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 قمزيزي وًمٙمـ ًمٚم٘مراءة دمذسمؽ اًمتل اعم٘مدُمة شمٚمؽ ةيمتاسم ذم ةسمارقم ًمست

 .ايمثػمً  شمستٛمتع ؾمقف اًمرواية هذه ىمرأت إذا اًم٘مارئ

 .أيمثر ذًمؽ سمٕمد األوراق قمغم يتٜمٗمس أن ًم٘مٚمٛمل شمسٛمح وؾمقف

 ًمؽ ةممتٜم ؾم٠مفمؾ ال أم قمجاسمؽإ قمغم ٟماًمت ؾمقاء أٟمٜمل واألهؿ

 .قمٚمٞمٝما ـمالقمؽال

 

 .أطمبائف وسملم سمٞمٜمف اًم٘مدر ومرق ُمـ إمم

 .اًم٘ماء طمٚمقة سمٕمد اًمٗمراق ُمرارة ذاق ُمـ إمم

 .يِمبٝمف ال وؾمط ذم يٕمٞمش أن ضٓمرا ُمـ إمم

 .ارساسمً  ويماٟمت فأطمالُم وراء ٟمساقا ُمـ إمم

 .أطمبائف إمهال كقماٟم ُمـ إمم

 .اًمٕم٘مبات يمؾ ُمـ سماًمرهمؿ طمٚمٛمف إمم ًمٞمّمؾ طمارب ُمـ إمم
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 2991 القاهرة
 

 أٟما ًمٙمـ :احل٘مائب حتْمػم ذم ُمٜمِمٖمٚمة وهل وم٠مضماسمت اهلاشمػ ضمرس رن

 .ة سماًمٚمٞمؾُمساومر

 :له أضماسمت صمؿ اآلظمر اًمٓمرف ومتحدث

 .ةضماي متام ظمالص -

 قمـ ورصمف ياًمذ اجلٛمٞمؾ اًمقضمف ذو اًمّمٖمػم ـمٗمٚمٝما ضماءها شمستٕمد وهل

 .احلسٜماء اًمسٞمدة شمٚمؽ

 !ةظمارضم اٟمِت  ُماُما :ىمال

 أًمٕماسمؽ وطمط ؿمٜمٓمتؽ اٟمت وضمٝمز شم٠مظمراه ُمش أٟما لطمبٞمب يقؾمػ -

 .قمدكاهتس ةوداد ومٞمٝما

 .زم هبااضم ضمدو اًمكم ُمٕمايا اجلديدة األًمٕماب يمؾ اظمده -

 .ىمٚمبل يا أيمٞمد -

 .وذهبت رأؾمف قمغم ـمٗمٚمٝما ىمبٚمت

 ..صدي٘متٝما سمٞمت وصٚمت عما

 !لىمٚم٘متٞمٜم ؾمٛمػمة يا ظمػم :ىماًمت

 .ٟمتٙمٚمؿ وسمٕمديـ ولاأل أطمالم يا يىمٕمدا -
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 .طماُمؾ أٟما:محاس ذم أطمالم ىماًمت

ا : أطمالم يمٛمٚمت٠موم يماًمّماقم٘مة ؾمٛمػمة قمغم اًمٙمٚمٛمة شمٚمؽ وىمٕمت   ًمسَّ

 هٞمخاف قمرف ًمق ألٟمف ؛اًمسٕمقدية ٟمرضمع عما ًمفل ىمقاه ًمسٕمقد شىُمٚمت ُما

 .ضمٜمبل ويٗمْمؾ ؿمٖمٚمف وهٞم٠مضمؾ اًمٓمٞمارة أريمب قمكمَّ 

 صمقاين لطمبٞمبت يا ُمؼموك: وىماًمت سمّمٕمقسمة ري٘مٝما ؾمٛمػمة سمتٚمٕمتا

 .ًمؽ وراضمٕمة

 ؿماب ضماء ىمٚمٞمؾ وسمٕمد صدي٘متٝما وشمريمتٝما أطمالم ضمٚمست

 ؟أطمالم يا زيؽإ !ًمٞمف ُمٜمقر اًمبٞمت ىمقلاسم ٟمااو: وىمال

 ؟ؾمٕمٞمد يا زيؽإ ،هلل احلٛمد -

 شمذهب ويمادت سماحلرج هل ؿمٕمرت هلا جماور ُم٘مٕمد قمغم ضمٚمس

 أطمالم؟: ىمائاًل  وم٠موىمٗمٝما ًمّمدي٘متٝما

 .طماضمة ًمؽل أىمق قمايز أٟما -

 .شمٗمْمؾا -

 ةقماروم اٟمِت  سمس ،أطمالم يا زُمان ُمـ سمحبؽ أٟما: وم٠ميمٛمؾ ةسمدهِم ٟمٔمرت

 سمٓمٚمتش ُما سمس اًمسٕمادة ًمؽ متٜمٞمتا اد اخلٚمٞمجل دمقزِت ا وعما ،فمروذم

 .أطمبؽ
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 رن األصمٜماء شمٚمؽ ذم أظمرى ُمرة وم٠موىمٗمٝما وذهبت سمذهقل ومٞمف طمدىمت

 عما اًمّمدُمة أصاسمتٝما ،طمتْمٜمٝمااو ارسيٕمً  ُمٜمٝما ىمؽمباوم اًمباب ضمرس

 !ؾمٕمقد: ىماًمت أُماُمٝما وضمدشمف سمتٕماداال طماوًمت اًمقضع أدريمت

 يٓمٚمؼ هؾ ،ي٘متٚمٝما أن إمم ارضسمً  يؼمطمٝما هؾ قم٘مٚمف ذم يمثػمة أومٙمار دارت

 دار مما اؿمٞمئً  يٗمٕمؾ مل ًمٙمٜمف ،واطمدة ُمرة وي٘متٚمٝما ُمباذة ىمٚمبٝما قمغم رصاصة

