغ

ت   بلى الؿُذ، وازخل٠  ىواؾٗت ؤٖل ص٨ًغان في بِذ الهُضلي املخؿً في ٚٞغ

ج٨كٟذ  إلاضاعؽ الٟغوؿُت بصخبت ولضه الىخُض الظي ًمازله في الٗمغ.ا

ا ٞأزغ ولي وٗمخه ؤن ًغؾله لضعاؾت الًٟ مىهبت آعام في الغؾم مب٨غ  

ٖضة ٢بل ؤن جيكب  وبالٟٗل ب٣ي هىا٥ لكهىع   بإ٧اصًمُت ظىلُان بٟغوؿا.

 مبلى الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ُٞٗىص 
 
 ا مً هحران الخغب.هغ زٞى

اهخٓم ص٨ًغان بمضعؾت الٟىىن الجمُلت بال٣اهغة وقاع٥ في نالىن ال٣اهغة 

ً   الؿىىي للٟىىن، ه ؤهٓاع اإلاهخمحن بالًٟ ٞظاٖذ قهغجه في ػم  لٟذ هبٚى

حن وألاظاهب، اء اإلاهٍغ جب٘ طل٪ ؤهه لم  ٢ُاسخي بحن ظامعي اللىخاث مً ألازٍغ

عاح بٌٗ  ٌُٗي الضعوؽ إلاً ًدخاظها.ٌٗض إلاخابٗت صعوؾه بل ناع هى 

٘ وجٟى٢ؾبب  ألاؾاجظة ًغظٗىن  به ٖلحهم إلعجاب ؤلاهجلحز  ههجاخه الؿَغ

t.me/qurssan



189 
 

 ،ِ٣ٞ 
 
ُاوي زانت حن. اإلاعجب بٟىه والظي ًًٟله ًٖ الؿٟحر البًر  اإلاهٍغ

، لم ٨ًً مىه بال ؤن ٢ابل جل٪ ؤلاقاٖاث بالخٗالي والٗضواهُت الكضًضة في الغص

بحن الاتهاماث  ؛بال٤ًُ مً الىؾِ الٟجي اإلاٗاصيل٨ىه في الجهاًت قٗغ 

  بالغظُٗت في مضعؾخه الٟىُت والهضا٢ت لئلهجلحز،
َ
 ولم ًس٠ٟ مً ٚ
ْ
اء جل٪ ىَ ل

ُٟه لغؾم نىع   بضو ؤن اإلال٪  شسهُت للٗاثلت اإلال٨ُت هٟؿها، الخغب جْى ٍو

ٝ   ٞاعو١ ٢ض ًٚب مىه لؿبب   غخُله ًٖ مهغ بٞعجل طل٪  ،ٚحر مٗغو

  ُ ُاهُا 1496 اما بإواثل ٖجهاث ؤن جىفي هىا٥ ًٖ ٖمغ  ىبل واؾخ٣غاعه في بٍغ

 .1471ًىاهؼ السمؿحن في ٖام 

  جغ٥ آعام ص٨ًغان زلٟه لىخاث  
 
جىظض ظمُٗها آلان بمخد٠ الًٟ  ،ٖضًضة

م٨ً إلاً ٌكاهضها ؤن ًضع٥ حجم مىهبت طل٪ الٟىان  الخضًض بال٣اهغة ٍو

  ِ  ".ؤزحر خىله بٌٛ الىٓغ ًٖ ؤي لٛ

 ٖام عخُل ظضي!ل٣ض جىفي بىٟـ -

 ٢الذ ؤِؾ 
 
 الهضٞت. ىاث مؿدى٨غة

 جُلٗذ ٞاصًت ألِؾ 
 
  ظاصة: بلهجت   ىاث ٢اثلت

ت،ٚض  -  وؾإظٗل جغظمت جل٪ اإلاظ٦غاث هي مهمتي، ا ؾدبضؤ ؤظاػحي الؿىٍى

  ٗ ىضما هيخهي مجها ؾىظهب م ما  ا لغئٍت ؤٖما٫ طل٪ الغظل باإلاخد٠،ٖو

 ؟عؤًِ٪ 

 ؾخ٣غؤًً الترظمت وؤها ؾإصوجها ٦ ا،خؿى  -
 
٣ٞض ؤج٣ىذ  الالبخىب، ىٖل خابت

 ا.اؾخسضامه ؤزحر  

 !ٞلىبضؤ-

*** 
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 مخطىط آرام دًكزان 
 

ت هي الهُدت واإلاحزان آلان  "."ظماٖت الًٟ والخٍغ

  ُ  . ا ٧ان البض لي مً مخابٗت ؤٖمالهماختراٞ
 
وؤٖخ٣ض  للٛاًت، ؤظضها َلُُٗت

ُ  ؤجهم ال ٨ًىىن اخترام    ا لٟجي البرظىاػي اإلاخسل٠!ا ٧اٞ

ل٨ىه ًخٟهم او٩ٗاؽ  الًٟ، ىٞغى ألاًضًىلىظُا ٖل مشلي، ال ًخ٣بل ًىؾ٠

٣ِٞ العجباٍ الٗاَٟت بالًٟ  ٖمل الٟىان، لىٖ ،الشىعٍت ٦ٛحرها، الٗاَٟت

 
 
ُ   ااعجباَ  خض ٢ىله. ىٖل امكُم

ما٫ ال٨الؾ٨ُُت بالخدلُل الٟغوٍضي مً باب  خاولىا ؤن هدىاو٫ بٌٗ ألٖا

ً ال٣ٗلي،  هٟسخي ؤن ؤَب٤ م٣اًِـ ٞغوٍض ٖليّ  بُجي وبحن وخاولُذ  الخمٍغ

ل ً، ىٖو   آلازٍغ
 
 ؾيؿخيخج ؤجها حكخهي ٞإنابجي الهل٘. واخضة ٧إهىف مشال

 ًىؾ٠ في ٣ٖلها الباًَ.

  ُ  ؤن حؿم٘ و٢٘ ؤ٢ضامه ناٖض   ما ا،ؤهىف ج٣خاث ٖلُه خٞغ
 
ا الؿلم ا ؤو هابُ

  ىخت
 
ان...٠ُ٦ ججٗلجي ؤهخٓغ٥ ٧ل : "بًاه حؿٕغ بٟخذ بابها مؿخى٢ٟت هٞى

انء٥. ىاو٫ ٖكاخدل حٗا٫َ  ا الى٢ذ؟هظ   ،هٞى
 
ت  ل٣ض ابخٗذ ل٪ ؾترة قخٍى

 .آلان" ىظضًضة وؤهذ لم ججغبها خت

لم ؤ٦ً ألخخملها  و٧إجها ؤمه، ا ٧إن لضًه ٧ل الى٢ذ في الٗالم،وهى ًجُبها صاثم  

ا ا واخض   ٖ ابجها الظي ماث  ًظ٦غ ٖضصها. وهى ًٟٗل طل٪ مىظ ؾىىاث ال ؤؾبى

آآآه ًا . عبما لظل٪ ال ؤؾخد٣ه ظىىجها ل٨ً هى ًٟٗل،هٟؿه لم ٨ًً لُدخمل 

 هال جغؤٞذ بي ٦ما جترؤٝ بجىىن ؤهىف؟! ًىؾ٠

باث الغ٢و ؤًام ٖضًضة جمغ صون ؤن ؤعاه،  ؛ بؿبب جل٪ ال٩لُت اللُٗىت وجضٍع

سىا السام لُاوؿجي ؤجظ٦غ طل٪ ال٩اثً الل٠ُُ الظي ؤُٖاوي  ،ٞإجظ٦غ جاٍع

اإلاغقض الظي ا٢خاصوي للٗب م٘  لي هىا، لُلت  ٖغبخه السكبُت أللٗب بها في ؤو٫ 

  ٗ تهم و٢ؿىتهم.نٛاع الخي مضاٞ ٦م ؤعصث  ا ًٖ نمتي ووظىمي يض سسٍغ
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ل٨جي لم ؤؾخد٤ جل٪ ، لضًه ؾىاي ىال ًب٣ ىؤن ًمىث ٧ل ؤصخابه خت بكضة  

  ٗ  ا!اإلاعجؼة َب

في جل٪ الخ٣بت لم  اللظة تهلله لغئٍت الٗهاٞحر التي عؾمتها، ىؤط٦غ بمىخه

 آعام ٖب٣غي،، "آعام ٞىان:ْل ٣ًى٫ لض٦خىع ؤعجُيُان  الٗهاٞحر، ي ؾى  ؤعؾم

والضًه،  ؛ًسبر ٧ل مً ٣ًابله بمىهبتي ىمطخ. "!ؤبي عؾىمه ًا ي ًجب ؤن جغ 

ا ألهه ؤعاص طل٪ عبما نغث ٞىاه   وؤها نض٢خه. اإلاضعؾحن، ؤعازىت ال٨ىِؿت،

ا ا ٞكِئ  ذ قِئ  ج٩ىه ظض الٗالم بٗض الىىع،ؤها لم ؤوظض بال بٗضه.٦ما وُ  بكضة،

  ُ  حك٩لذ مً ع٢ت ٧لماجه اإلاصجٗت واإلاهغخت بالخب. ا،مً ؾمإ نىجه مٛى

ُ   هال ْهغث آلان؟ ً  ؤ٧ان ًجب ؤن جهحر َبِب   ا،لم ؤٖهض٥ ٢اؾ ٦ىذ  ا؟ا ؤً

  ىٖل
 
ل٨ً طل٪ ،  مى٪ بٗؼوٞ٪ ًٖ الُبؤجم اؾخٗضاص إلاهاعخت ؤبُ٪ بضال

 ٧ان ٦ُٟ
 
ا مً ًٚب هى٫ قإه  ًٚب٪ ٖىضي ؤ لظل٪ لم ؤٞٗله.، بةًٚاب٪ ال

ضها. ٨مضاع الٗانمتخعاؾل باقا   لٗضم اجهاء لىخخه في مٖى

ا باَعـ الؿىصاء، الكهىع التي ٢ًُتها بُٗض   ي ط٦غ  ُٚاب٪ آلان ٌُٗض بليّ 

ؤن ؤنغ  ىلم ؤجهىع ٢ِ ؤهجي ًم٨ً ؤن ؤخى٤ مً ص٦خىع ؤعجُيُان بل ٖى٪.

بةنغاعه طا٥ ٧إهه  بذ ؤلًٗ ز٣ل ظمُله اإلاٗل٤ بغ٢بتي، بعؾالي هىا٥، ىٖل

لمخ٪: ٧ان ٣ًى٫  خ٪ وؤَٗمخ٪ ٖو لظل٪ ًد٤ لي آلان ؤن ؤؾلب ، "ل٣ض آٍو

  مى٪ عوخ٪".
 
   لى ٖٝغ بضزُلتي؟هل ٧ان لحراوي مسخال

 
: لى ؤوي ناعخخه ٢اثال

ؤهجي  ي ماطا ٧ان لِؿخيخج ؾى ، ا ًٖ ًىؾ٠"ال ؤؾخُُ٘ الخُاة بُٗض   "ؾُضي،

ؤقتهُ٪ ل٨جي ؤِٖل  ٠ُ٦ ؾُٟهم ؤوي ال؟ ؤوؾ٩اع واًلض آزغ بمهىت عؾام

 ب٪؟

  ا ًا ًىؾ٠،ا واخض  ٦ىا شسه   ؾاب٣ت   في خُاة  
ُ
 ٧ل ما لىا،ِه وفي هظه الخُاة ٞ

 
َ
غ اظخم٘  و٧ل ما م٘ ُٞ٪،خظار حِّ هى ظمُل وه٣ي وز هى ها٢و وباجـ وقٍغ

 صوه٪؟ه مً ؾإنحر  جاٞه   ؤي مهحر   ي ؤجغ  .فيّ 

**** 
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 !ا ْهغؤزحر  

جي آزغ في  ؤن ًلىح ىوإل ،الخٟل الغا٢و بؿالم   ىاه٣طخ خٟل مىؾ٣ُي َو

 ألا٤ٞ ؾ٩ُىن بى٢خه مدؿ٘ للىظىص معي.

٧ان  ا ب٣ًاء و٢خه ٧له معي لى ؤن هىا٥ بههاٝ في هظه الخُاة.٧ان ظضًغ  

ٗٝؼ ىؾُضٖه ًمتهً اإلاىؾ٣ُ ىهؤب ب،ؤها ؤعؾم وهى ٌٛجي َو هُإ ٧ل  ،٦ما ًٚغ

  ٗ  الضعوب وهٟخذ ٧ل ألابىاب م
 
  ا، ٦ىا لىهبذ ٖهبت

 
ؤو ج٨ترر  ال بىهُمُت

ا الزخالؾه مىظ اهخٓامه نغث مًُغ   ل٨ً وؤؾٟاه،، ؤو ؤخض   يء  جدخاط لصخ

 .ًيخمي لها وؤقٗغ ؤجها ج٣خله بهضوء   بخل٪ الضعاؾت التي ال

 ، لضي آلان زُت
 
ه ٢لبه  .ؾإعؾم له نىعة ٌ وؾُسخل٤ ٖلى الً ًُاٖو لٞغ

ا في الىمىطط عبما ؤؾخٛغ١ قهغ   ؤٖمل، ىالى٢ذ الالػم للجلىؽ ؤمامي خت

هظا ٚل ل٨جي مجبر ٖلُه  لي زم ال ٌعجبجي ٞإجلٟه وؤبضؤ مً ظضًض!ألاو 

 لؿالمي اإلاٗىىي.

*** 

 ٠ُ٦ ؤهجى؟... جل٪ اللٗىت اإلاؿلُت ٖليّ 

ض مً حٗل٣ها بي ؤجها جًٓ جمىعي  ظمُلت هي ٦ما ًيبػي ؤن ج٩ىن الخجغبت! ٍؼ ٍو

  ٖجها
 
 . وخُاء  زجال

ض جمام  م بسساء   ناع لها آلان ٖكغة ؤًام جالخ٣جي وحٗغى ٖليّ  ا الخهى٫ ا ؤٍع

 .ًجب ؤن ؤهالها وإال ظىيُذ  ،الهغب ىا ٖللم ؤٖض ٢اصع   ٖلُه،

*** 

 ؤلخظ بالهغوب مجها وؤقخهي الؿ٣ٍى مٗها. هي مغة زاهُت وزالشت وعابٗت،

 .٢ض ؤؾخُُ٘ اإلا٣اومت خُيئظ  ! لى ؤوي ؤظض ًىؾ٠ ألخ٩ي له

*** 
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ٗ  اقمئزاػي الكيُ٘ مجها ومجي  ي ٌٗاص٫ اقتهاجي لها ؾى  ال ال ؤنض١ ما  ا!م

ملجغص الخ٨ٟحر به  ٢لُلت ٦هبي، مىظ ؾىىاث   ٧ان ًشحر ٢غفي، ٧ل ما خضر؟

 ظىىهُت!! جدى٫ إلاخٗت  

لم ؤ٦ً ؤٖٝغ ؤوي  آ٧لت، اقخٗلذ بىا هاع   ىؤن اهٟغصها بخل٪ الك٣ت خت ما

  ٟ  ل٨جها لضهكتي جدب طل٪! ،جل٪ الهىعة ىا مٗها ٖلؾإ٧ىن ٖىُ

*** 

٩ٞل  مىؾم مٗحن للتزاوط ٖىضها، ؤهه ال ه٩اص وكبه ٢ُِ الكىإع ٖضا

٨ٟي ؤن جىٓغ لي ؤو جلمؿجي ل٩ي ؤقخٗل وؤوسخ ألاو٢اث مىاؾبت، ل شخيء  ٧ ىٍو

 ٖضا الخهى٫ ٖلحها.

*** 

 
 
ٌ. ليّ بجإحي  ٧ي جلر زاهُت تي وؤٞع  في ٚٞغ

ً  جٟهم ؤوي ؤؾ٨ً بمجز٫   هي ال ٖاثلي ٌؿم٘ ٧ل ٞغص به جدغ٧اث آلازٍغ

 ٠ُ٦ جضزل هىا وجضوؽ مىاَئ ٢ضمُه؟ اب.ل٨ً هظه ؤجٟه ألاؾب ،بؿهىلت  

 
 
ت ذ ٖلُه وهى ٣ًو ٖليّ  ىٖل بل ٠ُ٦ جىام ٖاٍع خىاصر  الٟغاف الظي ٌؿتًر

 ٢غبه مجي؟ ىجل٪ الهىعة لى ْل ٖل ىهل ٦ىذ أله٣اص لها ٖل ًىمه؟

ه بُٗض   بجي ؤن ؤ٨ٞغ في اخخما٫ ا٦دكاٞه إلاا ؤ٢تٞر زلذ  مىظ ؤٖىام   ا ٖىه.ًٖغ

 و٢بلها ٢ ىؤمؿ٪ ًضي الُمج
 
 :اثال

- 
ُ
 بهجي ؤ
َ
ت التي جبض الغوح في الجماص وجدُُه. ُل بّ ٢  الٗب٣ٍغ

  ٖاع   جٟٗله هظه الُض بجؿض   ما يعؤ ماطا ؾ٣ُى٫ لى
 
بالكهىة  مى٣اصة

 اخخ٣اعي في ُٖيُه. ي ؾإ٢خل هٟسخي ٢بل ؤن ؤع  الخُىاهُت الٗمُاء؟

*** 

٩ي والؿحر ػاع اإلاٗغى الُىم ٧ل    ي ر اقت. المبؿىن  مً الىػٍغ اإلاٟىى ألامٍغ

 بعجابه بٗملي. يألازحر لىختي اإلاًٟلت وؤبض
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غ  طل٪ بمشابت بغوباظىضا مً ؤظلي بحن الجالُاث  ي ًىؾ٠ مخدمـ للٛاًت ٍو

  ،ألاظىبُت ٧لها
 
  اإلاخدالٟت مجها، زانت

 
 ٦ما ؤن اإلاا٫ لم ٌٗض ٌك٩ل ؤػمت

 ٨ًُٟجي ؤهه ٞسىع بي. ل٨جي ال ؤ٦ترر،، باليؿبت لي

*** 

ضوي ؤن ؤعؾمها   جل٪ الخم٣اء جٍغ
 
ت   .ٖاٍع

 
  ا ؤوي لم ؤَع ؤزبرتها ناص٢

 
 ٢ِ ظماال

حٗخ٣ض  .ي في الجؿض املجغص! الىظىه هي مدىع بلهامي والُٗىن هي ٞخىتي ال٨بر 

ؿخد٤ الخسلُض جضع٥  هي ال. ب٣ٗلها الخُىاوي الًئُل ؤن ظؿضها ظمُل َو

 يءوج٣ضٌؿها بغؾمها شخ يءشخ ،الظي ؤهضم ٖلُه بمجغص جغ٦ها، ؤن اقتهائها

 هل ًغؾم اإلاغء َٗامه وإٞغاػاث ظؿضه؟! بُٗض ًٖ هىالها.ا و آزغ جمام  

*** 

الظي ًدضص اليؿب اإلاشالُت التي  ما ًبضو ؤوي جىعَذ ُٞما ًٟى١ ٢ضعاحي.

 
ُ
ل٨جي  عبما ٌٗٝغ ٧ل عؾام في الٗالم ؤلاظابت السانت به، ٝ الجما٫؟ٗغِّ ح

 ٖاظؼ وؾازِ.

 ىاإلاالث٨ت ٖلؤي٘ هاجحن الُٗىحن اإلاؿ٩ىهخحن ب، بد٤ ٧ل ما هى م٣ضؽ ،٠ُ٦

هٓغجه جل٪ جؼعي بمىهبتي وابدؿامخه جخدضاوي ب٩ل البراءة البا٢ُت  ٢ماقت؟

ٗ   ؤمامي في اؾدؿالم   و ؤظضه مخىايٗاؤهٓغ بلُه  في الٗالم.  ،بغ٢ت   يّ ا بلمخُل

 .ًىٓغ بليّ  ا مىه ؤن ًدى٫ ُٖيُه الى٣ُخحن ٖجي وؤالٞإ٧اص ؤب٩ي َالب  

*** 

اه٣لب السخغ . ا عؾمخه للمغة الشالشتلم ًٌٛب ٖىضما ؤزبرجه ؤوي ؤجلٟذ م

م  زُُذ لٟٗله مخٗمض   الؿاخغ وما ىٖل  ىلم ؤخ٤٣ خت ا ٖجي.ا ٞٗلخه ٚع

ا مً لهجتي املخبُت ال٣اهُت بضا مخعجب   ألال٠ مما جسُلخه. ىواخض ٖل

 ٞؿإلجي:

 هل هظا ٌٗجي ؤهىا ؾيبضؤ مً ظضًض ؤم ؤه٪ ؾخ٣ل٘ ًٖ املخاولت بغمتها؟-

 
 
 ا:ؤظبخه ناص٢
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  ىجب ؤن ؤئظل مداولت عؾم٪ ختعبما ً-
 
ال ؤٖٝغ ٠ُ٦  ،ؤنبذ ؤٖم٤ زبرة

عبما ؤ٧ىن  .وؤعجؼ ًٖ ؤلامؿا٥ به.. وظه٪ ًخٛحر في ٧ل لخٓت   ؤقغح هظا...

 ا.ا ظض  ٢ض خاولذ مب٨غ  

  ُ  ا بما ٨ًٟي ألؾخُُ٘ عؾمه.لم ؤزبره ؤوي عبما لم ؤ٦ً ه٣

  ضخ٪...
 
ؼ الٛالي ٢اثال  :ل٣ض ضخ٪ الٍٗؼ

 آعام.ًا  ج٪ هظه ا قُداال ؤٞهم ؤبض  -

ٗ   لهظا ؤٖك٤ الٟغوؿُت، ا مىظ ٧اهذ ؾُمىن ج٣و اللٛت التي هخدضر بها م

بىا ٖلحها.بها خ٩اًاث بٌؿىب زم ججٗلىا ه٣هها مجضص    ا لخضٍع

*** 

 ال ظضًض.

*** 

َلبذ مىه ؤن ٌُٗض  ٗه ال٣هُض الؿُمٟىوي.مِ ْؿ ٌُ هجي الىخُض الظي ب٢ا٫ 

ه مغة ؤزغ   :إلاغة ؤزبرجه بالًبِ ما ؤقٗغ بههظه ا ٞإؾٗضه اؾخمخاعي. ي ٖٞؼ

هظا ٌٗجي لي ؤ٦ثر مً ؤي  جسخاعوي ؤها أل٧ىن مً ٌؿم٘ لخى٪ ألاو٫... ذؤه-

 ال آزغ ٢ض ؤخهل ٖلُه، هظه اإلا٩اهت لي ٖىض٥ ال ٌٗاصلها ؤي مٛىم   . يء  شخ

 ٖال٢خىا،... نِذ طاج٘ ٢ض ٌٗىيىوي ًٖ هجاح ماصي وال قهغة شسهُت وال

 لى ىا ختا ؤبض  ا ألوي لً ؤعا٥ َبِب  ٖظع   اإلاىؾ٣ُاع،الغؾام و  ٦الها يض الٗالم،

 نغث ٦بحر ؤَباء ال٣هغ الُٗجي.

 
 
 :ابدؿم ٢اثال

 صٖ٪ مً هظه الىٓغة الضعامُت باهلل ٖلُ٪. آعام! ًا ٦م ؤهذ ع٤ُ٢-

لى ٌٗلم ٦م ال ؤؾخد٣ه  ؤزجله جض٤ٞ مكاٖغي في الخضًض،! ٦م ؤهذ خبِب

ا لً جخسُل ما خا١ بًُاء جمام  عوخه ال و٦م ًدىاػ٫ ٖىضما ًهُُٟجي ٧إزُه،

 .بي مً جلىر  

*** 
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  ًا
 
ً هظا ل٨ىجي  ا بىاؾُت البُاهى!لُغاٞت ؾُض صعوَل مٗؼوٞ لم ؤ٦ً أْل

 ػلذ ال ؤخب ٖبض الىهاب. ل٨جي ال، ا مد٤ًىؾ٠ صاثم   اؾخمخٗذ به،

*** 

بهه مىضهل مً  ٞبضاًاجه ٚحر مخهلت بجهاًاجه. لم ؤٞهم الُىم هه٠ ٦المه،

 خض ٢ىله: ىٞٗل ،الؿاثض في ٧ل م٩ان  ؾخ٣ُاب ٦م الا 

 ٖلُ٪ آلان لخ٩ىن مىظىص  -
 
هظا السىض١ ٢ض ؛ ا لخدخمي بها ؤن جيخ٣ي زىض٢

 ٩ًىن خؼب  
 
  ا ؤو ٨ٞغة

 
  ىخت ؤو ؤو ٣ُٖضة

 
ُ   مُٗىت، ظيؿُت ج ا ًهبذ هى جضٍع

٧ل مً  زم بٗض طل٪ ج٨غؽ ٧ل ٢ىا٥ ل٨غاهُت وهٟي وجد٣حر ماهُخ٪ هٟؿها،

ؤهذ  ل٣ض ظً الجمُ٘... اإلاىث. ىمـ له ختٌعجبه زىض٢٪ ؤو ال ًخد ال

ضًىن ًباصلىن  ًضوع به... بالغؾم هىا ومى٣ُ٘ ًٖ الساعط وما م٨خ٠   الٞى

ؤلازىان ًم٣خىن  و٦الهما ٨ًغه الضؾخىعٍحن ألاخغاع، الؿٗضًحن ال٨غاهُت،

ُحن، ُىن مى٣ؿمىن ألجبإ جغوحؿ٩ي وؾخالحن، ألاظاهب والكُٖى  الكُٖى

 ُٟ ضو ؤجبإ مهغ ال ؤ٢غب  خًاعي َبُعي بك٩ل   ن وؤص ؤي جباص٫  خاة ًٍغ

ت، ؿمىجها بالخسل٠ زم  للٗىهٍغ ُاهُىن ًد٨مىن الكٗىب بال٣ىة َو البًر

ًُالبىجها باملخاعبت في نٟهم مً ؤظل الضًمى٢غاَُت، ألاإلاان ًدخ٣غون 

ضون بقٗا٫ الشىعاث والخسلو مً  البىلىضًحن والغجغ والحهىص، والغوؽ ًٍغ

ًؼو٫  ىؤزخبئ خت ماطا ًٟترى بي ؤن ؤٞٗل؟ ُت.الخ٩ام بىه٠ ال٨غة ألاعي

م  ماطا لى ظاءوي ػاثغ   الكغ؟ ، ؤبي ًسبروي ؤن ؤنلي ألظل ؤٖضاجي ا ٖجي؟ا ٚع

 ر ال٣ضٌؿىن الٗالم؟ٚحَّ  ىمت ؤزبروي ؤهذ... ٞهل ٨ًٟي هظا؟

 :ؤظبخه صون ج٨ٟحر  

الباؾاء واإلا٣هىعون  ٌٛحرون الٗالم ألجهم ال ٌِٗكىن به. ال٣ضٌؿىن ال-

ىن عبما،املجاهحن والا  ن الٗالم،ٌٛحرو ل٨ى٪ لؿذ بداظت ألن ج٩ىن  هخداٍع

 .ؤخضهم ألن وظىص٥ وخضه ًجٗل الخُاة ؤًٞل
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ا٢ترخذ ٖلُه ؤن هظهب لؤلوبغا  ٧ان مكٛى٫ ال٨ٟغ. لم ًبدؿم ٦ٗاصجه،

 
 
ال نٗض  ا وؤهه مغه٤ ٦دهان   ظض  ل٣ًاء ألامؿُت ٞإظابجي بإن ًىمه ٧ان ٍَى

 
 
  ىه ٖلمضص ظؿض ا ٖغبت.ظاع   ظبال

 
 :الٟغاف زم اؾخُغص ٞجإة

ؤحٗٝغ  لم ج٨ً لي نلت به مً ٢بل. ػمُل  م٘   ل٣ض جدضزذ الُىم ألو٫ مغة  -

ا هى صاثم   الٞذ؟ ا مً املخُُحن به بك٩ل  ٠ُ٦ ًبضو ؤخضهم ؤ٦ثر هطج  

ًىٟٗل بِىما مً خىله ٌكخٗلىن  ال ا.ًطخ٪ بال إلاام   ال ،ًبدؿم، هاصت

 
 
ً شخ ا ما ًٟخذ٦شحر   ا،ؤو ًٚب   خماؾت إزظ في جضٍو ما  يء  صٞتر املخايغاث ٍو

ت   ال  ؤٖخ٣ض ؤهه ٨ًخب، الهغب. ى٧إهه ًمؿ٪ بخالبِب بلهام مىق٪ ٖل بؿٖغ

 .٨ًخبه ال ًخٗل٤ بما هضعؾه ا ل٨جي مخإ٦ض ؤن ماؤٖٝغ ماطا ٨ًخب جدضًض  

مً ٩ًىن هظا الظي خاػ  ا لؿُدُت ٖال٢اجه بال٩لُت،وؤها مً ٦ىذ مُمئى  

 عظت؟اهدباه ًىؾ٠ لخل٪ الض

جماؾ٩ي  ىٖل ل٣ض خاُٞٓذ  وظهه الُىم في اإلاكغخت، ىبضا ٖل ٞاظإوي ما-

ُ  بة٢ىإ هٟسخي ؤهىا وكغح همىطظ   في ؤما هى ٩ٞان  ا.ا مُخ  ا ولِـ ظؿض  ا نىاٖ

٘   ،خالت نضمت   زٟذ ؤن ٌؿ٣ِ  ىٖىه و٢اعه اإلاٗخاص وهغب لىهه خت ىجسل ،هل

  ُ  ىالضعؽ خت ىهخهل٨ً ما ؤن ا ،ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ نمض للجهاًت ا ٖلُه.مٛك

  ...٧إهه الخغفي، ىا باإلاٗجاهُل٤ هاعب  
 
ت  ٧ان ٌٗٝغ ناخبت الجشت مٗٞغ

 
 
ا في الكإع وظضث هٟسخي ؤالخ٣ه ظاعٍ   ما. ؤو ٧إهه ٌكٗغ بظهب   ،شسهُت

٢لخه له ٞلم  ؤما ما مً الب٩اء، ى٧ان ٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصو ؤمؿ٨ذ به. ىخت

ا جلبؿخجي ٧إن عوخ   لؿاوي، ىؾاب٤ وال ؤصعي ما ويٗه ٖل ٨ًً بةٖضاص  

يخٓغ اإلاعجؼة. لخخدضر بلُه  إلااطا ٢لذ طل٪؟ .٢لذ له ؤن ًب٩ي ٧اإلاؿُذ ٍو

ُٖىن ؾىصاء ٦بحرة ووظه  ا الهىع الكغ٢ُت للمؿُذ؟ؤحٗٝغ ؤهه ٌكبه ٦شحر  

 ؤصع٥ طل٪ آلان. ظمُل، مغه٠ مسخىب وقٗغ هاٖم صا٦ً،

*** 
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. ا زم ٞٗلذضص  وي لً ؤعاها مجب٢لذ  ؤها ؤخاو٫ للمغة الٗاقغة وؤٞكل. ها

 
 
لخل٪ آلاٞت البًُٛت  .ؤما مً جهاًت  وؾ٣ُُذ  ،ؤ٢ؿمذ ؤوي لً ؤي٠ٗ زاهُت

  بغوحي؟ إلااطا
ُ
  جل٪ الكا٧لت؟ ى٣ذ ٖللِ ز

ُ
ًىؾ٠ مً  يلض ذ ماىَ ْم إلااطا لم ؤ

  ٘ باث؟ ىًخلٓ ال وظؿض   وا٦خٟاء   جٞغ إلااطا ؤها ٖاظؼ لخل٪ الضعظت ًٖ  بالٚغ

م ما ؤ٦ىه لىٟسخي مً اخخ٣اع   بد٤  ،وإلااطا بٗض الىىم مٗها؟ ٖم٤ُ   م٣اومتها ٚع

 ؤخلم بها في هىمي؟ ،الجخُم

*** 

 ا ًٖ ٧امل،ًىؾ٠ ًخدضر مجضص   .ال٣ٗاب ًإجُجي صون جإزحر   هى ها

 للاً
ُ
ت اإلا ؾم ٣ِٞ ٧إن ؤبىاه ٢ض ؾمُاه بهظا الا ! ؾمغة في طل٪ الا سسٍغ

اْتي والخٍٗغٌ بى٣صخي الٟاضر.  إٚل

*** 

وابخلٗىاه في  اجىاو٫ ٧ل مىا ٢غن   ي،ألا٢غام بحن ًض وظضُث  ىلم ؤنض١ خت

ٚحر  هظا الىمِ مً الخىجغ والخدٟؼ ؤزاعوي لضعظت   ىآه ٖلغْ َم  .هٟؿها اللخٓت

  .مؿبى٢ت  
ُ
 بهىا ه

 
  جغي ججغبت

 
ؾىٗٝغ  ظؿضًىا وهيخٓغ الىدُجت، ىٖل خُت

ؾم اوإلااطا ًُلبه ال٨شحر مً الُلبت مً والضه في مى  هى ؤزغه، اللُلت ما

ؿُم نض٤ً ًىؾ٠ إلاا اؾخُإ الىنى٫ بلُه بهظه لىال و مخداهاث.الا 

 الؿهىلت.

*** 

قٗغث  هدباه وجل٪ ال٣ُٓت.لم ؤ٦ً في خُاحي بهظا الا . البض ؤن ؤسجل هظا

ؤن ؤعؾم ًىؾ٠ زم هٟؿها،  هاثلت وؤعصث قِئحن مخىا٢ًحن في اللخٓت ب٣ىة  

 الخىالي ! ىٖل ،ؤياظٗها

 اعؾمذ وظىه  ن، و حن مخىانلخحؿاٖخ، لؤها وهى ،عخىا هغ٢و ووٛجي

 
 
ىا بالكإع  ،ٚحر مىتهُت   ٞى١ لىخاث   مطخ٨ت زم زغظىا والىاؽ هُام وظٍغ

ٟا٫ ٝ   لم هجغِ ، ٧اأَل ت وصون هض   مىظ ٦ىا باإلاضعؾت. بهظه الؿٖغ
 
 صزلىا خاهت
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 اوناخبىا في الغ٢و ظىىص   لم هُإها مً ٢بل وعخىا وكغب وهغ٢و، ًىهاهُت

حن اإلاحهُىػٍلىضً  ى٧اهذ اإلاىؾ٣ُ غجضًً للجلباب.ن ٧اهىا هىا٥ وبٌٗ اإلاهٍغ

 
 
ع٢و ٖلحها ٦ما اٖخاص ؤن ًغ٢و ببلضه ولِـ ٦ما  ل٨ً ٧ل شسو   ،ًىهاهُت

حن ماعؾا مااؤن  ىخت ،ىج٣خطخي اإلاىؾ٣ُ  ،بالخدُُب ىٌؿم زىحن مً اإلاهٍغ

 ِٗ نغزذ ُٞه وؾِ  .٧ان ؤؾٗض و٢ذ ٢ًِخه مىظ ؤٖىام   .يّ صخِ ع٢ها بال

 
 
 : الصسب ٢اثال

  بهجي ممؿ٪ بها آلان. ا.ؤٞٗل ؤبض  وإال ٞلً  ؾإعؾم٪ آلان-

ه ؤوي ؤٖجي ما وصون ؤن ٌؿإلجي ًٖ ٦ىه ما  ؤ٢ى٫. وؤَب٣ذ ٢بًتي ألٍع

وهىا٥ زل٘  لبِذ،بلى اؤمؿ٨ذ به هؼ عؤؾه و٢اصوي للسغوط والٗىصة 

  ىٖل ىمُٟٗه واعجم
 
  :اإلا٣ٗض ٢اثال

 ا.ػلذ مىخبه   هُا اعؾمجي آلان بِىما ال-

 
 
ضاص ومك ويٗذ ٢ماقت وؤخًغث ألا٢الم  ،الخامل ىٖل ضوصةؾاب٣ت ؤلٖا

 ُٟ ذ في الغؾم.غَ وال  ف وألالىان وقٖغ

 
 
٦ىا ؤقبه بجشخحن جم  .في الٓهحرة الخالُت صاهمذ ؾُمىن الدجغة ٚايبت

ب٩ل  خاصة   مًًٗٗحن بال٩امل ووٗاوي مً آالم   سخبهما مً ؤؾٟل ال٣ُاع،

  ٘ ٘ وجاهب ًىؾ٠ الظي  مىي بجؿضًىا. عاخذ ج٨ُل لىا اللىم والخ٣َغ

اصع  ىايُغث لل٨ظب ٖل خه ٚو جىٟـ  ٧لُخه.بلى ؤبُه وإحهامه ؤهه هام بٛٞغ

 ٧ان ًساٝ ؤن ج٨دك٠ آزاع الضواء ٖلُىا. ،ًىؾ٠ الهٗضاء ٖىضما ٚاصعْث 

 : ٢لذ ؤَمئىه

 ى٢طخ ًسخل٠ ٖما ًدضر ألي قاب   ما وٗاوي مىه ال ٠ُ٦ ؾُدضر هظا؟-

 لُلخه في الكغاب والغ٢و.

غ ؤبدض ًٖ . همىا ٖلُه ٦الها مخٗا٦ؿحن ىال ؤط٦غ مت ،زم ٢ٟؼث مً الؿٍغ

ولظهىلي الكضًض ٧اهذ ؤعوٕ ما  ،الهىعة التي عؾمتها في الٟجغ الؿاب٤

 عؾمخه بدُاحي!
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 لها مً خبىب   ًا بم٩اهُاج٪ للؿُذ. ىهظا الضواء ًبرػ ؤٖم٤ وؤزٟ، ًىؾ٠-

ت ال٨ُمُاثُت ًا! مباع٦ت  ىٟؿه؟ب ا٠ُ٦ لم ٌُٗ٪ والض٥ بًاه! للٗب٣ٍغ

ال ؤٖٝغ بن ٧ان الؿبب  ،ام٤ هٟؿه في اللىخت مكضوه  و٠٢ ظىاعي ًغ 

هظه الهىعة مً  ىمىهبتي الساع٢ت ؤم ظماله الصسصخي الظي لم ًىاظهه ٖل

  جامت: زم ٢ا٫ لي بجضًت   ٖم٤ُ، بل ل٣ض صمٗذ ُٖىاه في جإزغ  ، ٢بل

ؤٖض٥ ًا آعام ؤن ج٩ىن  ا.هٟسخي بهظا ال٨ما٫ الظي نىٗخه ًضا٥ ؤبض   ي لً ؤع -

ٝ   لً ًغؾمجي ؤو ًلخ٣ِ نىعحي ٚحر٥، ألازحرة!هظه هي نىعحي  ؤو  ألي ْغ

 .مىاؾبت  

 ا .لً ًضٖها حٛاصع ظُبه ؤبض   ظٗل هه٠ ألا٢غام معي وخمل مٗه ههٟها،

*** 

بت في ٧ل شخ، باهذ عجُب ًىم    ىُٗام ختاللم ؤجىاو٫ ، مىٗضمتيء  الٚغ

ة نىع بلى الٟغاف والخُل٘  ىالجلىؽ ٖل ي ا ؾى لم ؤٞٗل قِئ   خلى٫ الٓالم.

  ال ؤٖٝغ هل ظىيذ  ٦بُجمالُىن؟ ًىؾ٠،
 
 ًجؿض الجما٫ ل٣ض نى٘ جمشاال

ؤما ؤها ٣ٞض خضر  حي، ظؿض  بلى  ألاهشىي في ؤ٦مل نىعه زم خىلخه آلالهت

 في الىا٢٘. بكغ  بلى ألن اللىخاث ال جخدى٫  معي ال٨ٗـ،

  ِ نٛحر  الخٓذ بٗض اههغاٞه ؤوي ٦خبذ بغ٦ً اللىخت ألاٌؿغ الؿٟلي بس

ه شسصخي"!"بىعج اظض   طهبذ للمغآة وو٢ٟذ  ماطا؟، ضخ٨ذ وخضي ٍغ

الجىىص ال٣ُانغة، ؤقٗغ ؤوي ا٦خملذ  ب٣ضع ما ٌكبه ، ؤقبههؤقاهض وظهي

 واهتهُذ.

*** 

ًها ٞحها. ىهظه هي اإلاغة ألاول بخل٪ ال٣ىة  ىال ؤٖٝغ بن ٦ىذ ؾإجدل التي ؤٞع

 
 
٘   ،ي ؤزغ  مغة  ما٢ذ. ؤو بن ٧اهذ ٢ىة ؤم  مجغص قب

*** 
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ض ؤ ا نىج   لم ؤؾم٘ بدُاحي ٖاٝػ بُاهى بمهاعجه وال ن ًخٗلم الٗىص؟إلااطا ًٍغ

التي  ىاإلاىؾ٣ُ ٞما خاظخه لخٗلم آلت ظضًضة آلان؟ بٟسامت وع٢ت نىجه،

لم ؤٞهم ؾغ  لخلخحن الكغقي؟بلى اٞهل ًىىي الخُغ١  ،ؤلٟها ٚغبُت ٦الؾ٨ُُت

بض الىهاب وال ا الخلخحن ؤٖخ٣ض ؤهه ؾِؿخُُ٘ ًىم   هىؾه بؿُض صعوَل ٖو

ُض ٖال٢اجه بخل٪  ى٧ةنغاعه ٖل ؤْجها هؼوة جيخابه، باإلا٣اماث الٗغبُت، جَى

حن صون ؾبب    ، واضر   الكلت مً اإلاهٍغ
 
 ٞال ًىظض بُجهم مً ًًاهُه مىهبت

 ما ًجظبه بلحهم البخت. ي ال ؤع  ا،ؤو جمحز  

*** 

ب  ٢ا٫ قِئ   هى ٚايب ألوي ال ؤعؾم.  ا:ا ٍٚغ

 .آعام ًا ؤهذ بداظت ألن جدب-

٠ُ٦ لي ؤن ؤزبره بإوي  ل٨جي زجلذ. مً ؾظاظخه املخببت، ٦ضث ؤضخ٪ 

  ً  وؤوي ازخبرث ما هى بُىع ألاخالم باليؿبت له؟  ٣ٞضث بغاءحي مىظ ػم

*** 

  ى٧اهذ اإلاغة ألاول
 
ىت ٧اهذ ٦ئِبت ال٢تراب ُٖض  عوٖجي طل٪! .التي ؤعاها ٞحها خٍؼ

اظها خاولذ ببه اإلاُالص وهي هاثُت ًٖ ٧ل ما ٌك٩ل لضحها ظىهغ الُٗض.

واخض في السامـ  ٞدضزتها ًٖ ًىؾ٠ الظي ًدخٟل بُٗضًً للمُالص في بِخه،

ً مً صٌؿمبر خؿب ال٨ىِؿت الٟغوؿُت ال٩ازىل٨ُُت، والشاوي في  والٗكٍغ

  الؿاب٘ مً ًىاًغ خؿب ال٨ىِؿت ألاعمىُت ألاعزىط٦ؿُت!
 
 مً ؤن جبدؿم بضال

 !ب٨ْذ 

ا ل٩ل هظه ؤ٦ً مؿخٗض   لهظا لم مً ال٠ًٗ بها، ا بمش٣ا٫ طعة  لم ؤقٗغ ؤبض  

  خخُاط...مُلىصعاما والضمٕى والا  ...ـال
 
 ؤن ؤهبظها وهي نلبت قب٣ت ٧ان ؾهال

  ياخ٨ت،
 
ؤو  ٧ان بمشابت جسضًغ   ا. ؤبض  ل٨ً في جل٪ الخالت... لم ٨ًً طل٪ ٖاصال

م    ، ًا لهاصمٕى اإلاغؤةبك٩ل ال ًدخمل. ازترا١ صٞاٖاحي  ىناعث ؤ٢ضع ٖل ،جىٍى

 ٢ظع! مً ؾالح  
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*** 

 :ملسو مغجب لؤلخضار

 ؤ
 
 ؤخضهما ل٩امل وآلازغ ألزخه!؛هىا٥ صٞتران، وال

  ُ ً ا،زاه ا ،ًخطر مً ٢غاءة الضٞتًر  ٣ ُىؾ٠ ألوي ال ؤظُض ٢غاءة الٗغبُت ل ٞو

بل ، ؤن ٧امل وؤزخه لِؿا شسهحن ٖاصًحن ٦ما ؾب٤ واؾدكٗغ هى ،مشله

ٗهما إلاهاٝ ألاهبُاء ٦ما ٧ان ٣ًى٫ ًٖ ظبران.  بهه ًٞغ

 
 
ب٣ يا بٗٝؼ الٗىص لضصعوؾ   ىؾِخل٣ ا،زالش ٣ِٞ ؤن  ىوالض ٧امل هظا، ٍو

 جخم ؾُىع اإلاإؾاة. ىًتزوط ؤزخه خت

  ٗ ـ   ا،عاب ض بوكاء ُٞل٤  ،عجُب   باث آلان ٨ًٟغ في ؤٚغب ألاقُاء بخدم ًٍغ

 :اإلاىهىبحن

ت الٟىُت، ٧ل شسو  -  آعام ومشل ٧امل وؤزخه،ًا مشل٪  به مـ مً الٗب٣ٍغ

  ٗ ٟ   ،الً ؤؾدشجي اليؿاء َب ُ  ٢ض ٩ًىن مال  َم  ا،ا مؿغخ
َّ
 ش
 
 ، اال

 
  ،اٖاٞػ

 
 ،ممشال

اإلاهم ؤال ج٩ىن لضًه جدؼباث ؤو ٖهبُاث مً قإجها َمـ الُٟغة الى٣ُت 

ؤن ، في وظىهه وؤن ًضًً بىالثه الهاص١ للجما٫ في مُل٣ه والسحر لغئٍخه،

ب بٗم٤   ت  ًٚغ في به٣اط الىاؽ مً حٗاؾتهم اإلاؼمىت و٢ُىصهم اإلاهىٖى

  ىًجضع بجماٖت ٖل ؤال، املسخل٣ت
ُ
ٟ  دضر ولى حُٛحر  جل٪ الكا٧لت ؤن ج ا في ا َُٟ

ت الباؽ مً خىلىا؟  زاَع

٢اله  ما ىٖل في الغصغث ِخ  ؤنابجي السٝى مً جل٪ الىٓغة اإلاخإل٣ت بُٗيُه،

به بٗض. ألوي ال ؤؾخد٤  ٧ان ًجضع بي ؤن ؤزبره ؤال ٌٗخمض ٖليّ  وؤها لم ؤؾخٖى

ُه، ؤٖالي الجبا٫ ؤػخ٠  في بُخ بحن الُس  ىصخٞبِىما ًخم ؤن ؤ٧ىن ؤخض خىاٍع

 
 
مً  ا مً ؤظلي. ضخ٪ بهٟاء   الدجاعة ؤن جخدى٫ زبز  ؤها ٖىض الؿٟذ ؾاثال

ىه بؿبب ٖضم ا٢خىاعي بم٣ٗىلُت ٨ٞغجه،   ىعبذ ٖلو مىٓغي اإلا٨ٟهغ ْو

 
 
  :٦خٟي ٢اثال
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ؾإججه  بمغخلت بظع ال٨ٟغة ولً ؤؾٕغ بالخهاص، ما ػلذٞإها  ،الج٣ل٤ ه٨ظا-

ُ  ٣ِٞ أله٣ُا ً جل٣اث ٣ِٞ ُٞما  ٨ْٞغ . اؾدُٗاب ؤهضافي.. ىا ٖلء ال٣لب،ال٣اصٍع

حن هم مً ٌٛحرون ؤال جظ٦غ ٖىضما ٢لذ لي ؤن املجاهحن والا  ؤ٢ىله. هخداٍع

مً ؾُذ  ا في ٧ل بىنت  ؤن ٧ل مً ًدمل هىع   لى هظا ما ؤوص ججغبخه. الىا٢٘؟

٠ مىاهبه ٣ِٞ إلػاخت م٣ضاع    ًا ل٪مش! يئُل مً الٗخمت خىله ألاعى ْو

 لىخاج٪ بال ؤلاخؿاؽ بما في هٟـ عاؾمها مً هىع   ي ًمل٪ مً ًغ  ال ،آعام

بت في ال٣ُام بضوعه بدماًت طل٪ السحر ،وزحر   ً بل والٚغ  .وه٣له آلزٍغ

  ظاء صوعي ألضخ٪،
 
  :واظهخه ٢اثال

لى ؤزبر٥ بىٟؿه ؤهه ػهض٤ً مخأمغ  ىخت ؤهذ ٖاظؼ ًٖ عئٍت الكغ بمسلى١  -

 إلاا نض٢خه.

 لسل٤ الهغاٖاث وال٣ٗض، لؼهاص٢ت السالهىن يغوعة ٞىُت لؤلصب،ألاقغاع ا-

ا هل ٢ابلذ بدُاج٪ شسه  . هظه الكا٧لت في الىا٢٘ ىل٨جهم ال ًىظضون ٖل

الكغ للمخٗت السالهت صون  ىًخٗاَ ب٣خامت ٖم هاملذ ؤو نض٤ً ُُٖل؟

  ٘ ا م٣ٗض ٖىضما ًخٗل٤ بازخُاعاث ألامغ صاثم   زام ًاع٢ه؟ وظىص وظ

 .هلُتؤلاوؿان اإلاٟ

 لم ؤجمال٪ هٟسخي وصخذ به:

ذ بىظىصهم،- وال ؤهخم البخت بن ٧اهىا ٢ض  عبما لم ؤ٢ابل ؤخضهم ل٨جي ٖٞغ

  ٖاهىا ؤم ال،
 
 وص٢لضًاهىؽ والؿلُان ٖبضالخمُض، وإلااطا ظى٨حز زان مشال

 هل ٧ان َُب   مً ٢خل ابجها؟ وؿِذ جل٪ املجىىهت بالضوع ألاو٫؟
 
 ؤو ا مًلال

٘  ٌٗاوي مً نض خبُبخه؟ الك بكغي ولى ٧ان مً  غ واإلاىث ًد٣ُان ب٩ل ججم

ً! شسهحن،  ولى ٧اها ؤزٍى

 : ٧ان ٖلُه مً بهجت   ٢ا٫ و٢ض ٣ٞض وظهه ما
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  ؤٖٝغ ؤن الخاظت لضماء  -
ُ
 َط هُٟٓت ج

 
 ض ضس

 
 ا في ٖغو٢ىا الهال٨ت ماؾت

 
 
ل٣ض  هدً بداظت لخ٩اج٠ الُا٢اث ؤلاًجابُت يض ٧ل هظا الٟؿاص.، وخغظت

 بالًٟ. ي ٥ ؤمل ؾى ولم ٌٗض هىا ؤٞلـ البكغ

 ؾإلخه و٢ض اؾدؿلمذ :

ض مجي جدضًض  -  ؤزبروي وؾإٞٗله. ا؟ماطا جٍغ

*** 

؛ ظلؿىا في ظغوبي هدىاو٫ الكاي وؤها ؤخاو٫ جداشخي الكمـ ٢ضع ؤلام٩ان

تي لم جخإ٢لما م٘ هظا الخُٛحر  ُٞٗىاي اللخان اٖخاصجا ل٠ُ الٗخمت بٛٞغ

  اإلاٟاجئ.

ٟ   ،لضهكتي ،بضا ٧امل  لُُ
 
يُٛىتي  ىلم ؤؾخُ٘ ؤلاب٣اء ٖل ا،ا مدبب  ا صمش

 
 
م٘ ًىؾ٠ هٟؿها ؤهه ًغجاص ال٩لُت  ؤي خا٫   ىٞلِـ طهبه ٖل ،ججاهه خُت

 .ؤَى٫  ُٞصخبه ألو٢اث  

ُ   ؤزبرها ًىؾ٠ ؤهىا الشالسي ألاو٫، ج يم مً  ىا ٖلوؤهىا بضوعها ؾىٗمل جضٍع

لُىا آلان ؤن هٟٗل آلاحي: ا في اإلاؿخ٣بل،هغاه مىاؾب    ٖو

  ،الجما٫ املجغص مً ؤي جىٓحر   الجما٫، غج٣ضً هبضؤ بيكغ-
ُ
ٗغى ًجب ؤن ح

 ىخٟالث اإلاىؾ٣ُ اللىخاث  لٗمىم الىاؽ في ألاخُاء ال٣ٟحرة واإلاخىؾُت،

وإل٣اء الكٗغ ًجب ؤن جهل إلاً ال ًغجاصون ألاوبغا، لؼباثً اإلا٣اهي وؾ٩ان 

 ٥ مً الغؾامحن في مٗغى  ءؤهذ ًا آعام ؾخجم٘ ػمال .صون م٣ابل   الخاعاث،

ؾ٩ُىن الضزى٫  بالٟجالت وقبرا، ،ُٞما بٗض ،ي ؾجرجبه بخي الٓاهغ زمقٗب

  ُ ٌَ  وؤهذ ًاا. مجاه  ل٪ مً ؤٖما٫   ً  ِٗ ٧امل ؾدخىلي ال٨خابت وجغظمت ؤو ه٣ل ما 

ُ  بؤصبُت ًخم  ٌؿمٗها الظًً ال ًجُضون  ىخت ا في جل٪ اإلاٗاعىل٣ائها مبضث

ٗ   ال٣غاءة. لىاخُخحن ألازال٢ُت ا مً اجغاه مىاؾب   ا جدضًض ماؾإجغ٥ ل٪ َب

بظع ؤي  ًجب ججىب ٧ل ما مً قإهه حٛظًت الخدؼب والٗهبُت ؤو والجمالُت.

عبما هخجه ُٞما بٗض للُب٣اث اإلاش٣ٟت  ا.ؾلبُت ٖمىم   ومكاٖغ   ؤ٩ٞاع  
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ولً هضٖم ؤي  لً هغوط ألي مظهب   والجالُاث املسخلٟت في هىاصحها السانت،

 ؤقبه بالٟغ١ الجىالت، الخٟالث اإلاىؾ٣ُُت ؾخ٩ىن  في الخغب. ظاهب  

بالٟغوؿُت ، البُاهى وؾإٚجي ٧ل ألاهماٍ التي لها عواٞض هىا ىؾإٖٝؼ ٞحها ٖل

ت والٗغبُت والتر٦ُت. وألاعمىُت والُىهاهُت وؤلاًُالُت، ؾُٟاهىؽ بُه ب بالٗبًر

 ال٨غم. ىالٗىص بمىخه ىعخب بالٗٝؼ مٗىا ٖل

ئت التي جم جل٪ ال٩لمت الهٛح ىٖتراى ٖلُه ختلم ؤظض ما ًم٨ً الا  رة البًر

 ا بحن ؾىاها،"التر٦ُت"!لٟٓها ٖٟى  

  ا بُضي يىء الكمـ الؿاَ٘ زلٟه ًٖ ُٖجي وؾإلخه:جُلٗذ بلُه خاظب  

 هل ؾخٛجي بالتر٦ُت؟ هل ٢لذ جغ٦ُت؟-

 ا:ؤظابجي ظاص  

  ،ال ؤظُض ٧ل هظه اللٛاث َبٗا...-
 
ا ب٩ل واخضة ما٢خ   لهظا ؾإخٟٔ ؤٚىُت

ها. لٛت   وؾدخم صٖىة طوي ألانى٫ املسخلٟت ، ُت ؤولهمؾخ٩ىن التر٦ ال ؤٖٞغ

 
 
ألاظاهب  م٘ؾدؿاٖضها ؤمي بما لها مً نالث  لخًىع هظه الخٟالث. ٧اٞت

حن ٖل  ؟ي هل لضً٪ ؤؾئلت ؤزغ  ؾىاء، خض   ىواإلاهٍغ

 و٠ُ٦؟ إلااطا التر٦ُت؟ ؾاالي ألاو٫!ًٖ ؤهذ لم ججب -

غي: هاصت بك٩ل   ا و٢ا٫ بهىث  ا ٖم٣ُ  ؤزظ هٟؿ    ج٣ٍغ

 بل آمل ؤن ًىًم بلُىا مىهىبىن مً ظمُ٘ الجيؿُاث وال٣ٗاثض،في اإلاؿخ٣-

 
َ
ٗ  َؿ ل٨ً ٢بل ؤن وكٕغ في الٗمل هىا٥ ٢ ا آلان م واخض ؾى٣ؿم ٖلُه م

  ٖ ؾِخٗهض ٧ل مىا . ه٩ىن ػاثٟحن.. ال ىخت ا...وؾُٟٗل ٦ظل٪ ٧ل مً ًًاٝ جبا

ً   ا ؤوبإن ال ًدمل ب٣لبه خ٣ض     ا،ب  ا ؤو ًٚاهخ٣ام   ،ا ؤو اػصعاء  اخخ٣اع   ا،بٛ
 
 هُت

 
 
غة   ي ؤو ط٦غ   قٍغ

 
ه٣اء الٛاًت والضاٞ٘ والىؾُلت  آزغ،ججاه ؤي مسلى١   ؾِئت

 هل جىا٣ٞان؟، هى الكٍغ الظي ال ًم٨ً التهاون ُٞه

ًٖ ٧امل ٢بل ؤن ًيخهي ًىؾ٠ مً لٟٔ  ظاءث "وٗم" الهاصعة بلهٟت  

ب ٧ل ما ؾمٗخه.  الؿاا٫ و٢بل ؤن ؤؾخٖى
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 لؿذ ماه
 
،ؤم ؤهه ٌٗلم  ه ألاملٌؿ٨ىبهه مسضٕو ؤو . لهظا ال بك٩ل مٍٟغ

لم ؤحٗٝغ  ا بسظالن حهىطا وم٘ طل٪ اهخ٣اه؟ا مشلما ٖلم اإلاؿُذ م٣ضم  جمام  

  :نىحي املسخى٤ وهى حهمـ بجبن   ىٖل

 وٗم.-

ا ٢لتها وؤها ؤخمل ب٣لبي ملء ؾٗخه خ٣ض   ا،ا وؤها ؤلًٗ ألاجغا٥ ؾغ  ٢لتها ٧اطب  

  ً ؟ ا،ا واخخ٣اع  وبٛ ؟ هل ٌٗٝغ  هل ٌٗٝغ

 ؤلً ج٣ضمجي؟ لهظا لم ؤظض٥ بم٩اهىا.؟ هذ هىاؤ، آعام-

٘ ظض   ظاءججي جل٪ اإلاهِبت بمشابت ٣ٖاب   ٗذ عؤسخي  ٦ظبي الى٢ذ. ىا ٖلؾَغ ٞع

 
 
بُجي وبحن ًىؾ٠ بؼحها الٗؿ٨غي جىٓغ بلُىا بؿٗاصة مً  ألظضها هىا٥ وا٢ٟت

  بؿماظت   وؤمام نمتي اإلاظٖىع ضخ٨ْذ  ،٦جز   ىو٢٘ ٖل
 
 :٢اثلت

جي بالجهاع؟ؤال ماطا خضر ل٪ آعام؟- ت ل٨جي لم   حٗٞغ ؤٖٝغ ؤه٪ بىمت بكٍغ

  ً ٟ  ؤع٥ ؤً ٖ  ا بهظا الى٢ذ اإلاب٨غ مً ٢بل وجبضو مسخل ا... ؾإ٢ضم هٟسخي ا هى

 هل ًم٨ىجي الجلىؽ؟ نض٣ًت آعام، ؤها ٞحرظُيُا ؾ٩ىث،، للؿُضًً اإلاهظبحن

تها! عاخذ ج٣و  بٗضص   جدضزْذ  مً ال٩لماث ًٟى١ ٧ل ما جٟىهذ به مىظ ٖٞغ

  ٠ ج٣ابلىا بإو٫ مٗغى قاع٦ذ ُٞه،ٖلحهما ٦ُ
 
 و٠ُ٦ "إلاؿذ لىخاحي ب٣ٗت

 
 
ذ  لهضا٢خىا! طل٪ مً جُىع   ىوما جل، ب٣لبها" ميؿُت زم خ٨ذ ٠ُ٦ جُٖى

غباث ؤلاؾٗاٝ بهظا  ُاوي و٠ُ٦ ظاءث لخ٣ىص الكاخىاث ٖو بالجِل البًر

وبِىما جخ٩لم وجغوح ًٖ  بالهىض. ي الجى ال٣اثٔ الظي لم جخسُل وظىصه ؾى 

 هٟؿها بُل
 
لم ؤظغئ ، ب الكاي والجاجىه ٦ىذ ؤٖاوي ؤؾىؤ ٧ىابِسخي ٢اَبت

  وظه ًىؾ٠ لسىفي مً عص ٞٗله،بلى الخُل٘  ىٖل
 
  ؤل٣ُذ هٓغة

 
 ىٖل مسخلؿت

  ٧امل ٞىظضجه ًبدؿم بتهظًب  
 
 في م٣ٗضه ٧إهه مدغط مً الجلىؽ مخملمال

ا ا ٖىضما ج٩لم ًىؾ٠ ؤزحر  ٧اص ٢لبي ًىٟجغ ٦مض  . ؾىاء خض   ىههغاٝ ٖلوالا 

م  ٞغ   ا ٖجي.ٞٗذ ُٖجي بلُه ٚع
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ؤن ج٩ىوي بهظا البٗض ًٖ  ،مشلِ٪  البض ؤجها مٗاهاة عهُبت باليؿبت لكابت  -

ٝ   بال ؾىض   ،ٖاثلخِ٪   ٠ُ٦ جخإ٢لمحن م٘ هظا الىي٘؟ ،مٗىىي ٧ا

  ٟ ا مً خضسخي ٞىظضث وظهه عخذ ؤخض١ به مخد٣٣   ا،٧ان نىجه مخٗاَ

 ا:لم ؤٖهضها ٞحه ٢الذ بغوٍت   نٗب الٟهم! ًى٤ُ بدؼن  

اإلاغء  ًم٨ى٪ ؤن جسمً الضوع الخُىي الظي ًاصًه آعام بهظا الكإن.، اخؿى  -

ؤن  ىألازحر بل ًهبذ ه٧ل ًىم جىام واخض ٧ل مغة، ًىم   ي ال ٌِٗل ؾى 

 ٢ض ج٩ىن هظه هي ٞلؿٟت الخغب ال ؤ٦ثر،، حؿد٣ُٔ ٞخبضؤ الخُاة مً ظضًض

هً مً اإلاىث بالؼواط ل٨جي ؤ٣ٖل مً ػمُالث   هل ... ل٨ً !٦شحراث ٌٗالجً زٞى

ت ؤهذ ٞغوسخي؟  .هظا ق٪ في ال ،هظا الؿُض مهغي ، ل٨ىخ٪ لِؿذ مهٍغ

 
 
  ٧امل الظي ًبضو ٦خلمُظ   ىبل ٢الذ هظا مكحرة

 
في  ىللمغة ألاول ًجالـ ٞخاة

 خُاجه.

و٦لي مهغي! ؤلِؿذ هظه مبالٛت ٞاضخت  ههٟي ٞغوسخي وههٟي ؤعمجي،-

  ملجاملت ٧امل؟ هل جدبحن خًىع ٖغى  
ُ
ؾ٩ُىن بمشابت  ؟ًغ لهَد ٚىاجي ه

٣ت    ًمغ. ىمً َغ١ ٢ًاء الُىم ألازحر خت ي ؤزغ  ٍَغ

  ً  ا ٧اهذ ٢ض ٢الذ:٢بل ؤن ؤنغر عاٞ

 ؟ ماطا-
 
هظه  هىا٥ خٟالث مىؾ٣ُُت في ٧ل م٩ان  ا؟ ؤهخم ٖهبت ٞىاهحن بط

  .ألاًام
 
ًم٨ىجي اإلاؿاهمت لى ؤه٨م  الترومبِذ في الخ٣ُ٣ت، ى ٖلؤها ؤٖٝؼ ٢لُال

 مً الجاػ؟ يء  جغخبىن بصخ

 ؟ ٠ُ٦ لم ؤٖٝغ ٢ِ ؤجها حٗٝؼ
َ
بت ؤ  ٧إجها ٍٚغ
َ
حؿاء٫ ٧امل  ٝ ٖلحها لخىي،غ  َٗ ح

٣ُت، ىًٖ ٦ىه الجاػ ٞإزبره ًىؾ٠ بإجها اإلاىؾ٣ُ ٨ُت ألاٍٞغ مً ؤخضر  ألامٍغ

 ؤلاياٞاث للترار الٗالمي اإلاىؾ٣ُي.

ٗ  ، بل ؤ٦ثر هظا عاج٘،- م٨ى٪ مؿاٖضحي ٢ُ هي  ها ا،لم ؤٖٝؼ الجاػ ٢ِ ٍو

 ًا ِ٪ ثا لل٣اظض   مؿغوع   اها وجغؾل لىا ؤلامضاصاث،الؿماء جباع٥ مؿٗ

 .ٞغظُيُا
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٣ت   . جضلل ٢ل٤ وال لِـ بها جهى٘ وال لم ؤؾمٗها مً ٢بل، ضخ٨ذ بٍُغ

 ال ؤ٣ٞهه. ا لؿبب  ا ٞكِئ  قِئ   ي بضؤ ٢ل٣ي ًتهاو  !بؿٗاصة   ،للٛغابت ًا ،ضخ٨ذ

 
 
ذ ٧اهذ ٢ض َبٗذ ٢بلت   ٖىضما اههٞغ

 
 ىزضي واج٣ٟذ مٗه ٖل ىٖل زاَٟت

ت   ىآزغ للخمغن ٖل ء  ل٣ا قٗغث بمظا١ اللُمت في . مً ؤظل الخٟل م٣ُٖى

  اوإط بغؤسخي، ىؤو ؤومئ خت ؤه٤ُ ب٩لمت   ، لمجل٪ ال٣بلت
 
 :بُىؾ٠ ًطخ٪ ٢اثال

ؤن ه٨ك٠  ما، بل به٪ ؤقبه بالبهلت في الخ٣ُ٣ت آعام!ًا ٦م ؤهذ مخ٨خم -

ٗ   مسخبئت. ي هجض ؤزغ  ىَب٣اج٪ خت يبخض  ا ًٖ هٟسخي:ٖاظلخه مضاٞ

 .مغ لِـ ٦ما جٓىهألا -

حَّ جدغظ   يء  ل٨ىه لم ًهغح بصخ ا مً مى٢ٟي،هٓغ مخعجب   ر ا مً وظىص ٧امل ٚو

 
 
 جغجِب اإلاٗغى والخٟل. ىبل اإلاىيٕى بغمخه ٖىصة

هل  هل ؤ٦ظب؟ لم ؤعه مىظ طل٪ الخحن وال ؤٖٝغ ماطا ؾإزبره ٖىضما ؤل٣اه.

٧ل ؾُٗٝغ  ا وال ؤؾخُُ٘ املساَغة بال٨ظب،ؾحراها مجضص   ؾُهض٢جي؟

 .يء  شخ

*** 

  لم جإِث 
 
ت م٘ ؤوي جغ٦ذ لها عؾالت لم جخسل٠  ماطا ًدضر؟، م٘ ػمُلتها بالٛٞغ

 ًٖ ل٣اجي ٢ِ.

*** 

 ال ؤؾخُُ٘ الىىم. ال ؤؾخُُ٘ الىىم.

*** 

 ! الباب ىَغ٢خه اإلامحزة ٖل
 
لم   نِىُت الٗكاء لُدىاوله معي،صزل خامال

  ً   ٦ضث ؤب٩ي مً الٟغح. ،ًٟٗلها مىظ ػم
 
ال ظماٖخىا الىاقئت  ًٖ جدضر ٍَى

 زم جُغ١ لل٣اثه م٘ ٞحرظُيُا. صئوب، ًيخٓغها مً ٖمل   ما وزُُه لها،

ٗت الخٟاٖل،-  الىٟـ بالخإ٦ُض، ىجدب الك٣ٟت ٖل ال شسهُت وكُُت وؾَغ

ض حٗلم . ألا٩ٞاع وال٣ٗاثض املسخلٟت الش٣اٞاث، ،يء  ٧ل شخ ىمىٟخدت ٖل جٍغ
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ض مً هظا الخغ  لى اؾخُاٖذ جدمل اهتهذ الخغب، ىاللٛت الٗغبُت مت اإلاٍؼ

ل٣ض بضوث طل٪  آعام؟ ًا ط٦غها ٢ِ ىٖل إلااطا لم جإِث  خض ٢ىلها. ىال٣اجل ٖل

  الهباح في ظغوبي ٦مظهب  
ُ
 ٪ في الٟٗل!مِؿ ؤ

 
 
ت باخش با١ الُٗام الٟاٚع زم  ا ٞحها ًٖ ظىاب ؤو مؿاٖضة،عخذ ؤهٓغ أَل

ٗذ عؤسخي مؿلم    :ا و٢لذ بُإؽ  ٞع

 هظا. ىألهىا لم هخ٤ٟ ٖل-

 
 
  ا ًٖ الٟهم، مً عصي ٖاظؼ  بضا طاهال

 
  : باؾدى٩اع  جمخم ٢اثال

 هى الظي اج٣ٟىا ٖلُه؟ ٖم جخدضر وما-

إلاضعؾت وعاح ٌكغح لىا ما في اٖىضما ؤخًغ عوبحر جل٪ الهىع  ؤال جظ٦غ؟!-

  ُ ...ًدضر بحن الغظا٫ واليؿاء وما ًٟٗله هى شسه ل٣ض  ا م٘ ٞخُاث الكإع

ٌ ،هٟؿه ؤنابىا الٛشُان ؤها ، ٖىضها حٗاهضها ،هٟؿه قمئزاػوؤلا  هٟؿه الٞغ

، ه٣٘ بالخب وهتزوط ىا وؤن هيخٓغ ختممازل ؤبض   يء  ؤال ٣ًىم ؤخضها بصخ، وؤهذ

 ِٝ وما ْىيذ  ًظ٦غ، ل٣ض ؤؾ٣ُخجي صون مجهىص   بٗهضي ًا ًىؾ٠، ل٨جي لم ؤ

ت ٖحن   ه خضر بُٞغ ِ   باؾخدالت و٢ٖى  ٣ِٞ خضر، مؿب٤، وصون جسُُ

حٗٓجي ًٖ  ال زىحن.بما ٨ًُٟىا هدً الا ؤها ؤخخ٣غ هٟسخي لظل٪ ... ه٨ظا...

 ٢ظاعحي آلان.

  يّ ٧اهذ هٓغجه بل
 
بت ٌ   ٍٚغ   ظضًغ بالك٣ٟت، ٧إهه ًىٓغ إلاٍغ

 
  وظض نٗىبت

 
 بالٛت

 
 
 خض الخُه. في الخضًض وزغظذ مىه ال٩لماث خاثغة

-٪ٓ ُ   ؟مً ؤها أٖل ا ا ٖلُ٪؟وإلااطا ظٗلخجي ٢اي ٥ ئ لم ؤصع٥ ٢بل آلان ؤن ٦بًر

 اإلاٍٟغ هظا ٩ًاص ًهب
 
وطل٪ الٗهض الظي ج٣ضؾه ؤ٦ثر مً  لضً٪! ذ ٖاهت

خ٪ وجل٪ اإلاؿ٨ُىت التي ججاهلتها . هٟؿ٪ ي ؾى  ا به ألخض  لؿذ مضًى   ،خٍغ

ها، ا ٧إه٪ الجمام   غة! ًا ج٣ى٫ ؤجها ؤؾ٣ُخ٪؟ طهبها؟ ما حٗٞغ ل٣ض  لها مً ظٍغ

 ٌُ  ٞٗلذ ما ؤعصث ٞٗله ًا آعام ولم 
َ
 ؤجٟهم هظه ال٩لمت؟ ؤها نض٣ً٪، ع ب٪،غَ ٛ
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ؤها لؿذ ػوظخ٪ باهلل ٖلُ٪  ٞٗلذ و٦ُٟما جبضلذ ؾإْل نض٣ً٪، مهما

 مؿاءلتي. ىجسصخ ىخت

بت   ا.لم ؤنض١ ؤن هظا ٧ل ما ٌٗخ٣ضه خ٣    ٢بل ؤن  عخذ ؤجٟدو وظهه بٍغ

 ا:ؤ٢ى٫ هامؿ  

 ٠ُ٦ جغاوي آلان؟ ا بالجماٖت؟ػلذ ًٖى   هل هظا ٌٗجي ؤوي ال-

 ظاص: ٢ا٫ بهىث   ،اؤمؿ٪ ظبهخه بُضًه وهٓغ لي مخٗب   ا،ا ٖم٣ُ  ؤزظ هٟؿ  

 ى٧إه٪ حٗا٢بها ٖل ألامغ الىخُض الظي ًٌٛبجي مى٪ هى مٗاملخ٪ للٟخاة،-

 ٌُ  هظا هٟا١ ال اهجظاب٪ لها،
ْ
ٗ   ٟغ،خَ ٛ  يءالصخ ا،ل٨ً ال قإن للجمُٗت بهظا َب

خ٪ بالجمُٗت مدل حؿائ٫ هى ال٣ُام بٗمل مً  الىخُض الظي ًجٗل ًٍٖى

 باجـ مكىه. ا في عصاء  ا مخى٨غ  لى ٧ان خب   ىخت،  ولِـ الخب ؤٖما٫ ال٨غاهُت

 نضا٢خىا ؤ٢غب للخب مً ٖال٢تي بها، ؤٞٗله مٗها لِـ له ٖال٢ت بالخب. ما-

 مىه آلان. ا بإي هىٕ  ؤظضوي ظضًغ   ال

  ؤمؿ٨جي مً ٦خٟي وهؼوي ب٣ىة  
 
 :٢اثال

 لظهب وجطسم الظاث،مً اؤزغط مً هظه الضاثغة اإلاخهلت  ؤعظى٥...، آعام-

ؤهذ بوؿان  ص في قغه ولؿذ صاهُا٫ في ٦ماله،ؤهذ لؿذ اإلاغ٦حز صي ؾا

وؾُىظض مشل٪ مالًحن ، َبُعي ج٨غع وظىصه مالًحن اإلاغاث لى ؤه٪ ال جضعي 

 ،ل٨ً ال ؤخض م٘ طل٪ ؾُدل بمىيٗ٪ لضي وال بٗض ماثت ٖام   آزغون،

 .اإلاىث ىؤدي خت ىؾدب٣

 ا.لً ؤٖٝغ هظا ؤبض   ؤن ًىظض بله ًدبجي  مشلما ًٟٗل ًىؾ٠. ى٦م ؤجمج

*** 

  ى٧اهذ جل٪ اإلاغة ألاول
 
تها.التي ؤَغ١ ٞحها ٞٗال  ،و٢ل٤   بٛغابت   قٗغُث   باب ٚٞغ

غث ٖليّ  ماطا ؾإ٢ى٫ لى ٞخدذ لي ػمُلتها؟ خدذ بىٟؿها، ٞو  ٖىاء اإلاى٠٢ ٞو

 
 
ٗ   اهخٓغُث  ا.جمام   ٧اهذ مخٟاظئت شما اعجضث مالبؿها وزغظىا م ؾغها  ا.ٍع
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م بغوصة اللُل،  ظى عبُعي ظمُل ولِـ قخاء  باليؿبت لها هظا  بجىاع الىُل ٚع

 باإلاغة.

 ضخ٨ذ ؾازغة وهي ج٣ى٫:

 مشل ص٦خىع ظ٩ُل ومؿتر هاًض، بذ ؤٖخ٣ض ؤه٪ جمل٪ شسهِخحن بالٟٗل،-

 
 
ا بالُا٢ت واإلاغح واإلاُل ال٢تراٝ  ٣ِٞ خُض ج٩ىن مٟٗم  بخضاهما جٓهغ لُال

  ي بِىما ألازغ  الخما٢اث اإلامخٗت،
ُ
 ج

 
 للًٟ ال ج٨ترر ألخض   ٣عي بالجهاع عاهبت

 
 
٣ت التي ٖاملخجي بها في طل٪ الُىم؟ بامخُاػ. وباعصة  ماطا ٦ىذ جخى٢٘ بٗض الٍُغ

ذ ٧إهجي ٞخاة لُل   ض مى٪ ؤن ج٣ضمها لؼوظخ٪، ل٣ض جهٞغ جٟؿحر٥  ما جٍغ

٪ ض الخ٣ُ٣ت لى ؾمدذ.؟ لخهٞغ  ؤٍع

و٢ٟذ ؤعم٣ها  قٗغث بالًُإ الخام. ؤمىدها لها. ىل٨جي لم ؤمل٪ الخ٣ُ٣ت خت

ؤنض١  ال بي ؤخخًجها. اٞةط و٢ٟذ جيخٓغ ٞدؿب جلجي،وهي لم جخع ا،ٖاظؼ  

ٟ   ا،٠ُ٦ همذ مٗها ٧ل جل٪ اإلاغاث صون ؤن ؤٖاه٣ها ؤبض   ا آلان و٠ُ٦ بذ مخله

عخذ ؤعصص ٧األخم٤  غب الجؿضي!هظا الٗىا١ صون ٚحره مً َغ١ ال٣ُ  ىٖل

  ُ  ا:با٦

. ال-  .ؤٖٝغ ال ..ؤٖٝغ

  ُ  ؤُٖاه الظهب، ا بًاها ٦ُٟل  ؤن ؤب٩ي في الكإع خايى   ا لها،ل٨ً هظا ٧ان ٧اٞ

ي مٗها صون ؤن ؤٞهم قِئ   ولم ؤْجها بهظا الدؿامذ، ا ًٖ ٦ىذ ؤ٢امغ بدْٓى

عبما ؤ٦غهها  باجؿت مكىهت... الخب ٢ض ًدى٨غ بإعصًت   الظي ٢اله... ما هٟسخي،

٢ض ٩ًىن ، ا٣ٞض ٩ًىن خب   ،بخٗاص ٖجهاالا  ىا ٖللم ؤٖض ٢اصع   ا ألوي ؤخبها!٦شحر  

 ا.خب  

*** 

ُٖ  هل لها   ؟يّ ى ٖلغِ ٖال٢ت بما 

 ٢بىله ؤو ضخضه. ىٖل ي ؤهٟ٪ ؤ٨ٞغ في هظا الساَغ ال٨ئِب صون ؤن ؤ٢ى  ال

ت زم ٣ًىم  ملجىضة   اؤن ؤ٧ىن نض٣ً   ؤلً ج٩ىن جل٪ مهاصٞت حِٗؿت؟ بهجلحًز
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ؾإٖٝغ آلان بٗض ؤن  لهم؟ ؤخض يباَهم با٢تراح ويعي بال٣هغ ٦غظل  

ًُذ   ول٨ً ؟مً خُاحي بهضوء   هل ؾخداو٫ ب٢ىاعي بال٣بى٫ ؤم جيسخب ،ٞع

لت خت ً ل٣ض ُظ . ًُغح زُخه ىلم ٨ًً الغظل بداظت لخل٪ اإلا٣ضماث الٍُى

ضوي ؤن ؤججؿـ ٖل، ؤي خا٫ ىٖل  اإلال٪ والخاقُت بِىما ؤعؾم نىعهم! ىًٍغ

  ومً ؾُدمُجي مً اإلال٪ لى
ُ
٨ٞغة خم٣اء  ٞغى مىا٣ٞتي؟ ىكٟذ ٖل٦

 ل٨جي ٖاظؼ ًٖ الخى٠٢! ،ضِظ لى وُ  ا ٖليّ ما ؤ٦خبه آلان ٌك٩ل زُغ   ،باجؿت

*** 

 
 
ض مجي نىعة جىعي ًٍغ ٣ِٞ ، للمؿُذ اإلاهلىب مً ؤظل ال٨ىِؿت ألاب ظٍغ

ىخىا والٗظعاء. ا ؤعؾم نىع   ٧ان ًم٨ً ؤن ؤزبره ببؿاَت ؤوي ال اإلاؿُذ ٍو

٤ ص٦خىع ؤعجُيُان   الكٟاٖت التي ال، صًيُت لى لم ٣ًضم َلبه ًٖ ٍَغ
ُ
 غص والج

 
ُ
ٌ.ج  ٞغ

لى ؤن  ؤئصي هظا الٗمل، ىت الضًيُت ما ٨ًٟي ختؤظض بىٟسخي مً الٗاَٟ ال

 
 
وؤها ؤعؾم ٧اٞت ؤهماٍ البكغ جبلٜ م٣ضاع  الىاع التي جًُغم ب٣لبي ٖاصة

زم إلااطا ، ٞخُلت مضزىت ىالكٗلت ألاولُمبُت ٞلِـ لضي مجها آلان ما ًىاػي خت

 ًُ  ،ا بهجُمى   ،بذ مً بٗضهلِ ا و٢ض نُ سلض مكهض الهلب هظا جدضًض  ًجب ؤن 

اث  وؤظىاؽ بإ٦ملها؟ؤظُا٫  ًجضع باألب اإلاى٢غ حٗل٤ُ نىع ألاعمىُاث الٗاٍع

لى ؤهه  ،ظضعان ال٨ىِؿت وإ٣ًاص البسىع ؤمامها ٧ل ًىم   ىالهلبان ٖل ىٖل

 الٗض٫! ىًخىد

ٗذ ال٣ماقت البًُاء التي ؤخمي بها نىعة ًىؾ٠ مً التراب وعخذ  ٞع

ا لُىخىا ظهه همىطظ  ظٗلذ مً و  عبما لى عبما... ،ؤُٖض الخُل٘ لخدٟتي ألازحرة

 
 
 ا.آلان ٣ِٞ بضؤ ألامغ ًهبذ مشحر  ، آلان هظا هى ؤلالهام، وٗم. ..الخبِب مشال

 ما، ٢ض ٩ًىن وظه اإلاؿُذ هى ؤي وظه ،هى وظه آزغ لُىؾ٠ الخبِب ها

لى ويٗذ ألامغ ههب  ؾإظضه بؿهىلت  ، ؤ٦ثر اإلاٗظبحن واإلاُٗىهحن بالسُاهت

ؤًٞل ؤن ، م الٗظعاء ٖىض الهلُبؤخب ؤن ؤعؾ ال ٖاث٤ نٛحر، ىًب٣ ُٖجي.
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م ،باالؾم هٟؿهاإلاٟاع٢ت ؤن ٧لخحهما حؿمخا   مجها.ؤي٘ املجضلُت بضال ، مٍغ

ت اإلاُل٣ت! ي ل٨ً بخضاهما هي ال٣ضاؾت اإلاُل٣ت وألازغ  الشاهُت هي  هي البكٍغ

جل٪ التي جلبؿتها الكُاَحن الؿبٗت زم جبٗخه بالجهاًت  ألاظمل وألاهبل بىٓغي،

لم جلمـ  ىبِىما ألاول ٣ض اعجُمذ بالخًٌُ وجهًذ،ل الهلُب. ىخت

، الٗمل ا ؤن ًى٧ل بليّ لى ٖٝغ ألاب بإ٩ٞاعي هظه إلاا ؤخب ؤبض   ؤهضابها ألاعى.

ضها ظمُلت ل٨ً مً ؾخ٩ىن املجضلُت... وفي  بما ؤجها هاثبت ًٖ ؤلاوؿاهُت ،ؤٍع

بت في السالم.  الى٢ذ طاجه مش٣لت بالظهب والٚغ

*** 

 
 
ت حٗٝغ  بىعؾُٗض وال ىالكاخىاث بل ي٩لُٟها ب٣ُاصة بخضجم ج. وصٖخجي مؿٖغ

 ؾخٗىص. ىمت

*** 

 ا،بل اللٗىت التي ٖاه٣تها ٖاق٣   اللٗىت التي ؤؾخد٣ها،. الكُُان ًطخ٪

 ٧ل ألاخُاء. ىاللٗىت ٖل

*** 

 
 
ماطا لى  للضعظت التي ًهٟها. ًىؾ٠ مظٖىع مً خالتي التي ال ؤعاها مغوٖت

ماطا لى  لم ؤجدمـ ٦ما ًيبػي لىجاح اإلاٗغى الكٗبي والخٟلت الٛىاثُت؟

 مللذ الُٗام والىىم والخضًض؟ ماطا لى هظا ًدضر للجمُ٘... مللذ الغؾم؟

 ما الٟاثضة الجمت في ٧ل هظه ألاوكُت الغجِبت اإلاخ٨غعة؟

ض  آلان الب٩اء، ىضخ٨ذ مً مبالٛخه خت ، هظا ما ٢اله "ًهِبجى الخضهىع " ًٍغ

حن، لم  الظي ًيخٓغه مً طل٪. ؤٖٝغ ما ال ؤن ٣ًضمجي ألنض٢اثه اإلاهٍغ

. ال ًٌٛب ىالتي حؿُُغ ٖلُه خت جل٪ ؤناعخه بغؤَي في مؿإلت الخمهغ

خٓاهغ بإهه مهغي، زم ًهمجي ؤها  شسو هه٠ ؤعمجي وهه٠ ٞغوسخي ٍو

 بٗضم ؤلاجؼان !
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بل  ،ؾامدجي لظل٪ مٟٛىعة ل٪ زُاًا٥، ،ؤهذ ملجإي ألازحر ًىؾ٠،

 زُاًاي ؤها.

*** 

ت م٘ خ٩ىمت ِٞصخي ؤخض زاعط  ال. ؾُمىن مظٖىعة ل٣ُ٘ الٗال٢اث اإلاهٍغ

  ٗ ٞما ؾغ  ا،هظا البِذ  ٌٗلم بىالء ؤزتها الخىؤم اإلا٣ُمت بؿىعٍا َب

  ايُغابها؟
 
ً ؤظضها مطخ٨ت ض اؾدكغاٝ . ٩٦ل آلازٍغ ٍغ ال٩ل زاث٠ ٍو

 !الجخُم ىلُظهب الٗالم ٧له بل .اإلاؿخ٣بل

*** 

 ها؟ؤماطا ًٖ ه٣متي . ٣ًى٫ الغب ،٣مت ،ؤها ؤظاػي لي الى

*** 

ما ٌٗىُه بٗض ؤ٦ثر مً  جظ٦غث بهٗىبت  . ص٦خىع ؤعجُيُان ٌؿإلجي ًٖ اللىخت

 ص٣ُ٢ت  
َّ
بخ ىبل ر بمىاعبت  . مل ٗ  ، بخغاظه ؤمام ألاب اإلاى٢غ ٖضم في هٚع ا لُظهبا م

 ...ىبل

*** 

ت جمؤل مُضان ٖابضًً  ت الٗغباث اإلاضٖع والكىإع اإلااصًت بلُه عؤًىا مً الكٞغ

 
 
وعاح ٧ل مً ؾُمىن وص٦خىع  اهخابخجي هىبت ضخ٪  .  لبىاباث ال٣هغونىال

ؤعصث  خاولذ ؤن ؤنمذ ٟٞكلذ. .مغحي باؾدى٩اع   ى٣ٌٗىب ًىٓغان بل

 ىمكاهضة جهاًت هظا الٗغى ل٨ً ًىؾ٠ ا٢خاصوي مً ًضي وؤها ؤضخ٪ بل

 
 
تي وظلـ معي  لِؿإلجي ٞجإة  ٖجها! ٚٞغ

ؤمل٪  حؿلخذ يضه ب٩ل ما هجر في ب٣ًافي ًٖ الطخ٪. ا.خ  هٓغث بلُه نام

 ؤي خا٫. ىلم ٨ًً هىا٥ ما ٣ًا٫ ٖل ،ولم ؤظب ب٩لمت   مً بغوص  

 
 
ال   ٢بل ؤن ٣ًى٫:ججهض ٍَى

 جخى٠٢ ًٖ ٧ىه٪ ؤهذ! ل٨ً ؤعظى٥ ال ل٪ ؤن جلًٗ الٗالم بإؾغه بن قئذ،-

ؤٖٝغ ؤه٪  ألا٢ل؟ ىٞهال خاولذ ٖل بُضه، ال ًىظض آعام ص٨ًغان صون ٞغقاة  
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ـ   ب لُضً٪ ٖل للىخت ال٨ىِؿت، ٚحر مخدم الٗمل في ٞترة  ىل٨ً اٖخبرها جضٍع

لت جل٪.  جل٪ الهىعة لي. ا مىظ...ؤهذ لم جغؾم قِئ   الخى٠٢ الٍُى

  ؤعقضوي صون ؤن ًضعي لخل  
 
لم ؤؾإله بن ٧ان ٢ض جىاو٫  ! لم ًسُغ ببالي ٢بال

 
 
 غاع لىٟسخي.اخخٟٓذ بال٣ ؤط٦غه بها. ال ىخت مً ألا٢غام زاهُت

*** 

لباع هٟؿه بلى اجىاولخه بٗض الٛغوب... زغظذ وخضي وجىظهذ  ،واخض ٢غم  

بت الؿاب٣ت في الغ٢و عخذ ؤٚجي باألعمىُت . ل٨جي لم ؤ٦ً بىٟـ الٚغ

  والخ٣ُذ بخضاهً،
 
 مشلما ٌؿخإظغون الخىُىع، ألو٫ مغة ؤؾخإظغ ٞخاة

 
 
ال هُذ مجها صون بٗضما اهت ال ؤط٦غه آلان،  وعخذ ؤهظع بدضًض  ضخ٨ذ ٍَى

  ٕ ض ؤن  ؤي اؾخمخا ذ ؤجها حهىصًت ٞسُغث لي ٨ٞغة! ؾإلتها بن ٧اهذ جٍغ ٖٞغ

غؾم.
ُ
 ل٨ىجي ؤنغعث، سسغث مجي و٢الذ ؤن هظا لم ٨ًً مجا٫ ٖملها، ج

بت وؤها ؤٞٗل  لبِذ.بلى اا وانُدبتها معي صٞٗذ لها م٣ضم   اهخابخجي وكىة ٍٚغ

 َا٫ ٢هغه لي! ٖضو   ى٧إهجي ؤهخهغ ٖل طل٪،

ا مشل اإلاغة اإلاايُت جمام   ٦غ بٗضما اؾد٣ُٓذ الجؼء اإلاخٗل٤ بالغؾم،لم ؤط

بال ؤن الٟخاة ٧اهذ ٢ض  وظضث الهىعة مغؾىمت ٧إهما بٟٗل السخغ،

ذ بٗض ؤن ؾغ٢ذ باقي الى٣ىص اإلاخب٣ُت بمدٟٓتي.  اههٞغ

ُ  بِىما ؤقاهض ٖملي مبدؿم    ي ا ٢بل ؤن ًغ بضا مخجهم  ، ا صزل ًىؾ٠ا عاي

 ا:اللىخت ُٞبدؿم ناثد  

  ، ال٣ض ٖملذ باللىخت ؤزحر  ى! مغح-
 
 ؟هل هظه هي الٟخاة التي ظاءث مٗ٪ لُال

 آعام، ًا ا مى٪في الخ٣ُ٣ت ٦ىذ ٚايب   ؤها ٣ِٞ مً قٗغ ب٨ما، ال ج٣ل٤،

هظه  ،آلان ؤجها همىطط ي ؤع  ل٨ً آؾ٠،، للبِذ ْىيذ ؤه٪ جصخب ٞخاة لُل  

 هي املجضلُت ؤلِـ ٦ظل٪؟

 
 
  وؤها ؤعاه ٧ان اهخهاعي ٧امال

 
التي  ،ٞلتهىإ جل٪ البلهاء ا بجما٫ الهىعة،مإزىط

 لً ؤزبره بد٣ُ٣تها بال بٗض اهتهاء الٗمل ٧له. بما ؾغ٢خه،  ،ال ؤط٦غ اؾمها
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 همىطط الخلمُظ الخبِب، لً ٩ًىن ًىؾ٠ هى آلان لضي زُت ظضًضة للٗمل.

 
 
ـ    لضعظت البضاهت،ؾ٩ُىن هظا ؾهال  ي يالت مجهىلت ؤزغ  ؾإبدض ًٖ هٟ

ؾإنى٘ ٢ضاؾخه بال٩امل مشلما ٞٗلذ  ،آؾغ   وظه   اناخبها طقٍغ ؤن ٩ًىن 

  ها بها،
 
 :هى الؿاطط الغاج٘ ٌؿخُغص ٢اثال

بهه بعقاص ، هٓغاث الىظ٘ وال٣ٟض مشالي، لها مً همىطط   ًا، ل٨جها عاجٗت آعام-

 .ق٪ بلهي ال

ان ما البض ؤهه ٌؿإ٫  ججاهلها، ملخت ٖابغة مً الك٪ َاٞذ بمالمده ؾٖغ

ل٨ىه ٢غع ؤن ًدخٟٔ لىٟؿه  ،اجىاولذ مً الضواء مجضص   هٟؿه بن ٦ىذ ٢ض

 بالدؿائ٫.

*** 

ٗ  ؤخلم ؤجها ٖاصث وؤوي ؤب٩ي ٞغخ   ػلذ ؤخلم بها، ا ؤوي الاملخؼن خ٣   ا ا مؿخمخ

ً الكغعي للجىىن. ىجب٣. باقدُا٢ها بليّ   ألاخالم هي الَى

*** 

 ىبل يٚحر هض ىؾغث ٖل ؤن ؤخض١ بىىع الكمـ. ا،٢غعث الُىم ؤن ؤزغط جهاع  

باث لخٟل ع٢و ؤعمجي . ٞٗغظذ بلُه ،ؤن جظ٦غث ؤن ًىؾ٠ لضًه جضٍع

هىا٥ عؤًذ ًىؾ٠ و٧امل ًسغظان مً الخض٣ًت  خض٣ًت ألاػب٨ُت، ونلُذ 

 جخىؾُهما ٞخاة لم ؤعها مً ٢بل.

ل٨ً هىا٥ قبه ال ًٟىث  هٟؿها ًمل٩ان اإلاالمذ ال ق٪، هظه ؤزذ ٧امل ال

ٖ  لىجهم ٦ما ؤن ُٖىحها مسخلٟخان، الىاْغ، لى ؤوي عؾمتها  ا،ا ٢ُُي مس٠ُ هى

 ؤن ٩ًىن  ٞجما٫ ٦هظا البض ا الزترتها لخجؿُض ؾالىمي ٢اجلت اإلاٗمضان،ًىم  

ىؾ٠ الظي ٌؿحر ظىاعها ؾُٗض   مىث،للا مٗه ظالب   البض ؤهه  ا،ا هاهئ  ٍو

 الُٛبىبت في خما٢خه! ىمؿخٛغ١ خت

 
 
 يء  م بصخال ؤنض١ ؤن هىا٥ ٞخاة تهخ! مً ٦خبذ جٟؿغ ؾٟغ الغئٍا اهظه بط

 ال لى اهخمذ بؿٟغ الغئٍا ٞالبض ؤجها عؤث هٟؿها بك٩ل ما به.. ؤبٗض مً طاتها
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  ؤط٦غ بك٩ل   واخضة مً هظا الؿٟغ، ؤط٦غ آًت

 
مً ألاخالم  ايبابي ٖاإلا

 
ُ
 ،مالث٨ت ًًغبىن باألبىا١ ،ؤي مدمل   ىٟؿغ ٖلوال٩ىابِـ التي ٢ض ج

وقهضاء  ،خغوب ووٍالث ومدُُاث حكخٗل، ،وظاماث وؤٞغاؽ ملىهت

ل٨ىه ماصة زهبت  لم ؤ٦ً أل٢غؤه ب٩امل بعاصحي،. هخ٣ام لضمائهمًيخٓغون الا 

 ٦ىذ ؾلٟاصوع صالي ؤو مً ؤقُاٖه. للغؾم لى

 
 
لخ٣ُ٣ت ا هل ٦ىذ لخٟتن بظ٧ائها لى لم ج٨ً بهظا الجما٫؟ا! هظا هى ؾغ٥ بط

 مؿغخُت مبخظلت ٌٗٝغ ال٩ل جهاًتها مً اإلاكهض ألاو٫!

*** 

 ؾُدضر لى جظ٦غجه. ا ٧ل ماؾإ٦خب ٚض   غنحن،هظه اإلاغة جىاولذ ٢

*** 

كت   غ. في ًضي. َاعثت   ؤٖاوي مً ٖع بت في ال ٖغ١ ٍٚؼ هبٌ مالم  .٣يءٚع

 ا ٦شُُُِِحر!هظ ؤقٗغ بالبرص. بغؤسخي.

 
 
 .ؤًٞل ٢لُال

 .ؾإ٧ىن بسحر لً ؤمىث.