 .ـماًمؼ ٟمِت أ وم٘مط ىمال قم٘مٚمف ذم

 أاألؾمق هبا يٗمٕمؾ أن وم٘مرر فىمٚمب ٟمػمان يٓمٗمئ ًمـ اًم٘متؾ أن وومٙمر وذهب

 اأرًض  وأؾم٘مٓمٝما دومٕمٝما شمقىمٗمف أن حتاول وهل ظمٚمٗمف ذهبت ،اًم٘متؾ ُمـ

 .وهمادر ؾمٞمارشمف وريمب

 .األرض ةـمرحي وهل شمبٙمل فمٚمت

: اًمٜماومذة ُمـ هلا شمٜمٔمر لوه ًمِم٘مٞم٘مٝما ؾمٛمػمة ىماًمت األصمٜماء شمٚمؽ ذم

 .أطمالم ذم هقمٛمٚمٜما اًمكم قمغم ٟمٗمز ؾماُمحاه ُما قمٛمري

 ،ُمْمٓمريـ إطمٜما ،اًمسجـ دظمؾاه يمٜمت ايمد قمٛمٚمٜماش ُما ًمق ؾمٛمػمة -

 .اًمقؾمٞمٚمة شمؼمر اًمٖماية

 .قمٜمدي ةطمباص أضمدع ظمرست سمسببؽ ،ؾمٕمٞمد يا هلل ُمٜمؽ -

 ك؟ُمتإ اًمٗمٚمقس سماىمل هتبٕمت ومماأل ؾمٕمقد ُمرات اعمٝمؿ -
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 .اًمتٜمٗمٞمذ سمٕمد ىماًمت -

 قمٜمف شمبحث وفمٚمت اًمباب ومتحت ،ُمٜمٝمارة لوه ؿم٘متٝما أطمالم وصٚمت

 وضمقازات يقؾمػ أظمد سمٞمف ؾمٕمقد: اعمرسمٞمة ىماًمت ،دمده مل لشمبٙم وهل

 .وُمٌم اًمسٗمر

 .قمٚمٞمٝما اٞم  ُمٖمِم وؾم٘مٓمت أطمالم سظمت
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 اعامً  نيعشر  بعد
  



 

    00 
 

 

 

 

 

 

 

 

  الأول الفصل
 (سماعيليةإال)
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 اًمِمامزم واعمدظمؾ سماعمحاومٔمة اعمٜماـمؼ أىمدم 6 ةٟمٛمر ُمٜمٓم٘مة ذم سماًمتحديد

 اعمٜمٓم٘مة شمٚمؽ يٛمٞمز ُما أيمثر ،اًمسقيس ىمٜماة قمغم اعمٓمٚمة اًمتٛمساح ًمبحػمة

 ،ىمٚمبل إمم األُمايمـ أىمرب لومٝم ،لاًمٜم٘م واهلقاء واهلدوء اخلرضاء اعمساطمات

 ُمـ ُم٘مرٟما هل ،وسمٙمٞمٜما وًمٕمبٜما ضحٙمٜما ،هبا أوىماشمٜما أؾمٕمد ىمْمٞمٜما ومٞمٝما

 عمٙماٟمتٝما أٟمف طمتك اآلن، طمتك دمٛمٕمٜما ًمتاز وُما مجٕمتٜما اًمتل هل ،ؾمٜمقات

 سمٞمٜمٜما اًمراسمط هل كًمتب٘م ؛6 ٟمٛمرة ؾمٛمٝماا حتٛمٚمـ ىمالئد صمالث صٜمٕمٜما قمٜمدٟما

 ًمٙمتايب ؾم٠مقمقد ًمذًمؽ ؛اًم٘مراءة ذم االٟمتٔمار وىمت أىميض ةقماد ،األسمد إمم

 .....أٟما ،ٜمٗمزسم أقمرومٙمؿ أن ٟمسٞمت هآ ،يّمٚمقا طمتك

 .اًمدراؾمة يمتب يمٗماية ُمش ؟شماين إيف سمت٘مري ،ومٞمٚمسقومة يا أهاًل  -

 .شمقصػ ال ُمتٕمة دي سمٜمتل يا -

 .احلادة اعمٜماىمِمات دأهتب: أظمرى ىماًمت

 .لسمتٗمٝمٛمٜم اًمكم اًمٕماىمٚمة طمبٞمبتل ةيآ: اًم٘مارئة ىماًمت

 زهيا ختٚمٞمِؽ  سمدأت ،ةيآ يا شمٜمٗمٕمؽ ظمٚمٞمٝما: ُمٜمزقمجة ىاألظمر ىماًمت

 .أومٙمارها ٟمنمت أؾمٞمؾ يمتب لئوشم٘مر

 أومٙمار ٟمنماسم ينإ ي٘مقل ىأرو يا يسٛمٕمؽ اًمكم: ضاطمٙمة أؾمٞمؾ ردت

 ؟إيف ىمال اعمتٜمبل قمارومة ،إرهاسمٞمة
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 األصـحاب ُمٚمَّـؽ إن سمـف ختٚمق   ابــيمت واجلٚمٞمس اعمحادث ظمػم

ا ُمٗمِمـــًٞما ال    اؾمتقدقمتــــف إذا رس 

 

ــال   ــف وشمٜم  وصــقاب طمٙمٛمــة ُمٜم

 
 

 إطمٜما شم٘مٚم٘مل ال سمس ،ةومٞمٚمسقوم يا ُمار: ُمبتسٛمة ىأرو ىماًمت

 .ُمٜمؽ ٟمٛمؾ ًمـ صحاب٠ميم

 سمٕمد زم يت٘مدم جلٞمهٞم طمسام ،طمٚمق ظمؼم قمٜمدي: محاس ذم آية ىماـمٕمتٝمؿ

 قمغم ـمقل اًمتخرج

 .ظمػم قمغم جيٛمٕمٙمؿ رسمٜما ،ُمؼموك: أؾمٞمؾ ىماًمت

 .أؾمٞمؾ يا ومٞمِؽ  يبارك اهلل -

 أؿمارت أؾمٞمؾ نإ طمتك شمتحدث مل اًمتٝمٜمئة ُمٜمٝما ةُمٜمتٔمر روىأل ٟمٔمرت

 ٟمؽإ قمغم إيف؟! قمغم أسمارك: همْمب ذم أروى وم٘ماًمت ،آية ًمتٝمٜمئ هلا سمٕمٞمٜمٝما

 !ٟمٗمسؽ وشمبٝمدزم قمٞمٚمة سمٞمت وذم ىمرية ذم شمٕمٞمٌم

 هناإ قماروملم إطمٜما أروى ُمـ شمزقمٚمٞمش ُما يقيق: رسيٕما أؾمٞمؾ ىماًمت

 .ُمدب

 طمٞماة شمستح٘مل اٟمِت  ،آية يا قمٚمٞمِؽ  ظمايٗمة أٟما: وىماًمت أروى ىماـمٕمتٝما

 .دي ُمـ أومْمؾ
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 ُم١مىمت دا اًمٕمٞمٚمة سمٞمت ووضع ،وـمٛمقح لوذيم حمؽمم طمسام: آية ىماًمت