 .ل٣ض ٖضُث 

ال١. ى٧ان هظا ؤٖى٠ ما ٖاهِخه ٖل   ْىيذ ؤوي ؾإهخهي، ؤلَا
 
 ا،٧ان هظا ماإلا

جمىِذ  بال خى٫، وخُض وؤها ٢خىام ؤهٟاسخي،ا ٌؿخٗض الاإلاىث خايغ   ي ؤن ؤع 

 .مدكغص   ا٫  ا ٦جىّ ال ؤمىث مهجىع   ىؤن ًباٚخجي ًىؾ٠ بالخًىع ٣ِٞ خت

لب ظىا٫ مدكغص  بىؾعي ؤن ؤجٟلؿ٠ آلان و٢ض هجىث، ل٨ً الٟىان في ألٚا

ت الؼاثضة ال مهما ٦ثر املخُُىن به.  جالثمجي. الجٖغ

*** 

 !ًهض١ هجاػه الب جم ل٨ً ما

 آلان لُىخىا الىا٠٢ م٣ابل املجضلُت وبُجهما الٟغاٙ اإلاترو٥ للهلُب. ؤهُٓغ 

٠ُ٦ ؤهخهي مً الغؾم بظل٪ ؤلاج٣ان وجل٪  قاب إلاالمده ظاطبُت ٢اهغة،
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  ٗ ت م   مً ٩ًىن هظا الٟتي؟ ،وألاهم هظه اإلاغة ا؟الؿٖغ
 
 ؤٖخهغ عؤسخي مداوال

مً  ال ؤًً طهبذ وال ا،قِئ   ي ال ؤع ل٨جي  جظ٦غ ما خضر بٗض جىاولي الضواء،

لت ٦ما  وصام طل٪ لؿاٖاث   ٧إوي ٦ىذ ؤؾحر وؤج٩لم في هىمي، ٢ابلذ، ٍَى

ب! ًبضو،  بضؤ هظا ًهِبجي بالٖغ

 ا باإلاغة وعؾمخه،ا ال ؤٖٝغ ٖىه قِئ  شسه   ،بُتي بلى ،هىا بلى ل٣ض ؤخًغث

 
 
ض ال٣ُام بظل٪ مغة ؤزغ  و٢ض ال ًٟٗل، ٢ض ًإحي زاهُت آه ًبضو غْ مً َم  .ي ال ؤٍع

هىا ب٩ل اوٗضام ألامان الظي  ى٠ُ٦ اؾخُٗذ انُدابه بل ا،بهجلحزً  

 
 
ُه هى آلازغ!البض ؤهه ٧ان ٚاثب   ؟ًدملىهه ٖاصة  ا ًٖ ٖو

 ًىؾ٠؟ هل ؤزبُر 

*** 

 ُُ  !مهم ٞجي بصسو  غِّ َٗ َلب مجي خًىع الخٟل بمؿغح ألاػب٨ُت ل

  ٗ ض ج٣ضًمي بلحها،َب ب ؤ ا.ؾُٗتٝر بكإجها ؤزحر   ا ًٍغ ًُ الٍٛغ لر ألصخبه هه ٖاص 

ت، ض صمج الضواثغ املسخلٟت التي ًدُا في هُا٢ها  لل٣اء قلخه اإلاهٍغ ًىؾ٠ ًٍغ

حر   صاثغة ال٩لُت  ٞهىا٥ صاثغحي ؤها، ؤؾغجه والجالُت،. ا للى٢ذ واملجهىصجٞى

ً.ووؿُم والا ىصاثغة اإلا٣ه و٧امل، ٗ   زىحن آلازٍغ ا زاعط ؤي ؤزذ ٧امل َب

رب ؤو تج٣ مؿاٞت   ىآزغ ًضوع ٖل يء  ن و٧ل شخعبما هي هىاة الظعة آلا  ،صاثغة  

 جبخٗض ٖجها.

ل٨جي لً ؤ٢ابل ؤصخابه بال بٗض اهتهاجي مً  ؤزبرجه ؤوي ؾإخًغ الخٟل،

ًذ مخذجج   ي ؤعاص ؤن ًغ  اللىخت، ا بإجها ؾخ٩ىن ما ؤيٟخه بها ل٨جي ٞع

 ال قٗغ باإلزاعة والخدمـ وعاح ًخسُل ٠ُ٦ ؾخ٩ىن ٖىضما جيخهي، مٟاظإة.

ً جدهُل خانل. مهىعي ألاهم،ًؼا٫ هى ظ  بعجاب آلازٍغ

*** 
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٦غسخي باع  ىا ٖلظالؿ  ، اه٨ظا ؤؾمُه ما٢خ   ،خلمذ بُىخىا، خلمذ به

  ٠ُ٦ لم ؤ٨ٞغ بهظا مً ٢بل؟ مغجٟ٘.
ّ
ي ؤ٢ابله هىا٥ ؾإػوع الباع لِٗل

 
 
 .مهاصٞت

*** 

 !٢ًِذ اللُلت ٧لها هىا٥ ولم ؤظضه. ٖبض

*** 

ؤهىف ٦ٗاصتها ٞخٗمضث  ت ظلؿْذ في اإلا٣اٖض ألامامُ لخٟل.بلى ا طهبُذ 

بىه املخذ ٧امل وؤزخه ووالضهما الظي ٌكبه  جغاوي. ال ىبخٗاص ٖجها ختالا 

ٖىضما ْهغ  مسُٟخحن. جؼالان ل٨ً ُٖىاها ال ٧اهذ هي ؤظمل مما ؤط٦غ، ا،٦شحر  

 ىوعخذ ؤحؿل و٢لم ٞدم   معي ؤخًغجه اصٞتر   اإلاؿغح ؤزغظُذ  ىًىؾ٠ ٖل

ٕ   ٖكغ نىعة   عؾمذ ما ٣ًغب مً زمؿت بغؾمه،  نٛحرة لجؿضه في ؤويا

 الخٟل ٢بٗذ بم٩اوي ؤجٟغط. ىٖىضما اهخه عا٢هت.

غخب بهض٣ًه وؤزخه بؿٗاصة   ًىؾ٠ ًدخٟي بإؾخاطه في الٗىص، ًداو٫  ال ٍو

  ًدملها ؾىاه. ال زم ٣ًضم لهم ظاعجه املجىىهت ببؿاَت   ازٟاءها، ىخت
 
 ،مهال

هاٞده مهىئ   ه ًخ٣ضم مىه ٍو   ا،هىا٥ قاب ال ؤٖٞغ
 
٣ضم له ٞخاة  بل ٍو

صٞٗجي الًٟى٫ للجهىى مً مسبإي والؿحر باججاه جل٪  مً هظا؟ بصخبخه،

 الصخبت الؿُٗضة.

الغؾام الٗب٣غي وظاعها في  ؤدي، ؤ٢ضم ل٨م آعام ص٨ًغان، ..ل٣ض ظئذ. آعام،-

آلاوؿت هُالهت ـ ؤ٢ؿم  ؾُٟاهىؽ بُه والض ٧امل،بؤ٢ضم ل٪ . بُدىا اإلاخىاي٘

مدامي اإلاؿخ٣بل  ،٤ُ اؾمهاـ وهظا هى مغاص صاهُا٫ؤن نىجه تهضط وهى ًى

 للٗكاء؟ صقبر  ىبل ،و٢ض ججمٗىا ،ما عؤ٨ًم بالخىظه آلان آوؿت لُلُان؟ و...

  ُ  ا جمام  ٧ان مىدك
 
  ي ٧إوي ؤع  ٖلُه، ا،ؤخؿؿذ ب٣لبي ًخمؼ١ ق٣ٟت

 
 ًضزل َٟال

 
 
ت الٗملُاث الجغاخُت ْ ؤعصث ؤن ؤخظعه صون ؤن  !ؤلٗابىا مىه ؤجها مخجغ ٚٞغ

بلى اٖخظع مغاص صاهُا٫ بإهه ًجب ؤن ٌُٗض لُلُان  ٖٝغ مم ًيبػي الخدظًغ.ؤ
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ا بِىما عخب والض ٧امل الظي ًبضو  مً اإلاضًىت ي بُتها في الىاخُت ألازغ  مؿخٗض 

وه٨ظا َابذ زاجمت اللُلت . ألي ا٢تراح ٌٗض باإلاغح عبما ؤ٦ثر مً ابىه بمغاخل

ؼ.  لُىؾ٠ الٍٗؼ

ٗ   يؤبض طهب مٗهم ألن لضي ٖمل.ا وؤزبرجه ؤوي لً ؤؤزظجه ظاهب    ،اجٟهمه َب

ٖضث  ىظىصها و٢ًاء اللُلت بجىاعها.ب ي ألهه لم ٨ًترر في جل٪ اللخٓت ؾى 

 ا.ا وخُض  لبِذ ؾحر  بلى ا

 مما ٧ان في ؤي و٢ذ   يؤقٗغ ؤن ًىؾ٠ ؤهإ آلان ٢خامت عجُبت ج٨خىٟجي،

ب   بل ؤقٗغ ٧إوي ٣ٞضجه لؤلبض بالٟٗل، ،ىمطخ خلجي ا ٦ما ٢وهظا ٣ًخلجي ج٣ٍغ

 ٦م مغة ًم٨ً للمغء ؤن ٌٗاوي الظبذ؟ طهابها!

*** 

  ؤنبدذ ٧ىابِسخي ظضًغة بالخدلُل الىٟسخي،
 
 ىحكغب م٘ الٟت ؤعاها ظالؿت

 
 
  املجهى٫ ياخ٨ت

 
ؤهه بهجلحزي مشلها ؤم ؤن هىا٥  ىهل ٌٗىص هظا بل ،واز٣ت

 جٟؿحر آزغ؟

*** 

  !يءا ولم ًدضر شخا واخض  ؤزظث ٢غن  
 
 بضال

 
ملهمت   مً ؤن جخلبؿجي َا٢ت

 ىفي الىىم الٗم٤ُ خت ما وعاء ٢ضعاحي الٗاصًت ؾ٣ُُذ بلى ٧اسخت وج٣ىصوي 

 الهباح.

 .يءهظا سخ ا هظه اإلاغة.ما حهم هى ؤوي لم ؤعؾم قِئ  

*** 

ألاخالم والهالوؽ  ىألهه ًٟى١ ؤٖت، خضر ٦خابت ما ىا ٖلالؤصعي بن ٦ىذ ٢اصع  

 
 
ٟؿ٩ي. ا.قُُ  وؤها لؿذ صؾخٍى

 !ل٣ض ٖاصث

 ٖاصث لي.
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 ب ،ا ؤوي ؤهظي٦ىذ ؤهٓغ لكٟخحها مٗخ٣ض  و  ،٢الذ
ُ
بلى لذ مً بىعؾُٗض عِؾ جها ؤ

ت صون عاخت  ؤلا  ب٣ُذ  .م٩اجها ىبةَإل ؤخض ٖل وصون بطن   ،ؾ٨ىضٍع

 باإل 
 
ت مداولت جها ب٢الذ  .ي الىنى٫ ألزحها املجىض هىا٥ صون ظضو  ؾ٨ىضٍع

 
 
 اجها اجهلذ باإلاٗغى مغاع  إو  الجىىن، ىا وجٟخ٣ضوي ختجمام   ٧اهذ مجه٨ت

ا جغاؾلجي ولم حٗٝغ لي بِخ   وجغ٦ذ عؾاثل لم ؤجل٣اها اله٣ُاعي ًٖ الظهاب،

طخي انُدابها  ىالمخجي ٖل ٖلُه، لبِذ ؤو بزباعها بلى اطل٪ لؿاب٤ ٞع

ؾإلتها  ؤزاع طهىلي مكاٖغها ٞغاخذ ج٣بلجي ٦ما لم جٟٗل مً ٢بل. بالٗىىان،

مي ٞباصلخجي وا٢تراح اؾخسضا ا ًٖ الًابِ باألمً اإلاُضاوي،ا مٗظب  قاعص  

 ٦هظا؟! ما ٖال٢تها هي بإمغ   ،وضخ٨ْذ  الظهى٫ 

وؤها مً لٗجها  آعام اإلاًُغب الٛايب بال ؾبب، ه٨ظا ؤها،! لسساٞتي ًا

 
 
ا ٖىصحي مً الُىم ؤ٦خب مٗلى   وؤعاص بيغام الخغاث٤. ولًٗ السل٣ُت ٧اٞت

ؤصقً هظا الُىم  ا،ؾإهالها مً آلان ٞهاٖض   ؤمجض ٧ل لخٓت   ؤها حي، اإلاُهغ،

 لظل٪ ٧ان ًجب ؤن جإحي هىا. وؤط٦غه لؤلبض،

 
 
تي مخسُٟت   هظه اللُلت قهضث صزىلها ٚٞغ

 
 ال ىمً خظائها خت بالٓالم خاُٞت

٨ت بجىاع الىاٞظة اإلاٟخىخت وعخذ  ىؤظلؿتها ٖل ٌؿم٘ ؤخض و٢٘ ٢ضمحها. ألاٍع

ت   يءَلبذ مجي ؤن ؤضخ ؤهٌٟ التراب الظي ٖل٤ بباًَ ٢ضمحها،  الىىع بؿٖغ

ض ؤن ٚمغججي اللهٟت في ُٖىحها . ٨ًٟي ال ويىء ال٣مغ جغاوي بىيىح   ألجها جٍغ

عاٖها ؤن ؤب٩ي . ٖىضما ٦ىذ ؤزجل مً خبها وؤٖخبره زُُئتي وط٦غججي بًألتي

  في و٢ذ ٦هظا،
 
 ؤن ؤزبرها ل٨جي لم ؤ٢ضع، ؤعصُث  .عاخذ جمسر وظهي مهضهضة

 ٧ل ما جٟىهذ به ٧ان:

 لً جتر٦ُجي،ؤلِـ ٦ظل٪؟ ل٨ىِ٪  ؤها ال ؤؾخد٣ِ٪ -

 ٧ان عصها بمشابت ن٪ الٟٛغان ل٩ل آزامي:

 .ؾإ٦خٟي مى٪ ٖىضما ؤ٦خٟي مً الخىٟـ ؤال حٗٝغ بٗض؟ خبُبي،-
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الٟغاف الظي اٖخضث خٟٓه الؾخ٣با٫ ًىؾ٠ همىا مخٗاه٣حن َىا٫  ىٖل

ض  ماعؾىا خب   اللُل، لم ؤ٦ً ؤٖٝغ ؤن ٢لبي  ا لم هسخبر مشُله مً ٢بل،ا ٍٞغ

 الخب ٢ض ًٌُٟ ب٩ل هظا الخىان،وؤن  مًُغم، ًم٨ً ؤن ًغ١ ه٨ظا وهى

إلاؿتها وعؤًتها وجىٟؿتها  ٛكاوة ًٖ خىاسخي،الل٣ض اهٟخدذ ُٖىاي واهؼاخذ 

بتها ب٩املها صازلي، ىخت  لم ؤٖض ؤصعي بالخض الٟانل بُجي وبُجها، ىخت اؾخٖى

يخهي آلازغ! هظا هى اإلال٩ىث ألاعضخي ؤحها الٟاوي اإلاؿ٨حن،  وؤًً ًبضؤ ؤخضها ٍو

مشحر  ٧ان ؤمام٪ مً البضء وعًٞخه بجهل   ٧ل ألاؾئلت، ىهظا هى الجىاب ٖل

  ٗ  ا.للك٣ٟت والُٛٔ م

ا ٢بل اؾد٣ُاّ مً بالبِذ واملساَغة ب٣ضوم ٧ان ًٟترى بها ؤن جىهٝغ ٞجغ  

 
 
٧ان ٞى١ اخخمالي ؤن ، لي، ل٨جي لم ؤؾخُ٘ ؤلاُٞاع زاصمت ؾُمىن خاملت

ٗل ألام ؤعصث ؤن ؤخملها معي في عوحي ومجُئي ٦ما جٟ ؤجغ٦ها جظهب،

حٗمضث ؤال ؤ٣ًٓها  عخذ ؤ٢بل قٗغها ووظهها وهي هاثمت، بغيُٗها،

 وظلؿذ أل٦خب.

 طهبمعي وؾإ ىؾدب٣، وابدؿمذ لي ؤزبرتها ؤجها لً حٛاصع ٖىضما اؾد٣ُْٓذ 

  لكغاء الُٗام لىا بِىما ؤٚل٤ الباب ٖلحها باإلاٟخاح
ُ
ُت ؤال ج ا ما ر نىج  ِض ْد قٍغ

  هٓغث الباب. ىٖل وؤال ججُب ؤي َاع١  
 
  لي نامخت

 
٢الذ   ٢بل ؤن جىا٢،٤ٞلُال

 ا في الهباح الخالي.الُىم ٧له ألجها ؾخظهب الؾخالم ٖملها مجضص   ىجها ؾدب٣ب

  بِىما ؤعجضي مالبسخي جهًْذ 
 
ت. مُممت  نىب اللىخخحن ال٣اثمخحن بالٛٞغ

ذ الُٛاء ًٖ بخضاهما وهخٟذ:  هٖؼ

 ! ًىؾ٠-

 زم 
 
 :ضخ٨ذ ٢اثلت

 .  آعام ًا له مً ٖمل مبهغ ًا-
 
ا ؤلِـ همىطظ  ٖىض ؤو٫ هٓغة .  ج٩اص حكه٤ ٞٗال

 ًهٗب ج٨غاعه؟

  مجي بظل٪؟ ي ومً ؤصع 
 
 جُال٘ الهىعة: جؼا٫ وهي ال اؾخُغصث ٢اثلت
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-  ُ هل ؤزبر٥ ؤهجي صٖىجه لخٟل  ا،ا في ؤ٩ٞاعه ؤم ؾاطظ  الؤٖٝغ بن ٧ان مشال

ٍ   الؿٟاعة السام؟  عجُب،ؤن ٣ًضم ؤٚان بًُالُت وؤإلااهُت. ل٣ض وا٤ٞ بكغ

ٗ  لم ؤ ض بدٟل  ا،ؾخُ٘ جدمل جل٪ اإلاؿئىلُت َب ضجه بإن ًٟٗل ما ًٍغ ل٨جي ٖو

اى، ها؟ ماعي ٍع   ؤحٗٞغ
 
 هي مجىىهت ٢لُال

 
ُت مغؾلت   وججاهغ بمُلها للكُٖى

 آزغ ٦ُىؾ٠. لً جىضهل مً مجىىن   الخدُت لؿخالحن ؤمام الجمُ٘،

  و٦كٟتها،ٖل٣ُذ  ي زم جىظهذ للىخت ألازغ 
 
 :٢اثال

  ًبضو ؤٖمل بها،ؤػا٫  ال-
 
ب  ؾاالا ح ا ول٨ً... ٍٚغ  الكاب اإلاغؾىم بها؟ نؤال حٗٞغ

ُاوي.  ؤٖخ٣ض ؤهه بٍغ

 ؤظابخجي:

٣ُا والهىض و  اؾترالُا وهُىػٍلىضؤهل حٗٝغ ٦م مجىض مً - هجلترا إوظىىب ؤٍٞغ

  ُ ٗ   ا بال٣اهغة؟مىظىص خال هم ظمُ  ا؟هل جخى٢٘ مجي ؤن ؤٖٞغ

ؾت باإلا٨خبت بخهٟذ ال٨خب اإلا٨ض ىظلؿذ جخله ألا٢ل. ى٧اهذ مداولت ٖل

هىا٥ ؤػمت في  ماطا ًجب ؤن ؤخًغ لها لئلُٞاع؟ ،٦ىذ ؤ٨ٞغ وزغظذ ؤها.

اٖخضث مكاهضجه مىظ ؾجي مغاه٣تي  السبز، بجىاع املسبز ظلـ مجظوب  

ـ   ما ٌُُٗه له الىاؽ مً َٗام   ى٧ان ٌِٗل ٖل ،هٟؿها لب٣ٗتبا  ،وملب

ا ًغصصه عظا٫ ا قضًض الٗمىمُت ًٖ خا٫ الضهُا والبكغ ؤقبه بما ٦الم  مغصص  

  ٗ ا ٧ان ٦المه ؤ٦ثر ل٨ً هظا الهباح جدضًض  ، ا في ٧ل الٗهىع الضًً ظمُ

مت وؤن ؤٞى٫ هجمه هى ٧ان ًا٦ض ؤن هخلغ ؾحُ  ا،جسهه   هؼم قغ هٍؼ

 ًض ؤلاهجلحز! ىومىؾىلُجي ؾ٩ُىن ٖل

ا٦هت وؤزظث السبز مً ٖىض زاصمت  ىٖضث بالُٗام اإلا٩ىن مً مغب وػبض ٞو

  ٖ ا ما ؾمٗخه مً ٢ههذ ٖلحها ؾازغ   ا.ؾُمىن ونٗضث بلحها مؿغ

الضعوَل اإلاخبهغ في ؤمىع الخغب وبكغتها بٟىػ ٢ىمها املخ٤٣ خؿب 

  جيبااث املجظوب الٗلُم،
 
  ال ولضهكتي وظضتها واظمت

 
 ا.ججض ألامغ مطخ٩
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- 
 
الؾخُٗذ الخإ٢لم  ،ؤي جهاًت   ما، ًم٨ىه يمان جهاًت   ما لى ؤن هىا٥ ٞٗال

ُت  هيخهغ ؤو جهؼم، مٗها، ت  قٍغ يخهي وهبضؤ مً  ؤن ًدضر هظا بؿٖغ ٍو

٢ض  خخماالث واعصة،٧ل الا  الجخُم هى ما ؤِٖكه آلان... ما... ظضًض مً ه٣ُت  

  ُ  ا ؤو ًمىث،٢ض ٣ً٘ ؤؾحر   مُغوح، ىمغسخ فيا في ٞغ٢خه البُٗضة ٩ًىن ؤدي خ

ًُ  ا و٢ض وسخ٣هم،٢ض ًضزل ألاإلاان ال٣اهغة ٚض   ٣ه٠ مجزلىا بالٛاعاث ٢ض 

مىث  ىٖل ؤجى٠٢ ًٖ الٗمل والخغ٦ت . ؤهلىا ؤو ٢ض همىث هدً هىالىضن ٍو

 الهغار وص١ عؤسخي بالخاثِ مً ؾٗاع الخ٨ٟحر، ىواخضة ٞإوق٪ ٖل لؿاٖت  

ًصجلجي ؤن ؤٖتٝر بهظا ل٨جي  ٖظاب ال٣ٟض. ي ًٟى٢ه ؾى  بهه ٖظاب ال

  لى ؾإٞٗل،
ُ
مىج٪  ...رث بحن مىث ؤبي وؤمي في لىضن ومىث ؤدي هىا ؤوحز

ٗ  الزترث ؤن ؤ. ؤهذ.. ؤن ٩ًىن الؿبب في  ا؟٣ٞض ؤبي وؤمي...ؤلِـ هظا ُٞٓ

 ىألهجي ال ؤْىجي ٢اصعة ٖل ٢ضوم٪ للخُاة هى ؤو٫ مً جًخي به ٧ي جدُا؟

 الخُاة صوه٪ ؤو صون ؤدي.

 :مىظ جغ٦تها وزغظذ ٖغيذ ٖلحها ما ًلر ٖليّ  صون م٣ضماث  

ض خ٣   لى جؼوظىا؟ ما عؤًِ٪ - ُ  ػواظ   ا ؤن ؤجؼوظِ٪ ؤٍع ة ولِـ ا بالؿٟاع ا ٢اهىه

 ٞإها  بال٨ىِؿت،
 
ا ال ؤعجاص ال٨ىِؿت و ؤوال  ُ هظه ه٣ُت ال  ٦ىِؿتي لً جؼوظىا.زاه

 بإؽ بها للبضاًت.

  وهي ج٣ى٫: بٗهبُت   ضخ٨ْذ  وؤل٣ذ بىٟؿها في خًجي، ابدؿمذ لي بدىان  

ؾإقٗغ ؛ ًجب ؤن ًدًغ ػواظىا ل٨ً بٗضما ؤظض ؤدي، ا ؾىٟٗل،خؿى  -

 ُُ ؾإقٗغ بالُإؽ مً  ؤؾىؤ مً طل٪،خم لى جؼوظذ في ٚحر وظىصه،ؤو بال

 ٖىصجه.

 وؾإهخٓغ. ،ل٣ض وا٣ْٞذ 

*** 
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ؾإلذ الترػي اإلا٣ابل له في  ا،الُىم ؤمام الباع الُىهاوي ٞىظضجه مٛل٣   مغعُث 

 
 
ًٖ م٣خل مجىضًً  الكإع ًٖ الؿبب ٞإزبروي ؤن ؤهل الخي ًدىا٢لىن ٢هت

ًُ  ا.ؤزىاء زغوظهما مىه ٞجغ    السبر. ىلوجم الخٗخُم ٖ ؤخض   ىٌ ٖل٣بَ لم 

*** 

في خض٣ًت ظغوبي ٢ابلذ ًىؾ٠  الطخ٪ مجي. ىغ ٖلِه هىا٥ قُُان ُم 

  و٧امل،
 
زيخحن مً الجمُٗاث ؤن ه٣ىم بٗغيىا ا٢هحر ًٖ َلب  صاع خضًض

ً الغؾم والكٗغ واإلاىؾ٣ُ :الشالسي لضحها اوي ى، ٖو مالخٓت ٖضم هجاح ألٚا

اوي اإلاٗغبُت بحن الُب٣ت ٚحر الٚحر  الٗغبُت، بِىما خٗلمت بىٟـ صعظت ألٚا

ال١ لى لم ٨ًً  ىالىجاح الظي ٦ىا لىد٣٣ه ٖل يا ًٖ مضؤحؿاء٫ ؾغ   ؤلَا

 جُغ١ ًىؾ٠ إلاا ظمٗىا مً ؤظله:و  ًىؾ٠ هى مً ٌٛجي.

ض الا - ل٣ض خًغ الٗغى بالٓاهغ وقبرا  هًمام لىا،هىا٥ شسو ًٍغ

٤   وؤعجبه بك٩ل   هضٖى  في الخغب وال ما زام ؤهىا ال هغوط لٍٟغ

 يء  هه ؤ٢غب ما ٩ًىن للٗضمُت وال ٩ًاص ًامً بصخب٢ا٫  ُىت،ألًضًىلىظُاث مٗ

  الًٟ! ي ؾى 
 
وال  آزغ ل٨ىه جُٝغ ٚحر ماط   ا مً هىٕ  ٢ض ٩ًىن هظا جُٞغ

ً... ىًٟغى هٟؿه ٖل ٖ   ظضًضؤٖخ٣ض ؤهه  آلازٍغ  ما عؤ٨ًما؟ ا،هى

ما ٣ًترخه  ى٧اهذ ؤو٫ مغة ًترصص ٞحها ٢بل اإلاىا٣ٞت ٖل ا،٧امل ٢ل٣   يؤبض

 ٢ا٫: ًىؾ٠،

 ًهٗب الخيبا بها، ا بهىعة  ٢ض ٩ًىن زُحر   يء  الصسو الظي ال ًامً بصخ-

 وٍُ  ى٢ض ٌؿبب ٞىضخ
ْ
  ؤظابه ًىؾ٠: .ًخبىاه هى مً ؤ٩ٞاع   ب لىا ماَؿ ي

  ي ؤع -
 
  وهجغب. ؤن وُُٗه ٞغنت

 
 ٦ىا هٟخ٣ضها. ٦ما ؤهه ؾُمشل بياٞت

ان بلُه آلان ٖىضما ًإحي،  آعام، ٣ٞض َلبذ بلُه الخًىع لل٣اث٨ما. ؾدخٗٞغ

ضججي به في هظا اإلا٩ان مً ٢بل. ا بلُه مؿخٟؿغ   هٓغُث  ؤعظى ؤن جخظ٦غ ما ٖو

وما  آث مً زلٟي، ا بصسو  و٢بل ؤن ؤج٩لم وظضجه ًبدؿم مغخب   ٖما ٌٗىُه،

 ؤن مَ 
َ
ُ   َل ش  ى... ا الخدُت ختؤمامي مل٣
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 ماطا ب٪؟ آعام...-

 
 
ا ٦ىذ ظالؿ   ا لغص ٞٗلي الكاط،٧ان هظا ًىؾ٠ الظي بلٜ مىه ؤلاخغاط مبلٛ

تي!  هىا٥ ؤخض١ بٟم   مٟخىح في ًىخىا الخبِب اإلاغؾىم ؤؾٟل الهلُب بٛٞغ

  و٠٢ هىا٥ ًىٓغ لي ببراءة   ب٣ضمُه وصون ؤن ؤبدض ٖىه. بليّ  ىل٣ض ؤح
 
 :٢اثال

 ا.ؤعا٥ ؤًٞل ٦شحر   ٠ُ٦ خال٪ آلان؟ ٞغنت ؾُٗضة. مؿُى آعام،-

 
 
ً  باث الىي٘ آلان مغب٩ ام ً،ا ٚو اؾخُغص لظل٪  ا باليؿبت للكابحن آلازٍغ

  ىالٟت
 
 : بش٣ت  ٢اثال

 ا ًٖ جل٪ اللُلت.ؤٖٝغ بن ٦ىذ جخظ٦غ قِئ   ال-

  ُ  ا صون ؤن ؤج٩لم اؾخُغص:وإلاا هؼػث عؤسخي هاٞ

 ...ا للغؾم ٦ىَذ ؤن ؤ٧ىن همىطظ   في ألامغ، ٖىضما ٖغيذ ٖليّ  ل٣ض ق٨٨ُذ -

ُ   ...لى٣ل ٟ   ا،مىدك ولم ٨ًً لضي ما ؤٞٗله باقي  ا م٘ طل٪،ا ظض  ل٨ى٪ ٦ىذ لُُ

زم ؾ٣ُذ  َل٘ الجهاع، ىقضًضة خت و٢ض ٖملذ بدمُت  ، لت ٞىا٣ٞذاللُ

 
 
 ال ؤػعج٪. ىخت ٞٛاصعث بهضوء   ا،هاثم   ٞجإة

- 
 
جي؟ ابط  ٞإهذ حٗٞغ

 اإلاىًضة بِىما ٣ًى٫: ىا ًغجضًه لًُٗه ٖلا ؤه٣ُ  ٧ان ًسل٘ ٢ٟاػ  

-  ٗ ٪،َب  ٣ٞض قاهضج٪ مً ٢بل باإلاٗغى الظي ؤ٢مخمىه بالٓاهغ، ا ؤٖٞغ

  ل٪ هٟسخي خُجها.ولى ؤوي لم ؤ٢ضم 
 
ا ؤن جُلب عؾمي ل٣ض ؤؾٗضوي ظض   خ٣ُ٣ت

  في جل٪ اللُلت.
 
  ،لي ٧اهذ مٟاظإة

 
 وهي ؤو٫ مغة ؤعجاص ٞحها الباع الُىهاوي، زانت

  ىٞإها ال ؤجغصص بال ٖل
 
 .الٟىاص١ ٖاصة

  ا لىٟسخي بالخضًض:مخىظه   جمخمُذ 

 بل ل٣ض خلمذ بظل٪! ه٪ بهجلحزي،ؤؤ٢ؿم  ٦ضُث -

  ىاهٟجغ الٟت
 
 : بهٟا٢ت   اياخ٩

- 
 
 ل٣ض جىظهذ ؤهذ بالخضًض بليّ  ل٨ى٪ ٦ىذ الؿبب في هظا السلِ، ،مٗظعة

ت مٟتري   ا ؤجها لٛتي، عبما ألن اإلا٩ان م٨ضؽ بجىىص الجِل باإلهجلحًز
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٪ خت ُاوي، ٣ٞغعث ؤن ؤظاٍع ؤٖخظع ًٖ طل٪ ل٨ً ألامغ ٧ان  الجهاًت، ىالبًر

  ُ  ا في الخ٣ُ٣ت.مؿل

ُيُه طاجا الؼع٢ت الهاُٞت ومالمده قٗغه البجي الضا٦ ىعخذ ؤجُل٘ بل ً ٖو

 :ا ٖجي ؾإلخه بٟٓاْت  وعٚم   ألاوعوبُت،

- 
 
 ؟اماطا ج٩ىن بط

  ٗ  ا:٢ا٫ مؿخمخ

صعؾذ الخ٣ى١  .بً ألامحر الؿاب٤ ٖباؽ جُمىع ا ؤها ٖلي جُمىع،-

  ي الجضو  ي ل٨جي ال ؤع  بالؿىعبىن،
 
ٞال٣اهىن في الجهاًت ًُب٤  ،مجها خ٣ُ٣ت

صعاؾت الٟلؿٟت ل٨جي لم ؤمل٪ الهبر  رة  ؤعصث لٟت الًٟٗاء، ى٣ِٞ ٖل

 
 
ال  لى٣اقاث ال٩افي! جىا٫ في الىا٢٘ ما ٨ًُٟ٪ مً الٟلؿٟت بطا ؤههذ ٍَى

 ؤن ؾاعجغ ؾ٩ُىن هى ُٞلؿٝى الٗهغ ال٣اصم، ي وؤع  الخي الالجُجي هىا٥،

ٗ   هظا لى وبٌٗ  ؤن الًٟ  ي ؤع  ٢اصم. هظا ال٩ى٦ب لٗهغ   ىا ٖلب٣ُىا ظمُ

البكغ آلالٝ الؿىىاث  الىخُض الظي هخج ًٖ وظىصالٗلم اإلاغوى هما السحر 

ا الٗمل والًٟ ؤُُٖ٪ قٗب   ي ؾى  ىا ال ًدبجْهغ ألاعى،ؤُٖجي قٗب   ىٖل

 ما، يء  طل٪ الكٗب ًامً بصخ اظْٗل . ا صون مىٛهاث وهؼاٖاث و٢ال٢لؾُٗض  

  ً مىجىعة جخمخ٘ بما  ، ؾِخدى٫ بٗض ٖضة ؾىىاث لجماٖت  يءا ٧ان هظا الصخؤ

ل ب٣ُت الٗالم لئلًمان بما حٗخى٣ه البهاثم مً ٖىا يلض ص ومهىوؾت بخدٍى

  ُ  ب٣ُُي
 
بٗىر السالم بلى مهٟؿها  ت مظهلت مً خُاػتها للخ٤ اإلاُل٤، مدىلت

ت و٢اى   ٗا٢بها في الى٢ذ هٟؿه . للبكٍغ  ًضًجها َو

  جدىلُذ 
 
ت  لُىؾ٠ ٢اثال  : بسسٍغ

ً؟ؤلم ٨ًً هظا قبحه   ا،خؿى  -  ا بما ٢لخه ؤهذ بالخٝغ مىظ قهٍغ

بل ٧ان هى هٟؿه  ا،ألوي ال ؤظضه زاَئ   ٦المه، ي ً اإلاك٩لت في مدخى لم ج٨م

ضسم  بضا لي ٦برمُل   مبالٜ ٞحها، ا بظاجه بهىعة  مٗتز   ى٧ان الٟت اإلاك٩لت.

٧ان ظلىؾه بؿا٢ُه اإلاخ٣اَٗخحن ونىجه اإلاىٛم  ًبدض ٖما ًمؤل زىاثه،
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هابي ؤن جدخمل، بل ل٣ض هٟغث مً اللٛت  الىاز٤ ؤ٦ثر مما ًم٨ً أٖل

بضعاؾخه في باَعـ وع٣ٞخه  ىجباه لٟغوؿُت ل٨ثرة ما اؾخسضمها في ٦المه.ا

ُحن والٗضمُحن، وججغبخه إلاىاحي الخُاة التي لم ٨ًً  للمش٣ٟحن والكُٖى

ُ   لُٗٝغ بىظىصها لى لم ٌٗل بٟغوؿا، ا "لى ؤن بل اٖخبر هٟؿه ٞغوؿ

ًُ الا   ٣اؽ باإلاُى٫ والٗاَٟت"، عاح ًغسي ضخالت الخُاة الش٣اُٞتهخماء 

بحن الُب٣اث  ىبال٣اهغة وزلىها مً الخغا٥ اإلاخُىع والجهل اإلادؿُض خت

ًا . ال ؤًْ في عؤَي، ؤٖخ٣ض، ،ي ؤها ؤع  ا عاح ٌُٗض ٧لماث مشل:ا وج٨غاع  مغاع   الٗلُا.

ا بإهىا ل٣ض ٧ان مامى   ا بهىجه لهظه الضعظت،ا مٛغم  بدُاحي شسه   لم ؤَع ! بلهي

هظا شسو مشالي  ِ مً ٞمه،ع اإلادؿا٢مىدكىن باإلههاث لخ٨مخه والُض 

ٞلماطا ًبخلُىا ًىؾ٠ به  للسُب الخؼبُت وؤخاصًض الىىاصي والهالىهاث،

 
 
 لبالًا ال٣ضع؟ بياٞت

  ىا ٖل٧ان ال٤ًُ واضخ  
 
ؤعصث ؤن ؤنغر بىظهه  ،وظه ٧امل الغاث٤ ٖاصة

الظي ؾًُُٟه بلُىا  ما في طل٪ اإلاضعي؟ ي ماطا ًغ  في لىم ًىؾ٠... لُىًم بليّ 

هل ؾِؿخدب الؿالم والخب في الٗالم  ؤهه ابً ؤمحر جغ٧ي؟ له؟ و٦ىا مٟخ٣ضًً

ً   آلان بٗض ؤن ٢بلىا ؤخض ألاجغا٥ بُيىا؟  ا ب٣بلت  ٞلىخهاٞذ وه٣بل بًٗىا بٗ

ٞلىٗخظع له بالىُابت ًٖ قٗبىا ًٖ اإلاكاٖغ الؿِئت التي هدملها  م٣ضؾت،

ا٥ ؤن وظهه اإلاىؾىم بلىختي جىاظض هى ىالُامت الٗٓم. لٗكحرجه الغ٣ُ٢ت

 ؤلِؿذ هظه نٟٗت الكُُان لٛغوعي اإلاىخٟش؟ بٟٗل ًضي،

هخداع وال ؤؾدشجي مىا الا  ىا ٖلٖىضما ٦ىا مىق٨حن جمام   ،في جهاًت خضًشه

  ،اؤخض  
 
  ًٖ مهحر اللىخت التي يمىخه ٞحها،ازخهجي بال٨الم مدؿاثال

ا لٗضم ؤزحرة ًٖ ٖضم ا٦ترازه إلاىيٕى اللىخت الضًجي هٓغ   وؤَغبجي بمدايغة  

 ا َاإلاا جىاٞغث ٞحها قغوٍ الجما٫ الٟجي!الضًً ٖمىم   ي ىاٖه بجضو ا٢خ

ضم لخاقي بغ٦ب الخ٨ُٗبُت  وناعخجي بضهكخه مً َغاػ عؾمي الخ٣لُضي ٖو

الُت!  ؤو الؿٍغ
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، ا بدغط  ٧ان ًىؾ٠ مُغ٢  ىخت لبصىا نامخحن لض٣ُ٢ت   واضر ٖىضما اههٝغ

  ٗ يم طل٪  ىاظىا ٖلا وسجل اخخججإ٦ضها مً ابخٗاصه زم اهُل٣ىا ؤها و٧امل م

 البى١ الىداسخي الطسم بلُىا.

ٗ   ًىؾ٠،- ه٣ي الٛاًت ولِؿذ لضي  ا ؤوي ؤعخب بإي بوؿان  ؤهذ مخ٣ًُ َب

ًُ  ل٨ً هظا الصسو... ،ي اٖخباعاث ؤزغ   بهه 
َ
ٝ   ً هٟؿه ٦م٨ٟغ  مِّ ش ُلؿى  ٞو

ىان   ٗ   ٞو لخت،ٌٗخ٣ض خ٣   ا،م هل ؾدخم٨ً  ٠ُ٦ ؾيخٗامل مٗه؟ ا ؤهه ملهم ٞو

ض ٢ىله ؤو ٞٗله؟مً مغاظٗخه ُٞما   ًٍغ

هظا الُُٟلي ألاعؾخ٣غاَي الٛبي لً ًجلـ معي ، ؤها لً ؤ٧ىن بل٠ُ ٧امل-

 
 
 يمه بالخٟالث لً ؤخًغها بٗض الُىم، ىلى ؤنغعث ٖل ما، في م٩ان   زاهُت

 هظا عؤَي الجهاجي. ًم٨ى٪ ؤزظ اللىخاث وجىُٓمها بىٟؿ٪.

  ٗ لب مجي ؤن ؤصٖى ر اإلاىيٕى ٧إهه لم ٨ًٚحَّ  ا ألهىا مد٣حن،لم ٌٗترى َب ً َو

ُ   ٞحرظُيُا للخٟل ال٣اصم. ا وقٗغث بالسساء الكضًض هىا جبض٫ مؼاجي ٧ل

هبُت   ًخمل٨جي ٞاعجسُذ في م٣ٗضي بٗض جىجغ   زُبتي  ىوؤَلٗتهما ٖل ٖو

  الؿُٗضة.
 
   ؤوال ؤٖٝغ مً مجهما ٧ان ؤ٦ثر طهىال

 
ل٨ً صون  مً آلازغ، نضمت

 ٧ان ًىؾ٠ هى ألاؾٗض. ق٪  

*** 

جل٪ الهٟغة في البكغة  ؤن هىا٥ مهِبت. لىظهه ؤصع٦ُذ بمجغص عئٍتي 

الكٗغ اإلاكٗض وألاهٟاؽ اإلاًُغبت والخغ٧اث ٚحر  والاخمغاع في الُٗىحن،

ٖ   ىؤزظ ًخمصخ اإلادؿ٣ت، ت مؿغ ـ   ا ٧إؾض  بالٛٞغ وظه  ىهٓغة ٖل ىزم ؤل٣ خبِ

  ىٖلي جُمىع اإلاىيٕى ٖل
 
 ٦خٟي ًىخىا الخبِب باللىخت ٞطخ٪ ضخ٨ت

 
 
غة   مٍغ

 
 ا.جل٪ الطخ٨ت التي حؿب٤ الب٩اء صاثم   ،مى٨ؿغة

، ًبضو ؤوي، آعام- ؤٖٝغ آلان إلااطا لم ٌُٗجي ؤبي  هظا الضواء  ؤؾإث الخهٝغ

ض ؤن ًخ٨غع ما ًدضر لي آلان ال، مً ٢بل جتر٦جي ؤجىاوله  ال هل جٟهمجي؟، ؤٍع

 ماطا ؾُدضر لي؟ ؾإظً ؤو ؤمىث... ا،مجضص  
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ت، ا،ٗ  هٟ ويٗذ عؤؾه جدذ اإلاُاه ل٨ً طل٪ لم ًجِض  غاى ٢ٍى البض  ٧اهذ ألٖا

الٟغاف وعاح  ىج٩ىم ٖل ج٣ُإ، عاح ًغجج٠، ؤهه جىاو٫ ؤ٦ثر مً واخض مشلي.

 ٧ان ؤلمي وزىفي ٖلُه ًمؿ٩اهجي ًٖ الخهٝغ بك٩ل   ا بي،ًئن مؿدىجض  

ى٨ك٠ ؾغه، ىال ًغاه ؤبىاه ٖل ىلي خت ىل٣ض ؤح مُٟض. ٠ُ٦  جل٪ الهىعة ٍو

 َغؤ ببا ؤؾاٖضه صون ؤن ؤٞطر ؤمغه؟
 
لى ٧ان مجغص  ىخت اؾم ٧امل! لي ٞجإة

  َالب  
 
٣ت  ما إلاؿاٖضجه. اؤو شسه   بالُب ٞالبض ؤهه ٌٗٝغ ٍَغ

ب مً البِذ خُض اجهلذ بغ٢م ٧امل، ىاإلا٣ه ىزغظذ بل ؤزبرجه  ال٣ٍغ

ه باألمغ، بازخهاع   ض بٖالم ؤبٍى ؾإلجي ًٖ  ؤن ًىؾ٠ مٍغٌ وؤهه ال ًٍغ

غاى التي ٌك٩ى مجها ٞكغختها له، لحها ؤهه في الٛالب ٢ض جىاو٫ وػصث ٖ ألٖا

٤ السُإ و٢ض ًدخاط للخسلو مىه. صواء   بلى ؤزبروي ؤهه ؾُدخاط للخىظه  بٍُغ

 ولً ًم٨ً مؿاٖضجه بالبِذ. ىإلاؿدكٟ

ب   ؤؾٟل البِذ، وؤها ؤعظى ال٣ضع في ٧ل  ىا ٢مذ بدمله مً الؿُذ بلج٣ٍغ

ما ونلذ ٖىض. ٞإبىه ال ًؼا٫ بالهُضلُت ؤهىف الباب، زُىة ؤال جٟخذ ؤمه ؤو

آحي بؿُاعة ؤظغة ؤو  ىٖخبت البِذ خت ىؤظلؿخه ٖل لكإع بٗض صهغ  بلى ا

 ىال٣بُي خُض ٢ابلىا ٧امل ٖل ىإلاؿدكٟبلى اجٟا١ ؤزظجه و٧اال خىُىع،

 الباب.

 
 
ًىؾ٠  ى٧ان ال٣ل٤ ٖل  وزُحر الكإن ٦ما لم ؤعه مً ٢بل،٧ان ٧امل ٞاٖال

 
 
ٗ  هخمام ا للًٛب والا ا بًاه جهب  ًظهب بغناهخه جاع٧ ؾمٗخه ًخمخم لىٟؿه  ا.م

 
 
 :٢اثال

 لى ؤنابه ؾىء ؾخمىث.-

ب في ؤن حٗٝغ هي قِئ   باٚخخجي نىعة وظهها لخمؤل مسُلتي، ا ًٖ لم ٨ًً لحٚر

 هل ؾُسبرها ٧امل؟ هظا،

 ىٖل ي خالخه بالجهاًت ٢غعها ؤهه لً ٣ًى  ىٖىضما اؾخُاٖىا الؿُُغة ٖل

 ألا٢ل. ىٖل اإلاٛاصعة ٢بل ًىم  
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- ْٕ ٚظاجي  مً حؿمم   ىلبِذ ألزبر والضًه ؤهه ٖاوبلى اؾإٖىص  هظا ألامغ لي، ص

ؤزبره  هال ق٨غث الُبِب ٖجي؟ الٗغباث. يٞاؾض مً بخض بٗض جىاو٫ َٗام  

 ال ًسُئ ؤمامهما. ىبال٣هت اإلاٟتريت خت

 غاهُم لً ٣ًى٫ قِئ  ببص٦خىع -
 
ض ؤن  لُىؾ٠، ا ولً ٌؿبب مك٩لت ل٨جي ؤٍع

 هى بالًبِ وما مهضعه؟ واء وما٠ُ٦ جىاو٫ ًىؾ٠ طل٪ الض ؤٖٝغ ًا آعام،

ض الكغح اإلااظل. جىهلذ ٧اهذ هظه آزغ مكا٦لي آلان،  مىه بٖى

بضا ٧إهه ٣ٞض زمؿت ٦ُلىظغاماث مً  ٧امل. لبِذ بٗض ًىم  بلى اٖاص ًىؾ٠ 

 الىػن 
 
  صٞٗت

 
خه ؤصًغ له الجغاماٞىن والغاصًى وؤ٢غؤ له واخضة ،ظلؿذ بٛٞغ

مُٗىت  وفي لخٓت   الخه الىٟؿُت.ؤقٗاع عامبى ٢بل ؤن ؤظضها ٚحر مىاؾبت لخ

 ا:و٢ا٫ خاؾم   هٓغ لي بدضة  

- 
 
٦ىذ ؤزاٝ الٟكل ل٨ً  لى عؾبذ، ىختي ؤزغ  لً ؤجىاو٫ جل٪ ألا٢غام مغة

 هي هىا٥... ها آعام.ًا  زظها وجسلو مجها .اعٖب  و ا خٟغة اإلاىث ؤ٦ثر ؾىاص  

ً   .ىؤؾٟل بُاهت ٖلبت اإلاىؾ٣ُ ب في ججغبت م ا،جسلو مما لضً٪ ؤً ا لً جٚغ

 خضر لي.

 ا،هىا٥ مً ًجابهىن اإلاىث في الصخغاء بُٗض   ل٨ىه ال ٌٗٝغ ؤوي ٞٗلذ،

هم اإلاٛل٣ت. ؤزظث ألا٢غام  وهىا٥ مً ٌؿخدًغوهه بإهٟؿهم في ٚٞغ

 ألجلٟها ل٨جي لم ؤٞٗل.!

*** 

 ىمىظ لُلت اإلاؿدكٟ مٍغب نٗب ؤلازباث في ٧امل. ر  ًغاوصوي بخؿاؽ بخٛحَّ 

 ػا٫ مهظب   ال ه ٢بلها.عؾمي لم ٌٗخض وهى ٌٗاملجي بك٩ل  
 
ا ل٨ىه ًخهٝغ ا هاصث

 ؟ي بماطا ٨ًٟغ ًا جغ  الظي خضر؟ ما ال ٣ًخطخي الهضا٢ت. ٧إهىا ػمالء في ٖمل  

*** 

اًت ػوظخه،بلى ا طهبُذ  اى بٖغ ٣ُ   لخٟل اإلا٣ام ب٣هغ ممضوح ٍع ا طهبذ ٞع

٤ "ؤنىاث"لٟحرظُيُا ؤ٦ثر مجي ًٖى   ٧اهذ هظه  ٦ما ؤؾماه ًىؾ٠.  ا بٍٟغ
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ًُ  ىولهي اإلاغة ألا  ل٨ً  مجخم٘ ال٣هىع، ىٞحها ظمٗىا الهٛحر بل ىضعالتي 

 
 
ا م٘ الىؾِ ألاعؾخ٣غاَي وآصابه مما خضا بي جمام   ٞحرظُيُا بضث مخألٟت

ؤي ٞئاث املجخم٘ ؤلاهجلحزي  ىبل للخ٨ٟحر ُٞما لم ًسُغ ببالي ٢ِ مً ٢بل،

عازت هل ؤبىاها ٖاَالن بالى  الؼواط مجها؟ ىجيخمي جل٪ الٟخاة التي ؤوق٪ ٖل

جل٪ ألاؾئلت  ىلم ج٨ً خاظتي لئلظابت ٖل ؤم مً الُب٣اث التي حٗمل لخإ٧ل؟

 
 
ً ظىاعها والا  ىلظل٪ ا٦خُٟذ بالجلىؽ بل للٛاًت، ملخت ؾخمخإ م٘ آلازٍغ

ٝؼ ًىؾ٠ و٢ض جسلله بل٣اء ٧امل للكٗغ بالٟغوؿُت والٗغبُت  بٛىاء ٖو

ت، ما٫ وألالم قٗغ ًٖ الخب والُبُٗت والهضا٢ت واإلاشل والج وؤلاهجلحًز

لُُٟت مً اإلاخٗت السالهت جلٟجي وإًاها  قٗغث بسخابت   وؤلاًمان والىظض!

 ًُ ًضي ٧لما اهخٌٟ ٢لبها م٘  ى٧اهذ جًِٛ ٖل ٣ضم ٧ان مً ؤظلىا،٧إن ٧ل ما 

ا ٦ما لم ؤ٦ً في خُاحي ال٣هحرة ال٣ٟحرة و٦ىذ ؾُٗض   ،ىإلاىؾ٣ُ ؤو َغَب  ٚىاء  

، ٧ان لضًىا في جل٪ الؿاٖت ٧ل شخ ٧لها، البكغ ظاهضًً  ى٧ل ما ٌؿعيء 

 هدضاع!بضؤ الا  ،ٖىضما ونلىا للظعوة الظل٪ جدضًض   ٧املت، إلخغاػه في خُىاث  

م٩ان ل٠٣ُ بجىاع ًىؾ٠ زل٠ البُاهى، ٦ب٣ٗت   اهبش٤ ٖلي جُمىع مً ال

  لىن  
 
 مىتهُت بالٟٗل ٞإٞؿضها! لىخت   ىا ٖلجم عمحها ظؼاٞ

  ىؤل٣
 
ً  الجالؿحن بالٗغبُت وؤلا  ىمؿغخُت ٖل جدُت ت والٟغوؿُت مدخظ ا هجلحًز

ُ  قٗغ   ىوعاح ًل٣ ب٩امل، ا ٢بل ؤن جمشُلي مٟخٗل جمام   ا بإؾلىب  ا ٞغوؿ

كٕغ في الٗٝؼ والٛىاء.بلى اًجلـ    ىٚج لبُاهى َو
 
٧ان ال بإؽ  ،بالٟغوؿُت ؤوال

 
 
مسخل٠  ا وم٣ام  مٛاًغة جمام   ىجدى٫ ٞجإة إلاىؾ٣ُ .ابه لى اٖخبرجه مبخضث

  ،ملت  ؤؾخُُ٘ جمُحزه مً ؤو٫ ظ
 
  ٧ان ٌٛجي ؤٚىُت

 
 ! ؤعمىُت

ض الا  لم ؤؾخُ٘ الب٣اء هىا٥، ُٞلبذ مجي  ،ههغاٝؤزبرث ٞحرظُيُا ؤوي ؤٍع

ىت باألهىاع  جدحي ناخبت الخٟل. ىالتًرض خت و٢ٟذ ؤهخٓغها في الخض٣ًت اإلاٍؼ

ُ   ،اإلالىهت  .ىا هدىي ًدض السُٞغؤًذ ٧امل آج

 .ال صاعي لخطسُم ألامغ إلااطا حٛاصع آلان؟ آعام ،-
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 هل ٦ىذ حٗلم ؤهه ٢اصم اللُلت؟-

جب  ل٨جي لً ؤوسخب ألهجي ال ؤؾخلُٟه،، ال- ٢ض ج٩ىن لُىؾ٠ وظهت هٓغ ٍو

 ؤن  هدترمها.

ال  ل٨ىه ببؿاَت ؤ٣ٖض مً ٢ضعاحي. ؤها ؤٞهم بالًبِ ما ًغومه ًىؾ٠،-

ُما ًخٗل٤  هظا، ىؤها اإلاشا٫ الؿاَ٘ ٖل ا،ؤن ٩ًىن ٢ضٌؿ   ًٟترى ب٩ل ٞىان   ٞو

 بظل٪ الصسو ا
ُ
في هظه  ؾخلُاٝ،ٖضم الا  ى٣ًخهغ ٖل ضعي ٞاألمغ الإلا

 اللخٓت ؤم٣خه ٦ما ؤم٣ذ ؾاللخه مً الؿٟاخحن بإ٦ملها.

بَالت  ى٧ان ًخداشخ ا ه٨ظا؟إلااطا بضا مظهب   بِىما ؤههي ظملتي خًغ ًىؾ٠،

 ٚحر ما ًىحي به نىجه زابذ الجىان ىمباقغة ٖل الىٓغ بليّ 

ألاٞٗا٫ الهبُاهُت اإلاًاصة  ْىيخ٪ ؤ٢لٗذ ًٖ هظه ماطا ب٪ ًا آعام؟-

 للمى٤ُ.

لم ٨ًً طل٪ مً  ل٣ض بضؤ بالهجىم لًُٗجي بساهت الضٞإ، لم ؤنض١ ؤطوي،

 ا!ا ؤٖضه مؿب٣  لظل٪ بضا ٧إهه ًمشل صوع   قُمه ٢ِ،

  ْىيخ٪ حٗٝغ ؤوي ال ؤ٦ترر باإلاغة للمى٤ُ...-
 
ب٣لبه ال٨بحر  ،ٞهى ٌؿخُُ٘ ابط

اظإة التي ًجب ؤن جلجم لؿاوي هظه هي اإلاٟ الٛىاء باألعمىُت، ،اإلاغه٠

طل٪ الؿمج  ل٨ً هظا لً ًدضر. وججٗلجي ؤهدجي ؤمام بٗض هٓغ٥ الٗب٣غي،

  ظغْب . ؤهذ حٗٝغ هظا الٛبي بالضازل ًدمل صماءهم،
 
ًٖ عؤًه  ؤن حؿإله مغة

 ، بما خضر لىا
ْ
لى  بالٗاع، خ٣ُ٣ي ؤو بخؿاؽ   في ُٖيُه ًٖ ؤؾ٠   ابدض

ما  ىل٨ى٪ لً ججضهما،ؤ٢صخ، ى٢ٟيوظضتهما ؤٖض٥ ؤن ؤُٖض الخ٨ٟحر في م

ٚحر مدببت  ي ًخلسو في بٌٗ ال٤ًُ مً ط٦غ  ًدمله ؤمشاله مً قٗىع  

وهمُت  ال جداو٫ زضاعي بازخال١ ؤؾباب  . لهىعجه الظهىُت ًٖ هٟؿه يءحسخ

 ىال ؾبب لضي خت بله٪ هٟؿه َالب بالٗضالت  اإلاُل٣ت م٘ الخب،، للٟٛغان

ٞلُدمل  ؾإؾامده وؤٖخبره ؤدي.صٖه ٨ًٟغ ًٖ طهب آباثه و  ال ؤٞٗل ٦ظل٪،
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حن ملجغص ؤنَّ ، نلُبه هى آلازغ مشلما ٞٗل قٗبىا  ل٨ىىا لً ههبذ مدؿاٍو

جَّ ىّ ُم ُؾ   بلٛخىا. ىه ح٠ُٗ ٚو

ٟ   و٢ُٟذ  ٧ان ًخى٢٘  وو٢ٟا ٦الهما ؤمامي نامخحن. ،ا بالخى٤هىا٥ مغجج

، ٢لخه، بالًبِ ما  :ؤقاع لي بُضه ؤن ؤههٝغ و٢ا٫ بهضوء   ٧ان ٌٗٝغ

 ؾإل٣ا٥ ُٞما بٗض بالبِذ. اطهب، ا،مام  ؤهذ خغ ج-

ل٨جها ؤصع٦ذ مً  ؤجذ ٞحرظُيُا وهى ًخ٩لم ولم جٟهم ما ٣ًىله بالٗغبُت،

 وظىهىا اإلا٨ٟهغة ؤن هىا٥ زُب ما.

 ٟٞٗلذ الشاهُت. ا،ا ؤو ؤعؾم قِئ  بٗض ٖىصحي ؤعصث ؤن ؤخُم قِئ  

*** 

  ًىؾ٠ ًخجىب ل٣اجي.
 
ىا ًسبروي ؤن وكاَ ،م٘ الساصمت ؤعؾل لي وع٢ت

 لخبضًضه. مخداهاث ألهه و٧امل لً ًمل٩ا ؤي و٢ذ  جهاًت الا  ىا ختؾِخى٠٢ ما٢خ  

 .خاولذ عؾم ٞحرظُيُا مً الظا٦غة ولم ؤهجر

*** 

 لصخغاء الخضوصًت.بلى اؾُٗىص بٗضها  ،ألًام   ظاػة  ؤٖاص ق٤ُ٣ ٞحرظُيُا في 

  ىفي مله مٗه٢ابلخجي 
 
ُه ٖىه بةزالم لُلي قهحر عاٚبت حن بحن الخ. في التٞر

ا ٧ان مؿغوع   ٦ما جٟٗل معي، ٦خٟه ؤو وظهه بل٠ُ   ى٧اهذ جغبذ ٖل زغوآلا 

ا ل٨ىه لم ًمل٪ صٞ٘ الىظىم وال٩أبت ًٖ هٟؿه ٧لما جسُل ٖىصجه لغئٍتها ؤزحر  

 اإلاغج٣بت لجبهت ال٣خا٫.

٘   ؤن جخسُلي... ال ًم٨ىِ٪ -  لم ؤ٦ً ؤجهىع ؤن ٧ل هظه الغما٫ ٢ض جىظض بمى٢

بجها  آزغ في ألا٤ٞ، يءشخ ؤنٟغ خاع١ وال ِ بدغ  وؾ في ؾُٟىت   ٧إهِ٪  واخض!

حر   ؾخدمام،جىظض هىا٥ مُاه ٧اُٞت لال  وال. بجؿض٥ِ  جلخه٤ ب٩ل قٗغة   ا جٞى

ل٣ض ا٢ترح ٖلُىا طل٪  للمُاه ًهى٘ البٌٗ الكاي بمُاه ؾل٤ البٌُ!

ُ   الُبِب املجىىن ؤن هجغي ٖملُت زخان لتهاباث الىاظمت ًٖ ا لالجداق

في الٟترة ألازحرة هىا٥ ظىىص ! بهه جخُم! ظُجي ؤوه ا...ظع  ٖ... صزى٫ الغما٫ في
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ل٣ض خاو٫  نض عومُل...ؤال جهض٢حن؟ ىا مً ٢ضعجىا ٖلويباٍ هغبىا ًإؾ  

ا في لضلخا آمى  بلى ا٢ض ٩ًىن الهغوب  ال٣اصة به٩اع ألامغ ل٨ً مً ًسضٖىن؟

  البضاًت ل٨ً ؤي شسو  
 
ُاوي ؾ٩ُىن ملخْى لخ٣اٍ في جل٪ ا وؾهل الابٍغ

حن.الخ٣ ت وبحن الٟالخحن اإلاهٍغ . ؤوي ٢لذ هظا ، اوسخىؤها آؾ٠ ى٫ اإلا٨كٞى

ىوي ؤم جىعاحي؟  هل اؾم آعام هظا ٖٞغ

ؾخجض ظيؿُاث ٖضًضة هىا  ا.مؿتر ؾ٩ىث ولؿذ مهغٍ  ًا ها ؤعمجي ؤ-

 ا.مشل٪ جمام   بسالٝ ألاعمً،

 وحؿخمخ٘ بى٢خ٪، يخاو٫ ؤن حؿترد بُتر،ًا ج٨ٟغ آلان بما جغ٦خه زلٟ٪  ال-

ىا، ى٪ ُٞما بٗض ٖلؾإَلٗ ا وبُدىا ؾلُم لم جمام   هما بسحر   زُاباث ؤبٍى

 
ُ
 سضف به هاٞظة واخضة.ج

ؤن ْهغث الغا٢هت  ىٚامًت بل بهمهماث   ي ا ال ًجُب ؤزخه ؾى ْل مهمىم  

  ىٖل
 
ا وظاهت ؤبض   ي لً ؤع  واهخمام، وعاح ًخابٗها بتر٦حز   اإلاؿغح ٞابخهج ٞجإة

ل٨ىجي لً ؤه٨غ ما له  ثغ الٟىىن،الغؤي ال٣اثل بإن الغ٢و الكغقي ًٞ ٦ؿا

ألاعجر باليؿبت للجىىص  ىالخٟائ٫ ؤو مسضع ٖل ىجغوٍخي وباٖض ٖل مً صوع  

 .مجهاؤو الٗاثضًً  ى اإلاٗاع٥الظاهبحن بل

ض الخملو مً ؤزخه والخجى٫ بمٟغصه،٧ان واضخ   عبما  ا في جهاًت اللُلت ؤهه ًٍغ

ذ با٢تراح ًظهب خُض الٗاهغاث ب٩لىث بُ٪، ق٣تها بلى بٖاصتها  لظل٪ جبٖر

ا٢ه، اه٣جي ممخى  وا٤ٞ ٞىع   بِىما ًظهب هى لل٣اء ٞع  ا بًاي بل٣اء  ا واٖض  ا ٖو

 وخضجه.بلى آزغ ٢بل ٖىصجه 

  ؤزظْث 
 
ٞإ٦ضث لها ؤوي  بًاها بإزغ الخغب، حٗخظع ًٖ ٚغابت ؤَىاع ؤزحها مٗللت

 اا هٓغ  ووؾُم ظض   ا،وؤهه قاب ٍْغ٠ خ٣   ،مً ؤي هىٕ   لم ؤظض به ؤي ٚغابت  

 ألهه ٌكبهها.

خإلم  لم ؤجى٢٘ ؤن ؤقٗغ بهظه الىخضة في وظىصه!- ظؼء مجي ٌك٤ٟ ٖلُه ٍو

ض ؤن ًهُذ به: لهٗىبت ما ًمغ به،   وظؼء آزغ خاه٤  ًٍغ
 
 جمال٪ هٟؿ٪ ٢لُال
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ل٨ىه ي. ؤزغ  هظا الجخُم الظي جخدضر ٖىه بهىع   ،البالص ٧لها جمغ ٖبر

م ٧ل شخ ىمجغص ٞت ِ   جىضُلم ٨ًً ل ؤلِـ ٦ظل٪ آعام؟ ،يءٚع لىال  ٦ًاب

 ٧ل خا٫. ىنالث ؤبي ٖل

 ما ؤنابِ٪  ؤوؿِِذ  مـ ؾ٩ىث، ال جخى٢عي مً الجمُ٘ ؤن ٩ًىهىا بهالبخِ٪ -

ُاص مً اجهُاع    ؟٢بُل ألٖا

ض الب٣اء مٗ٪ اللُلت. آعام.ًا  ؤهذ مد٤ ٦م ؤها ٚبُت ومخذجغة ال٣لب!-  ؤٍع

 معي. وب٣ُْذ 

ت ؤؾٗضها طل٪ ؤ٦ثر مما جى٢ٗذ، بي ؤعؾمها. جٟاظإْث  . ل٨جي لم ؤعؾمها ٖاٍع

، مٗخمت بال٩امل ووظهها هى ب٣ٗت الًىء بها ،٧اهذ اللىخت ٦ما ؤعاها بظهجي

 لظل٪ ٧ل ما ع٦ؼث ٖلُه هى الىظه.

 . ز٣ي بي.ؾخعجبِ٪ -

ٞإها بالٟٗل لم  ؤزبرتها هه٠ الخ٣ُ٣ت، ؾإلخجي ًٖ لىخت الهلب الىا٢هت.

 لذ ازٟاءه.وهىا ؤصع٦ذ وخضها الىه٠ الظي خاو  ا ألعؾمه،ؤظض مؿُد  

اى؟ ىؤلِـ ًىخىا اإلاغؾىم هظا هى طل٪ الىبُل الظي ٚج-  في خٟل ماعي ٍع

ُاوي؟  ٠ُ٦ ؤزبرججي مً ٢بل ؤهه بٍغ

 ٠ُ٦ عؾمذ ؤخضهم صون ؤن ؤٖٝغ شسهِخه؟! ا.ا خ٣  ٧ان الكغح ٖؿحر  

 :مً الىا٢٘ ا٦خُٟذ بإ٢ل ٢ضع   وإلااطا ٞغعث مً الخٟل ٖىض ْهىعه؟

حي ٖىضما عؾمخه..-  ،ا وؤها مىدل  ًم٨ىجي ؤن ؤعؾم ؤخُاه   ،وٗم .لم ؤ٦ً في ٖو

 يء  زم وؿِذ ٧ل شخ الشمالت... ىٖىضما ٢ابلخه وقغبذ خت ا بباع  ٦ىذ ؾاهغ  

 بمجغص بٞا٢تي.

 
 
  بضث ممخًٗت

 
ماطا لى  مً ٖضم الىعي،  مً ٨ٞغة الغؾم في خالت  ٢لُال

 
 
م املجضلُت بط ذ مً هي مٍغ  ؟اٖٞغ

*** 
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اعجه.   ضوي مشلما اٞخ٣ضجه.البض ؤهه اٞخ٣ لم ؤ٦ً ؤجى٢٘ ٍػ
 
ا ق٩ا ؤهه مغه٤ بعها٢

وؤن ؤخض  ٧اهله بٟٗل الخإظُل، ىا مً اإلاظا٦غة التي جغا٦مذ ٖلظم  

ٟ   ،ؤنض٢اثه ُ   اؤْىه مْى لى لم  ىوؤهه ًخمج جم ه٣له للٗمل بالضلخا، ا،خ٩ىم

لؿبب الخ٣ُ٣ي بلى اا زم جُغ١ ؤزحر   ؤ٦ً ٢ض جسلهذ مً ألا٢غام ٧لها!

ب بكضة    في الخضًض ٖىه. ملجُئه والظي ًٚغ

ؤبىها  آعام. ًا ؤن ؤ٣ٞض ٣ٖلي ىؤوق٪ ٖل ٧املت، هُالهت مىظ ٖكغة ؤًام   لم ؤَع -

ؾإظً لى  جهاًت امخداهاحي ؤها و٧امل. ىو٠٢ الضعوؽ خت ى٣ٖض عؤًه ٖل

وال ؤؾخُُ٘ ، َلب عئٍتها مً ٧امل ىال ؤظغئ ٖل اهخٓغث ٧ل هظا الى٢ذ.

ؤ٢غؤ ُٞه ٢بل الىىم  صٞترها، ي ؾى ال ؤمل٪  اإلاٛامغة باهخٓاعها ٢غب البِذ.

 ماطا ؤٞٗل؟ ٦ما ٣ًغؤ ؤبي ال٨خاب اإلا٣ضؽ،

يخٓغها لحر بلى ؤزبرجه ؤن ًظهب   ،بن ٧اهذ حؿحر بٛحر صخبت   ي مضعؾتها  ٍو

 
 
 وؾإلجي: حٛحر وظهه بٛخت

ؤمها ج٨غه الًٟ وجصجل مً هىاًت  هل جًٓ ؤن ؤمها ٢ض جماو٘ في ػواجي مجها؟-

ٞهل  ا بما ٨ًٟي!حٗخبروي مهغٍ   ما ؤجها ٢ض ال٦، ػوظها ٦ما ٞهمذ مً ٧امل

٣ي؟  آلان! ىؤها لم ؤ٢ابلها خت ؾخ٩ىن حجغ ٖثرة بٍُغ

 
 
 : مً اٞترايه ا بهض١  هٓغث له مىضهك

- 
 
ً٪ امغئ الؿبب الىخُض الظي ٢ض  ؟!بإي نىعة   ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن ًٞغ

ً٪ ؤمها مً ؤظله هى ؤن ج٣٘ هي بدب٪ ًا ًىؾ٠ ما ؤن جغا٥  .جٞغ

 .ضخ٪ وصمٗذ ُٖىاه

ٗ   ي...اؤبى  ي ؾى  آعام... ًا ا ًدبجي مشل٪ال ؤٖخ٣ض ؤن ؤخض   - ال ، ًابلهي ا.وهي َب

ٔ   ما يؤنض١ مض وم٘ طل٪ ال ! هُالهت !هُالهت! آه ًا هُالهت .لضي مً خ

ت  ٠ُ٦ لصسو   ؤٞهم، الخ٣ض  ىا ٖلآعام ؤن ٩ًىن ٢اصع  ًا بغ٢خ٪  اإلاَٟغ

ضم اإلاٟٛغة ؟  ٖو

 ىؾ٠.ً ًا هُغ١ هظا الباب آلان صٖىا ال-
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 ما عؤً٪ في ظلؿاث اؾخدًاع اإلاالث٨ت؟ ا،خؿى  -

 حٗىُه جل٪ ال٩لماث. ما ٖما ٣ًهضه وال لم ج٨ً لضي ؤي ٨ٞغة  

ؾإجٓاهغ بمكاَغج٪  هل هىا٥ مالث٨ت لىداو٫ اؾخدًاعها؟ آؾ٠...-

ا مً مً الُحن ؤن ٌؿخضعي ٧اثى   ٠ُ٦ ًم٨ً ملسلى١  ، بًماه٪ الُٟىلي البهُج

 هىع؟

داوالج٪ اإلاؿخمُخت العجضاء زىب الخضاسي الظي ال ال ؤنض١ باإلاىاؾبت م-

، ًامً بصخ ج٨ٟغ  ٞلماطا ال، جي اإلاال٥ الخاعؽ الخ٣ُ٣يبها ٦ىذ ج٣ى٫ صاثم  يء 

في خُىاجىا ٦ىا  ٦م مً ٖىن  . ا ٦ما ؤعؾل٪ ليجمام   ؤن هللا هى مً ؤعؾلجي ل٪؟

إؾ  لىجً ٦مض   ألا٢ل صون ؤن  ىحك٨غ مً ؤظل هظا ٖل إلااطا ال ا صوهه؟ا ٍو

 ًٖ ًٚب٪ اإلا٣ضؽ؟ ىخسلج

 ؤعصث ؤن ؤ٧ىن مامى   واضر، ؤعصث ؤن ؤٖاه٣ه صون ؾبب  
 
 في جل٪ ا ٞٗال

ده  ٖضث للؿاا٫ ألانلي: ل٨ً ألامغ لِـ بخل٪ الؿهىلت.، اللخٓت ألٍع

 هي ظلؿاث اؾخدًاع اإلاالث٨ت؟ ما-

٦ىذ ؤُٖض له الٗىص طاث لُلت بٗض ؤن ، والض ٧امل هى مً جدضر بكإجها-

 بكٍغؾإلجي بن ٦ىذ ؤوص الظهاب مٗه  إلاجز٫،اا ُخه مٛاصع  جضعبذ ٖلُه ٞال٢

ىضما ؾإلخه ؤًً ؾُظهب ٢ا٫ بالخٝغ ؤال ؤزبر ٧امل ُٞما بٗض! "ظلؿت  ٖو

جدضر ًٖ  ٢ِ. لم جسُغ لي ببا٫   ل٣ض ج٩لم في ؤمىع   اؾخدًاع مالث٨ت".

٦ما  ،هىا٥. ال٣ىة السُٟت ال٩امىت في اإلاؼامحر وخغوٞها وؤع٢ام هظه الخغوٝ

زانت  لسضمت اإلاؼامحرو ًم٨ً لئلوؿان باجبإ حٗلُماث   مُٗىىن الث٨ت م ٢ا٫،

ال  مُٗىت! ألصاء مهمت   ٢ضًمت اؾخضٖاء اإلاال٥ املسخو ب٩ل مؼمىع   في ٦خب  

  ٝ غة زى  ي لم ؤٖٝغ ما ؤ٢ىله له ؾى  ٖابغة مغث بجؿضي، ؤزُٟ٪ ؤن ٢كٍٗغ

ب بكضة في خًىع هظه الجلؿاث بال ؤن جإزغي ؤ٦ثر مً هظا  لم ؤهجي ؤٚع

ضوي بخضبحر ظلؿت   ا.ٌٗض مم٨ى    زهُه   ٖٞى
 
 ا،ا مً ؤظلي ٖىضما ؤ٧ىن مخٟٚغ

ض َلبه مً اإلاال٥ الظي ؾُدًغ! لب مجي ؤن ؤؾخٗض بالخ٨ٟحر ُٞما ؤٍع  بل َو
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  اهتهُذ زم ؤعصٝ: ىاهخٓغ خت لم ًٌٛب ٖىضما ضخ٨ذ،

هل ؤطهب مً باب  ا؟طل٪ الٗغى مجضص   ماطا ؤ٢ى٫ له لى ٖغى ٖليّ -

ٟ  الخ٤  الٟغظت؟ ؤصعي ٠ُ٦ ًجض مً  ال ا مً ال٨ٟغة،ؤوي ال ؤػا٫ زاث

٣ًخدمىن جل٪ املجاهل الصجاٖت ال٩اُٞت لظل٪،بما ؤجها ز٣ت جامت في ٢ضعاتهم 

لمهم...  ٖو

آؾ٠ ل٨ً ما ج٣ىله ال ًىن٠  وإما ؤجها ز٣ت جامت في ٚباء مً ًسضٖىهه!-

وهىا٥  لى ؤن اإلاالث٨ت بخٟاهت الكإن هظه ؟وؤي ٖلم   ؤي ٢ضعاث   آزغ. يء  بصخ

 ؤو قٟغة للخد٨م بهم ل٩اهىا ؤ٢غب لججي اإلاهباح مجهم لسضام هللا. ٧لمت ؾغ  

 
 
٣ى٫:قغص ًىؾ٠ ٢لُال   ٢بل ؤن ًبدؿم ٍو

لب ؤن ؤنبذ... جسُل ٣ِٞ ؤن ألامغ خ٣ُ٣ي،- ؤن ًخظ٦غوي  اإلالهم ... ٦ىذ أَل

ش ٦ٟاظجر الكغ١ ومىحؿاعث اإلاهغي.  الخاٍع

  ا:ت ٞحرظُيُا ٞهخ٠ مخدمؿ  ؤزىاء ٦المه ٧ان ٢ض هٕؼ الُٛاء ًٖ لىخ

 هل نض٢خجي آلان؟ هظا ما ٦ىذ ؤ٢هضه ٖىضما ؤزبرج٪ ؤه٪ بداظت للخب.-

خىاثِ  ى٦ىذ عؾمذ وظه هُالهت ٖل لُخجي ؤعؾم، ،آعامًا ٦م ؤهذ مدّٓى 

تي ألاعبٗت.  ٚٞغ

ؤعه٣جي جخاب٘ مىظاث مؼاظه املسخلٟت صون  ،زم الخٟذ لي وخض١ بي بخىجغ  

 ؤن حؿمٗه الهىعة: ىًسصخ ا ٧إهه٢ا٫ هامؿ   ٞىانل،

 ؤجٟه؟ ؤعوٕ؟ ٦ما ٦ىذ جخسُله؟ آعام؟ ًا ٠ُ٦ هى ألامغ-

 ٧ان نضعه ٌٗلى وحهبِ مٗبَّ 
 
٤   ،خاعة بإهٟاؽ   إ نٛحر  وإلاٗان ُٖيُه ٌصخي بدٍغ

مً الؿاا٫ ل٨ىه لم  لىهلت   ؤٖخ٣ض ؤهه زجل .آزظ في الىمى م٘ ٧ل قه٤ُ  

  ًمل٪ ؤلاعاصة لسخبه،
 
،ؤعاص ٞٗال الظي ؤزغه ٧ل هظا  ل٨ً ما  ؤن ٌٗٝغ

 الى٢ذ؟

خضر معي لم  ... ألن ما٦ىذ ؤوص ؤن حؿإلجي ألهجي ؤعصث البىح ألخض  ، اخؿى  -

ً٨ً...   ً  ما؛ ل٨ً ُٞما ًسهجي هىا٥ مغخلخان، عبما ًًٓ الجمُ٘ هظا ا،ٖاص

t.me/qurssan



240 
 

ت ما ٢بل وما بٗض. ا خحن ٦ىذ ؤجىاو٫ ظؿضها ٧الُٗام مىجظب  ، ٢بل اإلاٗٞغ

  خاٞلت، بلحها اهجظاب الجاج٘ إلااثضة  
 
ت بت ٢ٍى   ٧اهذ الٚغ

 
ىُٟت   ٖو

 
 وملخت

 
 
ظىاعها ٧ل لظاث  ىجخهاٚغ بل ٦ىذ ؤقٗغ بلظة   باإلعياء الٗاظل، ومُالبت

َهَب ٦مً ؤخغػ  !يءال شخ زم بٗض جل٪ اللظة... الخُاة وجىمخي،
َ
ْب٤ِ  ٢ زم لم الؿَّ

 ؤهه البض ٨ٞغث ؤن هظا البروص الظي ًيخابجي بٗض ٧ل مغة   ماطا ًٟٗل به. ًضعِ 

ا ؤلا٢إل وه٨ظا خاولذ مغاع   باَجي مخىاعر بضهاءة ما ؤٞٗله، قٗىع   ىاظ٘ بلع 

اإلاهم ؤجها لم . بالظهب ي عبما ج٣بلذ هي جل٪ اإلاٗاملت لكٗىعها هي ألازغ  ٖجها،

بال بٗض طل٪ الُىم الظي خًغجه ؤهذ و٧امل لٟجاظخه ، جيبظوي ٢ِ

طل٪ الخحن  هٟؿها جل٪ اإلاغة. مىظ ىؤْجها لم حؿخُ٘ ال٨ظب ٖل، الكضًضة

ت. ىبضؤث ٖل تها  ا ج٨كٟذ لي هٟسخي،ا عوٍض  عوٍض   اؾخدُاء جباقحر اإلاٗٞغ ٞغ ٖو

  ً  بضؤث هىا ال ؤصعي هل بضؤث ؤخبها ؤم ؤصع٦ذ ؤوي ٦ىذ ؤخبها؟ ا،هي ؤً

ت! مغخلت ما ً  ا وملخ  خخُاط مىظىص  ٧ان الا  بٗض اإلاٗٞغ ... ا ل٨ىه مسخل٠ا ؤً

بت في اإلاىذ ما ًًٟي ٖ ب ه،لُُٞه مً الخىان والٚغ ا بٗض   ،ؤٖٝغ ؤن هظا ٍٚغ

بت في  الخسُل، ىل٨جها مخٗت ؤبٗض مً ٧ل ٢ضعاجىا ٖل ا!ا ؤو ؤزىٍ  ؤبىٍ   جل٪ الٚغ

 يمها وخماًتها وجضٞئتها وجضلُلها وجمكُِ قٗغها ومضاٖبت ٢ضمحها

والتهامها وسخ٣ها في  وإَٗامها والىىم بجىاعها وجد٤ُ٣ ؤخالمها، وإضخا٦ها

ألانُل الخ٣ُ٣ي وما  يءهي الصخ "ما بٗض"ت مغخل خًى٪ في الى٢ذ هٟؿه!

ؾخضع٥ ما ؤٖىُه  ٌؿغوي ؤه٪ لً جسخبره، ٢بلها ٧ان الخ٣لُض اإلاٛكىف،

 ٖىضما ج٩ىن مٗها.

 
 
ا وعاح حهؼه ٧إهه ًىٟي قِئ   ، ما به مً ز٣ل  ؤَغ١ بغؤؾه ٧إهه لم ٌٗض مدخمال

 بِىه وبحن هٟؿه!

 ًا بلهي... ًا .ون جإظُل  ا لى اخخًىتها آلان صؤوي لً ؤ٧ىن آزم   ؤٖخ٣ض بهض١  -

  حٗٝغ طل٪، عب، لِـ باخخًاوي لها طعة قهىة،
ُ
 يءخغم مً الصخٞلماطا ؤ

ٛان؟ ىالىخُض ال٣اصع ٖل ٗ  ! خٟٔ نىابي مً الُِل والَؼ  اؤلِؿذ هي يل
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، آعامًا آآه لى ؤخخىحها ٣ِٞ  ٞما يغي لى ؤٖضجه إلا٩اهه؟ مً نضعي؟

 واخضة. لخٓت  الزخبرث اإلاىث واإلاُالص والسلىص وألالىهت في 

*** 

 الجخُم. ىلخظهب لُالي البرص بل ا الغبُ٘ الخ٣ُ٣ي.ؤزحر  

ض اللىخت ٢بل ؤؾبٕى آلاالم.  ال٣ـ ًٍغ

ا ازخٟاء ألا٢غام مً اإلاٗمل وال ٌٗٝغ مً ا٦دك٠ ص٦خىع ؤعجُيُان ؤزحر  

 مؿاٖضه الهباحي ٖمغ ؤم اإلاؿاجي وؿُم؟ ًلىم،

 
 
 ىؾ٩ُىن ٖل لجبهت،لى اب٢بل الٗىصة   عؾمي آزغ بُتر ؾ٩ىث ؾُدًغ خٟال

ؾخصخبه  هُلُت مسههت للًباٍ. يٟاٝ الىُل الؿاخغ في ؾُٟىت  

 مم٨ً بصخبخه. ألاعجر ل٣ًاء ؤَى٫ و٢ذ   ىٞحرظُيُا ٖل

*** 

ب   !للخٟل هٟؿهًىؾ٠ مضٖى  ؤن ٩ًىن هى م٘ ، اا ظض  ؾ٩ُىن هظا ٍٚغ

 ل٣ض جضبغ ابً صاهُا٫ باقا صٖىجه. ٞحرظُيُا وؤزحها وؤها هىا،

اصة عؾم ًىخىا،لِـ لضي ال لظا ؾإجغ٦ه ٦ما هى وؤبضؤ بغؾم  ى٢ذ ال٩افي إٖل

 ؾإجغ٥ وظهه للجهاًت. اإلاؿُذ.

*** 

شسهُت لؤلؾغة  مضًغ اإلاٗغى لُسبروي ؤوي مُلىب لغؾم نىع   ؤعؾل بليّ 

  ال اإلال٨ُت.
 
٢ا٫ ؤن  إلااطا ؤها؟ لهظا الخض. ًم٨ً ؤن ج٩ىن اإلاهاصٞت ص٣ُ٢ت

ًض ؤخضهم وؤن اإلال٪ ًًٟل ى جضعبذ ٖلاإلال٨ت جدب الغؾامحن ألاعمً ألجها 

  ٗ  ىؤًْ ألامً اإلاُضاوي بهظه البراٖت خت ال ا!مهىعحهم وؤن لىخاحي عا٢تهما م

ٗ   ًىحي للمل٪ واإلال٨ت باؾخضٖاجي، ُ٢ ٌ اهُت الٞغ ٞل٨ًُ ما  ا.ال ؤمل٪ ٞع

 !٩ًىن 

*** 
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بماطا ًيبػي ؤن ؤقٗغ لى  ل٣ض َغص ص٦خىع ؤعجُيُان مؿاٖضه الهباحي ٖمغ.

  ُم؟ؤهجي وؿ
 
غث ٦بك  هل ؤق٨غ الٗىاًت ؤلالهُت التي ٞو

 
 مجي للظبذ ؤم ا بضال

 ؤعسي لل٨بل اإلاؿ٨حن وؤحٗظب بظهب الىاجي مً ال٣ٗاب؟

*** 

ه،الا  ىنمم ًىؾ٠ ٖل ا بما هىإوي ص٦خىع ٣ٌٗىب مؿغوع   خخٟا٫ بي م٘ ؤبٍى

ُٗت، بلٛخه مً م٩اهت   ُ  آلان باث ٌٗضوي هاثب   ٞع  ا ًٖ ألاعمً في ال٣هغ،ا ؾام

وؤها  خجي ؾُمىن وقضث قٗغي ٦ما اٖخاصث ؤن جٟٗل مىظ ؾىحن زلذ.٢بل

  الباب: ىؤٚاصع ق٣تهم همؿذ بإطوي ٖل

 هل  ٧ان ًىؾ٠ هى مً ؤزظ الضواء؟ آعام،-

عبما ًجب ؤن ؤزُٟه في . ٠ُ٦ خؼعث؟ جٓاهغث بإوي ال ؤٞهم ٖم جخدضر

 م.بجها ٞهي ال حؿدبٗض مكاع٦تي له في ؤلازفي اصامذ حك٪  ما آمً. م٩ان  

*** 

٦م مغة قاهضجه  الخهض٤ً. ىػا٫ ظؼء مجي ًإب ال ٢هغ ٖابضًً. الُىم صزلُذ 

ا ؾُذ البِذ صون ؤن ؤجسُل بم٩اهُت ولىظه ؤو عئٍت ؾا٦ىُه وظه   ىمً ؤٖل

ؤظض ما ؤ٦خبه آلان وهىا٥ آالٝ الخٟانُل التي اٖتريذ  و٠ُ٦ ال لىظه،

غ و٢خ  ؾإبضؤ باإلال٨ت ألجها ؤ مغث بي هىا٥؟ خىاسخي في ٧ل لخٓت   ا مً ٞو

٦م مغة . ؤها ؤصون في هظه ألاوعا١ ما ٢الخه لي اإلال٨ت.. ...هظا ما ٢الخه اإلال٪...

 لم ؤجى٢٘ هظا. ...ل٨جها لُُٟت ؤنض٢ه؟ ىًجب ؤن ؤ٦غع هظا خت

*** 

آلان ًم٨ىه ؤن حهضؤ بٗض ؤن  ٖٝؼ ًىؾ٠ ٧اعمُىا بىعاها في خٟل الًباٍ.

ها،ا مً الخايؤحعجب ؤن ؤخض   خ٤٣ هاظؿه اإلالر، ً لم ٌٗٞغ ؤم ؤن  ٍغ

ها ولم ٌكإ ٞٗل شخ  ؟يء  ؤخضهم ٖٞغ
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لم  ؤزبروي ؤهه عا٢و ٞحرظُيُا زالر مغاث ٦ما ٞٗل م٘ مٗٓم نض٣ًاتها،

حن هىا٥ ل٠ًٗ ٖىاَٟهم ججاه  ٌكإ ج٣ضًمها وؤزحها ألنض٢اثه اإلاهٍغ

  ماطا ٧اهىا ًٟٗلىن في خٟل   ا.ؤلاهجلحز ٖمىم  
 
 ا؟بهجلحزي بط

*** 

ب ؤجها  ٖىضما ٖلمذ بإمغ ٧اعمُىا بىعاها. حكاظغث ؾُمىن م٘ ًىؾ٠ الٍٛغ

هي مً ؤمضه بالىىجت اإلا٨خىبت لل٣ُٗت بٗض خهىلها ٖلحها مً ؤخض ؤنض٢ائها 

ها ؤمام يباٍ الخلٟاء. باألوبغا،  ل٨ً ال ؤْجها جى٢ٗذ ؤن ٣ًىم بٗٞؼ

حرظُيُا مًًٗٗت مٗىىٍ  بلى اٖاص بُتر  ا في ٧اهذ مخماؾ٨ت صاثم   ا.لجبهت ٞو

 ٟصر ًٖ خ٣ُ٣ت ْىىجها.وظىصه ولم ج

 ؟ي ؤزغ  ؤن هيخهغ ؤم هيسخب صون زؿاثغ  ، ال ؤٖٝغ ُٞما ًيبػي ؤن آمل-

مت عوم  ُهل هىا٥ ٞغنت لهٍؼ
 
بضؤث   ؤم ؤن الجهاًت بضؤث بالٟٗل؟ل ؤنال

ها،  ؤلاقاٖاث جخىاجغ ًٖ وظىص صزالء ًبلٛىن ألاإلاان بخدغ٧اجىا ٢بل و٢ٖى

  والك٪ وؾىء الًٓ ًُاالن الجمُ٘. هل حٗٝغ ٦م
ُ
٦م  غوا؟ِؾ ؤل٠ مىا ؤ

٧ل ، زم ٩ًىن ٧ل هظا هباء   ؾدؿالم إله٣اط خُاجه؟و٦م ًىص الا  ؟ظىضي اهخدغ

 ...ولىضن التي جدىلذ أله٣اى  ، جل٪ اإلاٗاهاة و٧ل ؤولئ٪ اإلاىحي واإلاكىهحن

واإلاصجل ؤوي في  ا ملجض الٟىهغع اللٗحن.٧لها ؾخمسخي ٢غباه   مجغص ٖبض!

هظا ًجٗل مىه  غ٦ت لى ؤهه ظابه اإلاىث...ؤن حهغب ؤدي مً اإلاٗ ىؤٖماقي ؤجمج

ُ  ا زاثى  ظباه   ا بخل٪ الخُاة ٢ض هخهاٚغ بلحها خب   ؤي وياٖت   ا،ا ل٨ىه ؾ٩ُىن خ

 الخ٣حرة!

 ا ًٖ جٟانُله،ظ٦غتها بالخٟل مؿخٟؿغ  ٞ ،حُٛحر مؼاظها ألاؾىصخاولذ 

 
 
  ٧اهذ ُٖىاها مٛغوع٢خحن بالضمٕى ٖىضما ضخ٨ذ ٞجإة

 
 في ال٨الم: مىضٞٗت

ٗ  ! مجىىن  له مً َٟل   ًا ،ًىؾ٠- ٟ   ا،ل٣ض عا٢هخه الٟخُاث ظمُ ا ٧ان لُُ

 
 
، البىاث يبخض ،ؾىػان .٦ٗاصجه ب٩ل اللٛاث بهىجه الغاج٘ ىٚج ،وظمُال

  ىا وؤعاصث ازخُاٞه ٢بل ٚحرها ل٨ىه ازخٟظىذ به جمام  
 
٢بل جهاًت  ٞجإة
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ىُت الغهُبت... ىازخٟ ...آه الخٟل...  خ٣اها،ال ؤٖٝغ مً ؤًً اؾ بٗض جل٪ ألٚا

لى عؤًذ الهمذ الىاظم  ًىحي بدلى٫ جهاًت الٗالم... ...ها٧لماث الجُيُت ولخج

ً... ىٖل  ؾخصىاجي؟إلااطا اههٝغ صون ؤن ًججي زماع ؤصاثه الا  وظىه الخايٍغ

 حعجبه مً بحن الٗكغاث. ؤي ٞخاة   ى٧ان ًم٨ىه الخهى٫ ٖل

ض ؤي واخضة  - ٦ما ؤن  ،ًىؾ٠ ًدب بالٟٗل وها٫ مبخٛاه مجهً، لم ٨ًً لحًر

ىُت التي جخدضزحن ٖجها م٣ضمت ل٨ىخاجا ٧اعمُىا بىعاها، مىؾ٣ُ ٧اع٫  ىألٚا

 ؤوعٝ ألاإلااوي.

 
 
  ٢بل ؤن ج٣ى٫: هٓغث لي مكضوهت

-ً  ! طل٪ الٛبي ألاٖع
 
لُام ؾماعث مىظىص  ، مهال ٠ُ٨ٞ لم  ،ال٣ض ٧ان ٍو

ٟٗل قِئ   ىًخٗٝغ اإلاىؾ٣ُ  ا؟ٍو

لُام ؾماعث؟-  مً هى ٍو

، هى ٖاٝػ ٢ب. ٌؿمىهه اإلااٌؿترو- ل الخغب ٧ان هجم املجخم٘ الٟجي بال مىإػ

ت مىؾ٣ُُت مخدغ٦ت، ه في ءؾمٗذ ؤجهم ؤعاصوا اب٣ا البُاهى ألاقهغ ومىؾٖى

ُ   ىبصاعي بال٣اهغة ل٨ىه ؤنغ ٖل مىهب   ال ؤٖٝغ ؤًً  .ازىى الخغب مُضاه

ؤوعوبا ٧لها  ي مؿخى  ىًىظض ٖمل مىؾ٣ُي مىجؼ ٖل ؤ٧اص ؤظؼم ؤهه ال ويٗىه.

ؤإلااهُت  ًىؾ٠؟ ؤي صٖاًت   ٖلى ٞلماطا لم ٌٗترى، ٖلُه ىًسًٟم٨ً ؤن 

 وال تهاون آلان بهظا الكإن... ىبمشابت زُاهت ٖٓم

- 
 
  ابط

 
إل ٖل٣ٞض ٧ان ًىؾ٠ مدْٓى جل٪  ىا ل٩ىن الؿُض ؾماعث ٞاجه ؤلَا

 ا.ال٣ُٗت جدضًض  

-  ً حن ٧ان ظالؿ  ... ٖلي جُمىع  ا؟ؤحٗٝغ مً ٧ان هىا٥ ؤً ا م٘ الًُٝى اإلاهٍغ

الخٓذ اهُال٢ه في الخضًض م٘  عػًٍ مً الباقىاث وؤًٖاء الخ٩ىمت،البا

ت شسهُت بهم.  ؤًً ٢لذ لي ؤه٪ ٢ابلخه ؤو٫ مغة؟ ٦باع يباَىا ٧إن له مٗٞغ

  في باع  -
 
 الجىىص ولِـ الًباٍ. ًىهاوي، ًغجاصه ٖاصة
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ها ٢ض ، ٠ُ٦ ًدبض٫ وظه٪ ٖىض ط٦غه ي لى جغ  هظا الخض؟ ىإلااطا ج٨غهه بل-

  ٟ  ن.ا آلا نغث مسُ

ا ًٖ وؤوي عؾمذ وظهه البٌُٛ ٚاثب   ،يٖضا ؤهه مٛغوع وز٣ُل الٓل ومخٗال-

ألاجغا٥ ٞٗلىا بىا ما ٞٗلخه مدا٦م الخٟخِل  هى ببؿاَت جغ٧ي. بصعا٧ي،

  ٗ ٣حن وألاوعوبُحن بالهىىص الخمغ م  ا!باإلاهَغ

  لبرهت  
 
ىت   مدمل٣ت بُٗجي، نمخذ خٍؼ

 
 .زم ٢بلذ عؤسخي مىاؾُت

 ٨ًغهه ًىؾ٠ مش إلااطا ال-
 
 ؟ال٪ بط

ؼحي،- ض ؤن ٩ًىن نىج   ٍٖؼ  ًىؾ٠ ًٍغ
 
ت ٖلا ناعز ٣خه، ىا في البًر  هى ٍَغ

 
 
ض مباع٦ت البكغ بإٚاهُه بضال الث ًىخىا اإلاٗمضان املسُٟت٣ِٞ ًٍغ .ؤها   مً ٍو

ً  ال ؤٖضو ٧ىوي بوؿاه    ا.ا مؿ٨ُى  ا ٖاص

ٗ   مؿ٨حن عبما، بالخإ٦ُض ؤهذ بوؿان،- ً  ل٨ى٪ ٢ُ  ا.ا لؿذ ٖاص

*** 

  ًىؾ٠ لم ٌٗض.
 
ه  ؾىصاء باهخٓاع ٖىصجه، ٢ًِىا زالزدىا  لُلت ٧ل ما حٗٞغ

حن، ؤها ال  ا.ا وال ٖىىاه  ال جمل٪ اؾم   ؾُمىن ؤهه بصخبت ؤخض ؤنض٢اثه اإلاهٍغ

مغاص صاهُا٫ وال ؤمل٪ له ٖىىان ؤو ع٢م جلُٟىن. ؾِؿإ٫   ي ؤٖٝغ مجهم ؾى 

روي إلااطا لم ًسب ال٣اؾم اإلاكتر٥ بُيىا وبُجهم. ٞهى ص٦خىع ٣ٌٗىب وؿُم،

 ا ًٖ عخلخه؟  قِئ  

*** 

بلى  هجُب ٖبض اإلاؿُذ وؤجهما طهبا ىًضع ؤزبرها وؿُم ؤن ًىؾ٠ م٘ قاب  

ت جضع مى٣ُت    واصي الىُغون. ىصخغاٍو

 لبىلِـ.بلى اا ؾُظهب والضه ؤزحر   ا ًٖ اإلاجز٫،له آلان زالزىن ؾاٖت مخُٛب  

*** 

ىؾ٠ ُٞ مؿ٨حن مغحٗب لُٛاب ؾُضًه! زاصم   ي لم ًجضوا ببِذ هجُب ؾى 

  وهجُب لم ًسخُٟا بمٟغصهما بل ٧اها بمُٗت والض ألازحر.
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  ا،ؤ٦ثر الخى٢ٗاث ؾىاص   ي لىا ؾى  لم ًب٤َ 
 
. بهم في الصخغاء ا ؤلمَّ البض ؤن خاصز

البىلِـ لً ًمكِ  .ىا ألي مؿدكٟلم ٌٗض ؤخض ولم ًهل ؤخضهم مهاب  

 هٟـ زُاهم، ىٖل، ؤها وص٦خىع ٣ٌٗىب ؾىظهب، الصخغاء مً ؤظلىا.

 خضر لهم. واصي الىُغون لخدغي مابلى ؾىظهب 

*** 

 !٧ابىؽ! ٧ابىؽ

ً ب٣ضومهم واههغاٞهمالؤزبرها الغهبان في  بلى جبحن ؤجهم لم ًهلىا . ضًٍغ

عخىا هضوع  ما الظي ٧ان ًٟٗله هىا٥ بد٤ الجخُم؟٢ِ.  لضًغ الشالضا

وٗىص مً خُض هظهب وهظهب  مخهلت خى٫ جل٪ الب٣ٗت، بالؿُاعة في خل٣اث  

٧إن الغما٫  ،ي ال جيخهي عخلخىا الساثبت صون ظضو  ى٣ِٞ خت ىص،مً خُض وٗ

 
 
ا مكهض جل٪ الغما٫  ؾإط٦غ صاثم  . ًٖ زالزتهم وا٢ٟحن في السالء ؾخيك٤ ٞجإة

. ٣ٞضان ألامل ؤؾىؤ مً اإلاىث، ال٩الخت املجضبت في ؤؾىؤ مىي٘ ب٩ىابِسخي

 ٠ُ٦ ؤؾخإه٠ خُاة ؤؾىؤ مً اإلاىث؟

وؤؾخُٗض  ا،طل٪ الٟغاف اإلامؼ١ مجضص   ىظشتي ؤبي وؤمي اإلاؿلىلخحن ٖل ي ؤع 

بي مً ال٣اصم ب٣لب َٟل   ؤعصث الهغار بىظه ؤخضهم  في الٗاقغة. ٧امل ٖع

س٠ ًٖ نضعي.  ٧امل،جدضزذ بلى  بالخ٣ُ٣ت لٗل طل٪ ألالم ًيخ٣ل بلُه ٍو

 ال ؤزغ لُىؾ٠. زالر ٧لماث: ي لم ؤ٢ل ؾى 

*** 

ت الهاصمت ٖلال ؤٖٝغ بن ٧اهذ جل٪ الل ظاءوي ٧امل لُٗٝغ الخٟانُل،  ىٖى

 ا زاله  وظهه خب  
 
 ؤزخه. ىا ٖلا لُىؾ٠ ؤم بقٟا٢

  ماطا ؾخٟٗل؟-

ب  ، ا ما ًخٗل٤ ب٨ُُٟت بزباع هُالهتؾإلخه ٢انض    ا:ل٨ً عصه ٧ان ٍٚغ

 ماؾت للٗىن. هدً بداظت   هدخاط للمؿاٖضة.-

ت، ؟بلُههل هىا٥ مً جلجإ  ماطا حٗجي؟-  جتر٦جي ؤظً هىا. ال ؤها بداظت للمٗٞغ
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 مً ألاًٞل ؤن جضٕ هظا ألامغ لي. لً جٟهم، .ل٨ى٪..-

  حكبصذ به بةخ٩ام  ، خاو٫ ؤن ٌٛاصع ل٨جي لم ؤصٖه
 
 :٢اثال

 لً جىهٝغ بال بن ؤزبرججي.-

ال جىٓغ لي  بهه عاهب هاؾ٪، ا،خؿى   اإلاؿاٖضة... ى٢اصع ٖل ؾإلجإ لصسو  -

 ٢لذ ل٪ ؤه٪ لً جٟهم. ه٨ظا،

 ج٣بل اإلاهِبت ال بإؽ. ىه ٖلبن ٧ان اللجىء للغهبان ؾِؿاٖض ا.جغ٦خه ًاجؿ  

  ٟ  ا ٖما ؤ٨ٞغ به ألهه ناح بي:ًبضو ؤن مىٓغي ٧ان ٧اق

ت، ىٖل خجغؤال ج-  ٞهمه. ىال ٢ضعة ل٪ ٖل اخخ٣اع ما ىٖل خجغؤج ال السسٍغ

بالث جدًحر ألاعواح واإلاالث٨ت  ٞهمه؟ ىال ٢ضعة لي ٖل ماطا ج٣هض بما- زٖؼ

ىن؟  التي ٌٗك٣ها اإلاهٍغ

هظا حٗامل مباقغ م٘  بخدًحر ألاعواح، ىٌؿم ال ًىظض في بًماهىا ما-

 هؼ٫ ُٞه وال ٟٚغان إلاً ًهغ ٖلُه. الكُُان ال

 ىعجُبت ال ؤٖٝغ مهضعها اؾخُٗذ ؤلامؿا٥ ًٖ بَالٖه ٖل بةعاصة  

ُ   الخ٣ُ٣ت الجاعخت،  ؤن والضه شسه
 
ؤظض . م٘ الكُُان ا ًخٗامل مباقغة

ؤن ٧ل جل٪  ىٞٗىضما ؤقغث بل ا بما جاله،ا مجي ٢ُاؾ  ا ػاثض  آلان ؤن هظا ٧ان ٦غم  

هٟجغ اواخضة  ج٣٘ في ؾلت   ،لغهبان وجدًحر ألاعواحبلى االلجىء  ،الُٛبُاث

  ٔ  :صون ؤن ٌكٛل هٟؿه بإي جدٟ

لُدبٗ٪ ٦ما  ٖخباع،ال ؤٖٝغ ما الظي عآه ًىؾ٠ ب٪ لُسه٪ ب٩ل هظا الا -

ؤلم ج٨ً ؤهذ مً ؤُٖاه طل٪ الضواء الظي ٧اص . الخاوي  ًدب٘ الُٟل اإلاىبهغ

 ىل٣ض هٟ. ال ًُغصا٥ قغ َغصة   ىلظل٪ ؤزُٟذ ألامغ ًٖ والضًه خت ٣خله؟ً

٢ا٫  في البضاًت ٖىضما واظهخه ل٨ىه لم ًى٨غ ٖىضما ي٣ُذ ٖلُه السىا١،

ؤٖخ٣ض ؤهه  ل٨جي ال ؤنض٢ه، ؤه٪ ؤُُٖخه بًاه لخجغبه بٗض بلخاخه ٖلُ٪،

 ي ن ًغ هى ؤهبل مً ؤ ؤعاص مكاَغج٪ الظهب وؤه٪ ؤهذ مً ؤلر ٖلُه لخجغبخه،

ٗ   لى ىالكغ ُٞمً ًدبهم،خت ُت!٧ان ؾاَ حن ٦ٗال٢خ٪ ٚحر الكٖغ  ا ٌٗمي ألٖا
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  ٗ ػالىا ًامىىن باألوهام الٗخ٣ُت ٧الهالة وما  ا ؤن جطخ٪ ممً الالبض َب

 !قابهها

 . لم ؤجى٢٘ عؾىر طل٪ الخإ٠ٞ مجي لضي ٧امل
 
٣ٞض جغ٦ه ًىؾ٠ ٌٗخ٣ض ؤوي  ابط

خه بال٣ٗاع! ٌ  لِ نىعجه لضحها. ىزاٝ ٖل ؤٍٚى مً الخؼن  ؿذ بي طعة ٞاث

 بٗض ًىؾ٠ جاٞه. يء٧ل شخ هظا الُاعت الخاٞه، ىألؾ٨به ٖل

*** 

ا بضا ممخلئ   ٖىىاهه وطهبذ لغئٍخه. ىخهلذ ٖل ٖلي جُمىع.بلى الُىم لجإث 

 خضزجي بالٟغوؿُت: هدى مؿخٟؼ. ىبالصخت والغاخت ٖل

اح َُبت ؤل٣ذ ب٪!  ،عام ص٨ًغانآ-  عؾام اإلالى٥،ؤي ٍع

ت بن ٧ان ًىؾ٠ بم٩ان  ؤزبرجه بما  لبذ مىه الخضزل إلاٗٞغ ًجىػ ؤال  خضر َو

 ٌٗلم ٖىه البىلِـ اإلاهغي!

 ٢ض ٌٗخ٣ل طل٪ الكاب الغ٤ُ٢؟ ومً وألي ؾبب   ل حك٪ ؤهه مٗخ٣ل؟ه-

  هل هى ظاص ؤم ؾازغ؟
 
  ٖىضما لم ؤعص:ؤعصٝ ٢اثال

 ،وظه ألاعى ىازخٟاجي مً ٖل ىلم ؤْى٪ بهظا ؤلاًشاع،ؤن جإحي لي بِىما جخمج-

 ًىؾ٠. ىألؾاٖض٥ في الٗشىع ٖل

 
 
ُ  ل٨جي لم ؤٖض ؤمل٪ ًٚب  ، ؤ٦ثر مما جسُلذ ٧اهذ ٖىاَٟي ظلُت  ىا ألجمجا ٧اٞ

اهُاث . ػواله مً الخُاة،  ًىؾ٠ ؤػاح مً ٢لبي جل٪ الٞغ

ً،وم٘ طل٪ ٞإهذ م٣غوء جمام   آعام وهاٞغ   ًا ٦شحر الهمذ ٦ٗاصج٪-  ا لآلزٍغ

  أله٪ جم٣خجي، اخاه٣   لؿُذ ، بالخ٣ُٗض الظي جٓىه لؿَذ 
 
 في طل٪، ؤعا٥ ٖاصال

 
 
ُاهُحن، والٟغوؿُحن،ؤها مشال ا وهظا ٖاص٫ والغوؽ،  ؤم٣ذ البًر  ً  .ؤً

ا ٧إهه إلااطا ًبضو مخدمؿ   هل ؾمٗذ ما ٣ًىله؟ الظي ٣ًىله طل٪ املسخل؟ ما

ُ  ًاصي ٖغي    ا؟ا بهلىاه

ش ختا ه٨ظا؟ ال ًجب ؤن ج٩ىن مخبدغ  مهضوم   بال٪ ما- ن حٗٝغ ؤ ىا في الخاٍع

، ٖهابت الخلٟاء هي مً حؿبب في ػوا٫ ؤلامبراَىعٍت التي ؤؾؿها ؤظضاصي
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ا هاٞظ لىالهم ل٩ان ؤبي آلان خا٦م  ، ٢ىم٪ الجىاؾِـ بالًبِ ى٦ما جمج

 بال٩لمت في 
 
 ا مىٗضم اإلاٟٗى٫.ؾاب٤ مخبُل ًدمل ل٣ب    مً ؤمحر  ؾُىبى٫، بضال

وؤجٓاهغ  إلااطا ؤعجاص خٟالتهم. ؤٖٝغ الؿاا٫ الظي ٌٗخهغ ًٞىل٪ آلان

ت وؤصخابي  ىإلااطا ؤجباه بهضا٢تهم؟ بش٣اٞتي الٟغوؿُت ومالبسخي ؤلاهجلحًز

ت؟ اء الٗؿ٨ٍغ  بل ؤ٢غب ما أله٪ ًجب ؤن جدخٟٔ بإٖضاث٪ ٢غب٪، طوي ألاٍػ

 ٩ًىن ل٪.

سغ   ا بؿٗاصة  ٧اص وظهه ًلمـ وظهي و٢ا٫ هامؿ   ىزم ا٢ترب مجي خت  :ٞو

ذ  زام ألوي ؤٖٝغ ؤه٪ لً حؿخُ- ْ٘ ؾإصلي ل٪ بخهٍغ  ُ٘ ؤلاٞاصة مىه. جاب

  ألاما٦ً التي جىاظضُث 
 
ا بصخبتهم، ؾخجض ؤن ؤخضهم ماث مُخت بها صاثم 

، مشل الباع الُىهاوي الظي ٢ابلخجي به. ؤحٗٝغ ؤن ظىضًحن 
 
 ؤو جغاظُضًت

 
ٚامًت

ض اإلاىاؾب  ٢ض ٢خال ؤمامه؟ وٗم، ؤها مً صبغ ألامغ بغمخه، ؤها مً خضص اإلاٖى

ختى  ىم والهغب، ٖملُت واخضة في ٧ل م٩ان  وؤُٖى الؿالح وعؾم زُت الهج

اى، ل٨جي  ال ؤلٟذ ألاهٓاع. ؤخضهم ؤنِب بىىبت  ٢لبُت في خٟل ماعي ٍع

ؾاٖضجه ٖلى طل٪ بما ويٗخه في قغابه، ه٨ظا ؤوػٕ زضماحي في ٧ل م٩ان  

ا ٨ًمً في زضإ ٧ل ؤولئ٪ الخم٣ى، وؤولهم  ؤطهب بلُه. الجؼء اإلامخ٘ خ٣ 

ا ٖىضما قٗغث باإلاغا٢بت،ؤًْل٣ض مشلذ ظماٖخ٨م  .ًىؾ٠  ؤن ُٚاء  ممخاػ 

ٗخ٣ض ؤوي ٖلى اجها٫ باألإلاان، ل٨ىه  ؤخض يباَهم باألمً اإلاُضاوي ٌك٪ بي َو

 ولً ًٟٗل
 
 .ال ًمل٪ صلُال

ا،   ٟ ا زُٟ ال ٧إهما ؤٞٙغ نضعه مً ٖبء  َا٫ خمله، ٧ان ؾُٗض  ججهض ٍَى

٣غة مً ًضه ؤههى ٖغيه اإلاىٟغص بةقاعة  مدخ و٦ىذ ؤختر١ بًٛبي مً ظضًض،

ا ال٩لماث ا ؾىي  .ألههٝغ مؿخ٨ثر  زغظذ ال ؤعي وال ؤؾم٘ والؤ٣ٞه قِئ 

ا ما  .خ٣ضي ألاؾىص. ؾإ٢خله ًىم 

*** 
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ا ول٨ً صون ظضوي، ل٣ض ازخٟذ! مً ؤزظها؟ 
 
بدشذ ًٖ ألا٢غام ملهٞى

ومتى؟ لم ؤبدض ٖجها مىظ ؤزُٟتها بٗض خاصر اإلاؿدكٟى. ٠ُ٦ ؾإجم٨ً مً 

 ل٣هغ؟بلى االظهاب 

ي عئٍت ؾُمىن في الهمُم، عؤًذ ٞحها ٧ل ما وعزه ًىؾ٠ مجها، البجي َٗىخج

اإلابر٢ل بالظهب في الكٗغ والُٗىحن واإلاالمذ اإلاالث٨ُت طاتها، ل٨جها بسالٝ 

صًضجها ٧اهذ مكٗشت اإلاىٓغ مجٗضة الىظه ٧إجها ؤنبدذ بٗامها الدؿٗحن. 

ا ٖلى الُإؽ ؤ٦ثر مً مطخي ألا َم 
 
. ًام صون ظضًض  ْغآها ٖلى هظا الىدى ٧ان باٖش

ؤعصث ؤن ؤمؿ٪ ًضحها ألعظىها ٖلى ع٦بتي: ؤعظى٥ِ ال جخدىلي ألهىف ؤزغي، ال 

ه معي.  جخهغفي ٧إهه ٢ض ماث واهخهى. اهخٍٓغ

*** 

 ؤجسُل وظهحهما وؤها ؤل٣ي ٖلحهما ألاهباء:

لؿاالها ًٖ ٖال٢تها  ،زُُبتي، ل٣ض جم اؾخضٖاء ٞحرظُيُا. ؾُضحي.. ؾُضي،-

  يمٗخ٣ل لضًىؾ٠  بُىؾ٠! وٗم...
 
ُ  ؤلاهجلحز، ًٓىىهه ٖمُال  ا ؤو ما ؤإلااه

ألاإلااهُت  ىلِـ لضحها ٨ٞغة ًٖ الؿبب ل٨جها  حٗخ٣ض ؤن ٖٝؼ اإلاىؾ٣ُ قابه...

ُ  مبرع    ىل٣ض صاٞٗذ ٖىه ٢ضع اؾخُاٖتها ل٨جها جسصخ ا لبض طل٪ الك٪.ا ٧اٞ

 ًُ  دل بؿهىلت.ؤن ألامغ لً 

بلى يئُل ٢اصهم  قغع   ي لم ج٨ً ؾى ؤن جل٪ اإلاىؾ٣ُى ؤٖٝغ بالُب٘ 

ًُ  نىضو١ الضًىامُذ السٟي...  ؾُمىن بٗض؟ ىٌ ٖلبَ ٣ْ ٠ُ٦ لم 

  ا لؿُمىن،ا يغوعٍ  بالجهاًت بهظاع   هُذ وظَّ 
 
 :لم ؤؾخُ٘ جغ٦ها ٚاٞلت

ُاهُحن وٍُ  يًىؾ٠ لض-  البًر
َ
ىا ًٖ  ً ؤهه مخٗا٠َ م٘ ألاإلاان،ٓ بالخإ٦ُض ٖٞغ

ـ هظا هى ؤلِ ِٞصخي، اإلاىانغ لخ٩ىمتزالخه وػوظها الًابِ الٟغوسخي 

 ألاعجر؟

 
 
 ٧إجها حٗٝغ بالًبِ ما ًيبػي ٞٗله. بضث مخماؾ٨ت

*** 
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ٗ   ٧ان هظا ...  ل٣ض عخلذ ؾُمىن! ا.ؾَغ

وؤن وظىصها لً  مىام لها مً الازخٟاء، جسبره ؤهه ال اجغ٦ذ لؼوظها زُاب  

  ٌؿضي ًىؾ٠ ؤي زضمت  
 
 ًٞال

 
ال ؾإلخه ؤن ًدغ١  ، ًٖ ؤهه لً ٌؿخمغ ٍَى

 و٢ا السُاب بٗض ٢غاءجه،
 
 لذ ؤهه ؾُٗٝغ آظال

 
  الؿبب! ؤو ٖاظال

  ً دكىا ٧ل ع٦ ٝ   وفي الُىم طاجه صاهمىا البِذ ٞو  ى٧ان ؤزغهم ٖل ،وخكُت   وع

لم ٌٗترى  ناصعوا الغاصًى و٧ل ألاوعا١ والسُاباث، ا،٧اسخ   يء  ٧ل شخ

  الغظل ولم ٣ًاوم ٧إهه ٧ان ًيخٓغهم،
 
 في البض ؤن ُٚاب ػوظخه ؤخضر زلال

 .يء  ًدضر ال ٌٗىُه في شخ ا ٧إن مابضا قاعص   اإلاهاثب، الخٟاٖل م٘ ى٢ضعجه ٖل

٢ًِىا  .اٖتراى   ؤو بٗضما انُدبىها للخد٤ُ٣ لم ًٓهغ ؤي اهٟٗا٫   ىخت

ٖىضما ؾإلجي عاؾل  .يء  ٢ض ٞهمذ ٧ل شخ هىا٥ اللُل ٧له وفي جهاًخه ٦ىُذ 

 باقا:

 ٠ُ٦ لم حٗلم؟-

 
 
 لُخدضر معي. ٚحر عؾمُت   ظاء إلاى٢٘ الخد٤ُ٣ بهٟت   م٣ىٗت. لم ؤظض بظابت

٣هما.  ٧ان ًغم٣جي بُٗىحن خاصجحن لم جىهً الؿىىن مً بٍغ

ت ؤمغ  - ٗ   به٩اعه إلاٗٞغ ٣ُه وعبِب  ..وؤهذ. ا،٦هظا مشحر للك٣ٟت َب ؤلؿذ ٞع

ىام صون ؤن  ا؟زىتي ٖكغ ٖام  اؤؾغجه مىظ  ٠ُ٦ ًم٨ً ؤن جمغ ٧ل جل٪ ألٖا

 
 
ُ   حؿىذ ٞغنت  ا؟ًسبر٥ ٞحها ؤن والض ؤمه ٧ان ؤإلااه

  ؾمها ٢بل الؼواط،ا ع،ؾُمىن بغها
 
ؾم ؤبحها ًهلر ؤن اؤن  ٠ُ٦ ًخطر ٞجإة

  ُ ُ  ٩ًىن ٞغوؿ  بالُب٘. لهظا هغبْذ  الؿىاء؟ ىا ٖلا ؤو ؤإلااه

 ؤلِـ هىا٥ اخخما٫ للسُإ؟-

  ُ م جل٪  ا للجهاًت،ا ؤو مُٟض  ٦ىذ ؤخاو٫ الخمؿ٪ باجؼاوي وؤن ؤْل مى٣ُ ٚع

بت اإلالخت في الهغار، ؤجها جٟغ مً قبهت  وؤها مً ْىيُذ هظا!  ؤي ٖبض   الٚغ

 جإًُضها لِٟصخي لُخطر لي ؤجها ؤإلااهُت مً ظهت ألاب!

ت: ٢و ٖليّ   الغظل بضاًاث الخ٩اًت الكاٍٖغ
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ت الٟغوؿُت، ؾاعة ؤهُىان،- ـ  الٗاٞػ الخ٣ذ بالٗاٝػ ألاإلااوي الظي ػاع باَع

ٗ   لُٗمل بضاع ألاوبغا في ؤخض اإلاىاؾم. ا إلاا ٌكبه الؼواط جُىعث الٗال٢ت ؾَغ

جها  عؾمي، ٤ُ  صون جىز وفي جهاًت اإلاىؾم اإلاىؾ٣ُي ٖاصث الٟغ٢ت ألاإلااهُت إلاَى

  ًىهان بغهاع، ومٗها الٗاٝػ الٗاق٤،
 
 جاع٧

 
بضازلها َٟلخحن  ا زلٟه خبِبت

ب ؤجها ؤنغث ٖل ؾُمىن و٧لىجُلض. ،خحنجىؤم ؾم احؿمُت الٟخاجحن ب ىالٍٛغ

 ،٦ظل٪ هىو  ًبضو ؤن ٞغ٢خه،. ًشبذ ػواظهما والضهما م٘ ُٚاب ؤي مؿدىض  

 
 
بيخحها وحٗمل اهغ لخلض بلى م يء٣ٞغعث جغ٥ البالص واإلاج ،لم حٗض لٟغوؿا زاهُت

ل٨جهما  ؤقاٖذ هىا ؤن ػوظها مىؾ٣ُي ٞغوسخي مُذ، جغبُتهما بمٟغصها. ىٖل

ىام   لت، جغاؾال أٖل ىضما ٢غع اإلاج ٍَى اعة  يءٖو  ىا واٞخه اإلاىُت ٖلبىدُه ؤزحر  الٍؼ

ىت،ؤلِـ  ت وجم صٞىه هىا٥.ؾ٨ىضٍعؾُذ البازغة ال٣اصمت لئل  ٢هت خٍؼ

 ٦ظل٪؟

الخ٨ٟحر وجغجِب ال٩لماث في  ىخ٣ُ٣ُت جم٨ىذ مً اؾخٗاصة ٢ضعحي ٖل بمك٣ت  

 .ىطاث مٗج ظمل  

-  ُ   ا؟هل ًهى٘ مىه طل٪ ؤإلااه
 
ُ   املجغص ؤن ٖاٞػ هام م٘ ظضجه ٢بل ؤن ًىلض  اؤإلااه

  بغب٘ ٢غن...
 
 .هظا لِـ ٖاصال

ُ  ل٨ً ما ًهى٘ مىه ؤ، ؤهذ مد٤ وٗم،- ا هى ازخُاعه لترصًض صٖاًتهم في إلااه

ت و٢ذ الخغب، مداٞل   ضة للخ٩ىمت  وؤن ٩ًىن مً ؤؾغة   ٖؿ٨ٍغ مٍا

ٞسالخه هي ػوظت ؤخض يباٍ الخامُت الٟغوؿُت  اإلاخدالٟت م٘ ألاإلاان.

 الِٟكُت بالكام.

 . بغؤسخي يء  في جل٪ اللخٓت ؤبغ١ ٧ل شخ
 
مً هٕى  هل ٧اهذ ؾُمىن هٟؿها ٖمُلت

جي هل ٧اهذ جغو  ما؟  لِٟصخي صون ؤن وكٗغ؟اط بحن مىاَىحها للمى٤ُ الَى

غ ًٖ يغب وإٚغا١ ألاؾُى٫ الٟغوسخي بالجؼاثغ مً ٢بل  ٧ان خضًثها اإلاٍغ

ُاهُحن ًدمل ًٚب    ا و٢ىاٖت باخخ٣اع بهجلترا ل٣ُمت الخُاة الٟغوؿُت،البًر

 ًِ  هى جإمالحي هظه ب٣ىله الٟانل: ىؤهه ا مً ٢بل؟لي هظا قِئ   إلااطا لم ٌٗ
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وبما ؤن  ال ًم٨ً حُٛحره، ،يءوفي هظا الخى٢ُذ الخغط السخ ؤهه ؤإلااوي، وا٢٘-

مً  اللخد٤ُ٣ مٗها ٞال ًم٨ً بزباث ٧ىن ؤخضهما ظاؾىؾ   ؤمه ٚحر مخاخت  

، جيخهي الخغب ىل٨ىه ؾُٗامل مٗاملت ألاإلاان ولً ًُل٤ ؾغاخه خت ٖضمه،

لضي ما لِـ  هخإ٦ض ؤهه ال ٌٗٝغ م٩ان ػوظخه ٦ما ٢ا٫. ىولً هتر٥ ؤبُه خت

 ؤيُٟه.

ذ بالُلب مً اإلال٨ت مباقغة، ٧ل ما ؤم٨ىجي الخهى٫ ٖلُه، هى  بٗض الخلٍى

ض بل٣اء   هظا هى اإلاٛىم  ٞغنت اؾخصىاثُت لغئٍت ًىؾ٠، واخض لً ًخ٨غع، ٖو

تي بد٨مضاع الٗانمت.  الىخُض الظي اؾخُٗذ ٢ىهه مً مٗٞغ

*** 

 
 
الجما٫  ؽ،ؾُٟاهى بهُالهت  ٖخبت الؿلم ؤمام ق٣خه، ىٖل وظضتها ظالؿت

الهاالث ؛ و٢ض ناعث هي ؤ٢غب ما ٩ًىن للهال٥ لتهل٨ت،بلى االظي ًىعص 

نٟدت  ىجل٪ ٧اهذ ألالىان الباعػة ٖل خمغاع ٞحهما،الؿىصاء جدذ ُٖىحها والا 

ه الكاخبت لىظهها.   ؤظل مجهض باصعوي: نىث   البىعجٍغ

  وظضُث -
 
ًُ  ،الهُضلُت مٛل٣ت غ٢ذ الباب هىا ٞلم  ٢غعث ؤن  ب ؤخض،ِج َو

 ؤهذ. ؤمه، ؤبىه، ًإحي ؤخض٦م... ىؤهخٓغ خت

 ؟إلااطا ظئذ وخض٥ِ  ؤًً ٧امل؟-

 ه.ًسه ءَلب شخي وال لم ٌٗض بىؾعي ؾاا٫ ٧امل ًٖ ًىؾ٠-

  .الخضًض ىحؿخمض ال٣ضعة ٖل ٧إجهاا  ا ٖم٣ُ  هٟؿ   ؤزظْث  

- 
 
 ا ٖىه بٗض آلان.٢غع ؤال ًى٣ل لي ؤزباع   جم بٚال٢ها، ٧امل ٌٗخبر ًىؾ٠ ٢ًُت

 مؿاٖضجه. ىوهى ٖاػم ٖل ل٣ض جغ٦جي آزغ مغة  ماطا حٗىحن؟-

 ا ٖجي.ول٨ً بُٗض   وؾُٟٗل... و٢ض ٞٗل،-

 إلااطا؟-

  قه٣ْذ 
 
 ًاجؿت مبخلت باليكُج: جدضزذ بىبرة   واعججٟذ، ٞجإة
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ا ؤن ؤٖى٫ ٖلُه ؤو نالخ   ا ؤن مؿخ٣بل ًىؾ٠ لً ٩ًىن...ألهه ناع واز٣  -

 ؤعجبِ به.

ٝ   ا!عجب  - ٧ان ؾُلجإ لظل٪  ع اإلاعجؼاث؟الهخٓا ؤلم ٌٗض لضًه بًمان ٧ا

  ٗ  ٞإحهما زظله؟ ،اؾتراجُجي ؿالح  ٦الهالة  ا ههب ُٖيُهالىاؾ٪ واي

 الغاهب ؤم الهالة؟

ها م٘  ٢لخه، ا في اجهُاعها ٣ٖب ماعاٖجي ؤن ؤ٧ىن ؾبب   بط اهٟجغث صمٖى

عخذ ؤعظىها ؤن تهضؤ صون ؤن ؤظغئ  مخخابٗت ٧اصث جمؼ١ نضعها، قه٣اث  

  ىجغ٦تها خت إلاؿها، ىٖل
 
خدذ ٞمها َالبت ٣ها ٞو ذ خٍغ ؤ٦بر ٢ضع مً  ؤٞٚغ

ها التي بضؤث جترؾب ٖل الهىاء، وهٓغث  وظهها، ىلم ج٨ترر لخج٠ُٟ صمٖى

 مُخت لخ٣ى٫: ؤمامها بُٗىن  

ل٣ض نممذ ؤن ؤ٧ىن  ًىؾ٠. ىهى مً ؤزبرها ؤن هيسخ اهظا الغاهب جدضًض  -

اعجه، ال ، ب بىاؤزظوي بلُه. صزلذ مٗه إلا٣غه وعخ م٘ ٧امل ٖىضما ًظهب لٍؼ

ْىيذ ؤوي مهُإة  جضهم٪ ما ؤن ج٠٣ ؤمامه،التي  ًم٨ً ون٠ جل٪ الؿُىة

ا ما ًجٗل٪ مؿخٗض   ل٨ً ال ًىظض ،الخل٪ الخجغبت بٗض ون٠ ٧امل له مغاع  

ُ   لظل٪ الصسو، ٌؿخدُل ؤن حك٪ في مهضا٢ُت  ا،نىجه ًستر٢٪ ٞٗل

  ٝ ُ   ًى٤ُ به، خغ ا طاهبحن ٦ى ل٣ض ٖٝغ ما، ا ؤن ما ٣ًىله خ٣ُ٣يحٗٝغ جل٣اث

 .ىألظله ٢بل ؤن هخ٩لم خت

 ال ؤٞهم.-

 
 
 وبدضة   ب٣ُٗخحن مً الًٟت الٛاع٢خحن في الضم، هىا ٣ِٞ هٓغث لي مباقغة

 ٢الذ:

-  ُ   الٟهم؟ ىا ٖلما الظي ججضه مؿخٗه
 
 بٗض صزىلىا بض٣ُ٢خحن باصعها هى ٢اثال

لِؿذ  وؤهِذ... ا،٧لُت الُب ؤبض  بلى ولً ٌٗىص  ،ا لٗام  "ًىؾ٠ ؾُٓل خبِؿ  

ه" بعاصة هللا لِ٪   .ؤن جيخٍٓغ
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ا مداٍ ٖلم   وهى ؟بلُههل ٖٝغ مؿخ٣بل ًىؾ٠ بمجغص صزىل٨ما ! ه٨ظا-

 ؟بةعاصة هللا ٦ظل٪

٠ُ٨ٞ ٖٝغ ؤهه سجحن وب٩لُت الُب  ٧امل لم ًسبره ًٖ ًىؾ٠ ٢ِ،-

ال  مً ٌٗٝغ الخايغ بخل٪ الض٢ت هل ٨ًظب بكإن اإلاؿخ٣بل؟ وؤوي...ؤخبه؟

ا ؤوي املس٠ُ خ٣   ل٨ً ؤبىها مُىا ال ًسُئ. لي،ا مشؤن ٩ًىن مسُئ   ىؤخض ًخمج

 
 
حي ؤن ؤزال٠ ما ًسبروي هللا نغاخت ٧إهجي  ؤهه الهىاب... ؤزخاع بملء ٖو

ٌ ازخُاعه وؤبضله بهىاي، ه٨ظا لً ؤظض مً ؤلجإ بلُه لى ؤوي ق٣ُذ بهظا  ؤٞع

 ٖاظؼة ًٖ ازخُاع مهحر   ؤها ٖاظؼة ًٖ بزغاظه مجي،. وم٘ طل٪.. الازخُاع،

٧امل ال ًٟهم ؤوي جىعَذ  ا ٖىه.الغاخت بُٗض   ىبه ٖل ىؤن ؤق٣ ًُل ؤٞ ؾىاه،

 ولً ًدضر ما ٌٛحر طل٪. ألامغ، ىواهخه

شجاعي م٘ يء؛ ؾُذ البِذ ؤؾٟل الخ٨ُٗبت ظلؿىا وؤزبرتها ٧ل شخ ىٖل

 والجض ألاإلااوي. ؤؾباب اخخجاػ ًىؾ٠، عخُل ؾُمىن، ؤزحها،

 ؤال ًم٨ً ؤن... ؤهذ جغؾم اإلال٨ت هٟؿها...-

لبْذ  و٢ض جضزلْذ  ي ٞٗلذ،ل٨ج- ل٨ً اإلاؿئىلىن  ؤن ًُل٤ ؾغاخه، بالٟٗل َو

 
 
ُاهُىن اٖخبروا َلبها جضزال  في قئىجهم السانت وعًٞىا بظابت البًر

 عظاء اإلال٨ت ألظله لم ٌؿاٖضه. ىخت ؾاالها،

،   ويٗذ عؤؾها بحن ٦ٟحها ٧إهما جدٟٓه مً الؿ٣ٍى
 
 :جمخمذ ٢اثلت

  ضث ؤزخل،٦ يء  ٧لما ٨ٞغث في ؾبب خضور ٧ل شخ-
ُ
ٌ ٖلُه ألهه بِ ل٣ض ٢

باب  ي لحر  اإلا٩ان الظي ط٦غجه في م٣الي، ي ٣ِٞ لحر  واصي الىُغون!بلى طهب 

هل ؤلًٗ هٟسخي ؤم  ؤن ًغؾمه ألظلي، بل َلبُذ  ه ٖىه،الىبىاث الظي خضزخُ 

 ؤلًٗ اإلا٣ا٫؟

طل٪ اإلا٩ان بؿببها ٞهي لم بلى لى ؤن ًىؾ٠ طهب  لِؿذ بي طعة ه٣مت ٖلحها،

  اعمُىا بىعاها في الخٟل الٗؿ٨غي،جضٞٗه لٗٝؼ ٧
 
ُا ًً٘  ؤإلااه  ولم ججٗل عظال

٘   ي هي ال جدمل ؾى  بظعجه بغخم ظضجه لخىجب ؤمه، واخض في مشلض  يل
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 ىبالجهاًت ؤَلٗتها ٖل م خى٫ ٖى٣ه بةخ٩ام.ِؾ الىدـ وال٣ضع والٛباء الظي عُ 

اعة الىخُضة التي ؾحرجبها عاؾل باقا ألظلي، ٞجإة ٧ان الغظاء الظي َٟغ  الٍؼ

هي ؤم ٣ٌٗىب ؤعجُيُان ؤم  ؟مً ؤخ٤ بهظه الٟغنت ا ل٣لبي،وظهها َاٖى   ىٖل

 ؤها؟

*** 

ٞالغؤؽ مى٨ـ وال ًٓهغ مىه  ا،ا جمام  مذجىب  ، اوظه اإلاؿُذ ؤزحر   عؾمُذ 

٠ُ٦ ؤعؾم  ٣ِٞ. مً الكٗغ ألاؾىص اإلالىر بالضم والكى٥ ؾخاع   ي ؾى 

 وظها لم ؤعه ٢ِ؟

*** 

بالضازل  ا.ٖىضما ٖضث ووظضجه مىاعب   ؤوي لم ؤٚل٤ باب حجغحي جظ٦غُث 

 
 
  وظضث ٞحرظُيُا ظالؿت

 
هٓغث لي  ٧ل ما ٦خبخه. ٢غؤْث  بمظ٦غاحي، ممؿ٨ت

 واعجبا٥. بدؼن  

- 
 
ض٥ ؤن  ال ال بإؽ،! آعام ًا لكض ما خحرججي ؤزحر اقمئزاػ٥! ٣ٞض ٦ىُذ  ابط ؤٍع

  ا،جبرع قِئ  
َ
ض٥ ؤن ج  هل جدب ًىؾ٠؟، واخض ٣ِٞ ٢جي في ؤمغ  ُض هْ ؤٍع

لبذ مجها اإلاٛاصعة حؿائلها الباعص املخاًض،ظغخجي  ل٨جها لم حٛاصع ، لم ؤظبها َو

ظؼء مجي جٟهم بخباَها  وعاخذ جىٓغ لهىعتها اإلاىهىبت بجاهب نىعجه،

ل٨ً ال٣ؿم اإلاؿئى٫ ًٖ  ًىؾ٠، ىمً ٧أبتي وبغوصي مٗها مىظ ازخٟ

 ا.اإلاؿامدت وال٨غم بىٟسخي ٧ان مُٗىب  

 :ؤٖاصث الؿاا٫ بىٟـ الهضوء اإلاؿخٟؼ

-  ٗ ان لضً٪ ؤم ؤن ؤخضها  ا؟هل جدبىا م ؤٖٝغ ؤه٪ جدبجي ٞهل هدً مدؿاٍو

 
 
 ؟ًٟى١ آلازغ ٢لُال

 بها: نغزُذ 

  ؟هال نمِذ -
ُ
ًا ٞحرظُيُا في هظه  ؤ٦غهِ٪ ، ٟي ًٖ جغصًض طل٪ ال٣ٝغ٦

ض عئٍخِ٪   .اللخٓت وال ؤٍع
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 و٢الذ: ؤمؿ٨ذ بىظهي بدىان   ا٢تربذ مجي صون ؤن جغجإ ؤو جًُغب،

  حٗا٫َ -
 
 !بهجلترا وهتزوط هىا٥ ىلجرخل بلا! معي بط

  لؿِذ  ؤهذ تهظًً،-
 
ىِ٪ بلى لخٗىصي  خغة ت بالجِل وال ، ؤهِذ َو  مخُٖى

ىؾ٠ سجحن. الؼواط والغخُل، ًم٨ىِ٪   ولً ؤعخل مً هىا ٍو

ما الٟغ١ في الجهاًت بحن  ...ه بُٗيَُ٪ ؤُٖض ٢غاءة ما ٦خبخُ  بٗض عخُلها عخُذ 

 ال٨خابت لىٟسخي وال٨خابت لخ٣غؤ ؤهذ؟

*** 

ض ا ٦شحر  ل٣ض ؤُُٖتهم اللىخت مخإزغ   بهجي ؤخضز٪ آلان ًا ًىؾ٠. ا ًٖ اإلاٖى

ؾإلجي ألاب ًٖ ألاظغ الظي . خض ٢ىلهم ىؤصهكهم ٦مالها ٖل الظي خضصوه.

ا ووٖضوي باملخاولت ٧إن ألامغ هؼ عؤؾه مىا٣ٞ   َلبذ مىه ؤن ًسغظ٪! ؤَلبه،

 مُغوح.

ًُُغ النُداب هُالهت وؤهه ؾ ؤزبرث ٣ٌٗىب ؤعجُيُان ؤن بىؾٗه عئٍخ٪،

بهه الترجِب الُبُعي  حعجب ٖىضما ؤزبرجه الؿبب، ؾُٟاهىؽ مٗه.ب

اث، ٌُ  لؤلولٍى اعة شسهحن ٣ِٞ ال ؤ٦ثرٖىضما  ٞمً ؤخ٤ مً ؤبُ٪  ،ؿمذ بٍؼ

 وخبُبخ٪؟

*** 

اخخجاػ٥، اإلاضعؾت ألاإلااهُت التي جدىلذ إلاٗؿ٨غ  ٢ابلخىا هُالهت ؤمام م٣غ

اًا الغاًش، ا ظاءث صون ٖلم ؤزحها ل٨جي لم ؤؾإلها زمىذ ؤجه اٖخ٣ا٫ لٖغ

  ٗ ٦ىذ  ؤونلتها هي وؤبُ٪ خُض الًابِ املسخو وظلؿذ ؤهخٓغهما. ا.َب

  ؤلتهم هٟسخي ًا ًىؾ٠،
 
 ي ال ًٟهل بُجي وبِى٪ ؾى و ا ؤه٪ هىا٥ بالضازل ٖاإلا

ٖ   ،ؤمخاع     ا ًٖ عئٍخ٪،وؤوي ٢ض جىاػلذ َى
َ
 ؤٖؼي هٟسخي بإوي ؤ
َ
ٖجي مً  ُذ بْ ه

 
 
ُ   لضً٪، ًٟى٢جي ؤهمُت  ا.ا ٢لبي ؤن جخم٨ً مً اخخًاجها ؤزحر  ممى

و٧ل شجغة  ظؼجه مٗ٪، ٧ل قاعٕ   يًاإلاجي مغؤ ًا ناخبي، ًىؾ٠ ًا ق٣ُ٣ي،

 ي باٖت الخلى  اإلاضعؾت، ىٖغباث الخىُىع التي خملخىا مً وإل جٓللىا بها،
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ابضًً  والٗغ٢ؿىؽ، ماص الضًً و٢هغ الىُل وقإع ٞااص  ٖو ألاػب٨ُت ٖو

 ألاوبغا ومٗغى الٟىىن وظغوبي والباع الُىهاوي، ل٪،والًاهغ وقبرا والؼما

ا ؾغاص١ ضسم للٗؼاء وهي حؿخ٣بلجي وخُض  بلى ال٣اهغة بإ٦ملها جدىلذ 

ا وهي ؤجظ٦غها صاثم   ُذ ٞحرظُيُا بِ  ىخت اإلاطخي صوه٪! ىوحؿدى٨غوي وجلىمجي ٖل

لِؿذ ٞحرظُيُا مسُئت بال٩امل  ٞإًً ؤٞغ مى٪؟ حٗٝؼ الترومبِذ بجىاع٥،

م ٧ل شخ ب، ،يءٚع   ٞدبي ل٪ ٍٚغ
 
  ًدمل ٖاَٟت ٖكغة بزىة وعٚبت

 
لم  ؤهاهُت

 ؾخدىاط ٖلُ٪. ا في الا جىطج ؤبض  

اعج٪ و٧ل مجهما ًخٟدو ألاعى ٧إهما ًد٣ًُ مً ى ٖاص ؤب خاج٪ مً ٍػ ٥ ٞو

  وظىصها في الخ٣ُ٣ت.
 
  :باصعتهما ؾاثال

 هل عؤًخماه؟-

٘ بهغها ؤٖلىذ ؤجها ؾخٛاصع ٞىع    بل ؤن جخإزغ،ا لخٗىص للبِذ ٢صون ؤن جٞغ

 ى ؤزغط ؤب ولم جيخٓغ الغص وطهبذ.
 
 ٥ ؾاٖخه لُىٓغ ٞحها وؤمؿ٪ مىضًال

٤   لُمسر هٓاعجه وقٟخُه جغججٟان.  صون ؤن ؤج٩لم ظظبخه مً طعاٖه بٞغ

نامخت لض٢اث٤  ة  وبٗض مؿحر  الخماؾ٪. ىا ٖلهجض في الخغ٦ت مُٗى   ىخت ليؿحر

 
 
ب  ؤي م٩ان   لم ٨ًً هىا٥ ؤهه بداظت للجلىؽ. بالكإع ؤٖلً ٞجإة ٢ٍغ

 ،مؿمٕى جىٟـ بهىث   .الغن٠ُ ىا ٞإظلؿخه ٖلزٟذ ؤن ٣ً٘ مجهاع   ًهلر،

 ا ٢بل ؤن ًخم٨ً مً ال٨الم.ومغ و٢ذ بضا لي صهغ  

ً  ، هى بسحر- ْىيخه ؾ٠٣ُ هىا٥ لؤلبض ًىٓغ لىا بخل٪ . ل٨ىه بسحر، ابضا مٍغ

ر، خاو٫ ؤال ًب٩ي ٖىضما اخخًيخه ل٨ىه لم ًٟل الضهكت والٟغخت في ُٖيُه،

ل٨جها...ؤل٣ذ بظعاٖحها ، جغ٦خه لِؿخُُ٘ جدُت هُالهت ٞمض لها ًضه لُهاٞدها

. بضبلى ألا اللخدما  ٢ىة ماصًت لهلى ؤن الخب ! ًابلهي. يمخه بلحها ب٣ىة   ،خىله

ظلؿا صون ؤن ًتر٥ ًضحها ؤو ًدى٫ ُٖيُه  مٛاصعة ؤطوي. ىنىث قه٣اتهما ًإب

 ا :٢ا٫ لها باؾم   ٖجها،
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ت بجؿضي،اجطر ؤوي ؤخمل ظُ-  عبما ٧ان هظا هى ؾغ جمحزي الىاصع! ىاث آٍع

ؤْجها لم ج٨ً ٖال٢ت عؾمُت ولظل٪ ؤزٟتها، آؾ٠  ؤبي؟ هل ٦ىذ حٗٝغ ًا

  ً ؾم او٢ٗخه ب ألامغ ؤلاًجابي الىخُض ؤهِ٪  ًا هُالهت، ا ألجهم ؤزظوا صٞتر٥ِ ؤً

نض٣ًي الظي امؿ٩ىا به معي  ىا ل٣ض اصعٖمىم   ،ىاث ٢بل ؤن حُٗضًه بليّ ؤِؾ 

اؤٖخ٣ض ؤجهم ْىىه ٦خاب قٟغاث زم لم ًجضو  ه صٞتره!ؤه ٧اهىا  وإال ما ،ه مهم 

 ُل٣ىا ؾغاخه.لُ

 
َ
لم ج٨ً ، آآه ًا ًىؾ٠ى. ب٩ ب٨ذ، ل ًضحها،بَّ َلب مجها ؤن جهلي ألظله و٢

  ما ؤقبه٪ بمال٥   ٩ل هظا الٗىاء،ل مؿخد٣ا
ُ
٤ السُإ!بلى اٟي ه  لجخُم بٍُغ

حهضع ٠ُ٦ إلاً مشل٪ ؤن ، وؤهذ قاخب مكٗض ي٠ُٗ مهض٫ ال٨خٟحن ىخت

 ه٨ظا!

٤: يّ ا ٖلجهٌ لُمطخي مخ٨ئ     وهى ًخمخم َى٫ الٍُغ

 !مغ ياج٘! ٖٖمغ ياج٘-

*** 

اعج٪ لم ٌٗض والض٥  ٣ًطخي . ؤٚل٣ها وؤٖلً ٖغيها للبُ٘ لهُضلُت،بلى ابٗض ٍػ

ٌؿخم٘  ًىام في ٞغاق٪ وهى ا.ظل و٢خه بالبِذ و٢ض ٖاص لٗٝؼ البُاهى مجضص  

خ٪.ؾُىاهاث ؾُض صعو بلى ؤ بض الىهاب التي جدخٟٔ بها في ٚٞغ  َل ٖو

 الى٢ذ ًمغ.

*** 

 ،ٗخ٣لمً اإلا ياهخهاع ألاإلاان ٌٗجي زغوظ٪ الٟىع . عومُل في الٗلمحن 

ماطا  ألا٢ل، ىؤي جباصل٨ما ألاصواع ٖل، السُغ ىووي٘ خُاة ٞحرظُيُا في مغم

  ىًجب ؤن ؤجمج
 
مغ ؤ و٢ٕى ٞحرظُيُا في ألاؾغ، ؤخاو٫ ؤن ؤ٨ٞغ بدُاصًت   ؟ابط

ها بالجِل ٌٗجي ال٣بى٫ الًمجي الخخمالي ال٣خل ، ألجها مجىضة؛ ٖاص٫ جُٖى

بِىما وظىص٥ ؤهذ بدحز  ٞال ًيبػي ؤن حكخ٩ي مً و٢ٕى ؤخضهما، ؤو ألاؾغ،

المالا   اإلاى٤ُ ٣ًطخي بإخ٣ُخ٪ في الخدغع.، ٖخ٣ا٫ ٖبثي ْو
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٠ُ٦  ماطا ٦ىذ ؾإٞٗل؟ لى ؤهجي اإلاخد٨م في ؤ٢ضاع البكغ ومهاثغهم،

 ِ
ّ
مؿاع الٗضالت لِكمل اإلاالًحن مً ًىؾ٠ واإلاالًحن مً ٞحرظُيُا صون  ٤ؾإٞو

 
 
  إلااطااااااا؟ ا:ؤن ٌؿإلجي ؤخضهم ناعز

 
ألاًٞل ؤن ؤلٗب صوع  !هظا لِـ ٖاصال

ت ظىضي الكُغهج الظي ال ٣ًٟه ؾبب   ٨ه وله م٘ طل٪ مُل٤ الخٍغ ا وعاء جدٍغ

 في الهُاح والا 
 
مل وؤجٟه ؤن ج٩ىن ما ؤظ ا.ا ؤن هظا لً ٌٛحر قِئ  ٖتراى ٖاإلا

 ا!ؤن ج٩ىن بله   ىوما ؤ٢سخا! بكغٍ  

*** 

ؤعصث عئٍت  ألا٢ل، ىٖل مىظ زمؿت ؤٖىام   ل٨ىِؿت ألو٫ مغة  بلى ا طهبُذ 

٘   ،ؤعضخي ٚغوعي ، ؤعصث ؤن لىختي خُض ًم٨ً  ؤن ؤظضها بإًٞل مىي

ا ما ال ًم٨ً ر  حؤصهكجي ؤن ؤلخٔ بها حُٛ .لجمُ٘ اإلاهلحن عئٍتها بىيىح  

ٟ  ٧إ، جدضًض ٦جهه  ن َب٣ت لىهُت ؤو َُ
ُ
٠ُ بلحها ٌُٛحها ِي ا ٚحر مغجي ٢ض ؤ

  بإ٦ملها.
 
جىعي مباقغة ؤياٝ  بن ٧ان ؤخض ٢ض ٖض٫ بها ؤو ؾإلذ ألاب ظٍغ

 جامت: ٢ا٫ بش٣ت   ا.بلحها ٞإه٨غ جمام  

ٗ   لم ه٣م بال بخضقُجها.-  حٗٝغ َب
ُ
ًُ ا ؤن ٧ل لىخت ح ٖلحها  ىهلٗل٤ بال٨ىِؿت 

ذ اإلا٣ضؽ لخضقً.  وجضهً بالٍؼ

 ا:ابدؿم مؿخُغص  زم 

 ا؟ا هاصع  ؤلِـ هظا امخُاػ  . ًم٨ى٪ آلان الخبر٥ بلىخخ٪-

*** 

٘   ؤو جىظؿذ مً شجاع   الُىم ؤجاوي ٧امل.   مدخمل، ج٣َغ
 
ا ل٨ىه ٧ان هاصث

 
 
اعحّي ؤزخه. ا ٦ما عؤًخه ؤو٫ مغة.صمش  ٧ان بداظت   البض ؤهه لم ٌٗٝغ بٍؼ

ًض١  هى ًخ٩لمو  اإلاىًضة وعاح ىزل٘ َغبىقه وويٗه ؤمامه ٖل للخضًض.

 ٖلُه بإنابٗه ٧إهه َبلت.

و٧اهذ هىا٥ سخب هاثلت  ا مً قإع ال٣هغ الُٗجي ؤو٫ ؤمـ،٦ىذ ٖاثض  -

  ٤ ها ؤوعا١ هه٠ مدتر٢ت جُحر بالجى تناخب ،ضسم مً الضزان حصخي بدٍغ
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٤ وما ؾببه؟ وحؿخ٣غ خُشما اج٤ٟ جدذ ؤ٢ضام اإلااعة.  ؤحٗٝغ ؤًً ٧ان الخٍغ

ٟى الؿٟاعة البًر ل٣ض  هل جهض١ هظا؟ ُاهُت ًدغ٢ىن ملٟاتهم!ل٣ض ٧ان مْى

م ظهله  الخ٣ِ ٧ل مً قاء ألاوعا١ التي لم ًهبها يغع وعاح ًداو٫ ٞهمها ٚع

ت! ىٖل   ألاعجر باللٛت ؤلاهجلحًز
ُ
ؾغ ٦ما ؤن هىا٥ ؤزباع بال٩لُت ًٖ عخُل ؤ

ٟحن الحهىص ُاهُحن واإلاْى ؤًْ  ٞلؿُحن.بلى ال٣ُاع اإلاخجه  ىٖل ألاؾاجظة البًر

  الهظا ٧له 
 
ل٣ض ؤزاع ونى٫ عومُل  .ب للك٪ في مهحر هظه الخغ ًضٕ مجاال

ل٣ض اٖخ٣لىا ٖلي  ؾِؿٗض٥ ؤن حؿم٘ هظا... لٗلمحن ظىىن الجمُ٘،بلى ا

ت  ا بكضة  ًبضو ؤهه ٧ان ؾ٨غاه   جُمىع! في ٧لىب دمحم ٖلي وؤزظ ٌكُض بالٗب٣ٍغ

ُاهُحن ا صٖمه ال٩امل للٟىهغع ؾازغ  ألاإلااهُت مٗلى   كلهم...ا مً ٚباء البًر  ٞو

لم ًخهىع ؤخض ؤن  ه٣ًاى ٖلُه؟ا لال هل ٧اهىا ًيخٓغون ؾبب   ال ؤصعي...

مً السس٠ُ  ا.هظا قاث٪ ظض   جغ٧ي، ٖخ٣ا٫ ؤمحر  اؤٖجي  بةم٩اجهم ٞٗل طل٪،

 الىالء ألاإلااوي.هٟؿها، تهمت ًىؾ٠بواإلاطخ٪ ؤهه مٗخ٣ل آلان 

 ا ٖضم اهضهاشخي:ؤظبخه مٓهغ  

-. بُت يض ؤلاهجلحز ٢ام بٗملُاث   هى ؤزبروي بلؿاهه ؤهه ٦ىذ ؤٖٝغ لم ، جسٍغ

هظا ما خاولذ  سُِ ألًٞل مجها.ٖلى الخ ل٣ُضع ٨ًً ظاؾىؽ ؤإلااوي

 بالش٣ت. ا،ؤهه ٚحر ظضًغ  بزباع٦ما به صاثم  

 
 
 : ٢بل ؤن ٣ًى٫ بترصص  ٞ٪ ٧امل عباٍ ٖى٣ه ٢لُال

  ً؟ً وظهت هٓغ مَ مِ -
 
حن ًغون في ألاإلاان خال ٗ   الٗضًض مً اإلاهٍغ لىظىص  اهاظ

ىب ُٞاإلاهجلحز ٚحر ؤلا  مشل ال٣ِ الظي جضزله بِخ٪ لُُغص الٟئران التي  ،هٚغ

 م٣ضام بُٗض الىٓغ، بُل   ي هاالء لً ًغوا في ٖلي جُمىع ؾى  ججهب َٗام٪.

ُاهُحن هى صاٞ٘  ٦هظا. ه٪ ج٨غهه صون الخاظت لؿبب  بزم  لِـ ٖضائه للبًر

بدخت  ٖملُت ا ًىؾ٠ يمه بلُىا ألؾباب  ٖمىم   ؤلِـ ٦ظل٪؟ م٣خ٪ له،

 ٠ُ٦ خا٫ الض٦خىع ٣ٌٗىب؟. ًٖ هىا٢هه الجلُت للُٗان ىظٗلخه ًخٛاضخ
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ماطا حٗجي بإن ًىؾ٠ يم ٖلي جُمىع ، ال حٛحر اإلاىيٕى، جمهل مً ًٞل٪-

ض ٦كٟه لي، ٚامٌ ال ا مً وظىص ؾغ  ٦ىذ مى٢ى   ٖملُت؟ ألؾباب   ولً  ًٍغ

 جسبروي به. ىؤجغ٦٪ خت

 ا بهمذ  خاثغ   ليّ ب  جُل٘ اعاجه،َغبىقه ٧إهه ًؼن زُ ىٖل ا بٗهبُت  ص١ مجضص  

 ا بالجهاًت:زم ٢ا٫ مخجهض  

ل٣ض خاو٫ ًىؾ٠ يم بٌٗ ػمالثىا بال٩لُت والتروٍج إلاا جضٖى بلُه -

بضو ؤن ؤزباعها اهدكغث  ا،الجمُٗت ٖمىم   ٖضص ٦بحر مجهم خًغ خٟالجىا ٍو

 بضؤث جٟض بلُىا زُاباث باؾم ًىؾ٠ في ال٩لُت، لم ًغ١ ؤخضهم. بك٩ل  

ٖ   جى٢ُ٘،لِـ ٖلحها  ، ا بمٗض٫ زُاب  ونلذ جبا و٧لها خىث  ٧ل ؤؾبٕى

ؾخمغاع ُٞما هٟٗله وتهضًض جدظًغ مً الا . الخدظًغ والتهضًضهٟؿه؛  اإلاًمىن 

  ي ؤن ًغ  مغؾل هظه السُاباث ؾاءه بكضة   لم هخى٠٢. بال٣ٗاب لى
 
 ظماٖت

 هى، ي ٦ما ًغ  اإلاٗاصًً ل٩ل ما هى بؾالمي ٖغبي، ي ٣ًىصها زالزت مً الىهاع 

 غْ َٟ ن للخَ صاٖح
ُ
إػالت الخىاظؼ البضحهُت بحن الخًاعاث لهالر الخًاعة و ج ه

حن بؿالؾت   ىختو ألاوعوبُت،  . ٌؿهل لؤلظاهب خ٨م البالص وامخُاء اإلاهٍغ

مل٩ىن ما ٨ًٟي مً الى٢اخت النُداب مجىضة   ت للٗٝؼ مٗهم!  ٍو بهجلحًز

 ٖاظؼة ًٖ خملىا  ٧اهذ ٞحرظُيُا هي ال٣كت ألازحرة التي ٢همذ ْهىع  
 
 ،ؤنال

ؤن حٛجي ؤٚان ، و٢ض خظعجه بىٟسخي مً مٛبت ْهىعها مٗىا ل٨ىه لم ٌؿخم٘ لي

ت شخ  آزغ. يءوؤن ججهغ بهضا٢خ٪ ألخض ظىىصهم شخ يءبهجلحًز

 و٠ُ٦ لم ؤٖٝغ بكإجها؟ مً ؤعؾل جل٪ السُاباث؟-

حن،ٚالب  -  مهغ الٟخاة، ا ما جهضع جل٪ التهضًضاث ًٖ اإلاخٗهبحن والٗىهٍغ

ًُ ؤما ًٖ بز ...ؤلازىان  ىب٣ي ٖلباع٥ ٣ٞض ٖٝغ ًىؾ٠ ؤن ًٚب٪ لً 

ـ   ؤزًغ     ؤو ًاب
 
ؾخمغاع ُٞما الا  ي لم ًغص ؾى  هىو  ، ألي خل  ولً ًضٕ مجاال

٢ا٫ لي  بٌٗ الىظاهت في اٖترايهم، يل٣ض عؤ .هٟٗله صون مىٛهاث  

:  ،آلان ىخت ،االجماٖت جبضو ْاهغٍ   واخض،يء  هم مد٣حن في شخ" بالخٝغ
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ٗ   ٚحر اإلاؿلمحن، ىٖل م٣خهغة ا ل٨جهم لً هدً لم ه٣هض هظا ؤو هخٗمضه َب

لُىا جالفي هظا الٗىاع ٚحر  ،ًهض٢ىا طل٪ ٗ  اإلاٖو ظاءه ، و٢ض ٧ان ."ا٣هىص ؾَغ

الظي ٢ض  ما، جغ٧ي مؿلم ًٖى بالجماٖت مً ًٞت، َب٤   ىٖلي جُمىع ٖل

 ًٟى١ هظا صعء  
 
  للدجج؟ا للكبهاث وإبُاال

 إلااطا ؤجِذ الُىم؟، ٧امل-

ٗٝغ ًىؾ٠ ما، شسو  بلى  ؤجدضر ؤعصث ؤن...- جي َو هل جًٓ ؤن  آعام،. ٌٗٞغ

ال١ ؾغاح ًىؾ٠ آلان وعومُل ٖل  ألابىاب؟ ىهىا٥ ٞغنت إَل

لظل٪ لم ٨ًغع الؿاا٫ بط ب٣ُذ  ا ٧إهه مخ٣ًُ مً ؤلاظابت بالىٟي،بضا ًاجؿ  

  نىعة ٞحرظُيُا و٢ا٫: ىؤعؾل بهغه بل ا.نامخ  

ذ؟-  هل ْىذ ؤهه ٧ ماطا ٢الذ ًٖ ًىؾ٠ ٖىضما ٖٞغ
 
ا ألنىله ولم ان مضع٧

 ؟اًسبر ؤخض  

 هل جًٓ ؤهذ طل٪؟ إلااطا؟-

ُ  ا...ؤعاه ؾبب  ؤخُاه  - ا وعاء صٞاٖه اإلاؿخمُذ ًٖ جٟاهت الاهخماءاث ا مى٣ُ

خه في الى٢ذ هٟؿه، ىال٣ىمُت وألاًضًىلىظُت وخغنه ٖل ؤلِـ  جإ٦ُض مهٍغ

 عجُب  
 
 ؟ا ؤن ج٩ىن جل٪ مهاصٞت

ٗمل ٖل ا ؤن ٌٗٝغ جل٪ الخ٣ُ٣تالعجُب خ٣   ال،- لٟذ ألاهٓاع لها بظل٪  ىَو

 الٛباء.

 ىبمىخه مشلما ٞٗل جُمىع، ا في ٦ك٠ هٟؿه صون ؤن ًضعي،عبما ٧ان عاٚب  -

 الٛباء!

-  ً هى ال ٌؿخد٤ ؤن ، ٖٝغ ؤو لم ٌٗٝغ ا.ًبضو ؤه٪ مً معجبي ٞغوٍض ؤً

 للخسلي ٖىه؟ ؤم ؤه٪ جداو٫ بًجاص مبرع   ًىظض خُض هى،

ٟ   اؾدكٗغُث  ٚغة، ىا و٢ض ؤزظجه ٖلهٓغ لي مبهىج   ا لم ؤعه ٢ِ مً به يٗ

 . اِ مخلبؿ  بِ لم ًجاصلجي ٧إهه يُ  ٢بل،
 
ا و٧اص ٖىضما جهٌ لُىهٝغ ٧ان مغجب٩

 َغبىقه. ىًيسخ

t.me/qurssan



264 
 

 مً هىا. يءؤعظى٥ زظ هظا الصخ-

  ىجىاو٫ الُغبىف وويٗه ٖل ابدؿم،
 
  :عؤؾه ٢اثال

ُ  عبما ٧ان عمؼ  -  بقٗاع   ىخت... ل٨ىه مهغي باليؿبت لىا ا باليؿبت ل٪،ا جغ٦

 آزغ.

ٗ   صٖاء لم ًجِض هظا الا  ا ؤوي مهغي،ًىم   ِٕ صَّ اوؤها لم - ً  ًىؾ٠ هٟ  ا.ا ؤً

 ها.ٞحؤعاه  ؤقٗغ ؤن هظه هي آزغ مغة   .ا واههٝغ صون ح٣ُٗب  هؼ عؤؾه مىا٣ٞ  

*** 

 ٧َل  مللُذ  في باَعـ. ىلم ؤقٗغ بهظه الٛغبت خت بُُئت مجضبت ٢اخلت. ؤًام  

ُ   يء  ناع ٧ل شخ .ل  و٧ل جبُ ٧ل ٖمل   ،و٧ل م٩ان   شسو   ُ  ا عجِب  بال ا ال ا وهاث

  لضعظت اله٣ُ٘ في ٧ل ما ؤن جدـ ببروصة   ًسهجي.
َ
خه وق  ٖٞغ
َّ
هظا ، ال٪ ًىم  ٩

ب ً، ٧ل ما ًدُِ ب٪ لِـ ل٪،. هى الٖغ  ؾىا٥. ل٩ل شسو   هى لآلزٍغ

ً ولؿذ مظ٧ىع   ىا ٖللؿذ مضوه   وؤهذ مؿدبٗض، ا في ونُت ٢اثمت اإلاضٍٖى

ً،صوه٪ ًا ًىؾ٠ مً  .ؤخض    .ي ٧ل البالص وألام٨ىت جدؿاو  لِـ هىا٥ َو

*** 

هىا٥ زضمت مُلىبت  .هٟؿه وم٩ان الل٣اء هٟؿه الًابِ باألمً اإلاُضاوي

وؤن ٖملي  ؤزبرجه ؤن نىعة اإلال٨ت اهتهذ ولم ؤٖض ؤ٢ابلها، مجي صازل ال٣هغ!

هظه اإلاغة لم  ل٨ىه ؤ٦ض لي ؤن هظا هى اإلاُلىب. نىع ألامحراث،بلى اهخ٣ل 

ذ الشمًوا ؤجغصص،  بَال١ ؾغاخ٪.؛٣ٞذ واقتَر

ل٨ىه ٢ا٫ ؤن ؤلاٞغاط ، بالجهاًت وا٤ٞ ،اخاو٫ ؤن ًماَل ل٨جي لم ؤجغ٥ له زُاع  

ًهِب٪  ال ىلً ؤزبر٥ ًٖ اإلاُلىب مجي خت ٖى٪ ؾ٩ُىن بٗض اهتهاء اإلاهمت.

ٖلم ٣ِٞ ؤوي ؤ ل٪ ٢غاءة ما ؤ٦خبه آلان، ىؾُدؿج ىال ؤٖٝغ مت طٖغ ؤو ي٤ُ.

خ٪. م ؤي مساَغة  ال ؤؾخ٨ثر ؤو ؤؾخٗٓ ؾ٩ُىن ما ؤٞٗله  في ؾبُل خٍغ

 !نض٢جي بؿهىلت بٖضاص ال٨خان للغؾم،

*** 
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ٝ  لم ؤًْ ًىم   جٟغظذ  .ا ؤوي ٢ض ؤجمخ٘ بهظا البروص الالػم ألصاء اإلاهمت صون زى

 لىٟسخيو٦ضث ؤن٤ٟ  ج٩اص ج٩ىن آلُت، هٟسخي وؤها ؤهٟظ الخٗلُماث بض٢ت   ىٖل

ؤزغط مً  ىؤن ؤئظل اخخٟالي بالىجاح ختل٨جي اعجإًذ  ا ٖىضما اهتهُذ،بعجاب  

  ىخت ا مما ٞٗلذ،ؤعظى ؤن ًُٟضوا خ٣   ال٣هغ.
 
للتراظ٘ ًٖ  ال ًجضوا حجت

ضهم.  ٖو

*** 

ُذ    ٖٞغ
ُ
ِٟ الُىم ما ؤ   ا.ي ٖجي مً ٢بل ٖمض  ز

 
ؤوي  وصون مضاعاة   ؤزبروي مباقغة

 :ًجب ؤن ؤعخل

ا - ىن بال٣هغ ؤه٪ مً ٞٗلها ولً ج٩ىن آمى  ٚالب  لم هسبر٥  ا ٖىضها.ؾُٗٞغ

ٗ   ال ىا ختبهظا ؾاب٣   ٌ َب  ىهًمً عص ٞٗل اإلال٪ ل٨ىه ؾِؿع ال ا.جٞغ

هسغظ٪  ىا ختزخٟاء ما٢خ  لظل٪ ؾيؿهل ل٪ الا  ألاعجر، ىهخ٣ام مى٪ ٖللال 

  ُ   ا،مً مهغ جهاث
 
ُ  ؾىُُٗ٪ ماال ض  ٨ْٞغ  ا لدؿخ٣غ خُشما قئذ. ٧اٞ ؤًً جٍغ

 وٗض الٗضة لؿٟغ٥. ىالظهاب خت

ٖ   ا...ض  وؤب ا،بجها الٛغبت مجضص   خحن . ؾإزغظ٪ ٣ِٞ ألٞاع٢٪ ا.ا وظبر  َى

 :ؾإلخه ًٖ مهحر٥ ٢ا٫ ببؿاَت  

٧ل مً  جهاًت الخغب، ىمإلٝى خت ٧لُخه ؤو ؤي م٩ان  بلى ال ًم٨ىه الٗىصة -

  ٌٗٝغ
ُ
ُ  ٣ِ ٖخُ ؤهه ا ًم٨ىه  ؤو ٌٗٝغ بسغوظه. غاهال ًجب ؤن ً ال ل٩ىهه ؤإلااه

 ٘ الخغب ؤوػاعها.ؤن ٌٗىص بٗض ؤن جً ىٖل مٛاصعة ال٣اهغة لى ؤعاص،

*** 

ؤزحرة ٢بل الغخُل و٢ض ال  ٢ض ؤعا٥ إلاغة   هظه ٧لماحي ألازحرة ل٪ ًا ًىؾ٠،  

 ؾإجغ٥ هظا الضٞتر لىالض٥، خبُبي ًٖ الجهاًت. لظل٪ ؤخضز٪ ًا ؤٞٗل.

مً ؤؾغاعها  يء  شخ ىبَالٖه ٖل ىألاعجر، لهظا لً ؤزصخ ىؤٖٝغ ؤهه لً ٣ًغؤه ٖل

بلُ٪  عها الؿاطظت بٗض ٧ل ما اٞخطر؟وهل ب٣ذ هىا٥ ؤهمُت ألؾغا. اؾىٍ  

ب والبُٗض: ٗت ًٖ مؿخ٣بلي ال٣ٍغ  هبظة ؾَغ
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حٗىص  ىوؤهخٓغها هىا٥ خت بهجلترا ىؾإؾب٤ ٞحرظُيُا بل آلان ؾإؾاٞغ،

ُ  ً ها الى ؤز وهتزوط. د٩ي ٢هه  ؼا٫ خ ا ؤ٢غب لؤلؾاَحر ًٖ اإلاٗغ٦ت ا ًغػ١ ٍو

 التي ًبضو ؤجها ٚحرث مؿاع الخغب بإ٦ملها.

ؤهذ  لىًَ!بلى اقاط  ًضاهمجي خىحن   مٗلىمت   اصع مهغ بال عظٗت  آلان وؤها ؤٚ

  ٗ ل٨جي ؤئ٦ض  ٖم٣ُت لهظا البلض، ا بٗاَٟت  لم جٓىجي ؾإٖتٝر ًىم   ا،مبهىث َب

ؤها ألاعمجي  ا بلضي ًا ًىؾ٠،ل٣ض اٖخبرج٪ صاثم   ا إلاا بي.ل٪ ؤوي ال ؤٖٝغ جٟؿحر  

ه،والُدُم الظي لم ٌٗض ًظ٦غ ؤ ؤعمُيُا ٢ِ، الظي لم ًَغ  والىخُض الىاٞغ  بٍى

  طل٪ الصسو باث. ا ؾىا٥الظي ال ًمل٪ نض٣ً  
 
ىب   ٞجإة ا مً ٨ٞغة مٖغ

 !اٖضم عئٍت ال٣اهغة مجضص  

ٖ   نغُث   مىظى
 
  ا مً خ٣ُ٣ت ؤجها ؾخٓل هىا٥ مىظىصة

 
  وخُت

 
امغة بالبكغ  ٖو

 
 
  ومخاخت للجمُ٘ بخٟانُلها ٧اٞت

َّ
عؾمتها  ال ؤ٤َُ انُداب لىخاث   .يبال

 لىظىه ؤهلها وقى 
 
لها ٖاإلا ها وهىعها ْو  اٖع

 
ؾإجغ٥  .ي ؤزغ  ا ؤوي ٢ض ال ؤعاها مغة

ا عؾمخه ألبُ٪ م٘ مظ٦غاحي ٧ل ما  ً  ؤن ٌؿلمها ل٪ ٖىض ٖىصج٪. ىٖل ،ؤً

ا، وؤن جٓل ؤهذ مهما َا٫ ؤن ج٩ىن ؾُٗض   ىٖسخ وألا٦مل، ىقُغي ألاه٣ ًا

 ا ًٖ ؤن جٓل ؤهذ.جخى٠٢ ؤبض   ال مىٟا٥،
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 آرام  دًكزان                                               

 

ؤٚل٣ذ . الكاقت ال٩لماث ألازحرة بمظ٦غاث آعام ص٨ًغان ىىاث ٖلَبٗذ ؤِؾ 

 ٞغاف هُالهت . ىوجمضصجا مجه٨خحن ٖل ،ٞاصًت الضٞتر

ُ  ، ٞاصًت- الظي ٧ان  هُالهت ٖك٣ذ ًىؾ٠ ؟ا٠ُ٦ ٩ًىن ٧ل طل٪ خ٣ُ٣

وهي  ،9114وؤوازغ ٧1149ل جل٪ ألاخضار صاعث بحن ؤوازغ  ا لجضي!نض٣ً  

ٝغ ماطا؟، ؤعاصججي ؤن ؤظض مظ٦غاتها  ىما ٖل هل ؾاٖضها ظضي بك٩ل   أٖل

، ؤٖٝغ ؤن ؤبي ولض م٘ بٖالن 1499 ل٣ض جؼوظا ؾىت جسُي خبها لُىؾ٠؟

ٝ   جهاًت الخغب، مهما بضا  ليؿُان خب والى٢ٕى في آزغ، هظا ػمً ٧ا

  ٍ  ؤلِـ ٦ظل٪؟ ا،ؤؾُىع

ـَ  ،لم ؤزخبر ما حؿإلحن ٖىه ألُٞض٥ِ - ا جسُُذ شسه   وال ا بدب  خب   لم ؤو

 ل٣ض جغ٥ آعام ؤوعا٢ه لىالض ًىؾ٠، ؤخاو٫ عبِ السٍُى ٢ضع ؤلام٩ان، بأزغ.

هل ٧ان هجُب  عي ؤن صٞتر هُالهت مل٨ه،صَّ ا لىجُب الظي اِ الظي ٧ان نض٣ً  

 ؟٠ُ٦ اخخٟٓذ هي ب٩ل طل٪ َىا٫ جل٪ الؿىىاث ٌٗلم بالٗال٢ت بُجهما؟

ٔ  ، هظا ؤال ٌٗخبر وإلااطا؟ ا ٧ان شسه   اػصواظُت؟ الخ٤ ؤن ظض٥ِ  ،مس٠ٟ بلٟ

ب   اة ظضي  بٗض مغجحن، ي ال ؤط٦غ ؤوي عؤًخه في خُاحي ٧لها ؾى  ا،ٍٚغ ٞو

حن. ،جسغط ؤبُِ٪ و٢ذ ؾُٟاهىؽ و ب  وجل٪ ٧اهذ اإلاغة ألازحرة ٦ما حٗٞغ

ىه؟ و٠ُ٦ ٦ىِذ -  جٍغ

  ال ؤٖٝغ ٠ُ٦ ؤنٟه،-
 
و٧ان  لم ٨ًً ًخدضر م٘ ؤخض   ،٦ىذ ؤزكاه ٢لُال

ٗ  عص  قا ما ؤو ًيخٓغ  يء  ٧إهه ٢ل٤ مً شخ بدؿام مٗٓم الى٢ذ،ا الا ا مخهى

 ما. يء  خضور شخ

- 
 
  ٦ما ٣ًى٫ ؤبي؟هل ٧ان ظمُال

-! ب   ٦ما ٢لذ لِ٪  ال ؤٖٝغ ًجب ؤال ٩ًىن هىا٥ خاظؼ . ا٦ىذ ؤزكاه وؤعاه ٍٚغ

ٗ   ىوبحن الجما٫ خت هٟسخي بِىِ٪  ىه. لم ؤ٢هض َب ا ٧ان شسه   ا ؤن ظض٥ِ جمحًز
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  بال٨ٗـ ا،غ  مىٟ ا ؤو٦غحه  
 
ؤ٦بر مً  ٚامًت   ا بهالت  ل٣ض ٢هضث ؤهه ٧ان مداَ

ىه بك٩ل    ا؟هل جٟهمحن قِئ   مىيىعي... الجما٫ ججٗل٪ ال جٍغ

ًٞىلي لغئٍت ؤٖما٫ ص٨ًغان  مخد٠ الًٟ الخضًض،بلى ا لىظهب ٚض   ٞاصًت،-

ت ما ي ًٟى٢ه ؾى  ال إلاً مجهما جغ٥  ،ي جغ  زٟي ٖلُىا مً ال٣هت. جدغقي إلاٗٞغ

 هجُب ؤم هُالهت؟ ٦غاث؟ًىؾ٠ اإلاظ

ا ًٖ ؤٖما٫ الٟىاهحن ألاعمً الظًً ٖاقىا خفي مخد٠ الًٟ الخضًض بدش

ً، بإؾماء ؤُٞضٌؿُان وػوعٍان ٞىظضجا لىخاث   بمهغ،  ومجغصحكُان وآزٍغ

لظل٪ جىظهخا  ٗذ اللىخاث خؿب الترجِب الؼمجي إلاُالص ؤصخابها،ِي وُ 

 1411بحن  اثىحن مال٣اٖت التي جًم مىالُض ال٣ٗضًً ال٩بلى امباقغة 

 وهىا٥ وظضجا لىخاث آعام ص٨ًغان. ،1411و

  صا٦ىت وصاٞئت،
ُ
صعظاث اللىن البجي . ٞاثغة صُٞىت وجهغح بٗاَٟت   ذ ل٩أبت  لّمِ ج

 والبرج٣الي وألانٟغ حصخي بُٗىحن ؾ٨ىتهما الىاع وعؤجا بها ؾاثغ اإلاىظىصاث.

  ٗ ذ وجىخضث م اث اللىخاث جىٖى كإع ٞهي لعجاثؼ الباٖت بال؛ امىيٖى

٤  ولُٟل   ا،ؤؾُذ البُىث خُى   ىولٟخُاث قاعصاث ٖل ا،خُى   ًلٗب بالٍُغ

الىظىه جخُل٘  وم٘ طل٪ ٞالىظىه هي بُل الخب٨ت الغثِؿُت،، ا آزغخُى  

ما  ،بلُ٪ ٧إه٪ جغاها مً زل٠ هاٞظة   ج٩اص جى٤ُ لدؿإل٪ ٖما جبدض ٖىه ٖو

ضه مً الىٓغ بلحها. لدؿائ٫ طل٪ ا ي مكتر٥ بُجهم ؾى  يءشخ ؤشسام ال جٍغ

ىاث بُٗىحن و٢ٟذ ؤِؾ  في ابدؿاماتهم. ىال٣ل٤ بُٗىجهم وجل٪ ال٩أبت خت

  ُ وجشبخذ ؤمام جل٪ اللىخت  ا الخخىاء اللىخاث صازلها لؤلبض،جدؿٗان جل٣اث

 .اجدضًض  

ىاث، نىعة ههُٟت لكاب    وظه مؿخُُل مدضص الؼواًا هاٖمها، في الٗكٍغ

٤  في ق٩ ىقٗغ بجي ٨ٌٗـ الًىء الؿا٢ِ ٖلُه مً ؤٖل   طهبي، ل بٍغ
ُ
ُٛي ح

وجدذ خاظبحن ٦شُٟحن جإَغث  ا مً ظبهخه الىانٗت،زهله الؿا٢ُت ظاهب  

٧اص الغؾام  ،ُٖىان ٦بحرجان مهبىبخان مً الٗؿل و مؿ٩ىهخان باإلاالث٨ت
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وؤؾٟل الهىعة وظضث  ال٣ماف، ىزِ خ٣ُ٣تهما ٖل ىًُإؽ مً ٢ضعجه ٖل

؛ ب ًٖ بصعا٦ها بالٟغوؿُت وهى ٚاثالخى٢ُ٘ الظي ويٗه ناخبها ًىم  

ه شسصخي.  بىعجٍغ

 هظا هى.، هٓغي ، اٞاصًت! هظه هي نىعة ًىؾ٠ ؤعجُيُان، ٞاصًت-

ٞجٟىاها ال ًخدغ٧ان  بال٩امل مما جغاه، مإزىطة٧اهذ ٞاصًت جىٓغ بالٟٗل 

 مً الخُاة. ووظهها زا٫  

لخ٣اء اإلاؿخدُل الا ماطا ٧ان ًٟترى بها ؤن جٟٗل؟ مؿ٨ُىت هُالهت،! هللا ًا-

ٗ  ل٨ما٫ الضاز  ا؟إلااطا ال ج٣ىلحن قِئ  ، ٞاصًت، ال والساعط م

 
ْ َ
 ىٖل ىُضها ٧إهما جسصخبوهي حؿىض ط٢جها اإلاغجج٠  ي  وظضث جل٪ نىتها بٗض أل

.  عؤؾها مً الؿ٣ٍى

 !ىاثـ ؤِؾ 

 م٨خىم: زم ؤعصٞذ بهىث   ،٢الذ واهخٓغث لبرهت  

خه هظه نىعة !هظا ظض٥ِ -  !هجُب ٖبض اإلاؿُذ الظي ٖٞغ

*** 

ــ . مــغ ٖـام  لبِـذبلـى اٖـاص ًىؾـ٠ 
ُ
وآلان  ٌ ٖلُـه مـ٘ هجُـب ووالــضه،بِ جـام مىـظ ٢

 
ُ
ـــ مكـــضصة بٗـــضم الغظـــٕى ألي م٩ـــان   ٤ ؾـــغاخه مـــ٘ حٗلُمـــاث  َِلـــو٢ـــض ؤ ٝ ُٞـــه غِ ُٖ

 
ُ
 ٖخ٣ِــمــً ٢بــل وإال ا

 
 ،  ل زاهُــت

 
لبِــذ بٗــض مىخهــ٠ بلــى ا ازخــاع ؤن ًدؿــلل زلؿــت

ــــه بالبِــــذ.ل٨ــــً ًىؾــــ٠ لــــم ًجــــض قــــِئ   اللُــــل!  طهــــب آعام، جالقــــذ ؤمــــه، ا ٌٗٞغ

 و  ؤهـــىف بٗــض اٖخ٣الـــه بؿــخت ؤقـــهغ، ماجــذ
 
لـــم ٞ ا ٧لُـــل البهــغؤبــىه نـــاع قــُس

ل٣ــــض تهــــاوث مــــً جدــــذ ٢ضمُــــه ألاعى التــــي خملخــــه . ًخٗــــٝغ بلُــــه صون هٓاعجــــه

خمــــل  ىع٣ُ٢ــــت ٢ــــاصعة بال٩ــــاص ٖلــــ ٢كــــغة   ي مجهــــا ؾــــى  ٢غابــــت الغبــــ٘ ٢ــــغن ولــــم ًبــــ٤َ 

 مً اللُل ًخدضزان وم٘ َلٕى الهباح ٢ا٫ الغظل: ىجب٣ ٢ًُا ما َٟل.

 لخى٠ُٓ البِذ وال ًجب ؤن جغا٥. ألا٦ثر ىٖل حي الساصمت بٗض ؾاٖت  ؾخإ-

جدخاظه مً مالءاث هُٟٓت ومالبـ  زظ ما بذجغة آعام، ىًم٨ى٪ ؤن جب٣
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ا ٣ِٞ ال حؿ٣ِ قِئ   لؿى١.بلى اوؾأجُ٪ بالُٗام بٗض ؤن ؤعؾلها  ونابىن،

 جلٟذ اهدباهها. ال ىألاعى خت ىٖل جض١ بكضة   وال

ت وإياءتهالم ٌٛحر اإلاالءاث اإلا ت الٛٞغ ؤن ٚاصع  ما. تربت وال ٞخذ الىاٞظة لتهٍى

الٟغاف ٧اإلاٛصخي  ىؾ٣ِ ًىؾ٠ ٖل ىا الباب زلٟه باإلاٟخاح ختوالضه مٛل٣  

خالها  ىجغاءث في الٗخمت لُٗيُه الٛاثمخحن لىخاث آعام اإلاترو٦ت ٖل. ٖلُه

نىعجه التي اٖخبرها ناخبه ٖمله بلى هٓغ  حكاع٦ه ظهامت اإلاأ٫. ٧إقباح  

خض١ بىٟؿه وباصلها الضهكت لُىٟجغ في اليكُج و٢ض اهترؤ  ألاجم وألاظمل،

 ٢لبه مً الىظ٘.

ا ؤ٢غب لئلٚماء ٖىضما ٞخذ ُٖيُه لُجض الٛغوب ٢ض ؤصع٥ ًىؾ٠ ؤهه هام هىم  

ؤخـ  اإلاىًضة الهٛحرة، ى٧اهذ هىا٥ نِىُت َٗام مُٛاة مترو٦ت ٖل. خل

 الب٣اء! ىؿضه ٖلبالجٕى ٌٗخهغ مٗضجه السالُت وحعجب مً بنغاع ظ

ت   بلى ًىٓغ  ا وهى٧اص ًب٩ي مجضص  . ٧ان بالهِىُت ٧ل ما وصون جظو١   ؤ٧ل بؿٖغ

ت بالغؾىم الض٣ُ٢ت ال٣اصمت مً ُِٞىا.  ٧اهذ جل٪ ؤو٫ مغة   ؤَبا١ ؤمه اإلاإلٞى

م٘ اه٨ماف مٗضجه وحجم ما ًمؤلها مً  ىخت ،الكب٘ مىظ ٖام   ىًإ٧ل ٞحها خت

٨ت ىاإلال٣اة ؤمامه ٖلإلاالبـ الىُٟٓت بلى اهٓغ  َٗام. ُ   ،ألاٍع ا في ٨ٟٞغ جل٣اث

 ؾخدمام.الا 

٧ان ٌٗٝغ ؤهه ٣ٞض ؛ ا ؤمام مغآة الخمام جى٨غ لىٟؿه اإلاغثُتٖىضما و٠٢ ٖاعٍ  

ت شخ ال٨شحر مً وػهه، ومٗاًىت جل٪ الٗٓام الباعػة ب٨خُٟه  يء  ل٨ً اإلاٗٞغ

ً خا١ بغوخه م هل ما آزغ. يء  مهٟغ اللىن شخ ٨ًؿىها مً ظلض   ووظهه وما

 ًجاعي طا٥ الظي لخ٤ به٩ُلها؟ زغاب  

٦ما اٖخاص زال٫ الٗام  ظؿضه صون حسسحن   ىعاح ًهب اإلااء الباعص ٖل

خٔ الكٗحراث اإلادؿا٢ُت مً عؤؾه ججزاح م٘ جُاع اإلااء صون ال  .اإلاىهغم

ذ . ا٦ترار   كت ًضه اإلامؿ٨ت بالهابىن هي ما ؤو٢ٔ ايُغابه، حؿاٖع ٖع

كت صون ظضو  ىٖلوجحرة هبًاجه وهى ًداو٫ الؿُُغة  ؤٚمٌ ي. جل٪ الٖغ
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  .ا في اهخٓاع ػوالهاا ؾا٦ى  ُٖيُه مؿدؿلم  
 
وهى ًداو٫  جغصصث ؤهٟاؾه الهشت

هُالهت  ع٦ؼ ٢ضعاجه الخسُلُت في مداولت جمشل هُالهت، بعزاء ؤٖهابه،

ذ عؤؾه بل مخىاظضة هىا٥، ض  ج٣بله وجسبره ؤجها ال نضعها، ىحٗاه٣ه وجٍغ جٍغ

ٗ   نجسبره ؤجهما ؾِىتهُا وجخى١ بلُه، جغصص اؾمه بلهٟت   ؾىاه، ا ٦ما اهُل٣ا م

 ًُ .وؤهه لً 
 
 ىؤهه ،عحٗافا وجى٢ٟذ ًضه ًٖ الا ٖىضما هضؤ جمام   مسخي ميؿُا

  يخمامه واعجض
 
ٞغص اإلاالءة  جسهه. ٧إجها ال اإلاالبـ التي ؤضخذ ًٟٞايت

زم جىاو٫ مظ٦غاث آعام التي جغ٦ها له  ٞى٢ها، ىالٟغاف واؾخل٣ ىالىُٟٓت ٖل

 ٧الخضاص. و٧أبت   ه وقٕغ في ٢غاءتها بٛهت  والض

ت قِئ  بلى اٖاصث الخُاة  ا م٘ جخاب٘ ال٩لماث التي زُها آعام ؤمام ا ٞكِئ  لٛٞغ

ا ُٞما ا ما٢خ  وظض زالن  . ٧إن بىؾٗه اهخٓاع ٖىصة نض٣ًه صون ٢ل٤  ، ُٖيُه

ؤحهما ؤٞضح وؤٖٓم  ألهه لم ًخىنل إلظابت ؾااله الجاعح ٧الكٟغة: ٣ًغؤه،

ًُ ؤ ا،ؤزغ   م  ذَج ن  ؤم ؤن ٌٗىص  ا ًٖ ٧ل ما ًغؾم خضوص ٖاإلاه؟ا ٖىه بُٗض  ؼ ٚع

 في ؤ٦ثره؟ ىبل وجالشخ ،لُجض طل٪ الٗالم ٢ض ججاوػه

  ٗ ؼة ججىب ألالم، الظل٪ ٧ان ازخُاعه هاب ؾِخٓاهغ باؾخمغاع طل٪  مً ٍٚغ

ُ   ىؾِب٣ واإلاظ٦غاث هي وؾُلخه لهظا. الٗالم في الىظىص، ا بصخبت هىا خال

لي جُمىع!آعام و٧امل وه حرظُيُا ٖو مغة بٗض مغة  ُالهت وؤمه وؤهىف ٞو

 ؾُٟاهىؽ اإلاالث٨ت.بؾِؿخدًغهم إلاُٗخه ٦ما اؾخدًغ 

ؤخًغ له الُٗام وؤزظ  في ألاًام الخالُت اؾخمغ والضه في زضمخه بىٟؿه،

 
 
 ا مً ؤن حٗٝغ الساصمت بىظىصه.اإلاالبـ اإلادسست لُٛؿلها بُضًه زٞى

لم  ا.باؾخٗماله بٗض الغابٗت ٖهغ   ؤخًغ له الجغاماٞىن م٘ حٗلُماث  

ض خ٣  ًهض١ ؤن بىؾٗه الا  َىا٫ اللُل لم ٌؿخم٘ بال لٗبض  ا،ؾخمإ إلاا ًٍغ

 ىم ٞحهم مً اإلاىؾ٣ُغِ ا ُخ ٧إهه ٌٗىى زالزماثت وزمؿت وؾخحن ًىم   الىهاب،

 
 
ؤياٝ  ا م٘ ما ٌؿمٗه ل٨ىه لم ًجض نىجه!خاو٫ ؤن ٌٛجي ؤخُاه   ،بظماال

 !ن ًؼصاص٧إهه ًم٨ً ؤ ،طل٪ لباؾه
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اوي لم ٣ًم . ؤمطخي ًىؾ٠ ؤًامه في ٢غاءة اإلاظ٦غاث ولُالُه في ؾمإ ألٚا

لم ٌٗض ٌٗٝغ في ؤي  ؟".ىمت ى"خت ال ٌؿإ٫ هٟؿه ىبدؿاب ألاًام التي جمغ خت

وؤن  ٌٗٝغ ٣ِٞ ؤهه زغط مً اإلاٗخ٣ل في قهغ ماًى، مً الٗام هى، قهغ  

 ٖضًضة ٢ض مغث. اؤًام  

ت مً ؤبُه ب٩اٞت  جدؿيذ خالخه الجؿضًت بدباَا   قضًض م٘ الٗىاًت اإلاَٟغ

ت  الخٟانُل، ت م٣ٍى ُ   ىٖل هخغنبلى مً ؤصٍو ا بالسًغ والٟا٦هت جؼوٍضه ًىم

الخٛحر ال٠ُُٟ في لىن بكغة ابىه  ىالخٔ ٣ٌٗىب ؤعجُيُان بإسخ. وألالبان

 
 
كت التي جباٚذ ًضه و٢لت الكٗغ الظي ًجضه ؾا٢ُ ا لؤلًٞل وجغاظ٘ الٖغ

  ل٨ىه لم، الىؾاصة ىٖل
 
 ا ٌؿخُ٘ به٩اع ؤن قَى

 
ال ػا٫ ًٟهل بحن ما  ٍَى

 لى ؤن طل٪ م٣ضع له الخضور. ًىؾ٠ واؾخٗاصة ٧امل صخخه،

ا مما ٢ض ٧ان مغحٗب   ٖما خضر له زال٫ جل٪ الؿىت، ٢ِ لم ٌؿإله ٣ٌٗىب

 ج٩ىن ٖلُه ؤلاظابت ٞخالٞاها.

 . بجي ًجب ؤن جسغط ًا-

م    :ا طاث لُلت  واظهه مٚغ

  ىن ٦ىذ ؾدب٣ما الٟاثضة مً ٖىصج٪ ب-
 
تمٗخ٣ال ؟ًجب ؤن   هىا في هظه الٛٞغ

ض عئٍت هُالهت؟ ٢غاءة هظا الضٞتر... ي ا ؾى جٟٗل قِئ    ؤال جٍغ

ٟ  ا مما ؤزاع خؼه  هٓغ ًىؾ٠ ألبُه مٗاجب   ؤعصٝ  بالىضم في ٢لب ألازحر. اا مٛل

 بتهاط:ا وهى ًداو٫ الا مىضخ  

-،٪  ال ؤ ..ل٨ً. ؤٖٝغ ؤهه ال ًٟترى ب٪ م٣ابلت ؤي مً مٗاٞع
 
ا ْى٪ مخسٞى

ًم٨ى٪  ل٣ض اهخٓمذ ب٩لُت آلاصاب، مً ؤن ج٣ىم هُالهت باإلباٙل ٖى٪.

 ما ًىاؾب٪. اْٞٗل  ...اخؿى   ؤلِـ ٦ظل٪؟ ،الظهاب هىا٥

مً م٣ىماث . ٨ٞغ ًىؾ٠ ؤهه لم ٌٗض مً خ٣ه ؤن ًإمل في الىنى٫ بلحها

ا الخُاة ناع  ما ىؤن جُل٘ ٖلو  ل٨ً عبِ مهحرها بمهحره ،ؤن ًدلم بها صاثم 

ض    هظا ؤمغ آزغ. ،اٖهض   ا ؤوبلُه ؤو ًُلب مجها ٖو
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  ٞلى٨خٟي آلان بك٨غ الغب ألظل ٖىصج٪،-
 
اًخه لٓللذ مٗخ٣ال   ألظل  لىال ٖع

 .ىٚحر مؿم

 ٧ان بىؾٗه مى٘ اٖخ٣الي مً ألاؾاؽ .-

التي  هٟؿها الىبرة اإلاخبؿُت، بمغاعة   ؤو ا صون ًٚب  ٢الها ًىؾ٠ م٣غع  

جل٪ البؿاَت التي هخٗامل بها م٘  ،1414 جدضر بها ًٖ ٢خل ألاعمً في زىعة

والضه بزاعة  ىلهظا جداشخ الٟىاجحر! يٚحر م٣هىص في خؿاب بخض زُإ  

ؤما ٧لماجه ًٖ هُالهت ٣ٞض ؾ٣ُذ  في ٢لب  .ح٣ُٗب   ؤو خُٟٓخه بإي ه٣اف  

بلى ا ؤ٢غب ٧ان همىها بُُئ   ُٞه مً ماء   ولىضعة ما، بىه ال٣اخل ٧البظعةا

 مغث ؤًام وؤؾاب لؿ٩ىن.ا
 
ت  وعٚب  ُ٘ ٢بل ؤن جشمغ جل٪ الىبخت في عوخه ؤمال

 
 
 .ومً زم ٞٗال

  في الٟجغ حؿلل مً البِذ والىاؽ بٗض هُام،
 
ونل ؤمام  ىا ختؾاع خشِش

وم٘ ؾُٕى الكمـ وقغوٕ الىاؽ في الخغ٦ت  اإلاخجغ اإلايكىص زم ٢ب٘ ًيخٓغ.

  ونل ناخب اإلاخجغ وهى
 
سغط مٟخاح الباب  ًضًغ ؾبدت زًغاء في ًمىاه ٍو

  ىؤن زِ ب٣ضمُه صازل م٣غ ٖمله خت وما ِؿغاه،ب
 
 :ٖاظله ًىؾ٠ ؾاثال

  جهاع٥ ؾُٗض. -
 
ض َغبىق  ا لى ؾمدذ.ؤٍع

ا لٗضم حٗٝغ ؤخض بلُه وهى ٚاصع ًىؾ٠ مخجغ الُغابِل هاوئ البا٫ مُمئى  

ُ   جل٪ الهُئت. ىٖل ٟ  . ا٧إهه ؤنبذ زٟ ًدىإػ ٢لبه  ،ا مً ؤز٣الهؾاع مخسٟ

جظ٦غ  ،ال ؤو نٛغ قإههَٖ  ر١ الؿم٘ ل٩ل نىث  اؾت السٝى والتر٢ب والٟغح.