 .سمٕمض وسمٜمحب ُمتٗمامهلم ٟمٜماإ طماضمة أهؿ ،يتحسـ وضٕمف ُما حلد

 .يسٕمدك ورسمٜما ُمؼموك اًمٕمٛمقم قمغم -

 .ُمٜمؽ طم٘مل ظمٚمصاه حتبل عما ًمؽ ةُمردود اًمٕمٛمقم قمغم -

 هق دمقزاه ًمق ،سمٕم٘مكم ومٙمراسم أٟما ف؟يإ طمب: وىماًمت أروى ضحٙمت

 اٟمِت : شمٕمجب ذم أؾمٞمؾ ىماًمت ،أوروسما ُمٝماضمر يٙمقن ٟمفإ واطمد ذط

 !سمس ُمٝماضمر هق قمِمان سمِمخص طمٞماشمؽ هؽمسمٓمل ُمٕم٘مقل !سمتٝمزري

 اظمده ومٞمٝما شمٕمبت ُمٝمام ؟اًمبٚمد طمال ضمبؽاقم اٟمِت  ،سمجد ٙمٚمؿاشمسم ال -

ا شمٕمبا عما األىمؾ قمغم ف؟يإ  لشمٕمبا هٜما ًمٙمـ ،جمٝمقدي ىمد قمغم اظمده سمرَّ

 طمدش ُما أؾمٞمؾ يا سمٚمدٟما ،ؾمٓمةاو أسمق إال هٞمت٘مدم طمدش ُما ؿمتٖمكماو

 دول ٞمااًمدٟم أُما ،شمٕمٞمش سمتحاول كاًمقؾمٓم ،اًمٕمٚمٞما اًمٓمب٘مة هؿ إال ومٞمٝما قمايش

 هؿ اًمكم ااًمدٟمٞم هتحّمؾ كاًمقؾمٓم وىمريب ،يٕمٞمٜمٝمؿ اهلل ؾمبقااوسمٞمتح ُماشمقا

 إطمٜما

 .ويٓمػم هٞماظمدك إمم اًمٕمريس تٞمشٞمًم٘م ُما ًمق: ُمرح ذم آية ىماًمت

 قمكمَّ  هٞمسٝمؾ ًم٘مٞمتف ًمق أؾماومر طماولاه أٟما ؟هاؾمتٜماه إين ىمال ًمؽ وُملم -

 .أيمؽم ُمش اعمقضقع

 .يٕمٜمل يمقسمري: ةُمازطم آية ىماًمت
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 أٟما ًمٙمـ ،أروى يا سمت٘مقزم ُما زي سمٚمدٟما يٛمٙمـ: ةسمجدي أؾمٞمؾ ىماًمت

ا قمِمِت  ًمق طمتك ،ٟمّمٞمب جمتٝمد ًمٙمؾ نإ ةُم١مُمٜم  قمٛمرك واًمرىمل اًمت٘مدم ذم سمرَّ

 ؿمٖمػ هق ،وذيمرياشمؽ وصحاسمؽ أهٚمؽ ،هٜما اًمكم اًمروح لهتالىم ُما

 .ًمف شمقصكم عما لهٞمٜمتٝم

 أؾمٞمؾ

  ومؽموا سمف صاروا وم٢من اعمٜمٞمع إمم   شمِمقىمٝمؿ ذم إال اًمٜماس يسٕمد مل

 جبران خليل جبران
 

 ومح٘ماء ُمٖمرورة أراها يمٜمت اًمبداية ذم لمقمدوشم يمٜما ،اًمٕمٜمٞمدة أروى هناإ

 اًمٗمتاة ،جمتٛمٕمٜما ذم صحٞمح هذا احل٘مٞم٘مة ذم ،هبا ؿمٖمقف اجلٛمٞمع أن شمٔمـ

 اعمثازم واًم٘مقام األؿم٘مر واًمِمٕمر اعمٚمقٟمة واًمٕملم اًمبٞمْماء اًمبنمة صاطمبة

 مح٘ماء رسمام ؛ُمٖمرورة ًمٞمست أروى ًمٙمـ ؛اجلٛمٞمع أٟمٔمار حمط شمٙمقن اًمٓمقيؾ

 األؿمجع له اطمٜمقٟمً  اٟم٘مٞم   اىمٚمبً  متتٚمؽ قمٜمادها ُمـ سماًمرهمؿ ًمٙمٜمٝما ؛ةوقمٜمٞمد

 .سماحلجاب مجاهلا شمزيـ أن واطمدرء  يٜم٘مّمٝما ،سمٞمٜمٜما ىواألىمق

 وـمقهلا ٟماقمٛمة ُمالحمٝما اًمٜمٞمة وطمسٜمة اًم٘مٚمب ـمٞمبة اًمرىمٞم٘مة يةآ أُما

 وضمٜمتٞمٝما قمغم اعمتٜماصمرة اًمٜمٛمش طمبات سمٕمض ُمع سمٞمْماء سمنمهتا ،ُمتقؾمط

 ،اسمايمرً  زواضمٝما أطمبذ أيمـ مل ،قمسٚمٞمة وقمٞمٜمٝما سمٜمل   ؿمٕمرها ،مجااًل  تزيدهاًم
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 أن أفمـ ،اًمزواج يٕمٓمٚمٝما ؾمقف اًمتخرج سمٕمد ،اًمٙمثػم ٘مؼحت أن ٟم٠مُمؾ يمٜما

 اًمٜمٝماية ذم ،اهمدً  يسٛمح ًمـ اًمٞمقم ؾمٛمح إذا ،سماًمٕمٛمؾ هلا يسٛمح ًمـ طمسام

 كوأمتٜم ةخمٓمئ أيمقن رسمام أقمٚمؿ ال ،وسم٠مـمٗماًمف سمف هتتؿ زوضمتف يريد ىمروي هق

 .هٙمذا أيمقن أن

*  *  * 

 أروى
 سمٜمٞمتان قمٞمٜمان ،ًمدهيا ومجاهلا صمرصمرهتا أطمب لوًمٙمٜم ،اًمثرصمرة ةيمثػم أؾمٞمؾ

 سمٕمض ُمع ٟماقمؿ أؾمقد وؿمٕمرها طمٜمٓمٞمة سمنمهتا ،ـمقيٚمة سم٠مهداب يمبػمشمان

 ـمقهلا ،مجااًل  شمزيدها شمبتسؿ قمٜمدُما شمٔمٝمر ةهمامز هلا ،اعمٜمٛم٘مة اًمتٛمقضمات

 ؛قم٘مٚمٝما ذم يٙمٛمـ مجاهلا أن ىشمر ًمٙمٜمٝما !أسمدع ُما ؾمبحان ُمالحمٝماو ُمتقؾمط

 ألن ؛مجٞمٚمة شمٙمقن أن سمد ال اًمروح أن ىوشمر سمف االرشم٘ماء حتاول ادوُمً  هلذا

 واًمروح واًمذيماء اجلامل ،اًمّمٕمبة اعمٕمادًمة ،أؾمٞمؾ هناإ ،كيٗمٜم ال مجاهلا

 قماُملم ُمٜمذ واًمدهتا وم٘مدت قمٜمدُما ىمقهتا ىُمد قمٚمٛمت ،ىمقية ومٝمل ،اًمٜم٘مٞمة

 ومراق شمٕماين أهنا ُمـ سماًمرهمؿ واًمدها شم٘مقي اًمتل وهل وصاسمرة ةسمتاصم يماٟمت

 ،سمخػم أهنا وشمتٔماهر ادوُمً  شمساقمدٟما هناإ طمتك ة،ُمتامؾمٙم ذًمؽ وُمع ،واًمدهتا

 اًمّماومٞمة سمٜمٞمتٝما آية ُمثٚمٝما ،مجٞمؾ يمؾ شمستحؼ ومٝمل !اًمٗمتاة شمٚمؽ أطمب يمؿ

 ذم ومٕماًل  شمسٕمد أن كأمتٜم ،قمٚمٞمٝما اخلقف دائٛمة دمٕمٚمٜمل اًمزائدة وـمٞمبتٝما
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 اًمٙمٚمامت صاطمبة اًمٕمٜمٞمدة اًمسٞمئة اًمٗمتاة أٟمٜمل شمٔمٜمقن أٟمتؿ ،طمسام ُمع طمٞماهتا

 اًمٜمساء ضمٜمت ُماذا ،سمٕم٘مكم أشمزوج ؾمقف اوأيًْم  هٙمذا أٟما اطمسٜمً  ،اًم٘ماؾمٞمة

 وشمزوضمتف رضماًل  أطمبت اًمتل أُمل ومٛمثاًل  ؟واًمبٙماء اًمتٕماؾمة همػم ىمٚمقهبـ ُمـ

 ةرمح سمال صٖمػمها أظمذ ؟ـمٗمٚمٝما ُمـ واحلرُمان اهلجر همػم أظمذت ُماذا

 أيب وضماء ،ًمسٜمقات االسمـ وم٘مدان ُمرارة شمٕماين قماؿمت ،قمقدة سمال وهرب

 هق كوقماٟم أةُمرا طمٓمام أظمذ ًمٙمٜمف ،وشمزوضمٝما وأطمبٝما هبا كقمتٜما ،قمٛمٝما سمـا

 اًمٓمريؼ هق ًمٞمس اًم٘مٚمقب شمباعاو قمادل همػم احلب نإ يتؿأأر ،ُمٕمٝما

 .قم٘مكم ـمريؼ أشمبع أن ىمررت أٟما ًمذًمؽ ،اًمّمحٞمح

*  *  * 

 عامين بعد
 يمٚمٞمة ُمـ وخترضمت ؾمب٘متٜما أروىو ،اهلٜمدؾمة يمٚمٞمة ُمـ وآية أٟما خترضمٜما

 ضماء سمريٓماٟمٞما ذم ي٘مٞمؿ اُمٍمي   اؿماسم   ىماسمٚمت قمٛمٚمٝما وأصمٜماء ،واًمٗمٜمادق اًمسٞماطمة

 اعمرؿمدة أروى ويماٟمت ،ًمٚمسٞماطمة اإلٟمجٚمٞمز أصدىمائف ُمع ُمٍم إمم

 ُمد ٟمفإ طمتك ،شماُمر هبا أقمجب طمتك اًمقىمت ُمـ اًمٙمثػم يٛمر مل ،هلؿ اًمسٞماطمٞمة

 سماًمسٗمر أطمالُمٝما أروى ،اخلٓمبة متت ىمٚمٞمٚمة أؿمٝمر سمٕمد ،ُمٕمٝما كًمٞمب٘م ضمازشمفإ

 هذا شماُمر ،اطم٘م   ؾمٕمٞمدة شمٙمقن أن كأمتٜم أٟما ،شمتقىمع يماٟمت مما أرسع حت٘م٘مت

 اإلٟمجٚمٞمزية يتٙمٚمؿ ،اإٟمجٚمٞمزي   أصبح ٟمٗمسف ئمـ ،ُمتٕمجرف هق ،يِمبٝمٝما ال
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 وشمتحدث أٟمت وشم٠ميت نقُمٍمي امجٞمٕمً  ٟمحـ رضمؾ يا ،اًمٕمرسمٞمة ُمـ أيمثر

 ؾمٜمقات ةسمْمٕم ذُمٜم ُمٝماضمر أٟمت !؟لاًمداقم ُما ،سماإلٟمجٚمٞمزية يمٚمامت ةسمْمٕم

 سملم االظمتالف ىوُمد ًمٜمدن مجال قمـ طمديثف ُمٕمٔمؿ نإ طمتك ؟اًمتٕمازم ملَ 

 طمتك ال ال ،وشمٕماًمٞمؽ طمديثؽ ُمـ ضجرت ًم٘مد أظمل يا ،وهٜماك هٜما

 ُمـ شمزوضمت ًم٘مد ،آية مجٞمٚمتل قمـ أظمؼميمؿ دقمقين ،يْمجرين قمٜمف احلديث

 أهنا الإ ،اًمبٜماية سمٜمٗمس وؿم٘مٞم٘متف واًمدشمف ُمع شم٘مٞمؿ أهنا ُمـ سماًمرهمؿ طمسام

 أٟما هٜماك ،يْماي٘مٝما رء أي يٜمسٞمٝما واشمٗماىمٝمام هلا طمسام وُمٕماُمٚمة راضٞمة