 
 
  جسمحن ما ًدضر زلٟها.٠ُ٦ ٧ان ًله٤ ؤطهُه بالخىاثِ في مدبؿه مداوال

هضاء الباٖت  ،ؾخجابتخضتهما في الخمُحز والا  اؾخٗاصة ىهما جخضعبان ٖل ها

غباث خمل البًاج٘، ؤبىا١ الؿُاعاث  وزبب السُل وعهحن الخىاَحر ٖو

٧لها  الغظا٫ وصٖاء العجاثؼ وجساٍع٠ املجاطًب، ونُاح الهبُت وضخ٩اث

ٟا٫. ْل  و٢ٗذ مً ؤطهُه مى٢٘ وٛماث اإلاؼماع السخغي مً آطان ألَا

 
 
ٗ  مإزىط  ا مخاب

 
ىضما  الؿحر لهضٞه ال ًىدٝغ ٖىه، ا إلاا ٌؿمٗه بِىما ٌٛظ ٖو
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ؤجه٨ه اإلاصخي اؾخإظغ ٖغبت خىُىع. جىز٤ ٧ل ص٣ُ٢خحن مً زباث َغبىقه 

ؤن  ىى ًلخظ باإل٣ًإ الغا٢و لسُىاث الخهان بلعؤؾه وه ىالجضًض ٖل

خض٣ًت و ال٣بت الهاثلت لجامٗت ٞااص ألاو٫  ىوو٠٢ ًخُل٘ بل ونل وظهخه،

 ىخاو٫ الخٟاّ ٖل ألاوعمان ج٠٣ ًٖ ًمُىه وخض٣ًت الخُىان ًٖ ٌؿاعه.

  ال ًتراظ٘، ىا ختظإقه زابخ  
 
 بلٜ م٣غ ٧لُت آلاصاب، ىهاصثت ج٣ضم خت ىبسُ

  ًىع الُلبت ٟٞاظإه الغص:ؾإ٫ ًٖ مىاُٖض خ

ْهىع الىدُجت بٗض  ىمخداهاث ولً ٌٗىصوا ختل٣ض اهتهذ الا  لً ًإحي الُلبت!-

حن!  ؤؾبٖى

 
 
 مسظوال

 
بلى ؾ٩ُىن ٖلُه الظهاب  ا ؾاع ًجغظغ ٢ضمُه وهى مُغ١، مدبُ

 قبرا وهى ال ًمل٪ الصجاٖت الالػمت لظل٪.

 !لها مً مهاصٞت   ًا ،ص٦خىع ًىؾ٠ ؤعجُيُان-

٘ عؤؾه    ،ا مخىؾِ ال٣امتلُجض ؤمامه قاب  ٞع
 
  ًغجضي بضلت

 
غبىق  ،اػع٢اء َو

ه؟!  مً هظا و٠ُ٦ ٌٗٞغ

ض ٖل لم ؤ٦ً بهظا الؼي ٖىضما ج٣ابلىا مىظ ما بإؽ، ال جظ٦غوي، ؤهذ ال-  ىًٍؼ

ً   الٗام،  ؤهذ ؤً
 
.ا لم ج٨ً جغجضي َغبىق  ا خُيئظ 

ىؾ٠ ًٖ بدض ً ؟!لخ٤ به مً جبض٫   ػا٫ باإلم٩ان الخٗٝغ بلُه م٘ ماما هل 

  ي نىجه الظي جىاع 
 
  جم٨ً مً ه٤ُ ال٩لماث: وبهٗىبت   ا،زٞى

 ؤهذ مسُئ.، لم هخ٣ابل-

، ظئذ م٘ هجُب ٖبض اإلاؿُذ ؤلم ج٨ً بضًغ ألاهبا بِكىي باله٠ُ اإلااضخي؟-

 .االىظىه ؤبض   ىؤها ال ؤوسخ

 ي.ًسل٘ َغبىقه بالُض ألازغ  وهىا مض له ًضه مهاٞد   

 ٠ُ٦ خال٪؟ ؤها هٓحر ظُض، ه٨ظا ٢ض جخظ٦غوي، -

 ًم٨ىه به٩اع هٟؿه ٦ما ٌكاء له هاظؿه، ٧اص الخىجغ ًظهب بهىاب ًىؾ٠،

  ىل٨ً هل ًسصخ
 
 ؟ؤن ٣ًىم هظا الكاب بةباٙل ألامً اإلاُضاوي ٖىه ٞٗال
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 .ٞغنت ؾُٗضة ؤجظ٦غ٥ آلان، ا،خؿى  -

ت     ج٩لم بؿٖغ
 
 ههغاٝ الا وهى حهؼ ًضه مخعجال

 ماطا ظئذ جٟٗل هىا؟-

 مُٟضة ٢بل الظهاب، الخٟىه بإي ظملت   ي لم ٨ًً ٣ًهض مً الؿاا٫ ؾى 

 جهاء الخىاع.ةل٨ً ؤلاظابت ؤ٢ٗضجه ًٖ الخعجُل ب

ظئذ ؤجد٤٣ مً ْهىع الىدُجت ل٨جها لؤلؾ٠  ؤها َالب هىا ب٩لُت آلاصاب،-

حن. هل ؾخدى٫ مؿاع٥ اإلانهي مً الُب  وؤهذ، لً جٓهغ ٢بل ؤؾبٖى

 لآلصاب؟

-  ٗ ب  مخداهاث ألظ٦ىذ ؤؾإ٫ ًٖ هدُجت الا  ا،ال َب ؤهذ بالٗام  لي... ل ٢ٍغ

 هل حٗٝغ ٧ل مً بالضٞٗت؟ ما ؤًْ... ىألاو٫ ٖل

  بِىما الؿاا٫ ًسغط مً قٟخُه هضم ٖلُه،
 
 :ابدؿم هٓحر ٢اثال

  ؤ٦ُض،-
 
ب٪ الظي  و٧ل مً ٞحها ٌٗٝغ آلازغ، صٞٗخىا لِؿذ ٦بحرة مً هى ٢ٍغ

 ظئذ ألظله؟

٣ه ٢بل ؤن ًجُب:  ابخل٘ ٍع

  لي وهى في الىا٢٘ هي ؤزذ نض٤ً  -
 
هُالهت   مىه...مً ؤعؾلجي بضال

 ؾُٟاهىؽ؟ب

ت آلاوؿت هُالهت... آآآه...- ٚغاع  ى"هُالهت اإلا٨خبت" ٖل ؤَل٣ىا ٖلحها باإلهجلحًز

 هجاخها، ىج٣ل٤ ٖل ال. ها هىا٥ َىا٫ الى٢ذئطل٪ لب٣ا "هُالهت َغواصة"،

الخ٤ ؤجها ججم٘ بحن جٟى١ الٗلم  ألا٢ل. ىا ٖلبخ٣ضًغ ظُض ظض   ىؾخدٓ

ٗ  وألازال١   ا.م

م   ا مً جل٪ لم ٌٗض مخًا٣ً   ا و٢ض َغب ٢لبه إلاضًدها،ا ٖىه ابدؿم ٞسىع  ٚع

 اإلاهاصٞت وؤعاص بَالتها.

-  ٕ ٣ي لخًىع اظخما  هل حؿحر معي؟ آلان، ؤها بٍُغ

 اظخمإ؟-
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ضًت،-  ؤها ًٖى به. خؼب ال٨خلت الٞى

ضًت؟- ض اؾمه؟هل ٚحَّ  ماطا ج٣هض بال٨خلت الٞى  ر الٞى

 ٢بل ؤن ٣ًى٫: غ له باؾدى٩اع  جى٠٢ هٓحر ًٖ الؿحر وهٓ

ضًت ب٣ُاصة م٨غم باقا ٖبُض مىٟهلت جمام   هظا؟ ؤي ؾاا٫  - ا ًٖ ال٨خلت الٞى

ض بغثاؾت الىَّ   ؤلم ج٨ً بمهغ في الٗام اإلاىهغم؟ اؽ...دَّ الٞى

ا هل ؾُسىى آلان ازخباع   و٠٢ ًىؾ٠ ًدض١ به و٢ض ٞاع٢خه ز٣خه وخبىعه،

اط الظي ؤل٣ي بلُه وهؼ عؤؾه ؤمؿ٪ بدبل ؤلاه٣ في مٗلىماجه الؿُاؾُت؟

  ا:ى  اّمِ ُم 

ؤٞهم مما ج٣ىله ؤن م٨غم . ل٣ض ٖضث لخىي مً الساعط وٗم لم ؤ٦ً بمهغ،-

ض وق٩ل خؼب    ا؟ا ظضًض  ٖبُض جغ٥ الٞى

 
 
ل٨ىه لم ٌؿخُ٘ ؤلامؿا٥ ًٖ  وهىا ؤبغ٢ذ بغؤؾه ٨ٞغة ج٩اص جبضو زغاُٞت

  َغخها:

 غوا صون الخاظت لظل٪؟ِخ صُ هل ٢ام ؤلاهجلحز بةٚغا١ الضلخا ؤم ؤن ألاإلاان -

٣ُه ٞٗاص له جىجغه ألاو٫  ىواظهخه هٓغاث الك٪ والخعجب ٖل  .وظه ٞع

٣ُي ٦هظا ٢ض ٩ًىن هى الؿبب في الا  يء  ْىيذ ؤن و٢ٕى شخ- ه٣ؿام بحن ٞع

بُض،دَّ ٧الىَّ  ٦ٟاح   خضوزه ُٞما  ىؤن ٩ًىن ؤخضهما ٢ض ؾاٖض ٖل اؽ ٖو

  ٖاعيه آلازغ...
 
 .مشال

ض ًْ ؤن ما ٣ًىله ال  ا لؿااله وماهٓحر جٟهم   يٖىضما ؤبض ًٖ ٧ىهه هغاء   ًٍؼ

 ا.جىٟـ الهٗضاء وآزغ الب٣اء نامخ   .جبٗه مً قغح  

 وص٨ًخاجىعٍت   اؽ مً ٞؿاص  دَّ بلٛه الىَّ  ل٨ً ما خضر، لم ٨ًً هظا ما-

  واؾخٛال٫  
 
 بل عبما ٞا٢ه! ًٖ ظغم بٚغا١ ألاعى، للؿلُت ال ٣ًل ٞضاخت

ً نىث الكاب وخغ٧اث ًضًه اهضهل ًىؾ٠ مً الخماؽ اإلاخىزب م

ٟ  ٧ان ًغجضي آلان زىب   وحٗبحراث مالمده، زخالٝ ًٖ طل٪ ا جمام الا ا مسخل
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ق٠ٛ  ىمت ؾدكهاص.وهى ًخدضر ًٖ بؿاَت الا  الظي ًخظ٦غه به في الضًغ

 بالؿُاؾت لهظا الخض؟

٤ ٖٝغ ًىؾ٠ ٧ل ما ع٦با الترام لُبلٛا وظهتهما الخالُت،  ي ظغ  وفي الٍُغ

جغي بالبلض مً ؤ ٩ان الظًً خلىا ٍو زباع الؿاؾت والخغب والؿغاي، وألامٍغ

 
 
ُاهُا، ا لخلُٟتهم العجىػ ؤعى مهغ حًُٗض   ىا ٖلخضًش والخغا٥  بٍغ

  ال٨ٟغي الظي ًهل لخض الهغإ في الجامٗت،
 
  :وهىا ابدؿم ًىؾ٠ ٢اثال

 ػالىا حهضصون بًٗهم بالسُاباث واإلايكىعاث السالُت مً الخى٢ُ٘؟ما هل 

 ؟ظاػة  ؤٗىص للضعاؾت هىا ؤم ؤه٪ في هل ؾخ ا.ؤخُاه  -

  ًجُب، لم ٌٗٝغ ًىؾ٠ بَم 
 
  مً طل٪:ؾإله بضال

 صوع ٞخُاث الجامٗت في هظا اإلاكهض اإلاًُغب الظي جهٟه؟ وما-

- 
 
ٖلى ٧اُٞاث بمٟغصهً ... ل٨ً بًٗهً مازغة، لؿً ٦شحراث لِك٩لً ظبهت

  بزاعة ال٣ال٢ل وعبما جإؾِـ ألاخؼاب،
 
اث،ٖىض٥ مشال لِؿذ   لُُٟت الٍؼ

 
 
  ٞخاة

 
ا٢ت بمجغص  خضؽ ما ىٖل ؾخ٣ضع باإلاغة، همُُت بها مً بم٩اهُاث َو

لها صوع  بِىما هُالهت حكاع٥ في ؤي ٞاٖلُت   وهي ماع٦ؿُت ٢دت، ؾمإ زُبها،

ُاوي، ب ؤو مً بُٗض في مىاهًت ؤلاخخال٫ البًر ؤٖخ٣ض ؤن هظا هى  مً ٢ٍغ

 .بزاعة اهخمامها ٖضا الضعاؾت ىالىخُض ال٣اصع ٖل يءالصخ

  ا،٣ٖض ًىؾ٠ خاظبُه ٢ل٣  
 
ا لهظه الضعظت بطا ٧ان وكاَها الؿُاسخي مٗغوٞ

 
 
ا لم ٨ًً هظا ؤبض   إلااطا؟ الؿاا٫ الخ٣ُ٣ي هى: ،اٞهي جدذ َاثلت السُغ بط

اتها، ا في عاح ًخ٨ٟغ مهمىم   ها بيكاَها هظا؟ى هل ٌٗٝغ ٧امل ؤو ؤب مً ؤولٍى

 .نمذ  

 الخٟذ ب ٢اعبا باب الخضًض خُض ٧ان هٓحر ًغوم،
 
 :لُه ألازحر ٢اثال

ض اإلاج ل٣ض ؤوق٨ذ مدُتي،- ٪ ٖل ؟يءؤال جٍغ ُ   ىؾإٖٞغ  ا.م٨غم باقا شسه

 .ي ؤزغ  عبما في مغة   قبرا،بلى ؾإطهب  ال،-
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خه ب٣ائه ٖل ا ًخإمل ظىباجه بدب  ؾاع وثُض   قإع قبرا ألازحر،  ىو٢ض ؤزاع لٖى

خا٫ ػالذ املما  لم ًلخ٤ به الخبض٫ الظي ٖه٠ ببِخه، خاله صون حُٛحر،

  هٟؿها واإلا٣اهي والبُىث
 
  ىجُمئىه وجغبذ ٖل ٧اثىت

 
ا ُٞه قٗىع   ٢لبه مغؾلت

ت خًاعجه،. ٞا باألمانباثض   هي مٗبض هُالهت  كبرا هي ؤهغاماث الجحزة بساَع

 ؤن ل٣اءها ٚحر م٣ضع   به وخؿب ٧الدجُج لى ٨ًُٟه اإلاغوع، مىظ عآها ؤو٫ مغة  

 له.

في الٗام اإلااضخي ٧ان  ا،ا ومغ  حجغ مً البِذ خلى   ىمغم ى٧ان الى٢ٝى ٖل

 ىؤًً ؤيخ ،ؤو جغصص   بىؾٗه ولىط جل٪ البىابت والهٗىص لك٣تها صون ج٨ٟحر  

هى  وها لِـ مٗه آلان ٖىص ًخذجج بةٖاصجه لحرظ٘ بلحها، ؟ي جغ  طل٪ الٗىص ًا

 يُغاع للكغح والخٟؿحر،ا مً م٣ابلت ؤبحها ؤو ؤزحها زكُت الا ٠٣ً مخىظؿ  

ٗ  ٦م جضهمه الخٗاؾت والًأل جظ٦غ  ،ا للخٓت  ببهغه بُٗض   ىؤل٣ ا آلان؟ت م

ها مىاػٍ   بزغها البِذ آلازغ، ىٖل بِذ  ا له،في طل٪ الكإع الظي ًلي قاٖع

ٞلىال  ،ا ٧ان هى اإلادؿبب ُٞما لخ٤ ناخبه ووالضه مً يغع  هٓغٍ  . هجُب

صخبخه لهما إلاا ٢بٌ ٖلحهما وإلاا ؤزحرث خُٟٓت طل٪ الًابِ بظل٪ 

٣ي. ٍغ ُت ؤم ْل  هىا؟بلى اهل اهخ٣ل هجُب  ًً هما آلان؟ؤ الدؿلؿل ؤلٚا  إلاىٞى

جضاٖذ ٧ل  جخإزغ ؤ٦ثر مما جخ٣ضم، ىخُض ًىظض البِذ بسُ ىجىظه بل

٘   ىالهىع بل الؿُاعة الؿىصاء وا٢ٟت ؤمام الباب والؿاث٤  ،طا٦غجه بىظ

ٗ   ىا بلوهى ٠٣ً مؿدىض   ًيخٓغ، ا ْهىع هجُب وؤبُه في ؤي م٣ضمتها مخى٢

  عخلتهم.لُبضؤوا  لخٓت  
 
ا ما ٢ض و٢٘ في طل٪ الهباح لُلػي زُُهم لى ؤن َاعث

اظل الغخلت بإؾغها لٓىىا ؤجها خغب   اعة ألاما٦ً ٍو ا قُُاهُت إلاىٗهم مً ٍػ

 !مالم في الغئٍت ٢هىع . ؤي ألنابهم بخباٍ قضًض اإلا٣ضؾت وهُل البر٦ت،

ه وها ًغج٣ي الؿلم، به هاظـ وهى ؤلمَّ  هى  ل٣ض خظعوه مً م٣ابلت مٗاٞع

و٠٢ ؤمام  ؾاعة ًدملها لهم؟ ي إلااطا ؾحرخبىن بغئٍخه وؤي ط٦غ  ًخ٣هاهم،

  ٗ ال٩ٟا٥ مً  ىٚحر ٢اصع ٖل ،٢ضماه مٛلىلخان لؤلعى ا،باب هجُب ياج
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عاح ب٢ضامه  ا،ٌك٤ٟ مً الغخُل ومً اإلاطخي ٢ضم   الترصص والك٪ والظهب،

ه خت مً  ىا لم ًترام٦ما ؤن نىج   ا،جمام   ىجالشخ ىًخًاء٫ م٘ اؾخمغاع و٢ٞى

ا هبِ الؿلم للُاب٤ ألاؾٟل مازغ   .زل٠ الباب لُهض١ وظىص ؤخض  

غ١ باب الك٣ت الىا٢ٗت جدذ ق٣ت هجُب، ،الؿالمت ٞخدذ زاصمت  َو

ُ   مغاه٣ت الباب ٞؿإلها ًٖ اإلا٣ضؽ ٖبض اإلاؿُذ وولضه ا ؤهه َغ١ بابهما مضٖ

 صون اؾخجابت.

ضهم؟ ًىظض ؤخض بالك٣ت، ال-  إلااطا جٍغ

  ُ  جٗلها حؿإله ٖما بجٗبخه ٢بل ؤلاًٞاء بما لضحها،ا ؤن ًٞىلها ٧ًان ظل

 
 
 :اؾخإه٠ ال٨ظب ٢اثال

مىه  ولم ؤجل٤َ  ،ؤها نض٤ً لىجُب ؤٞىضي و٦ىذ بالكام أل٦ثر مً ٖام  -

مئىان ،زُاباث مىظ قهىع    هل هى بسحر؟، لهظا ؤعصث الَا

 
 
 زم ٢الذ : ٧إجها جؼن نض٢ه مً حٗبحر وظهه، هٓغث له مخٟدهت

 ومٗه بباوي الساصم. ي بلضه مىظ ٖام  ملى بلى  اإلا٣ضؽ ٖاص-

ُت؟بلى اهل ٖاص مٗه ؤم ؾاٞغ ؟ هجُب وابىه؟-  إلاىٞى

ُت؟- ُت هظه، مىٞى ال  ال ؤٖٝغ ًا ؤؾخاط، لم ؤؾم٘ ٢ِ ًٖ مؿإلت اإلاىٞى

ه ؤن اإلا٣ضؽ ٖاص  ؤؾخُُ٘ ؤن ؤ٢ى٫ وٗم ؤو ال! لهُٗض وصٞ٘ بلى اما ؤٖٞغ

مىظ طل٪ لم ًضزلها ؤخض ا لهاخب البِذ زم ؤٚل٤ الك٣ت و م٣ضم   ٖام  بًجاع 

 ؤبُه صون ؤن ٌؿإ٫. ل٨ً ال٩ل اٞترى ؤن الكاب ناخَب  .الى٢ذ

ُٟخه في الٟترة التي  ،ىا ال٣ل٤ وألاسخعاح ٣ٖله ًضوع َاخى   هل ٣ٞض هجُب ْو

 
ُ
ُ  بلى هل آزغ الٗىصة  ل ٞحها؟ٖخ٣ِ ا ؤم ؤهه ٌِٗل  ا للكٟاء؟مؿ٣ِ عؤؾه جىز

  ُ ُت مخىاؾ هىا٥ ؤمغ واخض مٟغوٙ  لخه؟خضر بجم ا مابالٟٗل آلان باإلاىٞى

ٞهل  ؤبُه وؤمه، آعام، ؤهىف،، هجُب وؤبُه ؛مىه، ؤن اللٗىت َالذ الجمُ٘

 ًىجى ٧امل وهُالهت مً هظا اإلاهحر؟
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مً  ىؤمؿ٪ بغؤؾه اإلاًج ا،ظلـ ًٟترف الؿلم ٦ما ٞٗلذ هُالهت ًىم  

خضة ججؿض الخٟانُل  ىبمىخه ًب٩ي بها ٞلم ًجض، بدض ًٖ صمىٕ   الضوعان،

جل٪  خُض ظلـ ؤمام البُاهى ٞى١ ؾُذ البازغة، ل٪ اللُلت لسُاله،ٖاصث ج

ال٣ُ٘ البًُاء والؿىصاء ٧إهما ٌؿإلها  ىاللخٓت التي وي٘ ٞحها ؤنابٗه ٖل

ٗٝؼ ٧اعمُىا بىعاها ؤم ًذجم؟ ا،بعقاص   لم ًُل جغصصه بال  هل ًٟٗلها َو

.  .لى.. لى ؤهه اؾخم٘ إلاغاص ! لشاهِخحن ٢بل ؤن ٌكٕغ في الٗٝؼ

 ٩ًاص ًلخدم به! ة الٗاقغة بٗض ألال٠ هٓغ في ُٖجي الجىىن ًٖ ٢غب  للمغ 

  ٟ كت ًضه حٗاوصه صون ؤن ًغاها ٞهب وا٢ ٢ٟؼ  ا ًىٌٟ ٖىه قبدها،قٗغ بٖغ

 
 
، ىا الضعظاث لُسغط بلهابُ   الكإع

 
الخسلو  ي ًبػي ؾى  ا الهغو٫ مخسبُ

 سجً!بزاعة سسُه ؤ٦ثر مً ال ىمً جل٪ الخغ٦ت الالبعاصًت بُضه وال٣اصعة ٖل

٘  ؤن ٩ًىن ظؼء   ه في  لؿُُغجه، ا مً ظؿضه ٚحر زاي ٧إن هىا٥ مً ًىاٖػ

 ٣ًىص ٢ضمُه للظهاب خُض ال ٣ًهض، ٌؿخسضم لؿاهه ل٣ُى٫ ٚحر ما وظىصه،

ض، ت هي اإلا٣هىصة واإلاٗىُت خت ًٍغ مً  ٌكٗغ بإ٦بر ٢ضع   ىل٨ً ًضه الٗاٞػ

باب وظض هٟؿه ب ى٢غابت الؿاٖت وهه٠ خت صون هىاصة   ْل ٌؿحر العجؼ.

 و  الخضًض ؤمام مدُت الؿ٨٪ الخضًضًت.
 
 امً مساعط املخُت قاهض نٟٞى

نازبت ٌٛلب ٖلحها اإلاغح  ٌؿحرون في ؤٞىاط   ،مً املجىضًً الخاملحن خ٣اثبهم

هاالء  ا ٢بل ؤن ٣ًى٫ لىٟؿه:ص٤٢ ٞحهم مخجهم   مضعؾُت، ٧إجهم َلبت في عخلت  

 
 
٨ُىن بط   !اهم ألامٍغ

 
٦م ًبضون . زالو ا ًخابٗهم بًٟى٫  و٠٢ هىا٥ مإزىط

البض  عاجٗحن بصُابهم الىُٟٓت وؤخظًتهم التي لم جسٌ في الغما٫ وال الُحن،

ت ومجها بال٣ُاع بلى ؤلا ؤجهم ونلىا لخىهم بؿٟجهم  هىا٥  ل٣اهغة.بلى اؾ٨ىضٍع

ئت جٟىح مجهم وجشحر في هٟؿه ق٣ٟت ٖلحهم، ا هل ٣ًضع ألخضهم ًىم   عاثدت بٍغ

ٝ   ا آزغ الٗظاب ؤوؤن ٌؿىم بوؿاه   جي ظلُل؟ ٣ًخله لهض  َو

ٟ  ٞىظ   ي جبض٫ اججاه بىنلخه وهى ًغ  ٝ  ا مسخل  ٦ئِبت مخباَئت، ا ٌؿحر في نٟى

هظا ٞاع١  ؤ٢ضام ؤجه٨ها الؿحر وعئوؽ خغ٢تها الكمـ ووظىه ملذ اإلالل!
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للجِل  الٟىع الؼي اإلامحز ىٖٝغ ٖل ٢ًىها في الخغب. َىا٫زالزت ؤٖىام 

ذ ص٢اث ٢لبه اإلاظٖى  ُاوي وحؿاٖع ه؟ ع،البًر ؤخض  هل ًهاصٝ بُجهم مً ٌٗٞغ

ت بىاصي الىُغون، ؤخض الٗؿا٦غ بمغ٦ؼ  ؤو املجىضًً بال٣اٖضة الٗؿ٨ٍغ

 ؤو خاعؽ مً اإلاٗخ٣ل!  ؾخجىاب باإلاٗاصي،الا 

٧ابىؾه السام ًًغب . اهاعب   ٗا٦ؿتبال وهى ًخدى٫ للؿحر بالجهت اإلا لم ًضعِ 

هغر آلان ؾُمؿ٪ ؤخضهم ب زخٟاء،الجغي والا  ىْهغه لُدشه ٖل ٨خٟ٪ ٍو

 
 
  عؤؾه ب٣ىة   ىعاح ًًِٛ َغبىقه ٖل ."هظا عظل ؤإلااوي ؤإلااوي،" :٢اثال

 
 مداوال

  زٟاء وظهه،ب
 
 الهش

 
٧ان . لبِذبلى اا بالٗغ١ والتراب ونل ا قاخب الىظه ملىز

 
 
حجغة بلى باب ؤبُه صون اللجىء  ىًُغ١ ٖل الٓالم ٢ض خل ٞخىظه مباقغة

 :ناح ٣ٌٗىب ٧اإلالخار الؿُذ.

جٟٗل  ال إلااطا لم جسبروي ؤه٪ ؾخسغط الُىم؟ ً ٦ىذ َىا٫ الجهاع؟ؤً! ًىؾ٠-

 
 
 بال بن ؤعصث ٢خلي.ي ؤزغ  هظا بي مغة

٧إهه مً  ،بىلضه مً هكاقت   ٠٦ الغظل ًٖ اللىم والهغار خحن ؤصع٥ ما

زل٘ ًٖ عؤؾه الُغبىف اإلابلل  وق٪ الؿ٣ٍى لختهكم. ىقٟاٞت ٖل ماصة  

مسر قٗغه وهى  ا لُٛؿلبٗغ٢ه وؾترة البضلت وؤخًغ َب٣   له وظهه ٍو

ُ   ولُض. ا لُضًه ٦ٟغر  مؿدؿلم جمام   ج ا م٘ الٛؿل لُمسخي جدى٫ لىن اإلااء جضٍع

ىؾ٠ ًدض١ به ٧إهه ٌكاهض شسىن   ،ا٨ٖغ    ا جخدغ٥ ُٞه.ٍو

ُ  ؾم  اإلااطا لم ٨ًً  ؤٖجي... ؤبي؟ إلااطا ؤؾمُخجي ًىؾ٠ ًا-  ا ؤعمى
 
 ا ؤوا نٞغ

  ُ  ا؟ٞغوؿ

٤  لُج٠ٟ عؤؾه  ؤمؿ٪ ٣ٌٗىب بميكٟت   قٗغه  ىا الٟغنت لحربذ ٖلمىتهؼ   بٞغ

م مً الىظض الظي ٞاى ب٣لبه! ٞاث٤، بدىان    ابدؿم بالٚغ

مشلما جغ٦ذ  بجي! عبما لم ؤعص خبؿ٪ ًا ول٨ً... هل حؿإلجي آلان؟ ًا ًىؾ٠!-

ت ازخُاع مظهب٪ جغ٦خ٪ خغ   ى٪.ل٪ خٍغ  لم ؤعص وؾم٪ بجيؿُت   ا لخسخاع َو

 ٌُ ُ   ٗخبر٦ىذ لخ ؾم٪،اؿخض٫ ٖلحها مً مدضصة  ا ٞدؿب لى ؤوي هٟؿ٪ ؤعمى
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ؿِب، ؤؾمُخ٪ ُ   هٞى لهظا مىدخ٪  ظىػ٠ٍ، ا ٣ِٞ لى نغثؤو ٞغوؿ

 ا لى ازترث.ؤعصث ؤو مهغٍ   هما لىحالٟغنت لخ٩ىن ٧ل

ت    :٢ا٫ ًىؾ٠ بسسٍغ

-  ٗ ُ  لم جخى٢٘ َب م  ا ؤن ؤهخهي ؤإلااه ى٪.ا ٚع هل حٗٝغ ٠ُ٦ ًى٤ُ اؾم  ا ٖجي ٖو

. ألوي ال ًىؾ٠ باألإلااهُت؟ هىا٥ ٦ىذ ؤٚجي لىٟسخي  ٢ًُتها ٧ل لُلت  في  ؤٖٝغ

لم ًهض١ ؤوي  بجىاعي ٧ان ًىام َبِب ؤإلااوي ًضعي قىلتز،. الىىم ىخت

خاو٫ بزباث ؤوي ؤٞهم ألاإلااهُت  اٖخ٣لذ ألوي ٚىِذ اٞخخاخُت ٧اعمُىا بىعاها،

  ٗ كل َب ً   ا.ٞو ب ؤهه ٧ان مىاه ا للخؼب الىاػي وصٖا هخلغ باألخم٤ الٍٛغ

وألاه٩ي ، مً الخبـ ىل٨ً طل٪ لم ٌكٟ٘ له لُٟٗ غب،الؿُٟه ٢بل ٢ُام الخ

ُاهُا مً ٢ِ ىِص ؤن ؤمىاله نُ  ٌ ألايغاع التي لخ٣ذ ببًر  بله!عث لخٍٗى

و٢بل ؤن ٌُٛبه الىىم ٧ان ٢ض ٣ٖض ٖؼمه  ع٢ض ًىؾ٠ بٟغاقه في جل٪ اللُلت،

ل٨ىه جغ٥  ا ٦ما اٖخاص وزغط،جهٌ ٞجغ   ؾُٟٗله في الهباح الخالي. ما ىٖل

 هظه اإلاغة عؾ
 
ُالبه بٗضم  ىٖل الت وؾاصة ؤبُه ًسبره ٞحها بًغوعة طهابه ٍو

 ال٣ل٤ لى جإزغ في الٗىصة.

خه الض٣ُ٢ت بجضو٫ ٧امل الُىمي هي ما ٨ٞغ . ؤؾٟٗه للىنى٫  ٧اهذ مٗٞغ

ٗ   ،ىومت هخٓاعؤًً بالًبِ ًيبػي الا  وزُِ وهٟظ،  ي ا ًغ و٠ُ٦ ًيخ٣ي مىي

ٞغخخه  .وظلض   في نبر  وب٣ي ٣ِٞ ؤن ًيخٓغ  صون ؤن ًغاه ؤخض، يء  مىه ٧ل شخ

 
 
اجه  ي ًاججها ؾى  ه٣ُت مً قىاثب ال٨ضع وال بغئٍت ٧امل ٧اهذ زالهت ط٦ٍغ

 السالُت الؿُٗضة م٘ طل٪ الكاب.

  ًىؾ٠؟!-

 
 
ؤقاع له ًىؾ٠ ؤن حهضؤ وهمـ له بىظىب اوٗؼالهما  ا.هخ٠ ٧امل مهٗى٢

. ؤ٦ثر زهىنُت   في م٩ان   ًىهاهُت  ٦ىِؿت  بلى انُدبه ٧امل  مً الكإع

ض  . بت٢ٍغ ً   ا بالضازل،٩ٞاها بمٟغصهما جمام   ا ألي نالة  لم ٨ًً مٖى  ظلؿا بغ٦

 مجزو ًتهامؿان .
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  ٠ُ٦ ٚاصعث اإلاٗخ٣ل باهلل ٖلُ٪؟-
ُ
ص٦خىع حكاعلؼ هٟؿه  ظث وإلااطا؟ِز ؤًً ؤ

 لم ٌؿخُ٘ الىنى٫ لهظا الؿغ.

هىا٥  بسالٝ الؿغوع، ىقت آلم ًىؾ٠ ما في وظه ناخبه مً مكاٖغ  

ضم الٟهم، لٗحن،جسُئه ا اعجبا٥ ال ه٨ظا َمإن  عبما مبٗشه اإلاٟاظإة ٖو

 هٟؿه.

ذ؟!-  صزله بهظا ألامغ؟ ما ص٦خىع حكاعلؼ ؤؾخاط الدكٍغ

ت ؤزباع٥؟- ص٦خىع حكاعلؼ  لِـ لضي نالث آعام، وإلاً ٦ىذ ؾإلجإ إلاٗٞغ

٤ نلخه  ،ًدضر ل٪ مىظ صزلذ هىا٥ بإو٫ ًىم   ما ىؤَلٗجي ٖل ًٖ ٍَغ

 بض٦خىع ماعف َبِب اإلاٗخ٣ل.

مً الخىظـ وال٣ل٤ آإلاذ نض٣ًه  قابذ ؾٗاصة ًىؾ٠ بالل٣اء مىظاث   هىا

  ا ؾببها.الظي ٌٗٝغ ظُض  
 
 :ؤعصٝ ٢اثال

- 
 
و٧ان عصه ال٣اَ٘ ؤهه ال   الٗىن بكإه٪،ل٣ض لجإث لض٦خىع حكاعلؼ ؾاثال

ؤن ٖٝغ بم٩ان  ل٨ىه ما ٖؿ٨غي وؤمجي بدذ، ٌؿخُُ٘ الخضزل في قإن  

ت  ىاخخجاػ٥ خت ٤ ص٦خىع  ؤخىال٪ ًٖ بٗض،بكغوي بةم٩اهُت مٗٞغ ًٖ ٍَغ

ٗ   ًم٨ى٪ ؤن ج٣ى٫ ؤهه ٧ان ٌٗخجي ب٪ صون ؤن جضعي، ماعف. ا ال٢خىإ َب

ُاهُا الٗٓم ىٖل مً السُغ ٧لحهما بإه٪ ال حك٩ل ؤي هىٕ    .ىبٍغ

 
 
 ا: ًضًه الؿا٦ىخحن ٢بل ؤن ٌؿإ٫ ًاجؿ  ؤَغ١ ًىؾ٠ مخإمال

خما مً ص٦خىع ماعف جدضًض  -  ا؟وماطا ٖٞغ

  َال٘ ٧امل نض٣ًه
 
  ٧إهه ًبدض ٖما ٨ًُٟه ماوهت الخضًض ومك٣خه،مخمهال

ىضما الط ًىؾ٠ بالهمذ ج٩لم ٖل ٌ  ى ٖو  :مً

ىا ما- بضا له ٧إٖغاى الامخىإ ًٖ  وما خضر ل٪ بٗض الخد٤ُ٣ مباقغة، ٖٞغ

ل٣ض ٧ان  ؤزبروي ًا ًىؾ٠، هخداع...٢ا٫ ؤه٪ ٢اعبذ اإلاىث ؤو الا  ٢ىي! مسضع  

ً هى ما جىاولخه في جل٪ ضٍع  ؤلِـ ٦ظل٪؟ اللُلت، البجًز
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 واصي الىُغون،بلى جىاو٫ ًىؾ٠ ال٣غم ٢بل ألازحر في نباح ًىم الغخلت 

 ٧ان ٌٗٝغ ؤهه ؾُٗاوي ٚالب  . األازحر لىجُب الخ٣   ىزم ؤُٖ
 
  ا مٗاهاة

 
 قضًضة

وهى  السًٕى لخجغبت اؾدكٟاء   ىل٨ىه لم ًخى٢٘ ؤن ًجبر ٖل ،مخإزغ   بى٢ذ  

ؤن جٟانُل جل٪ الخجغبت ؾخيخ٣ل  خٓت  ٦ما ؤهه لم ٌٗخ٣ض لل ٖخ٣ا٫،عهً الا 

 مً حهمهم ؤمغه. مً بحن ٧ل٧امل بالظاث بلى بدظاٞحرها 

: ٘ بهغه و٢ض تهض٫ ٦خٟاه ٢ا٫ ٧اإلاٗتٝر  صون ؤن ًٞغ

السبر الجُض ؤن ظؿضي لم ٌٗض بداظت بلحها  ،هٟؿها ٧اهذ ألا٢غام ،وٗم-

مً  بها ىهى ؤهجي ؤها مً ؤح يءوالسبر السخ مىظ ؤ٦ثر مً زماهُت قهىع،

 الهُضلُت صون ٖلم ؤبي وؤُٖاها آلعام ولِـ ال٨ٗـ ٦ما جغ٦خ٪ حٗخ٣ض.

 
 
٣ُه ٢اثال ٘ ُٖيُه لُىاظه ٞع  : بهضوء  زم ٞع

 هل ًم٨ى٪ ج٣بل الخ٣ُ٣ت؟ ما عؤً٪؟-

 
 
 ا وي٣ُ  خملذ ُٖىا ٧امل ُٚٓ

 
٧إهه ًىص يغبه  في ٖضم بْهاعهما، ا وعٚبت

ضه ؤن ٌٗٝغ ؤهه ًىص يغبه. ل٨ً ال مغ ؤ٦بر مً ٢ضعجه ؤصع٥ ًىؾ٠ ؤن ألا  ًٍغ

 ؤو عبما الٟٛغان. ؾدُٗاب والخٗا٠َالا  ىٖل

  هل ؤزبرتها؟-

ُ    ؾخٟؿاع ألازحر لضًه.٧ان هظا هى الا   و٢ا٫ بهىث   ا،هؼ ٧امل عؤؾه هاٞ

 م٨خىم:

 حٗٝغ قِئ   هُالهت ال-
ُ
لم هخدضر ٖى٪ مىظ ؤ٦ثر مً  بٌ ٖلُ٪،ا ٖى٪ مىظ ٢

 ًٖ الؿاا٫. ًٖ بظابت حؿائالتها و٦ٟذ هي ٖىضما ٦ُٟٟذ  ٖام  

ل٣ض  التي حٗخهغ ٢لبه مىظ زغط. وألا٦ثر بًظاء   ى٧اهذ جل٪ هي ال٣بًت ألا٢سخ

  ٪  بضا ٦ىبىءة   ألزخه بٗض ما ٖٝغ بالٟٗل ؤن ٧امل ًئـ مً نالخُخه ٦كٍغ

مضاع ٖام صون ؤي  ىل٨ً ؤن ًىٟظ ما اٖتزمه بخل٪ ال٣ؿىة ٖل مً عاهب ما،

٨ٍٟا ًٖ ط٦غه و ونض٣ًه  ؤن ًُغص مً خُاة خبُبخه مٗه ؤو مٗها، حٗا٠َ  

ؼ  ًظ٦غاهه ٦ما ًظ٦غان مُخ   بهظه البؿاَت ٧إهه لم ًىظض ٢ِ، ا لم ٌٗض ا ٍٖؼ
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هظا ؤؾىؤ مً الدكهحر والسجً   مً ب٩اثه، ي ظضو  بىؾٗهما الىنى٫ بلُه وال

  ٗ  ا.م

إل ٖل مئىان لؿالمخه، ى٨ٞغ ؤن ٧امل م٘ طل٪ ٢ض اهخم باإَل  ؤزباعه والَا

ب ف . هُالهت اإلال٨ت ٦ما ٧ان ًضٖىها ي جؼوٍجه ؤزخه،ل٨ً هظا ال ٌٗجي ؤن ًٚغ

ؤمؿ٪  مٟاجئ ٩ًاص ٌؿُل الضم٘ مً مأ٢ُه، ىجمل٪ ٧امل ؤسخ ،٧إهه ٢غؤ ؤ٩ٞاعه

 ب٨خٟي ًىؾ٠ ب٣بًخحن خاػمخحن و٢ا٫ :

 ا!ا عصًئ  جشمغ زمغ   الصجغة الجُضة ال ؤهٓغ مً ؤًً ؾ٣ُذ ًا ًىؾ٠،-

هُالهت الخٗبحر  جظ٦غ ٖىضما اؾخسضمذ ا ًٖ ٞهمه،خض١ ًىؾ٠ به ٖاظؼ  

ل٨ً  هٟؿه لىن٠ ؤلا٧لحروؽ الغوماوي صون ؤن ًجض نلت باإلاى٠٢ الخالي،

 ٧امل اؾخإه٠ زُبخه:

ا ٦ما جسُلىا إلاا ا زاله  هٟٗله زحر   ٧ان ما لى ؤجظ٦غ؟ واَلب اإلاعجؼة ... ابِ٪ -

هى ٖلُه وجضمً ؤهذ  ا زم ٩ًىن آعام ما٠ُ٦ ٩ًىن زحر   خضر ٧ل هظا.

ٞااص التي ًٟترى بىا صعاؾت الُب  ىكٟهل صزلذ مؿد اإلايكُاث؟

ض مً ألامغاى بمجغص  ىاإلاغضخ ؤها ٞٗلذ، ؤلا٧لُي٩ُي بها؟ هىا٥ ًلخ٣ُىن اإلاٍؼ

ٟ   جىاظضهم بها، ا بؿبب الظباب نُ لتهاب الغثىي والا ا،ًهابىن بالضوؾُيخاٍع

ال ؤخض حهخم بمىذ ؤولئ٪ اإلاؿا٦حن بُاَحن  ،والخُٟىؽ بؿبب البرص قخاء  

 
ُ
٣ت٧اُٞت! ؤ وطل٪ ألن  الساصمت ٧اصث جمىث هىا٥ وهي حٗالج مً الؿ٨غ، م ٞع

، ٧ل هظا وهدً الخمغجي ٧ان ٌسخب ؤلاوؿىلحن مً الؼظاظت زم ًمؤلها باإلااء!

باء ا بحن الًٟ ا ٢ىٍ  قبه   ي ل٣ض بذ ؤع . والكٗغ ىب اإلاىؾ٣ُُخ وؿبذ في ُس  ،ألَا

،ً ضٍع ضار بخ ىبال٣ضعة ٖل ما٢خت بالؿٗاصة، ٦الهما ًىهم لٟترة   والبجًز

جبجي  ال ا!ا خ٣  جٟٗل قِئ   وبِىما جغح٘ في طل٪ الىهم ال مجغص بحهام. ٞاع١،

ا بكغ  جبض٫  ا والظضًض  
ٟ  جٓل صاثم   ،زحر  بت،ا مخى٢  ا ٖىض مغخلت الٚغ

ىجهم"،ؤي زمغ   ؤعصها ؤن ه٩ىن ؤهبُاء  ؤهخجىاه؟ ؤلاعهاناث ،"مً زماعهم حٗٞغ

هاجىا، عبما ْػ إها الخجاعة بىَ ٢امت الٗبُض البُالحن! عبما ؤؾ ىوهدً لم هبلٜ خت
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لخمجُض هللا  زل٤ الكٗغ لىي٘ اإلاؼامحر ٞدؿب، ىلذ ُٞىا ال٣ضعة ٖلِٗ ُظ 

السحر في  ما هى ػاثل وباَل بُبُٗخه! خخٟا٫ ب٩ل ماولِـ لال  ،ب٩ل وظه  

ٖ  وهم ؤي خا٫  ىالٛىاء والغؾم للىاؽ ٖل لم  ا ومغي  ًمىجىن ظى  ا؟ا وخغب  ا ْو

اء   ا؟خ٣   ٧ان بةم٩اهىا نىٗه ؤي ٞاع١   ً هخمخ٘ به صون اؾخصىاء! وؤي ٦بًر  ؤٖع

٣له و٢لبه، بؿِ حججه، ل٨ىه لم  ؤْلم وظه ًىؾ٠ ٖو ؤعاص ؤن ٌٗترى ٍو

ر ٗحَّ ٌُ  ونمت  بلى ل٣ض جدى٫  ٖتراى وال الدجج لُبؿُها.ًجض لضًه الُا٢ت لال 

 ىهل ًالم هى ؤم الىا٢٘ ٖل ولِـ مً خ٣ه جٟىُض طل٪ الغؤي. بها الًٟ ٧له!

٧لماث نض٣ًه لُيخهي مجها  ىجٓاهغ باإلاىا٣ٞت ٖل لهظه الضعظت؟جبض٫ ٧امل 

ٚو ب٩لماجه  .ًم٨ىه ٦ما ًخعجل اإلاغء ال٣ُٓت للسالم مً ٧ابىؽ   بإؾٕغ ما

 وهى ال ًهض١ ؤهه ٣ًىلها:

  ن لً ٩ًى -
 
 ؾهال

 
ل٣ض ؤَل٣ىا ؾغاحي بكٍغ ؤن ؤزخٟي  ًا ٧امل،  ؤن ؤعا٥ زاهُت

 ؤنض٢اجي. ...ـمإلٝى ؤو ؤلخ٣ي ب وال ؤٖىص ألي م٩ان  

  ً ل٩امل ؤن ًغص  ى٢بل ؤن ًدؿجو  زخامي و٢ٗذ ال٩لمت ألازحرة بإطهُه ٦لخ

  ٟ عؤؾه وؤٖلً ؤهه  ىًؼا٫ ٖل ا،زل٘ الُغبىف الظي ٧ان الاهخهب هى وا٢

 مًُغ للظهاب.

 ٠ُ٦ ؾإَمئن ٖلُ٪؟ ًىؾ٠،-

  ٖ   ٧إهما ٌٗىى جإزحر نغاخخه الخاع٢ت. ا بدغاعة  ج٩لم مؿغ
 
ا ؤن خاو٫ ٖبش

  :ببؿاَت  ًبدؿم ٣ٞا٫ 

 مً اإلالل صٞٗجي للسغوط الُىم، ء  شخي ي وال ؤٖاوي ؾى  ؤها بسحر خا٫   ج٣ل٤، ال-

 الل٣اء ًا ٧امل. ىبل

ً  . لِـ مً الكٝغ ؤن ًداو٫ عئٍتها بٗض هظا ا لُخجىب ٞغى مً لٟٓه ؤً

ً   هٟؿه ٖلُه؟   ا ًغاهمً ؤً
 
  ٢ًُت

 
 ؟زاؾغة

 
 
ت ٧ل شخهل ٌؿعي إلاٗ ،يء  شخ ىا َغبىقه بُضه ال ًلىي ٖلؾاع ممؿ٩  يء  ٞغ

يخهي! الُىم ؤم ٨ًٟي الُىم قغه؟ بت زبِشت جمل٨خه لُٗٝغ ٍو ل٣ض ٚام  ٚع
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ًهل  ىٞاألظضع به ؤن ًىانل الؿباخت خت ب٣ضمُه في اإلاُاه بالٟٗل وابخل،

 ما. قاَئ  بلى 

 
 
  وظض ُٞال صاهُا٫ باقا مٛل٣ت

 
ت   بال مً خاعؽ   وزالُت ٢اثمت  هىبي ٣ًُم بٛٞغ

 ؾىع الخض٣ًت.ظىاع 

٣ُا الٗام اإلااضخي، ىباقا عخل بلصاهُا٫ - بٗض ا٢تراب عومُل مً  ظىىب ؤٍٞغ

وؤٚل٤ الُٟال بٗض مٛاصعة الباقا  ل٨ً مغاص بُه لم ٌؿاٞغ مٗه،، الٗلمحن

 بُىمحن.

 ا.ا وج٨غاع  ج٩لم الىىبي بملل مً ايُغ إلًًاح هظه اإلاٗلىماث مغاع  

- 
 
 ؟اؤًً ٣ًُم مغاص بُه بط

مٟغوقت ماظغة  هىا٥ في ق٣ت  . ١اؾخ٣ل ؤجىبِـ زىعه٨غوٞذ ل٣ُهض بىال 

الظًً ؤخبىا ؤلا٢امت بجىاع الىُل  بالًباٍ ؤلاهجلحز يءمل في بِذ   وظض مغاص،

 !وظهه ًجضهم ىَّ ؤًىما ول. اإلال٠ُ لخغاعة ال٣ُـ

  ًىؾ٠!-

خاع ٧اص ًدُم  بال ؤهه ؤ٣ٖب صهكخه بٗىا١   ا،هخ٠ مغاص مشل ٧امل جمام  

ت. ٢ىة   به مً ا بًاه بما ًمخاػيلٕى ًىؾ٠ مظ٦غ   بلى صزال مٗا  ًٖلُت مَٟغ

ػظاظاث البحرة  ، خُضهمىطظُت مسخلُت ىلك٣ت التي حٗاوي مً ٞىضخا

 ،هٟؿه حٗاوي اإلاهحرالتي  ال٨خب و  ،ألاعاث٪ وألاعى واإلاىايض ىالسالُت ٖل

لت ال٣اثمت بمغ٦ؼ الهالت  ت حُٛي اإلااثضة الٍُى ؤَبا١ الُٗام الٟاٚع

هظا  ىا٢خدامه لى٦غ نض٣ًه ٖل ا مًهٓغ ًىؾ٠ خىله مخدغظ   الىاؾٗت.

ٗ   الىدى،  .ا ْهىع لُلُان  في ؤي لخٓت  مخى٢

  اهخْٓغ . لِـ اإلا٩ان هىا بىٓاٞت بُدىا بالُب٘-
 
 وؾإعؾل ؾُض البىاب ٢لُال

ض، لكغاء ما ض ؤلاُٞاع؟ما ػا٫ ؤم ؤهه  هل ؾخدىاو٫ الٛظاء معي؟ هٍغ  مٖى

٪ في مجل ىٞاؾترد ابدؿم ًىؾ٠ و٢ض اؾتراح الؾخ٣با٫ ناخبه، ؿه ٞو

 
 
 :ؤػعاع ؾترجه ٢اثال
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- 
 
 ...لـ مً هظا اإلااطا لم جغخل م٘ والض٥ بضال

  ٣ًىله، وؤظا٫ ُٖيُه ُٞما خىله صون ؤن ًجض ما
 
  :ضخ٪ مغاص ٢اثال

 ...ـحٗخبر عخُل ؤبي هى الٟغنت التي ٦ىذ ؤهخٓغها ألظغب هظا ال وإلااطا ال

ُ  طهب الؾخضٖاء ؾُض البىا .وؤقاع بُضًه إلاا ًدُِ به في مغح   ا بًاه ب مىن

زم ، بكغاء البحرة اإلاشلجت والبؿُغمت وؤهىإ الجبن املسخلٟت والسبز ؤلاٞغهجي

 .ٖاص لُىؾ٠ ٌؿإله ًٖ ؤزباعه باهخمام  

ىا في بَال١ ؾغاح مً لضحهم مً ؤؾغ - ل٣ض بضؤث الخغب  مضهُحن؟ ي هل قٖغ

ٖىصة  ىؤهجي بذ ؤزصخ ىخت هدؿاع ًٖ ال٣اهغة مىظ جغاظ٘ زُغ ألاإلاان،في الا 

 !بي في ؤي لخٓت  ؤ

  وال لم ًسغط ؾىاي مً اإلاٗخ٣ل.-
ُ
٢ُض  فيع وظىص ؤبُ٪ ٣ّضِ ؤٞهم ٠ُ٦ ال ج

  الخُاة مً ؤظل٪.
 
  ٠ُ٦ حٗخبر ُٚابه ٞغنت

 
 ؟ال مدىت

ت مىه مشلما  هٓغ له مغاص بخٗا٠َ   بت في السسٍغ صون ؤن ًجض بىٟؿه الٚغ

 :٢ا٫ بهضوء   .ىاٖخاص ؤن ًٟٗل ُٞما مطخ

- 
 
  همغ ٞغنت وال مدىت. ال الخُاة،مً صوعاث  اٖخبرها صوعة

 
 بضوعة ؤوال

هبضؤ صوعة الخمغص ٖلحهم  بٗضها آباثىا والخمشل بهم، ىٖخماص ال٩امل ٖلالا 

ذ خت زم ال وجدُُم ؤهماَهم ليؿخُُ٘ هدً ؤن هىظض، ا هخسلو جمام   ىوؿتًر

اؤو ه٨ظا وٗخ٣ض، مً ْاللهم مً خُاجىا هب٩ي  ىه٣طخي ما جب٣ . وؤزحر 

 جهم مدملحن بظهب ٢خلىا لهم.ازخٟائهم باخشحن ٖ

هل جخدضر هىا ًٖ ألاب  ٦م اٞخ٣ضث قٟٛ٪ بةل٣اء املخايغاث! آه ًا مغاص،-

 هظا ما  ِم َؾ  ألاب، ىٖخماص ال٩امل ٖلؤها لم ؤزغط بٗض مً صاثغة الا  ؤم ؤلاله؟

 ؤؾدىض بلُه ؾىاه. مًفي الىا٢٘ لم ٌٗض لضي هىا٥ ، قئذ

بما ٞٗلذ ومً ٢ابلذ مىظ  ؤزبروي ؤٖٝغ هظا. ؾ٩ُىن لضً٪ ًا ًىؾ٠،-

خ٪.  اؾخٗضث خٍغ

 هل ًسبره ؤم ًتًرض؟  نبٗحن وهى ال ًجي ٨ًٟغ،ةٞغ٥ ًىؾ٠ ظبهخه ب
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ٖ   ؤهذ ألاو٫. ا بٗض،ؤخض   في الىا٢٘ لم ؤَع - ا ما مً م٣ابلت الىاؽ ؤجسٝى هى

  ا...مجضص  
 
 ل٨جي لم ؤظضه، هل حٗٝغ ال ؤ٦ظب٪ ؤوي طهبذ لغئٍت هجُب ؤوال

 ؤًً طهب؟

٦ىذ ؤْى٪ ؾخظهب  ملىي. بلضهم بالهُٗض،بلى ض ٖاص م٘ والضه ل٣ بالُب٘،-

 بلى 
 
 !هُالهت ؤوال

 ا لظل٪؟هل ٧ان مًُغ   ملىي؟بلى إلااطا ٖاص -

ُٟخه صون مجاػاة   بال٨ٗـ،-  ىٖل اؾخُإ والضه ؤن ًًمً له الغظٕى لْى

ٗ   ٞترة اه٣ُاٖه ؤو الخد٤ُ٣ في ألاؾباب، ضًحن َب ه الٞى  ىل٨ىه ؤبَ  ا،إلاٗاٞع

خه وؾِ ؤعيه وؤ٢اعبه.بلى الٗىصة ا اجمام   ُٟت و٢غع ؤن ٌٗىص للِٗل ب٣ٍغ  لْى

ب مً ًىؾ٠ مبلٛه وهى هل خضر ٧ل هظا بؿببه  مغاص،بلى ٌؿخم٘  بلٜ الٖغ

 هى عؤًه به؟ ٠ُ٦ ًغاه هجُب وما هى؟

ى  هل ٧ان ٚايب   مغاص؟ ماطا ٢ا٫ هجُب ٖجي ًا- ججمل الخ٣ُ٣ت  ال ا؟ا ؤم خٍؼ

 مً ًٞل٪.

  .يء  ل ؤي شخا لخجمُمًُغ   لؿُذ -
 
 ا ٖلُ٪ ٢ِ.هجُب لم ٨ًً ؾازُ

 
 
لم ًىٟـ ًٖ ًٚبه بالؿب واللًٗ  ا ؤ٦ثر مً الالػم.الخ٣ُ٣ت ؤهه ٧ان هاصث

ًَ  هخ٣ام ممً آطوه،لم ًً٘ السُِ لال  ٦ما اٖخاص،  لم 
ُ
ٝ  ل  ما ىٖل م ؤي َغ

ا ٠ُ٦ ٢ا٫ ؤ٦ثر مً ؤط٦غ ظُض   !ىا ٖلُ٪ لضعظت ألاسخبل ٧ان مك٣ٟ   خضر،

ًم٨ى٪ ؤن جُمئن مً هظه  لم ٌؿخد٤ ؤي مً هظا". "مؿ٨حن ًىؾ٠، :مغة  

 الىاخُت.

ؤعاص ؤن ًطخ٪ متر٢با.  ٧ان ًىؾ٠ ًخاب٘ ال٩لماث الهاصعة مً قٟخُه

  ٕ   ىعاح مغاص ًغبذ ٖل ا لها،لم ٨ًً مؿخٗض   ٞباٚخخه صمى
 
 ا.ع٦بخه مهضث

ٗ   ىًجب ؤن جخٗاف-  تهخم بما ًٓىه ُٞ٪ آلازغون، وال ،اا وجمطخي ٢ضم  ؾَغ

 زُىاث الخسبِ. ىٞهظه ؤول

 مغاص،٠ُ٦ خال٪ م٘ لُلُان؟ جغ٦خ٪ ٖلُه ًا ما ىٌؿٗضوي ؤن ؤظض٥ ٖل-
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 ٖلُه. ا وهى ًد٪ قٗغه والخغط باص  جغاظ٘ مغاص باؾم  

ٗ   لؿذ ٦ما جغ٦خجي بالًبِ!-  ا.لم وٗض ؤها ولُلُان م

 ماطا؟-

   .ؤنابه خؼن مٟاجئ ٧إهه ًهاعخه باؾخدالت ٖىصة قإهه م٘ هُالهت

 ماطا خضر بِى٨ما؟ ..الم.هظا ْ ول٨ً ...-

ى  ولؿذ مدُم   اهضؤ ًا ًىؾ٠ ٞإها بسحر  -  ا.ا وال خٍؼ

ًٖ ال٨ُاؾت واٞتراى ٖؼوٝ نض٣ًه ًٖ ؤلاٞهاح  ىجسل ماطا خضر؟-

! ىوؤنغ ٖل  ؤن ٌٗٝغ

-  ٍ  بضؤ ألامغ بلىمها لي في مىاؾباث  ، جخعجب ا بما ٨ًٟي لها! اللم ؤ٦ً زىع

 ىت املجخم٘ الظي ؤهخمي له،مخسلٟت ومضاه جمؿ٩ي بمباصت   ىمخ٨غعة ٖل

ؤها  بِىما لم ؤَع  واٞخ٣اعي للجغؤة والهض١ الالػمحن في اإلاىاظهاث اإلاباقغة،

 الى٢ذ مىاؾب  
 
بهغاخت ؤجها لضحها  اٖخ٣ضُث   ألي مىاظهاث مباقغة.ا ؤنال

  ٕ ٝ   ما، خاظت مؿخمغة للضزى٫ في نغا وال بزباث نىاب  لِـ إلخغاػ هض

الجهاًت مللذ مً الضٞإ ًٖ هٟسخي ؤمام ب ل٨ً ألظل الهغإ هٟؿه. عؤحها

ىضما ؤزبرججي ؤجها لم حٗض ججض ما ٨ًملها معي  هجىمها َىا٫ الى٢ذ، ٖو

ىا٦ب َمىخها ال٨ٟغي  جىٟؿُذ  الهٗضاء وجمىِذ لها ؤن ججض مً ٨ًملها ٍو

  ٗ ٟ   ىؤْجها ٧اهذ جخمج ا.ؾَغ  ىا ختؤن ؤخاو٫ زىحها ًٖ ٢غاعها ٞإجغظاها مؿخُٗ

  جل٣ي ٖليّ 
 
ل٨جي لم ؤمىدها جل٪ اإلاخٗت ألازحرة ًٖ  ُت زخامُت،مؿغخ زُبت

 ؾاب٤ ٢هض.

  ا صون ؤن ٣ًغع بن ٧ان ماضخ٪ ًىؾ٠ مخىجغ  
 
ى  ؾمٗه مطخ٩ . ؤن اا ؤم خٍؼ

ماطا ، ا نىىه وجىؤمهًخدضر ناخبه بخل٪ ال٣ؿىة الباعصة ٖمً اٖخبرها ًىم  

 
 
 ؟اب٣ي مً اإلاؿلماث بط

ٟحن، ىهىا٥ ؾاٖت با٢ُت ٖل   اهتهاء ٖمل اإلاْى
 
ًم٨ىه ؤن ًجض وؿُم في ا بط

  م٨خبه بىػاعة الكئىن ؤلاظخماُٖت،
 
 ا مً بِخه.ٞهي ؤ٢غب  وؤٌؿغ بلٚى
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ُ  ٧ان ظالؿ   ْهغ  ىا لؤلمام و٢ض وي٘ ؾترجه زلٟه ٖلا ب٣مُهه ألابٌُ مىدى

 
 
ل  مً مٗاهاة خغاعة الٓهحرة،٦غؾُه ج٣لُال م٨خبه جغانذ ؤوعا١ عاح  ىٖو

  ٖ ٗت ا بٗض هٓغة  ًسخمها بسخمه جبا لُدؿلمها مىه ؤصخابها  مدخىاها ىٖل ؾَغ

 او٠٢ ًىؾ٠ ؤمامه نامخ   .مً ٖكغة ؤشسام   الىا٢ٟحن ؤمامه في َابىع  

 
 
٘ عؤؾه ًٖ ٖمله لحراه. لض٣ُ٢ت وللمغة الشالشت في  ًيخٓغ اهتهاءه  ٢بل ؤن ًٞغ

 اطل٪ الُىم ٌؿم٘ 
 
بخل٪ اللمٗت في  ؾمه بخل٪ الىبرة اإلاكضوهت مصخىبت

  ىبُضه وجهٌ لُخسُ وؿُم ما ىؤل٣ الُٗىحن.
 
ً ونىال  َابىع اإلاىخٍٓغ

بضا ٖلُه  لُىؾ٠،ؤمؿ٪ بُمىاه ب٩لخا ًضًه بغ٢ت مً ًساٝ ؤن ٌسخ٣ها،

ؤمؿ٪ ب٨خٟي  ًجب ؤن ًٟٗله، ًضعي ما عجبا٥ مً ٍٞغ الٟغح ٧إهه الالا 

ٞما ٧ان مً ألازحر بال  ؤن ٌٗاه٣ه، ىا ٧إهه ًسصخًىؾ٠ وو٠٢ ًغم٣ه باؾم  

صافئ للمدبت الهاُٞت اإلاخض٣ٞت مً ظىاعح  ا بامخىان  ؤن اخخًىه مٛمىع  

 ناخبه.

 !ؾالمخ٪ ىا هلل ٖلخمض  ! ؾالمخ٪ ىا هلل ٖلخمض  -

ُ   زم ظغَّ ، اعصص وؿُم مخإزغ   له لُجلـ نض٣ًه  ا مً ؤمام م٨خب ػمُل  ٦غؾ

ذ ختَالب   ٗ   ىا مىه ؤن ٌؿتًر خٟٙغ له وؤؾٕغ للباب ًيخهي مً ٖمله ؾَغ ا ٍو

  ً  ًدًغ لُىؾ٠ ما ًُلبه .ا بًاه ؤن ا الٟغاف آمغ  مىاص

وهىا جظ٦غ  ظلـ ًىؾ٠ ومض ًضه لُسل٘ َغبىقه ٣ِٞ ل٨ُدك٠ ازخٟاءه،

خخٟاّ بٗاصجه الجضًضة بخل٪ جًا٤ً مً ٞكله في الا  ؤهه وؿُه ٖىض مغاص.

ت، ُ   ىوؤٖاص ًضه لًُٗها ٖل الؿٖغ ا ؤال ٩ًىن ؤخضهم ٢ض الخٔ ع٦بخه مخمى

مغاظٗت وزخم  ىثم ٖل٢ب٘ ًغا٢ب ناخبه وهى ًماعؽ ٖمله ال٣ا خغ٦تها.

 مض٣٢ت   الخٔ مً هٓغة   ؤوعا١ البُا٢اث الصسهُت وحؿلُمها لُالبحها.

ٟ   يبخض ىؤل٣اها ٖل ا البُا٢اث ؤجها م٨خىبت بالٗغبُت والٟغوؿُت وجخًمً ون

  ُ ٦ُى٫ ال٣امت ولىن  ا إلآهغ ناخب الهىعة اإلاًمىت بالبُا٢تجٟهُل

ٌَ  نالكٗغ والُٗىح  والظي ٢ض 
ْ
 ،السالُت مً ألالىان ٌ بؿبب  الهىعةُم ٛ
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ٞحها البُا٢ت  ي ًغ  ٧اهذ جل٪ ؤو٫ مغة   "ناخب الخظ٦غة" ٦ظل٪. جى٢ُ٘و 

حن،   يوعؤ الصسهُت للمهٍغ
 
م٨خىب ٞحها  هٟؿه بٗحن السُا٫ ًدؿلم واخضة

ومظ٧ىع ٞحها َىله  بمدل اإلاُالص "قإع الؿلُان خؿحن ٧امل بٗابضًً"،

ُيُه، هل هظا و٢ذ مالءم  ا؟ول٨ً ٠ُ٦ ؾ٩ُىن جى٢ُٗه ٖلحه ولىن قٗغه ٖو

ت؟ ىزام للضازلُت للخهى٫ ٖل لُخ٣ضم بُلب    الجيؿُت اإلاهٍغ

-  ٗ  وؾإصٞ٘ ؤها الُىم. ا،ؾىدىاو٫ الٛظاء م

بدؿم لهاخبه مكحر   غبىقه ٍو ا ٢ا٫ وؿُم وهى ًغجضي ؾترجه َو ا له لُىهٞغ

  ٗ  ؾإله ًىؾ٠ وهى ٌؿحر بجاهبه: ا.م

 آلان ًا وؿُم؟ ؤًً حٗمل مؿاء  -

هى  ا،٧ان مغاص ًضٖىها بلُه ؤخُاه   ؤجظ٦غه؟ بٗماص الضًً، ًه"في مُٗم "ؤؾتر -

ُٟت في الىا٢٘،  اءها هىا٥؟ضهل هدىاو٫ ٚ مً عشخجي للْى

 طل٪ اإلا٩ان ٣ً٘ في الىُا١ املخغم، لم ٌٗٝغ ًىؾ٠ بما ًجُب هظا الؿاا٫،

ؤًً ٦ىذ  "مؿُى ؤعجُيُان، عئٍخه يالىُا١ الظي لً ٌٗضم ُٞه مً ًهُذ لض

 ا؟".ٚاثب  

ٗمُت وزالٞه، ا ؤهضؤ،م٩اه   ُل ؤًٞ-  ؤًم٨ً هظا؟ ٞى٫ َو

-  ٗ   ٦ما جدب، ا،َب
 
 .ال ؤنض١ ؤه٪ حؿحر معي ٞٗال

هٗب ؤن ٌؿم٘ اإلاغء ُٞه نىجه  في مُٗم   ٟحن والٗما٫ ٍو نٛحر ٌعج باإلاْى

 .زىان ًيخٓغان ما َلباه مً َٗام  ظلـ الا

 ؟ٖلحها ىهل بإ الهُضلُت بالٟٗل ؤم ؤب٣ ٠ُ٦ خا٫ ص٦خىع ؤعجُيُان؟-

 ،الكاعي ؤال ٌٛحر اؾمها ىاقتٍر ٖل ول٨ىه ـ  ٢ا٫ ب٤ًُ  . ٠بُٗذ لؤلؾ-

اه هللا! ...ىُٞٓل "ؤعجُيُان" خت  ًخٞى

و ب٩لماث    به مً ؤؾ٠، ؤعاصث الىزىب مً ٞمه لخدمل ما بهذ وؿُم ٚو

 ا:ؤ٦ثر مغخ   ؤعصٝ ًىؾ٠ بلهجت   ٞابخلٗها. ي ل٨ىه لم ًجض مجها ظضو 

t.me/qurssan



293 
 

  ٫ما ػا ل٣ض ؤُٞغث م٘ مغاص الُىم!-
 
ٌٛل٤ ڤُال ًمخل٨ها   ا في بزالنه،مخُٞغ

  ُ هٝغ السضم مب٣   ىا ٖلٍو
 
ت في  ماظغة بال زاصم   ل٣ُُم في ق٣ت   مغجباتهم ؾاٍع

ل٣ض ؤزبروي ًٖ ٖىصة  في هظا! وال ًجض ؤي ٚغابت   ،ىمضهكت مً الٟىضخ خالت  

 هل عؤًخه ٢بل ؤن ٌؿاٞغ؟ ملىي،بلى  هجُب

ضاص ، وٗم- ٣ٞض ؤزظوا مٗهم ٧ل  للؿٟغ،وؾاٖضجه في خؼم ألامخٗت وؤلٖا

 . باإلاُبش ؤنٛغ مل٣ٗت   ىمخٗل٣اتهم خت
ُ
 ٚلِ ل٣ض ؤ

 
بال مً  ٣ذ جل٪ الك٣ت زالُت

 ا.عبما ٣ًىمىن ببُٗه ؤو ه٣له الخ٣   ٢ُ٘ ألازار،

 ؤهذ -
 
 ا؟ًيخىون الٗىصة ًىم   ؤجهم ال احٗخ٣ض بط

ٟ  بل٣ض ؤعاص اإلا٣ضؽ ال  وإلااطا ٌٗىصون؟- . هغةا ولهظا ؤ٢ام بال٣اىه ؤن ٩ًىن مْى

ٌ الا  إلااطا وظمذ  زاعظها. ىؾخمغاع في الىُْٟت بال٣اهغة ؤو ختوهجُب ٞع

 ه٨ظا؟

 !خُاة هجُب ووالضه؟ ىجإزحري ؤلاًجابي ٖل ي جغ  ؤال-

ٗ  ، ًىؾ٠-  ا للسحر للظًً ًدبىن هللا.٧ل ألاقُاء حٗمل م

   "للظًً ًدبىن هللا"؟  اخهغٍ  -
 
ٞهل ٞٗل  بما ٨ًٟي، الم ؤ٦ً ؤخب هللا بط

 لخ٤ به؟ حر  ؤي ز هجُب؟

حؿإلجي الكغح مً  وال. بال بمدبؿه جضها ٧ان ًبدض ٖىه ولم ًوظض قِئ  -

 ًٞل٪.

 أله٪ ال جٟهم ؤم ألوي لً ؤٞهم؟-

ؤه٪ لم جدؿبب في صماع  حؿخُُ٘ ؤن جُمئن بلُه هى ما اؾم٘ ًا ًىؾ٠،-

ً   هللا ؤعاص ؤن ًدهغه في م٩ان  . ؤخض   ٝ   مدضصًً وب٣ًُت   وػم  مدضصة لهض

لخد٤ُ٣ السُت التي ٧اهذ لخ٣٘ ب٪ ؤو  مٗبر   ي م ج٨ً ؾى وؤهذ ل مدضص،

 !جهض١ نض١ ؤوال ،ماخضر ٧ان لسحره صوه٪.

  ؟ؤي زحر  -

 :اؾإ٫ و٢ض بضؤ ًشىع ٚايب  
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- 
َّ
ُ  هال ؤم ؤه٪  ٖما ج٣ىله آلان؟ يء  وإلااطا لم ٌٗٝغ مغاص ؤي شخ ا؟ قغخذ جٟهُل

ه مً آمال٪ السانت؟  جستٖر

ض مً هجُب ؤن ًسبر مغاص- عئٍا ؤزىاء  عؤيؤهه  ،الكُىعي ،هل ٦ىذ جٍغ

 اٖخ٣اله؟

 :هٓغ له ًىؾ٠ هٓغة الٗاظؼ ًٖ مالخ٣ت ٦المه بالٟهم

 عئٍا؟!-

ال ًداو٫ مىا٢كخه ٞحها  ىوالضه،خت ىخت وال ا ؾىاي،ولم ًسبر بها ؤخض   وٗم،-

 وفي آلازاع اإلاترجبت ٖلحها.

اص  إلااطا؟-  بلضه بؿببها؟بلى هل جغ٥ ٖمله ٖو

 ًم٨ى٪ ٢ى٫ هظا.-

 وؿُم؟ ًا يمً عؤ وماطا ؤ-

  بعقاص بلهي ا له صاللت عوخُت،قِئ  -
 
 لهالجه. اؾخجابت

 ؾخجابت؟ طل٪ ؤلاعقاص وجل٪ الا  ىؤح في ؤي نىعة  -

 بماطا ؾُُٟض٥ طل٪؟-

 البٌٗ ؤلاظاباث التي ٌؿٗىن بلحها صون البٌٗ آلازغ! ىعبما ؤٞهم إلااطا ًخل٣-

ض بزباعي؟  وإلااطا ال جٍغ

- 
 
... نض٢ ب  مغ  ا... ؤظضه ؤال ؤٖٝغ  ...٧إوي ا ألزبر٥ به!ا ٍٚغ

  وخاهذ مىه الخٟاجت للغاصًى الظي ًظٌ٘ مىهىلىظاث  
 
 :٩ٞاهُت

 مىؾ٣ُي! ؤخاو٫ قغح ؾٟغ الغئٍا في خٟل  -

  ،يء  ٞخذ ًىؾ٠ ٞمه مغجحن لُخ٩لم صون ؤن ًخٟىه بصخ
 
مكهض   ب٣ىة  مخمشال

  ً ىضما وُ  ا ؤن ًسبر آعام ًٖ ٢ضٌؿه الىاؾ٪.٧امل عاٞ ه ٘ الُٗام ؤمامِي ٖو

 عاح ًغم٣ه نامخ  
 
 ابؿِ ًضًه ؤمامه ٧إهه ؾِكغح قِئ    جىُٓم ؤ٩ٞاعه.ا مداوال

  :ا ٧ل ٧لمت  مىسٌٟ مىز٣   و٢ا٫ بهىث   بىاؾُتهما،

ٟ  هل خ٣  -  ٞدؿب؟ ظضًغ   ا لهظه الضعظت ؤم ٚحرا جغاوي مسخل
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ت   ي اهبر  نض٣ًه، ىمً و٢٘ ٧لماجه ٖل اعجإ وؿُم  :للضٞإ ًٖ هٟؿه بؿٖغ

ُ   ال- ضه، ا،ؤها آؾ٠...خ٣   ًىؾ٠،ا ًا ج٨ً ٢اؾ لم ؤ٦ً  ؾإزبر٥ بما جٍغ

 ؤ٢هض...

وصون ؤن ًجُب ؤو  ٖاص ًىؾ٠ ًىٓغ لُٗامه وهى ٌكحر له بُضه ؤن ًهمذ،

ض    مً الكغح قٕغ في ألا٧ل! اًيخٓغ مٍؼ

  ٗ  ،ىبِذ ًىؾ٠ بِىما وؿُم آزظ في الخضًض بمىايُ٘ قت ىا ختؾاعا م

بت في بَالٖه ٖلمخٓاهغ   وهى  بؿاخت ألاخضار ببان ُٚابه، ظضَّ  ٧ل ما ىا بالٚغ

اؾخم٘ له  ل٣ائهما. ىالظي ؾ٣ِ ٖل يءفي الخ٣ُ٣ت ًداو٫ مدى الٓل السخ

 ٌؿخجُب إلاا ٌؿمٗه بال بهؼ الغؤؽ والهمهمت. ناخبه وهى ال

ذ بما خضر مً ق٣ا١  - هظه  ي ٦ىذ ؤع  اؽ وم٨غم ٖبُض؟دَّ بحن الىَّ  هل ٖٞغ

تالجهاًت خخمُت ل٨جي لم ؤجى٢٘ خلىلها بهظه الؿ هظا في نالر ألا٢باٍ . ٖغ

ض، ٧اهىا ٢ض اؾخ٩اهىا ألمان   بالخإ٦ُض، وآلان و٢ض ٣ٞضوا  ػاث٠ جدذ لىاء الٞى

ال٩اطب اإلاكُض مً ؤوهام الؿُاؾت ؾُٗىصون إلا٩اجهم الُبُعي  ي هظا اإلاإو 

حر مخ٩لحن ٖلبُٗض   الظي ؤعاصه هللا لهم،  ىا ًٖ الٗالم اإلااصي بهغاٖاجه ٚو

 طعإ بكغ". ى"ملٗىن مً اج٩ل ٖل ٢ىله ىهمىن مٗجآلان باجىا ًٟ. ؤخض ؾىاه

 ؤًام ٖملي مٗه، ؤٞخ٣ض بكضة   ص٦خىع ؤعجُيُان، ى٦م ؤوص لى ؤل٣ُذ الخدُت ٖل

ٖىضما  ا لؤلًام السىالي؟مغعث مً ؤمام الهُضلُت جظ٦غ   ا ماؤحٗٝغ ؤوي ٦شحر  

 ما ،ؤ ٧ان هجُب ًمغ بي لىهُدب٪ وه٣ابل مغاص
 
 ا بٗبض الىهاب؟ػلذ قٛٞى

 هل ؾمٗتها؟ هذ"،ؤؾمها "خُاحي اؤٚىُت ظضًضة له هىا٥ 

 :عص ًىؾ٠ بألُت  

بالٗام  يء  ٧ل شخ ٧اهذ ؤظمل. "ممىٕى الخب"ؤٚاهُه في ُٞلم  ولم ؤخبها، وٗم،-

 .اإلااضخي ٧ان ؤظمل

 ؤلِـ ٦ظل٪؟ ؤْى٪ ؾخٗىص الؾخئىاٝ صعاؾخ٪ الٟهل اإلا٣بل،-

ض ٖىىان هجُب في الهُٗض. وؿُم،-  ؤٍع
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 إلااطا؟!-

 ًمى٘؟ ل هىا٥ ماه ؾإعاؾله.-

 ٖىا١  بلى ٖىىان هجُب بملىي باإلياٞت  ى٢بل ؤن ًٟتر٢ا خهل ًىؾ٠ ٖل

  مً ناخبه. ٖخظاعباال  يءخاع مل
 
٘ الغاب٘ مً جل٪ اللُلت مؤل خ٣ُبت  وفي الهَؼ

 
 
اث   نٛحرة ٝ   وما٫   بما ًدخاظه مً يغوٍع زم وصٕ والضه  ومظ٦غاث آعام، ٧ا

ا ٢بل ؤن ًسغط مً الباب الخٟذ بلُه ؤزحر  و  ٌٗىص، ىًضعي مت ا بًاه ؤهه الم  ٗلِ ُم 

 و٢ا٫:

 ا؟هل حٗخ٣ض ؤن ؤمي ؾخٗىص ًىم  -

ٞٗاظله ابىه  ا مً الؿاا٫ الٗبثي والبضًهي م٘ طل٪،و٠٢ الغظل مهؼوم  

  بدؿائ٫  
 
 :ؤ٦ثر مالءمت

 ًٖ اإلا٩ان الظي ٢ض ج٩ىن ٢ض طهبذ بلُه؟ هل لضً٪ ؤي ٨ٞغة  -

ُ   ىا٦خٟ ا ُمم  ا لُٛاصع ُم بهؼ عؤؾه مخٟهم  ًىؾ٠  ىا وا٦خ٣ٌٟٗىب بهؼ عؤؾه هاٞ

 قُغ مدُت ال٣ُاع بباب الخضًض.

*** 

٣ه  اجسظ م٩اهه بجىاع  ىملخُت وؤزىاء قغاثه الخظ٦غة وختبلى اَىا٫ ٍَغ

٧ان الخىجغ والتر٢ب ًخالٖبان بإٖهابه،٦مً ًيخٓغ  الىاٞظة صازل ال٣ُاع

ٗ  ٖاث٣   ٪ لم لظل ا ًباٚخه مً الٟغاٙ لُمؿ٨ه ًٖ جىُٟظ مؿٗاه،ا ؤو ماو

 
 
ا ناٞغجه  بال بٗضما بضؤ ال٣ُاع في الخغ٦ت مُل٣  ًهض١ ؤهه عاخل ٞٗال

ت،  ا مً الؼخام الظي ًلٟه.ا ٢ضًم  واؾخمض اَمئىاه   اإلاضٍو

٦ٟاه ؤن ٌٗٝغ ؤجها  لم ٌكٗغ بالخاظت إلزغاط مظ٦غاث آعام مً الخ٣ُبت،

  ٧ان بةم٩اهه اؾخٗاصة ؤي ٣ٞغة   مىظىصة هىا٥ جدذ ًضه،
 
 مجها خٞغ

 
ا ا خٞغ

هٟها٫ ا لال ل٨ىه لم ًدـ ٖىػ   هٟها٫ ٖما خىله،بمجغص بٚماى ُٖيُه والا 

٧اهذ ُٖىاه جالخ٣ان بغاح الخ٣ى٫ الكاؾٗت الخايىت إلاؿاع . ؤو الهغب

ألاعاضخي التي ٌؿخُُ٘ الخدل٤ُ  ل٩لٌكٗغ بخمل٨ه  ٦ُاثغ  ، بجهم   ال٣ُاع
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ت ال ًسخبرها ؾى  ٞى٢ها، غة. ي هي خٍغ ىؾ٠ وهى ؤه٣ُاء الؿٍغ آلان ٌؿخُٗض  ٍو

 
 
جخمل٨ه جل٪ الٟغخت ال٣ضًمت  باجـ مً الؼمً، ً صازله لغصح  ِٞ  صُ َٟال

ت. البًُاء بخٟانُل الٗالم،  ٞال ٌٗىص هىا٥ ؾىاه وطل٪ البراح وجل٪ الخٍغ

٠، بالُٟىما مخباٖضة جى٠٢ ال٣ُاع ماع   في مدُاث   ٞحها هؼ٫  وبجي ؾٍى

كتري مً باٖت املخُت الجاثلحن، ىلُخمصخ مً ماوهت  ىٞدهل ٖل َو

ٟ   ًهل وظهخه. ىالؿمُِ الؿازً والجبن والجغاثض ج٨ُٟه خت ا ٧ان ٌٗلم آؾ

ـ ت ؤؾَُى ُت مخظ٦غ   لِؿذ بظل٪ البٗض، ،التي جدبٗها ملىي ، ؤن مضًٍغ ا زٍغ

ت اإلالىهت التي ؤجاه بها والضه نٛحر   ت ٧ل مً ؤعمُيُا اإلامل٨ت اإلاهٍغ ا م٘ زاَع

غوؿا ما ػالذ هل  الغخلت.لى ؤن هجُب في ؤؾىان ٣ِٞ لخُى٫  ى٦م جمج .ٞو

 
 
ىت ا مخَى  وهل امخضث لخهل ؤؾٍُى ؤم ال؟ هىا٥؟ اإلاالٍع

ما١ الهُٗض  في مدُت ملىي هبِ مً ال٣ُاع الظي ؾِؿخإه٠ مؿحرجه أٖل

هبِ مٗه ظم٘ مىٕى مً ألاٞىضًت بالؼي ألاٞغهجي  مً الخى٠٢، بٗض ص٢اث٤  

ألاه٤ُ  زاماجه بحن الٛالي ي وطوي الجلباب املخلي الظي ًخٟاوث في  مؿخى 

ُت اإلاالبـ و٢ُمتها بل ى٧ان الخباًً ًخسُ والغزُو البالي. الىظىه  ىهٖى

ؤ٢ضام خاُٞت ومدخظًت  وبحن بحن، وظىه خل٣ُت وملخدُت وألا٢ضام والغاثدت!

ت وعاثدت ٖغ١   وصزان   عواثذ ُٖىع   ومىخٗلت، جىاعث جل٪ اإلاالخٓاث . ٢ٍى

لم ٨ًً  مضًىت  ن زغط ًىؾ٠ مً املخُت لُجض هٟؿه بػاء بالخؿُت ما 

 طاتها ٧ان ٌٗخ٣ض ؤن زل٠ املخُت مباقغة جىبؿِ ألاعى السًغاء ًخى٢ٗها.

وؾُاعحي  ٞةطا بكىإع ومخاظغ وبُىث مبيُت مً آلاظغ التي ٖاًجها مً هاٞظجه،

غباث ججغها الضواب جدمل الىانلحن لخىهم بال٣ُاع بل  ىٞىعص ؾىصاوجحن، ٖو

ل خضوص الكإع ٞإصهكه ؤن ؾاع ًض٤٢ بهغه ُٞما ٌك٩ وظهاتهم ألابٗض.

 
 
 ىوفي م٣ابله نُضلُت ٦خب ٖل ؾم،والا  ا بًُالي الُغاػا نٛحر  ًجض ٞىض٢

 . الٞختها "ؤظؼزاهت مٓلىمُان"
 
 ،ا بًٟىله ج٣ضم لباب الهُضلُت بترصص  مؿى٢
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ؤخضهما عظل ٖم٤ُ الهىث وآلازغ  صاثغ بحن شسهحن، ونله نىث خىاع  

 َٟل.

طل٪ السلُِ مً  الهُضلُاث ألاػلُت،صٞ٘ الباب وصزل لخٟٗم ؤهٟه عاثدت 

ت والضهاهاث ظلـ  زكبي صون ْهغ   م٣ٗض   ىٖل. اإلاُهغاث وم٩ىهاث ألاصٍو

  اَٟل في الٗاقغة ًغجضي ظلباب  
 
ا٢ُت ٍ   صا٦ً السًغة  َو  مكٛىلت مً زُى

٢ضماه خاُٞخان وبكغجه ؾمغاء بها ب٣٘ هاظمت ًٖ ه٣و  بًُاء وؾىصاء،

ُىاه واؾٗخان بىِخا الُٟخامحن، ٞىع مُالٗخه وظه  ىابدؿم الٟت اللىن. ٖو

 مغح ًىطر بالجغؤة والٟٗغجت: ًىؾ٠ وناح بهىث  

ض٥، زىاظت آزغ ،ًا زىاظت اهْٓغ -  بىٟؿ٪. ي لتر  حٗا٫َ  ًٍغ

 
ُ
الن وعٞ٘ بهغه لحر  ىظ ًىؾ٠ ٖلِز ؤ   ي خحن ٚغة بهظا ؤلٖا

 
ُ  عظال  ا زمؿُي

توحٗلى ؤهٟه هٓاعة نٛحرة صاث ،قٗغه مهبٙى الؿىاص ،مخىؾِ ال٣امت . ٍغ

بزغ نُدت الىلض و٢ض ؤمؿ٪ بؼظاظت  ىا مً مٗمل الهُضلُت ٖل٧ان ٢اصم  

ـ   صواء    وعقي ًتهُإ لىيٗها ُٞه. بيُت اللىن و٦ِ

- 
 
 ؤهال

 
  ؟ؤي زضمت   ، وؾهال

 
 
ت  ا،٢ا٫ الهُضلي هاصث بػاء جغصص ًىؾ٠ في الغص ٣ٖب باللٛخحن ؤلاهجلحًز

ؤن  لم ًًٓ للخٓت  . ا ًٖ اللٛت التي ًًٟل الخٗامل بهاوالٟغوؿُت مؿخٟهم  

ويا٣ًه ما لخ٤ به وبالهُضلي  لؤلظاهب هظا الخًىع اإلاإلٝى في الهُٗض،

  ج٩لم بدؿم   ًض الهبي، ىٖل ؾىاء مً جهي٠ُ   خض   ىٖل
 
 :٢اثال

 ؾمدذ. خضزجي بالٗغبُت لى-

 
 
 :هؼ الغظل عؤؾه وهى ٌُٗي الضواء للُٟل ٢اثال

ـَ  ال- بلٜ ؾالمي للخاط  ،ا ومؿاء  مل٣ٗت ٦بحرة مغجحن نباخ   ًا خؿً، جي

 بغاهُم.ب

  ى٢ٟؼ خؿً مً ٖل
 
ٟ  اإلا٣ٗض ممؿ٩  ا ًساَب ًىؾ٠ بطخ٨ت  ا بال٨ِـ هاج

 :ق٣ُت  
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 !زىاظت ؾالم ًا-

 الخ٣ه الغظل بالخدظًغ مً الجغي والضواء بُضه:

 ! جمهل ًا ولض-
ُ
ِ ؾدى٨ؿغ الؼظاظت ولً ؤ

ًّ ؾ٨ُؿغ الخاط  غ ل٪ ٚحرها،خ

 !بغاهُم عؤؾ٪ب

و٠٢ ألازحر زل٠ الخاظؼ  اهتهاء ظملت الهُضلي،٢بل  ى٧ان الىلض ٢ض ازخٟ

  ٗ  ا ببهامُه زل٠ خمالتي البىُلىن وهى ًىٓغ لُىؾ٠ بىص  السكبي واي

 
 
  :٢اثال

ب ًٖ البلض، ؤلِـ ٦ظل٪؟ - هل ونلذ  جًٟل بالجلىؽ، خًغج٪ ٍٚغ

 بال٣ُاع لخى٥؟

 
 
  ي  لحر ج٣ضم ٢لُال

 
ضة ٩اجحر ىٞغوؿُت مٟخىخت ٖل ظٍغ الظي محزه  نٟدت ال٩اٍع

 ا.ٞىع  

 ؤلِـ ٦ظل٪؟ هظه عؾىم ناعوزان،. وٗم-

غ الغظل و٢ا٫ بؿٗاصة    :ابخهجذ ؤؾاٍع

 هل جخابٗه؟، بالخإ٦ُض-

٣خه في جىز٤ُ الخغب ال٣اثمت،- ٧ل جل٪ الخما٢اث واإلاازغاث  ؤخب ٍَغ

، ؤًْ ؤهه ًجب ؤن ًجم٘ عؾىمه زال٫ ؾىىاث الخغب في ٦خاب   اإلاكخٗلت،

ُ  ؾ٩ُىن ٦خاب   س ض  ا جاٍع ها ٍٞغ  !ا مً هٖى

ؼي -  .ؤوا٣ٞ٪ ًا ٍٖؼ

  ـا ٧إهه ؾُضلي بؿغ  زم ا٢ترب مىه هامؿ   

جسُل ؤن بٌٗ اإلاؿا٦حن  جل٪ الهىعة. ىالجمُ٘ ألامغ ٖل ي ل٨ً ال ًغ -

  ً ؤي  ا للٟاقُت ٣ِٞ ألهه ًدب وظىص ؤلاهجلحز في مهغ؟ًخهىعوهه مٗاص

 ما الىٟ٘ الظي ٌٗىص ٖلُه مً ب٣اء ؤلاهجلحز؟!  !هظا ي٤ُ ؤ٤ٞ  
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ؼة التي ٌكٗغ بها ٧لما جم زجل٪ الى  ٪ الخ٣ُٗب ألازحر،ؼ ًىؾ٠ بظلِز وُ 

٩ىن  ٞئت ٢ض ج٣٘ بمى٢٘ ؤلاتهام في ؤي و٢ذ   مٟغػة، جظ٦حره باهخماثه لٟئت   ٍو

  ٖ ً هٟؿه زهىن  ا بالخبُٗت للضٞإ ٖجها ٖمىم  مضٞى  ا.ا ٖو

 ٖؼبت شخاجت؟ بلى هل حٗٝغ ٠ُ٦ ؤطهب -

 
 
تهما  ٖضم ؤلاٞهؾإله و٢ض ٢غع ؤن ًخجاهل ما ٢ُل مًٟال اح ًٖ هٍى

 اإلاكتر٦ت.

- 
 
٧اصث الكمـ  ل٨ى٪ لً ججض مً ًإزظ٥ هىا٥ آلان، هي لِؿذ بُٗضة

٤ بل ؾخ٩ىن هىا٥ ؾُاعة في  ا.ممهض   ِـول الٗؼبت لِـ مًاء   ىحُٛب والٍُغ

 ... ًىاؾب٪ ؤ٦ثر وهظاالهباح 
 
 ؟هل عؤًذ ٞىض١ ؤلىهؼو م٣ابل املخُت مباقغة

ت    .هىا٥ للُلت   ًم٨ى٪ اؾدئجاع ٚٞغ

 هل هى اؾم ناخبه؟ ؾبب حؿمُت الٟىض١؟ ل٨ً ما ا للؿاا٫،ٖظع  -

مل٨ُخه آلان آلذ  السىاظت ظُا٧ىمى ؤلىهؼو، ناخبه ألانلي هى وٗم،- 

 الىع١ ٣ِٞ. ىل٨ً هظا ٖل ؤٞىضي ٖبض الؿالم باق٩اجب اإلاغ٦ؼ، ىإلاغجطخ

 ماطا حٗجي؟-

-  ً  ىا زاٝ ؤلىهؼو ٖلٖىضما بضؤث الخغب وؤنبذ مهحر ؤلاًُالُحن ٚام

ال ًد٤  ىخت مغجطخي ؤٞىضي، ٢ه مً اإلاهاصعة ٨ٞخبه باؾم نض٣ًه،ٞىض

الغظل واخخجؼوه قإن  ىل٣ض ٢بًىا ٖل ٧ان، وهظا ما لئلهجلحز مهاصعجه،

ل٨جهم لم ٌؿخُُٗىا  ب٣ُت الغظا٫ مً الجالُت ؤلاًُالُت اإلاىدكغة في بغ مهغ،

 مهاصعة ممخل٩اجه ألجها ببؿاَت لم حٗض ٦ظل٪.

  ىً اؾخٗاصة الٟىض١ متا مالبض ؤهه ًش٤ جمام  -
ُ
هل جدب الخُاة  ٤ ؾغاخه،َلِ ؤ

 
 
 ؟اهىا بط

الهضوء  ماطا هىا٥ لُىٛو ٖلُ٪ نٟى خُاج٪؟ اٖخضث ؤن ؤخبها.-

 ىل٣ض ؤح. ن والبٗض ًٖ ٢ل٤ الخغب والٛاعاثى والؿ٨ُىت والىاؽ الُُب

ت في الٗامحن اإلاايُحن،ا مً هحران ؤلا زخباء هىا هغب  البٌٗ لال  آلان  ؾ٨ىضٍع
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  باب ألامىع ٖاص ؤ٦ثرهم لبُىتهم،بٗض اؾخد
 
ا ل٨جي ؤظض ألامان هىا ؤ٦ثر عؾىز

  ٘ ٗ  . آزغ مً ؤي مىي   ،وػمان   ا ج٣٘ الخىاصر ٦كإجها في ؤي م٩ان  َب
 
 زانت

لذ في ال٣غي والىجٕى وا٢تربذ مً الجبا٫، ل٨ً مً ٧ان ؾ٨ىه  ٧لما جٚى

غ ىبجىاع ه٣ُت البىلِـ باإلاضًىت مشلي ؾُدٓ لبا٫. مً عاخت ا بال٣ؿِ ألاٞو

ل٨جي ؤهٓغ  ٦شحرة، ا مشحرة لاليُغاب وال٣ل٤ في ؤخُان  جإحي م٘ الجغاثض ؤزباع  

طل٪ الىظىص الغا٦ض الظي ال  ي ا وؤها ؤجىاو٫ بُٞاعي وؤع مً هاٞظة  بُتي نباخ  

لً ًدضر  وؤ٢ى٫ لىٟسخي: ا ٧األشجاع ال٣اثمت في ػمام البِذ،ًدبض٫ جمام  

 ٢بله. هظا ًىم آزغ ٌكبه ما الُىم،يء شخ

 ا.ؤبض   يءؤال ًدضر شخ ا ماطا ًبػي ؤلاوؿان ؤ٦ثر مً هظا؟خ٣  

 
 
 :٧إن الغظل ؾم٘ ما بغؤؾه ؤعصٝ ٢اثال

لم ج٣٘ ؤخضار ظؿام هىا مىظ م٣خل بىب مٟدل السجىن ؤلاهجلحزي ؤًام -

ا إلاىجه ل٨ً عبىا ٧اصوا ًض٧ىن البلض باإلاضاٞ٘ و٢تها اهخ٣ام   ،1414مٓاهغاث 

 طهب لهم. ل٠ُ بالبلض ومً ال

م  ضخ٪ ً  ىؾ٠ ٚع
 
 :ا ٖىه ٢اثال

ُِ  ا بال بمً ٌؿخد٣ه،جخدضر ٧إن الٓلم ال ًلخ٤ ؤبض   في " ْلم" ىؿملم ٨ًً ل

 ؤلِـ ٦ظل٪؟ ،هظه الخالت

 .وٗم وٗم،-

 :اؾإ٫ مبدؿم  . ا ما الظي ًىا٤ٞ ٖلُهلم ٨ًً الغظل ًٟهم جمام   

ؼي؟.-  مً ؤًً ؤهذ ًا ٍٖؼ

بت في اللٗب جغاو باصله ًىؾ٠ الا   صه.بدؿام و٢ض بضؤث الٚغ

اعة ؤهلي هىا ل٨جها اإلاغة  ل٨ً ؤنلي مً الهُٗض، مً قبرا،- و٢ض ظئذ لٍؼ

 .ىألاول

مت.، هىعث البلض-  لم هدكٝغ باؾم الٗاثلت ال٨ٍغ

 :ٞدصج٘ وج٩لم بش٣ت   ؾهل، الغظل مً جهض٤ً   ىاٚخبِ ًىؾ٠ إلاا بضا ٖل
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 ٖاثلت ٖبض اإلاؿُذ شخاجت.-

ل٨ى٪ ال ، ملىي  بحن ؤعى السىاظت ٞىعجُيُه وقغ١  بن ؤعيهم ج٣٘ ما-

عظالهم ق٣غ ظمُلي الُلٗت  حكبههم،ؤهذ ؤ٢غب في الكبه ألؾغة خمؼاوي،

 ٦دًغج٪.