 ًمدهيا ،وطمٞمدة سمٜمةا هل ،ُمدًمٚمة يماٟمت ألهنا ة؛ُمٕماٟما هذه آية طمٞماة ىأر

 ذم وهذا ،اًمسقيس ىمٜماة هٞمئة ذم يمبػم ُمقفمػ واًمدها ،ُمٜمٝما أصٖمر ؿم٘مٞمؼ

 وهلؿ ،هٜما ءر سمٙمؾ يتٛمتٕمقن اهلٞمئة ذم اًمٕماُمٚمقن ،ضمٞمد أُمر حماومٔمتٜما

 ،أومْمؾ روماهٞمة طمتك ،أومْمؾ وقمالج وراشمب ُمٕمٞمِمة ء،ر سمٙمؾ األوًمقية

 .امتاُمً  قمٜمٝما لمخمتٚمٗم سمنم ُمع صٖمػمة ىمرية ذم وشمزوضمت هذا يمؾ شمريمت هل

 ذم اًمٗمقر قمغم سمدأت اًمتخرج سمٕمد ،ظمرآ ٟمقع ُمـ أٟما ُمٕماٟمايت أُما

 األؾمػ ُمع احلظ طماًمٗمٜمل ،قم٘مكم خيٛمؾ ال طمتك ،اًمٕمٚمٞما اًمدراؾمات

 طمٞمايت ،ضمٞمدة ذيمة ذم أقمٛمؾ أن (ةؾمٓماو) ىمقؾملم سملم آية واًمد ةسمٛمساقمد

 هق أصبح أظمل وؾمٗمر أُمل وم٘مدان سمٕمد وأيب ،ودراؾمتل ويمتبل قمٛمكم هل

 .طم٘مف شمقومٞمف ال اًمٕمامل ذم اعمدح يمٚمامت يمؾ ًمذًمؽ ،طمٞمايت ذم دور سمٙمؾ ي٘مقم
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 ًمٞمس ،ومارهمة ًمتاز ُما ومٝمل اًمٕماـمٗمٞمة طمٞمايت عمٕمرومة اًمٗمْمقل ٟمتاسمٙمؿا إذا

 يروين اًمٜماس ،هاؤأىمر اًمتل اًمروايات يم٠مسمٓمال رضماًل  أريد ألين أو اهمرورً 

 أيب الن أو اآلن إمم أطمد ُمع أشمٗمؼ مل أين ُمراأل ذم ُما يمؾ ،احل٘مٞم٘مة ذم هٙمذا

 سمٕمده ُمـ أري ُما حيبٓمٜمل اًمٙمٚمٛمة سمٛمٕمٜمل رضمؾ

*  *  * 

 آية
 أو ـمقيٚمة طمٙمايتل ىمٚمٞماًل  زم ومٚمتٜمّمتقا آية ُمٕمٙمؿ أشمٞمت ًم٘مد ؾمادة يا

 اجلاُمٕمة ذم زم ضماء قمٜمدُما ،طمسام ُمـ زواضمل سمٕمد هٙمذا أصبحت

 قمام وصماين اًمٙمٚمٞمة ذم ًمف قمام ظمرآ يمان ،اًمبداية ذم رومْمتف سمحبف زم قمؽمفاو

 ذم ًمٕمٛمٚمف اٟمٔمرً  اٟمادرً  ٟماؤًم٘ما يمان ،خترضمف سمٕمد أطمببتف اًمقىمت ُمع ،زم

 خترضمل سمٕمد ،اهاشمٗمٞم   أو ٟمؽمٟمتاإل قمغم ٟمتحدث اًمقىمت أهمٚمب يمٜما ،اًم٘ماهرة

 اًمبداية ذم أيب ُمٕمارضة ُمـ سماًمرهمؿ !اًمٞمقم ذًمؽ ذم ًمسٕماديت يا ،زم شم٘مدم

 وـمٛمقح لذيم طمسام ،ُمٕمل طمدث ُما ُمثؾ يقاومؼ ضمٕمٚمف طمسام ًمٙمـ

 .وظمٚمقق

 إمم يٛمٞمؾ ،ُمٕمتدل ىمقاُمف ،ُمتقؾمط ـمقًمف ،مخرية سمنمشمف ،وؾمٞمؿ ٟمفإ طمتك

 .زم اًمٕماؿم٘مة ٟمٔمراشمف قمٞمٜمف ذم ُما وأمجؾ ،قمسٚمٞمة فوقمٞمٜم ،اًمٜمحاومة
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 ًمدهتااوو هل اعمتٕمبة اعمدًمٚمة شمٚمؽ ك،ُمٜم ؿم٘مٞم٘مة ًمديف ،ُمٜمٗمّمالن هاواًمد

 ،رء يمؾ ظمتٚمػا اًمزواج سمٕمد أُما ،اخلٓمقسمة ةومؽم ذم اضمٞمدً  شمٕماُمالين يماٟمتا

 ٟمقُمل همرومة شمدظمؾ زوضمل سم٠مم شمٗماضم٠مت زواضمل ُمـ أؾماسمٞمع قمدة سمٕمد

 شمثاىمؾ ذم قمٞمٜمل أومتح سمدأت ،ومٗمزقمت، آية يا صحلا: ىمائٚمة ًمتقىمٔمٜمل

 .ُماُما يا اخلػم صباح: وم٘مٚمت رأد ومقق وضمدهتا

 !ٟمقم دا يمؾ ،ىمقُمل يال ،اخلػم صباح -

 ألين شمدظمكم ُما ىمبؾ اًمباب قمغم ظمبٓمل سم٘ملا ومْمٚمؽ ُمـ سمس طمارض -

 .شمٗمزقمتا

 ًمقطمدك شمب٘مل شمٕمقدِت ا اٟمِت  ،سمٕمبع أٟما هق ؟ًمٞمف شمٗمزقمتلا !ٟمٕمؿ -

 ُمـ ٟمامإ ،قمروؾمة قمِمان سمراطمتؽ شمدًمٕمل ؾمبتؽ أٟما ،اًمِمٖمؾ ذم وطمسام

 .اًمٜمٔمام هٞمبدأ ااًمٜمٝمارد

 !فيإ ٟمٔمام: هلجتٝما ُمـ ُمتٕمجبة ىمٚمت

 ضمقزت ُما سمٕمد ؿمتٖمؾاه ُمش أٟما ،ٗملْموشمٜم شمٓمبخل ٟمؽإ ،سمٞمتٜما ٟمٔمام -

 .سمٜملا

 .ٟمٗمز ُمـ ايمد قمٛمؾاه أٟما ُمساقمدة حمتاضمة طمرضشمؽ ًمق أيمٞمد -

 ظمقاتاو محاهتا سمتخدم سمـاال ُمرات هٜما ،بتلٞمطمب يا إيف ُمساقمدة -

 يمدا. سمٚمدٟما ؾمٚمق ،ضمقزها
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 ؟اًمبٞمت ذم ؿماسمة سمٜمت فوومٞم ختدُمٙمؿ سمـاال ُمرات نإ سمٚمديمؿ ؾمٚمق هق -