 
 
 : ضخ٪ ًىؾ٠ ٢اثال

 
ُ
 سجل في ٦كٝى الٗاثالث.عبما ٧ان هىا٥ وؿب ؤو ٢غابت ٢ضًمت بُجهم لم ح

*** 

سامت عوه٣ها،، ا٢غع ؤن ًخجى٫ بالبلضة مخٟغظ    ؤصهكخه ظؿامت ٢هىعها ٞو

ألاؾىاع ٧إجها خهىن َبُُٗت جدضب  ىجٟٗت ب٣اماتها ؤٖلوجل٪ ألاشجاع اإلاغ 

البُىث وجهض ًٖ الُٗىن ظهامت الؿىع اإلابجي مً آلاظغ والدجاعة  ىٖل

جىبئ ًٖ الخُاة   جل٪ الغواثذ الٛىُت للخضاث٤ هي ما. والخضًض اإلاؼزٝغ

ت جبلٜ الكإع وال الٗامغة بالضازل، زُا٫ ؾا٦ىحها ًلىح  ٞال ؤنىاث بكٍغ

 ٨ٞ للغاجي،
 
بل ٠ُ٦ ٩ًىن  ٠ُ٦ ج٩ىن ألاػب٨ُت صون خضاث٣ها، :غ ٢اثال

 . ا في خض٣ًت  ٖابضًً  هٟؿه؟ ؾإؾ٨ً ًىم  
 
ا هظه اللُلت في إلااطا ال ؤظض لي مالط

 بخضاها؟

 
 
ال هغث مجضص   ى ختؾاع ٍَى ٤ اإلاغنٝى ْو ا الخ٣ى٫ والبؿاجحن جغ٥ الٍُغ

ا هجُب ماطا عؤًذ ً ٞإصع٥ ؤهه ٌٛاصع خضوص اإلاضًىت. م٘ خلى٫ الٓالم،

ُ   ٥ِ ى إلااطا ٧ان ؤب وصٖا٥ للٗىصة هىا؟  هل ٦ىذ ألبدض ًٖ بضًل   ا ًا ؤمي؟ؤإلااه

والسحر  بظل٪ الٛغوع؟ هل ٦ىُذ  خ٤؟ ىهل ؤهذ ٖل، ٧امل للضواء الظي هٟظ ؟

  ال ًىبش٤ بال مً ألاه٣ُاء؟
 

ل   ؟٠ُ٦ ٩ًىن طل٪ الجما٫ ٧له مًال لؤلٖحن  ٍو

٠ُ٦ وٗٝغ الخ٤ بن لم ٨ًً  م٘،جبهغ وآلاطان التي ال حؿ اإلاٟخىخت التي ال

 
 

 ؟ظمُال

لىاله لبضا طل٪  ا،م٘ جالشخي ؤزغ مهابُذ الكإع بضا يىء ال٣مغ اإلا٨خمل ٢ىٍ  

  ٟ   االبؿخان مسُ
 
 ال٨ىه في طل٪ الىىع ألاقبه باللبن اإلاؿ٩ىب بضا وصوص   ،لُال
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ا ْهغه ٖلحها مؿىض   ىظاٞت م٨ؿىة بالسًغة وؤ٢ع بدض ًٖ ب٣ٗت  . امًُاٞ

ًُ  حعجب ًىؾ٠ مً هٟؿه، ٗٝغ هٕى زماعها.ال ٌ لصجغة   جغي ما الظي 

ال ٚغبت هىا٥ وال  ،بٗض جُه   ي إو بلى م صَ ٧إهه عُ  الؿالم بضمه ٖلي هظه الهىعة؟

ُ  . ٢ل٤  جدذ هظه الصجغة ا ًدُِ به هىا وآلان٧ل ما ًدخاظه لُإمً م٨خٟ

م هجماث البٗىى ٖل ضًه، وؤنىاث الخكغاث اللُلُت  ىٚع وظهه ٍو

  ىاح بٌٗ ال٨الب التي ًسخبرها للمغة ألاولوالًٟاصٕ وهب
 
لؤلبض ٨ٞغجه  مٛحرة

ًٖ هُالهت  ي ط٦غ  خؿبه اللُلت لً ٨ًٟغ في الٛض، ًٖ لُل الٍغ٠ الهامذ.

 .وهىم   وؤمه

ا مً الىجىم ٧إن واخض   ب٣ٗت مً الىىع جخمضص في نٟدت الؿماء الؿىصاء

  ُ ج ظت واخضة صع  !ومً طل٪ الىىع جىبش٤ صعظاث ؾلم   ا،ًخًا٠ٖ حجمه جضٍع

 ىالضعظاث الهابُت مً الؿماء خت ىجخىال ،ي ٧ل مغة جلحها صعظت ؤزغ  ،تهبِ

العجُب ؤن . ؾلم بُى٫ اإلاؿاٞت بحن الؿماء وألاعى جهل لؤلعى،

 
 
 ي ٩ٞاهذ صعظاث ؤزغ  في الخالشخي بمالمؿتها لؤلعى، الضعظاث ٧اهذ آزظة

هظا  ىللى ؤن ؤخضهم ؤعاص الهٗىص ٖ تهبِ مً الىىع لخٗىى جل٪ اإلا٣ٟىصة.

  ،وهى هاثم ،هظا ما ؤعاص ًىؾ٠ ؤن ًهُذ به ا!الؿلم إلاا ونل ؤبض  
 
ا ؤهه مضع٧

 ًدلم.

ٗ   اظخم٘ ْالم آزغ اللُل بىىع الٟجغ  ا ٞإعؾال م
 
ؤ٣ًٔ ًىؾ٠  ،اباعص  وؿُما

ٟ  مً ؾباجه م٣كٗغ   وظض هٟؿه ٖلحها  ا مً ع٢ضة  بضؤ ٌٗخض٫ ظالؿ   ا.ا مغجج

م   ل٨ً ألابٗاص الخ٣ُ٣ُت  ،في ُٚمت   خلم   الح البؿخان لُٗيُه ٦ب٣اًا. ا ٖىهٚع

  ٖ ُ  لظل٪ الخلم بضؤث حٗغى هٟؿها جبا ج  ا.ا م٘ هغوب الٓالم جضٍع

 في جهاًت البؿخان بُٗض   ي آلان ًغ 
 
لِـ بٟسامت ما  واخض، مً َاب٤   ا مجزال

مُلي باللىن  ولِـ بخىاي٘ بُىث الٟالخحن الُُيُت، قاهض مً ٢هىع  

خه السكبُمٛل ألانٟغ وقِل هىاٞظه السًغاء ج٣ب٘  ت٤، وؤمام باب قٞغ

بضؤ  ،مجها الٟىع ؤن ٌؿخسضمها لٛؿُل وظهه والكغب ى٨ٞغ ٖل. مطست مُاه

t.me/qurssan



304 
 

  ً ا في التراب ا مخٗغظ  ٖل٤ بمالبؿه مً ألاعى لُالخٔ ؤزغ   ا ماًجهٌ هاٞ

لُض٤٢ بظل٪  ىاهدج ا ٖلُه!الضا٦ً بجىاع اإلاىي٘ الظي ٧ان عؤؾه مؿخ٣غ  

مً هىا وعبما ٩ًىن ٢ض إلاؿه  ل٣ض مغ سٗبان   ا،ٖ  ألازغ لخدؿإع يغباث ٢لبه ٞؼ 

 .مً خُت   ًبضو ؤهه البض ل٩ل ظىت   وهى هاثم!

وهى ًدؿاء٫ بن ٧اهذ  ا ٧ل ب٣ٗت  ا خى٫ هٟؿه مخٟده  ؤزظ ًخلٟذ صاثغ  

 
 
 الشٗابحن جسغط لُال

 
ً   ٣ِٞ ؤم جها بلى قضًض ٢ُ٘ اإلاؿاٞت  بدظع   ا.عا ؤً

وبإؾٕغ ما ًم٨ىه بضؤ في ضض  ٞخًاح.الا  ىًسصخ مطست اإلااء وهى ًبضو ٧لو  

 ًَ ا ٧إن ؤخضهما ؾُيك٤ ي ًىٓغ للبِذ وألاعى ٢ل٣  ِج اإلااء وعف وظهه وهى ال 

 
 
ٗ   ًلضٚه، ًٖ سٗبان   ٞجإة ا بمجغص ؾماٖه نىث ٞخذ لظل٪ ٢ٟؼ متراظ

 ًخدغ٥. ا وهى البضث له جل٪ اللخٓاث صهغ   الباب،

 ي اللىن،٢مخ ،مخىؾِ ال٣امت مجلبب ٖاعي الغؤؽ، زغط مً الباب قاب  

  قٗغه ؤؾىص ًلخ٠ في خل٣اث  
ُ
 غِ نٛحرة هاٖمت ج

َ
ؤو  ظُل  غْ ٦ذ لسجُتها صون ج

و٠٢ هىا٥  ٞحها ُٖىان بلىن الخ٣ى٫. له مالمذ ص٣ُ٢ت  ؤبغػ ما ،جه٠ُٟ  

 
 
  ا لىهلت  ًباص٫ ًىؾ٠ الىٓغ مىضهك

 
  :ٖابغة ٢بل ؤن ًبدؿم ٢اثال

 !جًٟل ٖىضها! جًٟل-

  والؿاا٫،ٞىجئ ًىؾ٠ بالضٖىة التي ؾب٣ذ الؿالم 
 
ا وجٟدو الكاب مغجب٩

 ٢بل ؤن ٣ًى٫:

وعاح ٌكحر للمطست و٢ض وسخي  .،...ـ٦ىذ ٣ِٞ ؤؾخسضم ال! اق٨غ  ! اق٨غ  -

 .ؾمهاا

ؾاٖضه الكاب و٢ض احؿٗذ ابدؿامخه وؾإع لُمؿ٪ بظعإ الُغمبت.  -

 
 
  :اإلاطست ٢اثال

  !جًٟل! هُا-
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  ُ ض.اؾخجاب ا ًىؾ٠ لال زم ؤزظ ًطض اإلااء صاٖ للمباصعة ٚدؿا٫ ٦ما ًٍغ

لم ًمل٪  ا في ؾبب الل٠ُ الكضًض هظا.ٌٛؿل عؤؾه م٨ٟغ   ىالضمشت واهدج

 :وظهه ىبال ؤن ٌؿإله وهى ًغف اإلااء ٖل

  هل جىظض هىا سٗابحن؟-

 لم جُاعصها ؤهذ ؤو ج٣غب و٦غها. لً تهاظم٪ ما ج٣ل٤، ال ا؟هل ٢ابلذ واخض  -

اعج٪ ألاول ض ؤ آلان ًجب ؤن جخًٟل بالضاع ؤو ،ىالبض ؤجها ٍػ زبروي ؤًً جٍغ

 الظهاب ألونل٪.

 ؾأزظ ؾُاعة مً ؤمام املخُت. ا،ؤق٨غ٥ خ٣  -

- 
 
اًت هللا. جًٟل لخُٟغ ابط  زم اطهب في ٖع

بٗض ؤن ظ٠ٟ عؤؾه اإلابخل خاو٫ ًىؾ٠ الخملو مً الًُاٞت اللُُٟت في 

 جهاثُت: ا ؤياٝ الكاب في مداولت  ؤزحر   بلخاخها،

٣ىا واخض  ، اهْٓغ - مً  ُاعة النُدابي بٗض ؾاٖت  ؾخإحي ؾ ،ا٢ض ٩ًىن ٍَغ

هي ؾُاعة الٗمضة في الخ٣ُ٣ت ل٨ىه جبٕر بها ؛ آلان ولً ًغ٦ب مٗىا آزغ

 ىا ٖلَغاٝ البلض عا٦ب  بلى ؤال ؤيُغ للظهاب  ىخت لدؿهُل ٖمل مٟدصخي الغي 

 ؤٖمل هىا مىظ ٖام   مهىضؽ ػعاعي، ؤها ٖلي مهُٟي، .الخماع ٧ل ًىم  

ً ؾخاوؿجي في  ألوي ؤِٖل وخضي، اوظىص٥ بالبِذ لً ًؼعج ؤخض  . وقهٍغ

 الىا٢٘ بن لم ؤ٦ً ؤها ؤػعج٪.

  ؤها ًىؾ٠...-
 
 ؟ امً ؤًً ؤهذ بط

ب في ؤلاؾهاب في اإلاٗلىماث الصسهُت.  لم ًٚغ

- 
 
ىا ًا ؤؾخاط ًىؾ٠. ،ؤها مً ؾا٦جي ال٣للي ؤنال  حكٞغ

هل ٣ً٘ م٩ان ٖمل٪ بال٣غب  صاعي ألؾخظحي،اصٖجي ًىؾ٠ ٣ِٞ. ؤعظى٥ ال-

 مً ٖؼبت شخاجت؟

هىا٥ ماثضة ، ؾُعجب٪ ؤلاُٞاع لضًىا ،حٗا٫َ . ل٨ىىا ؾىدل ألامغ ال لؤلؾ٠،-

بلُت،  ؤحهما جًٟل الجلىؽ؟ ىٞةل َو
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ٗ   ى٧ان الٟت ًىؾ٠  ىؤوكإ ٣ًو ٖلو ا للخضًض، ظلؿا خى٫ الُبلُت ظاج

ش حُِٗىه مهىضؾ   ُ  جاٍع و٠ُ٦ ًٟخ٣ض الخُاة  ا بملىي ٣ٖب جسغظه،ا ػعاٖ

ا وصوع الؿِىما والتي ال ًىٗم بها بال في اإلاضهُت وم٣اهي ال٣اهغة ومؿاعخه

 ، ألاظاػاث اإلاخباٖضة
 
 :ؤقاع لجغاماٞىن مهُب في وؾِ مجلـ البِذ ٢اثال

٣ُي الىخُض هىا،- خه مً ؤو٫ مغجب   هظا ٞع ذ واقتًر لىاله لجىيذ  لي، ؤؾٞغ

  للبُىث بال لٛغى اليؿب وهظا ما ىٞالٗاػب مشلي ال ًضع ا،خخم  
 
 لؿذ ماهال

  ُ ً بٟىض١ ؤلىهؼو، ٣اهي مٗخمت ٦ئِبت،اإلا. اله خال  ولً ؤعقي لصخبت الؿاهٍغ

  البض ؤه٪ عؤًخه وؤهذ زاعط مً املخُت.

 
 
ها ٢بال ٤ٟ ٣ًو ٖلُه الخ٩اًت التي ٖٞغ  مً الهُضلي ًٖ البُ٘ الهىعي َو

ؤولهم ببهى ؛ ٖٝغ ًىؾ٠ ؤن هىا٥ زالزت ؤظهؼة عاصًى ٣ِٞ بالبلضة. للٟىض١

وألازحر بؿغاًا الٗمضة الظي هى مً  اثب،وزاهحهم ب٣هغ الؿُض الى الٟىض١،

ُت  .ؾاللت ؤخض قُىر الُغ١ الهٞى

لها َغاػ مٗماعي ممحز  البض ؤه٪ ٢ض مغعث بها وحؿاءلذ ًٖ مال٨ها، -

٠٣ السٟغاء ٖل  بابها. ىوؤؾىاع ٖالُت، ٍو

ذي ل٣بُلت   ٝغ ؤن ٧ل ٖاثلت جٟسغ باهدؿابها الخاٍع ما طاث  ما ؤو لصسهُت   ٖو

٣ت،صًيُت ؤو  خُصُاث   في الىٟىط اإلااصي  وؤن ؤ٦بر ٖاثلخحن، ؾُاؾُت ٍٖغ

جىاعر  ىجٟا١ الًمجي ٖلجخ٣اؾمان الؿلُت الؿُاؾُت باال والٗضصي،

ت مجلـ الىىاب في ألازغ  ًٍى وؤجهما  ،ي مىهب الٗمضة في بخضاهما ٖو

ُت ل٨ؿب وص  ىجدىاٞؿان ٣ِٞ في مٓاهغ ال٨غم في الهٝغ ٖل اإلاىالض الهٞى

ضي هظه الا وجى٢حر الٗامت مً مغجاص  خخٟاالث .ي ومٍغ

ٗ   مى٣ُعي الىٓحر، وخماؽ   ٢و ٖلي ٧ل الخٟانُل بض٢ت   ا ال٩لماث قاٞ

 ؛ باإلقاعاث واإلاازغاث
 
إلاإمىع في م٘ ا ٖىضما ون٠ خضًض الٗمضة ٞمشال

مت بد٣ل  بؿبب الشإع وا٢ٗت ٢خل   خُض و٢ٟا ؤمام البلضة ٧لها في مى٢٘ الجٍغ

ضًت و٧اصث مالمده هٟؿها جدبض٫ جى٠٢ ًٖ ألا٧ل واجسظ ؾمذ الج ،ال٣خُل
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ا هبرة نىجه لُى٣ل ألاؾلىب اإلاٗخض وهى ًخدضر باللهجت الهُٗضًت، مٛحر  

مت بالشإعمصسه   الالمبالي،  ا مداولت الٗمضة الٗبصُت لىٟي ٖال٢ت الجٍغ

  ٞاظإث ًىؾ٠ بمهاعة  
 
الخ٣مو  ىا ب٣ضعة مًُٟه ٖلوجغ٦خه مإزىط

 :اه ًىؾ٠ ظاص  ؾإل .ي ؤزغ  ا صازل شسهُت  زخٟاء جمام  والا 

- 
 
  مً بياٖت مىاهب٪ هىا؟ إلااطا لم حكخٛل بالخمشُل بضال

داوي ل٨جهم لم ٣ًبلىا بي.- لم ؤ٨ٞغ ٢ِ في ! ؤها ؤمؼح ج٣ضمذ لٟغ٢ت هجُب الٍغ

ؤجسُل  ؾبُل الهىاًت، ىاختراٝ الخمشُل وإن ٦ىذ ماعؾخه باإلاضعؾت ٖل

ؤوي ؾإ٧ىن حٗلُمي بالٗؿغ ألزبره في الجهاًت  ىمىٓغ ؤبي الظي ؤه٤ٟ ٖل

زم ؤن البلض جدىي ؤ٦ثر ب٨شحر مما جدخاظه مً اإلامشلحن  !"مصسهاحي"

  ٗ  واإلاٛىحن، ل٨جها ٢ُ
ُ
باء،دّهِ ا لم ج  ل خاظتها مً اإلاضعؾحن واإلاهىضؾحن وألَا

 بم حٗمل ؤو جضعؽ؟

ت  جمهل ًىؾ٠ في اػصعاص َٗامه م٨ٟغ     ا ٢ا٫:ؾٗل وجىدىذ وؤزحر   ،ا بؿٖغ

ًخىؾِ لي اإلا٣ضؽ ٖبض اإلاؿُذ  ىهىا،ختلهظا ظئذ ، ؤها ؤبدض ًٖ ٖمل  -

،٠ ه بال٣اهغة ألجْى   ٖىض مٗاٞع
 
 الب٩الىعٍا  ى للخانل ٖلألامغ لِـ ؾهال

 ٦دالي.٣ِٞ 

البض ؤه٪ حٗضوي  آؾ٠... هي نلخ٪ باإلا٣ضؽ؟ وما ا.لم ؤ٦ً ألخضؽ هظا ؤبض  -

 
 
 .مخُٟال

٣ُُت، ال... ال،- ت الخٞى بكبرا  ٦ىذ ؤػوعهما ابىه ٧ان ػمُلي باإلاضعؾت الشاهٍى

 طا. ؤها وها لي، ٢غعا الٗىصة هىا وؤزبروي اإلا٣ضؽ ؤن ؤلجإ له في ؤي خاظت   ىخت

ؤهذ مٗظوع  هظه هي بلضها. ،واؾُت   ىج٣ُٗها للخهى٫ ٖل لها مً مؿاٞت   ًا-

 لم ؤعه في ؤي مغة  ، اا ولم ؤ٢ابل ابىه هظا ؤبض  ل٨جي ؤٖٝغ اإلا٣ضؽ ظُض  ، بالُب٘

ْ٘  مغعث ٞحها باألعى. ؾإٚحر زِ الؿحر الُىم  ٪ ؤخض ؾىاي،لً ًىنل، اؾم

 عؤً٪؟ ما ا بٗؼبت شخاجت،جل٪ الىاخُت مغوع   ىل٣ض ٢غعث ؤن ؤٞدل ٖل ألظل٪،
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ض ؤن جخ٨بض ؤي مك٣ت  - م٨ىجي الى٢ذ مب٨غ   ما ًؼا٫ زانت ألظلي، ال ؤٍع ا ٍو

 بلٙى املخُت.

  ؤدي؟ وإلااطا جدغمجي صخبخ٪ ًا-

تا لهجخه ٧إهه زضًى ٦خ٠ ًىؾ٠ مٟسم   ىوي٘ ًضه ٖل  ي ًىٗم بغجبت الب٩ٍى

  ىٖل
 
اًاه ٢اثال  :ؤخض ٖع

اعجه لىا ٢ضع ؤلام٩ان.ل٣ض اعجدىا جمام  -  ا لُىؾ٠ ؤٞىضي وهىص بَالت ؤمض ٍػ

 مبدؿم   ىزم اؾترد
 
 ا:ا ومغصٞ

 !ؤدي ؾبدان مال٠ ال٣لىب ًا-

  ياعجض
 
بلى هاطع ٍْغ٠  ى مً ٞتاإلاهىضؽ الكاب البضلت والُغبىف مخدىال

٠ خ٩ىمي زُحر الكإن،  ىٞما ؤن ونل الؿاث٤ بؿُاعة الٗمضة خت مْى

ا اإلاالمذ اإلاالثمت للؼي  ياعجض  ً ، وو٢اع   ا حٗلُماجه للؿاث٤ ب٩ل ظضًت  مهضع   ؤً

ا له الخٟذ لُىؾ٠ الظي ًدض١ به ٚامؼ   ىن ؤُٖاه الؿاث٤ ْهغه ختب ل٨ً ما

ما٫  ؤخب ًىؾ٠ ٖلي في جل٪ اللخٓت، ياخ٪. ؾغ   ىبُٗىه ٧إهما ًإجمىه ٖل

 ا:مؿ  ها ىٖلُه الٟت

 ؤهٟ٘؟ ما عؤً٪؟-

 ٦بذ ًىؾ٠ ضخ٨خه هاػ  
 
زم ع٦با مٗا باإلا٣ٗض السلٟي  ا،ا عؤؾه مُغ٢

 ال ٌؿمٗهما الؿاث٤. ىزاٞذ ٢ضع ؤلام٩ان جدضر ٖلي خت بهىث   للؿُاعة.

 يءل٨ً لى ؤعصث ؤال جبِذ هىا٥ ًم٨ى٪ اإلاج بن ٦ىذ ؾخبُذ لضحهم ال بإؽ،-

ا ولى ؤوي ؤؾدبٗض جمام   اعي،ؾ٨ً اإلاهىضؽ الؼع بلى اَلب ٣ِٞ الظهاب بلّي. 

ؤن ٌؿهل هللا ؤمىع٥ وجدىػ  ىؤجمج هىا. طل٪ بمشابت ٖاع   ؤن ًتر٧ى٥ جظهب،

٨ٞغة ؤن هخ٣ابل  ىًم٨ً ٖل ؤال ج٩ىن ألازحرة. ىٞغنت ؾُٗضة وؤجمج مغام٪.

ت وؤيم له  بال٣اهغة في ؤظاػحي ال٣اصمت، ؾإؾاٞغ في ًىم عؤؽ الؿىت الهجٍغ

هل لضً٪ جلُٟىن  هظا بٗض ًىمحن. ؾ٩ُىن  ًىمي السمِـ والجمٗت،
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غح ٖلُه الؿاا٫ هٟؿه، بال٣اهغة؟ ٞإظاب  ؤظاب  ًىؾ٠ بالىٟي َو

 :ببؿاَت  

 إلصزا٫ الخلُٟىن بك٣خىا اإلاخىايٗت مىظ ٖام   االخ٣ُ٣ت ؤن ؤبي ٢ضم َلب  -

با ولم هىل طل٪ الكٝغ الؿامي بٗض  ىل٨جي ؾإُُٖ٪ ع٢م جلُٟىن اإلا٣ه، ج٣ٍغ

 بالؿهىلت هٟؿها. بليّ ؾخهل  الىا٢٘ ؤؾٟل بُدىا،

 .يء  ٧ل شخ ىق٨غا ٖل ا ٢بل ؤن ؤٚاصع ملىي،ؾإعا٥ خخم  -

-  ٖ  ؤلم هخ٣ابل مً ٢بل؟ البض مً َغخه، ل٨ً ... ا،ؤٖٝغ ؤهه ؾاا٫ مخإزغ هى

التي ؤعا٥  ىلضي طل٪ الكٗىع اإلالر بإن هظه لِؿذ اإلاغة ألاول؟ في ال٣اهغة

 ٞحها.

 ن َغ٢ىا ج٣اَٗذ.صمذ مً مدبي الؿِىماث واإلاؿاعح ٞالبض ؤ ما-

ب ؤوي...-  زحر.  ىؤعا٥ ٖل، بإؽ ال الٍٛغ

مً ٌٗلم ؤًً . اجىٟـ ًىؾ٠ الهٗضاء ألهه لم ٌؿخٌٟ في حؿائله مض٣٢  

ُ  ل٣ض ظا٫ بال٣اهغة ٧لها ؾاهغ   ًم٨ً ؤن ٩ًىن ٢ض عآه؟  ما ا،ا عا٢ه  ا مٛى

جغ٥  َٟىلت اإلاغء ًٖ قُسىزخه! يًٖ خايغه ٦ما جىإ يؤبٗضها خ٣بت جىإ

ت  الؿُاعة ب ؛ في مُٛب الُىم الؿاب٤ ٚاصع ال٣ُاع لُجض ما جى٢ٗه ٖىضما ؿٖغ

ت اإلاىبؿُت التي ال  ٧إجها وسست زًغاء مً الؿماء، جدض، ألاعى اإلاؼعٖو

وماٖؼ ال ٌؿخُُ٘  ؤنىاث ؤب٣اعو  لبٗضها، هىا٥ ظبا٫ هاثُت جبضو ٦ٓال٫  

غ مُاه مً ؾا٢ُت صاثغة بُٗض   عئٍتها مً مىيٗه، والبِذ الظي  ا،وزٍغ

ُ  ٣ًه هل  ظهخه الكغ٢ُت، ىا بصجغة ؾىِ  جٓلل ٖلضه ٢اب٘ هىا٥ مدخم

ت ألامامُت بجىاع الباب؟  ه؟ى هل هى هجُب ؤم ؤب هىا٥ مً ًجلـ بالكٞغ

ئ  ا ؤم مؿغوع  ا واظم  مٗخظع   ٖلُه الٓهىع، ا ال ٌٗٝغ بإي وظه  ج٣ضم متهُب    ا؟ا بٍغ

*** 

. عؤؽ ٖهاه ىلٌؿىض عؤؾه ٞى١ ًضًه اإلا٣ٗىصجحن ٖ ،ا٧ان ٖبض اإلاؿُذ ظالؿ  

٧ان ًغصص مؼامحر با٦غ وهى مٛمٌ الُٗىحن ٖىضما ؾم٘ نىث مدغ٥ 
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ا الؿُاعة ج٠٣ بُٗض   يٞخذ ُٖيُه وعؤ ألاعى الترابُت اإلامهضة، ىالؿُاعة ٖل

 هظه ؾُاعة اإلاهىضؽ الؼعاعي، لحهبِ مجها ؤخضهم ٢بل ؤن حؿخإه٠ ؾحرها،

٠ ظضًض بالغي؟ ٞمً طا٥ الظي هبِ مجها؟  خدضر بليّ هل ؾِ هل هى مْى

هى لً ٌؿحر  ا؟هظا لِـ ٖلي مهُٟي بالخإ٦ُض،َُ ٣ْ بكإن الضوع في الؿ  

ُ   ا ٧إهه ال ٌٗٝغ ؤًً ًسُى،مترصص   ا ؾُلىح لي ب٩لخا ًضًه مً خُض ًغاوي مل٣

هل ! ًا ؤم الىىع  وؤًً َغبىقه؟ الخدُت التي ًًُ٘ نضاها اإلاغجٟ٘ في البراح،

 ىؾ٠؟ً ...هظا

  ٟ  ي الٗها بِؿغاه بِىما ْلل ُٖيُه بُمىاه لحر ا و٢ض ؤمؿ٪ جهٌ العجىػ وا٢

 هظا ًىؾ٠ ألاعمجي. لم ٌٗض هىا٥ ق٪، ا ال٣اصم،ظُض  

 ٖمي. ًا نباح السحر-

هل ًغخل  ج٩لم ًىؾ٠ وهى ٨ًٟغ ُٞما ؾُٟٗله لى لم ًغخب به الغظل، 

 ا ؤم ٌؿإ٫ ًٖ هجُب؟ٞىع  

 
 
 ُا الضعظاث الشالر لُهل لُىؾ٠، جغ٥ ٖبض اإلاؿُذ مى٢ٟه هاب  مخمهال

٘   ىوصون ؤصو ، ،رمً ألازح جى٢ به ًجظبه بلُه  ابط بل وم٘ بٌٗ السٝى

ا ْهغه مغصص   ى٤َٟ العجىػ ًغبذ ٖل ؤنِب ًىؾ٠ بالسغؽ، ا!مٗاه٣  

  بهىث  
 
  ا:ع١ بقٟا٢

 ماطا ٞٗلىا ب٪؟ ٠ُ٦ خال٪؟ بجي؟ ٠ُ٦ خال٪ ًا-

ٖىض ٖىصجه ألبُه بالُىم  ىألاول هٟٗا٫ الظي ازخبره للمغة  ٖاص بلُه طل٪ الا 

غ ٖل؛ و٫ ألا  ه مً ؤلاقٟا١ اإلاٍغ ج ٦ٍغ ل ىمٍؼ ؤلم الُٝغ آلازغ مً  ىالىٟـ ٖو

 .م٘ ؤلاخؿاؽ بالٗاع ل٩ىهه اإلادؿبب في طل٪ الخؼن الجاٝع ؤظله،

 ٖىضما ؤبٗضه الغظل لُىٓغ لىظهه الخٔ ًىؾ٠ ؤن الغظل لم ًدبض٫ ٢ِ،

 ً ال ووهً، ىؤناب والضه مً بل ٖلى الى٣ٌُ مما
 
ٟ  ؼا٫ قاعبه مٟخىال  ا ٦شُ

ْهغه مىخهب و٦خٟاه  ُٖىاه المٗخان، واخضة بًُاء، ؤؾىص اللىن بال قٗغة  

 ٞغصها بلُه! ا له بٗضة ؤٖىام  ٧إن الؼمً ٧ان مضًى   مؿخ٣ُمخان.
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٠ُ٦ خا٫  وؿُم ؤزبروي بالٗىىان، ؤعصث ؤن ؤَمئن ٖل٨ُما. ؤها بسحر،-

 هجُب؟

 اث  ًخسللها يىء ؾا٢ِ مً ٧ى  بالضازل ٧اهذ هىا٥ ٖخمت لُُٟت باعصة،

 ىًْ ًىؾ٠ ؤهه مخىهم ل٨ً م٘ مغوع الشىاوي ألاول مٛل٤، مغجٟٗت وقِل  

  ٗ الضًغ  ي نضمخه بٗى٠ ط٦غ  .ا عاثدت بسىع  ج٣ًُ مً ؤن ما ٌكمه هى ٢ُ

ًمغ بغؤؾه  ىوللمغة ألاول ،الظي جىاو٫ به مً ألاؾغاع اإلا٣ضؾت للمغة ألازحرة  

هل ٧اهذ  ،ؾخد٣ا١لٗىت ٖضم الا  ؤنابه هى عبما ٧ان ٧ل ما؛ طل٪ الساَغ

ض ؤن  ،ٌٗخ٣ض ال ًؼا٫إلااطا  جل٪ هي الىاع آلا٧لت التي ابخلٗها للضًىىهت؟ ؤو ًٍغ

 ؤن هللا لِـ بخل٪ ال٣ؿىة؟ ،ٌٗخ٣ض

ؤلاياءة الساٞخت بضؤ ًمحز الهىع التي حُٛي زالر  ىم٘ اٖخُاص ُٖيُه ٖل

ا نىع   ا للٗظعاء واإلاال٥ مُساثُل،٧اهذ نىع  ؛ ظهاث بالهالت الىاؾٗت

جم  مجها ما ،وصون بَاعاث   بةَاعاث   ٦بحرة ونٛحرة، عوبُت ميؿىزت،٢بُُت وؤو 

 
 
الخاثِ الجحري طي اللىن ألازًغ  ىٖل ٢هه مً ال٨خب وله٣ه مباقغة

ًضوي باللىهحن ألاخمغ  ج٣لُضًت مُٛاة بيؿُج   ٦ىبت   ىظلـ ٖل الباهذ.

 ؾُده،بلى ًمخض مً صخً الضاع  صازلي بال خاظؼ   ؾلم  بلى وجُل٘  ،وألاؾىص

 مً طل٪ الؿُذ ٌؿ٣ِ يىء ٌُٛي صعظاث الؿلم التي جأ٧ل بًٗها.و 

- 
 
 ؤخًغ ؤلاُٞاع للض٦خىع ًىؾ٠. ًا بباوي، ،ؾُإحي هجُب خاال

ت   لؿٗه الل٣ب اإلايسخي اإلاإؾٝى ٖلُه،  :٢ا٫ إلاًُٟه بؿٖغ

- 
 
 ٖىض اإلاهىضؽ ٖلي. ،ل٣ض ؤُٞغث ٞٗال

ىاولها ا بُٟاثغ اإلاال٥ لُدبخًاع الكاي مصخىب   ىؤنغ الغظل م٘ طل٪ ٖل

٪ اإلاجز٫ في الٗكُت ا ؤن ٧اهى  مىىه   ًإحي نض٣ًه، ىًىؾ٠ خت ا ظاء لخبًر

ٖال٣ت بالبِذ، زم  الؿاب٣ت وؤن هظا ؾبب ما ٢ض ًالخٓه مً ب٣اًا بسىع  

٤ مُاه مىيٕى ٖل   ىؤقاع إلبٍغ
 
 :اإلااثضة ٢اثال

  اقغب مً هظه اإلاُاه،-
 
   ـل٣ض جمذ الهالة ٖلحها وؤنبدذ مباع٦ت
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  ؾ٨ذ بغهت

 
 :ازم جاب٘ مخمخم   ٢هحرة

ت به؟... ابً خال٫... ابً خال٫ اإلاهىضؽ ٖلي-  هل ل٪ ؾاب٤ مٗٞغ

  ؤًً هجُب؟ ؤحٗٝغ به، الُىم ؤو٫ مغة   ا،ؤبض  -

ُىاه ال جٟاع٢ان الؿلم ٧إهه ًخى٢٘ ْهىع ناخبه ٖلُه.  ؾإ٫ ٖو

- 
 
 ل٣ض طهب بباوي لُدًغه. ،ؾُإحي خاال

ؤمامه الُٟاثغ  خاو٫ ًىؾ٠ ؤن ًخظ٦غ ؤًً طهب بباوي بٗض ؤن وي٘

ظاءجه ؤلاظابت م٘ هجُب  هل زغط مً باب البِذ ؤم نٗض الؿلم؟ والكاي،

وقٗغه  ،خل٣ُت   ط٢ىه ٚحر ،اؤػع١ ٞاجد   ا٧ان ًغجضي ظلباب   .ىالهابِ مً ؤٖل

 ،به ٧اهذ ٖالمت حعجب   ٧ل ظاعخت  . السكً َا٫ لِكبه الهالت خى٫ عؤؾه

 
 
ضم الخهض٤ً لم ًتر٧ا مجاال و٠٢  آزغ لُٓهغ.  الهٟٗا٫  الضهكت ٖو

 :ا ٞاهٞاٚغ   ىبمىخه٠ الضعظاث ًدض١ بهاخبه مً ؤٖل

  ًىؾ٠!-
 
 ؟!ؤهذ هىا ٞٗال

٧إهه  جل٪ الهىعة، ىهجُب ٖل ي حؿاب٣ذ ؤهٟاؾه م٘ يغباث ٢لبه وهى ًغ 

ل ؤو املجاطًب،   :جمال٪ هٟؿه لُخ٩لم بمغح     ؤخض الضعاَو

 ٠ُ٦ خال٪؟، هجُب-

ل٨ً هجُب لم ًُل في  ،ٗىبت  ٧اص ٌؿإله"هل جظ٦غوي؟" وؤمؿ٪ لؿاهه به

ت بِىما طعاُٖه مٟخىخخحن:  طهىله وج٩لم بىبرجه اإلاإلٞى

 ،انٗض هىا.حٗا٫َ  ؾالمخ٪، ىخمضا هلل ٖل-

جىٟـ ًىؾ٠ الهٗضاء وخض  ،ا في صٖىجه بابدؿامت  و٠٢ م٩اهه مؿخمغ  

 ىؤن ٞٗل خت وما هدىه ٢بل ؤن ًغج٣ي صعظاث الؿلم لُهل بلُه، ىالسُ

٣بلها ب٣ىة  ٞىجئ بىجُب ًمؿ٪ بغؤ  !ؾه ٍو

 معي. حٗا٫َ  ا ؤه٪ ؤجِذ.بل ق٨غ   ظُض ؤه٪ ؤجِذ،-

كضه زلٟه ناٖض    ىٖل ؾُذ البِذ. ىا الؿلم ختوجغ٥ عؤؾه لُمؿ٪ بُضه َو

  زاو   ًىؾ٠ بغط خمام   يالؿُذ عؤ
 
ت ٞغ   ٚو

 
 بها آزاع ٢ل، بال ؾ٠٣   زكبُت
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ل ا،ا واخض  اعجٟاٖه متر   يالؿىع ال ًخٗض  ألاعى ٧اهذ هىا٥ خهحرة ىٖو

  ُ  ا بًاه للمشل.نٟغاء اللىن ظلـ ٖلحها هجُب صاٖ

  هىعث الهُٗض ًا ًىؾ٠،-
 
 إلاجز٫ ؟بلى او٠ُ٦ ونلذ  ؟اما عؤً٪ في بلضها بط

 البلض ظمُل ٦ما جسُلخه، بل ؤًٞل. ظئذ م٘ اإلاهىضؽ ٖلي مهُٟي.-

٪ و٢ض ظاء ػاثغ   مً هى اإلاهىضؽ ٖلي مهُٟي؟-  ا ؟ؤخض مٗاٞع

ه؟ ٠ُ٦ ال ول٨ً...- ً ٦ما ٢ا٫ ٖام  ... ٗمل هىا مىظبهه ٌ حٗٞغ والض٥ . وقهٍغ

ه ظُض    ا.ٌٗٞغ

 :لخعجب ًىؾ٠ ٢ا٫ و٢ض بضا ٚحر م٨ترر  

مئىان ٖلُ٪،، اإلاهم ؤه٪ ؤجِذ !صٖ٪ مىه- ض ؤلَا و٠ُ٦  ؟زغظذ ىمت ؤٍع

 خال٪؟

ا نض٣ًه  ىبضؤ ًىؾ٠ في الٗشىع ٖل جدذ طل٪ الُٛاء مً الكٗغ مجضص 

 زاَغوم٘ طل٪ ٞهىا٥ ، جٟتر تي الال الىبرة الخاعةو  هٟؿه واإلاالبـ، الهىث

 ا مسخل٠ به.ا ما خخم  ا ب٣لبه  ؤن قِئ  زاٞذ ظض  

ألازحر هى مً ؤُٖاوي  عؤًذ ٦ال مً مغاص ووؿُم، زغظذ مىظ ؾخت ؤؾابُ٘،-

 ًم٨ً مالخٓخه. يلم ًلخ٤ بي ؤط ي ٦ما جغ  ٖىىاه٨م،

٣ض الخبىع الظي ٧ان َاٞد   غه،زبذ ابدؿامت هجُب ٞو  بهىث   ا مً ؤؾاٍع

 عػًٍ ٢ا٫: هاصت  

 ًىؾ٠. ًا يء  ؤزبروي ب٩ل شخ-

- 
 
ضث بل ...بٗض ؤن جسبروي ؤوال ا وماطا جٟٗل جدضًض   هىا، ىإلااطا جغ٦ذ ٖمل٪ ٖو

 ؤو جيخٓغ؟

٣ت الىخُضة لخ٣ُُض بعاصة الا  جخعجب، ال ؤلاٞغاط. ؤهخْٓغ - ٖخ٣ا٫ لِـ الٍُغ

 ألهه ؾُٗجي اه٣ًاء ؤًامي ؤو عبما ال ؤحعجل اهدال٫ ٢ُضي م٘ طل٪،. اإلاغء

 ألاعى! ىؤًام ؤبي ٖل
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 اٖخض٫ ًىؾ٠ مخباٖض  
 
 . مِض  ًٖ ناخبه و٢ض نُ ا ٢لُال

 
ال  لم ًمهله هجُب ٍَى

 باصعه: ىال٩لماث خت ىلُدكغب مٗج

بخه و٦ظل٪ ؤها، ا ًا ًىؾ٠،جًٓ ؾىء   ال- ًخهاصٝ  ؤبي لً ًخسلي ًٖ ٚع

بخحن مخًاصجان. ض هى ٣ِٞ ؤن الٚغ ؤن ؤجؼوط ألهجب  ،ا٦ما ؤعاص صاثم  ، ًٍغ

ال ًؼو٫ اؾم ٖبض اإلاؿُذ شخاجت مً  ىا ختوخبظا لى ٧ان ط٦غ   اخُٟض  

بِىما ؤها ٢ض ٢غ ٢غاعي . هدخٟٔ بىهِبىا اإلاخىاعر مً ألاعى ىوخت الىظىص،

داو٫ به٩اعه ؤو الخداًل ما هى ، اهبظ الؼواط جمام   ىٖل ػا٫ ال ًهض١ هظا ٍو

 . ٖلُه
 
ض ؤن ًد ؤ٢غب لهغإ ٧لُىا م٘ الؼمً، ناع ألامغ ٞجإة ٣ًُ مً هى ًٍغ

 ا بمىا٣ٞخهمً ظتهي ؤخُاه   ؤجٓاهغؤها و  هجاح زُخه ٢بل ؤن جىاُٞه اإلاىُت،

 
 
 مؿٞى

 
 ٦ؿب الى٢ذ. ىا ٖلمغاهى   ،ال ؤًٚبه ى ختا ماظال

 ىٖل الم ج٨ً ٢ِ مٗتري   مً خ٣ه ؤن ًجض طل٪ نٗب الخهض٤ً،... ول٨ً-

 عؤً٪ بكإن الؼواط؟ َر ٞما الظي ٚحَّ  اإلابضؤ هٟؿه.

ٗ٪،، ال٣بى٫  ؤحٗٝغ ًا ًىؾ٠، رث.حٛحر عؤَي ألهجي حٛح- ٌٗبر ب٪  ال٣بى٫ ًٞغ

لهظا ال ًم٨ىجي الغظٕى  ألالم، ىا ٦م ٦ىذ ؤزصخلً حٗٝغ ؤبض   ٞى١ ألالم،

ا ؤوي ؤًْ ؤخُاه   !ىؾخ٩ىن جل٪ زُاهت ٖٓم والخسلي ٖما ؤُٖاوي جل٪ ال٣ىة،

 .ؤقٗغ به مً زٟت   لٍٟغ ما عى...بلى ألا ؤؾٟل لً ؤنل بلى لى ٢ٟؼث مً هىا 

 ٢بل ؤن ًُل٣ىا ؾغاخ٪. ماطا خضر ل٪؟، بهجُ-

ٝ   ٧ان بداظت   . ما، الهتزإ اٖترا  ؤعاص ؤن ٌٗٝغ

  ىؤهذ جغ٦ؼ هىا ٖل إلااطا حهم طل٪؟-
 
لً ي.  الىدُجت واإلاٛؼ الؿٟاؾ٠ مهمال

 ا إلاا ٦ىذ ٖلُه وهظا جهاجي.ؤٖىص ؤبض  

 
 
م الؿٗاصة التي اؾخسضمها بها هجُب، بضث ٧لمت "جهاجي" مسُٟت  لُىؾ٠ ٚع

 لم ٌ
 
 .ٗض هىا٥ مٟغ مً الؿاا٫ مباقغة

 ٦ما ٢ا٫ وؿُم؟ هل ٖاًيذ عئٍا ًا هجُب؟-
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عاح ًىٓغ . صمٕى ٢لُلت جإل٣ذ بُٗيُه صون ؤن حٛاصعهما. انمذ هجُب صهغ  

  ُ  ، ا الخالقي م٘ ُٖجي ًىؾ٠خىله مخداق
 
ا ٖما ظاف بهضعه ىٟؿ  ُم  جإوه ٞجإة

  مً اهٟٗا٫  
 
ا عؤؾه مى٨ؿ   ،ب٣ىة  ا ا هٟؿه ػاٞغ  ٢بل ؤن ًخماؾ٪ مً ظضًض مهضث

 :با٥   ج٩لم  بهىث  

لىال٥  لظل٪ ؾإق٨غ٥ لؤلبض ًا ًىؾ٠، ولً ؤ٧ىن، ا البخت،لم ؤ٦ً مؿخد٣  -

جل٪ التي  ى...لى لم هىي٘ جدذ الغح لى ٨ٞغث باألمغ، ا،إلاا ازخبرث قِئ  

وإلاا عؤًذ  يّ إلاا ؤق٤ٟ ٖل ؾىاه... لى لم ؤ٣ٞض ٧ل عظاء   ا،ٖكذ ؤججىبها صوم  

 ا.قِئ  

  ىللم ًؼص ٖ
 
غة بجؿض  ا مى٨ـ الغؤؽ،ا ولبض نامخ  طل٪ خٞغ ؾغث ٢كٍٗغ

 ا:ًىؾ٠ وهى ٣ًى٫ واظم  

٢غم ... لم جخذ لي الٟغنت هىا٥ ؤمغ نٛحر لم ؤط٦غه ل٪ ٢بل هظه اللخٓت،-

ان ٖىضما ؤناب٪  الضواء الظي ؤُُٖخه ل٪ بخل٪ الٓهحرة، في صًغ الؿٍغ

ُاء،  ؤلالهام، ...بما ٌكبه ؤلاًداء ىال٣ضعة ٖل ،اؤخُاه  ، هل جظ٦غه؟ له ؤلٖا

ً   جيكُِ السُا٫ عبما،  ا ٧ان ٦جهه؟ؤال ًم٨ً ؤن ٩ًىن هى الؿبب ُٞما عؤًخه ؤ

  ىا ووي٘ ًضه ٖلابدؿم هجُب مك٣ٟ  
 
 :٦خٟه ٢اثال

في الُىم  ي ؾى  يءلم ًدضر شخ ا في الُىم ألاو٫ ًا ًىؾ٠،قِئ   ل٨جي لم ؤَع -

  الة،اله ي ا ؾى وفي جل٪ ألاًام الٗكغة لم ؤٞٗل قِئ   الٗاقغ!
 
 ا، ًاجؿ  آمال

 . اا واز٣  مغحٗب  
 
  لم ؤ٠٦ لخٓت

 
هاظمخجي ٧ل  ًٖ اللجاظت وؤلالخاح، واخضة

ٚاصعججي بخل٪ الٓلمت ٧ل  ءاحي وزُاًاي وق٩ى٧ي ل٨جي لم ؤ٦ترر،ْى َؾ 

ت ومساوفي الٗخُضة،   قهىاحي اإلاإلٞى
ُ
 ؤ
ْ
ٗ  لِ ز بالجهاًت ؤعؾله لي  ا،ُذ مجها ظمُ

ؤها ؤٞٗل.الى٢ذ ا٢ترب و٧ل  وها خٓغه،وهى بضوعه ؤعؾلجي هىا أله لُُمئىجي،

 .هخٓاعٞٗله هى الا  ٖليّ  ما
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ٗ   نمذ ٞجإة ل٨ىه  لخٟاث وعاءه،ا ألازحر لالوخض١ ُٞما زل٠ ًىؾ٠ صاٞ

 بلى ٖاص ًىٓغ  ا!قِئ   لم ًَغ 
 
 في مداولت   ا،ؼا٫ قاعص  ً لُجضه ال ي ؤزغ  هجُب مغة

ى    ا:ًاجؿت ؤزحرة ٢ا٫ خٍؼ

حٛىُ٪  ي بلٛذ ما ٦ىذ جغوم مً وكى هل  هل ؾ٩ُىن هظا لؤلبض؟ ول٨ً...-

ض الٗىصة ًىم   ًٖ اؾخئىاٝ البدض والؿاا٫؟ ، بلى بُٗض في مؿخ٣بل   ،اؤال جٍغ

ٟ   م٣هاها؟ ما ؤن جيبظ ٧ل  ًم٨ى٪ في لخٓت   ا؟ؤال ًبضو ل٪  ٧ل طل٪ مسُ

 ل٨ً ماطا ًٖ الخب ًا هجُب؟ ،مؿغاث الضهُا ومباهجها صون هضم  

٧إن  ع بالُإؽ ال ًإحي بال م٘ اإلاىث،جلٟٔ بؿااله ألازحر و٢ض ٚالبه قٗى 

ي لُىاع  ناخبه ٢ض ماث وهى ًساَب ظشماهه الظي ؾِىتٕز مىه بٗض ٢لُل  

 لهظا زاَبه وهى ًمؿ٪ بُضه ٧إهما ًإمل في ظظبه مً بدغ   جدذ التراب،

ٖ   زٟي ؾ٣ِ ُٞه. ا لُجض اإلا٣ضؽ ؤخـ بىظىص ؤخضهم زلٟه ٞالخٟذ مؿغ

  ٟ جغ٥ ًض هجُب و٢ض قٗغ . لٗهاها عؤؽ الؿلم مؿدىض   ىا هىا٥ ٖلوا٢

ٟ   ،ٚحر مبرع   بصجل   بضا وظه الغظل  ا ًىٌٟ ًٖ مالبؿه الٛباع.زم جهٌ وا٢

  .ولم ٌؿخُ٘ جسمحن الؿبب ا،ا ٚاثم  مغبض  
 
ا ج٩لم ٢بل ؤن ًهبذ الىي٘ مغب٩

 ناعم: العجىػ بهىث  

حن،- ه ؤعي٪  ؤال ؾإهبِ للمغوع باألعى واإلاؼاٖع ض انُداب ًىؾ٠ لتًر جٍغ

 هجُب؟ ًا

٧ان ٖبض اإلاؿُذ هى مً  حكبه الخىُىع ل٨جها بال ُٚاء، ع٦ب زالزتهم في ٖغبت  

  ً ا ا و٢ض ؤؾىض وظهه ل٣بًخه قاعص  و٧ان هجُب ظالؿ   ٧امل، ٣ًىصها بخم٨

م     همـ ًىؾ٠ بإطهه: ا لهاخبه ٣ِٞ،ا ب٦غام  ٦مً زغط مٚغ

 هجُب؟ جدل٤ ًا إلااطا ال-

 ا هى آلازغ:ج٩لم هجُب هامؿ  

ض جظ٦- . ؤ٦خاٝ ٧ل عظا٫ الٗاثلت ىحري بظل٪ الىحر اإلاىيٕى ٖلآلان هى ًٍغ

  ألاعى
 
هخمام اإلاٍغٌ ُٞم هظا الا  ا،ؾحرثها ؤٖمامي لى لم ؤجغ٥ ؤها وعٍش
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هل ؾُمىده حسجُل ألاعى باؾمه ؤًٞلُت في  بمهحر ممخل٩اجىا بٗض مىجىا؟

 طهبي ؤها؟ اإلال٩ىث؟ وما

 َبُعي؟ مىٓغ   ىما ٖال٢ت ٧ل هظا بالخهى٫ ٖل ل٨ى٪ لم ججبجي... ا،خؿى  -

 جدل٤ قٗغ٥ ولخُخ٪؟ إلااطا ال

 
 
 ا مً ٚباثه.هٓغ له هجُب مٛخاْ

- 
 
 مً هظع هٟؿه هلل ال ٌٗلى اإلا٣و عؤؾه. بهه هظع، ؟هل جدخاط للؿاا٫ ٞٗال

ض مً ُٚٓه ٣ٞا٫ مضاٖب    ا:ؤعاص ًىؾ٠ ؤن ًٍؼ

 وٍُ  ٦كمكىن! آآه،-
ْ
ٗ   ىٓغ ؤن جدٓخَ ي ا ٖىضما ًهل َى٫ بمشل ٢ىجه َب

 بالًبِ؟...٦م ـقٗغ٥ ل

 ٧ان هجُب ال٣ضًم ظضًغ  
 
ت بمشلها مى٣دت مً  يء  بصخ ا بإن ًغص له السسٍغ

 ا:ل٨ً الجالـ بجىاعه آلان ؤظاب ظاص   الى٢اخت،

مها؟ هٟٗذ ال٣ىة قمكىن؟ َُٞم -  ؤلم حهل٪ بٚغ

هم  اث ج٨ك٠ ًٖ ظظٖو ٧ان الٟالخىن ٌٗملىن باألعى مغجضًً نضٍع

ل مكمغة ألٞساطهم، مُٛحن عئوؾ هم مً لهُب الكمـ الؿمغاء وؾغاٍو

ىا لخدُت عا٦بي الٗغبت صاٖحن بًاهم لكغب الكاي  بمىاصًل م٣ٗىصة. ؤؾٖغ

 ٖبض اإلاؿُذ بغص الخدُت وج٣ضًم الك٨غ. ىبِىما ا٦خٟ

  لم ؤَع  جىظض وؿاء ببلض٦م هظه؟ ؤال، هجُب-
 
  وال امغؤة

 
  َٟلت

 
مىظ  واخضة

 ونلذ.

في الٟجغ ؛ م مٗضوصةاإلاغاث التي جًُغ اليؿاء ٞحها إلاٛاصعة بُىتهً في الُى -

 
 
ىض الٛغوب مشال ت ًىم بلى الظهاب   إلالء الجغاع مً الىُل،ٖو ؾى١ ال٣ٍغ

 ا ًظ٦غ.مجهً قِئ   ي في جل٪ الخاالث لً جغ  ىوخت، الؿبذ

- 
 
 ؟ا٠ُ٦ جغ٢هىن  في مىاؾباج٨م بط
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ٝ   ا،الغظا٫ ٣ِٞ هم مً ًغ٢هىن ٖلى  -  مٛل٣ت... واليؿاء ًغ٢هً  في ٚغ

ولى ناصٞذ بخضاهً ال جداو٫ ، هىا ي ة مغة ؤزغ جٟخذ هظه الؿحر  ال وخضهً.

 قضًض. يأله٪ ٢ض جدؿبب لها في ؤط ،الخضًض بلحها

 
ُ
ض هظه ِٖ للمغة الشالشت بظل٪ الهباح ظلـ ًىؾ٠ لِكغب الكاي الظي ؤ

"٢ىالر" الظعة الجاٞت ُٞما ٧ان الٗاملىن باألعى ٣ًُٗىن الظعة ىاإلاغة ٖل

ُغخىجها للجم٘ في ًىم   ما ًخمخ٘ به مً  يغ ًىؾ٠ في مض٨ٞ آزغ. السًغاء ٍو

اث وألاشجاع ظهل   ٞال ٩ًاص ًٟغ١ بحن  ،ًجٗله ال ًمحز بحن ؤهىإ اإلاؼعٖو

خىن،و ال٣ًُ والبرؾُم وشجغ الىب٤  ٧ان طل٪ ٖىضما جغ٥ هجُب ٧ىبه  الٍؼ

 
 
 الظعة! ظم٘لٟالخحن في بلى اهًمام و٢ض ٢غع الا  ٞجإة

  ىلم جٟٗلها وؤهذ ٞت-
 
ض مجهم ؤن  ، ٢ِنٛحروٍض٥ لم جلمـ مىجال ماطا جٍغ

 ٣ًىلىا؟

 ؾإظغب. با...آؾإظغب ًا -

 الخٔ ًىؾ٠ ال٤ًُ الظي ؤلمَّ . ؾاثغ ظامعي املخهى٫ بلى وطهب لُىًم 

ُ   ولم ًخى٢٘ ما بمًُٟه،  ا:٢اله جال

-  ٗ  ا ؤزبر٥ بىِخه للترهب.َب

ض الؼواط... ا،هى لم ًظ٦غ طا٥ اللٟٔ جدضًض   الخ٣ُ٣ت...-  ٢ا٫ ٣ِٞ ؤهه ال ًٍغ

  ُ  ألا٢ل. ىا ٖلخال

 ناله في خُاجه ٧لها ًٖ ٖكغة مؼامحر، لم ًؼص ما لً ؤجغ٦ه إلاا ًضوع بغؤؾه،-

ٖلُه مً  ىوي ٦ىذ ؤزصخب ىخت ولم ٣ًغؤ بصخاخحن ٧املحن باإلهجُل،

 ٞالًُإ، 
 
ض ؤن ًترهب ٞجإة هي بال  ـ قهغان؟مابِ ملجغص ؤهه ُخ  ةطا به ًٍغ

ك٠ ؤهه مسُئ هى ٧ل ما ًدخاظه ل٨ُد هؼوة ٖابغة ؾتهضؤ م٘ مغوع الى٢ذ،

 الى٢ذ.

ُٟخه  ىإلااطا وا٣ٞخه ٖل عؤًه... ىمًذ قهىع وهى زابذ ٖل ل٨ً...- جغ٥ ْو

اهىا ب ىوالٗىصة بل
 
 ؟ط
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ب  بلى اؤعصجه ؤن ٌٗمل بال٣اهغة لُىًم - ٩ىن ٢ٍغ  ا مً ناوعي ال٣غاع،لخؼب ٍو

 
َّ
ض ًىم   قإن   اه ًهبذ طٖل للٗمل   ؤي اؾخٗضاص   ل٨ىه لم ًبِض  ا،في الٞى

زم ظاءث مهِبت م٨غم ٖبُض، الظي ًْ ؤهه ٠٦ء إلاىاَدت  ،بالؿُاؾت

ض وخضه، لخىهي ؤي ؤمل   لؤل٢باٍ في اإلاؿخ٣بل الؿُاسخي، ُٞئؿذ مىه  الٞى

ُٟخه لى ؤعاص، ىبضوعي. ًم٨ىجي خت مؿخدُل ؤمام اإلاا٫  ال آلان بٖاصجه لْى

٤ ؤمام خُاجه بال٩امل ٖل، اإلاضٕٞى في اإلا٩ان اإلاىاؾب  ىل٨ً ؤن ٣ًُ٘ الٍُغ

 ؤهجبذ ٚحره لتر٦خه ًٟٗل ما ٌكاء،٦ىذ لى  هظا هى الجىىن. ..الهىعة.هظه 

ل٨ً عبىا ؤعاص ؤن ٩ًىن هى الىخُض الظي ًدمل اؾمي والىخُض الظي 

 ىؾإي٠ٗ وجخالشخ بصختي لؤلبض، ىلً ؤب٣ ؾإؾدىض ٖلُه في قُسىزتي.

ض ؤن ؤ٧ىن وخُض    ا في ؤًامي ألازحرة.٢ىحي وال ؤٍع

 ل٨ى٪ هىا بحن بزىج٪. ٖمي، ؤَا٫ هللا في ٖمغ٥ ًا-

اًتي ولً ؤعضخ بزىحي مكٛىلىن بإؾغهم،- لىٟسخي  ىلً ًتر٧ىا بُىتهم لٖغ

بن ٧ان ابجي هٟؿه ؾُدىهل مجي ٞاألًٞل لي ؤن  ؤخض، ىبمهاهت الخُٟل ٖل

 ؤمىث آلان ب٨غامتي.

بت هجُب في ججىب  ؤعجؼه اإلاى٤ُ اإلالخىي بدضًض الغظل ًٖ الغص، هم ٚع ٞو

 ىا في مغاهىتهما ٖل٧ان مد٣   ا ال مدالت،ط زاؾغ  ألهه ؾُسغ  اإلاىاظهت مٗه،

 الى٢ذ!

٣ٞام لخىه  جظ٦غ ًىؾ٠ م٣ابلخه لىٓحر ظُض م٘ ٦الم الغظل ًٖ م٨غم ٖبُض،

٘ ظلبابه  ولخ٤ بهاخبه لُسبره بخٟانُل طل٪ الل٣اء. وظض هجُب و٢ض ٞع

ُ   وعبُه خى٫ زهغه بِىما ؤخاٍ عؤؾه بمىضًل   ا٢ه في ٍٖغٌ مخإؾ ا بٞغ

 الٗمل.

  ؟ماطا-

 
 
ا ا مٛمىع  ٢الها وجى٠٢ ًٖ الٗمل الظي بضؤ ًإلٟه واهخهب م٩اهه الهش

 :٢بل ؤن ٣ًى٫ بهضوء   بضا ٖلُه الخ٨ٟحر الٗم٤ُ للخٓاث   بالٗغ١.
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-  ٣ ُ  البض ؤهه ًجضه ٍَغ الٗمل  بإؽ بظل٪ ُٞما ؤٖخ٣ض، ال .الىا٢٘ ا لخُٛحرا ٖمل

م ٧ل شخ ابالؿُاؾت لِـ خغام    َالب عهبىت ا للضًغ ال، وهى ٧ان ػاثغ  يء  ٚع

 ٖىضما ٢ابلىاه.

وظىص٥ صازل  هٟها٫ ًٖ الٗالم؟هل بم٣ضوع٥ ؤن جسخاع الا . ول٨ً..-

ؤؾىاع٥ مُالبحن  ىؾُإحي البربغ خت الضًغ ال ٌٗجي ؤه٪ ٚاصعث ألاعى،

ُاهُىن مُاع   ئبغؤؾ٪ وؾُيصخ الكغ  مى٪، حجغ   ىمغم ىا ٖلا ٖؿ٨غٍ  البًر

 باب٪ قئذ ؤم ؤبِذ. ىؾُإحي  بل

 ؟غبهل جٓىجي ؤه-

 ا ـهخ٠ هجُب مؿدى٨غ   

إلااطا ال ٣ًا٫ ًٖ الجىىص اإلا٣ُمحن بش٨ىاتهم ؤو الُلبت باإلاضاعؽ الضازلُت -

 ؤجهم ًىٟهلىن ًٖ الٗالم؟

ؤظض ُٞما . ل٨ً لِـ ؤها ا باتهام٪ بالجبن والخىاوي،غاص ٧ان زل٣ُ  ، مهجُب-

 
 
 ًسُٟجي، ما ؾدكهاص، وهظاالا  ىج٩اص جالمـ ؤلا٢ضام ٖل جٟٗله شجاٖت

ؤصاعث لي  بدُاة   آلزغ عم٤   ؤها بِىما ؤجمؿ٪ ،خخماالثُ٪ هظا ًٖ الا جسل

 الخسلي ٖجها. ىوؤًٞل ابخإل عماصها ٧ل ًىم ٖل ْهغها بال٩امل

ًخم  ىخت اب٤َ  معي ًا ًىؾ٠، اب٤َ  هظا ال٨الم الٟاٙع ًٖ الغماص والخُاة؟ ما-

 ا ًبضؤ نىم الٗظعاء وبٗض الُٗض ؾخدل ألامىع.ٚض   ألامغ وجُمئن.

 هل حٗٝغ ؤم... اطا ؾُدضر؟م-

  الغب، اهخْٓغ -
َ
 ج
َ
 ولُدكضص ٢لب٪ واهخٓغ الغب. ىَّ ٣

 !وؿُم لى ؤه٪ حؿم٘  ًا ناع هجُب آلان هى مً ًغص باآلًاث!

حن،-  ٧ل هظه اإلاضة؟ ى٠ُ٦ ؤب٣ ول٨ً الُٗض ؾ٩ُىن بٗض ؤؾبٖى

ب ؤبي في وظىص٥ لخظ٦حري ب٩ل ما ؾإٞخ٣ضه،- ولً ًلجإ إلاٗاع٥ مباقغة  ؾحٚر

٣خه، ىلظل٪ ؾُُٟض مى٪ ٦الها ٖل ا،وؤهذ هى   ما ٍَغ
 
 الٗىصة لم ج٨ً مخعجال

 حؿاٖضوي؟ إلااطا ال ...ل٣اهغةبلى ا
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ت ؤزغ  ت هجُب، ي مٗضة باإلاجز٫ ؾى  ي لم ج٨ً هىا٥ ٚٞغ و٧ان الٟغاف  ٚٞغ

  ً   ا ًدؿ٘ ل٩لحهما،ٍٖغ
 
ال ٣ٞض ٚاصع  ،ل٨ً ناخب الٟغاف لم ًدخجه ٍَى

 . ا ال ٌكٗغ بهًًٓ ًىؾ٠ هاثم   الدجغة وهى
 
عاهذ  ا!ؤما ًىؾ٠ ٩ٞان ٣ًٓ

ء ٖل ت ز٣ُلت الٍى هٟؿه ٞىٟغ مً  ىٖلُه ٧أبت ال ٌٗٝغ مهضعها وباجذ الٛٞغ

بإهضؤ ما ًم٨ىه ٚاصعها زم زغط مً البِذ ٧له ل٠٣ُ في الٓالم  الىىم ٞحها،

٢لبه وؤوكإ  ىا و٢ض بضؤث الغاخت حٗىص بلجىٟـ ٖم٣ُ  . اإلاجهؼم مً يىء ال٣مغ

  وما ها لُلخه،٣ًطخي جدت ًبدض ًٖ شجغة  
 
لجضاع البِذ  ؤن وظضها مالن٣ت

ؤ٢ل٣خه  ىن بضؤ ٌؿخ٨حن للىىم ختبل٨ىه ما ، ااج٩إ ٖلحها ممخى   ىالكغقي خت

وجإ٦ض ؤجها ٢اصمت مً ٞى١ ؾُذ  ًىهً مجها الهىاء، و٧لماث   ؤنىاث خغ٦ت  

 بهه نىث نالة ملخىت!. اإلاجز٫ 

 
 
لخخٓاهغ بإه٪ هل ؾتهبِ ٢بل الهباح  ًا هجُب! االؿُذ هى ٢الًخ٪ بط

 ا َىا٫ الى٢ذ؟٦ىذ هاثم  

 
 
بت ٢بل الىىم ل٨ىه لم ٌؿخُ٘  في جغصًض نالة   ؤٚمٌ ُٖيُه و٢ض جمل٨خه ٚع

ُّ  ي ، لم جدًغه ؾى جظ٦غ ؤي نالة   ت التي ًدٟٓها باألعمىُت الهالة الغب

ال ٌؿمٗه ؾىاه بإٚىُت  ل٨ً الىىم لم ًغاوصه بال بٗض جغهمه بهىث   ٞخالها،

 ٞغوؿُت. ؤَٟا٫  

بلى ا ٢بل َلٕى الكمـ اؾد٣ُٔ وجغ٥ الصجغة ٖاثض   سب جى٢ٗاجه،لم ج

ُ   ٧ان ال لٟغاف،ا   اإطو  ا،ًؼا٫ زال
 
ؤَغاٝ ؤنابٗه  ى ٖلبىجُب ٌٗىص مدؿلال

ال مً هٟؿه ومً باث زج   ا ال ٌكٗغ به.ا ؤن ًىؾ٠ هاثم  لُىضؽ ُٞه ْاه  

ت ز٣خه في ٢غاعه، ٖؼ ض و٠ُ٦ ًهل ا ماهظا شسو ٌٗٝغ جمام   مداولخه ٖػ  ًٍغ

 .ا جل٪ الضعظتؤن ًبلٜ هى ًىم   ىٖسخ بلُه،

جهٌ الهض٣ًان بٗض ؾاٖخحن و٢ض جٓاهغ ٧ل مجهما باإلابِذ َىا٫ اللُل 

ت،   بالٛٞغ
َ
ٞغح ابً  ىه ًٖ صٖىتهم بلىَّ وبِىما ًدىاوالن ؤلاُٞاع م٘ اإلا٣ضؽ ه

ل  ا ألزُه الغاخل.ه٣ٟخه ب٦غام   ىق٤ُ٣ الٗمضة والظي ؾ٣ُام ببِذ الٗمضة ٖو
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ٌ جىاو٫ الُٗام ؤم جُٟغ؟ ًام نُام الٗظعاء؟ٞغح في ؤو٫ ؤ-  هل ؾتٞر

 ، ا٧ان هجُب هى الؿاثل مؿدى٨غ  
 
 لم تهتز ألبُه الظي ؤظاب: ل٨ً قٗغة

ض مجاملخه بِىما  ؾإ٦خٟي بدىاو٫ الكغباث،- لضي مهلخت م٘ الٗمضة وؤٍع

خًىعها الٟغح  ي ؾى  هضاًاها ونلذ هىا٥ بالٟٗل ولم ًب٤َ  ؤخضزه ٞحها،

 
 
 .لُال

 خاظخ٪ بلُىا؟ وما مٗىا مٗ٪؟إلااطا جج-

جب ؤن جدًغ ما ؾ٣ُا٫،- ٦ما  ؾخظهب معي ًا هجُب أله٪ ابجي الىخُض ٍو

 
 
خظع بصجل٪ مً مسالُت الىاؽ، ؤه٪ لؿذ ٞخاة ومً الُٗب  لؤلؾ٠ أٖل

  ٗ   ا ؤن هظهب جاع٦حن ًىؾ٠.َب
 
ض ٧لمت . ي ؤزغ  ال ؤٍع  في اإلاىيٕى

 ل٨جي لً ؤخل٤ لخُتي وال قٗغي. ؤبي، ا ًاخؿى  -

َالب الغهبىت ًدل٤ في ٞترة  ىخت ا أله٪ ال جدل٤؟حٗخ٣ض ؤه٪ نغث عاهب  هل -

جبضو ٧املجاطًب،ؤها  ال ىخت ل٨ً ل٠ عؤؾ٪ بٗمامت  ، اٞٗل ماقئذ زخباع.الا 

 !ال ؤنُدب٪ للصخاطة

حعجب مً ؾُىة الغظل التي . و ٦خم ًىؾ٠ ضخ٨خه ٧ي ال ًٌٛب هجُب

  ٗ  مً ظاهبه. ا صون مجهىص  ؤؾ٨ختهما م

ت   وهما ًخمكُان لٗغبت التي ٢اصها بلى ازًغاء اللىن هٓغ ًىؾ٠  بمىاػاة جٖغ

 الغظل العجىػ في الُىم الؿاب٤ وؾإ٫ ناخبه:

 هل حؿخُُ٘ ٢ُاصتها ٧إبُ٪؟-

 ا بجىاعه بِىما ًمؿ٪ هى باللجام.لم ؤظغب، ٦ىذ ؤظلـ صاثم  -

كغ  ماطا ؾخٟٗل َىا٫ الُىم؟-  و لً جهلي وج٣غؤ ؤعب٘ ٖو
 
ؤلِـ  .ن ؾاٖت

 ٦ظل٪؟

دهضون، ن ٌٗملىن ًا ًىؾ٠،الغهبا- يسجىن. ًؼعٖىن ٍو مً ال  ًسبزون ٍو

  ً ض ؤن ٌٗمل ٞال ًإ٧ل ؤً ض الا  ا.ًٍغ غ،ال ؤٍع ًًا٣ًجي  ؾخمغاع في الكغح والخبًر

 هظا.
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  ا ٢بلها؟ؤلً جىصٕ ؤخض  -
 
 .وؿُم ومغاص مشال

اعحي،بٗض ٞترة الا - هل حٗٝغ  .يءال ؤًْ مغاص ؾُدب اإلاج زخباع ًم٨ى٨م ٍػ

؟صًغ ألاهبا نم هى في  ًم٨ً الظهاب بلُه مً هىا بالؿُاعة، ىثُل اإلاٗتٝر

حر ممهض ل٨ً الصخغاء بجبل ال٣لمىن، غ ٚو ٤ ٖو ٧لما ٧ان اإلا٣هض ... الٍُغ

 ظضًغ  
 
٤ نٗىبت  . ا ٧لما اػصاص الٍُغ

ض  هجُب لٗضم جمخعي بالخماؽ ال٩افي، اٖظعوي ًا صًغ آزغ؟- ل٨ً إلااطا جٍغ

 الظهاب بلُه؟

هل مً  ا طل٪ الترصص في خؿم الغؤي،صاثم  . ا٨غ  ٤َٟ هجُب ًخُل٘ بلُه مٟ

ٖٝغ ًىؾ٠ طل٪ ٞإمًه اإلاى٠٢ اإلاكابه إلاى٠٢  الخ٨مت ؤن ًسبره ؤم ال؟

 لم ٌؿخُ٘ بزٟاثه ٢ا٫: ب٤ًُ   وؿُم مً ٢بل.

شما  ًم٨ى٪ ؤن جدخٟٔ بالؿبب لىٟؿ٪،- اعة اإلاهىضؽ ٖلي ٍع ؾإطهب لٍؼ

 حٗىص.

وي ؾإ٢ابله هىا٥ في طل٪ هى ؤزبروي ؤ ٖكُت ُٖض الٗظعاء، ىلً ؤطهب خت-

ض.  .يء  ؾإزبر٥ ب٩ل شخ معي ًا ًىؾ٠، حٗا٫َ  اإلاٖى

  ٗ هجُب جدذ الكمـ الؿاَٗت  ىوهىا٥ خ٩ ؾُذ البِذ،بلى ا نٗضا م

ؤزبره بالخلم الظي ػاعه ُٞه مُىا البرامىسخي صون ؾاب٤  التي جدغ١ السُا٫.

٘   ىؤو خت ل٣اء    ط٦غه باللُلت التي ؤزبرهم ٞحها بسُت ؤبُه لؼو  ،ؾم
 
 :اظه ٢اثال

لُلتها ؤزبروي  ًٖ خاصزت ٖابضًً، ى٦ىا هخدضر في اإلا٣ه البض ؤه٪ جظ٦غها،-

ا ًٖ ٦ىه ما في الهباح الخالي صون ؤن ًظ٦غ قِئ   وؿُم ؤهه ؾُإزظوي إلا٩ان  

 ا في ًضه نلُب ٩ًاص ًًغبجي به.ٚايب   وبٗضما همذ عؤًخه... هظا اإلا٩ان،

اعجه ولم ًجضاه، ٢وَّ   و  ٖلُه ٠ُ٦ طهبا لٍؼ
 
 ٠ُ٦ خاو٫ م٣ابلخه مغة زاهُت

كل، و٠ُ٦ ٧ان ًٟترى به الخىاظض في صًغ  بٗض خاصزت الجىضًحن ٞو

اعجه في الُىم اإلاكهىص، ا ٠ُ٦ ؤجاه زم ؤزحر   البرامىؽ الظي لم ٣ًضع لهم ٍػ

 آزغ في الُىم الٗاقغ مً اٖخ٣الهم! ا في خلم  ػاثغ  
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ٟ  ل٨ىه لم ٨ًً ٚايب  - ما ظض  ا في هظه اإلاغة،٧ان لُُ ؤوي ال ؤط٦غ ؤهه  ا ٚع

  ٟ ًُ ابدؿم، لم ٨ًً لُ ٟ   ،ي غ ا  ًهل ب٪  ا جدكغبه عوخ٪ وجإجيـ به،٧ان لُ

٢ا٫ لي ؤال ؤزاٝ . ا ؤه٪ جبدض ٖجهامىاي٘ الغاخت التي لم حٗٝغ ًىم  بلى 

وؤن ؤٖىص لبلضي وؤهخٓغه بٗض زغوجي  ا للغب،وي ؾإ٧ىن مسهه  إو  ا،قِئ  

ضه، مً اإلاٗخ٣ل، ت ُٖض الٗظعاء في صًغ ألاهبا ٖكُ ؤُٖاوي مى٢٘ الل٣اء ومٖى

ُل . اقٍغُت ؤن ؤْل زابخ   نمىثُل بجبل ال٣لمىن،  لي بن لم ؤزبذ بٗض هظا، ٍو

 ؤلِـ ٦ظل٪؟

بت،  ب وؿُم في خ٩ي هظه الخٟانُل الٗهُت، الٍٛغ ٞهم ًىؾ٠ إلااطا لم ًٚغ

  اإلاضهكت،
ُ
 ألا
ْ
 يإ جمام   غوٍت.ز

 
  ا ٖما ًم٨ً ٢ىله،ا باخش

 
٧إهه ؤصع٥  زم ٞجإة

 :وجىزب   بك٪   ا ٢ا٫قِئ  

هل هما  ؤط٦غ ؤن اؾمه ٧ان "ؤبىها مُىا"، هل ٢لذ مُىا البرامىسخي؟-

 ؟هٟؿه الصسو

لؿان هُالهت  ىؤبىها مُىا اإلاظ٧ىع ٖل بضا ٧إهه ًدضر هٟؿه ال هجُب،

٠ُ٦ ًٓل هظا الغظل ًالخ٣ه  طا٥ الظي ؤزبرها ؤال جيخٓغه، باإلاظ٦غاث،

٣ت؟  :ؾإله هجُب بؿٗاصة   بخل٪ الٍُغ

 ٖىه؟ هل ؾمٗذ-

اعجه،خضزجي ٖىه م٣ترخ  ٢ض  ٧ان لي نض٤ً في الخ٣ُ٣ت...- ل٨جي  ا انُدابي لٍؼ

ًـــذ! لــــم ؤَع  ــــؾــــبب   ٞع  ُ لــــى  ،ؤَــــغ١ مبدؿــــما بمــــغاعة ا للخٗــــٝغ ٖلُــــه خُجهــــا،ا صاٖ

...  ٦ىذ ؤٖٝغ

؟ ىَّ ؤو اث والخ٨هىاث له ؤن ٌٗٝغ في طل٪ الُىم وهما . آلان جترابِ الظ٦ٍغ

قضًض الىعٕ، م٣هض  بالٜ ًٖ هاؾ٪   ٌٛاصعان ال٩لُت ج٩لم ٧امل بدماؽ  

ًُ . ٦ما ازخاع ؤن ًل٣به "٢ضٌـ"  الباجؿحن والخاثٍغً، ثر ٧ل طل٪ ًٞىله لم 

اعجه التي ؤلر ٧امل ٖل قٗغ و٢تها ؤن ناخبه  ؤهمُتها. ىخُجها وجىهل مً ٍػ

ُ  ل٨ً بؾٗاص ٧امل لم ٨ًً ؾبب   ،به مً زُبت ؤمل زٟاء مابخاو٫  ا ا ٧اٞ
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في  يهخماماث ألاظض٧اهذ هىا٥ ٖكغاث الا  .ي مىهال ظضو  لخ٨بض مك٣ت ل٣اء  

 ىخضر هظا ٣ٖب خاصزت صزىله اإلاؿدكٟ هٓغه باؾتهال٥ و٢خه الشمحن.

ت الؼاثضة مً الضواء. ض مؿاٖضجه ٖل بؿبب الجٖغ  ىهل ٧ان ناخبه ًٍغ

ا اهخمام   يوهل ٧اهذ هبىءة الغاهب بكإهه لخخٛحر لى ؤهه ؤبض الكٟاء؟

ش، ىٚبت في اَإل هجُب ٖللم ًجض لضًه ع  بالخٗٝغ ٖلُه؟  ىا٦خٟ هظا الخاٍع

 :بؿااله بدظع  

هل ؤهذ واز٤  ال ٌٗجي بالًغوعة الترهب. "مسهو للغب" وم٘ طل٪ ٞخٗبحر-

  ؤه٪ لم جَغ 
 
نىعة عؤًتها زم وؿِذ  ما ٢بل ؤن جدلم به؟ له في م٩ان   نىعة

 هظا واعص الخضور. قإجها...

 ا ٦هظا؟!قِئ   ى٠ُ٦ ؤوسخ-

 ؤٖجي الخلمحن. ؟ى بهما ؤزبرجج ًٖ ٧ل إلا٣ضؽم٘ اهل جدضزذ -

ا ؤهه ؤزبره ل٨ً الىدُجت لم جىا٤ٞ ٞٗٝغ ًىؾ٠ ٞىع   هىا ح٨ٗغ وظه هجُب،

 آماله.

 ى٧إن زُالي ٢اصع ٖل يٗذ ُٞه،٦ىذ ؤهظي بؿبب الٓٝغ الظي وُ  بوي ٢ا٫-

ل٨ً اإلاًٗلت ج٨مً في  ؤٖٝغ ؤهه في نمُم ٢لبه ًهض١، ٦هظا! يء  ازخال١ شخ

 ٘ ٧لٟت الخهض٤ً.عجؼه ًٖ الخٗامل م

ماطا ًٟٗل الٗاصًىن اإلاؿا٦حن لخل مًٗلتهم  ا ًا هجُب.البض ؤه٪ ممحز ظض  -

ًُ بُٗض   ٤؟ضٖىن باال ا ًٖ السانت الظًً   ؾم للٍُغ

٤" ٧إن هىا٥ - ا  إلااطا ج٣ى٫ "الٍُغ  ٣ ا ال ًخٛحر؟ الُغ١ ٖضًضة وال واخض  ٍَغ

 ب٣ان. ا ٦ما ال ًىظض شسهان مخُازىان مخمازالن جمام  اًىظض بُجها 

٧لماث مُمئىت ال  ا،"هللا ال ًخهُضها لحهل٨ىا"،ط٦غه هظا بما ٢الخه هُالهت ًىم  

 جيب٘ بال ممً بلٜ ٢هضه ويمً مهحره!

- 
 
  اال بإؽ بط

 
ال  بن ؤزبرج٪ ؤن ٧ل الهلىاث والتراهُم والدؿابُذ مجخمٗت

 ىاإلاىؾ٣ُ، وال جدل مدل الٛىاء ،ىال حؿض ظىعي اإلاًجي للمىؾ٣ُ جمؤلوي!
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٣يوالٛىا ٍغ جدب ؾماعي ًا هجُب ؤم ؤن  ما ػلذهل . ء وحي الؿا٢ُحن َو

 ألامغ لم ٌٗض "ًل٤ُ"؟

  ال-
 
بلُه وال ؤقٗغ  ى، ل٨جي ال ؤؾعؤجًا٤ً ٖىضما ؤؾم٘ الٛىاء مهاصٞت

مٗحن مً جغصًض الدؿبدت جهبذ ٦غاصًى جم يبِ ماقغه  بٗض ٖضص  . بداظخه

مجغص  لى٢ذ هٟؿه.مُٗىت ٞال ٌٗىص بىؾٗه اؾخ٣با٫ ٚحرها في ا مىظت   ىٖل

  ازخالٝ في الظاث٣ت.

 ٞخذ ًىؾ٠ ٞاه و٢ا٫:

 خغام جيؿىوي باإلاغة. خبُبي ٞغ٢خ٪ مغة...-

ٍ  ٧ان نىجه مٟاظئ   ٖ   ا،ا، ظهىع ٗ  ملخا ظٗل ٢لب هجُب  ا ٧الكمـ،ا، ؾاَ

 
 
ٞغ٦ؼ  ،ٚلبخه ٚهت لخهمخه ل٨ىه لم ٌؿخُ٘ بجهاء ما بضؤه،، ؤؾٕغ ًض١ ص٢ت

٤ٟ ًطخ٪ بدك ؤمؿ٪ هجُب بغؤؾه ٧إهه ًهلي . ىج  ظهضه في م٣اومتها َو

  :ٖلُه وجمخم بل٠ُ  

 هُا بىا لىسغط.-

اعة ؤزُه  . ٧ان اإلا٣ضؽ ٢ض طهب لٍؼ
ُ
ًىؾ٠ بىجُب ًصخبه لؤلعى  ىجئَ ٞ

الًم! و٠٢ ًغا٢به  ىفي ظم٘ الظعة بٗضما اهخه الِؿاٖض الٟالخحن مجضص  

ت والؿغوا٫. وهى  ًسل٘ ظلبابه لُتهُإ للٗمل بالهضٍع

هم؟-  ا؟ء الٟالخحن... هل حٗٝغ مجهم ؤخض  هاال هل حٗٞغ

اال-  لم ؤ٦ً ؤزغط مً البِذ في الٗام اإلاىهغم. .، وال واخض 

  ما خاظخ٪ لٟٗل هظا؟-
 
 ا مى٪ باألمـ.بضا والض٥ مٛخاْ

ؾمٗذ ؤن لضحهم هباجاث َبُت هاصعة ال ، ا ؾإٖمل بالؼعاٖت في الضًغٚالب   -

 ُُان.٣ٖل اإلاخبُل مٗمل للك. و ًمل٪ ؤؾغاع ونٟاتها ؾىاهم

 م٘ الكُُان. ىواقٛل هٟؿ٪ بِىما ؤظلـ هىا ؤحؿل ا،اطهْب خؿى  -

ازخاع ًىؾ٠ ْل . مغجٟ٘ ٢بل ؤن ًظهب ًطخ٪ هجُب بهىث   ىللمغة ألاول

ا ى ٖلُه مغاع  غِ ُٖ  الٗمل الضاثغ. ىا ٖللُدخمي به مً الخغاعة مخٟغظ   شجغة  
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ٌ قا٦غ   قغاب   ؤو بُٗام   ىؤن ًاح  ىا وا٦خٟمً ٧ل مً مغ به ل٨ىه ٞع

ٞتراياث،"ماطا لى" و"ماطا عام الخسلو مً ٖبء اإلاالماث والا  بجلؿخه جل٪.

 لؿماء...بلى اوهٓغ  ا...ا ٖم٣ُ  ؤزظ هٟؿ   الًاعبت بغؤؾه. ىبطا"، ٧ل الٟىضخ

عاثدت الؼعٕ والتراب جخسلله للٗم٤ وجى٠ٓ خىاؾه، ٧إن عوخه زايٗت  

٨غ ؤن اإلاغء ، الى٢ذ ًمغ للهُاهت والخجضًض. ًغجاح ٧لما ؤٚمٌ ُٖيُه ٞو

الى٢ذ ًمغ وألانىاث جسٟذ . ا٢ترب مً ألاعى التي ؤزظ مً ؤصًمها

 إلااطا ٢ا٫ طل٪؟ ٖخُاص والخجاهل، اإلاىؾ٣ُي وحي الؿا٢ُحن؟باال 

ناع  ًخًاء٫ قٗىعه بمدُُه وم٣ُاجه،. ًيسخب مً الىظىص، الى٢ذ ًمغ 

ُ  بُٗض    ُل٤...لؿماء، في الًٟاء، في مغ٦ؼ اإلاهدى االؿلم الهاٖض  ىؤٖل اا هاث

  .وإلاؿها، وؾمٗها زم عآها، 
 
ىسٌٟ،. جل٪ الجملت جغاوصه عا٢هت  لخً ٌٗلى ٍو

ج الٖبه بإظىدت   ،يءًغوح ٍو بًُاء، ال  مٗل٤ هىا٥ ًدىم خى٫ عؤؾه ٍو

صون ؤن ًضع٥ عاح بدىجغجه  .ىا ؤحل٨ىه مك٩ىع   ى،ؤحو٠ُ٦ ٌٗٝغ مً ؤًً 

ُ   ؤٖاصه اإلاغة  ًضهضن اللخً، اعة الخجلى اإلاغة مىدك  ىا بها ختممخلئ   له، ُاةا بٍؼ

ُ  ، ؾخمخض جل٪ اليكىة لؤلبض الخل٣ىم، ال ٌٗٝغ إلااطا  زم، ا بها لؤلبضؾ٩ُىن خ

ُ  . ٞخذ ُٖيُه   ،اوظض ؤمامه نب
 
 : هخ٠ الىلض. اا به مبدؿم  ٠٣ً مدض٢

- 
 
 ! ًا زىاظتؤهال

 !بهه طل٪ الهبي الظي ٢ابله بالهُضلُت

- 
 
  ا؟ماطا جٟٗل هى ٨ٞغة. ىؤها لؿذ زىاظت ٖل ،ؤهال

  ٟ ت   ىاؾخٗاصة وخضجه بإ٢صخ ىا ٖل٧ان مخله  .ؾٖغ

- 
 
 ٖىضه صًضان..  مً والضيؤٖمل بضال

 صًضان؟!-

 هل حٛجي؟يء. جظهب وجج-

 لم ؤ٦ً ؤٚجي. ال،-

 ٦ىذ حٛجي آلان. بل-
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ض؟-  ماطا جٍغ

- ًِ ٚ  
 
 ٖا٫. بهىث   ...ي ؤزغ  مغة

 هل ؤها عاصًى ألؾلي خًغج٪؟ -
 
 .اؾمٗه في بِخ٨م، ا٢ا٫ مخبؿُ

 هل ظئذ لخٛجي في ٞغح الٗمضة؟ ا،ًىا عاصًى إلاا َلبذ مى٪ قِئ  لى ٧ان لض-

 ال.-

ض مً ألاؾئلت ٖىضما هاصاه ؤخضهم ل٨ُمل  ىٖل ى٧ان الٟت وق٪ َغح اإلاٍؼ

ً بإ٢ضام   م٘ ؤَٟا٫   ىا ٠ُ٦ ٌٗمل الٟتعاح ًىؾ٠ ًىٓغ مخعجب  . ٖمله  آزٍغ

ت صون ملل   الىلُضة   ىا وهى ًضون اإلاىؾ٣ُبضا له الجهاع ٢هحر  ي. ؤو ق٩ى  ٖاٍع

ؿخُٗضها ؤل٠ مغة    هٟؿه  ٧ان الجهاع  .َو
 
ا بال جهاًت إلاً لم ًجلؿىا للغاخت قا٢

  يبضؤث الهىاو. بال ٢بُل الٛغوب
 
عئوؽ  ىٖل املخملت بالُٗام جٟض مدمىلت

وال  اوم٘ طل٪ ٞلم ًلمذ بإًضحهً اهتزاػ   ٢امتهً اإلاتر وعب٘، يال جخٗض ٞخُاث  

 
 
 .بٓهىعهً مُال

  ٗ عى ًدىاولىن الُٗام اإلا٩ىن مً السبز والجبن والبهل ا ألا اٞترقىا ظمُ

  ًىؾ٠ لُىًم بلحهم، ىظلـ هجُب مٗهم بٗض ؤن ؤلر ٖل. والبلر
 
 ل٨ىه زجال

ػاص مً هالذ مجهم ٢ؿىة الٗمل في طل٪  ىالخُٟل ٖل ىمً ٖاع الغاخت ؤبَ 

  ىحؿلىا بالخىاٖض ٖل الهجحر.
 
ممىحن ؤهٟؿهم بلخم  ،الل٣اء في الٟغح لُال

 الظي ؾُىػٕ والخسذ والغا٢هت ال٣اصمحن مً البىضع. الظباثذ

بض اإلاؿُذ مىخٓغ  ضٖاصا لُجضا بباوي ٢ض ؤٖض الٛ عاٖه مىٓغ  ا هىا٥.اء ٖو

 ابىه ٞهاح:

- 
 
وما طهب ًىؾ٠ لخجغظغه زلٟ٪ في الخغ  ؟ي ؤزغ  هل ٖملذ باألعى مغة

 لً هيخٓغ ؤ٦ثر.، ًا ًىؾ٠ حٗا٫َ ! واؾخدْم  اطهْب  ؟ؤو قغاب   صون ؤ٧ل  

 ال ًٌٛب الغظل، ىللبضء في جىاو٫ الُٗام صون ؤن ًيخٓغ هجُب ختايُغ 

 
 
و٧إهما ٧ان ًهالر ؤبُه ٖاص بٗض  وؤن هجُب ٧ان ٢ض ؤ٧ل بالٟٗل. زانت

  ٧ل ؤزغ   ىجالشخ خلت! ىفي ؤبه ؾاٖت  
 
ا ٣ِٞ لؤلٞىضي عبِب الٗانمت جاع٧
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غ، وقا٫   بدىاف   وظبت   ٞازغة وظلباب   في ٖمت   الهُٗضي ال٣ذ زم  مً الخٍغ

 مٟخٗل. ؤؾ٨خذ الغظل ًٖ ؤي اهخ٣اص   ًض ؤبُه ٣ًبلها في باصعة   ىٖل ىاهدج

٤ اإلااصي   بِذ الٗمضة ج٨ٟي إلهاعة مضًىت،بلى ٧اهذ ألايىاء اإلاٗل٣ت بالٍُغ

٦هغباجي زام ًمخل٨ه. ُٚذ ؤنىاث الُل٣اث  اؾخمضث َا٢تها مً مىلض  

ت ٖل الباعوص جؼ٦م  و٧اصث عاثدت الغبابت واإلاؼماع اإلاٗؼوٞت، ىمىؾ٣ُ ىالىاٍع

 ا:ؤه٠ ًىؾ٠ ٞخىجغ هامؿ  

 ا ما؟هل ًخى٢ٗىن هجىم   هل هظه َل٣اث و٢اثُت؟-

 
 
 ا ؤظابه هجُب:هاصث

ؾخجض مإمىع اإلاغ٦ؼ بالضازل وظىىصه ٧لهم  ا...هظا َبُعي جمام   ج٣ل٤، ال-

 بالساعط بٗض ٢لُل.

في خض٣ًت ٢هغ الٗمضة جم ٞغف ألاعى بُبلُاث مخجاوعة مدملت بالُٗام 

بِىما اإلامغ الغابِ بحن البىابت و الباب الضازلي ، بلحها الٟالخىن  و٢ض ظلـ

ىت بغمؼ  الم اإلالىهت باللىن ألازًغ واإلاٍؼ ٢ض جم ٞغقه بالغمل وجٓلُله باأٖل

ت ط ؤما ال٣هغ مً الضازل ٩ٞاص  الهال٫ والشالزت هجىم. ياإلامل٨ت اإلاهٍغ

ً  ، اٌكخٗل هىع   ت   جمذ بياءة ٧ل ع٦ ٕ وال٨هغباء الكمى ؛ ب٩ل الُغ١  وػاٍو

 ٞهاع الجى ؤقبه بالجهاع يىء   وال٨حروؾحن،
 
وجهضع الخسذ الظي . ا وخغاعة

ل اإلاٟغوف  جدضزىا ٖىه اإلاكهض،بط اعجو ؤًٖائه ؤؾٟل الضعط الٍُى

ٝ   بالسجاص ألاخمغ. ل ماظلحن الٛىاء لخحن نضوع  ٧اهىا مجهم٨حن في ٖؼ ٍَى

 تهىئت الٗمضة،ظلـ اإلا٣ضؽ م٘ بزىجه ال٣اصمحن ل ألامغ مً ناخب الٟغح.

لٗمضة بلى ا٢ضم لهم ًىؾ٠ وجغ٦ه في مُٗت هجُب ٢بل ؤن ًخجه وخضه 

 
 
 ا.مخدضز

حن،بلى ا جُل٘ ًىؾ٠ بدىحن   ا مٛىحهم اإلامؿ٪ بالٗىص بىٓغة زان   لٗاٞػ

مىاي٘  ىجغي ؤنابٗه ٖلج٩اص ج٧ان ٌٗٝغ ال٣ُُى٢ت اإلاٗؼوٞت و  الخؿض.

 بإطهه: همـ هجُب. ٞسظه ىزٟي ٖل ألاوجاع اإلا٣هىصة في ٖىص  
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 ليؿإ٫ هللا الؿتر! هظا اإلاىىا٫. ىؤعظى ؤن حؿخمغ اللُلت ٖل-

 ىوما ؤن ونل هاثب املجلـ اإلاى٢غ وخًغة اإلاإمىع ًصخبه يابِ قاب خت

  نضح اإلاٛجي خؿب ؤلاقاعة اإلاخ٤ٟ ٖلحها:

 !ظماله ىًا ٖكا١ الىبي نلىا ٖل-

ً زُحري الكإن مبضًً الؿٗاصة اإلا٣ ترهت جهٌ الجمُ٘ الؾخ٣با٫ الؼاثٍغ

ىضما اؾخ٣غ الجم٘ الؿُٗض وبضؤ جىػَ٘ الكغباث  بالى٢اع الالػم إلاغا٦ؼهم. ٖو

ًىؾ٠ لكظوط مىٓغه وؾِ بلى  بضؤ ال٣اصمان ألازحران في الىٓغ بًٟى٫  

ً اإلاٗغوٞحن  ، الخايٍغ
 
٧اهذ  ا.لم ًالخٔ قِئ   ا بمخابٗت الٛىاءل٨ىه مإزىط

مىظ لُلت الخٟل  ..لهظه اللُلت م٩اهت باعػة ظضًغة بخهضع ما مغ به مىظ.

اعة هُالهت له في اإلاٗخ٣ل؟ ُاوي ؤم ٍػ وؤبٗض طل٪ الٗالم ًٖ هظا  يما ؤهإ البًر

 ٧ان ٢ض بلٜ خالت الُغب وهى مبدؿم قاعص، ال٩ى٦ب الظي ًؼوعه آلان!

 مخظ٦غ  
 
ا هاضخ   ىٖىضما و٠٢ ؤمامه ٖلي مهُٟ لخىه السام ي ؤزغ  ا مغة

 بالبهجت.

 خٔ ؤن ؤعا٥ ٢بل الؿٟغ. لي ا!ٞغنت ؾُٗضة ظض   ًىؾ٠ ؤٞىضي،-

للجلىؽ بجىاعه ٞإنبذ ًخىؾِ املجلـ بِىه وبحن  اؤٞسر ًىؾ٠ له م٩اه  

٠ بُجهما. هجُب، ه ٣ٞام بىاظب الخٍٗغ  جظ٦غ ؤن هجُب ال ٌٗٞغ

- 
 
   بؼمام ؤعي٨م،لم ؤناصٝ خًغج٪ ٢بال

 
 ؤم بال٣اهغة؟ هل ج٣ُم هىا ٖاصة

 هىا وهىا٥.-

بلى ب٨المه  ا ٞخدى٫ ٖلي  ض واضخ  ٧ان ػهضه في الخضً .ؤظاب هجُب با٢خًاب  

 ًىؾ٠ وخضه.

ُٟتيِٖ ل٣ض صُ - ت   يل٨جها ٞغنت ال بإؽ بها لخل٣، ُذ بؿبب ْو مً  ظٖغ

ا ا في مشل هظه الؿاٖت ؾإ٧ىن ظالؿ  ٚض  . الخًاعة ٢بل الٗىصة للمىب٘

  ً ه.بهالت ؾِىما مترو ؤقاهض الُٟلم اإلاٗغوى بها ؤ  ا ٧ان هٖى

 ؾخظهب؟ ىمت-
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ض ؤن ؤحجؼ ل٪ م٩اه   ا.خ  في ٢ُاع الؿابٗت نبا-  ؟اهل جٍغ

ض ب٣اجي لُٗض الٗظعاء ل٨ً... ال ؤصعي.-  هجُب ًٍغ

لُٗض  ا ؾدكهض مىلض   ،ىؤهصخ٪ ؤن جب٣ .ؤي خا٫   ىؾإ٧ىن ٢ض ٖضث ٖل-

٘   ي الٗظعاء لً جغ  ُاثغ ؛ آزغ بمهغ مشُله في ؤي مى٢ ض ٞو ت ضسمت وػٚاٍع ٞػ

عها الهمام ٢ض هى مإمى  ها ًجب ؤن حكهضه بىٟؿ٪. وظى ال ًم٨ً ونٟه...

ً   بالٟٗل، ىؤح ٗ  و٢ض انُدب مٗه الًابِ الجضًض ؤً  ا،ؤي ٞغنت  ا! َب

ه بإ٢ُاب البلض ظملت؟  ؤًٞل مً هظه لُٗٞغ

ً   ي حٛحر ؤلا٣ًإ اإلاٗؼوٝ وبضؤث ؤٚىُت ؤزغ  بال٣ٟغة  اوإط، مٛى   مٛغ   طاث لخ

عا٢هت . جبضؤ لم ًهغخىا بظل٪، لى ىخت ،ألاؾاؾُت التي اهخٓغها الجمُ٘

ت بال مً ٢ُٗخحن  بكغتها بًُاء المٗت ٧إجها مُلُت، الجؿم، ممخلئت ٖاٍع

جًغب بإنابٗها ناظاث هداؾُت  مجهما قغاثِ ملىهت، ىبغا٢خحن جخضل

ُ   اعؤؾها قمٗضاه   ىنٛحرة وجدمل ٖل خض١  مكخٗلت. بسمـ قمىٕ   اًٞ

ا٢خىام الُٗىحن في ا بخل٪ الىلُمت الخؿُت التي حؿخمُذ ًىؾ٠ مكضوه  

  ىما٫ ٖل. نوصٚضٚت ألاطهح
 
 :هجُب ؾاثال

 ًىههغ الكم٘ ٧له؟  ىهل ًٟترى ؤن جٓل جغ٢و خت-

  ل٨ً هجُب لم ًغص،
 
٘ وظهه و٢ض الخدم خاظباه وبضا ٧إهما ٧ان مُغ٢ ا ال ًٞغ

 
 
 ا.ا م٨بىج  ٌٗاوي ؤإلا

 هل ؤهذ بسحر؟، هجُب-

عاح  ٖاص اإلا٣ضؽ وؤمغ ًىؾ٠ باإلٞؿاح له لُجلـ بِىه وبحن هجُب. خُيئظ  

ا بك٠ٛ ؤن ٚامٌ مىخٓغ   لىٓغ لهاخبه اإلا٨ٟهغ لؿبب  ًىؾ٠ ًسخلـ ا

ل٨ً هجُب صون ؤن ًخ٩لم قٕغ في ال٣ُام ٖىضما جهلب ، ٨ًك٠ الؿبب

 
 
 .٧إن هىا٥ مً ؤمؿ٪ به لُمىٗه ٞجإة

وظهه ٢ا٫  ىالؿاا٫ اإلا٨خىب ٖل ىا ٖلعص   ا،ا مؿدى٨غ  هٓغ هجُب ألبُه ٚايب  

 ا:اإلا٣ضؽ هامؿ  
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٘ عؤؾ٪ لخىٓغ ٧الغظا٫، الٟغح،ًيخهي  ىخت ؤي م٩ان  بلى لً جظهب - ال  واٞع

 .ي ججلـ مُإَئ ٧الٗظاع 

٧إهه ًمى٘ هٟؿه مً ٢ى٫  ٧اص الضم ًىبش٤ مً وظه هجُب و٢ض ػم ٞمه بكضة  

٣ٞل٤ ًىؾ٠ مما ؾُلي  ،لم ًدى٫ ُٖيُه ًٖ وظه ؤبُه ٢ض ًىضم ٖلُه. يء  شخ

 ا:اؾخُغص الغظل هامؿ  . طل٪

ض الترهب وجيبظ الؼواط؟-   اهْٓغ  ؤال جٍغ
 
 ا ٦هظا.ًيبػي ؤال ًازغ ب٪ قِئ   ...ابط

ً   ل٨ً هجُب لم ًىٓغ، ا ع٦بدُه ؤنغ ؤال ٣ًى٫ قِئ   ىا ًضًه بخهلب ٖل٢اب

باصي  لم ٣ًٟه ًىؾ٠ ما ؾغ الخدضي في ؤمغ   وؤال ًدى٫ وظهه ًٖ وظه ؤبُه.

ٞىظضه ًخٟغط  ي ٖلي في الجهت ألازغ بلى جدى٫  الخٟاهت ٦مكاهضة عا٢هت؟

  ىخت ،اؤو ؤعاظىػ   اخغ  ؾا ي ًغ  ببؿاَت واهخمام َٟل  
 
 :ؤهه ما٫ ٖلُه ٢اثال

-  ُ آزغ َبُعي  يء٨ً ٧ل شخا، لواضر ؤن قٗغها مهبٙى ولِـ ؤق٣غ َبُٗ

 !ؤو هى هدُجت اإلاٟخ٣ت ا!ظض  

 في ابدؿم ًىؾ٠ لخى٨ُذ ٖلي صون ؤن ٌٛاصعه الخىجغ بؿبب الجبهت ال٣اثمت

ٟ    .ي الىاخُت ألازغ  جإة اهخٌٟ هجُب وا٢ بت لٟذ بلُه ألاهٓاع  ا،ٞو ال٣ٍغ

في الغا٢هت التي  به ًدض١ بصباث   اوإط بؿبب الٗى٠ الباصي في خغ٦خه،

 
 
  ا٢تربذ مىه مضاٖبت

 
ا ولم ًدغ٥ ا ؤو ٌؿاع  ل٨ىه لم ًلخٟذ ًمُى   ،مؿدشحرة

 
 
   ؤومٟهال

 
  ىخت ًهضع بًماءة

 
ؤن ابخٗضث ٖىه بٗض  ىبل ،ٖىضما إلاؿخه مباقغة

لت ٧األبض، ص٣ُ٢ت     بلى هٓغ بٗضها مً ٖلُاثه  ٍَى
 
  بهىث  ؤبُه الجالـ ٢اثال

:  مؿمٕى

 هل اؾترخذ؟-

جهٌ ًىؾ٠ لُدبٗه ل٨ً ٖىض الباب  زم ٚاصع ال٣هغ صون ؤن ًىٓغ زلٟه.

 
 
 : بدضة  الساعجي للخض٣ًت ؤو٢ٟه هجُب ٢اثال

ض ؤخض   ٖض للضازل،-  معي. اال ؤٍع
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ُ   وب٩ل ما ل زل٘ الٗمامت ًٖ عؤؾه مل٣ و٠٢  عى.ٖلى ألا ا بها به مً ي٤ُ ٚو

 ماطا ًٟٗل آلان؟ ا.جمام   ىازخٟ ىب الٓل ألاؾىص ًبخٗض ختًىؾ٠ ًغا٢

- 
 
 !زىاظت  ًاؤهال

  بٙؼ طل٪ الُٟل مً الٓلمت ٦ججي نٛحر،
 
ق٩ل لها  ال ٧ان ًدمل لٟاٞت

بدؿم ٦ٗاصجه.  ٍو

- 
 
ض ؾمإ الٛىاء؟ بٗض؟ ؤًً ؾخظهب والٟغح لم ًيخِه  ،ؤهال  ؤال جٍغ

 ؤظابه الىلض:

 لبِذ زم ؤٖىص.بلى اؾإطهب باللخم -

ب؟ ؤهذ هىا وخض٥؟-  هل بِخ٨م بُٗض ؤم ٢ٍغ

ب.-  ٢ٍغ

- 
 
 .اصٖجي ؤصخب٪ بط

بت للٗىصة بل ىلم ج٨ً به ؤصو وخُض ًىظض  الضازل خُض ًىظض اإلا٣ضؽ، ىٚع

ؾاع بجىاع خؿً و٢ض وي٘ ًضًه  ٖلي الظي ؾِؿإ٫ ٖما خضر وؾببه.

 بجُبي بىُاله وجيك٤ ٢ضع ما ٌؿخُُ٘ مً الهىاء.

 هل ٧ل ؤٞغاخ٨م ٦هظا ؟-

 ؤٞغاح البهىاث ٚحر ؤٞغاح الٟالخحن. زىاظت. ال ًا-

 إلاضعؾت ؟بلى اؤال جظهب -

 ؟ؤي مضعؾت  -

 .ا ٧إهه ؤهحنمؿدى٨غ   ىحؿاء٫ الٟت

  إلاضعؾت؟بلى اؤطهب  ىوهل ؤها ابً الٗمضة خت -
 
 لم ؤهٟ٘ ؤنال

ُ
 اب.خَّ  بال٨

٤ لُىؾ٠ بال جهاًت، ٚاصعا قىإع اإلاضًىت و٧اهذ الخ٣ى٫ الؿىصاء  بضا الٍُغ

هٓغ زلٟه ٞىظض بِذ الٗمضة بإهىاعه ٢ض ناع  ،ا مً ٧ل ظاهب  جدُِ بهم

صام  َمإن هٟؿه بإهه ٌؿخُُ٘ الٗىصة ما ،٢ام   قاَئ   ىٖل ا ٦ٟىاع  بُٗض  

 ًٖ ٢لبه بضهضهت لخىه ٞهخ٠ الىلض: ي وؾغَّ  ًم٨ىه عئٍت الًىء،
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  ها-
 
 .ؤهذ حٛجي زاهُت

َمإن هٓغ خىله وا جى٠٢ ًىؾ٠ و٢ض اٖترجه قُُىت ٢ضًمت ْجها اهضزغث،

 زُحرة: لىخضتهما ٢بل ؤن ٣ًى٫ بلهجت  

-  ً م٨ىجي ؤن ؤع٢و ؤً  ا!ٍو

زل٘ ًىؾ٠ ؾترجه ؤمام الُٟل  .وهى ًبضو ٚحر ٞاهم   ىجُل٘ بلُه الٟت

غص طعاُٖه بل ً   ىاإلاكضوه ٞو   ظاهبه وبضؤ في جغصًض لخ
 
وم٘  ا ٢ضمُه،هاصت مدغ٧

ا ع٢و صاثغ   حؿإع اللخً جُىعث خغ٧اجه لدكمل ؾا٢ُه وؾاثغ ظؿضه،

ؿاع  ا ًمُى  ا ألاعى ب٣ضمُه وملىخ  ياعب   ا،و٢اٞؼ   بٗض ص٣ُ٢خحن  ىاهخه. اا َو

 
 
 ا : ه٨ظا هغ٢و في ؤٞغاخىا.ل٣ُى٫ الهش

  ٧إه٪ ملبىؽ ًا زىاظت.-

ل٨ىه زمً ؤن لها  ٧لمت ملبىؽ، ىلم ٣ًٟه ًىؾ٠ مٗج ا.ناح خؿً مٟخىه  

ٞه بىٟؿه ال٦دكا اضخ٪ مؿغوع  . ٞى١ الُبُُٗت ي ال٣ى  ٖال٢ت بالسخغ ؤو

 ػا٫ بىؾٗه الغ٢و.ما للعجب  ٍاو ؤهه 

ب هظا؟-  ول٨ً ؤًً بِخ٪ ال٣ٍغ

ال زم صزال ما ل٣ض  ٌكبه الخاعة التي لم ًخٗمض ؤخض جسُُُها، ؾاعا ٍَى

لم ٌٗض  ىخت ا جلى آلازغ في جالن٤  ا واخض  ضث هدُجت جغام البُىث ٖٟىٍ  ِظ وُ 

ً في الى٢ذ، هىا٥ م٩ان للؿحر ؾىاها  وؤمام باب   .هٟؿه بال٩اص جدؿ٘ لخماٍع

٧ان اإلاضزل  ا الىنى٫.زكبي ٖخ٤ُ بمؿامحر ٚلُٓت جى٠٢ خؿً مٗلى  

  ً ُ   ي ًٖ مؿخى  امىسٟ ٤ ًُُٞغ الضازل للجزو٫ ٞٗل ا! ٞخذ الباب الٍُغ

 ًسخٟحن. لم ًيخىِ  ىلئلهار خت ،بمشابت جدظًغ  "معي ي٠ُ" اوصزل ناثد  

غظ٘ خت ًىؾ٠ الضزى٫، ٗ   ىؤزبره ؤن ًتر٥ اللخم ألمه ٍو ، للٟغحا ٌٗىصا م

اب. ىل٨ً الٟت وعاثدت ًُٖ مسخلُت  ا،ا جمام  ٧ان اإلاضزل مٓلم   صزل ٚو

ت جٟىح مىه ومسلٟاث   بغاثدت بهل     ؾم٘ همهماث  . ًٍٖى
 
مً الضازل  هاثُت
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٧ان خؿً  ا م٘ ا٢تراب خامله،والح يىء ؤنٟغ ي٠ُٗ بضؤ ًؼصاص جىهج  

 
 
ُ   ،مشله ًدمل مهباح ٦حروؾحن يئُال  ا ًىؾ٠ للضزى٫.صاٖ

 هل ؾخٗىص للٟغح ؤم ال؟ لِـ هىا٥ و٢ذ، ،اق٨غ  -

٤ جمام   آلان ؤنبذ بىؾٗه الغئٍت. ل ا!٧اهذ ؤعى البِذ جغابُت ٧الٍُغ جل٪  ىٖو

ً مً الباب هام َٟل  ىألاعى ٖل ا في السامؿت بٗض متًر ب  ٟلت في  ج٣ٍغ َو

 ٌكبه ال٨ىبت ل٨جها مهبىبت مً الُحن، و٧ان هىا٥ له٤ الجضاع ما الشالشت،

 
ُ
 !يءوهظا ٧ل شخ ،ب٣ماقت   ىما مُٛ يءسىم بها شخت مً الَّٟ و٢

 ى٧ان ًسصخ .ي خاو٫ ؤن ًى٨غ جل٪ الخ٣ُ٣ت صون ظضو  ٖاٞذ هٟؿه الضزى٫،

ًٟل الىىم في الٗغاء بإخض الخ٣ى٫ ٖل ،جل٪ ال٨ىبت ىالجلىؽ ٖل إلاـ  ىٍو

 بدىاعي ال٣اهغة ال٣ضًمت، يعؤ ٧ان ؤؾىؤ مً ؤؾىؤ ما بظل٪ البِذ. يء  ؤي شخ

  ُ ألاعى خُض ًىظض ٖاصة  ي ا جدذ مؿخى ِـ مجاػ  ا ول٧ان البِذ خٞغ

ٖ   ألامىاث ولِـ ألاخُاء. ا الغاهب بِكىي جظ٦غ اإلاٛاعة التي هبِ بلحها َى

 !واعجج٠ مىظ ؤل٠ وؾخماثت ؾىت  

 ؤبي ًسبر٥ ؤن جخًٟل.-

اظه.-  هل ًدىاو٫ الضواء الظي ؤخًغجه له؟ ؤبا٥ مٍغٌ وال ًجب بٖػ

 ؟!ؤي صواء  -

ه مً ألا -  ظؼزاهت ٖىض املخُت.طل٪ الظي ٦ىذ حكتًر

ل٣ض ؤعؾلجي إلخًاع ٖالظه  جخ٩لم ًٖ صواء الخاط ببغاهُم قُش البلض؟! وااه-

 مً السىاظت مٓلىم لُٛاب ولضه بالبىضع.

 . ج٣هض مٓلىمُان-
 
 !الم ٨ًً الٗالط ألبُ٪ بط

غ٢ض ؤًام   .ا بٛحر ٖالط  صاثم   ىؤبي ٌكٟ- ٣ىم. اًمغى ٍو لى اإلاغى  زم ًصر ٍو

 قضًض ٢ض ًه٠ له ا
 
بن  ... ٖالط ألاظؼزاهاث ال ٌكٟي الٟالخحن.لخال١ قغبت

 ٦ىذ لً جضزل هُا بىا للٟغح ٢بل جهاًخه.
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مخىاهُت وخؿً  ؾاع بسُىاث   ًىؾ٠، ىفي ٖىصتهما خل هضوء ُٖٓم ٖل

ت وؾمإ الٛىاء،٩ًاص ٌكضه قض   ا مترصص   ا للخا١ بما جِؿغ مً مكهض الٛاٍػ

 ؾإله:

 خؿً؟ هل ؤ٧لذ ًا-

البض ؤن ماثضة ألا٧ابغ ٢ض  زىاظت؟ ؤهذ ظاج٘ ًا وٗم، ج٣هض في الٟغح؟-

 بؿُذ،ؤؾٕغ لخلخ٤ بها.

 ؤلِـ ٦ظل٪؟، ؤهذ جدبه إلااطا جدب الٛىاء؟-

-.ً  ألهه ٍػ

غح آزغ به ٚىاء وال ًدىي - لى ؤن هىا٥ ٞغح به َٗام ٦شحر وال ًىظض ٚىاء ٞو

 ألحهما جًٟل الظهاب؟ َٗام،

 لشاوي.بلى افي ألاو٫ زم ؤطهب  آ٧ل-ـ 

 ٣ِٞ. ؤه٪ حؿخُُ٘ ازخُاع واخض   رْى اٞت-

 وؾٗها هللا ًغضخي ٖى٪. ؟إلااطا ج٣ًُها ٖليّ -

لضازل بِىما و٠٢ بلى اا ل٣هغ ٞاهُل٤ الىلض ؾاب٣  بلى اونال  ؾ٨ذ ًىؾ٠.

للذ ُٖيُه ألاهىاع ال٨شُٟت بٗض الٓلمت الى٣ُت.  ًىؾ٠ ٖىض البىابت و٢ض ٚػ

  ومً خُض ال
 
ٟ   ًضعي ْهغ اإلا٣ضؽ ٞجإة   ا بىظهه:هاج

 ؤًً ٦ىخما ٧ل هظا وؤًً جغ٦ذ هجُب؟-

ٌ ؤن ؤصخبه مً البضاًت. ل٨جي لم ؤ٦ً م٘ هجُب.-  ل٣ض ٞع

- 
 
 البض ؤهه هىا٥. لبِذ،بلى اهُا  ...اهُا بط

ل ٘ ًىؾ٠ عؤؾه أٖل ٘   ى هدى الؿماءٞع الهغب مً ؤلاياءة  ي ؾى  صون صاٞ

  اإلاباقغة،
 
مٟخىخت بالُاب٤ الشاوي جبضو مجها الٓال٫  ل٨ىه ناصٝ هاٞظة

و٢ًٟ ٌكاهضن ع٢و السُل الضاثغ بالٟىاء صون ؤن ًٓهغ  الؿىصاء ليؿاء  

وم٘ طل٪ ٣ٞض قٗغ  زاهِخحن، ي لم جُل الىٓغة املسخلؿت ؾى  .ءمجهً شخي

 ٚحر مبرع. بظهب  

t.me/qurssan



337 
 

 هجُب مىظ زغط مٗهما للٟغح. بباوي الظي لم ًَغ  ي لم ًجضا بالبِذ ؾى 

 عبما طهب ألخض ؤٖمامه.-

مهم. ىخت ٧لهم بالٟغح،-  خٍغ

ض الٗىصة مخإزغ   ا لحهضؤ،بُٗض   ىبض ؤهه ًخمصخال -   ل٣اء خًغج٪. ىا لُخالفعبما ًٍغ

ض   ا مً و٢ٗها.٢ل٣   ٢ا٫ الجملت ألازحرة في جغصص    ا:اهٟجغ الغظل مٖغ

 يًدخاط البُه لتهضثت ؤٖهابه؟ هل زضف خُاءه مغؤ ىوماطا خضر خت-

داعبه،ٞلُٗخبرها قُُاه   هل ؤٖثرجه؟ الغا٢هت؟  ؟اؤلِـ ٢ضٌؿ   ا ٍو

  ٖ  :ي ٣ًىله ؾى  ا لم ًجض ًىؾ٠ مامغجا

 ؾإزغط للبدض ٖىه.-

ض،- وؤن ألامغ جم ؤلاجٟا١  ٖىضما ججضه ًم٨ى٪ ؤن جسبره ؤهه ؾُتزوط ٦ما ؤٍع

ض . ي ؾى  ٖلُه ولم ًب٤َ   جدضًض اإلاٖى

 
 
ٖ   خ٣ُ٣ت ؤهه ال ٌٗٝغ البلض ظُض  مخجاهال ا م٘ وخُض   ىًب٣ ال ىا ختا زغط مؿغ

٤  ىًٖ ؤًً ٖؿاه ؾُظهب ؾاع ٖل صون ؤي ٨ٞغة   الغظل اإلاًُغب. الٍُغ

  ِ لم حٗض الُبُٗت املخُُت . ال ًًل ىخت مؿخ٣ُم   ال٤ًُ بحن الخ٣ى٫ في ز

 هظا اإلاؿاء، ىمً الىص والخمُمُت التي ٧اهذ ٖلُه خت هٟؿها الضعظتبجبضو 

ٌ هخ٨ه ؤمام الٛغباء ؤمشاله.٧إجها جًمغ ؾغ   ؤطهُه نىث  ىبل ىجغام ا جٞغ

بت في الب٣اء بهظا البِذ، تي لم تهضؤ بٗض.خخٟالُت الالُل٣اث الا   ٣ٞض ٧ل ٚع

م   ض جؼوٍج ابىه ٚع ٍغ لم حٗض جل٪ لٗبت مً ؾِؿدؿلم  ا ٖىه.ل٣ض ظً الغظل ٍو

 
 
 ل٣ض خاهذ اإلاىاظهت ؤؾٕغ مما ؤعاص هجُب. ،ؤوال

  ،لىال طل٪ الهىث جهاًت ال ما ىا ؤن ًىانل ؾحره هظا بل٧ان واعص  
 
 بضا ؤوال

 طعاُٖه ىا و٢ض اهخهب الكٗغ ٖلذ ظُض  و٠٢ لُىه ،٧لهار مدخًغ  

ْل م٩اهه و٢ض  م٨خىم مصخىب بأهاث مىٟلخت. لُخ٨ك٠ الهىث ًٖ وكُج  

، ٦خلت مخجاوؿت مً ، اقِئ   الخٟذ باججاه الهىث ٞلم ًَغ  خهغه السٝى
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٧ان ؤخضهم  زم الخذ خغ٦ت زل٠ ظٕؼ شجغة،، الٓالم وؤشجاع الجمحز

 ا الخ٣ل.ا زلٟها مىاظه  مسخبئ  

 هجُب؟-

 ىاؾخجم٘ شجاٖخه لُخ٣ضم مً جل٪ ال٩ىمت املسخلجت ٖل جهله بظابت.لم 

 ألاعى مخدؿؿ  
 
 .ا مىي٘ ٢ضمُه،٧ان هظا ناخبه ٞٗال

 ؟يهل ؤنبذ بإط ماطا ب٪؟! هجُب-

ُيُه املخخ٣ىخحن بالضما ٞكِئ  قِئ   . ا بضؤ ًمحز مالمده اإلا٨ٟهغة اإلابخلت ٖو

  ً ٝ  عاٞ بلى اع صون الىٓغ ؤزظ ًدغ٥ عؤؾه مً الُمحن للِؿ ا ؤن ًىبـ بدغ

ل وز٣ُل مً زىان   ًىؾ٠. ٤  و٢ذ ٍَى مغ وهما ال ًخىانالن بال ًٖ ٍَغ

 قه٣اث هجُب وإلاؿاث ًىؾ٠ اإلاىاؾُت.

  لبِذ؟بلى اهل ٖضجما -

 :مسىى١ مغجج٠ ا حؿاء٫ هجُب بهىث  ؤزحر  

 وٗم.-

 هل هى ؾُٗض بما ٞٗله؟-

 ا ًا هجُب.ل٨ىه لم ًٟٗل قِئ  -

ا وألظلي خؿابه ملجاملت الٗمضة ْاهغٍ   ىت ٖلؤعاهى٪ ؤهه اؾخ٣ضم جل٪ الٟغ٢-

  ُ  ا.ؤها ٞٗل

 ألظلي.طاجه  لى بظ٫ ؤبي املجهىص  ىؤجمج، اخؿى  -

 و٢ض هجر.. في ٦ؿغ هظوعي.. هى ًإمل بكضة   هل جمؼح ًا ًىؾ٠؟-

 !ماطا؟-

 با٦ُت لً ًيؿاها ًىؾ٠ ما خُا ٢ا٫ هجُب: بلهجت  

ا مسهه   ٖضلم ؤ ؤن ؤمىث... ىؾإخمل مىٓغ جل٪ الغا٢هت في ٣ٖلي بل-

 مخدُىت الٟغنت للسغوط، ػالذ هىا٥ قهىة بضازلي جسخبئما  للغب...

ضاص الٟغنت اإلاىاؾبت، ًا  وؤها لؿذ ؤ٦ثر مً خُىان   والك٨غ ألبي إٖل
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، الً جسمً الؿبب ؤبض  ى، ٖابغة مً اإلاىاٖت ُٞما مطخ مغعث بد٣بت   ًىؾ٠...

٥ اإلاىٓغ الخ٣حر ل٨ً اللُلت ٧ل ما ٦ىذ ؤخخاط بلُه هى جل٪ الٟغنت وطا

  ...واخضة الخاٞه لض٣ُ٢ت  
 
  ٧ل ما اخخجذ بلُه هى ص٣ُ٢ت

 
  واخضة

 
 وإلاؿت

ان... ىباجـ وؤٖم جسُٟه اإلاالبـ... هظا ما ...ألهخهب ٧إي بهُمت   ٍغ ٣حر ٖو  ٞو

ان. ىباجـ وؤٖم ٍغ ٣حر ٖو  ٞو

ال  حكاء. ؼا٫ بىؾٗ٪ ازخُاع ماً ال ال جهىع ألامغ بخل٪ ال٣ؿىة ًا هجُب.-

 ْد ًُ 
َ
لبِذ آلان وإزباع ؤبُ٪ بلى اًم٨ى٪ الٗىصة  .واخضة   بؿ٣ُت   ؤخض   ىلم ٨ٖ

 ؤه٪ لً جىٟظ مسُِ الؼواط الظي بضؤه.

 ٧الٟدُذ جمخم: وبهىث   ا جُل٘ هجُب بلُه،٧املجىىن جمام  

 ؟ "بضؤهـ "ماطا حٗجي ب-

 ا ؤم ال.ؤٖٝغ بن ٧ان ظاص   ال ..٢ا٫. ل٣ض...-

 ماطا ٢ا٫؟-

ض. ي ؾى  م ًب٤َ ؤن ألامغ جم ؤلاجٟا١ ٖلُه ول-  جدضًض اإلاٖى

لت. ىا ٦مً آب للكٟاء بٗض خمهضؤ جمام   ؤناب هجُب جبلض عجُب.  ٍَى

 ظلـ ًىٓغ ؤمامه و٢ض احؿٗذ خض٢خاه وقٟخاه جسخلجان ٧إهه ٩ًلم هٟؿه!

م  - ذ  ي هى ال ًمل٪ ؾى  ا ًا هجُب،لً ججغظغ للمظبذ لختزوط مٚغ ال٨الم لحًر

 .هٟؿه

ض. -  ابلى لً ؤٖىص - صٖه ٣ًى٫ ما ًٍغ
 
 .لبِذ زاهُت

 ؤًً ؾخظهب؟ ٠ُ٦؟-

ُ  . الً ؤَمئن هىا٥ ؤبض  - تي ألظض  ا؟مً ًضعي ما ٢ض ًضبغه لي جال عبما ؤٖىص لٛٞغ

  بها امغؤة ؾىء  
 
ضي مٗه بالضًغ، ىا ٖلب٣ي زالزت ٖكغ ًىم   .مشال ؾإهخٓغ  مٖى

 وال ًجب ؤن ٌٗٝغ هى بظل٪.... هىا٥

ل٪ اإلابالٜ ُٞه إلاض- ؤال ٌؿخُُ٘ جسمحن  ض٥،جأمغ وال يبٌٛ الىٓغ ًٖ تهٍى

 م٩اه٪؟
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ؤه٪ لم ججضوي  ٢ْل  ولً جسبره ؤهذ، لم ؤزبره ًٖ صًغ ألاهبا نمىثُل. ال،-

.ِ٢ 

  ىؤظض ال٨ظب ٖل-
 
 ؾُجً مً ال٣ل٤ لى ازخُٟذ. ًا هجُب، الغظل صهاءة

 وؤها بداظت   ا...ًٖ هاظؿه ؤبض   ىلً ًخسل ٞاثضة مً مىاظهخه؟ هه الؤ ي ؤال جغ -

ض ؤن ؤٖٝغ  للهضوء، بن ٦ىذ ؾإنمض ؤم ال صون ؤن ؤيُ٘ َا٢تي ٧لها في ؤٍع

 الهغإ مٗه.

 هل ًيخاب٪ ق٪؟-

  ُ  ا ل٨ىه جماؾ٪ بمك٣ت  جهُاع مجضص  وق٪ الا ى٧ان ٖل ا،ضخ٪ هجُب با٦

 ا:هامؿ  

-  ٗ  هظا ٧ل ما باألمغ. ا،ْىيذ هٟسخي مىُ

- 
 
 ؤًُٞل  نٛحرة لخى٣ظ هٟؿ٪! زُُت  بلى في صٞعي  اؤهذ ال ججض ًٚايت بط

٣٪ آلان ٖلمهاخبخ٪ في   ؤبُ٪. ىالٗىصة لل٨ظب ٖل ىٍَغ

جب ؤن ؤبضؤ آلان.. ؾإؾحر وخضي- ل ٍو ٤ ٍَى ٖ   الٍُغ  ا ًا ًىؾ٠.وصا

 مٟاظئت: ا و٢ض احصر ب٣ىة  اهخهب ٢اثم  

٠ أل٢غب م٩ان   ىؾإججه بل. ًجب ؤن ؤ٦ٟغ ًٖ طهبي وؤ٢م٘ ظؿضي-  بجي ؾٍى

٤، ىللضًغ زم ؤؾحر في الصخغاء ما جب٣ مما  ؾأ٧ل وؤقغب ٣ِٞ مً الٍُغ

 ؾبُل الهض٢ت. ىؤ٢ابله ؤو آزظه ٖل

  هجُب...-
َ
 ج
َ
جدى٨غ بال٩امل  وال جُلب مجي ما ًٟى١ َا٢تي. ؤعظى٥ وال نَّ إ

٣ت.... الغظل لِـ لضًه ؾىا٥ ألبُ٪،  لِـ بخل٪ الٍُغ

هظا  ىىا ؤل٣ً مِ ؤجظ٦غ مَ  هل مً الهىاب ؤو ال٩افي ؤن وِٗل ألظل ؤخض؟-

ا ؤ٦ثر مجي ا ؤو ؤم  مً ؤخب ؤب  " سانتؤزبر٥ آلان بظابتي ال الؿاا٫ ًا ًىؾ٠؟

 ."ٞال ٌؿخد٣جي

. وظغوح   بها مً حؿلساث   ما مض ًضه لُهاٞده ل٨ُدك٠ ًىؾ٠ ألو٫ مغة  

لم ج٨ً  ا في ٢لت اؾخٗضاص هجُب للٗمل الكا١ في ألاعى!٧ان ألاب مد٣  
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ما٫  زل٘ هجُب ظبخه وقاله وؤُٖاهما لُىؾ٠،. لخ٣ا٫ ي هىا٥ ٧لماث ؤزغ 

  ا:خمخم  عؤؾه ٣ًبلها م ىٖل

  ا،هجُب مجضص   ي لً جغ -
ُ
 ّضِ بن ٢

 
ؾإ٧ىن ٢ض نغث  ي ؤزغ  ع لىا الل٣اء مغة

 "مُىا".

خخجاط بهضعه ٧ان هجُب ٢ض طاب في و٢بل ؤن ًضعي ًىؾ٠ ؾبب طل٪ الا 

 
 
م   ىعاح ًىٓغ للجبت والكا٫ ٖل ا بًاه.الٓالم جاع٧ ا ًضًه اللخحن جغججٟان ٚع

لبِذ زم ًى٨غ بلى اؿه ٠ُ٦ ٌٗىص بمالب؛ ٖىه وزاَغ ٧البر١ ًمغ بغؤؾه

 ،ؾاع ًجغظغ ٢ضمُه بش٣ل  ، اعجضاهابل  بدملها، وم٘ طل٪ ٞلم ٨ًخ٠ِ  عئٍخه؟!

ُ  . ٦خُٟه ىالجبت والكا٫ ٖل ًبلٜ مدُت ملىي  ىا خت٨ٞغ ؤن ٌؿخمغ ماق

ٗىص   ول٨ً... ل٣اهغة في ٢ُاع الشامىت،بلى اَو

ٟاظإ بالٓالم،. لم ٨ًً له زُاع باألمغ اهذ هىا٥ ٧ ٞخذ باب البِذ لُضزل ٍو

و٢ض و٠٢ بها اإلا٣ضؽ ٧إهما ًغا٢ب  هاٞظة مٟخىخت ًدؿغب مجها يىء ال٣مغ

،٤  ،ال٣اصم بلهٟت   ي بزغ نىث زُىاث ًىؾ٠ اؾخضاع الغظل لحر  ىٖل الٍُغ

  ىناٞذ ُٖيُه ٧ان مالبـ ولضه اإلاٗل٣ت ٖل وؤو٫ ما
 
  :هامت ًىؾ٠ لحهخ٠ آمال

 هجُب!-

  اؤن ٩ًىن هجُب   ىو٠٢ ًىؾ٠ و٢ض جمج
 
ذ الغظل. ى لض٢اث٤   ولٞٗال ٧اص  لحًر

 
 
ا٢ترب مىه  ظبهخه. ىٖل الخىجغ ًظهب بهىابه وج٩ازٟذ خباث الٗغ١ باعصة

ض ٢ضعتهما ٖل ٖبض اإلاؿُذ ببِء   ٗ   الغئٍت ىو٢ض احؿٗذ ُٖىاه ٧إهه ًٍؼ ا مخى٢

 ا:همـ مجضص   .الٟجُٗت

 مً ؤًً ظئذ بمالبؿه؟ ؤًً طهب هجُب؟ ًىؾ٠... هجُب؟-

جلٗشم  ؟ؤلِـ الجىىن عخمت ه بىظه الغظل،ًىؾ٠ ُٖجي ؤهىف ؤمام يعؤ

 وهى ًدٟغ لىٟؿه مسغظ  
 
 :ا ٢اثال

 ا.ٚغب   وظضتها زل٠ شجغة الجمحز هىا٥...-
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ىؾ٠ مجزو   ىا بهضع البِذ ختْل اإلا٣ضؽ ظالؿ   ً   الٟجغ ٍو ب  بغ٦ ٢ٍغ

ً   ىوم٘ بىاصع الىىع ألاول و٦الهما نامذ. ا بباوي، ؤزبره جهٌ اإلا٣ضؽ مىاص

 ،ٌؿاٖضوه في البدض ًٖ ابىه ىمغوع ببُىث بزىجه ختؤن ٖلحهما الظهاب لل

 :٣ا٫ ًىؾ٠ٞ

 ؾأحي م٨ٗما.-

ٗ  عص اإلا٣ضؽ خاؾم    :اا ٢اَ

ُ   ىهىا خت ىؾدب٣، ال- خُجها ًم٨ى٪ ؤن جغؾل  ا بطا ٖاص.ال ٩ًىن البِذ زال

جخدغ٥ مً  ال ؤخض الٗاملحن باألعى لبِذ بسخ٤ شخاجت لُسبر مً هىا٥،

ض الترهب؟ؤلم ًسبر٥ ؤبض   .ًإحي هى ؤو وٗىص هدً ىهىا خت  ؟بإي صًغ   ا ؤًً ًٍغ

ذ التي ال ًجغئ بٗضها ٖل  الؿٟؿُت، بهىث   ىظاءث لخٓت ال٨ظب الهٍغ

 ا:مخدكغط مً الؿ٩ىث َىا٫ اللُل ؤظاب مسخهغ  

 ال.-

 
 
 ٚاصع م٘ زاصمه جاع٧

 
يم ٖلُه ٖباءة  ا في اخخ٣اعه لىٟؿه،ا ًىؾ٠ مخسبُ

لم ٌكٗغ بمغوع الى٢ذ ولم  هجُب و٢ض حؿللذ بلُه بغوصة عخُل اللُل.

الباب. هل ٖاص هجُب ؤم  ىٌؿخُ٘ جدضًض الؿاٖت التي ؾم٘ ٞحها الض٢اث ٖل

الباب ًٟخده لُجض  ىجهٌ بل ؤن هظا ٖلي مهُٟي ٌٗغى ٖلُه الغخُل؟

 ؤمامه هُالهت!

غخت ؾىصاء ٖل و٢ٟذ ؤمامه بغصاء   عؤؾها ال جسٟي  ىؤؾىص ًالمـ ألاعى َو

قضًضة الصخىب ؤم ٧ان هظا جإزحر الؿىاص  هل ٧اهذ. ؾىاص قٗغها اإلايؿض٫

ا ٧إنم وؾا٦ى   ا  ٦مكلى٫  الظي الخدٟذ به؟ و٠٢ ًىٓغ بلحها ٧اإلاٗخىه،ظامض  

 
 
ت  ،ٖحن  بلى  بجملخه وؤزغؽ، مخدىال اثٟه الخٍُى  لىٓغ! بلى او٧ل ْو

ً   قه٣ذ ال في اؾخٗاصة ظإقها، ى٧اهذ هي ألاول  ا ٢بل ؤن ج٣ى٫ بهىث  بعاص

 مؿمٕى بال٩اص:

 !ًىؾ٠-
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  ٗ ٧إهه ًسبرها ؤن ٖلحها ؤن ج٣غع بن ٧اهذ  ا زُىة،جؼخؼح مً م٩اهه متراظ

ض الضزى٫ بىٟؿها  وبِىما ًسبر هٟؿه ؤهه ًسٝغ ال صزلذ وؤٚل٣ذ الباب.. جٍغ

 مدالت وؤمام وظهه اإلاظهى٫ ج٩لمذ:

٦ىذ ج٠٣ م٘ الغظل مال٪  مً هاٞظة بِذ الٗمضة... .ل٣ض عؤًخ٪ باألمـ..-

ٗذ ُٖيُ٪  ؤلم جغوي؟ ُذ شخاجت، ؤلِـ ٦ظل٪؟ٖبض اإلاؿ هظا البِذ... ل٣ض ٞع

ل ذ ؤوي هىا٥ ؤهٓغ بلُ٪. ىأٖل وق٪ مىاصاج٪  ى٦ىذ ٖل هدىي ٧إه٪ ٖٞغ

اصعث.  ٖىضما اؾخضعث ٚو

  ُ ٖ   ا ببِء  هؼ عؤؾه هاٞ ُ  و٢ض باث ٢لبه آلان ٌٗٝؼ ب٣ًا ٣ ا وؤهٟاؾه ا ؤٍٞغ

ت بىيىح   ل .مؿمٖى ذ طل٪ الخى١ ال يعؤ هىا٥؟! ى٠ُ٦ ٖمي ٖجها باأٖل هٍغ

  في ُٖىحها ٩ًاص ًمخض لُلمؿه،
 
 لُى٢ٔ هٟؿه هظه اإلاغة، ي ؤزغ  هؼ عؤؾه مغة

ـ    الهض ه٤ُ: بهم

 هُالهت!-

 
َ
ا ا ٖم٣ُ  هٟؿ   قٟغة الىظىص، ؤزظْث  ىؤُٖ ٧لمت الؿغ، بى٣ُه اؾمها لٟٔ

ٞحها حٗاه٤ ٧ل  ب٩ل ما، ال٣ٟؼ في البدغ زم اعجمذ ٖلُه حٗاه٣ه ى٧اإلاىق٪ ٖل

ل ما حؿخُُ٘ الىنى٫ بلُه، هغه  ىًضاها في قٗغه وزل٠ ٖى٣ه ٖو ٦خُٟه ْو

ضًه،  ى٢ضماها صاؾخا ٖل ىخت نضعه، ىوظهه ونضعها ٖل ىوظهها ٖل ٍو

  ٧اهذ حكه٤ بإهحن  . ٧إهما جيخ٣مان ٢ضمُه في اهدكاء  
 
ظلضه وقٗغه  مخيك٣ت

ذ في ج٣بُله بٗم٤   زم ُٖيُه وظبهخه وزضه  طهُه وع٢بخه،بإبضؤث . ٖىضما قٖغ

ضًه زم ًضًه وط٢ىه وقٟخُه وؤهٟه لم جخى٠٢ ٖىض .  عقٟاث، عقٟاث. ٍو

  ٘  ٧ل اإلاىاي٘ ى٧اهذ جىػٕ إلاؿاتها ٧البر٧اث ٖل ؤ٦ثر مً ٚحره، مىي

ٗ  . بالدؿاوي  هه٠ ؾ٨غان وهه٠  ا بالدؿاوي،وعص هى البر٧اث ظمُ

ٗها  ي وفي طع  هه٠ بكغي وهه٠ بله. مجىىن، ها ٞع لم ًضع٥ بم٩ان بلٚى

 . اؤبض   اً ٌٗاه٤ ؤخض  بلُه ًٖ ألاعى لُٗاه٣ها ٦ما لم ول
 
  ؤَل٤ آهت

 
لت  ٍَى

٧ان ٌؿترص  زغظذ ب٩ل ألاوظإ مً ظؿضه وعن نضاها في اإلاجز٫ الهامذ،
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ٗىص  نضعه، ىيلٗه الًاج٘ بل ٧اهذ الُغخت  لٟغصوؽ اإلا٣ٟىص.بلى اَو

ا مً ا ها٢ه  عى لخ٨ك٠ ظاهب  بلى ألا عؤؾها ٢ض ؾ٣ُذ  ىاإلايؿضلت ٖل

ٟ  ، قٗغها ً ٢هه با ا٧إن هىا٥ مهٟ ال  ٣ِٞ. واخض   لسُإ مً ظاهب  ؤٖع

  ً ٕ   ا وي٘ ًضه مىي٘ السهلت الىا٢هت بدؼن  بعاص  .واعجُا

 مً ٞٗل هظا؟-

  ؤها!-
 
وإلاا ٞكلذ في  لسُبتي، اا مخ٣ضم  شسه   ي ؤن ؤع  ىٖل ٧اهذ ؤمي مهممت

ل٨جها  مدلى٢ت، بزىائها ًٖ عؤحها هضصتها بإوي ؾإ٢و قٗغي وؤزغط له بغؤؽ  

 لم جهض١ ؤوي ظاصة بال بٗض بم
 
هجمذ   في ٢هه.ؿا٧ي باإلا٣و وقغوعي ٞٗال

  ٖليّ 
 
ت بًاه وهي حؿبجي وجلٗىجي، ل٨ً بٗض اؾدُٗابها ال٩امل للغؾالت  مىتٖز

 وؾ٣ٍى جل٪ السهلت لؤلعى.

 ا:مخمخم   ؾب٘ ٢بالث   ٢بل ظبهتها بدىان  

  آؾ٠... آؾ٠...-
 
  لً ؤجغ٦٪ لخٓت

 
  واخضة

 
ت ا.  ٖحن ؤو َٞغ ال  هُالهت،ؤبض 

 ا...ق٨غ   ا...ق٨غ   لي، ما ػلِذ  ؤنض١ ؤهِ٪ 

مخىان الهاثل ل٨ً الا ، هي ؤم هللا ؤم ال٣ضع ا،لم ٌٗٝغ مً ٧ان ٌك٨غ جدضًض  

!ا صوم  ٌؿحر مصخىب    الثمت متهمت ومؿخدُت م٘ طل٪ ؾإلخه: بلهجت   ا بالسٝى

 لغئٍتي؟ ٠ُ٦ لم جإِث -

 ً الوهى 
 
مكاٝع  ىجُل٘ بلحها و٢لبه ٖل ،مً صواعه الكهي ٤ًٟلم  ،اؼا٫ الهش

 ؤزظ ؤنابٗها ٣ًبلها ٧إهما ًمىذ قٟخُه الى٤ُ. ان،الظوب

 في ال٩لُت.... ...ولم ؤظض٥ِ  ظئخِ٪  ل٨جي ؤجِذ...-

 
 
 :ٖاظلخه م٣اَٗت

هل حٗٝغ ما مغعث  ؟يء  إلااطا لم جٟٗل ؤي شخ لبِذ ٞدؿب؟بلى ا إلااطا لم جإِث -

  ولُلت   به في ٧ل ًىم  
ُ
لى حٗٝغ إلاا هىذ ٖلُ٪ وإلاا جإزغث ٖجي  ظث مجي؟ِز مىظ ؤ

 هظا.٧ل 

t.me/qurssan



345 
 

  ٖ ٧ل هظا . زضحها صون ؤن ج٨ترر لها ىا ؾ٣ُذ ٖلمض ؤنابٗه ًمسر صمى

٧لها ؤزلجذ ٢لبه  ٞتراياث واملخا٦ماث،اللىم اللظًظ والب٩اء الؿُٗض والا 

 ا:صون ؤن ًتر٦ها ٢ا٫ مهاعخ  . ٦هضاًا نٛحرة بياُٞت

 هظا ما خضر. ل٣ض ٢ابلذ ٧امل.-

  احؿٗذ ُٖىاها في ظؼٕ  
 
مت  :وهخٟذ مٚغ

هل  و٠ُ٦ ًمىٗ٪ هظا ٖجي؟ بالُب٘ لم ٨ًً لُسبروي. بالُب٘... ...ل٨ىه لم -

 ٌؿلبجي مى٪؟ ى٧ان ٧امل هى مً مىد٪ بًاي خت

 جٟٗلحن ببِذ الٗمضة؟ هىا وماطا ٦ىِذ  ٠ُ٦ ؤجِِذ  اٟٚغي لي ي٠ٗ بًماوي...-

ؤعصث ؤن  ٖىضما طهبذ لغئٍت مغاص في ٧لُت الخ٣ى١، يء  بضؤ ٧ل شخ ا...خؿى  -

 مً اٖخ٣ال٪ ل٨ى٪ لم جٓهغ، ٢٘ زغوظ٪ بٗض ؾىت  ٦ىذ ؤجى . ؤؾإله ٖى٪

َلبذ مىه  لهُٗض،بلى اؤزبروي ؤه٪ زغظذ وؤه٪ ؾاٞغث  لظل٪ ٢هضجه،

ضوي بالخهى٫ ٖلُه مً  الٗىىان ل٩ي ؤ٦خب ل٪ ل٨ىه لم ٨ًً بدىطجه، ٖو

 اآزغ ل٪  نض٤ً  
 
لب مجي الٗىصة لغئٍخه مغة في الُىم  ي ؤزغ  ؾمه وؿُم َو

ىضما ٖضث له ٧ان ، الخالي  مًُغب  ٖو
 
ب  . ا ومخعجال ٖ  ؾخجض هظا ٍٚغ  ا ما...ا هى

 ا ما ٦ىذ ؤ٢غب لٛاهضي في جًُٟل اإلا٣اومت الؿلبُت،ًجب ؤن جٟهم ؤوي صاثم  

بُت في ؾبُل م٣اومت الا لم ؤئمً ؤبض   ل٨ً  ..ؾخٗماع.ا بخضبحر ألاوكُت الخسٍغ

شسصخي بُجي وبحن ؤلاهجلحز  ا بك٩ل  نغث ؤهذ مىظىص   ر بٗضما...هظا حٛحَّ 

  ٗ عبما هى الٗغ١ الهُٗضي ٦ما  ؤنبذ ألامغ ؤ٢غب ما ٩ًىن للشإع، ا،ظمُ

ًُ  زالنت ألامغ...، ٣ًا٫ مىظ  في ؤي و٢ذ   ٌ ٖليّ بَ ٣ْ ل٣ض خظعوي مً ؤهجي ٢ض 

 وظحزة. ا لٟترة  جل٪ الؿاٖت وؤهه مً ألاًٞل لي ؤن ؤزخٟي جمام  

 ماطا؟ ما...-

ً ج ىال٣بٌ ٖل؛ ٢ا٫ بهه بظغاء اختراػي مٗخاص- دذ ٧اٞت ٧ل اإلاىًٍى

 ،لًمان ؾهىلت جإمحن اإلااجمغ الظي ؾ٣ُام بال٣اهغة بٗض قهغ   الخىُٓماث،

ٝ   ،ألا٢ل مً الًُٝى الغثِؿُحن ىؾ٩ُىن حكغقل وعوػٞلذ ٖل  وهظا ٧ا
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 ىال ؤٖٝغ مً ؤًً اؾخ٣ . ي ًيكِ البىلِـ الؿُاسخي للضعظت ال٣هى  ىخت

ٗ  ايُغعث َ .في آن  واخضا ا و٢ل٣  مغاص مٗلىماجه ل٨ىه ٧ان واز٣   إل ؤبي ب ا إَل

ًُ  ىالخ٣ُ٣ت الساُٞت ٖىه خت ىٖل  ال 
 
.  ًٖ ابيخهٟاظإ بمً ًُغ١ بابه ؾاثال

. ٧اص ؤبي اإلاؿ٨حن  ٞما ٧ان مً ٧امل بال ؤن ا٢ترح ؤن ؤؾاٞغ ٖىض ٖمي بإؾٍُى

 ي ولم ًجض في الجهاًت ؾى  عؤؾه، ىًمىث مً نضمت اإلاٟاظأث اإلاجهالت ٖل

 ب٣ُت مً بالبِذ في الى٢ذ هٟؿه. الدؿلُم بمى٣ُُت ال٨ٟغة لخماًتي وخماًت

 هىا؟! وؤن ٖمِ٪  مً ال٣اهغة بمٟغص٥؟ ظئِذ  هل ج٣ىلحن ؤهِ٪ -

 ٖمي ٞجاء معي. ينمم ٧امل ؤن ًىصٖجي بىٟؿه لض-

-  ً  ا هىا؟٧امل ؤً

ىا ؤهه بٟغح ٖمضة ملىي، لم هجض ٖمي ببِخه...- ٗ   ؾإلىا ٞٗٞغ ًِ َب طل٪  ا لم ٌٗ

ؤهه حؿبب في ظمٗىا للمغة الشاهُت  ي جغ ؤال  .يء  لي ٧ل شخ ىا ل٩امل ل٨ىه ٖجقِئ  

؟   صون ؤن ٌٗٝغ
 
وجًغع  ،٢ىابلى ًهل  تى اؾخئىاٝ الؿٟغ خل٣ض ٧ان مخعجال

ل٨جي ؤ٢ىٗخه ؤن ٌؿاٞغ وؤال ًًُ٘ و٢خه  ٖمي، ىمً الغخُل ٢بل ؤن ٌؿلم ٖل

 ال ًٌٛب... ىَمإهخه ؤوي ؾإبغع مى٢ٟه لٗمي خت بٗض ؤن اَمإن لىنىلي،

مً ؤخض السٟغاء ببِذ ٖمي جىنُلي خُض ٞغح  َلبذى... ؤن ٚاصع خت وما

  هٓغ الغظل إلاالبسخي بضهكت   الٗمضة...
 
  بن ٦ىذ ؾإع٦ب الخماع ه٨ظا!ؾاثال

 لظل٪ ؤُُٖذ هٟسخي الخ٤ في اؾخٗاعة هظه اإلاالبـ مً حجغة ػوظت ٖمي...

 ؤجِذ. ...وع٦بذ الخماع و

 ؟وخض٥ِ  آلان و٠ُ٦ زغظِذ  ىهىا٥ خت ٠ُ٦ ب٣ُِذ  ول٨ً...-

ىغي بِذ الٗمضة َلبذ جىنُلي إلاىي٘ اليؿاء خُض الٗغوؽ بمجغص بل-

 
 
ىضها وظضث ػوظت ٖمي اإلاظهىلت لٓهىعي اإلاٟاجئ بمٟغصي، ...مباقغة  ٖو

  ، و٢امذ هي بخ٣ضًمي للٗغوؽ وب٣ُت اليؿاء
 
٣ها بغهت ، جى٢ٟذ لخبخل٘ ٍع

  ىاهخهٞ
 
الخض٣ًت ؤقاهض السُى٫  ىبىاٞظة الدجغة اإلاُلت ٖل بي ألامغ وا٢ٟت

اث، الغا٢هت  ٖىضها عؤًخ٪... م٘ ؤزٍغ
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  اهٟٗاالتها، ىبضؤ ٨ٞها ًغحٗل وهي جداو٫ الؿُُغة ٖل
 
غث مؿخُغصة  :ٞػ

  ؾإلُذ - 
 
  ٞخاة

 
  نٛحرة

 
٪ ٞىٟذ عئٍخ٪ مً ٢بل،ؤوال ل٨جها   بن ٧اهذ حٗٞغ

ذ اإلا٣ضؽ ٖبض اإلاؿُذ الىا٠٢ مٗ٪ والظي ع٦بذ مٗه الٗغبت بٗضها  ٖٞغ

ِذ بالخٟهُل صون ؤن ؤٖٝغ َلبذ مجها ؤن جه٠ لي مىي٘ الب .بلخٓاث  

ا ؤصع٦ذ ؤن اليؿاء ال٣اصماث مً زاعط ملىي الخ٣   ٠ُ٦ ؾإُٞض مً طل٪،

  ٗ   الجهاع الخالي... ىا ببِذ الٗمضة ختؾِبتن ظمُ
 
وظمُٗهً  اهخٓغث مؿد٣ُٓت

اصعث بهضوء   اجبِىذ بهُه   ىهاثماث خت  مً الىىع ؤؾخُُ٘ الؿحر ُٞه ٚو

 
 
 ظئذ. ..و. الىن٠ املخٟىع بغؤسخي... مخدبٗت

 
 
 هٓغ لها مإزىط

 
  اللخا١ بها ومخهىع  ا و٢ض لهض ٣ٖله مداوال

 
 ا بًاها ؾاثغة

٧ان ًإل٠ شجاٖتها  مجهى٫ لخهل بلُه! وخضها في الٟجغ اإلاىخل ببلض  

ضم تهُبها للبىح بالجضًض والساعط ًٖ الؿُا١، ل٨ً ما ججابهه به  ألاصبُت ٖو

٘ ٧ل شخ ض جمام   ىبل يء  آلان مً جَُى ٧ان  للىخاثج ون اٖخباع  ا صخُض و٦ما جٍغ

ٗ  ، امغهب    ا.ا ومغهب  عاج

ض قِئ   جىٓغ لي ه٨ظا... ال- ض٥؟ ا...هل ظغبذ ؤن جٍغ  ٦ما ؤٍع

  ٢الذ ال٩لمخحن ألازحرجحن بهىث  
 
 ىٖل ي٠ُٗ زاٞذ ٧إهما ؤجذ ٞجإة

ٗ   عنُضها مً الجغؤة والهغاخت! نضعه ولؿان  ىا ًضه ٖلؤٚمٌ ُٖيُه واي

 خاله ٣ًى٫:

-  ٣  ي!ا بٞع

 !ًىؾ٠-

ت    ا:مجُب   ٞخذ ُٖيُه بؿٖغ

 وٗم.-

 
 
ٗ   ولِـ لضحها ما جى٣ُه... ل٨جها بضث جائهت ا بط همؿذ ايُغب ٣ٖله و٢لبه م

 ا:مجضص  

 ًىؾ٠!-
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بلى ا ًدبسغ مخهاٖض   ال ىخت ال ًجً، ىخت ال ًمىث، ى٧ان ًًمها آلان خت

 ا
 
ا وال مؿخٗض   ألاعى ىا ٖللم ٌٗض ٚايب  ٞ ا ألاعى،لؿماء الؿابٗت جاع٧

 ا.إلاٛاصعته

اا قٓاًا ؤلاصعا٥ واإلاى٤ُ هٓغا لبًٗهما و٢ض خحن إلالما ؤزحر   في  قٖغ

 الخ٨ٟحر:

 ماطا هٟٗل آلان؟-

٤ ٖىصجه؟ هل ؾُمغ ٧امل بِ٪  ...ؾ٨ُدكٟىن ازخٟاثِ٪ - إلااطا . ل٨ً .. في ٍَغ

 ٢ىا؟ ىطهب بل

ض ؤن ًغ - د٣ًُ بىٟؿه مً مهضا٢ُت ما جضُٖه الخ٩ىمت مً ج٣ه٣غ  ي ًٍغ ٍو

ا هىا٥ا ًىا الا ٣ٞض ؛ إلاالٍع ُاهُحن ٞع باء البًر ؾخٗاهت بالسبراء وألَا

م ج٨غاع الٗغى باإلاؿاٖضة، و٢الىا ٨ُحن ٚع وم٘  في زبراثىا ال٨ٟاًت، بن وألامٍغ

ضاص الطخاًا، بال٨ٗـ هىا٥ حٗخُم  طل٪ ٞلِـ هىا٥ خهغ خ٣ُ٣ي أٖل

حها غ  ٧امل ٧إن الىباء ؾغ خغبي، بِىما ألاعى الؼعاُٖت زلذ مً ػاٖع وج٣اٍع

٣ت مجلـ الىىا ب مخًاعبت. لى ؤن وخضاث الخمُاث جضاع هىا٥ بىٟـ الٍُغ

ٞالىدُجت ال ًم٨ً ؤن  الجامعي، وهظا جٟائ٫ بالٜ، ىضاع بها اإلاؿدكًٟالتي 

 ا.ج٩ىن زحر  

ًب   ل٣ض جدضر ٖجها بمغاعة   وٗم،-  .ٚو

والخٗلُم الُبي  ى٧امل ٣ًىم آلان بترظمت وكغة جٟطر ٧ل ه٣اثو اإلاؿدكٟ-

ب في بي ُٞه.  اٞت خمُاث ٢ىا وؤؾىان ل٨خاب اإلاؿدكُٟاث ألاؾىص.عبما ًٚغ

 ج٣ىلحن ًترظمها؟-

بِب بهجلحزي ٌٗمل بالجامٗت،ؤظل،  - ص٦خىع  ألن مً ٦خبها ؤؾخاط َو

ه ٖل ىخت ٢ضم اؾخ٣الخه مىظ قهىع   ؤلبىعث،  ىًخم٨ً مً ٖغى ما ٌٗٞغ

ىام   الغؤي الٗام بغاهُم  بفي مداوالث م٘ ص٦خىع ٖلي  بٗض ؤن بذ نىجه أٖل

 .ي اؽ للخُٛحر صون ظضو دَّ ض ال٩لُت وخ٩ىمت الىَّ ٖمُ
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 ىبغاهُم باقا ٖلبوماطا ٧ان عص  بهجلحزي مهمىم بةنالح الُب في مهغ!-

 طل٪ الىضاء؟

- 
 
حن ٖامت ت ججاه اإلاهٍغ   اتهمه بالٗىهٍغ

 
 !واإلاؿلمحن زانت

  ٔ  :ضخ٪ ًىؾ٠ ٧البا٧ي و٢ا٫ بُٛ

 ؿاُٖه وحججه؟جإًُض م ىمً ؾُجغئ بٗضها ٖل! مب٨م مٟدم له مً عص   ًا-

ؤن ألاظاهب هم  ؤلِـ هظا عؤي الجاهب ألا٦بر مً ٖامت الكٗب؟ وم٘ طل٪،

 ؾبب ٧ل البالًا والكغوع؟

خخجاط وق٪ الا  ىو٧اهذ ٖل بضا ٖلحها الخ٨ٟحر الٗم٤ُ و٢ض ٣ٖضث خاظبحها،

 
 
 :ٖىضما ؤعصٝ ٢اثال

العجب ؤهه ًدخ٣غ بل٣اء الكٗغ ! في اإلاباصعة ٖىض ٧امل لها مً َٟغة   ًا- 

هٟؿه مً مٗاصاة الخ٩ىمت في ْل ألاخ٩ام  ىٖل ىؤال ًسصخ! لغوماوسخي آلانا

ُت؟  الٗٞغ

ؼة خماًت الىٟـ. ًبضو ؤن ٧لُىا ٌٗاوي مً ه٣و  -  ما٢ذ في ٍٚغ

ؤال جسكحن مٗاهضة  ؟ا لِ٪ لؿذ م٣ضع   ؤخضهم ؤوي... ؤلم ًسبر٥ِ  هُالهت...-

 بعاصة هللا؟

ؤها ؤٚحر عؤًه  ض هللا...ؤها ال ؤٖاه ؤم ؤهه آعام؟! هل ؤزبر٥ ٧امل بظل٪؟-

 ٞدؿب.

ب مً زظالجها.آلان باث مترصص    ا بحن الشجل مً ه٩ىنه الٗابغ والٖغ

 ههحر مخجاوؿحن. ىؾإٚحر مالبسخي خت، اهخٓغي هىا-

ت هجُب زل٘ بضلخه التي ٧ان ًلبؿها ؤؾٟل الجبت واعجض  اظلباب   يفي ٚٞغ

خ٣ُبخه وزغط  خمل. ٦خُٟه ىٖل هٟؿحهما الجبت والكا٫بعماصي اللىن ؤ٣ٖبه 

 
 
 :لها ٢اثال

 آلان؟ ما عؤًِ٪ -

 
 
 :٢الذ بدىان   باؾمت
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 !اهخْٓغ  بٗض مُل. ىقٗغ٥ ٣ِٞ ؾُلٟذ ألاهٓاع جدذ الكمـ مً ٖل-

 اجسُخه وصزلذ 
 
ت مٟدكت وظضث َغبىف هجُب  ىخت بًاها باظتهاص   لٛٞغ

ا٢ُت،   َو
 
 بًاه: خملتهما بُضحها مسحرة

 ؤحهما جًٟل؟-

 الُغبىف مً ٢بل ولم ً ظغبُذ -
 
ال ؾإظغب  عؤسخي، ى ٖلدب الب٣اء ٍَى

 الُا٢ُت.

 
 
 ىمسخذ ٖل لها عؤؾه، ىجلبؿه الُا٢ُت ٞإخج ىًضها خت ج٣ضمذ مىه عاٞٗت

 
 
٤   ت بًاه بخمهل   مغجب  قٗغه ؤوال  .زم ويٗذ الُا٢ُت بٞغ

ا مً ألعص ظؼء   ا ٖىض خؿً ْىِ٪ ؾإخاو٫ ؤن ؤ٧ىن صاثم   ا ًا مىالحي...ق٨غ  -

لت.  بوٗاماج٪ الجٍؼ

؟- هىا ؤن هللا البض و٢ض ًٖضوي  ىىذ ؤ٨ٞغ وؤها عا٦بت مً بِذ ٖمي بل٦ ؤحٗٝغ

 ب ىخت هظه الهىعة... ىِٞؿغ لي الىنى٫ بلُ٪ ٖل
 
 وي َلبذ مىه بقاعة

مئن ت  ط٦ىا وؿحر بمدا !هٟؿها الؿاٖت وظاءججي ؤلاقاعة في، بياُٞت أَل  اة جٖغ

لت جبضو بال جهاًت  ا،ًٖ َىله ،الظي ٧ان ٣ًىص الخماع م،ٞؿإلذ ٖال  ٍَى

يخهي في  "ًاااه... ٢ا٫ لي ؤحٗٝغ بما ؤظابجي؟ بدغ ًىؾ٠ ًبضؤ في ؤؾٍُى ٍو

 الُٟىم".

مؿمٗهما صوي  ىبل ىٞمً بُٗض جغام بدؿامت التي ػاهذ وظهحهما،لم جُل الا 

ؾإلخه  امخضاص البهغ. ى٧إهه ًإحي مً الجبا٫ البُٗضة اإلاغثُت ٖل بَال١ هاع،

 :ب٣ل٤  

 ما هظا؟-

 ا:مكضوص  ؤظابها وهى ًىٓغ للباب 

 !مىظ ؾاٖاث   ىل٨ً الٟغح اهخه، ٧اهىا ًُل٣ىن الىاع في الٟغح ٦ٗاصتهم-

 ، ماػخخه  ،ولِـ لُلت واخضة ًا ابً البىضع ألاٞغاح في الهُٗض جمخض ألًام  -

 ل٨ً ؤٖتٝر ؤن بَال١ الىاع ٩ًىن في اللُل ٣ِٞ.
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 ًم٨ً ؤن ًُل٤ ؤهل هجُب الىاع وهم ًبدشىن ٖىه! وال-

؟ ً ناخب٪؟إلااطا ًبدشىن ٖ-   هل هى هاعب ؤم مسُٝى

ض الترهب...- بت ؤبُه. بل ًٍغ  يض ٚع

ض مً الخدضي للخُاة. ...اهظه ؤٖٓم ٞىاثض ألاهل ؤخُاه  -  بياٞت اإلاٍؼ

حن مً هى مغقض هجُب الغوحي؟ جخدضزحن مشل مغاص،- ؤبىها مُىا  هل حٗٞغ

 ؤو هظا ما ٌٗخ٣ضه. البرامىسخي...

 ؤلهظا ٖاص لُترهب هىا؟-

 ؟!ماطا حٗىحن-

ؤزبروي ٧امل وهدً في ال٣ُاع ؤن ؤبىها مُىا جم ازخُاعه لغثاؾت صًغ ألاهبا -

.  .ًٟترى ؤن ًإحي الؾخالم مىهبه زال٫ ؤًام   نمىثُل اإلاٗتٝر

 جابٗذ 
 
 :ٖما ؤزاعجه ُٞه مً ػلؼلت   ٚاٞلت

اعجه هىا٥ بٗض ٖىصجه مً ٢ىا- بلى هُا وٗىص ، ًىؾ٠ .وعبما ًظهب بىٟؿه لٍؼ

 !ل٣اهغةا

٤ الترابي مدا ىوؤمؿ٪ بُضها لِؿحرا ٖل ظلب خ٣ُبخه ؤال ًجىدا  ولحنالٍُغ

وؤنىاث الٟالخحن الظًً  ؤزُلتملر وؾم٘  مىه للخ٣ى٫ التي جد٠ بهما.

خخ٩ا٥ بهم صون ؤن الا  ىخاو٫ ؤن ًخداشخ زغظىا ًخلمؿىن ؾبب بَال١ الىاع.

٤   ،ًًل الٍُغ
 
ٗ  ٞؿل٪ مض٢ ُ  ا ٞع

ُ
ؾاعا و٢ض  جم٘ بٗض،ا في خ٣ل طعة لم ج

ؿاعهما ٦ؿىع   اعجٟٗذ  طهبي مؼصوط. الُٗضان ًٖ ًمُجهما َو

لى ؤعؾل ٖمي له . ًخاح لىا ًجب ؤن ؤجهل بإبي مً ؤو٫ جلُٟىن   ًىؾ٠...-

 
 
 ا ًسبره بازخٟاجي ٢بل ونىلىا ؾُجً مً ال٣ل٤.جلٛغاٞ

  ً لم ًسُغ له ٢بل هظه اللخٓت  ا،آلان ؾ٩ُىن ٖلُه مىاظهت ٧امل وؤبحها ؤً

ماطا ؾ٩ُىن عؤًه خُجها؟ . ؤزبر والضه بؼلخهؤن ًدؿاء٫ بن ٧ان ٧امل ٢ض 

ً ؾاب٤، ؾُٟاهىؽ بُه...ب ضٍع الب َب مى٣ُ٘، ؤها مضمً بجًز ل٨جي ؤوص  َو
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ا ناع آلان عثِؿ   ،اوؿِذ ؤن ؤط٦غ٥ بإن هىا٥ عاهب  . آه.. عجباٍ بابيخ٪،الا 

  ،لضًغ  
 
ت. ،مً اهخٓاعي  خظعها نغاخت  ل٨ً هظه ٧لها جٟانُل زاهٍى

 اػصخمذ عؤؾه بالُغ١ ا
ُ
غة التي ٦ وؾم٘ ؤخضهم ًهُذ  ب ٖلُه ؾلى٦ها،خِ لٖى

  ً ٣ُه:مىاص  ا ٞع

٢ذ مىاشخي خٓاثغ قُش البلض غِ ل٣ض ُؾ  مىاقُ٪ ؾلُمت؟! ٖبض الٗا٫-

 ل٣ض بلٛىا بها الجبل. والٗمضة بِىما السٟغاء ملتهحن بالٟغح...

- 
 
 لم حٗض هىا٥ ٞاثضة. ؟اإلااطا ًُل٣ىن الىاع بط

ِْ  ىاإلاإمىع ٖلًهل اإلاضص مً اإلاغ٦ؼ، ؤ٢ؿم  ىخت- ل٠ بهُمت وؤن ؤال ٣ًٟض 

 
 
 ؾخ٩ىن مٗغ٦ت . ،ٌُٗضها ؾلُمت

  ا:٢ا٫ ًىؾ٠ مته٨م  

 هل خضزِ٪ ، هُالهت يء ًاالتي ال ًدضر بها شخ ةالبلض ىل٣ض خلذ بغ٦تي ٖل-

 ٖجي في الٗام اإلاىهغم؟  والض٥ِ 

                    عصث بازخهاع:

 ال.-

 
 
ـــــا جى٢ـــــــ٠ ٞجـــــــإة ـــــخضاع لُىاظههــ ـــي مؿد. واؾــ ــ ـــم هــ ــ ـــت ٦ــ ــ ـــه ب٩لُتها،مُمئىــ ــ ــــلمت لــ ؿـــ

ً  ! ومؿخ٨ُىت ل٣ُُجها به  ا!                     ٦م هظا مٗظب ومغضخي ؤً

ـــ هُالهـــــت... لـــــً ٩ًـــــىن فـــــي نـــــالخىا ؤن جسخٟـــــي معـــــي مـــــً بِـــــذ ٖمـــــِ٪ - هـــــظه  ىٖلــ

ــــ بمٟــــغص٥ِ  وظــــىص٥ِ  والـــض٥ِ  الهـــىعة، ؾــــُٗخبر ٗ  معـــي مهُى  ا لــــه ا ل٨غامخـــه وويــــ

 ًخًمً زُغ اٖخ٣ال٪. بال٣اهغة ٦ما ؤن وظىص٥ِ  بمى٠٢ اإلاًُغ...

  ماطا ماطا...-
 
 ؟اؤٞٗل بط

ه ؤهِ٪ بِذ ٖمِ٪ بلى ٖىصي - ٤... ًٞللِذ  ةالخجى٫ بالبلض ؤعصِث  ...ؤزبًر  الٍُغ

 الخهض٤ً ل٨جهم ؾ٣ُبلىهه، ًجب ؤن جب٣ي هىا ج٣ىلُىه ٖؿحر ما ٢ض ًبضو

لب  ؤبُِ٪  ل٣اهغة لغئٍتبلى اؾإٖىص وخضي  .ٖىِ٪  ػوا٫ السُغ ىخت َو
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 ، ؤو حٗىصًً لي. الآلزظ٥ِ  ا ؾأحي بلُِ٪ الىي٘ مُمئى   ناع ىمىا٣ٞخه... ومت

ً؟ ه٨ظا... يجهمت  بماطاج٨ٍٟغ

  ؤَغ٢ذ بغؤؾها
 
 :هامؿت

ج٣ىله وخاولذ ؤن ؤججىب الخ٨ٟحر ُٞه ٧ي ال ؤيُغ  ا نىاب ماؤٖٝغ ظُض  -

ت؟ آلان؟ مٟاع٢خ٪ مجضص  ؛ ملجابهت ٖىا٢به  ا، وبهظه الؿٖغ

ٕ  ا بضمه وؤعاص ؤن ًدماههب ألالم م٣ُغ    ٚحر لها لُسخٟي بها في ؤن٣ا

 ٞاٖخظع ٖىه ب٣بلت   باعصة، ٖلُه خضًشه مً مى٣ُُت   بضا . ؤؾ٠ إلاامُغو٢ت  

 م٘ طل٪.  لم جداو٫ سخبها ل٨جها ؤظٟلتها، ًضها التي اٖخهغها ب٣ىة   ىٖل

ت  - ٗ   وؾإٞٗل ٧ل ما جٓىحن... ... بإؾٕغ مماؾإعا٥ بؿٖغ لِـ  ا...ًلؼم لى٩ىن م

 ٣ِٞ. بسحر   اب٤ِ  آلان. بٗض اؤن جٟٗلي قِئ   ٖلُِ٪ 

ضؤن ؤٖٝغ ألجإ٦ض مً ؤجهم  لم ؤؾإل٪ ٠ُ٦ ؤَل٣ىا ؾغاخ٪... ًىؾ٠...- ؤٍع

 
 
 .لً ًإزظو٥ زاهُت

- 
 
ًم٨ى٪ ٢غاءة  إلاٛاصعة مهغ. بؿببها ايُغ بُجهم وبحن آعام... ٧اهذ ن٣ٟت

 الخٟانُل بمظ٦غاجه.

 هى آلازغ ًضون مظ٦غاجه؟؟ ماطا-

 ٗٝغ ٧ل ما مىٗه زجله مً البىح به.ؾخ ٢غؤث مظ٦غاث آعام ؤصع٥ ؤجها لى

 هل ؾخٟٛغ له ؤم ال؟ م٣امغة ٣ٌٗضها في خُاجه، ىؾخ٩ىن جل٪ ؤٚل

 ؤزغط صٞتر آعام وؤُٖاها بًاه.

  ىا٢غؤًه خت-
 
جي بغؤًِ٪  ي ؤزغ  هلخ٣ي مغة  يمض ما في اإلا٨خىب. وآلان... وجسبًر

 ؤال ؟اهل ٖىا٢به ؾِئت ظض   بظل٪ "اليكاٍ " ٦ما ؤؾمُخه؟ ؤٖجي... جىعَِ٪ 

 بما هظازُحر جىػَ٘ اإلايكىعاث وجىُٓم اإلآاهغاث؟  ىٖل ألامغ ٣ًخهغ

 ٨ًٟي.

ٟ  . نمخذ  و٧ان نمتها مسُ
 
  ا ُٞماا! لم ٨ًً لُخهىعها َٞغ

 
 هى ؤ٦ثروٖىعة

الم    . اْو
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. بالًبِ؟ ٞٗلِذ  ماطا، هُالهت-  ؤخخاط ؤن ؤٖٝغ

  جداقذ الىٓغ
 
 :بلُه ٢اثلت

 ا.حٗٝغ قِئ   مً آلامً ل٪ ؤال-

 ه الهل٘.هىا جىال 

  آمً لي؟! هل جمؼخحن؟ آمً لي؟!-

 :ًٖ الهُاح ؤمؿ٪ هٟؿه بهٗىبت  

 ج٩لمي مً ًٞل٪.-

ٟ   اوؾِ الظعة مشحر   اهىا قٗغا با٢تراب ؤخضهم ؾحر   ُ   اخُٟ ذ  .اٖال حؿاٖع

بت التي ًبٗشاجها بخسٟحهما في الؼعٕو ٖل يهبًاتهما وهما ًخسُالن مض  ىالٍغ

ً  هظا الىدى. حؿمغا و٢ض ٦خما ؤهٟاؾهم اإلاىاظهت ال٣اصمت  ا في اهخٓاعا البعاص

 
 
 وجخماوط ٧لما ا٢ترب ال٣اصم مجهما ا م٘ طل٪ الضاوي.  قاهضا ألا٧ىاػ تهتزخشِش

 ا.ا زاعظ  ؤزحر   بغػ  ىخت

 خؿً!-

  ا الهٗضاء.هخ٠ ًىؾ٠ مخىٟؿ  

امب ى٧ان الٟت ً   بغئٍتهما ٛىج  ٧ان ًدمل ٖضة ٦حزان طعة في خًىه وبضا  ا،ؤً

٣ه ؤخض  ًٖ مهاصٞت  اعاٚب     ل٨ً مىٓغ ،بٍُغ
 
مً  ًىؾ٠ وهُالهت ؤعب٨ه بضال

 ؾإله ًىؾ٠: ا.باث مدغظ  و  ابهغه بُجهما مخعجب   عصص ؤن ًسُٟه،

ؤحٗثر ب٪ ٧لما زُىث؟ ؤًً ؤهذ طاهب في هظه  ىؤال ًىظض بالبلض ؾىا٥ خت-

 الؿاٖت؟

 زىاظت؟  ومً هظه؟   إلااطا جغجضي هظه اإلاالبـ ًا-

 ٞمه. الهُالهت ٞاٚغ   ًىٓغ ؾإ٫ وهى

 ٢بل ؤن ٣ًى٫: واخض ي عؤؾاهما بمؿخى  هبِ بلُه ًىؾ٠ لُهحر

ض اؾم٘ ًا خؿً،- ض مى٪ زضمت، ؤٍع ٣ها وجٍغ  هظه الٟخاة هىا يلذ ٍَغ

 هىا٥؟بلى بِذ الٗمضة، ٞهل ًم٨ى٪ انُدابها بلى الٗىصة 
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٤؟ ؤهذ جصخبها ال إلااطا- ضب ٦ما، ؤهذ حٗٝغ الٍُغ الٗىصة بهظه ال٨حزان  وي ؤٍع

 للضاع.

ؾإُُٖ٪  بوي ٦ما ل٣اهغة،بلى االٗاثض  أللخ٤ بال٣ُاع ملخُتبلى اطاهب  ؤها-

  ً  ظىحهاث؟ عؤً٪ في زمؿت ما جغ٦تها، لى ًٖ الظعة  احٍٗى

 
 
  ي ؤزغ  مغة

 
خمله لؤلعى ومض  ىعم ا مً ظؿامت اإلابلٜ،ٞخذ الىلض ٞاه مهٗى٢

 
 
و٢بل  مجها اإلاا٫، ؤزغط ًىؾ٠ مدٟٓخه وؤزظ ا بجاثؼجه.مُالب   ًضه مٟخىخت

 ًًٗه في الُض اإلامضوصة ٢ا٫: ؤن

ً   ال هىا٥ قٍغ واخض ًا خؿً،-  ؤوي ٦ىذ هىا... ٧ان، اًجب ؤن ٌٗٝغ ؤخض،ؤ

  ا،ولم ؤَلب مى٪ قِئ   ؤهذ لم جغوي مٗها
 
ٖىض ٖؼبت ٞىعجُيُه  ل٣ض ٢ابلتها جائهت

 هل جٟهم؟ وهي مً َلبذ مى٪ اإلاؿاٖضة،

 ل٨جها لِؿذ مً بِذ الٗمضة. -

-،٤  ىجيسخ ل٨ً ال هىا٥ وؾ٩ُاٞئىه٪ إلاؿاٖضتها، هال٨ً ؤهل لهظايلذ الٍُغ

 ا.ظض   مهمالكٍغ ألهه 

  ىابدؿم الٟت
 
ؤمؿ٪  ٢ل٤ ًىؾ٠، ؤزاع وعاح ًدض١ بىظه هُالهت مما ٞجإة

 بغؤؾه وهمـ بإطهه:

ؤلِـ  ٢ض ًًٟل ؤهلها الخسلو مً الكاهض الىخُضالظي عآها معي،-

 ٦ظل٪؟

ل٨ً ًىؾ٠ ؤمؿ٪  إ٦ملها،ا و٧اص ًتراظ٘ ًٖ اإلاهمت بامخؤلث ُٖىا الىلض طٖغ  

 
 
 : بصباث  ب٨خُٟه ٢اثال

ملذ به، اقِئ   جسَل  ال-   بن ؾمٗذ ٦المي ٖو
 
  ل٣ض وظضتها جائهت

 
 وخُضة

لبذ مى٪ اإلاؿاٖضة.   َو
ْ
ضج٪ بها. هي الى٣ىص ها ...زظ  التي ٖو

 زٌُٟ: وؾإلخه بهىث   هىا ظظبخه هُالهت مً ظبخه ب٣ل٤  

 زاٝ ه٨ظا؟ ىبماطا همؿذ له خت-

 وظه٪ الجمُل بسحر. ي ؤع  آلان، هُا ،يءشخ ال-
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جىىي اهتزاٖها مىه  في ظؿضها اٖخهغث ًضه ٧إجها جمخل٨ها ب٩ل ٢ىة  

  وانُدابها مٗها.
 
ؤزحرة ومىٗخه ُٖىا خؿً اإلاؿلُخان  ؤعاص ؤن ٌٗاه٣ها مغة

اؾخضاعث بِىما جبخٗض  زم خمل خ٣ُبخه. ٖلحهما. وظهه  للكغوٕ في الؿحر

 
 
  لخ٣ى٫ له ٢اهُت

 
 .!"ؤخب٪" مٕىمؿ صون نىث   آملت

  ٟ ا الخدغ٥ ؤزحر   ىزم ؤظبر هٟؿه ٖل ا،ازخٟذ جمام   ىا ًغ٢بها جبخٗض ختْل وا٢

  ؾإعا٥ِ  ،ؾإٖىص ألظلِ٪  ،افي الاججاه اإلا٣ابل وهى ًخمخم ؾغ  
 
 .ي ؤزغ  مغة

  ُ ٣ه ٢ابل نب ٣ه خماع   ا ًجغفي ٍَغ خ٣له، ٞٗغى ٖلُه ؤن ًىنله بلى ا في ٍَغ

ٜ  بلى ا ىضما ىمً اإلاا٫ خت ملخُت م٣ابل مبل  ًخم٨ً مً اللخا١ بال٣ُاع. ٖو

 ظض مسخلٟت لبلضة مً الىاٞظة بٗحن  بلى ا ؤَا٫ الىٓغ بالٗغبت، اظلـ ؤزحر  

ى   ٧ان ٌٛاصع ا،ًٖ جل٪ التي ٢ابلها بها ٢اصم   ٗ   امَى ُ  ولِـ مى٢  ا. ا اؾخ٨كاٞ

ُاهُحن ؤ٢بلىا ٖل  ىمً خُض ال ًضعي اهبش٣ذ للىظىص ػمغة مً الجىىص البًر

اؾتر١ الىٓغ والؿم٘ ،عا٢بهم و٢ض بغصث ؤَغاٞه ا ال٣ُاع،الغن٠ُ لِؿخ٣لى 

وجىٟـ الهٗضاء ٖىضما ؤصع٥  ؾِؿخ٣غون، زلٟه وؤمامه لُٗٝغ بإي م٩ان  

 مً ؤنىاتهم الٗالُت ؤجهم بالٗغبت الخالُت لٗغبخه.

هغه ابضؤ ًخظ٦غ ؤهه باث لُلخه ظالؿ    م٘ طل٪ الىظ٘ ال٠ُُٟ في ٖى٣ه ْو

طهبذ جل٪ الىزبت في خىاؾه  ُيُه مٟخىخخحن.بها ٖ يوجل٪ الهٗىبت التي ًب٣

 التي عا٣ٞذ ْهىع هُالهت اإلاعجؼي وباث ؤؾحر  
 
 لًٟٗه الجؿضي، ي ؤزغ  ا مغة

ا و٧ل ما ؤعاصه هظا الجؿض آلان هى الىىم. ما بحن ال٣ُٓت والىىم جظ٦غ مجضص  

 
 
وؤؾٟل هظا الؿلم  جسُل ما  مً الؿلم الىانل بحن الؿماء وألاعى، ملخت

 وهي بضا ٦هُالهت 
 
 !وجهمُم   ا بٗؼم  جهإع مال٧

ا ولم مً هىمه الٗم٤ُ مجبر   آَب . ال٣ُٓت ىا لخجبره ٖلًض ٖىُٟت هؼجه هؼ   

ب ٞىع   اإلاىظه لغؤؾه هى ؾالح هاعي، بىض٢ُت  يءا ؤن طل٪ الصخٌؿخٖى

ُٖىحن ي٣ُخحن ٦ك٣حن  ي وزلٟها ٠٣ً ملشم ال ًبحن مً وظهه ؾى  ا،جدضًض  
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ظاٝ ٖاظله هاٞظ  بهىث  . بٗض الخض٤ُ٢ ؤػع١ ُٖىان بلىن  ، ٗا بؿ٨حن  ىِ نُ 

 الهبر:

ْٕ ! بجُب٪ ما ؤزغْط -  !ؤؾغ

بل وجُٕى بخٟخِل ظُىبه  ؾاٖخه، ؤَاٖه،ؤزغط مدٟٓخه، صون ؤي جمهل  

ه مدخىاها ٞخىاو٫ الغظل اإلاالبـ  بن ٧ان بها ما وؿُه، ي لحر  ٞخذ خ٣ُبخه لحًر

 بدظع  بٗضها  ٣ِٞ بضؤ ًىٓغ خىله  وؤُٖاها م٘ ب٣ُت الٛىُمت إلاؿاٖضه.

ٗ   قضًض   وػٖىا ؤهٟؿهم بدُض ٠٣ً  ٧ان هىا٥ ال٨شحر مجهم، .امؿخُل

 ا بالؿالح وفي ْهغه آزغ ًىاظه اله٠ اإلا٣ابل مً الجلىؽ،ؤخضهم مهضص  

ضسمت و٢ض اَمإهىا  بِىما ًخدغ٥ آلازغون لُجمٗىا اإلاؿغو٢اث في ؤظىلت  

ه  ىعم لخإمحن ػمالئهم لهم. ٠٢ في لىاٞظة ٞإصع٥ ؤن ال٣ُاع مخى هدى ابُٞغ

ا! ٖب٣غي لُٛاب ٢ىة اإلاغ٦ؼ في اإلاُاعصة بالجبل له مً اؾخٛال٫   ًا السالء،  ٍو

 م٘ جىػَ٘ ألاصواع؟هٟؿها ؤم ؤجها الٗهبت  ٞٗا٫ للمٗلىماث! له مً جضاو٫  

 اؤًً طهب الجىىص ألاقاوؽ الظًً نٗضوا  ي جغ 
 
هل ًخم بٞغاٙ  ؟ل٣ُاع ٢بال

  ً م ما ًدملىهه مً ؾالح؟ظُىبهم ؤً نٛحرة  ُ٘ مى٘ قماجت  لم ٌؿخ ا ٚع

ٕغ في ٢لبه. غة مً التٖر ُٟت  قٍغ الٟالخحن ٧ؾِؿلبىن بىاؾُت ٖهابت ٍع

هخ٣ام لم ًُلبه ولِـ له ق٩ل مً الا  واليؿاء الظًً ٌك٩لىن ٚالبُت ال٣ُاع.

ه،  ؾخمخإ به.ل٨ً هظا ال ًمى٘ الا  صزل بى٢ٖى

مغ بضا ألا  ىخت مخىاهُت ٢اجل وص٢ت   اؾخمغث ٖملُت ؾلب الغ٧اب في بِء  

 
 
بت ؤ٣ٖبها الٗضًض مً الُل٣اث  ىبل، الخململ لىا ٖباٖش ؤن صوث َل٣ت ٢ٍغ

هىا اه٣لب الهضوء اإلاهُى٘ الظي خاو٫ ًىؾ٠ الخمؿ٪  ونغار اليؿاء.

ب   ىبإهضابه بل ذ، ٖع هل ؾُمىث  هل ٣ًخلىن الغ٧اب بٗض ؾغ٢تهم؟ نٍغ

 آلان؟

 !ٖىتر،اطهب لخٗٝغ ماطا ًدضر زم ٖض-
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٠ ؤهه عبما لظل٪ هصر الغاهب هُالهت ؤال ٨ٞغ ًىؾ ؤمغ ؤخضهم ػمُله.

ا إلاا لى ؤجها وؿِذ ؤمغه مب٨غ   م٩ابضة الخضاص ٖلُه،بلى جًُغ  ال ىجيخٓغه،خت

ؤٚمٌ ُٖيُه وعاح ًغظى هللا ؤال ًٌٛب  آإلاها مىجه مشلما ؾُٟٗل آلان.

 ل٨ً ؤال ٌٗض هظا ههِب  ، ٨ًٟي ما خضر وؾُدضر ٖلحها،
 
ا في حجمه ا مبالٛ

 ه وخضه؟ مً الىدـ لُلخ٤ ب

ًخًٕغ  ٧اهذ جل٪ هي ؤو٫ مغة   ؾامدجي واعخمجي.، ًاعب اعخم، ًاعب اعخم

 ٞحها  مىظ زغط مً سجىه!

٧ان ًخى٢٘ ؤن ٌٗىص اللو  خضر ٧ان الخخاب٘ الظي لم ًيخٓغه ٢ِ، ل٨ً ما

  ٗ   ا.ال ًتر٧ىا قهىص   ىالجمُ٘ خت ىا ٖلبصخبت ب٣ُت الٗهابت لُجهؼوا م
 
 بضال

و٢ض ٣ٞض ُٚاء  الٗغبت مخٗثر  احزي ممخ٣٘ ًضزل بهجل مً طل٪ ٞىجئ بجىضي  

ٗ   بداظبه ألاٌؿغ، عؤؾه وؾا٫ الضم مً ق٤   ا وزلٟه اللو اإلالشم ًضٞٗه صٞ

 ال ًخى٠٢. ىبؿالخه خت

- 
 
 ؤخضهم ؤعاص ؤن ٩ًىن بُال

 
 ؤنابذ ٖبضالغخُم في ٦خٟه،  وؤَل٤ عنانت

ل ل مً ؤصخابه، ؾبٗت   ىؤظهؼ ؾلُمان ٖلُه ٖو ً   ٞالح   ىٖو  ا اٖترىؤً

٣ه  .ٍَغ

ؾإله الغظل  ا ؤؾباب بَال١ الىاع.٧ان هظا ٦الم اإلاغا٤ٞ لؤلؾحر قاعخ  

 :اإلاىخهب ؤمام ًىؾ٠

 ٧لهم؟ -

ؾىتر٦ه لُٗىص  ع٦بدُه، ىوجغظاها ؤن هغخمه ٖل ٦ٟخاة   ىل٣ض ب٩ ٧لهم بال هظا،-

 
 
سبر ٧ل نىٟه بما خضر ل٩ُىن ٖبرة  .ٍو

 
 
و٢ض جض٤ٞ الٗغ١ لُبلل  الخ٣اء ُٖيُه بُٗجي ؤخض   ىا ًخداشخ٧ان الجىضي مُغ٢

سخلِ بضمه ومساٍ ؤهٟه.  قٗغه ٍو

 ؤال ج٨ٟي ظشثهم لُٗخبروا؟-
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بت في ال٣ًاء ٖلاٖترى مخظمغ   هظا الجىضي  ىا وهى عاٚب ؤقض الٚغ

 و  ما ٣ًا٫ بكإهه. ىألازحر،الظي ٧ان مهحره ًخ٣غع وهى ال ًٟهم خت
 
 ناح ٞجإة

 ؤخض الجالؿحن:

ٌ  بُٖاثه هظا ال٩لب يغب ٖىيحن ؤبى ؾلُم ؤمام ؤه- ل بِخه ألهه ٞع

 !ا،ا٢خلهخهاهه لحر٦به مجاه  

 هىا ججغؤ آزغ وج٩لم:

 .بل ؤخض ػمالثه لم ٨ًً هظا،-

ؿخد٣ىن الكى٤ ما الٟاع١؟-  !٧لهم هجؿىن ؤوالص ٧لب َو

الخٔ ًىؾ٠ ؤن عظا٫ الٗهابت لم ج٤ً نضوعهم بهظا الى٣اف 

 ؤزحر   .الضًمى٢غاَي
 
 :ا ج٩لم الغظل الظي ؤعؾل ٖىتر ٢اثال

 لى زلٗىا مالبؿه ماطا ؾىجض؟ ي جغ  لهم ٌكبهىن اليؿاء،٧-

هظه اإلاضاولت ال٣اثمت  ًىؾ٠ ال ًهض١ ما ًدضر ؤمامه وما ٌؿمٗه،

  ُ ًبضو ؤن هىا٥ اجٟا١ ما خى٫  .اللخًُٟل بحن ٢خل الغظل واهتها٦ه ظيؿ

ٖ   مكغوُٖتها!  ا مما ٣ًا٫،ا ؤو مهضوم  ال ؤخض مً الغ٧اب الٗاصًحن ًبضو مٟؼو

ً  هل ًهمذ هى   ا؟ؤً

ٗ   ىؤن ًهاب بالٗم ىنل بضؤ الغظالن في زل٘ ؾغوا٫ . اوالهمم والجىىن م

دؿب ٞإلااطا ال ًسخُٟه هللا ؤو ًمُخه  .الجىضي الظي قٕغ في اإلاىث بالٟٗل

 
 
إلااطا لم ٌؿخجب له   مً طل٪ ؤلاطال٫؟ إلااطا ال ٌؿخجُب الؾخٛازاجه؟بضال

الجمُ٘  !ال ًدضر هظا! هظا ال ًدضر هى؟ هل ٧ان هى مً ؤَل٣ه ؤم آعام؟

ً ؤو ًخُلٗىن بدك٠   ًجم٘ . مشلما خضر مٗه ًى٨ؿىن عئوؾهم مؿدى٨ٍغ

٣حن الهمذ  ا؟ ٧اهذ اإلاعجؼاث جى٣ظ ؤخض   ىمىظ مت. بحن الٍٟغ

 !٦ٟااااًت-

هى  ،ل٨ً الهىث ا لُىؾ٠،ٖمُاء جمام   نضعث جل٪ الهُدت مً ب٣ٗت  

 بهه نىجه هى! ،ٌٗٝغ هظا الهىث
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 ٖىتر: ىوخصخي هخ٠ طل٪ اإلاؿم بًٛب  

 مً الظي ًخ٩لم؟-

 ا ٢ا٫ صون ؤن ًجهٌ مً م٩اهه:ًمل٪ بعاصجه اإلاؿخ٣لت جمام   بلؿان  

 ل٨ً هظه لِؿذ عظىلت. ا٢خاله ؤو ؤَل٣ا ؾغاخه،-

عاخذ الُٗىن اإلاؿخترة باللشام  وألازحرة لغؤؾه. ىآلان ؾدىُل٤ الغنانت ألاول

 
 
  جدض١ به مخعجبت

 
 م:ٚلُٔ هاٞظ الهبر ؾإله ؤخضه بهىث   .وخاه٣ت

 ؤهذ مً ٖاثلت خمؼاوي؟-

هل  ؾم الظي ؾمٗه في ؤظؼزاهت مٓلىمُان وحؿاء٫جظ٦غ ًىؾ٠ طل٪ الا 

 ًهب في مهلخخه ؤن ٩ًىن مً ؤهل البلضة ؤم حهىن مً قإهه؟ ٧ان بداظت  

.٘  ؾم٘ هٟؿه ًخدضر ٢بل ؤن ٣ًغع: ي مغة ؤزغ  ل٣غاع ؾَغ

 .ؤها مً ٖاثلت شخاجت-

 :ا الزخالٝ اللهجتؤياٝ جدؿب  

 ِل بال٣اهغة.ل٨جي ؤٖ- 

ً  ٢بُي! ٢الها الغظل ٧إجها جٟؿغ قِئ  - ، ا ال ًم٨ً ٞهمه بال مً زاللهاا ٚام

 ىهىا جغام هم بهضصه وبحن جل٪ الؿمت. الٗال٢ت بحن ما ل٨ً ًىؾ٠ لم ًَغ 

 ا:ألطهُه نىث آزغ مً مازغة الٗغبت ٣ًى٫ مضاهى  

- 
ُ
٦ما ؤن هىا٥  ِ وعظاله وهظه لِؿذ زهال٨م.ال٩ل ٌٗٝغ وحهاب الس

 ؿاء بالٗغبت.و

 
 
٤ هاالء قاج٘ وػُٖمهم مٗغوٝ! ابط طل٪  ي بٗى٣ه لحر  قبَّ  ٞإمغ ٢ُإ الٍُغ

 ! ٖلي مهُٟي ي لم ٨ًً ؾى  اإلاخُٕى باإلاؿاهضة،

 :هخ٠ هاٞظ الهبر ججاه طل٪ الخجغئ 

  ومً ج٩ىن؟-

 ؤها مٟدل الغي.-

 :هضع الهىث الٛلُٔ
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  اؾم٪؟-

 ٖلي مهُٟي. -

 ٢ظاله:ؾإ٫ ٖىتر عثِؿه بِىما هؼ الجىضي مً 

 هل ؤظهؼ ٖلُه؟ -

 ؤظاب الغظل الٛامٌ: بٗض صهغ  

ضاه م٣ُضجان زلٟه ،ظٗله حهبِ مً ال٣ُاع، اال- واعبِ ، صون ؾغواله ٍو

ٗ  ًهظ  البىلِـ. يءمج ىلً ًٟ٪ ؤخض عباَهما خت الباب. ىا بلً م

ُ  ، اإلاؤل ى٧ان هظا هى التهضًض املسخهغ الظي ؤَل٤ ٖل  ا.ا جمام  و٧ان ٧اٞ

ن ب وما ا بؿغواله الضازلي ألابٌُ،٣ُاع لُىُل٤ ظاعٍ  مً ال ىهبِ الٟت

ٗ   ىٚاصع عظا٫ الٗهابت بٛىُمتهم خت ا هاعبحن في ٧ل ٢ٟؼ الغ٧اب ظمُ

حن بل ىججاهاث، وب٣الا لي مغبَى  جمخم ًىؾ٠ وهى باب الٗغبت. ىًىؾ٠ ٖو

 :٣ًاوم الٛشُان

 هل حكمها ؤهذ؟، هم في الٗغبت الخالُت لىا،ؤؾخُُ٘ ؤن ؤقم عاثدت الضم-

 .ىحكبه عاثدت الظباثذ في ُٖض ألايخ

ا هل حٗٝغ ٦م شسه   هظا البلض، ىؤها ؤقم عاثدت ال٩اعزت التي خلذ للخى ٖل-

 
ُ
ن حل ٞحها يباٍ وظىىص بهجلحز هىا؟ زمؿخِ ؤٖضمىا في اإلاغة ألازحرة التي ٢

  ا!شسه  
ُ
هظا مٟغوٙ مىه، لظل٪ ؾُدل مدله  ِ،لً ًخم٨ىىا مً الس

 ا.ما ًدضر صاثم   آزغون في جل٣ي ال٣ٗاب. هظا

 لم ًغج٨بىها! ا لجغاثم  ال ًم٨ً ؤن ًدا٦مىا ؤشسان  -

خىهم اإلاٗالم ال٧إهه ٌؿإله ًٖ  ٧اهذ الضهكت التي عم٣ه بها ٖلي قبه مهُىت

 ٌِٗل به. الظي

ض ؤن ؤٞترى ُٞ٪ البالهت! ما ٢هت  ىؾإحٛاضخ- ٖما ؾمٗخه لخىي ألهجي ال ؤٍع

ؤهل ملىي ٌٗٝغ ؤه٪ ٧اطب  ٧ل مً بال٣ُاع مً ؤه٪ مً ٖاثلت شخاجت هظه؟
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ب في ؾ٣ٍى ظشض  ل٨ً ؤخض   باإلاىاؾبت، هل ؤهذ هاعب  .ي ؤزغ  ا لم ٨ًً ًٚغ

 ؟ي مً البىلِـ الؿُاسخي ؤم هىا٥ مهِبت ؤزغ 

تي هي ما ًضًىجي،. ٞٗلخه يء  ا مً شخلؿذ هاعب  - ؾاب٘  ىاؾمي ووؿبي خت هٍى

 ظض ٦ما ج٣ىلىن.