 سمـا ُمرات وسمٕمديـ ،وماضٞمة ُمش واًمدراؾمة اجلاُمٕمة وراها كُمٜم -

 وشمرسمٞمة وـمبخ شمٜمْمٞمػ اًمّمبٞمان ضمقزها ظمقاتاو محاهتا سمتخدم ضماريت

 .سمس ةؾمٜم77 وقمٜمدها قمٞمٚملم وقمٜمدها ،اًمٜمجٛمةـ ُم كوسمتّمح ،اًمٓمٞمقر

 هتْمٞمع ؟اًمرمحة وملم !ًمقطمدها دا يمؾ شمٕمٛمؾ ـمٗمٚمة نإ ـمبٞمٕمل دا -

 ،يقُمٝما ُمـ وأوالدها وضمقزها طمٞماهتا وملم ،اخلدُمة ذم وقمٛمرها صحتٝما

 ؟ومٞمف شمتٜمٗمس طمتك وىمت قمٜمدهاش ُما وهل كُمتإ هؽمسمٞمٝمؿ

 يمٗماية ُمش ك؟سم٘م ِمتٜماٞمقم ضمبؽاقم ُمش اٟمِت : سمٖمْمب قمكمَّ  ردت

 .اجلػمان ووؾمط اًمٕمٞمٚمة ذم سمسببؽ ًمٜما طمّمٚمت اًمكم اًمٗمْمايح

 !فيإ ومْمايح -

 ةطمرس يا ٟمِت او ،وؿمقيات رء سمتجٝمز هٜما اًمبٜمات يمؾ ،ضمٝمازك -

 اًمٜمٞمش طمتك ،أصاًل  هااومامه ُمش وطماضمات واًمرومايع اعمٓمبخ ةأضمٝمز ةضمايب

 .اًمبٜمات سماىمل زي ضمبتٞمش ُما

 ؿمؽميتا أٟما !قمجٞمب رء واهلل !اًمٗمْمايح دي هل: ىُمٚمتو ضحٙمت

 اًمِم٘مة أزطمؿ ًمٞمف ة،ىمٞمٛم طماضمات يمٚمٝما سمس ،ؾمتخدُمٝمااه طماضمات

 ؾمٗمف كيب٘م دا ،صٖمػمة ُمساطمتٝما نإ اظمّمقًص  ة؟الزُم هلاش ُما سمحاضمات

 .وإرساف
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 .شمٓمبخل قمِمان يال اعمٝمؿ ،طمّمؾ طمّمؾ اًمكم ظمتلا يا ظمالص -

 ؟ُمقضمقدة وطمرضشمؽ ايمد ىمد ُمش يمكمأ وأٟما ـمبخاه ُمٕم٘مقل -

 .أٟمْمػ صحة ذمَّ  ُمش سمس قمٚمٛمؽاه ظمالص -

 .اعمٓمبخ ذم أؾماقمدك ضملآو ٟمْمػاه أٟما ،اًمٙمؾ ؾمت يا هيٛمؽ وال -

 .طمّمٚمٞمٜمل واسم٘مل ٟمزلاه ظمالص -

 

 وشم٘ماًمٞمد قمادات شمتبع ىمروية ؾمٞمدة هل ،ؾمٞمئة ًمٞمست طمسام ةواًمد

 قمٜمدُما وًمٙمـ ؛ومٞمٝما ًمٞمست اعمِمٙمٚمة ،ضمػماهنا ُمثؾ شمّمبح أن وشمريد ،اًم٘مرية

 .ُمٕمٝمـ اًمتٕماُمؾ يّمٕمب سمٜمتٝمااسم دمتٛمع

 : ةهلٗم ذم ىمائٚمة وضمٝمٝما ذم سمٜمتٝماا وضمدت ؿم٘متٝما دظمٚمت قمٜمدُما

 ؟فيإ قمٛمٚمِت  ها

 .سمتٖمٚمط ُمش سمؽمد ةٟماصح ،ومرؾمتٜمل اًمبت سمس ،ٟمٔماُمٜما ومٝمٛمتٝما -

 يمدا، األولـ ُم اًم٘مٓمة هلا ٟمذسمح الزم ،اًمٗمٕمؾ اعمٝمؿ ،اًمردـ ُم ؾمٞمبؽ -

ا ُمـ واطمدة ًمٜما جيٞمب رايح اًمِمٛمٚمقل سمٜمؽا ُمش  ُمروة ورومض سمٚمدٟما سمرَّ

 قماداشمٜما ةوومامه ،سمٕمٞمٜمٝما هتخدُمٜما ويماٟمت ،قمٚمٞمف هتٛمقت اًمكم طمبتلاص

 .وسمتحبٜما

 .شمٗمٝمٛمٜما اؾمتٕمداد وقمٜمدها ،ٟماس وسمٜمت ،يمقيسة أظمقكِ  ُمرات سمس -
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 قمغم وهتْمحؽ ةُمٝمٜمدؾم هناإو سم٠مهٚمٝما ُمتٙمؼمة سمت دي إيف شمٗمٝمؿ -

 .شمسٞمٓمر هل ُما ىمبؾ ٟمسٞمٓمر طمٜماا الزم ،ُمٜمٜما وشماظمده سمٜمؽا

*  *  * 

 6 نمرة
 .سمٜمات يا وطمِمتقين -

 ؟إيف أظمبارك ،أيمؽم وطمِمتٞمٜما ٟمِت او: أؾمٞمؾ ىماًمت

 زمَّ  سمٛمساقمدشمف قمكمَّ  ُمٝمقن طمسام ًمٙمـ ،قمٚمٞمف هق يمام اًمقضع كيب٘م -

 .وطمٜمٞمتف

 .يسٕمديمؿ رسمٜما -

 ؟سمسالُمتف اًمٖماُمض اًمرضمؾ ُمع إيف ةقماُمٚم أروى يا ٟمِت او رب يا -

 .اضمد   ُمٕمايا يمقيس هق ًمٙمـ ُمٖمرور يبان شماُمر -

 .دا شماُمر ذم همٚمط شمٙمقن ٟمٔمريت رب يا: أؾمٞمؾ ىماًمت

 .سمٞمحبٜمل هق همٚمط أيمٞمد -

 ؟ٟمِت او -

 ة.ُمتِماهب وأذواىمٜما ُمٕمايا أؾمٚمقسمف طمباوسم أؿمقومف طمباسم أٟما -

 ؟سمٞمحبٝما شماُمر ةأيمٚم أيمؽم إيف: آية ىماًمت

 .اًمسقر اشم٘مريبً  ال ،سماؾمتا -
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 ؟سمٞمٙمرهٝما ةصٗم أيمؽم فيإ -