ؤه٪ لم  ىل٨ى٪ جيسخ اع؟هل هي مؿإلت ج ؤلهظا لم جسبروي بال باؾم٪ ألاو٫؟-

خ٪..  . حٗض جدمل ما ًشبذ هٍى
ُ
 ١ مدٟٓخ٪ مشلىا مىظ ٢لُل؟غَ ْؿ ؤلم ح

اث املخٟٓت، ومظ٦غاث آعام غِ ل٣ض ُؾ  هى مد٤، ١ ظىاػ ؾٟغه م٘ باقي مدخٍى

 ا:اؾخُغص ٖلي ماػخ   لم حٗض مٗه. ما ؤوؿب هظا!

- 
ُ
ِ ٌٗٝغ اؾمي ووُْٟتي ولم ٌٗض ؤها آلان مً ًدخاط لخُٛحر اؾمه، الس

اعحي ًىم   ا،بةم٩اوي الب٣اء هىا آمى    ،ؾإَلب ه٣لي ألي م٩ان   ا.عبما ٨ًٟغ في ٍػ

ً وعبما  هظا لى هجىها مما هدً ُٞه آلان. ؾُإحي ؤلاهجلحز بًٛبهم ألاٖع

 ا.اهخ٣ام   ههؤو٫ مً ًغو  ىًُل٣ىن الىاع ٖل

٧اها  لم ٌؿخُ٘ ًىؾ٠ مى٘ هٟؿه مً مداولت عئٍت الٗغبت املجاوعة،

 ي ْهغه لحر  ى٧اص ًىام ٖل ىى بجىاع الباب ٞما٫ للسل٠ ختألاع  ىظالؿحن ٖل

ػالذ بلىجها ما  ، الضماءهموؤطٖع هموؤ٦خاٞ الجىىص قاهض ؤ٢ضام ما هىا٥،

ا باث لها وػه   ىجؼع٦ل ؤعيُت الٗغبت و٢ض ز٣لذ عاثدتها خت ال٣اوي لم حؿىص،

الجؿض بحن  ي ألاعى و٢ض جىاع  ىٖل ىعؤؽ ؤؾىص مل٣ اًًاٝ للهىاء، وؤزحر  

 عؤؽ الٟالح الظي قاع٥ هاالء اإلاىدىؾحن مهحرهم. ،٣اٖضاإلا

 
 
 :اٖخض٫ لُىاظه ٖلي ٢اثال

- 
 
ض ؤن ؤٖٝغ ٞٗال ، هل ؾغ٥ هل ؤهذ ؾُٗض؟ ؤزبروي بالخ٣ُ٣ت ألوي ؤٍع

 
 
ٟ  مىتهم؟ جغاه ٖاصال  ا؟ مىه

ُضي ًىؾ٠ بًضًه اإلا٣ُضجحن  بلى  هٓغ .٣ٖض ٖلي خاظبُه ولم ًجب لبرهت  

 
 
 :و٢ا٫ مخمهال
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الم ؤ٦غه في خُاحي ؤٖخ٣ض ؤوي - ٗ   ،اؤو ؤ٩ٞاع   ، ٢ض ؤػصعي ٦ُاهاث  ؤخض  ا و٢ُ

دمل الؿالح ٖل  صون  ؤعضخي ىؤم٣ذ الجِل الظي ًيخمىن بلُه ألهه هىا ٍو

وم٘ طل٪  ؤها لؿذ هللا  ،مجهم ؤخض ىا وؤال ًب٣ؤن ٌٛىعوا ٚض   ىوؤجمج وظه خ٤،

ٝغ ما هى الٗاص٫ إلاً ئ  ، أٖل ٟ  ا ؤو ْلم عبما ًىظض بُجهم مً ٢خل بٍغ ا مً يُٗ

ٝ   ىا عنانت ٖل٢بل، وعبما لم ًُل٤ ؤخضهم ؤبض   ل٨جي ؤٖٝغ  ،خ٣ُ٣ي هض

 
ُ
ُ  ، ِ مجغص لو  ؤن الس  لو ؤخ٣غ مً ؤن ًىهب هٟؿه ٢اي

 
 ا ؤو مىايال

 ا مٗهم ،ؤلِـ ٦ظل٪؟ل٣ض ٢خل مهغٍ   لُدضص مً ًجب ؤن ًمىث ؤو ٌِٗل،

  هى
 
ا وال ُمئى  ا وال مال ًسخل٠ لخل٪ الضعظت ٖجهم، ٦ما ؤهجي لؿذ ؾُٗض   ابط

  ُ ال ؤ٨ٞغ في ال٣بر  ىوؤخاو٫ حكخِذ طهجي ب٩ل الخٟاهاث اإلام٨ىت خت اعاي

 وٗم... ا في ٣ٞض الىعي،الجماعي اإلاالن٤ لىا  وعاثدت الضم التي ججٗلجي عاٚب  

 ؤقمها مشل٪.

ٗ   ى٣ٖب طل٪ ؤٚمٌ ُٖيُه وؤؾىض عؤؾه بل ت م ٧إن الخضًض  ا،ؤًضحهم اإلاغبَى

لت  ٢ض ؤعه٣ه. زم  عاح  نىث الظباب، ي ال ٌؿمٗان ٞحها ؾى مغث ص٢اث٤ ٍَى

 :ًضهضن ٞجإة

 جاعاجاجاجاجاجا... جاعاجاجا... جاعاجاجا...- 

 ا .ا ومى٨غ  وعاح ًىٓغ له مؿدى٨غ   ا،ز٤ٟ ٢لب ًىؾ٠ ز٣ٟ  

 التي جغصصها؟ ىهظه اإلاىؾ٣ُ ما-

  ا َىا٫ قهىع  خاولذ مغاع   ال ؤصعي،-
 
طهجي  ىبها حٗىص بل اوإط اؤن ؤجظ٦غها ٖبش

 صون ؤن ؤ٨ٞغ ٞحها.آلان 

ها؟-  ٠ُ٦ حٗٞغ

 ال ؤط٦غ ل٨جها ٧اهذ ٢بل حُُٗجي هىا.... واخضة مىظ مغة   ي لم ؤؾمٗها ؾى -

 في ألاوبغا؟-

-  ٗ ا ؤن هجغب ظغوبي ٧إوالص الظواث ؤعصها ًىم   لم ؤعجض ألاوبغا في خُاحي.ال،  ا٢ُ

لم ، والخ٤ ؤهه ٧ان ٌؿخد٤ قهغجه، اؤها وابً زالتي ٞظهبىا هىا٥ نباخ  
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في ؤها٢ت الجالؿاث  وؿاء   ولم ؤَع ، ا ٌكبه ال٨غواؾىن لضحهما قِئ  ١ ؤبض  ؤط

 في اإلاؿاء، ٣امؾُ هىا٥! ٦ما ٧ان هىا٥ مؿغح نٛحر ٌٗضوهه مً ؤظل ٖغى  

حن ًخضعب ُٞما  وؤؾٟل طل٪ اإلاؿغح اؾخ٣غ بُاهى نٛحر وظلـ ؤخض الٗاٞػ

  ىًبضو ٖل
 
ه لُال ت. ،ما ؾُٗٞؼ هي ل٣ض خاطث اهدبا ٞؿمٗذ هظه اإلا٣ُٖى

قاط في الخ٣ُ٣ت، عبما ألجها ٧اهذ مىا٢ًت لجى اإلاغح والسٟت  ا، بك٩ل  ٞىع  

ؤٞٗل  الٛالب آهظا٥، ٦ما ؤهه عاح ٌُٗضها َىا٫ الؿاٖت التي م٨شتها هىا٥.

ىص  يء  ؤي شخ  طل٪ الهباح اإلاشالي.بلى آلان أٖل

؟ -  وال جظ٦غ ق٩ل الٗاٝػ

هغه ٧ان بمىاظتهي.٦ىذ بُٗض   ال،-  هل ح ماطا؟ ا ٖىه ْو
 
ه؟ مهال   ...ٗٞغ

 
، مهال

٪ مً م٩ان    ل٣ض ٧ان ؤهذ! وظه٪ ٢ِ. م٘ ؤوي لم ؤَع  ما ل٣ض ق٨٨ذ ؤوي ؤٖٞغ

-  ٘  .ًا ؾُضي ب٩ل جىاي

 :ا ؤال جٓهغ الٛهت الهاٖضة مً خل٣ه٢ا٫ وهى ًخٓاهغ باإلاغح ظاهض  

 وؤهصخ٪ ؤال جغصصها في وظىص ؤلاهجلحز بن ؤجىا، اؾمها ٧اعمُىا بىعاها، -

 ا ٣ِٞ.جدؿب  

 ا؟إلااط-

 .ل٣ض ؤلٟها مىؾ٣ُي ؤإلااوي-

  :ابدؿم بكٟخحن مغحٗكخحن

ضاء.-  وهم ال ًتهاوهىن في تهمت مدبت ألٖا

ىضما ًْ ًىؾ٠ ؤن اإلاىيٕى  ص٤٢ ٖلي الىٓغ ُٞه لُخإ٦ض مً ظضًخه، ٖو

 :ٞىجئ به ٣ًى٫ بخل٣اثُت  ى اهخه

٣ت  ا إلاًا٣ًتهم وح٨ٗحر مؼاظهم،ل٨جي لً ؤصزغ ظهض  - وما ؤبؿِ هظه الٍُغ

 !اخ٣  

 !ٖلي-

 :اا خاص  جبضلذ هبرة ًىؾ٠ لُهبذ ناعم   
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-  ُ لى لم ؤٖٝؼ  ٢ض ٣ًبٌ ٖلُ٪ لهظا الؿبب. ا،ؤها ظاص وؤٖجي ما ؤ٢ىله خٞغ

ت اللُٗىت إلاا قٗغ ؤخضهم بالًٟى٫ ججاه ؤنىلي وإلاا ا٦دك٠  جل٪ اإلا٣ُٖى

بالخالي ؤن ظضي ألمي ؤإلااوي وإلاا سجىذ وجغ٦ذ ٧لُت الُب وخغمذ مً هُالهت 

ٗ  وؤمي وؤنض٢اج ٗ   ا...ي ظمُ  الخىالي. ىا ٖلظمُ

 :مهضوم ا بىظه  جمخم ٖلي مبهىج  

  الخدظًغ. ىا ٖلق٨غ   -

  ب٣ُا نامخحن لهىحهت  
 
في زبِ عؤؾه في ظضاع  ٢بل ؤن ٌكٕغ ًىؾ٠ ٞجإة

 ا ُٞما ٌكبه ألاهحن:٢ا٫ ًاجؿ  ، الٗغبت زلٟه

 هي جمُمت خٓي الٗازغ. ىهظه اإلاىؾ٣ُ ؤٖٝغ طل٪. اإلاهاثب آلان، ىؾدخىال-

ض مجي؟  ماطا ؤٞٗل ل٨ٗـ هظا الىدـ؟ ماطا جٍغ

بِىما لِـ لضًه ٨ٞغة ٖمً ًخىظه بلُه ًىؾ٠ بالخضًض، خاو٫ ؤن حهضت 

 
 
 :مً عوٖه ٢اثال

ؤؾىؤ ما ًم٨ً ؤن ًدضر ل٪  جٟاء٫ بالسحر ججضه ًا ؤدي، ال جدكاءم ه٨ظا،-

٣ِٞ ز٤ باهلل ولً  ؾخإحي الٗىا٢ب ؾلُمت، .ىو٢٘ مً ٢بل ٦ما ج٣ى٫ واهخه

 ٪.ًسظل

اهٟغظذ قٟخاه  ا ًٖ طهىه،ا ٧ان ٚاثب  ا ٧إهه ًخظ٦غ قِئ  هٓغ له ًىؾ٠ قاعص  

  ال٨الم، ى٧اإلا٣بل ٖل
 
ا ؤٚمٌ ُٖيُه وعاح ًخ٩لم  مً ؤن ٣ًى٫ قِئ  ل٨ىه بضال

ُ   ا صون نىث  ؾغ   ا واهخٓغ ؤن ا لٗلي ٞؿ٨ذ اخترام  ٦مً ًهلي! بضا هظا ظل

  ً لٗكغ ص٢اث٤، زم ؾمٗا هظا الىي٘  ىْال ٖل ا في ؾغه.ًيخهي وهى ًضٖى ؤً

 
 
ْهىعها بؼاث  ى نىث زبب السُل ٢بل ؤن ًغوها ٢اصمت و٢ض خملذ ٖلؤوال

ت ال جسُئها الٗحن. امخ٣٘ ًىؾ٠ وج٣لهذ ؤخكائه بِىما اعجاح ٖلي  ٖؿ٨ٍغ

  ً  ا ٧اهذ نىعجه.لضهى السالم ؤ

خحن.  م٘ ا٢تراب ال٣اصمحن اؾخُاٖا جمُحز َغبىف واخض و٢بٗخحن بهجلحًز

ىؾ٠ بلوحٗٝغ ٧ل مً ٖل الًابِ الكاب الظي ناخب اإلاإمىع في  ىي ٍو
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اٝ اللُلت الؿاب٣ت. ان ًٖ  ٞػ بلٜ الشالزت ال٣ُاع لحهبِ الًابُان ؤلاهجلحًز

ا ا ؤنىاث جهاٖضث ٞىع   إلاخىه خُض جىظض الجشض، نظىاصحهما وحهٖغ

 وظه اإلاهغي.  ىؾدؿالم للىا٢٘ ٖلؾدى٩اع بِىما بضا الا لخُإ والا الًٛب والا

 ٚاصع ا ىمت-
ُ
 طهب؟ ِ ال٣ُاع وفي ؤي اججاه  لس

اهه ٞبضا ٖلُه  ٚايب ومٛخم. باجغة وبىظه   ؾإلهما بلهجت   ؤظابه ٖلي بما ٌٗٞغ

ى   ال٤ًُ، ُٟي وعاح ًخمخم اٖل ا ألاًام الؿىصاء التي ظٗلخه ًٟخخذ سجله الْى

ان الٟغنت لال  ب٩اعزت هظا ٢ضعها. ؾخُغاص في ق٩ىاه لم ًتر٥ له ؤلاهجلحًز

اصا لُبلٛاه ؤجه ؾِكتر٧ىن في الخد٤ُ٣ م٘ ٧اٞت   ،بهُٛت الجم٘ ،مٖو

اإلاهغي امخٗايه وؾ٨ذ  لم ًس٠ِ  زىحن اإلاازلحن ؤمامهما.الكهىص بما ٞحهم الا

  صون ؤن ًجُبهما،
 
  ىبل زم الخٟذ ٞجإة

 
لي ٢اثال  :ًىؾ٠ ٖو

هظا الىي٘ أله٨ما صاٞٗخما ًٖ ٖؿ٨غي  ىل٣ض ٢الىا ؤهىا ؾىجض٦ما ٖل-

 هل هظا ما خضر؟ بهجلحزي،

هما بِىما ؤخض الًابُحن ٣ًىم بدل عباَهما والشاوي ًىظه لهما حا عؤؾهؼ 

الٟهم. ٢اَٗه اإلاهغي  ىؾخٛال١ ٖلبالٛت الغصاءة لضعظت الا  ألاؾئلت بٗغبُت  

 لُىؾ٠: ا الخضًضمىظه  

ا مجي إلاغ٦ؼ لُبلٜ ًٖ هغوب٪ َالب  بلى اوالض٥ مىظ ٢لُل  ىل٣ض ؤح ؤهذ...-

ٗ   البدض ٖى٪. ؤن آزغ همىمىا آلان هي البدض ًٖ و  ا ؤزبرجه ؤه٪ بالٜ َب

 الكبان الظًً زغظىا صون اؾدئظان آبائهم.

  ىمً البالهت خت يء  و٠٢ ًىؾ٠ ًغم٣ه بصخ
 
 ا.٧اص الًابِ ًيك٤ ُٚٓ

٧الهىم؟ ؤلؿذ  هجُب ٖبض اإلاؿُذ شخاجت؟ ٦ىذ مٗه في  اما بال٪ نامخ  -

  الٟغح، ؤلِـ ٦ظل٪؟ ؤِص 
 
ْض  لي زضمت  ؤ٢ىال٪ بلُه بٗض ؤن هيخهي مً ؾمإ ٖو

دىا. ىخت ٍغ ذ ٍو  ٌؿتًر

ل٣ض عآه الًابِ بمُٗت الغظل ٞاٞترى  لم ٨ًض ًىؾ٠ ًهض١ ما ٌؿمٗه،

٠ الظي ٖاف بال٣اهغة ىٖل املخاطي  ،لم ًلٟذ هجُب .الٟىع ؤهه الابً اإلاْى
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هٓغه بمالبؿه الخ٣لُضًت، التي ٌكبه ٞحها باقي اإلاىظىصًً  ي،مً الجهت ألازغ 

خه، ي للًابِ زُإه مىضخ  ببِذ الٗمضة! جى٢٘ ؤن ًصدر ٖل ا خ٣ُ٣ت هٍى

 ل٨ىه التزم الهمذ! 

ل٣ُاع لُٗاًً اإلاىي٘ بىٟؿه بلى اا اإلاهغي ًٖ ظىاصه ونٗض هبِ ؤزحر  

ىضما ٖاص و٢ض ػاص ٖبىؾه ٦غع الًابِ ؤلاهجلحزي الخإ٦ُض ٖل وظىب  ىٖو

اإلاغ٦ؼ ؤو  ىانُداب ًىؾ٠ م٘ ٖلي بل ىمكاع٦خه في الخد٤ُ٣، وؤنغ ٖل

 و٢ا٫ بدىمغ: ٢ُاصة اإلاٗؿ٨غ،

- 
ُ
ت  ل زماهُت ظىىص مً ظِل ظاللخه،خِ ل٣ض ٢ ت اإلاهٍغ وال ؤٖخ٣ض ؤن  الكَغ

اث ًجٗلها جخىاو حٗاوي مً اعجبا٥    مم٨ىت. ًٖ ؤي مؿاٖضة   ىفي ألاولٍى

ت وهى ًىاظهه ألو٫ مغة:   مً بحن ؤؾىاهه همـ اإلاهغي باإلهجلحًز

- 
 
 ؤوال

ُ
ُ   ىل ٖلخِ  اإلاهغي الظي ٢ احي ؤها، زاه هما قاهضان ولِؿا  اعؤؽ ؤولٍى

 ، مىي٘ اتهام  
 
حن ٖل ازالش  ىلِـ مً نالخُاج٪ الخد٤ُ٣ م٘ مىاَىحن مهٍغ

ت، ؤعى   ًم٨ى٪ ؤن  في م٣غ اإلاغ٦ؼ، ألامغ ىو٦ُل الىُابت هى مً ؾِخىل مهٍغ

 صون بل٣اء ؤؾئلت. ال ؤ٦ثر، جدًغ الخد٤ُ٣ ٠ًُ٦  

 ؾُاؾُت. لم ٣ًخلىا ألؾباب  -

  ٖ  ا ٧الٗاصة.٧ان هظا ٖلي مخُى

 طا ج٣هض؟ما-

 ؾإله اإلاهغي.

ل٣ض اؾخمغوا في الؿغ٢ت إلاا ٣ًغب مً الؿاٖت و٧ان الجىىص ظالؿحن هىا٥ -

 ابضؤ بَال١ الىاع ٣ِٞ بٗض ؤن ؤناب  ظىضي   واخض   ولم ٨ًٟغوا في ٢خلهم.

 ًم٨ى٪ ؤن حؿمُه ٢خل ؤزىاء ؾُى مؿلر. في ٦خٟه. مً اللهىم بغنانت  

 جٟانُل ؤمام و٦ُل الىُابت. ًم٨ى٪ ؤن ج٨غع ما ٢لخه م٘ ما جخظ٦غه مً-

 
 
ا بخ٨غاع قاٖغ   الخ٣ُا وهى ٌؿحر ٧اإلاؿى١ لخخٟه، ىا ٖل٧ان ًىؾ٠ مىق٩

٧إن لخٓت  ا،ٖخ٣ا٫ ؾاب٣  به لال  ىطل٪ الدؿلؿل الٗبثي لؤلخضار الظي ؤٞطخ
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ذ الظي ٧ان  لُام ؾماعث حٗاص ل٨ً صون الجهل اإلاٍغ ا٢خُاصه للمشى٫ ؤمام ٍو

خه في مدًغ  هل ؾ٨ُظ. ًخمخ٘ به في جل٪ اإلاغة عؾمي لُمى٘  ب بكإن هٍى

 اؾمه مً بلٙى آطان ؤلاهجلحز؟

ا ًٖ ٧ل ؤها هىا بُٗض جمام   ؟ما ؤهمُت ًىؾ٠ ٣ٌٗىب ؤعجُيُان ألي ؤخض   

ال جس٠ ًا  وما ٖضا طل٪ ٞهى طٖغ مبالٜ ُٞه، مبرعاث الخُُت والخظع،

 الخ٣ُ٣ت.  ًىؾ٠ و٢ْل 

ظالؿحن في خغاؾت  ٧ان ؾاث٤ ال٣ُاع ومؿاٖضه  وبٌٗ الغ٧اب في اإلاغ٦ؼ

 الجىضًحن اإلاخب٣ُحن مً ٢ىة اإلاغ٦ؼ.

 ؾٗاصة اإلاإمىع لم ٌٗض بٗض؟-

لظل٪ لم ًيخٓغ الغص  ؾإ٫ الًابِ اإلاهغي وهى ٌٗٝغ ؤلاظابت بالٟٗل،

 وظلـ لِؿخسضم الخلُٟىن َالب  
 
ت ومخعجال  خًىع ا اإلاؿاٖضة مً اإلاضًٍغ

ُاهُىن ٞغن ال تىو٦ُل الىُابت والُب الكغعي خ  ًجض البًر
 
للخضزل  ت

ل ال٣امت  يوبِىما هى في مىخه٠ بخض .ي والك٩ى  اإلا٩اإلااث صزل عظل ٍَى

  هدُٟها،
 
مؿ٪  في هدى الؿخحن مً ٖمغه، ًغجضي ٖباءة ت زمُىت ٍو ٍغ خٍغ

و٧إن ججاُٖض وظهه  بضا ٧إن وظهه لم ًبدؿم ٢ِ، بٗها مهُبت مً ألابىىؽ.

لًابِ ج٣ضم ًض١ ألاعى بٗهاه وو٠٢ ؤمام ا ال٨شُٟت هىا٥ مىظ ولض.

 
 
ضه. ىصون ؤن ٌٗجي بالغص ٖل مباقغة   :اؾإ٫ واظم   ؤؾئلت الجىضي له ٖما ًٍغ

 ؟خًغج٪ ؤهىع بُه ٖبض الخمُض-

" لِـ  ؤطهه ولؿان خاله ٣ًى٫  ىوؾماٖت الخلُٟىن ٖل عم٣ه الكاب بخإ٠ٞ  

  لضي و٢ذ ل٪ باإلاغة".
 
 مخٗاى: بًاه الا ؤظابه مباصال

 ؤي زضمت؟ وٗم. -

ولضي اؾخٟؿاع لخًغج٪ ، مً ؤُٖان ؤؾٍُى ؤها ؤبسسحرون مُساثُل،-

 ؤعظى مى٪ بظابخه.

 جًٟل.-
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 هل ظاء٦م باٙل مً ٖبض اإلاؿُذ شخاجت بسهىم ازخٟاء ولضه؟-

 ـ هل لي ؤن ؤٖٝغ ؾبب الؿاا٫ ؤوال؟

  اإلاىيٕى ٖاثلي ـ-

الخدغط مً  لخٗظع الخىيُذ ؤو وهٓغ خىله لآلطان اإلاهُٛت ٧ةقاعة  

 الخٟانُل ـ 

  باب.اٖٟجي مً ط٦غ ألاؾ-
 
ض ؤن ؤٖٝغ ٣ِٞ بن ٧ان هظا ٢ض خضر ٞٗال  ،ؤٍع

 هل ؤبلٜ ًٖ ازخٟاء ولضه؟

 
 
ا وعاء الخاظؼ عاح الًابِ ًىٓغ لُىؾ٠ ال٣اب٘ في السلُٟت بُٗض   زلؿت

ؾدىجاص في ُٖيُه، ؤصع٥ ؤن الكاب ال وؾِ ػمغة الكهىص، لُالخٔ هٓغاث الا 

ب بدا٫     في ج٣ضًم هٟؿه للغظل. ًٚغ
 
في الخلُٟىن زم  بال٨الم حكاٚل ٢لُال

 وي٘ الؿماٖت وؤظاب الىا٠٢ ؤمامه:

لب مىا البدض ًٖ ولضه اإلاضٖى هجُب ٖبض  ىٖبض اإلاؿُذ شخاجت ؤح، وٗم- َو

ل٨ىىا ـ بٌٛ الىٓغ ًٖ ٖضم  اإلاؿُذ الظي جغ٥ البِذ ٢غب الٟجغ ولم ٌٗض.

لِـ لضًىا ٢ىة للبدض وال٣ًاًا ألاهم حكٛلىا  ،ُٚابه ى٧اٝ ٖل مغوع و٢ذ  

  ُ ُاهُحن مىظ ؾاٖت  ٦م ا،خال  وؾغ٢ت بهاثم الٗمضة وقُش البلض. ٣خل ظىىص بٍغ

 ا وهيكغ ؤوناٞه،ؤي ؾاا٫  ازخٟاثه ؾىدغع مدًغ   ىٖىضما ًمغ ًىم ٖل

 آزغ؟

غة ٢ا٫ الغظل: بهضوء    ًشحر ال٣كٍٗغ

 لِـ لض٨ًم ٨ٞغة ًٖ م٩اهه. هؤي ؤه-

 :اؤظاب ؤهىع خاؾم  

ُ   ،وٗم- ، متن ال٣ُاع ىلض الُىم ٖلا لم ٌٛاصع البل٨ً ؤخض  ، اْىيذ هظا بضحه

 هظا هى ألامغ ألا٦ُض.

 ا ًا ؾٗاصة البُ٪.ق٨غ  -
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ًىؾ٠.ؤؾىض بلى  ا ا لُٗاوص الًابِ الىٓغ مجضص  وخُاه بىٟـ البروص مٛاصع  

ًىؾ٠ بلى ؤقاع  ي وبُضه ألازغ  ماعاث اللهى،ؤوظهه لغاخت ًضه و٢ض بضث ٖلُه 

 لُإحي بلُه.

 َم 
َ
ا عؤؾه مىسٌٟ م٣غب   ٫ بهىث  زم ٢ا ل ًىؾ٠ ؤمامه ٞإقاع له لُجلـ،ش

 مىه:

ضه مى٪ ألهه لم ٨ًً لُخ٩لم ٖل- ؤي خا٫. البض ؤن اإلاىيٕى  ىلم ؤؾإله ٖما ًٍغ

م ض ؤبى٥ َمـ الًُٟدت  ا ٞخاة مً ٖاثلخه،وجدضًض  ، به خٍغ هل ًٍغ

ؤم ؤن مؿإلت الهغوب والباٙل هظه جمشُلُت  بتزوٍج٪ بًاها ولهظا هغبذ مىه،

 ً اإلاؿئىلُت؟مخ٤ٟ ٖلحها بِى٨ما للخىهل م

 :عص ًىؾ٠ صون ج٨ٟحر

مً ؤؾغة هظا  ؤها ال ؤٖٝغ ؤي شسو   خًغج٪ جخمخ٘ بسُا٫ عواجي ُٖٓم ـ -

 وؤها لؿذ الصسو الظي ٌؿخٟؿغ ٖىه. الغظل وال عؤًخه بدُاحي.

- 
 
  هل جىىي الخظا٧ي ؟ وؤقغث لي ؤال ؤزبره ٖى٪؟ اإلااطا ازخبإث مىه بط

 
ُ
ت شخاجت، وعؤًخ٪ بىٟسخي الباعخت ِ ؤمام الىاؽ ؤه٪ مً ٖاثلل٣ضؤزبرث الس

 ا الٟغح مٗه في ال٩اعجت السانت به.وؤهذ ظالـ بجىاع اإلا٣ضؽ زم مٛاصع  

ًم٨ىجي بعؾا٫ ٖؿ٨غي ألبُ٪ آلان ألزبره ؤوي وظضج٪ وؾُهل السبر ٧البر١ 

د    ال جسؿغ. ىا معي ختلؤلر ؤبسسحرون. ٦ً نٍغ

 :بصباث  في ُٖيُه ل٣ُى٫  ا، وهٓغ صون وظل  ا ٖم٣ُ  ؤزظ ًىؾ٠ هٟؿ  

ال٣ُاع  فيًم٨ى٪ ؤن حُٗض ؾاا٫ مً ٧اهىا  ؾُإحي لُسبر٥ ؤهجي لؿذ ابىه،-

ىهجي.هوؾُسبرو  ل٣ض ٦غعوا ما اصُٖخه ٞدؿب. ٪ ؤجهم ال ٌٗٞغ

 ا اؾخمغ ؤهىع في ال٨الم:٧إن ًىؾ٠ لم ٣ًل قِئ  

ا بال٣اهغة ولم جتر٥ البِذ مىظ ٖضث هىا م٘ والض٥ ؾمٗذ ؤه٪ ٖكذ صاثم  -

ل٣ض ؤزغث ًٞىلي باألمـ لظل٪ ؾإلذ  جخعجب ه٨ظا، ال ،ؤو جسخلِ باألهالي
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ٞمً  ٖى٪، ؾمه الًٟى٫ البىلِسخي، هل ؤٖاص٥ هىا يض بعاصج٪؟ وإال...

 
 
 وؤًً هجُب؟ اؤهذ بط

 ابدؿم ًىؾ٠ ٢بل ؤن ًجُب:

هل ؤهذ واز٤ ؤوي مهغي مً ألاؾاؽ؟ ؤم  بن ٧ان ًم٨ى٪ الخسمحن، ٞلجَر -

  ُ   اؤهجي ؤ٢غب ألن ؤ٧ىن... ٞغوؿ
 
ُ  ؟ مشال بي قبه مً ألاعمً  ي ؟ ؤال جغ اؤو ؤإلااه

 ٦ظل٪؟ 

لؿذ الهُٗضي الىخُض بهظه اإلاالمذ لدؿخٛلها في اإلاؼاح، صٖجي ؤط٦غ٥ ؤن -

 
 
لى ٦ىذ باإلا٣ابل  قهامخ٪ م٘ الجىضي ؤلاهجلحزي في ال٣ُاع ؾخ٩ىن مطخ٨ت

 جتر٥ ٞخاة هىا للمىث.

 مىث؟!-

- 
 
مجغص الك٪  لى جىعَذ مٗها زم هغبذ؟ هل جًٓ ؤهلها ؾُتر٧ىها خُت

  ٝ  وظه ألاعى. ىمً ٖل ىإلزٟاء ؤي ؤهث وال٣ُل وال٣ا٫ هىا مبرع ٧ا

ضة باعصة ؤؾ٨خذ ٢ل٣ه ٖل   ىبٛخذ ًىؾ٠ ٖع
 
اججاهه بال٩امل  هٟؿه مدىلت

ممازل في هظه الب٣ٗت  هل ًم٨ً ؤن ج٣٘ هي جدذ َاثلت ق٪   لهُالهت.

 ؤي مسلى١ ؾىي ٢ض ًمـ هُالهت! الٛامًت مً ألاعى؟

  ي يُغاب الظي اٖتر اٖخبر الكاب الا 
 
 ا مىه بصخت جسمُىاجه،ًىؾ٠ اٖتراٞ

ذ  خُيئظ   ا ؾمإ ال٣هت اإلاؿلُت.في م٣ٗضه مىخٓغ   ىٞاؾترد ؾازىت  ، ٦ٍغ

  ىهبذ ٖل
 
غو١    بىظه  اإلاغ٦ؼ، اهضٞ٘ صازال ؤنٟغ  هاٞغة وقاعب   ملتهب ٖو

ًهٗب الخ٨هً بٗمغه، بؼجه  خالء،م٧ان مخىؾِ ال٣امت والا  مىخٟل،

ت حكحر ل ت حكحر الٗؿ٨ٍغ ُاوي، وهٓغاجه الىاٍع غجبخه ٦مُجىع في الجِل البًر

  .لًٛبخه الباخشت ًٖ ضخُت  
 
ُ  اه٨مل ًىؾ٠ ٢لُال ٧اهذ  ا الخالشخي، مخمى

بلى الخد٤ُ٣ مٗه في ز٨ىاث اإلاٗاصي ٢بل بعؾاله  ىجل٪ عجبت الًابِ الظي جىل

 ؤعؾل الىهً في ؤَغاٞه!  هٟؿه ومجغص ملمذ الؼي  إلاٗخ٣ل،ا
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مىٗىا مً ه٣ل ظشض الجىىص مً ال٣ُاع؟مً ؤُٖا٦م  ى٠ُ٦ ججغئون ٖل-

 الهالخُت لظل٪؟

ؾُذ  ىمخمهال ٧إهما ٌؿخٟؼه جهٌ ؤهىع مً مجلؿه وجىاو٫ َغبىقه مً ٖل

 :ؤهاة  في اإلا٨خب لحرجضًه ٢بل ؤن ًجُب 

 ىًدؿج ىخت ىإلاؿدكٟبلى االبض ؤن ٌٗاًً و٦ُل الىُابت  اإلا٩ان زم ًإمغ بى٣لها -

 ها.للُب الكغعي ال٨ك٠ ٖلح

 بلى اًىؾ٠ الىٓغ  ىجداشخ
 
ُاوي مجهم٩ ه لبًر ا في ؤلامؿا٥ بخالبِب زٞى

  ىللؿُُغة ٖلُه. بِىما اهخٟسذ ؤوصاط الغظل خت
ُ
ُل للكاب ؤهه ؾِىٟجغ ز

 ا في وظهه.مخىازغ  

لِـ لضً٪ ؤَباء في اإلا٣ام  ؟!هظا قغعي زم ؤي َب  ، هاالء مىاَىىها هدً-

ؾُٗاًىىن و لىن في هظا البلض، ألاو٫! لضًىا ؤَبائها وهم الىخُضون اإلااه

 الٗؿ٨غي. ىظىىصها في اإلاؿدكٟ

 ًؼا٫ ظالؿ   ٧ان ًىؾ٠ ال 
 
خحن اهخهب  ا في بؼجه الغؾمُت بخىجغ  ا مدض٢

  ٟ ـ  وا٢   ا و٢اَ٘ خىاعهما الكاث٪ بد
 
ت:اهخداعي ٢اثال   باإلهجلحًز

ىن ًخل٣ىن حٗلُمهم ٖل مٗظعة،- باء اإلاهٍغ باء  ىل٨ً ألَا ؤًضي ألَا

ُاهُحن، حن الخانلحن ٖل البًر ُاهُت، لظا  ىؤو اإلاهٍغ ػمالت ال٩لُت اإلال٨ُت البًر

بن ٧ان هىا٥ ه٣و في ٦ٟاءتهم ٦ما ًٟهم مً خضًش٪ ٞؿخ٩ىن جل٪  ...

 مؿئىلُخ٨م ٧املت! 

  اه٣ُ٘ ال٨الم اإلاىضٞ٘ مً ٞم ؤلاهجلحزي ٦بىض٢ُت  
َ
 ضِٟ ه

 
، ث طزحرتها ٞجإة

ب ما ٣ًهضه.صون ؤن ٌؿخ والخٟذ لُىؾ٠ الظي ًغاه آلان ألو٫ مغة    ٖى

 ؟هل جخدضر بليّ  مٗظعة!-

اء  ؾإ٫ مؿدى٨غ    ٧إن بدضًض ًىؾ٠ بلُه و٢اخت ال حٛخٟغ. ا ب٨بًر

 وٗم.-

 .٢ا٫ ًىؾ٠ ببؿاَت  
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 خخ٣اع ٢بل ؤن ٣ًى٫:ا،وعاح ًهٗضه بىٓغاث الا  مبهىج  ٞخذ الغظل ٞاه ٢لُال

 .ما ا في هىاء هظا اإلا٩ان ًهِب الجمُ٘ بلىزت  البض ؤن هىا٥ قِئ  -

 جه بدضًشه للكاب آلازغ ـ زم اج 

٤ في الجبا٫ خت-  ىوؤهذ ًا خًغة الًابِ، ؤًً ال٣ىة التي حٗٝغ الٍُغ

 جصخب ٞغ٢خىا في مُاعصة املجغمحن؟

ت والبض ؤجها  لؤلؾ٠ ٧ل ٢ىة اإلاغ٦ؼ بالساعط،- ؼاث مً اإلاضًٍغ ل٨ىجي َلبذ حٍٗؼ

.٤  في الٍُغ

 :اناح مٗتري  

 ! هغاء-
ُ
ؤخًغ مً ؤهل  في اهخٓاع اإلاضص.٧الٗاصة  ىِ هظا ٢ض جالشخؾ٩ُىن الس

 البلض مغقضًً وؾىضٞ٘ هدً لهم.

- 
ُ
خًغج٪ لؿذ  نغاختي، اٖظْع  ِ ؤ٦ثر مى٨م،ل٨ً ؤهل البلض ًساٞىن الس

  ُ  ،٧لمت ٞكلذ ىوقضص ٖل ،السِ ىولى ٞكلذ في ال٣بٌ ٖل ا هىا لؤلبض،با٢

ٗ   ؾُيخ٣م ممً ؾاٖض٥. هل جًٓ ؤوي لم  ا ولِـ عؤَي.هظا عؤي ألاهالي َب

 ٫ ٢بل مجُئ٪؟ؤخاو 

ل٨ىه اؾخُإ ؤن ًجؼم ؤن  ،نض١ الكاب يلم ٌؿخُ٘ ًىؾ٠ ج٣ضًغ مض

ُاوي ٧ان ٢اب ٢ىؾحن ؤو ؤصو هدُجت اهٟجاع ؤخض  مً ؤلانابت بؿ٨خت   ىالبًر

 :٢ا٫ باقمئزاػ قغاًحن املض.

ٌ  خؿً خٓي،، لهىا لؤلبض ى٢ض ال ؤب٣- ل٨جي لً ؤجغ٥ زلٟي ؤي واخض ًٞغ

ت م٣خٟي ب٦ما ، لؿىء خ٨ٓم ههُإ ألوامغي،الا  وي واز٤ ؤه٪ حؿخُُ٘ مٗٞغ

ألازغ هىا مشلما ؤز٤ ؤن هىا٥ بٌٗ اإلاىاَىحن املخترمحن الظًً ال ًماوٗىن في 

 مىذ اإلاؿاٖضة الالػمت.

 قمئزاػ:ج٣ُغ باال  ابدؿم ؤهىع و٢ا٫ بلهجت  

-  ٗ ُاويؤٖٝغ َب ل٨ً لؤلؾ٠ ال ٞاثضة ، ا اإلاىاَىحن املسلهحن للخاط البًر

 زغ والخدب٘ في الجبا٫.مجهم في مؿإلت ألا
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ُ  بلى االخٟذ ًىؾ٠  به  ما ي ا لى اؾخُإ ق٤ عؤؾه لحر لًابِ الكاب مخمى

  ٗ   ا ما ٣ًهضه.مباقغة، ل٨ىه ٖٝغ ؾَغ

 :ؤمغ ؤلاهجلحزي بدؿم  

عمُت  ي ؤخضهم إلخًاع ص٦خىع مٓلىمُان .بهه ال ًبٗض ًٖ هىا ؾى  ؤعؾْل -

 حجغ.

  ٗ  ٖاص ؤهىع للجلىؽ واي
 
 ؤن ًبضي بقاعة لٟهمه.صون  ي ٞى١ ألازغ  اا ؾا٢

اص  ألامغ هٟؿه ألخض ظىىصه اإلاغابُحن زاعط اإلاغ٦ؼ ىزغط اإلاُجىع وؤل٣ ٖو

ا بصخبت الهُضلي ٧ان الجىضي ٖاثض   ىلم جمغ ص٢اث٤ خت ا.لُيخٓغ نامخ  

 ؾخضٖاء.اإلاخىظـ مً هظا الا 

ٗ   هٓغ ُ  ألاعمجي خىله ؾَغ ا ًٖ باقي ا ٢بل ؤن ًخجه ب٩لُخه ألهىع مخٛاي

.ً  الخايٍغ

 ما الظي ؤؾخُُ٘ زضمت ؾُاصج٪ به؟ ٞىضم،ؤحر بن قاء هللا ًا ز-

  ه٣ُت مً ؤي حٗبحر   هٓغ له ؤهىع بمالمذ  
 
 ا:و٢ا٫ هاصث

وؤقاع للمُجىع الىا٠٢ زل٠ ، هى مً ٞٗل ؤها لم ؤَلب خًىع٥،-

ج٣ضم  هخٓاع.الا  ي ولم ًجض ما ًٟٗله ؾى  الخٟذ ألازحر بلُه ب٣ل٤   الهُضلي.

 
 
 واخضة  مىه اإلاُجىع زُىة

 
 :٢اثال

-  ً ل ًا ص٦خىع مٓلىمُان، ؤهذ حِٗل هىا مىظ ػم والبض ؤه٪ حٗٝغ ٧ل  ٍَى

ض٥ ؤن جسبروي بإي مجها مسخو بخدب٘ ألازغ  الٗاثالث وما جخمحز به ٧ل مجها، ؤٍع

وزبحر في الى٢ذ هٟؿه بمؿال٪ الجبا٫، بما ؤن خًغة الًابِ ظضًض هىا 

حر ٢اصع    مؿاٖضحي.  ىٖل ٚو

٣ه و٢  ض اعجٟ٘ خاظباه لُبضو ؤن هظا ٧ان آزغ ما ًخى٢ٗه.ابخل٘ مٓلىمُان ٍع

 ا لُٗٝغ بما ؾُجُبه.عم٣ه ًىؾ٠ مخدٟؼ  

إلااطا لم حؿإ٫ الٗمضة ؤو قُش  ل٨ً البلض ٧لها حٗٝغ مً هم ًا ؾُضي،-

 ٧اها ؾُضاله٪ بالخإ٦ُض. الٟٛغ؟
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غ آلان ٦ما البض وؤه٪ حٗلم.- هل هىا٥ ما ًمىٗ٪ مً  ال ؤخض مجهما مخٞى

 بزباعي؟

ٍ  ؤمؿ٪ ا ُب٤ ٞمه بكضة  لغظل ال قٗىع  ا بدمالتي بىُلىهه لُٗخهغهما ٍو

ت  ، للخٓاث    ٢ا٫:  بؿٖغ

غاٝ البُٗضة. بجهم البضو،- ت في ألَا  الٗاثالث البضٍو

ؤعؾل في بخًاع  ىخت وؤًً حؿ٨ً بالًبِ ؟ ؤي ٖاثلت  هال ٦ىذ ؤ٦ثر ص٢ت  -

 ؤخضهم آلان.

ت ي الهُضلي عؤؾه ٧إهما ٌؿلم ؤمغه ل٣ى  ىهىا ؤخج  زاٞذ: و٢ا٫ بهىث   ٖلٍى

 في هج٘ ٚغباوي.، ٖاثلت الغباٌ٘-

 !ا ؾُض مٓلىمُانق٨غ  -

 :ا ألهىع مخىظه   

 ال و٢ذ لضًىا لىًُٗه.  هال ؤعؾلذ  إلخًاع عظلحن مجهم؟- 

  ٗ زابخت باعصة مً الًابِ الكاب الظي  ا بىٓغاث  اههٝغ الهُضلي مكُ

ُجىع لًُٛب ًىؾ٠ مً الٓلم الٟاصح، لى ؤن اإلا ايُغ لخىُٟظ ألامغ،

  ً ا مً اإلاىظىصًً باإلاغ٦ؼ مً ؤهل البلض إلاا جم٨ً ؤخضهم مً التهغب مً ؾإ٫ ؤ

ٗ   زم...، ؤلاظابت ضون ظمُ   ىا ال٣بٌ ٖلؤال ًٍغ
ُ
 الس

 
 ؟ اِ؟ ٖالم الجزإ الٗبثي بط

ت ججغ الٗغباث  ظغَّ  طل٪ اإلاكهض الهىع ال٣ضًمت والجضًضة ٧ال٣اَغة البساٍع

ت بالىؾم الظي خ ،ي ألازغ   ؛او٫ َمؿه والخداًل ٖلُه مىظ وعيو٧لها مضمٚى

ت  زُاباث التهضًض في ال٩لُت لؤلظىبي الىهغاوي، ًه في ؤلاطاٖت اإلاهٍغ ٞع

ٌ ججىِؿه،  ؤمام هُالهت، ىبؿبب اؾمه ولِـ ق٩له ٣ِٞ ٦ما اصع ٞع

في ٦ال ال٨ىِؿخحن ألاعزىط٦ؿُت وال٩ازىل٨ُُت، ؤمه التي ال  الىٓغ له ٠ًُ٦  

 آلان بن ٧اهذ ظاؾىؾت  ىٌٗٝغ خت
 
 ؤم مجغص مخٗاَٟت م٘ خ٩ىمت ٞٗال

ِٞصخي بؿبب ق٣ُ٣تها، الٗام الظي ٢ًاه ٧إإلااوي في اإلاٗخ٣ل،  مٓلىمُان 
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ت به، "ؤهال ًا زىاظت"  اإلاضان بدبه لئلهجلحز صون ؾااله ؤو ؾاب٤ مٗٞغ

 ا!ا وؤبض  ٣ًابله بها خؿً صاثم  

 خضر بٗض طل٪ ٧ان ٧الخالي:ا م

 ىوهىإه ؤهىع ٖل مً حؿلُم الجشض،لُخإ٦ض  خحن   ىاههٝغ اإلاُجىع الٛايب بل

اص اإلاإمىع ب٣ىجه و٢ض  .وخظ١   مضازلخه التي "خغ٢ذ صم ؤلاهجلحزي" ببراٖت   ٖو

 ً ه٣هذ زالزت مً الجىىص الجغحي، لُهغح ؤن الغظا٫ البا٢حن ٚحر ٢اصٍع

ونلذ ال٣ىاث  هٟؿه في الجبا٫. وفي الى٢ذ ي مضاهمت ؤزغ  مُاعصة ؤو ىٖل

ت لدكاع٥ ت في اإلاهمت الٗخُضة،م٘  ال٣اصمت مً اإلاضًٍغ ال٣ىاث ؤلاهجلحًز

 ايُغاعهم لخإظُلها للٟجغ الخالي لخلى٫ الٓالم.

- 
 
 .ال ًم٨ً الؿحر في جل٪ الُغ١ لُال

  ه٨ظا ٢غع الخ٨مضاع اإلاهغي بك٩ل  
 
تراياث  ٢اَ٘ صون ؤن ٌٗحر ؤهمُت اٖل

ُاوي. ىضما  ا و٦ُل الىُابت للخد٤ُ٣ م٘ الكهىص،زم ظاء ؤزحر   ال٣اثض البًر ٖو

اصوع ًىؾ٠ لئلصالء بإ٢ىاله عم٣ه ؤهىع ٖبض الخمُض  ىؤح ن بوما  ا،متر٢ب   مهخم 

 ؤظاب: ىل ًٖ اؾمه ختئِ ُؾ 

 هجُب ٖبض اإلاؿُذ شخاجت.-

*** 

ت زالزت ؤًام   ٚاصعها  ىؤعى ٢ىا وخت ىمىظ خِ عخاله ٖل .مغث به في الهاٍو

ً  بلى ًْ ؤهه ؾُدخاط  ؤؾٍُىبلى ا ٖاثض   جم٘ ألاصل ىؤَى٫ لُخ٣صخ ػم ت التي ٍو

  ال ج٣بل الضخٌ، وها
 
مً  ىججاه بِذ ٖمه و ٢ض اهخه ىالسُ هى ٌٛظ

 الخ٣صخي لؤلبض!

٘   عبما اهتهذ الخغب باليؿبت لل٣اهغة، ًٖ  ىقت عبما ًدؿاء٫ آزغون في مىا٢

ض الساجمت، الجهاًت ٢ض خلذ والٗالم  في هظه املجاهل اإلالٗىهت ل٨ً هىا مٖى

ؾِىا٫ الجٕى مً  مهغب وال مٟغ. ال، ؾخصىاء الىاصع ؤن جىجىالا ى. ٢ض اه٣طخ

 
 
وحكغب اإلااء اإلالىر  حِٗل ٖلى الٟخاث خكغة   وجخدى٫ بلى ،آصمُخ٪ ؤوال
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ىضما  ىا بلوحِٗل ظىب   ت والخُىاهُت، ٖو ظىب م٘ الهىام واملسلٟاث البكٍغ

ُلِـ ظامبُا  لخُٗم مً صم٪ الصخُذ وتهضً٪  جى٣ٌ ٖلُ٪ بٗىيت ألاهٞى

 ىٖل بمشابت الؿُغ ألازحر بالكاهض ؾخ٩ىن  الُُٟل الؿا٦ً بإخكائها،

ٞال  ٘ ؤلاوؿان مً َحن  ىِ نُ . بُىث الُحن ٢بر٥ الظي" جدُا" ُٞه بالٟٗل،

ع ٖلُ٪ َض هْ لً ججض الضواء ألهه ؤهضع مً ؤن حُ  ؤلِـ ٦ظل٪؟ بإؽ بالؿ٨ً ُٞه،

٠ُ زبز  . بِىما هىا٥ ٢ىاث م٣اجلت ٢ض جدخاظه  ولى وظضجه ؾخًٟل ٖلُه ٚع

  ؤؾىص بلىن ؤًام٪ لُُُل
 
  مً ؾىاصها لُلت

 
ىضما جمىث بك٩ل   ،بياُٞت  ٖو

ؾُضٞىى٥  ي باألهُمُا والهٟغاء والٟكل ال٩لىي و٧ل الخىاب٘ ألازغ  عؾمي،

  ىخت خُض ؤهذ
ُ
ت ٖل يمً الطخاًا، ىدصخال ج واخض  ٢بر   ؤي خا٫   ىٞال٣ٍغ

 ٦بحر ٌؿحر ُٞه ألامىاث الالخ٣ىن ٞى١ ب٣اًا ألامىاث الؿاب٣حن.

الجٕى واإلاىث  ٧ل لٗىاث جهاًت ألاػمان هىا وآلان، ؟هظا ًا هُالهت هال عؤًِذ 

 هل ؾدؿ٣ِ الكمـ وال٣مغ بٗض. ٧لها جد٣٣ذ وجمذ والخغب والسغاب،

ٟا٫، ال خاظت لظل٪ ؟طل٪ ماطا ؾخ٣ىلحن  وال واخض! لم ًب٤َ ، ٣ٞض ماث ألَا

ٟا٫؟  ؤي زالم   ًٖ هظا؟  ؾىيخٓغ بٗض ؤن ماث ٧ل ألَا

 ؤم ؤجها جغا٣ٞه مىظ ٞترة؟. رب مً البِذعاثدت ٦غحهت بالجى حؿخٟدل ٧لما ا٢ت

ام مهُب لم ز زٟحر   ىصزل البِذ بٗض ؤن مغ ٖل ال ًضعي. بضؤ ٌكمها؟ ىمت

البض ؤهه ٧ان ًغا٤ٞ ٖمه  ا بالؿالح،ًغه باإلاغة الؿاب٣ت ٠٣ً بالباب مضجج  

 بغخلخه إلالىي.

 وظض ٖمه ظالؿ  
 
، ضسم في صٞتر   ا بهضع املجلـ ًغاظ٘ خؿاباث مضوهت

٧ان ٢ض وسخي ٠ُ٦ ٌٗبـ ى. ا ؤٖم٤ وؤب٣ض  الترخُب الٗابغ ٞخىع  والخٔ بٗ

هل  ا،جبضو ججاُٖض وظهه ٧إجها جغا٣ٞه مىظ ولض! بضؤ ٌؿدكٗغ خغظ   ىٖمه خت

 ًٚب ٖمه لغخُله بٗض بًها٫ هُالهت صون اهخٓاع ٖىصجه؟

ت  بلى اايُغعث  لم ٨ًً بُضي ًا ٖمي،- م   لظهاب بؿٖغ ؤعظى ؤن  ا ٖجي...ٚع

 حؿامدجي.
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دت ٖلحها ٧ان ٖ هاه ألابىىؾُت الالمٗت اإلاؿتًر مه ًى٣ل بهغه بحن الضٞتر ٖو

 صون ؤن ًىٓغ له: ٢ا٫ بخاصة   .ٌؿغاه

 .لم ٨ًً ًجب ؤن جتر٥ ؤزخ٪ بالبِذ صون عظل  -

 :الباب الساعجي ىوهى ٌؿخضعي نىعة الخاعؽ ال٣اثم ٖل ؾإ٫ ب٣ل٤  

  هل هىا٥ زُغ في وظىصها هىا وخضها؟ إلااطا ج٣ى٫ طل٪؟-

ؤزخ٪ طهبذ  ٢ضع ول٠ُ و٧ان ًم٨ً لهظه اإلاهِبت ؤن  جٟطخي للضم!عبىا -

زم ٚاٞلذ اليؿاء وهً هاثماث  لبِذ الٗمضة بملىي بٗض ؤن عخلذ ؤهذ،

 
 
 ولم حٗض بال بٗض َلٕى الكمـ. بماطا حؿمىن وقغصث وخضها في البلض لُال

 طل٪ ٖىض٦م في "مهغ" ًا ص٦خىع؟

 
 
زحر ٧إهه ًبه٤ بىظهه. ًَ بال م٘ الؿاا٫ ألا  لم ًخُل٘ ٖمه بلُه مباقغة

ض هضمها ىعؤؾه وقٗغ بًِٛ الضم ٖل هُالهت ٞٗلذ ٧ل . ظضعان قغاًِىه ًٍغ

هضوء  ىخاو٫ ؤن ًداٞٔ ٖل ما هى؟ ا،ا ٢اهغ  البض ؤن لضحها ؾبب   هظا وخضها؟

 ًُ  به مً اعجبا٥. ٓهغ ماهبرجه وؤال 

 وإلااطا؟ ؤلم ج٣ل ؤًً طهبْذ -

ؤن ًدضر هظا  ى. ؤحٗٝغ مٗجؤبله   ىٖل عؤؽ له وال طًل وال ًىُلي ٦المها ال-

 ً ٧ان ببِذ الٗمضة؟ً ٧ل َم مِ  يمغؤ ىٖل

- 
 
 بٗاصاث البلض، ال ٖٟى٥ ًا ٖمي، ؤهذ حٗلم ؤن هُالهت نٛحرة ولِؿذ زبحرة

ٝغ الؿبب ولً ًخ٨غع مجها  .ق٪ ؤجها لم ج٣هض بخغاظ٪ ؾإجدضر بلحها أٖل

 طل٪.

 ؾىص ًى٨ك٠.ؤ بهضعه مً صزان   هىا اعجٟ٘ نىث ٖمه  و٢ض بضؤ ما

 بؤ٢ى٫ ل٪  خضر ًم٨ً له ؤن ًخ٨غع؟ هل جًٓ ؤن ما-
 
 ن ؤزخ٪ باجذ لُلت

 ما نىٟ٪ بالًبِ؟ ل٣ض طهبْذ  ٪ ؾدخدضر بلحها؟بهزاعط البِذ ٞخ٣ى٫ لي 

ىضما ؾإلُذ  بِذ   بلى ذ ؤن له ابى   مً ٖؼبت شخاجت في ملىي، ٖو ا ا وخُض  ٖٞغ

  ٟ به ٢بل ؤن ا بال٣اهغة،٧ان مْى البض  ؤي٘ ًضي ٖلُه. ل٨ً الغظل ٢ام بتهٍغ
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  ٗ ً في الٟغح ؤهه عآهما م ٝغ ما ؾُدضر بٗض طل٪. ل٣ض ٧اها خايٍغ ا ٖو

هما!  آه لى ٦ىذ عؤًخه. هٟؿه ولم ؤحٗٞغ

  ٟ  :اللبا٢ت والل٠ُ و٢ا٫ بدضة   ىا ًٖ م٣خطخجمام   ىا و٢ض جسلهب ٧امل وا٢

- 
 
ا ؤزتي ال حٗٝغ ؤخض   ٖمً جخدضر ومً هى طل٪؟ ا مً...ال ؤنض١ خٞغ

اعجه،ا مُٗى  ٧له وال ًم٨ً ؤن ج٣هض بِخ  بالهُٗض  بخًاعها هىا ٧ان  ا لٍؼ

 ا٢تراحي ؤها ال هي.

البىاث بالٟغح ًٖ م٩ان البِذ ٢بل ؤن جسخٟي ًا ص٦خىع.  يبخض ل٣ض ؾإلْذ -

 
 
ها، لى ؤجها ابىتي إلاا ؤب٣ُذ ٖلحها ؾاٖت . ل٨جها لؤلؾ٠  ؤماهت لضي بٗض عظٖى

 
 
ٖاج٣٪  ىل٨ً جإصًبها ٣ً٘ ٖل بِ،٦ما جغ٦تها بالً ًم٨ى٪ ؤن حؿخلمها ؾلُمت

ت   ؤهذ وؤبُ٪، ًٟل ؤن جؼوظاها بؿٖغ جإبهان  جؼالان هظا لى ؤه٨ما ال ،ٍو

 لٗغي٨ما.

 ؤهٟه مٟٗمت بالغاثدت السبِشت وؤطهاه ج٣ُئان الؿم اإلاترصص ٖلحهما.

 ماطا ج٣ى٫؟ ماطا ج٣ى٫؟-

 
ُ
مً ال٣لب  ىغمؤًً ال٩لماث ٖىضما جدخاظها؟ لى ؤن ال٨غاهُت ًم٨ً ؤن ج

ؤو  "انمْذ  ًٖ ٢ظٝ طل٪ الغظل بها، ؤعاص ؤن ٣ًى٫ له ى٧الغنام إلاا جىاو

 مْذ 
 
٘ عؤؾه ناثد  "، بضال  ا ب٩ل ٢ىجه: مً طل٪ ٞع

 !هُالهت! هُالهت-

ظهب بها   بلى ؾُإزظها ٍو
ُ
 يْ مدُت ال٣ُاع وإن ا

ُ
ل٨ً  ا للمبِذ هىا٥.غَّ ُ

 إلااطا ًا هُالهت؟ إلااطا؟

 
 
ً   هىا ْهغث ػوظت ٖمه ٞجإة  ٧إجها ٧اهذ جخدحن ٞغنتها. مٓلم   مً ع٦

والسُإ لم ٣ً٘ مً ظاهبىا  الهالر. ي اهضؤ ًا ص٦خىع ٞٗم٪ ال ٣ًهض ؾى -

 لخلىمىا.

غ ٖل٨ُم ؤي ٖىاء   ،ىو٦ٟ ٧ل خا٫   ىا ٖلق٨غ  - ض ؤزتي آلان لىظهب وهٞى  . ؤٍع
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- 
 
ٌ جىاو٫ الُٗام مىظ  الؿحر والسغوط آلان، ىٖل ال ؤْجها ٢اصعة ؤزخ٪ جٞغ

 ٖاصث مٗىا مىظ ًىمحن.

 ا مً الغص:حؿاء٫ مخىظؿ   ٢لبه، ىالسٝى آلان ًؼاخم الًٛب واإلا٣ذ ٖل

ٌ الُٗام؟ إلااطا؟-  إلااطا جٞغ

ا وظه اإلاغؤة وهي جمهمو قٟخحها ٧اُٞحن لجٗله عاٚب   ى٧ان البروص اإلاخ٨بر ٖل

ٙ  اؾدُٗابه وجغ٦ه ٖال٣   ىفي لُمها، ل٨ً ما ٢الخه جسُ بال قٗىع وال  ا في ٞغا

 عؤي.

ؾالمتها، وؾتر  ىَمئىان ٖلهىال٪ ؤهىا ؤعصها الا  ٧ل ما ،يءلم ًدضر لها شخ-

ىضما ٦كٟىا ٖلحها بال٣ىة ًٚبذ  ،اهضثل٨جها ٖ وظهىا ؤمام الىاؽ، ٖو

 
 
تها ال جتر٦ها، وؤخضزذ ًُٞدت ًذ ألا٧ل وب٣ذ بٛٞغ ل٨ً اؾترح ًا  زم ٞع

 ٞهي بيذ بىىث وناٙ ؾلُم. ص٦خىع،

 :الل٨مت ٦ؿغث ؤهٟه وجغصص نضاها في جال٠ُٞ مسه

 ماطا ٞٗلذ بها؟ ماطا حٗجي جل٪... بيذ بىىث وناٙ ؾلُم؟ الهت؟!هُ-

٧ان  .ؾازً في ٣ٖله صون ؤن جهل للؿاهه حك٩لذ جل٪ ال٩لماث بضم  

  ؛٨ٖسخي ا ٦مساى  ؾدُٗاب ٖؿحر  الا 
 
 مً ألالم اإلابرح في مداولت بزغاط ٞبضال

٧ان الىظ٘  في مداولت بصزا٫ الهىعة الىاعصة، الهىعة ال٣ظعة  ي املخخى 

  الٗالم بٗض؟ ٌؿخمغإلااطا  ظت ٦غحهت الغاثدت واإلاشحرة للخ٣ُا.اللؼ 

ال٩اثً اإلاازل ؤمامه، الظي ؤط٫  ىمهضعة ٖل يً بهىجه ؤن ًًُ٘ في ٧لماث  

 . ؤزخه و٦ؿغها ههٟحن
 
٢ٟؼ مٗها الضعط  اؾخمض مً الٛلُان وال٣ٝغ ٢ىة

ل بالبِذ في ؤعب٘ زُىاث    لُبدض بىٟؿه ًٖ ؤزخه في ٚٝغ الىىم. الٍُى

 وظضه
 
ًضاها مخ٩ىعجان  في هُئت ، ؤؾىص ظاهبها في ظلباب   ىٖل ا مؿخل٣ُت

هىا٥ نِىُت  بُجها في الىي٘ الجىُجي. ى٢بًخحن  وع٦بخاها مًمىمخان بل

  ً ت وعاثدت الهىاء ز٣ُلت بٟٗل الغ٧ىص واإلاىاٞظ اإلاٛل٣ت. َٗام بغ٦  مً الٛٞغ

 :ا وهمـ بما ٌؿخُُ٘ مً ع٢ت  ا٢ترب مجها مك٣ٟ  
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 ل٣ض ٖضث.! خبِبتي! هُالهت-

ًُ  ل٨جها لم جبِض  مً خغ٦ت ظٟىحها ؤصع٥ ؤجها حٛل٤ ُٖىحها . غ ؾماٖها لهٓهِ ما 

ا َمض  ٌ الىٓغ َٖ الٟغاف ومض ًضه ًمسر  ىظلـ بجىاعها ٖل بلُه. وجٞغ

 
 
 :قٗغها ٢اثال

  ىلً هب٣. ٢ىمي معي لىظهب مً هىا هُالهت،-
 
  لخٓت

 
 بهظا البلض. واخضة

 . وظهها ي ض له ؤال ًغ ل٨جها زيذ عؤؾها للضازل ٧إهما جٍغ
 
ا خمغاء جمؼ١ ٢لبه هضٞ

 بخؿاؾها بالٗاع ًدى٫ بُجهما. ي وهى ًغ 

طخي الىٓغ . هم مً ًيبػي ٖلحهم طل٪ للشجل، لِـ هىا٥ ما ًضٖى٥ِ - ال جٞغ

عي عؤؾِ٪  بليّ   .واجهطخي واٞع

ُٖىحها جٟخدان وجىٓغان لُضحها  يٖىضما عؤو  ،٧اص ًُإؽ مً اؾخجابتها

 ا:حصج٘ و٢ا٫ ملخ   اإلاٛل٣خحن

 لى ايُغعث  لظل٪. ؾإخملِ٪  ال٣ىة لل٣ُام والؿحر؟ هل لضًِ٪ -

 
 
ال ؤهؼلذ ؾا٢حها لؤلعى،  اؾخُاٖذ الجلىؽ، وبجهض   ى ختاهخٓغها ٍَى

ذ ؤهٟاؾها ٧إجها نٗضث ؾلم    ا ملجغص الا حؿاٖع
 
 ؾخىاء وا٢ٟت

 
 ، بضث مىق٨ت

يغابها ًٖ بؤن  يٞإؾٕغ ٌؿىضها و٢ض عؤ الى٢ٕى ٧إجها وؿذ الؿحر، ىٖل

 ا.٢ض ؤيٟٗها جمام   الُٗام

- 
 
 . هظا الؿىاص ٖىِ٪ ازلعي ؤوال

 وعٞ٘ الجلباب ٖجها لُٓهغ الٟؿخان الظي ونلذ به مٗه ٢الها ب٤ًُ  

  ُ لُلخ٣ِ الضٞتر  ىاهدج عى.ٖلى ألا ا ُٞه ولِؿ٣ِ صٞتر ؤخمغ ٧ان مسٟ

 
 
٣لبه ٢لُال   صون ؤن ًلخٟذ للخى٢ُ٘ في جهاًخه.ٍو

 ؟مً ال٣اهغة هل ؤخًغجه مِٗ٪  زِ مً هظا؟-

  ٤  ىل٨جها لبصذ ٖل، وإن ؤمًه الًٟى٫  ٧ان ًخ٩لم بما ٌؿخُُٗه مً ٞع

 
 
خ٣ُبتها ؤمامه ٞإوصٕ  يعؤ لؤلعى ٧إجها ال حؿمٗه. ويٗها اإلاخسكب مُغ٢ت

 
 
 ،ًً٘ الخظاء في ٢ضمحها ىواهدج  البذ في قإجها إلاا بٗض،ٞحها اإلاظ٦غاث ماظال
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ُٗجها ٖل ا ؤمؿ٪ خ٣ُبتها الخغ٦ت بِىم ىزم ؤخاٍ زهغها بظعاٖه لِؿىضها َو

م   .ي بُضه ألازغ   ا ٖىه ٞإزظ ًُب٤ ٞمه بكضة  قٗغ بًٗالجه ٧لها جغجج٠ ٚع

ت بسُىاث  بوما بًٗها ببٌٗ.  ؤؾىاهه جهُ٪ال  ىخت  ن زغظا مً الٛٞغ

  ىمخمهلت خت
 
ال١ ُٖىحها مغة هظه الهىعة  ىوؾاعث مٗه ٖل ي،ؤزغ  ٖاصث إٚل

  ىخت
ُ
 يْ وهما حهبُان الضعط خُض ا

ُ
ُ   غَّ ُ  بلٛا ؤؾٟله. ىا ختلخملها ٞٗل

ُٖب ما جٟٗله  لً ججض ٢ُاعاث لل٣اهغة آلان. الهباح ًا ص٦خىع، ىخت اهخْٓغ -

 هظا ًا ابً ؤدي. 

  ؤمضه ظؿض ؤزخه الهامض بال٣ىة،
 
  ٞىٓغ لٗمه هٓغة

 
لت ظاهض ؤن جدمل له  ٍَى

ِ   ما ٨ًىه مً ًٚب    :، و٢ا٫ بازخهاع  وسس

ـَ  هىا. ٞحها ٢ضمي ىجسُ هظه آزغ مغة  -  ؤن ل٪ ابً ؤر. اجمام   او

اصع ٧امل وهُالهت  اخمغ وظه الغظل مً ؤلاهاهت التي باٚخخه خض السغؽ. ٚو

 
 
خاو٫ ٧امل ازخالؽ الىٓغ لىظهها ٞىظضه . ٖلُه بإٚلبها اإلاجز٫ وهي مٗخمضة

ُىاها مى٨ؿ    . مٛمًخحن ما جؼالانا ٖو
 
ال ناصٞا  ىالتراب خت لى ٖؾاعا ٍَى

 
 
  ،ًجغها خماع ٖغبت

 
٣ىصها عظل مٛبر في ألاعبٗحن ٧ان ً. بال٣ًُ مدملت

ٞغ٦با  ٖغى ٖلحهما جىنُلهما خُض ٌكاءان، في َىع اإلاغاه٣ت، تىًصخبه ٞ

الخٔ ٧امل ؤن الؿاث٤  ٞى١ ؤظىلت ال٣ًُ. ىظىاعه بِىما ظلـ الٟت ىبل

ؤعاص ، ٦خٟه ىظٟجي هُالهت اإلاؿضلحن وعؤؾها اإلاغجمي ٖلبلى  ًىٓغ بًٟى٫  

 ججاهل ألامغ بال ؤن الغظل لم ًهمذ.

 !الهاهم ىؤل٠ ؾالمت ٖل زحر بن قاء هللا،-

 بهظا الغص اإلا٣خًب: ىا٦خٟ 

 ا؟ل٣اهغة ٚض  بلى اٌٛاصع ال٣ُاع اإلاخجه  ىمت-

ًىم ألاعبٗاء  ؤلم حؿم٘ بما خضر في ملىي مً ًىمحن؟. ال ؤٖٝغ ًا بُه..-

  الهبذ،
ُ
ال٣ُاع و٢خل الٗؿا٦غ ؤلاهجلحز الغا٦بحن ُٞه  ىِ هجم ٖلالس
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ًُ ال٣ُاع لم ٌٛاصع ؤبض   ٧ل م٩ان. والضهُا م٣لىبت في د٤٣ ا و٧ل مً ٧اهىا ُٞه 

 مٗهم.

بها جخُل٘ ؤمامها بملء  اوإط هىا قٗغ ٧امل بُض هُالهت حٗخهغ مٗهمه

بؿمل  ىالُٗىان اللخان ما ؤن عآهما الؿاث٤ خت الُٗىحن ٢بل ؤن جىظههما له،

  ُ  ا.جل٣اث

 ماطا هىا٥؟-

 ضعظت.ًخعجب مما ؤزاعها لهظه ال وهى ؾإلها ب٣ل٤  

ً؟ يءهل خضر شخ-   للغ٧اب آلازٍغ

 ٧اهذ هي اإلاخجهت بالؿاا٫ للؿاث٤.

  ال...-
ُ
ً م٘ ٖؿ٨غي  اعبِ  ا،ا عجُب  ِ ٖمل قِئ  ل٨ً الس  زىحن مً اإلاؿاٍٞغ

  ٗ  الشالزت ٖغاًا ٦ما ولضتهم ؤمهاتهم! لبلض،بلى اا بهجلحزي وظٗلهم ٌؿحرون م

  ىقمئزاػ ٖلبضا الا 
 
ث ض٧إجها اؾدىٟ وظه ٧امل بِىما ْلذ هُالهت ؾاهمت

مً زلٟهما لُضلي  ىهىا جضزل الٟت، ٢ىاها ٧لها في الؿاا٫ الظي َغخخه

 :بضلىه في الخضًض

ً ال.ا ل٨ً الاالٗؿ٨غي وخضه ٧ان ٖاعٍ   لم ٨ًً هظا ما خضر،-  زىحن آلازٍغ

 هل ٦ىذ مٗهم؟ وما ؤصعا٥ ؤهذ ًا ابً...-

 :ال٨ً ألازحر ؤنغ مؿخُغص  ، مٗاعيت الىلض ىاخخج الغظل ٖل 

ؤها ؾمٗذ مً ٖبض الغخمً  ؤهذ جد٩ي ما ؾمٗخه،؟ وهل ٦ىذ ؤهذ هىا٥-

ب وآلازغ ان اإلاغبَى ؤبى يب و٢ض ٧ان في ال٣ُاع بصخمه ولخمه... واخض ٍٚغ

  ىججاؾغ ٖل ،خؿب ٦المه ،و٦الهما .مٟدل الغي 
ُ
 ِ طاجه!مٗاعيت الس

  ٗ  ؾغوا٫ الٗؿ٨غي وخضه. ي ل٨ىه لم ًسل٘ ؾى  ا في ال٣ُاع،ولهظا عبُهما م

 
ُ
 ِ ابً بلض وال ًٟطر ؤوالص البلض.الس

 
 
 :اؾترص الؿاث٤ هانُت ال٨الم ٢اثال
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مت بال بٗض حًٟٗ الجشض - السالنت ًا بُه الىُابت التي ال جهل م٩ان الجٍغ

ٗ  ، واهدكاع عاثدتها ُٞذ وهُذ إلاٗاًىت ال٣ُاع ٢بل ٚغوب الكمـ ... اَب

  بهجلحز ولِؿىا ؤوالص ٖغب، ىٞال٣خل
ُ
وال ٧ل ٖغباث  ِ؟ل٨ً مً ؾُمؿ٪ بالس

الهجاهت ٌؿخُُٗىن الؿلى٥ في َغ١ الجبل  ىالجِل ؤلاهجلحزي وال خت

غة، بت، ي ؤزغ  ولً ًساَغ بُلٗت   خحن   ىل٨ىه ؾحهضؤ بل الٖى ٞؿُإمً  ٢ٍغ

 ألا٢ل. ىؤٚىُاء الىاخُت مىه ٖل

 
 
 ٧ان ٧امل مكٛىال

 
هل . ا ًٖ ؾبب اهخمامها بال٣ُاع بخ٣صخي مالمدها بدش

  ان يمً الغا٦بحن؟مٗحن ٧ تهخم بمهحر شسو  
 
ٖىضما جغ٦ذ  اؤًً ٧اهذ بط

ل٣ض ٧ان هى مً ا٢ترح  ملىي في اإلا٣ام ألاو٫؟بلى وإلااطا طهبذ  البِذ؟

ومً  لم ٨ًً لضحها و٢ذ إلباٙل ؤخضهم إلا٣ابلتها هىا٥. بزٟاءها بالهُٗض،

ؤ٩ًىن لجماٖتها  خخال٫؟ؤخض ػمالئها اإلا٣اومحن لال  ًم٨ً ؤن ًإحي هىا إلا٣ابلتها؟

 ! اللٗىت خل هاالء الجىىص؟صزل بم٣
ُ
 هل ٧اهذ ج

ُ
ِ بىظىص بلٜ عظا٫ الس

  ال٣ُاع؟ ىؤلاهجلحز ٖل
ُ
٧اص  ِ الظي ٢ام بخل٪ الٗملُت؟!ؤم ؤهه لم ٨ًً الس

 هظه الخحرة ٞى١ َا٢خه،. ٞتراياث الجىىهُتعؤؾه ًدتر١ باألؾئلت والا 

 ؾِؿإلها بمجغص اهٟغاصهما.

 
 
ت ا َلب ٧امل َٗام   ُىم الخالي.بجىاع املخُت لُلخ٣ا ب٣ُاع ال اؾخإظغا ٚٞغ

الخٔ الهٗىبت التي . ايُغ لضؽ الل٣م في ٞمها بُضه ىوؤلر ٖلحها لخإ٧ل خت

 
 
خاو٫ ؤن  ا.ل٨ىه لم ًجض قِئ   ا ًٖ التهاب،جبخل٘ بها ٞخٟدو خل٣ها بدش

 ًٖ عجؼه املسؼي ال٨بحر. ىقت ًيكٛل بخٟاهاث  

بت في ألا٧ل. لى لم ج٨ً لضًِ٪  ى٦لي خت للؿٟغ. ًجب ؤن حؿترصي ٢ىجِ٪ -  الٚغ

بدض  .حؿخُُ٘ ألا٧ل ٞبضجا مخىعمخحن ىظلـ ًىٓغ لها و٢ض ٞخدذ ُٖىحها خت

ل٨ىه لم ٌٗٝغ  للخضًض لِؿإلها ٖما خضر بٗضما جغ٦ها، مىاؾب   ًٖ مضزل  

جيخهي مً َٗامها  ىهخٓاع ختًٞل الا  ٠ُ٦ ًٟٗل طل٪ صون ؤن ًشحر وظٗها.

ذ،   وحؿتًر
 
ىضما اؾخل٣ذ مُُٗت ماى ُٖىحها  ٢ضبًاه ْهغها و  ٖو ٖاصث إٚل
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  قٗغها. ىجمضص بجىاعها وعاح ًمغ بُضه ٖل
 
ب في وبضال  مً ؤن ٌؿإلها ٖما ًٚغ

 ا٦دكاٞه ٢ا٫:

ت ما وظضجه في ٢ىا؟- ضًً مٗٞغ   ؤال جٍغ

ؤعبُٗيُت بدذ  ٧إهه نىث امغؤة   نىتها، ىؤظابذ بخل٪ السكىهت الُاعثت ٖل

 خىجغتها في مهىت الٗضًض:

. ال،- ض ؤن  ؤٖٝغ  ي وؤها ال ؤع  ًىز٣ىجي وهًىظ ؤٚل٣ذ ُٖجي  وؤها ؤنغر م ال ؤٍع

الٓالم  ال بإؽ... عبما ظىيذ،... بال ٧ل ما هى ؤؾىص وال ؤقم بال ٧ل زبض  

 ا .املخٌ ؤ٦ثر ؤماه  

ٖٝغ ؤجها . ا""ؤ٦ثر ؤماه  و"ًىز٣ىجي"؛ زخىا١الا  ىٚو بخل٪ ال٩لماث خت

بُٗجي  ي ا ٖضًم الجضو وهى لم ٨ًً ؤبض   ؤن ًمىث، ىؾخ٣خىو طا٦غجه بل

  ،لخٓتهاهٟؿه ٦
 
 ؟بٗض الٗالم ٌؿخمغإلااطا  ؤزحرة ًدؿاء٫... ومغة

 
 
عاح ًغجج   ٦خم الىدُب بهضعه اإلاإػوم صون ؤن ًىجر.اخخًجها ًسٟحها مداوال

ه قٗغها. غظها مٗه و٢ض بللذ صمٖى  ٍو

  ل٣ض حٗظبِذ  ...وخض٥ِ  آؾ٠ ألوي جغ٦خِ٪ -
 
لم ٨ًً لىظىصي هىا٥ ٞاثضة  ا،ٖبش

ً و٧ل ما ٞلم ؤؾخُ٘ البخت،  عؤًخه ال ًم٨ً جىز٣ُه، مؿاٖضة املخخًٍغ

 مٗاًىت الجشض باإلاكغخت ٧ان ؤبؿِ مً ازخباع ٖملُت جهيُٗها ببِء  

 هىا٥ مىظ ٖام   ىل٣ض ؾب٣جي بل مٗغوٝ بالٟٗل! يءؤن ٧ل شخ ىألاصه .وجل٩ا  

ذ، ٧امل   وظم٘ ٧ل اإلاٗلىماث اإلام٨ىت ًٖ  صخٟي مً ؤلاًجُبكان ظاٍػ

  الىي٘ بدظاٞحره ل٨جها
ُ
يكغ! ما الظي ؾُٟٗله ص٦خىع ؤلبىعث بما لم ج

لظل٪ لً  ا ٌٗٝغ الخ٣ُ٣ت،ًم٨ىه ؤن ًٟٗل قِئ   ٧ل مؿئى٫   ؾإزبره به؟

ً   هايء. ًدضر شخ إلااطا . ا ؤٖٝغ ؤجها لً ج٣٘ؤها ؤب٩ي وؤَلب اإلاعجؼة وؤها ؤً

 
ُ
ِٟ ح   مً ٧ان بداظت بليّ  ؤهِذ  ٤ ٖلُىا الؿماء؟ك

 
 .و٢ض زظلخِ٪ ، ٞٗال

ض الغخُل بى٢ذ  في الهباح اؾد٣ُٓ ٝ   ا ٢بل مٖى ووظض ٧امل هٟؿه  ،٧ا

 ا لسىى الخىاع اإلااظل ب٣ضع ما ٌٗاٞه.مًُغ  
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ؾُسبره ٖمي ب٩ل  ًجب ؤن وٗٝغ ما ؾى٣ىله ألبي ٖىض ٖىصجىا. هُالهت،-

  يء  شخ
 
 آظال

 
جب ؤن وؿخٗض ، ؤو ٖاظال جي بما خضر بازخهاع   .ٍو إلااطا  ،ؤزبًر

  وخض٥ِ  ملىي وزغظِذ بلى  طهبِذ 
 
 ؟لُال

 وهه٠. ؾاٖت   ي ولم ؤٚب ؾى . ا..٧ان الى٢ذ ٞجغ  . ا..غ  ٞج-

ت، ي مخماؾ٨ت الٟدى  ؤو٫ ظملت   هظه ٧اهذ وإن  جل٣حها مىظ عآها بخل٪ الٛٞغ

ػاصث ٣ٞالذ وهي قازهت هدى الًىء . ٧اهذ بىٟـ الهىث اإلابدىح

 ال٣اصم مً الىاٞظة:

بجي- ٣ت   .لم ؤٞهم ما ؤعصن ٞٗله وطل٪ ما ؤٖع  ما، ْىيذ ؤجهً ًغصن ٢خلي بٍُغ

ا ؤهه ٦ىذ ؤًْ صاثم  . ٞلم ؤٖلم مً ٢بل ؤهمُت طل٪ الجؼء الظي ؤعصن ٞدهه

هطج ظؿض  ى، الضم الظي هى صلُل ٖللجزو٫ الضم ٧ل قهغ   مجغص مٗبر  

ا بِىه وبحن... الٗال٢ت بحن الظ٦غ الٟخاة واؾخٗضاصه للخمل، ل٨جي لم ؤعبِ ؤبض  

 ٞهل ًٟتر  ا لم ًمؿجي...ل٣ض ٢لً ؤن ؤخض   ...ىوألاهث
 
 بإن هىا٥ مً ى ؤنال

٣ت؟ هل ٦ىذ  هل ٌٗٝغ ٧ل الىاؽ طل٪ ٖضاي؟ ًم٨ىه مسخي بخل٪ الٍُغ

 حٗٝغ ؤهذ؟ ؤًُ 
 
ـ ٠ُ٦ وإلااطا ًخٛحر طل٪ وهىا هٓغث له !لي اقغْح  ؟ضعؽ مشال

 مؿه ؤخض؟! اإلاىي٘ بطا...

اب في الا مخٗضص الُب٣اث؛ لم ٨ًً ًخى٢٘ ٞضاخت الجغم  هتها٥ وؤلاهاهت وؤلاٖع

ت في ؤْلم  ألازحر مً سخ٤ البراءة، ي زم طل٪ اإلاؿخى  ىالُب٣اث ألاول اإلاٗٞغ

ت السحر  ،يوسسها وؤبٗضها ًٖ الىٟ٘ وؤظلبها لؤلط ل٣ض صؾىا  زمغة مٗٞغ

  والكغ
 
لم ًخسُل  جل٪ الضعظت  هى ببؿاَت  و  .وصون ؤن جُلبها  في ٞمها ٖىىة

ن هى وآلا  الظي ٧ان ؤبلٜ جىز٤ُ لبراءتها.و ؤزخه اإلاش٣ٟت  يمً الجهل الخام لض

ُٖىحها اإلاٟخىخخحن الٗمُاوجحن  ىا ٖلؼا٫ مؿخٛل٣  ً مُالب بإن ٌكغح لها ما ال

 ىبغؤؾه بحن ًضًه واخخم ىؤٚمٌ ُٖيُه وؤل٣ ٧إهه ًُالب بهضهت  . واخض   في آن  

 ا:٣ِٞ لُُاعصه نىتها مجضص   بالؿ٩ىث

 هل ٌٗٝغ هى طل٪؟-
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ً الٛحرة م قٗغ بُٗىت   ٚحر مٟهىم   ولؿبب   "هى"، مً حٗىص ىٖٝغ لخىه بل

 والىٟىع.

 . وٗم-

 :الخ٣خه صون عخمت  

- 
 
ت   هل ج٩ىن ألاظؿاص ٖاٍع

 
 ؤزىاء ا٫...؟ ابط

 بـ ىؤل٣
 
 ٧ان ًم٨ىه ؾمإ نىث جىٟؿها بىيىح   .اهاعب   ىوول "وٗم" مسخهغة

م البروصة السكىت بهىتها. َغح جل٪ ألاؾئلت بخل٪  ىحعجب مً ٢ضعتها ٖل ٚع

ؤًٚبه  .ا بما في هٟؿه مً ي٤ُ  مجابهته ىآلالُت، ل٨ىه لم ًجغئ ٦ظل٪ ٖل

 ؾخٟؿاعاث وبحن ًىؾ٠ ولى مً بُٗض.بضاجي ؤن جغبِ بحن جل٪ الا  بك٩ل  

- ًُ  هل هظا ما ٧ان 
 
ٝغ آصم خىاء امغؤجه ٞدبلذ وولضث  بخٗبحر ا٣هض بط "ٖو

ت؟! ٢اًحن"؟  ا؟٧ل مجهما آلازغ ٖاعٍ   ي ؤن ًغ  هظه هي اإلاٗٞغ

ُ  ، وٗم-  ا.ظؼث

سخبئت بحن خ٣ُ٣ت الٗغي وطل٪ اإلاىي٘ جٟهُلت م هىا٥ جٟهُلت ٚاثبت،-

 ؤلِـ ٦ظل٪؟ الظي ًخض٤ٞ مىه الضم،

٘ عؤؾه و٢ض امخؤل للخاٞت م   هىا ٞع  ا ٖىه:وهخ٠ ٚع

ِ٪ ! هُالهت ٨ًٟي هظا ًا- ذ ونىع الجهاػ  ٖىضما وٗىص ؾإٍع ٦خاب الدكٍغ

ض آلان مً ًٞلِ٪ يء! الخىاؾلي لخٟهمي ٧ل شخ  !ال جُالبُجي باإلاٍؼ

 
 
 الظي بضؤ ًشحره. هٟؿه البروص اإلاىيىعي ىْلذ ٖل له،الهٟٗا لم جبض مغجب٨ت

 و٢الذ: هٓغث في ُٖيُه بصباث  

- 
 
و٧ان  ألهه ٧ان هىا٥، :ملىي بلى ؾاال٪ ألاو٫ ًٖ ؾبب طهابي  ىٖل بظابت

 ملىي ألعاه. ىإلاا جبٗخه خت ٖىضما ٢ابل٪، ليَّ ب لى ؤه٪ جغ٦خه ًإحي. ًجب ؤن ؤعاه

 ٖمً جخ٩لمحن؟-

 ًىؾ٠. هى...-
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ٖ  آلان باث  ؤو ؾالمت اؾدُٗابه هى. ٧اهذ جل٪ اإلاغة ا ا بؿالمت بصعا٦هٌك٪ هى

٘   ىألاول ؾإ٫ و٢ض بضؤ  !مُل٤ مىظ ٖام   ماى  ٦ولِـ  التي ًخدضزا بها ٖىه ٧ىا٢

 :اًٟهم مظٖىع  

إلااطا ٦ىذ حؿإلحن ًٖ ع٧اب . ل٨ً.. ما الظي ٢ض ًٟٗله بملىي؟  ًىؾ٠ لم...-

  ال٣ُاع؟

بلى ٖمي ووٖضوي ؤن ٌؿب٣جي بلى ٢ىٗجي بالٗىصة ؤ ..ألهه جغ٦جي لُلخ٤ بال٣ُاع.-

ٗ   ىخت يءل٣اهغة لحرجب ٧ل شخا ؤن ًشحر خُٟٓت ؤبي لى  ىا، ٧ان ًسصخه٩ىن م

اٖضها   ٗ   ...م

  
 
 :٣ٖبذ ؾازغة

 ؟إلاا خضر آلان هْٓغ ا -

هُالهت لم  ؛لجىىن بلى ا بالًخإمل ٧ل ألاؾباب التي ال جٟطخي  اهٓغ لها نامخ  

ـَ  في جهض٤ً ال٨ٗـ َىا٫ الٗام اإلاىهغم  كضة  ا ب٧ان عاٚب   ًىؾ٠ ٢ِ، جي

ُ  ؟ ماطا ًجٗل مىه هظا ٞهض٢ه. ؟هل ٌؿخُُ٘ ؤو ًمل٪ الخ٤ اؤم ؾاطظ   اٚب

 ؟٠ُ٦ جىانال ومً مجهما جب٘ آلازغ لىمها؟في 

 
 
هى مً حؿبب ، بهه ًىؾ٠ ًٖ ألامت ٧لها، هىا٥ مً ًم٨ً نلبه آلان هُابت

ا  ىهى ؤح خا٦مت،ملبلى اهى ٢اص هُالهت  في و٢ٕى جل٪ التراظُضًا، ببٗىيت اإلاالٍع

ٟا٫  اإلالىم؟ وخضه ؤم ؤهه هى ولىر اإلاُاه وؤ٣ٞغ الٟالخحن. و ٢خل ألَا

ض مً الخٟانُل جهٌ ًلملم ؤقُاءهما للغخُل.صون ؤن ٠ًًُ عص    ا ؤو ٌؿتًز

  ىجداشخ
 
طل٪ الخاثل مً الٟغاٙ  ىْال مداٞٓحن ٖل ،٦الهما الخضًض زاهُت

 هاًت الُىم.ونال ال٣اهغة ٢غب ج ىبُجهما خت

ت للؿاا٫ ًٖ هُالهت، ؤخض   لم ًإِث  ٢ِ ولم  عبما لم ج٨ً بسُغ   مً الكَغ

خضر ألبُه  ٧امل ما ىخ٩ ا.٢اثمت الؿُاؾُحن اإلاُلىبحن ؤبض   ى٨ًً اؾمها ٖل

ت  ٦ئِبت وهما زاعط اإلاجز٫ مداطع   بمغاعة   ، ا ؤن جلم ؤمه بإي مٗٞغ ٣ٞض  باإلاىيٕى
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ٗ  ظا وه جخُم  ى بل٧اهذ زل٣ُت بإن جدُل خُاة هُالهت   ىا في ٚجما ٧اهىا ظمُ

 . ٖىه
 
 زاعظُت! ألي مٗىهت    ؤمامه وصازله  صون خاظت  ٧ان الجخُم مازال

٣ت ولخل٪  ىإلااطا ٧ان ٖلحها ؤن جمطخي ه٨ظا خت الجهاًت ٞخدبه بخل٪ الٍُغ

وخؿب ٦ما جيخهي آالٝ  ىإلااطا لم ج٣خى٘ ببؿاَت ؤن ألامغ اهخه الضعظت؟

ُ   ٠ُ٦ لم ٨ًً ٖام ألاقُاء؟  ىا ملخى ؤو ختصون عئٍخه ؤو الؿمإ ٖىه ٧اٞ

 ٢لبها؟ ىجس٠ُٟ صمٛخه ٖل

وظهه ٦مً ٣ٞض بغاءجه  ىؾُٟاهىؽ مما ؾمٗه وباث الخٗبحر الضاثم ٖلببهذ 

هى وولضًه  ،ل٣ض حٛحر الٗالم باليؿبت لشالزتهم صون ٖىصة   هى آلازغ لخىه!

  ٗ  ا!م

ل   ألؾبىٕ   ما، ؤن ًداو٫ ًىؾ٠  ءالخاٞت ؤن ًدضر شخي ى٧امل ٖل اهخٓغ ٍَى

 ل٣اءه مجضص  
 
ظضًض ًس٠ٟ  يء  ؤن جسبره هُالهت بصخ ،ا،ؤن ًظهب ألبُه مباقغة

ٌكاع٥ في جىػَ٘ وكغة ؤلبىعث اإلاترظمت في الىىاصي  ىمً ٧أبخه. مطخ

ل ض، ىألاعؾخ٣غاَُت ٖو في الؼمال٪ وظاعصن  بُىث الؿُاؾُحن اإلاٗاعيحن للٞى

بالبرإلاان  مٗاعى   ت ؤهم هاثب  له ؤلبىعث م٣ابل َل هَّ وَؾ  ؾُتي وهلُىبىلِـ.

ضهما بإن ٣ًضم اؾخجىاب   ا ٢بل زُاب  اخُض ٖو للخ٩ىمت بكإن اإلاالٍع

  جٟاء٫ بدظع   الٗغف ال٣اصم.
 