 .قمارومة ُمش: وىماًمت ىمٚمٞماًل  أروى ومٙمرت

 .سمتحبٞمف ُمش اٟمِت : آية ىماًمت

 .هاامتٜماسم ًمكما احلٞماة أقمٞمش وهٞمساقمدين سمٞمحبٜمل هق ًمٙمـ ،ُمٝمؿ ُمش -

 ؟ُمٕماه طمٞماشمؽ شمٙمٛمكم يمٗماية دا: طمزن ذم أؾمٞمؾ ىماًمت

 .اًمٕمنمة ُمع جلٞمهٞم احلب ،يمٗماية آه -

 ايمد صٖمػم وطمب ةوراطم شمٗماهؿ فومٞم سمٞمٙمقن اًمبداية ذم ًمٙمـ ،متام -

 ...و

 .stop سمٜمات يا: آية ىماـمٕمتٝمؿ

 .ظماالت وهتب٘مقا طماُمؾ أٟما: سمحامس ىماًمت صمؿ حلٔمات اًمّمٛمت ؾماد

  .أروى وشمبٕمتٝما شمٜمل٠موهٜم طمتْمٜمتٜملاو ُمٙماهنا ُمـ أؾمٞمؾ ىمٗمزت

 وأٟما ًمزواضمٝما شمستٕمد أروىو ،قمٛمٚمٝما ذم شمٜمِمٖمؾ وأؾمٞمؾ األيام ُمرت

 قماد اًمذي اًمٞمقم ضماء أن إمم وؿم٘مٞم٘متف زوضمل وأم احلٛمؾ ؿمٝمقر ُمـ أقماين

 ،وضمقده ٟمالطمظ أن سمدون ٟمتحدث وؾمٛمٕمٜما اسمايمرً  قمٛمٚمف ُمـ طمسام ومٞمف

 ذم ؿمٖمال أسمقكِ  نإ ُمع ،طماضمة أهٚمؽ ُمـ ٗمٜماشؿُم  ُما يٕمٜمل: واًمدشمف ىماًمت

 سمٕمد اًمٕمريس هؾأل قمِما وال قمدل ضمٝماز وال هدايا ًمٜما سمٞمجٞمب ال ،اهلٞمئة

 .اًمٗمرح
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 !؟دا اعمقضقع هتٗمتحل شماين -

 ويتباهقا سمٜماهتؿ جيٝمزوا قمِمان أرضٝمؿ سمتبٞمع هٜما اًمٜماس ،وشماًمت شماين -

 .طماضمة ٗمٜماشؿُم  ُما ًمٙمـ ايمد ىمد ىمٚمبف قمغم أسمقكِ  ٟمِت او ،سماجلٝماز

 ايمد قمٛمؾ أيمٞمد يمان يٕمرف سماسما ًمق ،قماداشمٙمؿ ٟمٕمرومش ُما إطمٜما -

 سمٜماهتؿ جيٝمزوا قمِمان ُماليمٝمؿأ ويبٞمٕمقاٟمٗمسٝمؿ  يديٜمقا هنؿإ اًمٜماس وُمباًمٖمة

 طمٜمااو اًمزواج ًمٜما يرس اًمديـ ،أيمؽم هٞمجٞمب ُملم طمرب ُمش هل ،همباء دا

 .سمٕمض ىمدام كٟمتباه قمِمان ُمتخٚمٗمة سمٕمادات اًمدٟمٞما سمٜمٕم٘مد

 وشمٖمٚمٓمل شمتٗمٚمسٗمل الزم اـمبٕمً : طماد سم٠مؾمٚمقب قمكمَّ  وردت همْمبٝما زاد

 رسمٜما ،دا اًمٓمقيؾ سمٚمساٟمؽ ُمٕماكِ  ةسوم ًمف يِمقف سمٜملا يرضمع اعم ،قماداشمٜما ذم

 .دُمل ةرىماطم اٟمِت  ُما زي دُمؽ حيرق

 أي قمٚمٞمٝما أرد نأ اًمّمقاب ُمـ ًمٞمس أٟمف ووضمدت اًمّمدُمة أصاسمتٜمل

 ضمٞمت ٟمؽإ يمقيس: اًمٗمقرغم قم هل ىماًمت ٠مةومج طمسام دظمؾ ،اآلن رد

 .ُمراشمؽ أدب ىمٚمة شمِمقف قمِمان

 أول ُمش ودي، ُماُما يا طماضمة يمؾ ؾمٛمٕمت أٟما: هدوء ذم طمسام ىمال

 دا وسمٜمتؽ اٟمِت  سمخدُمتؽ ةُمٚمزُم ُمش هل ،داياًم  شمرضٞمِؽ  سمتحاول آية ،ُمرة

 أٟما سمٕمداه ايمد أٟما، يمامن ٝماٞمي٘ماوسمتْم ةُم٘مدر ُمش اٟمِت و ،ُمٜمٝما أظمالق يمرم

 .شمٓماق ال سم٘مت دي اًمٕمٞمِمة قمِمان وُمرايت
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 آه. آه ؟!قمِماهنا طمسام يا قمكمَّ  سمؽمد أٟمت -

 كُمٜم ضماءت ،بشمستجِ  مل وماىمتٝماإ طماوًمٜما ،قمٚمٞمٝما ِمٞم اُمٖم وؾم٘مٓمت

 .اًمسبب هل اًمٕم٘مرسمة ُمراشمؽ أيمٞمد ،أُمل ذم إيف قمٛمٚمتقا: ةىمائٚم شمٍمخ

 بٜملٞمهتس: طمزيـ ُمٜمخٗمض سمّمقت وىماًمت وقمٞمٝما اؾمتٕمادت ىمٚمٞمؾ سمٕمد

 .اسمٜمل يا قمٚمٞمؽ طمرام ؟اًمدٟمٞما ذم همػمك لمُم زمَّ  أٟما ؟طمسام يا

 ُمـ سماًمؽ ظمكم طماضمة أهؿ ،ؾمٞمبؽاه ُمش ُماُما يا ختاومٞمش ُما -

 .قمٚمٞمِؽ  ٟمٓمٛمـ الزم ُمٞمٕماد ظمدآو سماًمديمتقر شمّمؾاه أٟما ،صحتؽ

 