ٓم ٧ان  ما، حُٛحر  في  مامال ل٨ً الهاظـ ألٖا

 . هُالهت و٠ُ٦ جيخهي ٢هتها التي بضؤها هى
 
 هل ٧ان نضه لُىؾ٠ ٞٗاال

ض     ؤُٖاه لها؟ لُٟى١ في ؤهمُخه ؤي ٖو
 
ضها ؤنال هل ٖلُه ؤن  ؟بماطا ٖو

 
 
ت مغة ؤم  ي ؤزغ  ًخضزل لُلٗب صوع آلالهت وهي جدغ٥ ٢ُ٘ الكُغهج البكٍغ

خٗٔ؟ ى٨ًخٟي بما ؾببه خت  آلان ٍو

ػوظها الظي لم ٌٗض ًدمل ٖىصه مٗه  ىلم ج٨ترر ؤمه للخُٛحر الُاعت ٖل 

ل ل٨جها ع٦ؼث ٧ به هى لُى٫ ب٣اثه زاعط البِذ، ولم جالخٔ ما ٧لما زغط،

بتها و٢ل٣ها ٖل ا مً ٍٞغ  ىٍع هُالهت التي زاٞذ ؤن ج٩ىن ٢ض الخ٣ُذ اإلاالٍع

ا ال  شخىبها وهؼالها، ولم ًس٠ٟ مً ٚلىائها جإ٦ُضه لها ؤن ؤٖغاى اإلاالٍع
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خسلو مً  اإلاٍغٌ بال بٗض ؤؾابُ٘ مً ؤلانابت ىجٓهغ ٖل لُُمئجها ٍو

ً    بلخاخهاـ  ىكٟا انُدب هُالهت للٟدو باإلاؿدولُجض ما ًٟٗله ؤً

اص لُا٦ض لها ؾالمتها الخامت، ماصامذ لِؿذ  ٣ِٞ لحزصاص ٢ل٣ها! ال٣بُي ٖو

 
 
ا ٞماطا حؿبب في هظا الا  مهابت ٘ ال باإلاالٍع ت الهلبت؟ هدضاع الؿَغ بىتها ال٣ٍى

الخجغبت الؿاخ٣ت ببِذ ٖمه ؤم  ا،ؤي الك٣حن ٧ان ؤٖٓم ؤزغ   ،هى هٟؿه خاَع 

 اهخٓاعها الٗبثي لُىؾ٠؟

 نٟدت  بلى بِذ ًىؾ٠ لُهل بلى ٢غع ؤن ًظهب  خٓاع،هالا  ىهًبذ ٢ضعجه ٖل

  في جل٪ الؿحرة اإلاغه٣ت. ٢اَٗت  
 
ا لُهٗض صعظاث البِذ ؾا١ هٟؿه ؾى٢

ُغ١ طل٪ الباب م ز٣ل ْله لُهٗض بلُه ما لى ؤن آعام  ىجمج. ٍو ػا٫ هىا٥ ٚع

ض، ٗٝغ مىه ما ًٍغ لجىء للهُضلي العجىػ بلى ال ل٨ىه لؤلؾ٠ مًُغ   َو

 
 
 . ٖضًضة ًئـ مً جل٣ي اؾخجابت ث  بٗض َغ٢ا .مباقغة

 
 ًٖ الغظل اججه ؾاثال

 عص   ىوجل٣ ؾُىاهاث ًمل٨ه ؤعمجي آزغ،لؤل  مجاوع   مخجغ   في
 
ا مما ا ؤ٦ثر بخباَ

ض   ا لؿاٖت  ٞإعجُيُان لِـ مخُٛب   جى٢٘، ا ا م٣ترخ  ٖابغة ولِـ هىا٥ مٖى

 لٗىصجه. 

ضل٠ - ن هظا مىظ ٧ا ؾُاعة ؤظغة،بلى ل٣ض عؤًخه ًدمل خ٣ُبت مالبـ ٦بحرة ٍو

ا لم ًسبر ؤ. ؤؾبىٕ   ؤٚل٤ الك٣ت وعخل  مً الجحران ؤو ألانض٢اء بىظهخه.خض 

 ٞدؿب.

 هل ٧ان مٗه؟ ماطا ًٖ ابىه؟ ل٨ً-

  خاو٫ ٧امل الخمؿ٪ بظل٪ ألامل ألازحر،
 
 :ل٨ً الغظل هؼ عؤؾه ٢اثال

مىن  وؤ٦ثر، ل٨ً ابىه مٗخ٣ل مىظ ٖام  - صخُذ ؤن البٌٗ بالكإع هىا ًٖؼ

  ها مجغص ْىىن والخباؾاث.ؤجهم عؤوه ل٨ج
 
ٗ  لى ؤهه زغط ٞٗال ىا ظمُ  ا، لٗٞغ

 ؤلِـ ٦ظل٪؟

 ٠ُ٦ ؤٖٝغ ؤًً طهب؟ ؟هل له ؤ٢اعب في ؤي م٩ان  -
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بخه  ،عخمها هللا ،ؤهىف. ٣ٌٗىب ؤعجُيُان لِـ له ؤ٢اعب بمهغ- ٧اهذ ٢ٍغ

جىعي ل٨ً عبما... الىخُضة، غ٦ُت بلى اٖلُ٪ بالظهاب ... ألاب ظٍغ لبٍُغ

ج  ا.٣ٞض ٧اها م٣غبحن ظض   ىعي هىا٥،وؾاا٫ ألاب ظٍغ

ه    جىعي خٍغ .  ا لضعظت الخ٣خحر في ٖضص الخغوٝ التي ًى٤ُ بها٧ان ألاب ظٍغ

 
 
 ًمل٪ هى ب٣ًاٖه بُىؾ٠ ؤو ؤبُه؟ ؤي يغع  . ا في خظعهوظضه ٧امل مبالٛ

- 
 
 ٣ٞضؾ٪ لِـ لضً٪ ٨ٞغة ًٖ مىيٗه آلان؟ ابط

 َلبذ مىه ؤال ًسبروي.-

ىؾ٠؟-  .بلُه٢ل ٠ُ٦ ؤنل ألا ىًجب ؤن ؤٖٝغ ٖل ٍو

 ال ؤؾخُُ٘ مؿاٖضج٪.-

 ولم ٌٗض. ل٨ىه ٢ابلجي بالٟٗل ووٖضوي بالٗىصة مىظ ؤؾبىٕ  -

 اهخٓغه.-

 :الخإوي ىا ٧ل ٢ضعة ٖلنغر ٞا٢ض  

 !ال ؤؾخُُ٘-

ض٥ ٞلِـ ؤمام٪ ؾى  ما-  هخٓاع.الا  ي صام ٢ض ٖو

-  ُ هىا  ىؤها ال ؤحؿل ؤزباعه. ىا ٖلهىا٥ آزغون ٚحري خُاتهم مخى٢ٟت خٞغ

 باع٥.بازخ

  ججهض ال٣ـ باؾدؿالم  
 
 :٢اثال

هىال٪ ؤن ٣ٌٗىب ؤعجُيُان  ٧ل ما ل٨جي ال ؤٖٝغ م٩ان ؤي مجهما بالٟٗل،-

ؤؾلمه  ىخت امٛل٣   اما وؤُٖاوي زُاب   م٩ان  بلى  ظاءوي ٢بل ؤن ٌؿاٞغ

 ولم ؤؾإله ًٖ وظهخه ؤو م٩ان ًىؾ٠. ،بليّ  ىلُىؾ٠ بن ؤح

 غئٍت مغاص صاهُا٫.ؾُظهب ل؛ ؤزحرة مداولت   ي ؤمامه ؾى  لم ًب٤َ 

 
 
 ًٖ ٧لُت الخ٣ى١ في اظخماٖاث الُلبت م٘ ص٦خىع ٧ان ٢ض ٢ابله مغجحن ممشال

جدضزا ًٖ ٢ىاهحن الجامٗت التي ًجب حُٛحرها والىا٢٘ ال٣اسخي للبلض  ؤلبىعث،

ا ل٨جهما لم ًخُغ٢ا ؤبض   ا،الظي ؾًُُغ الُلبت الخالُىن للخٗامل مٗه الخ٣  
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هما ألانلي.ألخاصًض شسهُت مخٗل٣ت بؿبب حٗا لم ج٨ً لضًه ٨ٞغة ًٖ  ٞع

ِ  يمض
ّ
 الخُىعاث ألازحرة بدُاة ًىؾ٠ وزغوظه مً اإلاٗخ٣ل، ىإل مغاص ٖلاَ

  ل٨ً ٖلُه ؤن ًجغب.

ىن ٖىه قِئ  . في ٧لُت الخ٣ى١ لم ًجضه م الخ٨هىاث وظض ػمالء له ال ٌٗٞغ ا ٚع

ه ؛ الٗضًضة ٞالبٌٗ ًًٓ ؤهه مسخٟي بةعاصجه والبٌٗ ًخىظـ مً و٢ٖى

 ٖخ٣ا٫ الؿُاسخي.عهً الا 

الظهاب بلُه  ىهل ٧ان ؾُجغئ ٖل لهُٗض،بلى الى ؤن ؤبىها مُىا لم ٌٛاصع 

ا قٗغ ؤهه مهجىع جمام   بٗض ؤن يغبذ هُالهت بىهُدخه ٖغى الخاثِ؟

 الهالة لم جس٠ٟ مً وخضجه اإلاُل٣ت. ىخت ،وب٣ؿىة  

اى بال مً السُبت ًٖ  ابُٗض   ىاإلا٣ه فيظلؿا ًخدضزان . ٖاص ألبُه زالي الٞى

ؾُٟاهىؽ اإلاإػوم الٗاظؼ، الظي لم ًخم٨ً بمجا٫ عاصاع ؤمه، ٖظبه مىٓغ 

 اللخٓت مً عئٍت هُالهت ؤو الخضًض بلحها! ىخت

-  ً  ألؾإله ٖىه؟ ىومً جب٣؟ اال ؤٖٝغ ؤًً ؤطهب ؤً

 ؤلم ج٣ل هُالهت ؤهه ؾُإحي لغئٍتي؟-

ل٣ض  ،بجها جىدل ببِء  . ًا ؤبي ل٣ض جغ٦ها مىظ ٖكغة ؤًام   ا.لم ؤٖض واز٣  -

ال  وحٗغيذ بؿببه إلاهاهت   ؾىاها لخٟٗل، زاَغث لتراه ٦ما لم ج٨ً ؤي ٞخاة  

 هى ًسخٟي ٧إهه لم ًىظض. جدخمل وها

- 
 
 ؟اماطا ًم٨ً ؤن هٟٗل بط

  ٧ان ؤباه ٌؿإله ٦ُٟل  
 
ا ُٞما ًٟى١ مٗضوم الخُلت وظض هٟؿه مخىعَ

 َُٟٟت: ٚاْه طل٪ وظٗله ٣ًى٫ بدضة   ٢ضعاجه،

لهُٗض خُض بلى ابال بطا طهبذ  التي ٢ض ج٣ىص بلُه،ل٣ض ٣ٞضها ٧ل السٍُى -

لى ؤٖٝغ إلااطا ٧ان هىا٥ في  هىا٥. ما ػا٫عبما  جغ٦ها ألبدض ٖىه هىا٥،

 !اإلا٣ام ألاو٫ 

 :عحٗافهمـ الغظل و٢ض بضؤ نىجه في الا 
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غة ٢ض ؾُُغث ٖلبضؤث حٗخ٣ض ؤن عوخ   ل٣ض ؤحٗٝغ ُٞما ج٨ٟغ ؤم٪؟-  ىا قٍغ

تها وإٖغايها ًٖ الُٗام وال٨الم هظا ًٟؿغ السكىهت في نى  ؤزخ٪،

ؤخاو٫ بزغاط ال٨ٟغة مً عؤؾها ل٨جي ال ؤمل٪ البضًل  والتزامها الٟغاف.

 
 
ً  ًىم   اإلاى٣ُي. ؾإظضها ٢اصمت ؤن  خاو٫ْ . لُُغص الغوح مجها ا بصخبت ٧اه

ىا جٟانُل ؤ٦ثر بٞاص جخدضر مٗها ًا ٧امل،  يءوعبما ٨ٞغة مجة  عبما ٖٞغ

 ال٩اهً للهالة ٖلحها لِؿذ 
 
 في الجهاًت. ؾِئت

- 
 
وهظا لً  الغوح التي جخلبؿها هي ًىؾ٠،. ل٨جها لً حٗالجها لِؿذ ؾِئت

 ٌٛاصعها ب٣غاءة اإلاؼامحر.

 باحؿٗذ ُٖىا 
 
ؾغث في ٦ُاهه  واٖخضلذ ٦خٟاه اإلاتهضجلخان، ؾُٟاهىؽ ٞجإة

 خماؾت َاعثت حعجب لها ٧امل.

 ؟هل جىنلذ لخل   ماطا؟-

 ٟغ٥ ٦ما ٢لذ.ال مٟغ م٘ طل٪ مً ؾ ..ل٨ً. عبما،-

 
 
 ا و٢ا٫:هٓغ ٧امل ألبُه مىضهك

 وإلااطا ًجب ؤن ؤؾاٞغ؟ ما هى؟-

 ؤجظ٦غ هجُب ٖبض اإلاؿُذ؟-

 مً؟-

- 
ُ
ؤجظ٦غ . ٌ ٖلُهبِ الكاب الظي ٧ان م٘ ًىؾ٠ في اله٠ُ اإلااضخي ٖىضما ٢

ىاه ٖىه في ؾُا١ ألاػمت؟ ىا ؤهه نُٗضي، ما ٖٞغ  ا.ومً ملىي جدضًض   ل٣ض ٖٞغ

 .إلاٗذ الهىعة ؤمام ُٖيُه بىيىح   و٢ض ٞخذ ٧امل ٞاه للخٓت  

 ٧ان ًىؾ٠ في ملىي ٖىض نض٣ًه طا٥. طل٪؟ ٠ُ٦ وؿُِذ  ٠ُ٦...-

ًجب ؤن  عبما هى اإلا٣هىص في ٖؼبت شخاجت، هدً ال وٗٝغ اؾمه الشالسي.-

 وؿإلها لىخإ٦ض.
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  ي ًجب ؤن ؤؾإ٫ هُالهتجال ؤٖخ٣ض ؤه-
 
 ؤوي ؤبدض ؤو ؤجها ًجب ؤن حٗٝغ ؤنال

 ؛ ٖىه
 
  ؾُُٗحها هظا حجت

 
 ال  ظضًضة

 
لى  هخٓاعه ولً ج٩ىن الٗا٢بت ظُضة

 زابذ. 

وظضها ٢ض ؤصزلذ الجغاماٞىن لدجغتها  طهب لحراها ٢بل ؤن ٌؿاٞغ.

  ؾُىاهت "مًىا٥ ظٟاه مغ٢ضه " حؿخم٘ بلحها.ؤوويٗذ ٖلُه 
 
 ٧اهذ ظالؿت

 ؤمامها صٞاجغها ال٣ضًمت و٦خبها وؤ٢المها،. امىًضة ال٨خابت ال جٟٗل قِئ   ىبل

ٗ  وهي جغم٣ه  ؾ٣ِ ٢لبه. صون ؤن جخدغ٥ ٞحها ًٖلت واخضة. ا بهضوء  ا ظمُ

 ٢ا٫: قضًضة   بغ٢ت  

ب   ج٨خبحن ٧ل ًىم   ٦ىِذ  ما ج٨خبِىه بٗض ٧ل هظا الى٢ذ. البض ؤن لضًِ٪ - ا ج٣ٍغ

 .ىُٞما مطخ

٧ان ٣ًبل عؤؾها لحرخل بِىما  .اٖخاص نمتها وؾلم به ا،لم ٨ًً ًيخٓغ عص  

  ُ  ؿً بُىؾٟه" ٧إهما لُشحر خُٟٓخه!"ؤ٢ؿمذ الخ اٌؿم٘ ٖبض الىهاب مٛى

ذ: ىضها ؤصلذ بظل٪ الخهٍغ  ٖو

  ل٣ض ْىيذ ؤوي هجخذ،-
ُ
 ل.بِ وؤن هظعي ٢ض ٢

 ؟!هظع٥ِ -

ضوي ؤن ؤهخٓغ ًىؾ٠ ٖضُث  وٗم.- هىا  ٖىضما ٢ا٫ ؤبىها مُىا ؤن هللا ال ًٍغ

 
 
٣ضث مٗه اجٟا٢   هظه اإلاىًضة، ىوؤها ظالؿت بل ،نلُذ له؛ اٖو

 
ؤٖض٥ " :٢اثلت

  الخ٨ٟحر وال٨خابت ل٪ وخض٥، ىعحي ٖلؤن ؤ٦غؽ ٧ل ٢ض
 
ؤو  لً ؤ٦خب زاَغة

 
 
  ، ٨ٞغة

 
  ٢هُضة

 
 . شسهُت مظ٦غاث   ىخت ؤو ؤو ٢هت

 
لِؿذ  لً ؤزِ ٧لمت

ُ   ٖى٪!  ىؾإجسل ا.ا ولِـ مجاػٍ  ؾخ٩ىن جل٪ اإلاىهبت التي مىدخىحها ل٪ خٞغ

وزظه ! ٣ِٞ ؤُٖه هى لي  .ًٖ خلم وسستي السانت مً "الؼمً اإلا٣ٟىص"

  ا ًٖ ؤي مىيىٕ  لى ٦خبذ ؾُغ   ذ ٖهضي،مجي لى زالٟ
 
 ال ًخٗل٤ ب٪ مباقغة

ُ  ". ما عؤً٪؟ هظا هظع ولً ؤٖىص ٖىه. ٖا٢بجي. ا ؤم ؤن هللا لم هل ٧ان هظا ٧اٞ

ٗذ عؤؾها لخىٓغ له ٨ًترر ٢ِ إلاا ؤ٦خبه؟ اإلاك٩لت...  ؤوي بٗض ٖام    ،وهىا ٞع
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ذ! عؤسخي زاو   ي لم ؤ٦خب ُٞه ؾى  ا جمام   التراهُم وقغوح آلاًاث ٢ض ٞٚغ

ِ  ا ؤم ؤهجي ٢ض جدغعث مىه.ًؼا٫ ؾاعٍ   ال ال ؤٖٝغ بن ٧ان  الىظع ل٨ً...
ّ
٘ لم ؤو٢

هل ٧ان  ..لم ًهل ألامغ لهظا الخض. ،٢التها وهي ج٩اص جطخ٪ بمغاعةبضمي! 

 ًجب ؤن ؤو٢٘ بضمي في عؤً٪؟

ها قبه   ،ال٨الم ونىتها ي ٞدى  باؾخصىاء ،٧اهذ  حكبه ؤزخه التي ٌٗٞغ
 
 .ا يئُال

 ابخل٘ ٍع
 
 ا ُٖىحها:٢ا٫ مخجىب    في الغص،٣ه مخمهال

لم ج٣ٟضي ًىؾ٠ بٗض لخخدغعي مً  ؤهِذ  ا لخ٣غعي،ػا٫ مب٨غ  ما الى٢ذ -

 .هظع٥ِ 

لِـ لضي ما  ازخُاعي! ىل٨جي جل٣ُذ ال٣ٗاب م٘ هظا ٖل طل٪؟ ي هل جغ -

 لظا ؾإهخٓغ. ،ؤي خا٫   ىؤ٦خبه ٖل

ه ٢لبه ل٣ُى٫  في ؾغه الُىم  لًٗ ولم حؿخمعي". "ل٣ض جم جدظًغ٥ِ  لم ًُاٖو

 ووصٖها. ُٞه ًىؾ٠، يالظي عؤ

 
 
 خامال

 
   خ٣ُبت

 
  نٛحرة

 
  زُٟٟت

 
 زغط مً البِذ مش٣ال

 
باج٘  ى ٖل لُمغ ؤوال

ل الظي ٣ًىم به ٖل الجغاثض.  ى٧ان ًغوم قغاء ما ٌؿلي و٢ذ ؾٟغه الٍُى

  ٌ ٞإمه جٓىه في  ؤبىه، ي ٦بحرة بجضواه وال ٌٗلم به ؾى  وصون ٢ىاٖت   مً

ت و٦ظل٪ ؤزخؾ٨ىَبي باإل  ماجمغ   وبِىما ًضٞ٘ زمً الصخ٠ التي  .اهضٍع

دٟٓها الباج٘ لٟ ً الباعػة ٖلخاٖخاصها ٍو  ىالهٟدت ألاول ىذ هٓغه الٗىاٍو

ضة اإلا٣ُم، ضة لم حٛغه ؤبض   لجٍغ و٢ض ْجها  ا بكغائها ؤو جهٟدها،وهي ظٍغ

  ىللىهلت ألاول
 
ت ٘ واللىم، سسٍغ ذ ظاص  ٢اجمت ًغاص بها الخ٣َغ ٞةطا بها جهٍغ

غ ألامغ الىا٢٘!ؤلا حهضٝ   ٖالم وج٣ٍغ

  بعد تجدًد ثلت البرملان في الحكىمت:
 
اص باغا ح  صاحب الدولت الى

بعىضت الجامبيا  ىًطمئن اللطز املصزي في خطاب العزع لللضاء عل

 .واهحطار الىباء
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إنهم  اص باغا ًصف الفالحين علب سيارته الطاميت لهم في الصعيد:ح  الى

افيت، ح،ووجىه تفا أجطام صحاح،   .وصحت وعافيت ووعمت و

 لم ًخهىع ٧امل ؤهه ًم٨ً ؤن ٩ًابض مشل هظا ال٣ىٍى ملجغص مٗاًىت ٦ظبت.

 
 
  ىبل ؤخـ بها مىظهت

 
  شسهه ٢انضة

 
 ىمً الُحن نىبذ بل ٣٦بًت   مترنضة

٤ ٚضع     ا!وظهه بٗغى الٍُغ
 
ال  ال ًخدغ٥ زم هجمذ ٖىه ضخ٨ت و٠٢ ٍَى

 ؾخهجان.لال  ىا وؤصع٫ وؤ٦ثر اؾتهخاع  ؤَى  ؤظٟل مجها الباج٘، ؤ٣ٖبها بطخ٨ت  

 :بحن العجب وال٣ل٤ ؾإله الباج٘ ما

 ماطا ب٪ ًا ص٦خىع؟ -

٘ ٧امل ًضًه في الهىاء خاثغ   بلى زم ٢ا٫ وهى ٌكحر  ا ٧إهه ًيخٓغ اإلاُغ،ٞع

ضة ًاجؿ  ا  ا:لجٍغ

اُٞت! بهه ًخ٩لم بالسج٘!- هل عؤًذ؟ ٠ُ٦ ٨ًظب ؤخضهم بهظه  واُٞت ٖو

٠ُ٦  ال جهض٢ه. خُاء له. بل ن٤ُٟ ال، مضلـ، طبهظا الغظل ٧ا الى٢اخت؟

 ؟ىؤٖم ا٦ىا ههض١ ٧ل ما ٣ًىله جهض٣ً  

ضة صون ؤن ًٟهم ٢هضه، ٞباج٘  ؤزظ الغظل ًى٣ل بهغه بحن ٧امل والجٍغ

 الجغاثض لم ٨ًً ٌٗٝغ ال٣غاءة!

 مً هى الظي جخ٩لم ٖىه وماطا ٣ًى٫؟-

 بلى اعاح ٧امل ٌكحر 
 
ً وهى ٩ًاص ًيك٤ ُٚٓ   :الٗىاٍو

ض... الخ٩ىمت... اؽ...دَّ ىَّ ال-  ٧لهم ٧اطبىن ٖضًمى الٟاثضة، ...البرإلاان الٞى

 ٧لهم ؤخ٣غ مً... َُٟلُاث،

  ٟ ؤزغط ًٚبه في  .ا بالؿبا ٌكٟي ٚلُله ألهه لم ٨ًً مخمغؾ  لم ًجض ون

  ُ ضة اإلاضاهت  ىزم اهدج، ألاعى ىا به بلَغبىقه الظي زلٗه مل٣ ًدمل الجٍغ

  ِ ىضما نغر الغظل مدخج   .لُمؼ٢ها ب٩ل ما ُٞه مً سس  ا ظابهه ٧امل:ٖو

ٗ   ٧ل وسض اإلا٣ُم التي لضً٪...-  ا؟٦م ًبلٜ زمجها م
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ٗ  ؛ مً الشاهُت لكُغ   بضث ال٨ٟغة عاجٗت ا في ب  ا زم ًمؼ٢ها بعْ ؤن ٌكترحها ظمُ

ًىعي ٞحها الٛل  ؾخ٩ىن جل٪ الهىعة ؤبلٜ مً ؤي زُبت   الكإع ؤمام الىاؽ،

خماؾه بػاء طل٪ الؿاا٫  ىلبض ؤن جالشخ ما. بٗضها الٟاضر وجؼوٍغ الىا٢٘

هل ؾ٣ُىم  اإلاىدكغة في بغ مهغ؟ ي وماطا ًٖ مئاث اليسض ألازغ   البضًهي:

  ٗ  ا؟بكغائها ظمُ

  ،يءو٠٢ ًلهض و٢ض جغاظ٘ ًٖ ٧ل شخ
 
ا ًٖ ًىؾ٠ لحرظى مىه لً ٌؿاٞغ باخش

الٗىصة  ألزخه، لً ًسىى هظه اإلاباعاة مجهىلت ال٣ىاٖض م٘ ال٣ضع،"٦ما 

 عبما لً ٌؿخُُ٘ ب٢امت لٗاػع مً اإلاىث،. ٩ًىن مً ظُل بلي ظُل" ه٨ظا ،٧ان

 ال٣بر. ىبػاخت الدجغ مً ٖل ىا ؾُٗمل ٖلل٨ىه خخم  

لب مً الؿاث٤ الا ؾغاي ال٣ًاء الٗالي بباب بلى ججاه ؤو٠٢ ؾُاعة ؤظغة َو

م ما خا١ به مً عهبت   ىوهىا٥ جىظه بل السل٤. .  م٨خب الىاثب الٗمىمي ٚع

 ىا ًتهمهما بال٨ظب ٖلٖخباعٍ  ااؽ بصسهه وخ٩ىمخه دَّ الىَّ يض  ج٣ضم ببالٙ  

ت وجؼوٍغ صاء مهامهما باصٖاء ؤوالخ٣اٖو ًٖ  الخ٣اث٤ قٗب اإلامل٨ت اإلاهٍغ

زُىعجه وخهضه لؤلعواح في  ىاهدؿاع الىباء الظي بلٜ الظعوة في مىدج

٨ُت في ٢ىا، ً الخاب٘ لئلعؾالُت ألامٍغ لب قهاصة الُبِب ما٩ًل ظٍغ  الىا٢٘. َو

٦ما َلب قهاصة صخٟي مً ، الظي ًخاب٘ ٖالط الخاالث مىظ البضاًت وهى

ذ ًضع ٧املت  بةٞاصة   ىوؤصل، ما ًظ٦غ ىخؿىحن ه٩ُل ٖل ىؤلاًجُبكُان ظاٍػ

ٝ   ٖما ٖاًىه هىا٥ في باعة الىباء بىٟؿه مً بهما٫   بدُاة  ناعر واؾخسٟا

 البكغ.

الظي ًجب  لم ٌٗٝغ ما، ا مً هٟؿهاملخ٨مت مكضوه   ىزغط ٧امل مً مبج

ما  يءشخ ما ٌؿخُُٗه. ىبالىن ًٚبه و٢ام بإ٢صخ ٟجغٖلُه ٞٗله آلان و٢ض اه

بلُه بإن الباٙل لً ًسغط مً بحن صٞتي اإلال٠ الظي  ىفي عؾم الىاثب ؤوح

 !ىاهخهو  ٧إهه جبضص ٔ بضازله. حعجب مً طل٪ الٟغاٙ ال٨ئِب بحن خىاًاه،ِٟ ُخ 
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ال ز٣ل ٠َُٟ قٕغ و  ،مى٨ـ الغؤؽ ٖاعحها مخمهلت،  بسُىاث  ؾاع ٍَى

ؤزغط مىضًله ًمسر الٗغ١  ٢ضمُه ٧لما ج٣ضم ٧إن وػهه ًؼصاص. ىًاٝ بلًُ 

م ٧ل هظا الٗغ١. ىاإلايؿا٫ ٖل  ظبهخه وحعجب مً البروصة التي ٌكٗغ بها ٚع

ُ   عاح هل هى مٍغٌ؟ ب إلا٣هبلى الجإ  ا،ًجغظغ ٢ضمُه ٞٗل  ىلٓل الَغ

ذ. ظلـ ًخُل٘  اليؿاء  وألاوجىبِـ،اإلااعة والٗغباث ، لكإعبلى الِؿتًر

ٟا٫ والكباب وال٨هى٫، ق٣غ وؾمغ وهىبُىن وهىىص عاثدت َٗمُت . وألَا

 
ُ
ونىث ؤخضهم . ه٣ٌُ اإلاٗخاص ىما جشحر في هٟؿه الٛشُان ٖل في م٩ان   ى٣لج

٣ه وال ؤخض ًمل٪  ماى   يء٧ل شخ ًىاصي لكغاء ألاقُاء ال٣ضًمت، في ٍَغ

ت   حُُٗله ؤو حُٛحر وظهخه. بت في َا ومً قٞغ ؤعضخي ًإحي نىث ؤٚىُت  ب٤  ٢ٍغ

لؿىن، "بِىما ًمغ الؼمً" وطل٪ ؤلاخؿاؽ اإلاغب٪ اإلامٌ بإهه  ٌٛىحها صولي ٍو

 ، مغ بخل٪ اللخٓت ب٩ل جٟانُلها مً ٢بل
 
م٘ طل٪ اله٩ُل الٗام  زانت

 
 
٤ م٣بلت ت حٗبر الٍُغ   ىهدى اإلا٣ه ملجىضة بهجلحًز

 
 وهي جخلٟذ خىلها مخلمؿت

ؤجها ٧اهذ آزغ ؤٚىُت ًسخاعها  بجالء   جظ٦غ. ججاهحن مً الؿُاعاثزلى الا

 هل ٧ان طل٪ خ٣   ًىؾ٠ للٗغى في خٟالتهم،
 
 ا ٖمال

 
  ؟ باَال

 
حٛمغ  اٞلماطا بط

جىق٪ الضمٕى ؤن  ىإلااطا جغ١ عوخه خت ٢لبه جل٪ الىصاٖت واللحن بط ٌؿمٗها؟

اإلاىًضة لُضٞ٘  ىخهالبخحن ٖلاإلاؤؾىض عؤؾه ٞى١ طعاُٖه  جض٤ٞ مً ُٖيُه؟

له مكهض ٞحرظُيُا حٗٝؼ الترومبِذ بجىاع البُاهى الظي  يءجغا ٖىه الضواع،

ىُت صون ٧لل   ى٧اها ًخضعبان ٖل ظلـ بلُه ًىؾ٠،  .جل٪ ألٚا

 بجها هٟـ ال٣هت ال٣ضًمت

 مٗغ٦ت ألظل الخب واملجض

 ٢بل اإلاىثؤٞٗلها ؤو ؤمؿإلت 

 بِىما ًمغ الؼمً

 
 
ت   جل٪ ال٩لماث بضث في خُجها هاثلت  ىٖلم٣ضؾت  وو٢٘ لخجها  ٦مسَُى

ٗ   هٟؿه قابه الىظض، ُ  وبضا ٧ل مجهما  عاج  ا مشال
ُ
نىعة  ى٤ لخىه ٖللِ ا ٧إهما ز
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  هللا! وهي،
 
! ٦م ٧اهذ مًِئت  إًتو٦م ٧ان ًدبها! وم٘ طل٪ ٞ ومؿخدُلت البلٙى

 مً مىا ٧ان هىع   قغ٦ت للىىع م٘ الٓلمت؟
 
؟ ًم٨ً للكُُان ا ومً ٧ان ْلمت

٣ِٞ ؤجها ؾدبضو  "جظ٦غ: ااػم  ه٨ظا ج٩لم ؤبىها مُىا خ ،ؤن ًإزظ نىعة مال٥

خ٪ في اإلاكغخت،ًىم   ً   ا ٦خل٪ الجشت التي ؤٖٞؼ . ا"ولً حٗىص القتهائها ؤً

 إلااطا ٌك٪ آلان؟ ٞلماطا ٌك٪ آلان؟

  ٧امل!
 
٘ عؤؾه اؾخجابت جهٌ لُُلب ؾُاعة  لم ٨ًً هىا٥ ؤخض. للىضاء، ٞع

 إلاجز٫.بلى اؤظغة حُٗضه 

  
 
 و ا بٟمه لؿاهه ملخه٣  باث  هٟؿه ًُغ١ الباب، ى ٖلو٠٢ مخدامال

 
ا مً ظاٞ

بضؤ  .ا خُض هىا في الؿ٣ٍى هاثم  والهضإ بغؤؾه ًجٗله عاٚب   ٍٞغ الخٗغ١،

ه صون عص   ٗ  . مً الضازل في الخظمغ ٖىضما َا٫ و٢ٞى جظ٦غ  ا؟ؤًً طهبىا ظمُ

ؼة للسُاَت هظا الجهاع،  ل٨ً هُالهت وع٣ٞت لً حٛاصعا، ؤن ؤمه ؾخصخب جٍغ

 ٞلماطا ال جٟخذ بخضاهما؟

  ا ب٣ىة  َغ١ مجضص  
 
ا بالضازل! ؤٖٓم و٧اص ًىاصي الساصمت ٖىضما ؾم٘ لُٛ

خه  مهماو  هىا٥ مً ًىظض بالك٣ت،. ؤله٤ ؤطهه بالباب وجغ٢ب ٧اهذ هٍى

بت، ىٞىظىصه باٖض ٖل هىا٥  وإال ٞلماطا هظا الهمـ وجل٪ الهمهمت؟ الٍغ

 هل هظه عاثدت بسىع؟! م٣اٖض جؼخؼح و...

 
 
الؼاثغ الٛامٌ لؤلبض  ىلً ًب٣ ب ًيخٓغ،و٠٢ ٞدؿ ،ي ؤزغ  لم ًُغ١ مغة

باب الهالت وباب الهالىن اللظًً ٠٣ً  ي ولِـ هىا٥ مسغط آزغ ؾى 

لخحن  عؤ ىؤح بُجهما آلان. بٗضهما زُا٫ ؤبُه  ينبره ؤ٧له بٗض ص٣ُ٢خحن ٍَى

 .٣ًترب مً الباب لُٟخذ

 ؤهذ لم حؿاٞغ!  ٧امل!-

ًغص ٖبر الباب  ا لصخىب والضه واعجبا٦ه الٟاضر. وصون ؤناه٣بٌ ٞىع  

 
 
ت لم ٨ًً ًخسُل، ا. وهى ًىٓغ خىله مخٟده  صازال  هىا٥ عاثدت بسىع ٢ٍى
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ٟها ٦ما ًجب، ٞٗال اث جهٍغ  لم ٌؿخُ٘ الٟخذ اإلاخعجل ل٩ل الىىاٞظ والكٞغ

 وهىا٥...

ت   ا ما ٌؿٕغ بالٟغاع حجغة الهالىن التي ملر ٞحها شسه  هدى  الخٟذ بؿٖغ

ؤن ًلخ٤ به ٖىضما ٞهم طل٪  ٧ان ؤوهً مً مً الباب اإلاٟطخي للؿلم.

 بلى جىظه  الترجِب.
 
ت هُالهت ٞىظضها ظالؿت  ٞغاقها في ٞؿخان   ىٖل ٚٞغ

 
 
ىما َالٗذ وظهه ؤزحر   .للسغوط وهي جلهض عاظٟت ا ٧ان الظهب ٌٗتٝر ٖو

 ما الظي ًجغي هىا؟ بُٗىحها.

  ؤبي؟-

 ولم ًؼص. ج٩لم بهٗىبت  

ؤخض  ًىا ي٠ُ...ماطا خضر لُغبىق٪ وإلااطا لم حؿاٞغ؟ ل٣ض ٧ان لض-

  ؤنض٢اجي...
 
 ل٨ىه ٧ان مخعجال

 
 زؿاعة ؤه٪ لم ج٣ابله. ... ٢لُال

 
 
  ٧اهذ مداولت ؤبُه جمشُل الهضوء واإلاغح ٞاقلت

 
الك٣ٟت والسسِ  ىٖل وباٖشت

  ٗ د   ا.م ا ا ألن ابىه لم ًمؿ٪ به في الجغم اإلاكهىص ومؿخٗض  ا ؾُٗض  بضا مؿتًر

ٖم٤ ى ٨ظب الى٢ذ ًُاعصه بلهى ال ها. الجهاًت ىلل٨ظب للخُُٛت ٖلُه خت

ه ٖلحها بلببِخه، ٞما هي ال٩اعزت  التي ٌؿخمُذ  هظا الخض  ىؾُٟاهىؽ للخمٍى

ب؟ لم ًخٗب هٟؿه بمداولت الخضًض بلُه، ت هُالهت بلى ٖاص  اإلاٖغ ٚٞغ

 ظلـ ؤمامها وؾإلها: وؤٚل٣ها ٖلحهما مً الضازل.

 وماطا ٧ان ًٟٗل؟ ؟مً ٧ان هىا-

ؤظابذ  ُت ٖى٣ه املخلىلت وػع ال٣مُو اإلاٟخىح،عب ى٧اهذ هٓغاتها مشبخت ٖل

 مخماؾ٨ت: ولهجت   باؾدؿالم  

  نض٤ً ألبي،-
 
 َلبها مىه. ٧ان ٣ًىم بسضمت

 ا؟جدضًض   ؤي زضمت  -

 ًىؾ٠. ىالٗشىع ٖل ًداو٫... ٧ان...-

 ٠ُ٦؟-
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ٗ  جظ٦غ البسىع الظي حٗب٤ به الك٣ت والا  ا ٞإصع٥ يُغاب الىاضر مجهما م

ًَ ىن مسُئ  ؤن ٩ً ىجمج ؾٟىع ؤلاظابت،  ا في خُاجه.قِئ   ا ٦ما لم ًخم

 جها٫ باألعواح؟الا ىهل ًضعي ال٣ضعة ٖل هظا الغظل...-

 ىٌؿخسضم ما ٌؿم عآه ًٟٗلها مغاث ال خهغ لها، بهه٢ا٫ ؤبي  بل اإلاالث٨ت!-

  وفي ٧ل مغة   صال٫ اإلاؼامحر لُلب مؿاٖضة اإلاالث٨ت،
 
.هى  ٧اهذ حؿخجُب ٞٗال

 ٢ا٫ هظا.

اث الجضًضة جمام  ؤطهله وظىص جل٪ اإلا ا مً الًٛب لضًه. اعجاٖذ ؿخٍى

  همؿْذ . هُالهت الخمغاع وظهه واهخٟار ؤوصاظه
 
 :عاظُت

إؾ  ، ال حًٛب ًا ٧امل-   ا،ل٣ض ٞٗلهاً 
 
ً   ؤعظى٥ ال جضهه،. بي ق٣ٟت ا لم ؤ٢ل ؤها ؤً

  ال،
 
اع٢ ك٩لٞ   ءلم ٌٗض هىا٥ شخي"، ولم ال؟" :ٖىضما ؾإلجي ٢لُذ . الم ٌٗض هىا٥ ماٌ 

ل ما  ظاثؼ الخضور ولِـ هىا٥ مؿلماث ٢ُُٗت. يء٧ل شخ الخهض٤ً، ىٖصخيٖ 

ليّ ؤؾىؤ الا   ٖ ًب بالٟٗل! وؾىاء ٦ىا خخماالث؟ هل ؾًُٛب هللا  ٚ ؟ ل٣ض

 وؿخدًغ قُُاه  
 
. لً ؤزؿغ ؤ٦ثر مما .٢ض ًسبرها بم٩اهه! ولى لم ًٟٗل. ...اا ؤم مال٧

 الًٟى٫ ٧ان ؾُظهب ب٣ٗلي . بىٟسخي، ي ؤن ؤع  .. ؤعصُث .زؿغجه

ُ  ٖمه قغ   يخضر لهُالهت لض ل٣ض ٧ان ما ا ًٖ جسُي  الخ٣ُ٣ت،ظؼ  ٧ان ٖا ا ا ٖبص

هىؤٖم م و٢ٖى هاثبت بال٩امل، الازخُاعاتها ٚحر  ىا ٖلمترجب   ،، ال طهب لهما ُٞه ٚع

ٓم قغ   ٞال ًم٨ً جبًرغه، هظا حٗمض واعي وازخُاع خغ ؤما هظا ل٣ض . مم٨ً أٖل

  !جدى٫ البِذ إلاٛاعة لهىم  
َ
وظه ألاعى ًم٨ىه ؤن ًبٌُ  ىلاع ٖهَّ وال ًىظض ٢

ٗ   هظه الهٟدت، بذ مً ِه ب٩ل ما وُ زو بل ؤزخه باأل ، انٟدت ؤبُه وؤزخه م

 ؤبُه!  يوجىٟي ٖجها ٖظع الخما٢ت والُِل لض عظاخت ٣ٖل جضًجها

 .... ال ٖظع لِ٪ ..ؤهِذ -

 ٢الها وثُض  
 
ٝ   ىا ٖلا ياُٚ   ىؤٖل زم بهىث  ، ٧ل خغ

 
  ؤٖاص ٢ىلها:٢لُال

 .بال ٖظع   ؤهِذ -

ضوع خى٫ هٟؿه ٦مجىىن    ًخمخم: وهى و٠٢ ًىٓغ خىله ٍو
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ا ٧ل ما ًإجِىا مً هدً وؿخد٤ جمام  ! لِـ لىا ٖظع؟ إلااطا! ٖظع لِـ لِ٪ -

 !لِـ لىا ٖظع والحجت !ؾامدها  !ًاعب، ؾامدجي ...يغباث

 
 
جى٠٢ ًٖ الضوعان  مً ًٚبخه وزجلها. ؤزٟذ وظهها بحن ٦ٟحها مدؿترة

ت لِؿإلها:  بالٛٞغ

ًَ هل ٞٗلها -  له الى٢ذ؟ ؤم لم ًدؿ

 نغر ٞحها:  ي،ا ؤلاظابت صون ظضو مىخٓغ  

 هل ٞٗلها ؤم ال؟ ؤظُبُجي...-

 صون ؤن ججٕز ٦ٟحها ًٖ وظهها ٢الذ:

ا "اإلاال٥ وق٪ َغح ألاؾئلت ٖىضما َغ٢ذ الباب... ٢ا٫ جدضًض   ى٧ان ٖل-

 ًم٨ى٨ما ؾااله آلان وؾُجُب٨ما". خًغ...

 ا و٢ا٫:ضخ٪ ؾازغ  

 ؼا٫ مٗىا هىا؟ً ٥ ٖىضما خًغث ؤها؟ ؤم ؤهه الوهل اههٝغ اإلاال-

 مسُٟت. ؾإ٫ الكُغ الشاوي مً الؿاا٫ بلهجت  

-  ٝ بال٩اص ظم٘ ؤقُاءه وؤٖضها جغجِب  ،يءلُٟٗل ؤي شخ لم ٨ًً هىا٥ و٢ذ ٧ا

 هل جهض١ ؤن هىا٥ ماخًغ؟ ألازار...

بهه هىا مً  لضٖىة لُدًغ بُيىا؟ وهل الكُُان بداظت   ؤال جهض٢حن ؤهذ؟-

ؼا؟ ماطا ؤٞٗل آلان؟هل ؤجغ٥ البِذ؟ ت.البضاً ماطهبهما  وماطا ًٖ ؤمي وجٍغ

ا ٧ان الغظل مد٣   ؟يء٧ل شخ ؤلهظا الخض هان ٖلُِ٪  مإبىن؟ لخِٗكا في مجز٫  

 ٧ان ٌٗٝغ ما ؾُدضر. في جدظًغه...

ت واهضٞ٘  ، ه ظالـ مُاَئ الغؤؽى خُض ؤب ي لهالت ال٨بر بلى اٞخذ باب الٛٞغ

 و٢ا٫ : لؿ٠٣،او  لخىاثِ خىلهبلى او٠٢ ًخُل٘ 

ؾلُت  ال هل حؿم٘؟ ،لى ٦ىذ هىا ٞال ؾلُت ل٪ ٖليّ  ىخت هل ؤهذ هىا؟-

 آمغ٥ ؤن جتر٥ هظا البِذ. البخت... ل٪ ٖليّ 

ٖ  بهىا جهٌ   ولضه: ىا ًترجؾُٟاهىؽ مغجا
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غة هىا. ال اهضؤ ًا ٧امل. ٧امل...-  جىظض ؤعواح قٍغ

٤ٟ ًجى٫ ب٩ل الٛٝغ مغصص   لم ًلخٟذ بلُه، بىبرة  ٟؿهاه ا ال٩لماثَو

خه. ىبل ىؤن اهخه ىبل، الخدضي طاتها  يء  وهىا٥ بدض في ؤصعاط م٨خبه ًٖ شخ ٚٞغ

ىضما وظضه زغط به، ما،   ٖو
 
هٕؼ ُٚاء الؼظاظت ، نٛحرة مً اإلااء ٧ان ػظاظت

ت   لحرف ػزاث   ىًضه الُمج ىوقٕغ ًهب مجها ٖل خضة في  ىٖل في هىاء ٧ل ٚٞغ

ً   ،تالجهاث ألاعبٗ ت بلى ا ؤن ونل ؤزحر   ىذ بلبالبِ ٞٗل هظا ب٩ل ع٦ ٚٞغ

 هُالهت.

ض مىٗه،  :٢الذ له بٟخىع   و٢ٟذ م٣ابله ٧إجها جٍغ

 ها مُىا؟ى هظه ػظاظت ؤب-

ٗ   ٦الهما ٖلم ؤجها ٦ظل٪، لم ًغص. ا للؿاا٫ وؤهه خهل ٖلحها ًىم ٢هضاه م

لب الهالة ألظله.  ؤعصٞذ: ًٖ ًىؾ٠ َو

 ال جغف مجها هىا. ا...ؿى  خ-

  ىهتر٧ُبلمذ البهغ ل ىاحٗا٢ب السظالنو  ُإعجالا و  وظهه ىالهضمت ٖل 
 
ا مكىق

  ٟ  ا.يُٗ

 إلااطا؟-

 ظاهبُه. ىا و٢ض جغازذ طعاٖاه ٖلؾإ٫ ؤزحر  

ض قِئ   لم ٌؿخُ٘ مؿاٖضحي و٢تها ولً ٌؿخُُ٘ آلان.- ه، ؤحٗلم ال ؤٍع ا مً َٞغ

  ا ًا ٧امل؟زظلخجي خ٣   ىمت
 
بل ٖىضما  في بِذ ٖمي، لِـ ٖىضما جغ٦خجي وخُضة

ٖىضما ، ٧امل   لجي ًٖ عؤَي وؤن جخجاهل ازخُاعي  لٗام  ازترث ؤال حؿإ

 زظ ماء٥ اإلا٣ضؽ آلان واجغ٦جي . اٞتريذ اؾدؿالمي ل٣ضاؾت ألامغ الىا٢٘.

 
 
ت م٩لال مت ألاٞضح مً ٧ل هؼاثمه،ٚاصع ٧امل الٛٞغ والٗاع اإلاىظ٘ ؤ٦ثر   بالهٍؼ

 لجإ لٟغاقه بٗض ؤن ؤٚل٤ بابه ولم ٌٛاصعه َىا٫ الُىم.  مً ٧ل ؤؾ٣امه.

 بلى اٖاصث اليؿىة الٛاثباث 
 
 لبِذ لخجضن ٦ال

 
 في مى٢ٗه  مً الشالزت مىٗؼال

خه ال ٌٛاصعه  ا ٖىضما بغع ٖضوله ًٖ الؿٟغ باإلاغى.،ولم ٨ًً ٧امل ٧اطب   بٛٞغ
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إلاضة ًىمحن  في ٧اٞت ؤهداء ظؿضه. ٢ض جمل٨ذ مىه وألالم مخٟل   ى٧اهذ الخم

ً والخؿاء الؿازً ألن مٗضجه لٟٓ ىٖاف ٖل . نلب ذ ؤي َٗام  ألاؾبحًر

لُٗاصجه بىٟؿه، خُض نغح بك٩ى٦ه  ،َبِب ألاؾغة ،بغاهُمبوخًغ ص٦خىع 

ا.  خى٫ بنابت ٧امل باإلاالٍع

ت، وجىاوبذ  ظًت الًغوٍع ت اإلاُلىبت و٧ل ألٚا جمذ مٗالجت ٧امل ب٩ل ألاصٍو

ًُ  ىؤؾغجه ٖل اًخه ٞلم  ُٟت تر٥ وخضه للخٓت  ٖع ٧ل  وؤنبدذ عاخخه هي ْو

 سظث ٧ل الا اجه. وقاٚل مً بالبِذ
ُ
 خخُاَاث وج

ُ
لبذ ٧ل لُذ ٧ل الهلىاث َو

ٞال ًىظض ما ًمىٗه ؤو  في هٓغ الُبِب، ٧ان قٟائه مؿإلت و٢ذ  . الكٟاٖاث

ه ٢ل٤، واهخ٣لذ جل٪ الش٣ت ٧الٗضو  ٌٗى٢ه، ل٩ل  ي لم حؿاوعه ق٩ى٥ ؤو ٌٗتًر

  ٖضا هُالهت! مً حهمهم ألامغ

حن  ُٚاب طل٪ الجىهغ هُٟاء في ُٖيُه،وخضها عؤث طل٪ الا  الظي همحز به ألٖا

لهظا ٧اهذ جب٩ي ٧لما  عؤث واعحٗبذ،. الخُت مً ؤٖحن الخمازُل والهىع 

خمؿ٪  يء٧ل شخ ى٧اهذ جمؿ٪ بُضه لخ٣بلها وجغظىه ؤن ًيسخ ازخلذ به، ٍو

  بدُاجه،
 
ؤن ٌؿامدها بن ٧اهذ ٢ض ؤحٗبخه ؤو  هه٠ خُت، ؤال ًتر٦ها وخُضة

 ؤال ًُإؽ مً خضور اإلاعجؼاث. زُبذ ؤمله،

ًٖ مهاظمخه  ىجى٢ٟذ الخم في الى٢ذ الظي جى٢ٗه الُبِب. جدؿً

  ٖ غاى جبا  ا م٣ٟىص  ل٨ً قِئ   ا،واوسخبذ ألٖا
 
وفي . ا مً عوخه لم ٌٗض له زاهُت

ا بجىاعه ٖىضما جهٌ مً الٟغاف ا مُمئى  ا ٧ان والضه هاثم  طل٪ اإلاؿاء جدضًض  

  مىظ مغى، ألو٫ مغة  
 
ت هُالهتوبؿا٢حن لُيخحن زُا مخمهال   هدى ٚٞغ

خذ الباب.   املجاوعة ٞو
 
قٗغها  ىظلـ ظىاعها ومغع ًضه ٖل، ٧اهذ هاثمت

 مى حٗل٣ذ به حٗاه٣ه ىوما ؤن وظضجه خت ٦ٗاصجه ٞاهخبهذ مً هىمها،
 
 ،ضهكت

 
 
 عاظٟت

 
 ، مىظؿت

 
 .، ماملت

 ٠ُ٦ حكٗغ؟ إلااطا جهًذ ولم جىاصوي؟ ٧امل،خبُبي،-

 ا:ؤخاَها بظعاُٖه وؤظابها صون ؤن ًبٗضها هامؿ  
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ً   هُالهت... .ؤها بسحر-  ا.ٖضًجي ؤن ج٩ىوي بسحر ؤً

 ا صوه٪.ألوي ال ؤؾخُُ٘ قِئ   ؤهذ معي،ما صمذ ؾإ٧ىن بسحر -

- 
 
وؤن جٟٗلي ما جهض٢حن  بًظاث٪، ىوؤال ٣ًضع ؤخض ٖل ٖضًجي ؤن ج٩ىوي ؾُٗضة

 نىابه ٣ِٞ!

  ؤٖض٥.-
 
 ؟اهل حؿامدجي بط

؟ مٟغص٥ِ لٗبىعه ب الٗم٤ُ وايُغاع٥ِ  ؤإلاِ٪  ىؤؾامد٪ ٖل هظه؟ ؤي خما٢ت  -

 ىجظ٦غي ٣ِٞ ؤن ج٣ىمي مت ٌؿحر، ما صامالبض للمغء مً الخٗثر والظلل 

 إلااطا جب٨حن آلان؟، اخؿى   .ؾ٣ُِذ 

 بلُ٪ ما خُِذ. ؾإْل بداظت   ...٦م ؤخخاظ٪. ًاخبُبي ال جبا٫ِ -

ض٥ِ ، هىا٥ هُالهت .ؾإهام بجىاع٥ِ  هامي آلان. ال لً جٟٗلي.- ؤن  ؤمغ ؤزحر ؤٍع

 .ا ما ًجب ؤن ج٨خبي عواًخِ٪ ًىم   ...ًخِ٪ ا٦خبي عوا حٗضًجي به...

  ٞهلذ هٟؿها ٖىه وجُلٗذ لىظهه،
 
ا، ٞٛمغها مغجاخ   ا،مُمئى   ا،عؤجه هاصث

  الؿ٩ىن وما ٌكبه البروصة الٗابغة.
 
 .لم حؿخُ٘ ال٨الم ٞهؼث عؤؾها مىا٣ٞت

 وه٨ظا ٞٗلذ. لُىام، ىهى بخل٪ ؤلاقاعة واؾخل٣ ىا٦خٟ

، ى٨بت التي لم ًيخٓغها ؤخض باألؾغةخلذ ال لم ٌؿد٣ُٔ ٧امل في الهباح.

ؾُٟاهىؽ ب ىباهذ ٖالماث السٝغ ٖل الغما٫. ىمبجي ٖل ومٗها تهاوث ٦بِذ  

ً في البِذ ًٖ ناخب  ؤو٫ ما باهذ في ًىم الشالض، ٖىضما بضؤ ٌؿإ٫ اإلاٍٗؼ

ظؿضها  ي ا في ػوظخه ؾى الٗؼاء الظي ؤجىا ألظله! بِىما لم ًخًغع ْاهغٍ  

ٗ  الظي ؤنِب بالًِٛ اإلاغجٟ   ا،٘ والؿ٨غ م
 
ماء خضز ا ا مخ٨غع  ٞهاع ؤلٚا

ذ في الخغ٦ت.  ًخى٢ٗه مً خىلها ٧لما جهًذ مً ٞغاقها وقٖغ

 
 
ؼا ج٣ىم ب٩اٞت مهام ؤمها باإلاجز٫ مى٨ٟئت ال  ىٖلحها ب٩ل َا٢تها خت ناعث جٍغ

 وؤزاع عجب الجمُ٘ ما جخمخ٘ به مً نغامت   ا للب٩اء ؤو الخضًض.ججض و٢خ  

قابت مً ألام ٧ان وظىص ألازحرة الٟاٖل ًازغ  ت  ظٗالها ؤقبه بيسس وخؼم  

 ْهىعها.
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  ىاه٣ُٗذ هُالهت ًٖ الجامٗت خت
 
، ٞحها جم ٞهلها صون ؤن حهؼ طل٪ قٗغة

ها ولم ٌٗض قإهه قإن ٧ل ما ٧ان زل٣ُ   ا باؾخ٣ُاب اهخمامها ؤو بزاعة ظٖؼ

ؤو ؤخض  يءٞال شخ ما، ٨ٞغث ؤن ؤمىُت ٧امل ألازحرة ٢ض جد٣٣ذ بك٩ل   ٦ظل٪!

 بًظائها بالٟٗل. ىا ٖل٢اصع  ناع 

ذ مً الجغاثض ؤن صاهُا٫ باقا ٢ض ٚاصع البالص بصخبت ولضه مهاظغ   بلى ا ٖٞغ

اعة   ؿغا بٗض ٖىصجه في ٍػ ٢هحرة ٢ام ؤزىاءها بخهُٟت ممخل٩اجه وؤٖماله  ؾَى

٧ان  ومً مهضع   ،ا بٗض ؤ٦ثر مً ٖام  لم جٟهم الؿبب بال مخإزغ   في مهغ.

 وؿُم. ،ا بمغاصله٣ُ  

زانت  البىلِـ الؿُاسخي ٖىضما ٖٝغ به٣ٟت   لم مغاص هٟؿه إلا٣غل٣ض ؾ

 
ُ
٧ان طل٪ ٞٗل الخمغص ألازحر في  بغمذ بُجهم وبحن ؤبُه لٌٛ بهغهم ٖىه!ؤ

 ىخته خٓ صخُاجه. في سجىه حٗمض اؾخٟؼاػ سجاهُه ٧إهه ًخعجل اؾدىٟا

ازخاع ؤال ًهمذ وؤال ًدجي عؤؾه  ما، ٧ان زُإه بك٩ل   ،ابالٟٗل ًىم   ضهٟ

ذ، لخمغ وم٘ طل٪ لم  ٧ان ٌٗٝغ قهغة طل٪ الخاعؽ بالٛكامت وال٣ؿىة الٍغ

عبما لم ٨ًً الغظل ٣ًهض اًظاءه لخل٪ الضعظت، ل٨ً ما اظخم٘ ُٞه  ًغجضٕ.

ت ؤصًا بالجهاًت ل٨ؿغ ٖمىص مغاص ال٣ٟغي وإنابخه  و٢ىة   مً ٚباء   مَٟغ

 لم ٌٗض بىؾ٘ ؤبُه بٗض بالكلل في الىه٠ ألاؾٟل مً ظؿضه لب٣ُت ٖمغه.

 بٗض جضبحره م٣خل طل٪ الخاعؽ لتهضؤة ٚلُله ىخت طل٪ اخخما٫ البلض بإؾغها

ٗ   .ي صون ظضو  ول٨ً م   ىا و٢ض الخه٤ مهحرهما ما ب٣وعخال م ا مً خُاتهما ٚع

 ٖجهما.

ا ماجمغ ال٣اهغة بدًىع حكغقل وعوػٞلذ وحكان ٧اي قُ٪ ض ؤزحر  ٣ِ ُٖ 

 ي ل٪ ٢بل خلى٫ ط٦غ و٧ان ط اإلاؤل. ىجام وجم بٖالن قغوَه وبىىصه ٖل بىجاح  

 ٖىضما ْهغ ًىؾ٠. ألاعبٗحن ل٩امل بإؾبىٕ  
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 الختم الثامن
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 بلى لك٣ت لخخىظه بلى اىاث ٖاصث ؤِؾ 
 
 الضوالب السالي. حجغة هُالهت ٢انضة

بإعيِخه. و٢ٟذ  هظه اإلاغة بالىٓغ ُٞه واهدىذ لخخٟدو ٧ل لىح   لم ج٨خ٠ِ 

 
 
ىاث عاخذ جض١ بُضحها ل٨ً ؤِؾ  ٖما جٟٗله، ٞاصًت التي لخ٣ذ بها مدؿاثلت

ىضما ًئؿذ جمام  ، وجُغ١ صون ؤن ججُب  ىجغبٗذ ٖل يء  ا مً خضور شخٖو

 
 
 مً هٟؿها. ألاعى ؤمام الضوالب اإلاٟخىح زجلت

 ماطا ؤخخاط بٗض؟ ماطا ؤٞٗل؟-

ىاث ٖىوي ؤِؾ  ؤها... .جهض٢ه ىهٟؿها ما ج٣ُىذ مىه خت ىعاخذ حُٗض ٖل

ت، ًىهاهُت، ؤعمىُت، ٞغوؿُت، ؤؾىاث ٖىوي ًىؾ٠  هجُب، ؤعجُيُان، مهٍغ

 هظا؟ ىؿمماطا ٌُ  ؤإلااهُت!

 جبدشحن؟ ٖما ٦ىِذ -

ويٗذ ظضحي مٟخاح م٨خبها في ٢إ الضوالب، ٧ان هظا هى اإلا٩ان  في الخلم...-

ه ًٖ  يءؤي شخ ا.ا ظضًض  ألازحر الظي آمل ؤن ؤظض ُٞه قِئ   ًسبروي بما ال ؤٖٞغ

ذي.  الجىىن . ىؾإوق٪ ٖل ُب؟ماطا خضر لُهبذ ًىؾ٠ هج جاٍع

  ،الضوالب واهدىذ صازله بهضوء   هدىج٣ضمذ ٞاصًت 
 
جىٓغ ٣ِٞ  لبصذ ؾا٦ىت

ُت  بلى ٦مً ًخُل٘  لبرهت   ت   ىٖل ، زم مضث ًضها لخًِٛ ب٣ىة  زٍغ  ػاٍو

وإط باللىح  مدضصة بها ظؼء م٣ٗغ ٧إهه مسهو لىي٘ ٞىجان ٞى٢ه،

ٟ   مجزل٤ السكبي ًخدغ٥ ٦ُٛاء    !ٖم٣ُت  ٚحر  ا ًٖ ٞجىة  ٧اق

، ٧ان هىا٥ صٞتر ؤؾىص اللىن، ومٟخاح ي ىاث وصؾذ عؤؾها لتر قه٣ذ ؤِؾ 

غاُٞت للىخت آعام لىظه ًىؾ٠، والبُا٢ت الصسهُت  نٛحر، ونىعة ٞىجٚى

عاخذ جغم٣هم  التي جدمل اؾم هجُب ٖبض اإلاؿُذ والتي ًْ ؤبىها ؤجها جلٟذ.

 
 
 وهي حٗخهغ ٦خ٠ ٞاصًت التي اؾخٗاصث ػمام اإلاباصعة ؤ مإزىطة

 
 وؤزغظذ وال

 ما وظضجاه.

ِذ ، ٞاصًت-  بهظا اإلا٩ان؟ ٠ُ٦ ٖٞغ
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- 
 
ظاػاث لخسغط مىه ؤو ألا  يخحن عؤًذ زالتي وهي جٟخده في بخض ٦ىذ َٟلت

البض ؤن هظا هى  لم ؤجظ٦غ هظا بال آلان. .بالًبِ ا، ال ؤٖٝغجً٘ قِئ  

 مٟخاح اإلاىًضة.

  ٗ  ىلؿخحن ٖلا بٛالٝ الضٞتر لخٟخداه وهما ظافي اللخٓت طاتها ؤمؿ٨خا م

الٗخا الهٟدت ألاو  ألاعى.  ٌٗلً ًٖ وظىصه٧إجها ٞغص مً الٗاثلت  لى، بضثَو

لِـ بخل٪ الض٢ت  ٧ان طل٪ زِ هُالهت و٢ض اٖتراه بٌٗ الخٛحر، .خاال

ش. ً بالى٣ىف خى٫ الخىاٍع ٧ان  اإلاشالُت في عؾم الخغوٝ وال طل٪ الىٓام اإلاٍؼ

ُ   ،طل٪ السِ مجغص وؾُلت لؿُغ ال٩لماث ال بهما٫ به وال  ا،خ  ا واضٖمل

 عصاءة ل٨ىه ال ٨ًترر ٦ظل٪ إلآهغه.

*** 
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 الشمن املفلىد ىالعثىر عل
 

اعاج٪ ٧لها َالبخجي ؤن ؤبضؤ، هل جهض١ ٦م  اؾخٛغ٢جي ألامغ؟ وؤزبرج٪  في ٍػ

لم ؤ٨ٞغ خحن مىٗذ  ا.وهىا جدضًض   ال ؤٖٝغ إلااطا آلان، ؤوي ٣ٞضث ما ًلؼم.

ت باإلا مٗل٤ في الٟغاٙ ل٩ل  اء اإلا٣ضؽ ؤوي ؤصزغها ٦جُب  ٧امل مً عف الٛٞغ

  ما ؾ٣ُ٘ ٞحها،
 
  بمىث ٧امل هٟؿه! بضاًت

ال  ا ما ٢ض نبٛها ٢بل طل٪ بهبٛت  ؤ٧اهذ جل٪ هي البضاًت؟ ؤم ؤن هىا٥ قِئ  

التي ؤ٦خب ٖلحها بهظه  هٟؿها الُاولت ىٖل ...الىظع الظي هظعجه جؼو٫؟

ا يض الخخمُت، لم ؤ٢ى٘ ؤبض  اللخٓت، طل٪ ال٨ٟاح اإلا٣ضؽ الظي ؤٖلىخه 

ىيذ ؤن طل٪ ظضًغ بةًٚاب ٧اع٫ ماع٦ـ ولِـ هللا!  بالخخمُت ْو

ضة حؿغي في ْهغي ٧لما ؤصعث ألا ج ال  ؾُىاهت وؤها ؤهخٓغ خًىع٥.ؼا٫ الٖغ

 لى ؤن هىا٥ جغصص مىجي إلاكاٖغ ؤلاوؿان، ًدىاؾب ؤزغه اإلااصي م٘ ٢ىتها...

 ؟ىتم ا مىظ...ا وجغاب  لهاعث هظه الدجغة ع٧ام  

ا مً ا ًٖ بطهالي، حعجبذ صاثم  ا ؤظتر مكاٖغ لم ج٠٨ ؤبض  مغاع   هىا ظلؿُذ 

٧ان  الخمضص م٘ الؼمً إلياٞت مؿاخاث ؤوؾ٘ جمخلئ ٧لها ب٪. ى٢ضعة ٢لبي ٖل

 
 
ب   طل٪ الٗام الٛابغ الظي ٢ًِخه مٗظبت ل  بة٢هاث٪ ٖجي بمشابت جضٍع ٍَى

 .ٚاصعججي للمجهى٫  وآلان و٢ض مغث ؤٖىام مىظ ٦خٟاء بىظىص٥ صازلي،الا ىٖل

  ،الظي عخل ٖلُه ٧امل هٟؿه الٟغاف ىٖل
 
ما حٗلمخه  اؾخٗضث مًُغة

 صوه٪! ٞؼُث مً الخىاظض مٗ٪  ؤي خا٫، ىالخىاظض مٗ٪ ٖل ؛ا آهظا٥ظُض  

غ خُجها، آلان بمحزة   لضي نىعة للىخت ، وظىص نىعج٪ معي بياُٞت لم جخٞى

ىص٥ مهآعام  لم حٗلم بىظىصها. ٦ىذ ظاص    . ما ؤه٨غث طل٪ ٖليّ ا مشلي في ٖو

ض؟ آلان و٢ض باث بم٣ضوعي ال٨خابت،  هل ؤٍع

 
 
ت بت خت ل٨جي نغث باٖع اؾخُٗذ ؤن ؤسخ٣ها  ٣ٞضتها، ىفي َمـ جل٪ الٚغ

 ،، ٧ل ٖام  ٧ل قهغ   ،٧ل ؤؾبىٕ   ،٧ل ًىم   ا بغبُها َىا٫ الى٢ذ ب٣ٟض٥.جمام  
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هٟسخي ؤوي ًىم ؤ٦خب الغواًت التي ؤقخهي ٧الشمغة املخغمت ؾإزل  ؤزبُر 

السٝى ما ػا٫  يء٧ل شخ ىآلان و٢ض اهخه بىهُبي مً الخٗهض وؤ٣ٞض٥.

ي اإلاغجبِ بال٨خابت ًالػمجي اعاج٪  ،الكَغ ٧إوي  ًىم ؤ٦خب ؾخ٠٨ ًٖ ٍػ

ٗ   الساَٟت لي. اللُلُت ه هللا َب هىا٥  ا وؾإزبر٥ به آلان،ؾغ نٛحر ٌٗٞغ

٪ عبما ٧ان هظا هى ؤلازال٫ بالكغوٍ الظي طهب ب. جغاهُم ٦خبتها ٖى٪ ؤهذ

٧لماث الخب التي زاَبذ ٞحها ؤلاله مُل٤ الجما٫ بِىما ٦ىذ ، امب٨غ  

 
 
  ،ٚحر ٖامضة   ،ؤ٢هض٥ بها زلؿت

 
مت ٖ   مٚغ زم ؤزبرث هٟسخي ؤوي لم  ا،هى

 
 
م ٧ل شخؤزُئ ٧لُت  ه٩ُل هللا وعوخه ؾا٦ً ُٞ٪؟ يء، ؤلم ج٨ً ٚع

ضي الٗبثي  ٦م ٢اومخجي ًا ًىؾ٠! ٦م ؤلدخذ في ب٢ىاعي بالتراظ٘ ًٖ ٖو

ض! "ال ًم٨ىِ٪ و٦خابت   ي ، ما مٛؼ ٞى١ ٖى٣ِ٪  الب٣اء جدذ طل٪ الىحر ما ؤٍع

  وظىصي في خُاجِ٪ 
 
  بن ٦ىذ ؤظٗلها ها٢هت

 
٧ان هظا ؤقبه بإن . ؟"٣ٞحرة

بن ٦ىذ ؾخهابحن بالهضإ  وظىص املض صازل عؤؾِ٪  ي حؿإلجي: ما مٛؼ 

 ا؟!ؤخُاه  

 ظع.هظا الى ىفي خُاحي بإؾغها ٞهى بَالٖ٪ ٖل يءؤي شخ ىبن ٦ىذ ؤهضم ٖل 

 لى لم ؤزبر٥ به لؿُٗذ ظاص  
 
ا بٗض ؤو٫  مً الب٣اء مى٨ٟئ  ا وعاء خلم٪ بضال

٧إه٪ ٦ىذ جيخٓغ الٟكل  حُُٗل خلمي. ىٖثرة ٧إه٪ حٗا٢ب هٟؿ٪ ٖل

 للخ٨ٟحر! ٦ٟغنت  

و٦ظل٪  هظا الؿاا٫ الظي ًهى٘ ٖبا٢غة الٟلؿٟت والسُا٫ الٗلمي ماطا لى؟

االث وقُب وإٖاصة ٧ل خخماإلاهىوؾحن! ٧ان لضي ٧ل الى٢ذ لخسُل ٧ل الا 

ماطا لى طهبذ  ٧إهجي ؤخاو٫ جسمحن ٧ل اليسض اإلام٨ىت لخُاجىا. ألاخضار،

هل ٧ان لُيؿبه لىٟؿه مشلما ٞٗل  آزغ ٚحر "مٗبىص٥"؟ شسو  بلى بلخى٪ 

 ي ؤزغ  ٖبض الىهاب؟ إلااطا اٖخبرتها الجهاًت ٧إهه ناصع خ٣٪ في وي٘ ؤلخان  

 ًىم ٖغى ٖلُ٪ زمؿحن ظىُه لخهمذ؟
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. .الخٟاهت. جل٪ الضعظت مً... ىل ؤن ألامغ ٧له ٢ض ٩ًىن ٖل"لم ؤجسُ

 والغزو."

 ي ٧ل ًًٚ ؤناب وظه٪ وؤهذ جخلٟٔ بال٩لماث بمٗاهاة مً ًغ  ي ؤع  ؤػا٫ ال

ت! ٦م مغة ٧ان ٖلُ٪ مٗاًيخه وازخباعه  ألو٫ مغة اللب السبِض للغوح البكٍغ

ن ٧ان ما عجبا٥ وؤهذ ج٨ٟغ بًٖ صهكخ٪ جل٪؟ إلااطا ؤناب٪ الا  ى٢بل ؤن جخسل

ا؟ ؤحٗٝغ ما ؤٖخ٣ض ُٞه والشمغ الجُض صخُد   يء٢اله ٧امل ًٖ الصجغ الغص

٧لىا ؤشجاع  وال شجغ ملهم، ،يءًىظض شجغ ظُض وشجغ عص ال آلان؟

ماطا لى ٧ان  عصًئت. ي حُٗي مىاؾم ظُضة وؤزغ  مىنىمت باإلاغى في هساٖها،

ً؟ ُ  ماطا لى ٧ان ؤوؾ٩اع واً ٖبض الىهاب ٢ض اهخدل ؤلخان آلازٍغ ما ا؟ لض مشل

ت   ػلذ "ؤهمُت ؤن ج٩ىن بعوؿذ"  ؤ٢غؤ ما ػلذ، و ؤؾم٘ "مًىا٥"  بلٖى

طل٪ الُمىح  آلان ما ظمٗ٪ ب٩امل في اإلا٣ام ألاو٫، ي ؤع  وظهي. ىٖل بابدؿامت  

ال ًىظض ٢ضٌؿىن في هظا الٗالم ًا خبُبي. هىا٥  الُىباوي ل٣ضاؾت البكغ.

 بكغ ٞدؿب.

 في ٧ل مغة  . آلان ىخت ،وٗم. خل٣يفي  هٟؿها الٛهتبؤؾخُٗض ٧ل ؤؾٟاع٥ 

٪ مً الٟىاهحن الهىاة ل٣هىع الش٣اٞت باملخاٞٓاث  ٦ىذ جصخب مٗاٞع

ً مشلهم، بخؿاؽ ٧ان  والهالىهاث والىىاصي لخاصي ؤٚاوي وؤلخان آلازٍغ

جي. مٗضوصة  ل٣ض ْللذ حؿخيسض مايُ٪ الظي نىٗخه في قهىع   الهضع ًهٖغ

ً ٖىوي ؤوي ؤًٚب لُٛاب٪ ٖىا ْ ٧إن هظا ٧ل ما بىؾٗ٪. م٘ ٧امل وآعام،

، ىُٞما ال ٌؿخد٤، لم ًٟهم ؤوي ؤعصج٪ ؤن جضزغ َا٢خ٪ إلاا هى ؤهم وؤب٣

ت مً لخى٪ يمً  ما ػلذ مىؾ٣ُا٥ السانت. ؤخخٟٔ باليسست املسَُى

٣ٞض ج٨دك٠ بمٟغصها ما ؾ٨ذ ؤهذ ٖىه  عبما ؤظٗل ٞاصًت ج٣غؤها،، طزاثغي 

 ٞج لٗمل٪. مً ا٢خباؽ  

عبما لم ج٨ً  ا آزغ ٚحر الٗاٝػ ألاإلااوي؟ظض٥ شسه   ماطا لى ٧ان ماطا لى؟

ماطا  ٞالبض ؤن بٌٗ مؼاًا٥ الخبِبت جىدضع مىه. لخهبذ ًىؾ٠ الظي ٦ىخه.

t.me/qurssan



413 
 

ا؟ ماطا لى ا ًٖ البِذ ٞال ؤعا٥ ؤبض  لى ٢غع ؤبي ؤن ٌُُٗ٪ صعوؽ الٗىص بُٗض  

  ٗ ا ا مخىعَخان بالٗمل لخؿاب ِٞصخي؟ ؤ٧ان مدخم  لم ج٨ً والضج٪ وزالخ٪ م

هب والض٥ زلٟها ل٩ُىن مٗها في مىٟاها وجسخٟي ؤزباعهما ٖى٪ ؤن ًظ

ؤًً ٧ان ؾ٣ُىص٥ لى لم جستر . ظخشار ٚحر الغخُم للجظوع..هظا الا  لؤلبض؟

إلاا  ىؤهذ  ؤن جهبذ "هجُب ٖبض اإلاؿُذ"؟ لى لم ًستر هجُب ؤن ًخالشخ

اؾخسغاط البُا٢ت الجضًضة ل٪  ىإلاا ججغؤ وؿُم ٖل اؾخُٗذ ؤن جدل مدله،

٧ل طل٪ الى٢ذ الظي  إلاا ْى٪ ٖمي هى و٢ض ٚغعث بي وهغبذ.باؾمه،

 
 
م٘ ؤبُه  ىإلااطا ٢غعث ؤن جب٣ ٖىه. ٢ًِخه في الهُٗض ٧إه٪ حٛل٤ صٞاجغه هُابت

م ٖلم٪ الخام بم٩اهه؟  للبدض ٖىه في ٧اٞت ألاصًغة واهخٓاع ٖىصجه ٚع

ي ؤن لي زبرة ف ، ٦ما"البدض عاخت! ٦ىذ ؤٞٗل ألظله ما ٞٗله ؤبي وآعام ألظلي

ً، ىالخٗامل م٘ ألامهاث الش٩ال ٧لهم ًغون فّي ٠َُ ما ٣ٞضوه  وآلاباء الخاثٍغ

، ،ما" لؿبب     ه٨ظا اٖخضث ؤن جبرع طل٪ الخهٝغ
 
للخسلو مً  وؤعاه مداولت

ل٨ى٪ لم جدخمل الغخُل في الجهاًت ٢بل ؤن جغقضه للبدض في صًغ ، الظهب

 وظضه ؤم ال.ا بن ٧ان ٢ض ولم حٗٝغ ؤبض   ؤزحر، ألاهبا نمىثُل ٧إمل  

ا ال بإؽ به جبدض ٖجي لخٗٝغ ما ناع لي، واَمإهيذ ٦ىذ ٢ض ٢ًِذ و٢خ  

ذ بٗىصحي م٘ ٧امل  ٗ   ل٣اهغة.بلى الؿالمتي ٖىضما ٖٞغ ا ما لم ًسُغ ببال٪ َب

٠ُ٦  أله٪ ببؿاَت لم حٗٝغ بةم٩اهُت خضوزه. خضر لي ٢بل طل٪ الغخُل،

ؤن ًىز٤  ظل٪؟٧ان ل٪ ؤن جسمً ؤن هىا٥ مً ٌؿخُُ٘ مىذ هٟؿه الخ٤ ل

ٟدو ما ٗغحها ٍو ؤن ؤٖٝغ  ؤم ال؟ بن ٧اهذ ٖظعاء   ي بحن ؾا٢حها لحر  ٞخاة َو

ا ؤن جغ٦٪ لي هى مٗخ٣ض   ا بالجغم في خ٣ي،ا آزغ لكٗىع٥ صاثم  ٧ان ؾبب   هظا

  ا ظؼاء  ا البروص الجيسخي الظي ٖاهِذ مىه ؤٖىام  ومٗخبر   البالء، ما ظلب ٖليّ 

ثر مى٪! لم ؤ٦خ٠ ٢ِ مً مٗاه٣خ٪ ا ل٪، ٧إهه لم ٨ًً ًًحروي ؤ٦مؿخد٣  

حي ٖىض الخماصي في ل٨ىجي ٚالب   حٗٝغ هظا، وج٣بُل٪، ا ما اهٟهلذ ًٖ ٖو
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٢ِ ولى  ىهىا٥ ما ال ٌكٟ زاعجي. ي ٧إهجي ؤقاهضه ًدضر ألزغ ، ألامغ لجهاًخه

 ا بإ٦مله.ٖىلج ٖمغ  

لم  .يءل٣ض ٚحرث نضا٢خ٨ما ٧ل شخ ًا بلهي، وماطا لى لم ج٣ابل ٖلي مهُٟي؟

ُت بالظاث لى لم ًى٣ل هى بلحها. ؤعصث البضء في ج٨ً لخ ٨ٟغ في الخُاة باإلاىٞى

م ؤهه هى م٩ان   ٪ ُٞه ؤخض وهظا ما ؤجاخه ل٪  ٚع ٪ ظُض   ظضًض ال ٌٗٞغ  ا،ٖٞغ

٦م ًٟٗل الخب مً ؤٖاظُب و٦م ًٟخذ مً . ىجُب٦و  ىؾ٠ ٦ُوؤخب٪  

ً   ىؤبىاب! ٧لما جضاع ل ؤق٨غ ٧ام ىا مً الب٩اء ٖلا مجهاع  لسُالي مكهض٥ مىخٟ

ٗ   هللا ألهه ؤعؾل ل٪،  ا، ٖلي. ؤو لىا م

خىا،هاصًخ٪ صاثم    آزغ. لم ؤؾخُ٘ ؤن ؤخب٪ باؾم   ُٞما بُيىا، ا باؾم٪ في ٚٞغ

 
 
: بهه اؾم اإلاٗمىصًت الظي وخحن حٗل٤ لؿاوي به ؤمام ٖىوي ابدؿمذ له ٢اثال

في ؤًامىا ٧ان ل٨شحر مً الىاؽ اؾمحن، واخض بالبُا٢ت وواخض  ازخاعه ؤبي.

 به.  يىاصًُ 

ؤعصجه ؤن ٌٗٝغ ؤن باؾخُاٖخه ازخُاع ما ٌكاء في  ال٨شحر مً ٖىوي. ؤعصُث 

  وم٘ طل٪ خاولُذ  خُاجه صون ال٣ل٤ خى٫ مىا٣ٞخىا،
 
 ي ؤزغ  بٖاصة بهخاظ٪ مغة

٧إن ؾماجىا  وعٚم خبي اإلاُل٤ له حعجبذ مً ازخالٞه الكضًض ٖىا، ُٞه!

ب   اإلاغوع ليؿلىا. ىٖل الىعازُت اهتهذ بىا صون ٢ضعة   ا في هٓغي ؤال ٦م ٧ان ٍٚغ

ه ؤي ًٞ! خاولذ مغاع   ا ؤن ؤصٞٗه للخجغبت ل٨ُدك٠ قٟٛه، ٌؿتهٍى

ٝغ ؤن طل٪ الك٠ٛ لم  واؾخٛغ٢جي ألامغ ؤٖىام َٟىلخه ومغاه٣خه ٧لها أٖل

ا ببؿاَت. بال بطا اٖخبرها اهخمامه الكضًض بخدهُل الٗلم ٨ًً مىظىص  

  ٟ  !ا مً هٕى مسخل٠والضعاؾت قٛ

لم ًجكم هٟؿه ٖىاء الخٗل٤ُ  ا في اهٟٗاالحي،نامخ   يّ ٘ ٖىوي بلا ما جُل٦شحر  

  " ؤهِذ  نٟدت وظهه: ىا ٖلل٨ىه ٧ان م٣غوء  
 
، ال بإؽ، ٧ل مجىىهت ٢لُال

حٗبر هظه  ىؾإهخٓغ ٣ِٞ خت الٗاثالث لها مكا٧لها وهظه لِؿذ ؤؾىؤها،

 ٖلُه ٦خابت ٢هت، َالٗجي هظا الخٗبحر ٖىضما ا٢ترخُذ ، الىىبت ٦ٛحرها"
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ىض ىضما خاولُذ  ما طهبُذ ٖو حٗلُمه الغؾم  به لُخٗلم الغ٢و ألاعمجي، ٖو

. والخمشُل والٛىاء ً   والترهُم والٗٝؼ هىا بٗض  ىا وؤها ؤزبره ؤوي ؾإب٣عؤًخه ؤً

ٖىه وهى ًبضؤ لخىه. ولم  ىقٗغ ؤوي ؤجسل ا جل٪ اإلاغة،ل٨ىه ٧ان ٚايب   طهاب٪،

 ٠ُ٦ ٦ىذ ؾإزبره ؤه٪ مىظ ًىم الشالض  ؤؾخُ٘ ؤن ؤقغح،
 
 جؼوعوي  لُال

  ؟وجخدضر بليّ 
 
  ىٖل ًٞلذ ؤن ٌٗخبروي ٢اؾُت

 
ت هل ؤ٧ىن  .ؤن ٌٗخبروي مسٞغ

 
 
ت   مسٞغ

 
البابا ٦حرلـ  يهل ٧ان هجُب ًسٝغ بط عؤ  بط ؤعا٥ وؤؾمٗ٪؟ٞٗال

 ولُه ومىاله. خ٣ُ٣ُت؟ ل٩ل   يمً ؤها أل٢غع ؤي الغئ  وؾمٗه؟

بُٛت الٗشىع ؤجظ٦غ الجلؿت التي ٣ٖضها ؤبي هىا  لم ؤزبر٥ به. يءهىا٥ شخ

ت طاتها، ،ي ٖلُ٪؟ ل٣ض نى٘ ؤزغ  ض الا  في الٛٞغ َمئىان بدًىع ٖىوي! ٧ان ًٍغ

ؤها مً  ٧امل ؤو الخضًض بلُه واٖخ٣ض ؤن وظىص ٖىوي ؾِؿهل اإلاهمت. ىٖل

٦ىذ حٗخ٣ض ؤن او٣ٗاص جل٪ الجلؿت في البِذ هى ما  َلب بلُه ؤال ًسبر٥.

اؾدى٣ُخه  م ؤبي.لٗىوي ٞخلى  يءعجل ب٩امل لخخٟه، و زٟذ ؤن ًدضر شخ

٘  مغاع   ٝغ ما ازخبره بالًبِ ل٨جي لم ؤعجذ إلاا ٢اله ٧ىا٢  مٟغوٙ مىه... ا أٖل

 الك٪ صاثم   ىؾِب٣
 
خا  بُجي وبحن الدؿلُم بما ًغاه آلازغون واض  ا آٞتي،خاثال

 ا بًماوي الظي ؤجبٗه صون ؤن ؤهٓغ للىعاء.ؤهذ صاثم   ىوؾدب٣، ٧الجهاع

ض الِٗل بال٣اهغة بٗض آلا  في ؤعظائها بال مً ماجىا ؤو ٚاصعوا  ي ن، ال ؤع "ال ؤٍع

هل  ؾإبُ٘ البِذ وؤهب لىخاث آعام. للؿٗاصة لم حٗض ٦ظل٪. اوؤؾباب  

 ؾخإجحن معي؟"

ُت،بلى افي الُىم الخالي لؼواظىا ؾاٞغها  !؟هظا ؤي ؾاا٫   ليؿ٨ً البِذ  إلاىٞى

ؼ ٧إه٪  جلخمـ ما ًظ٦غ٥  ما ػلذالظي ازترجه بجىاع ٦ىِؿت ؾاهذ جٍغ

ْىيذ  قغاء ألاعى اإلاىاؾبت للمؼعٖت.في وؾاٖض٥ ٖلي  ٪ الٟغوسخي.بىهٟ

 ولم ؤٖخ٣ض٥ ؾتر٦ً بلُه لؤلبض. ا،ا ما٢خ  ٧ل هظا مهغب  

ؤها مً  ل٨ً لها ُٖجي ٧امل. ىاث! حكبنهي ٧إجها ابىتي ؤها،ؤِؾ  ي ٦م جمىِذ ؤن جغ 

ٗ   ًم٨ى٪ ؤن ،ؤُٖاها اؾمها ل٪ به صٞتري  الاؾم الظي و٢ُٗذ  ا.جسمً َب
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ت٧إهه عؾا ؤن  ىوما ؤجمج ،لى ج٩ىهه ؤهذ باليؿبتعؾالت جسبر٥ بما ، لت ؾٍغ

  ؤ٧ىهه ل٪.
 
بٗض ٖىصحي مً الهُٗض؟ عبما لم  ؤحٗٝغ ؤن ؤمي ْىخجي ممؿىؾت

 
 
 عبما لبؿخجي عوح ؤِؾ ، ج٨ً مسُئت

 
آزغ مٗ٪  بٗمغ   ىاث الخ٣ُ٣ُت مُالبت

 !لٗضم ٦ٟاًت  واخض  

 
 
ت الخؿاؾُت، ٢ل٣ت جغة وجىظؿذ مً لُاإلاا هابذ هظه الد هي ومَٟغ

٧ل ما ؤُُٖخه لها ولم ٌٗض  ٢غؤث بجهم   ٖجها. يءصزىلها ٢بل ؤن حٗٝغ ؤي شخ

كب٘ جى٢ها لل٨ما٫ لضحها خض ا٦خٟاء، . جبدض َىا٫ الى٢ذ ٖما ًضهكها َو

ل٨جها ؤصمىذ ألاصب  جسُل ؤن  مؿغخُاث اإلالهاة لك٨ؿبحر ؤخبُذ جى٢ٗاتها؟

ٟؿ٩ي زهىن  الغوسخي ٖمىم   ا دلم ؤن ج٨خب قِئ  ا. جا وجىلؿخىي وصؾخٍى

ه؟! هل جظ٦غ٥ بصسو   ٧الخغب والؿالم ؤو ؤلازىة ٧اعاماػوٝ، ظٗلتها  حٗٞغ

اعاتها لي وعخذ ؤعا٢ب و٢ٗها ٖلحها يحؿم٘ ٧اعمُىا بىعاها في بخض بِىما  ٍػ

 
 
لى ؤوي   ٖما ؤ٢هضه ؤو ؤهخٓغه مً ابيخه.عم٣جي ٖىوي بُٗىحن مخٗبخحن مدؿاثال

ماًتها لضعظت ٦خم ألاهٟاؽ. لى ؤجذ ؤؾخُُ٘ ؤن آزظها مىه! ًبالٜ في خ

ً   ٦دض٣ًخىا. لئل٢امت معي ؾتزصهغ وجشمغ ا مخٗل٣ت بخل٪ الخض٣ًت ٦ما هي ؤً

وؤٖجي "٧ل  ،يء  ٦م ؤوص لى ؤخ٩ي لها ٧ل شخ لى ٧اهذ ٢ض قاع٦خ٪ ٚغؾها.

جل٪ اللخٓاث  ىما ًجهله ؤبىها، ملجغص ؤن ؤ٢بٌ بُضي ٖل ى"، ختيء  شخ

  ما جؼا٫ا، ل٨جها مجضص  
 
اعتها لي  يطل٪ اللمٗان في ُٖىحها لض ي ؤع  .نٛحرة ٍػ

٦م ٧اهذ ؾخدب٪ لى  ٢لبها. ىٞخخان باإلااضخي مىؾىمت ٖلوؤٖٝغ ؤن لٗىت الا 

خ٪  !ٖٞغ

م ٧ل شخ ...آه ًا ًىؾ٠  ومً ؾُظ٦غها؟ مىا؟ ىماطا ؾِب٣ .يء  ل٣ض هجىها ٚع

ؼة. هٟؿها ال٣ىةبلم ؤٖض  اة جٍغ في ٞغاشخي بالؿاٖاث صون ؤن ؤظض  ىؤب٣ مىظ ٞو

بت في الجهىى ختبىٟسخي  ٢غعث ٞاصًت ؤن  لخىاو٫ الُٗام. ىال٣ضعة ؤو الٚغ

مجها  ٖليَّ  ىمعي وال ؤٖٝغ بن ٧اهذ جدخمي بي مً الىخضة ؤم جسصخ ىجإحي لخب٣

 ؤخُاه   ٦ما ج٣ى٫.
 
 بإن ج٩ىن ابىدىا هدً، ا ؤ٨ٞغ ؤن ٞاصًت ٧اهذ ظضًغة
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 ما الوؤحؿاء٫ بن ٧ان ٢ض خضر زُإ في جىػَ٘ ألاعواح بُجها وبحن ٖىوي وه

ؼة. نؼالا ً . الٟاع١ بُجهما ٧ان حؿٗت ؤقهغ بالًبِ ظىِىحن في عخمُىا ؤها وجٍغ

  ؤجظ٦غ؟
 
ب ؤوي ٦ىذ واز٣ت ً صون ؾبب   ؤوي لً ؤخمل بإَٟا٫   الٍٛغ ؤم  ،  آزٍغ

 
ُ
 مىَ لم ؤ

 
 ً ألوي لم ؤعص؟!ٍآزغ  ذ ؤَٟاال

ها ٦خاب   ل٨جها ٦ظل٪  ال٣غاءة، ىٖل ا مؿخٗو  ا ظاص  جبضو ٞاصًت إلاً ال ٌٗٞغ

٧الغؾاثل اإلاكٟغة التي جدمل إلاً ًدلها ال٨ىىػ ، ٣ِ إلاً ال ٌؿخد٤ٞ

  الىاٖضة.
 
ب في الا جل٪ ال٨ىىػ ٧اهذ مل٩ عجباٍ ا لىلضي ألاخم٤ الظي لم ًٚغ

آعائها  ىحؿهغ في الخٟالث صون مىاُٖض وجضزً وجهغ ٖل ٖابؿت   "ٞىاهت  ـب

ض ب بجها زؿاعجه ألاٞضح. ، مؿخٟؼ" بك٩ل   الك٣ت بٗض ؤزبرتها ؤن جٟٗل ما جٍغ

اصامٗت: "لً ؤٚحر ٞحها ق ل٨جها ٢الذ بٗحن   مىحي،   ."ِئ 

*** 

ىؾ٠ اً  ً! لى ؤن  ؤًٞل زخام   ؤلِـ ٦ظل٪؟ بلُه، ىهظا ما وؿع، السخامً  مم٨

 
ُ
الزترث صون  م ؤمامىا ٧إوعا١ اللٗب لىسخاع مجها ما ًىاؾبىا،غَ اإلاهاثغ املسخلٟت ج

حها مٗ٪ باللخٓت طا جغصص   ؤن زاجمتي جإزغث  ي ه٨ظا جغ  تها.الساجمت التي ؤعخلٞ 

ىم  ؤٖىام   ٣ٗىبً  لت عصًئت ٦ما ٢غعٌ  ىن.ا ٍَى ٖغ  لىاٖ هل هضمذ ًىم   ا في خًغةٞ 

هىٟىن  ا؟ ل٣ض باجذ مً الترار آلان،اب٣اء جلخُى٪ للتراهُم التي ٦خبتها ؾغ   ه٨ظاً 

ٗ   ٧ل التراهُم مجهىلت اليؿب، ا قغ٧اء في طا٥ اإلاهحر. ال ؤٖٝغ ما هى وبدىا م

  م،ألاه
 
حر مٗىىن  ؤن ههبذ جغاز  ٚ ه ال٣اصخي والضاوي ا ت  ؤم ؤؾماء   ٌٗٞغ مدْٟى

 
ُ
  ظُل   ىبل غصص جغاهُمىا مً ظُل  ألازغ؟ ؤن ج

ُ
 ؤم ج

 
ت دىا ٦هاوٗحن لها؟ ظ٦غ مكٟٖى  بهٍى

 ٢غباه   و٠ُ٦ ًغاها هللا...
 
ىي  ا م٣بىال  ا؟ ؤم مٞغ

،ً  ؤولئ٪ الظًً لم جخ٣اَ٘ مٗهم َغ٢ىا في بٗض٥ خاولذ الىنى٫ لآلزٍغ

م ٞضاخت ؤصواعهم ٞحها،  وإلُ٪ ما ونلذ بلُه: خُاج٪ ٚع

 ؟مٗ٪! ما الظي حٗلىه جل٪ اإلاهاصٞتهٟؿه هجلترا في الٗام بآعام ماث في 

*** 
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ؿغا خت وجغ٥ هه٠ زغوجه للسضم الظًً  بلٜ الؿخحن، ىمغاص ٖاف في ؾَى

٣ُا.  عا٣ٞىه والىه٠ آلازغ للمىٓماث ؤلاوؿاهُت في ؤٍٞغ

*** 

٨ُتًضعؽ  ما ػا٫وؿُم   بىاه الىخُضان.او٦ظل٪  اللٛت ال٣بُُت في ؤلا٧لحًر

*** 

م بدثي الضئوب هى هجُب.الىخُض الظي لم ؤجىنل بلُه ؤبض   ػعث صًغ  ا ٚع

ج٣ضم بلُه في و٢ذ جىلي البابا ٦حرلـ  ألاهبا نمىثُل وؾإلذ ًٖ عاهب  

٢ابلذ ؤ٦بر  .يءشخ لغثاؾت الضًغ، ؤُُٖتهم الاؾم والؿً واإلااهل الضعاسخي، ال

بخل٪  ؤو َالب عهبىت   ا وماعر الضًغ ل٨ىه لم ٌٗٝغ ؤي عاهب  غهبان ؾى  ال

 ا عاٚب  بضا مهمخ   اإلاىانٟاث.
 
 نغفي ٧إوي ؤ٨ٖغ ا ًٖ بَالت ال٨الم ومخعجال

خه صون بطن   نٟى زلىجه.  ؤعصث ؤن ؤٖٝغ طا٥ الصسو الظي اؾخٗغث هٍى

ض ولم ؤٖ ل٣ض خاولذ، ؤو جبسغ. ىازخٟ ٦مًل٨ىه ًبضو ، مىه و٠ُ٦ ؤنبذ

اعة ؾى   مهضاة مً قغح ؾٟغ الغئٍا ٦خبها ؤخض الغهبان. بيسست   ي مً جل٪ الٍؼ

   ٖ دجي هى  ىاث، ؾدىجؼ هي ما يٟٗذ ٖىه،ألِؾ  يءا ؤن ؤجغ٥ مٟخاح ٧ل شخًٍغ

 بزٟا٢اجىا وجٟسغ بهمىصها. ىؾدك٤ٟ ٖل ؾخظ٦غها ٦ما لم ًٟٗل ؤخض،

 ُه مً ٚل  ٖما ايُغعها بل ىوجخٛاضخ ؾدخلمـ في هٟؿها ما ؤوعزىاها باٖتزاػ  

ؾىىظض مً ظضًض في  ؾخ٨خب هي الغواًت وحٗلً ًٖ  مىؾ٣ُا٥. في اللٗب.

ِل  ٧ل مغة   خغاعة ٧امل و  ؾُٟاهىؽ،ب٣ًغؤ ٞحها ؤخضهم ًٖ مدبت آعام َو

، قهامت ٖلي وظىىن هُالهتو  شجاٖت مغاص وإزالم وؿُم،و  وجسبِ هجُب،

  .وجٟغص  ألاوخض، الخبِب..

      ..هذؤ                               

 .ًىؾ٠
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 اإلاغاظــــــــــ٘
 
 

 ألاهغام صًىان الخُاة اإلاٗانغة  :ًىهان لبِب عػ١ .1

 ؾاٖت ٖض٫ واخضة :ؾِؿل البىعث .1

ٗذ الامام .6 ش ألا  :دمحم ٞع  عمً في مهغ جاٍع

ام .9  عمً في مهغ ؤل الىي٘ ال٣اهىوي ل :ُٖا صٚع

ام .5 ت :ُٖا صٚع ىن والؿُاؾت اإلاهٍغ  ألاعمً اإلاهٍغ

ً الضًًب .3  اإلاٗاعيت في البرإلاان اإلاهغي  :ؾماُٖل دمحم ٍػ

 خل٣اث م٘ ه٩ُل ججغبت خُاة :دمحم خؿىحن ه٩ُل .7

 زىعة ًىلُى،زمؿىن ٖاما :دمحم خؿىحن ه٩ُل .1

 ال٣اهغة في الخغب الٗاإلاُت الشاهُت :اعجمِـ ٧ىبغ .4

املسُٟت بحن ؤههاع ِٞصخي وؤههاع  الخغب1491ؾىعٍا :هجري صو صًللي .11

 صًجى٫ 

  الىهابم٣االث دمحم الخابعي ًٖ دمحم ٖبض  .11
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