 وًمٙمـ ،آية ُمع ؿم٘متف إمم صٕمد ىمٚمٞمؾ وسمٕمد واًمدشمف طمسام طمتْمـا

 .ؾمٛمٕمٝمـ قمٜمدُما ةىمقي صدُمتف ويماٟمت ًمٞم٠مظمذه ذهب ،هاشمٗمف ٟمز طمسام

 .صدىمتؽ أٟما ،ؿمٙمرية يا ظمٓمػمة ممثٚمة -

 شمتحٛمؾ سمتاقمتف اهلاٟمؿ وخيكم قمكمَّ  فأظمقوم قمِمان ايمد أقمٛمؾ الزم يمان -

 ة.ؿمقي

 بٜماٞميس قمِمان سمتسخٜمف اهلاٟمؿ ٗمِت ؿُم  ،هٞمزقمٚمؽ ُمش ايمد ة،ضمدقم -

 .ُمٜمٜما شماظمده قمايزة هل ولاألـ ُم ًمؽ ىُمٚمت ُمش ،ويٛمٌم

 قمٛمٚمف اًمكم يمؾ أسمقها ،سمخال وأهٚمٝما هل ،يمالُمؽ ؾمٛمٕمت ينإ يمقيس -

 .اًمْمٞمػ وش ديآو ىمريب ؿمٖمؾ ذم طمسام ٟم٘مؾ
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 .ؿماطمب ووضمٝمف ؿمارد وهق ؿم٘متف طمسام دظمؾ

 ؟طمبٞمبل يا يمقيس ٟمتا طمسام: آية ىماًمت

 .اؿماردً  وفمؾ يرد مل

 ة.يمقيس كهتب٘م ُماُمتؽ طمسام يا شم٘مٚم٘مش ُما -

 ...و سمتتحٛمٚمٞمٝمؿ ٟمِت او وؾمايمت وأظمتل أُمل ـمبع قمارف أٟما -

 ؾمقا ٟمٖمٜمل وسمٜمٗمْمؾ وشمساقمدين سمت٘مدرين ٟمتا قمِمان حتٛمٚمٝمؿاوه -

 .زُمـ يا رويٜما وال اًمِمقك زرقمٜما يديٜما٢مسم ال ،زُمـ يا واهلل

 ؟طمٞمايت ذم ةٟمٕمٛم أيمؼم ٟمؽإ ةقماروم اٟمِت : وىمال ضحؽ

 ةهمػماٟم سمس هل ،هتتٖمػم اًمقىمت ُمع ُماُمتؽ وسمٕمديـ ،زمَّ  خيٚمٞمؽ رسمٜما -

 ةومؽم يمؾ فوزوضمت سماسماك ٘ماسمؾٜمسم ةويمٗماي دمقزا اًمقطمٞمد سمٜمٝماا نإ ،قمٚمٞمؽ

 رضمعاسم وأهكم صحايب ؿمقفاوسم ةإؾمامقمٞمٚمٞم روحاسم وعما ،احلٚمقة وىمٕمدهتؿ

 .شماين ُمـ اًمِمقك ٟمزرع ال ًمٜمحـ ُمتجددة سمٓماىمة

 .سماًمسالُمة سمٜمٜماا وجيٞمب زمَّ  حيٗمٔمؽ رسمٜما -

 .رب يا -

*  *  * 
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 الطاقة تجديد 6 نمرة
 سمتٛمثؾ تٝماٞمطمس ،قمٚمٞمٝما كأهمٛم ة٠موومج قماميؾ قمٛمٚمت محايت سمٜمات يا -

 .ُمقضمقد وهق الإ حتت أٟمزل وُمٜمٕمٜمل ومٝمؿ طمسام وأقمت٘مد

 .يٕمٞمٜمؽ اهلل ،ُمقىمػ ظمد اأظمػمً  -

 .أروى يا وُمبسقـمة راضٞمة واهلل -

 .طماًمؽ يّمٚمح رسمٜما ،سمارك اًمٚمٝمؿ: أؾمٞمؾ ىماًمت

 ؟أؾمٞمؾ يا إيف أظمبارك اٟمِت  -

 سمٜمت وىماسمٚمت ،األُمريٙمٞمة اجلاُمٕمة ذم دسمٚمقُمة قمٛمؾاسم ،متام يمٚمف -

 ختٚمص اًمدسمٚمقُمة عما قيىم زقمؾاه ،وقمد ؾمٛمٝماا اًمٕمسؾ زي هٜماك ؾمٕمقدية

 .سمٚمدها وشمرضمع

 ،وسمؽمومض يمتػم قمرؾمان هلا سمٞمت٘مدم ،شمٕمب ةهماوي: سمت٠مومػ أروى ىماًمت

 .هٜما هل وال لوه سمٞمٝما ُمٕمجب شماُمر صاطمب

ـ ُم شمٕمبلا أرضمقكِ  ،اًمردـ ُم شمٕمبت أٟما ،أروى يا قمٚمٞمِؽ  رداه ُمش -

 .اًمزن

 اًمٗمؽمة ٟمٗمسؽ شمٗميض ؛سمنمط سمس ،زناه ُمش ومٞمٚمسقومة يا ظمالص -

 .دي سمبٓمٜمٝما ُمٕمايا هتٚمػ ُمش آية أيمٞمد ،اًمٗمرح دمٝمٞمزات قمِمان اجلاية

 .أؾماقمدك قمِمان سمدري ُمـ ضماية أٟما ،قمٚمٞمِؽ  ظمصإ -
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 ة.اًم٘مرؿماٟم محاشمؽ ُمـ ةهرسماٟم ضماية اٟمِت  ال -

 .واطمد سمحجر قمّمٗمقريـ -

 زايا ىقمد اًمٞمقم اعمٝمؿ ،ًمٞمِؽ  ٟمٗمز وميضاه أروى يا ظمالص -

 ؟ُمبارحا

 شمٜمساه ةىمادر ُمش ،اضمد   سمتسقء طماًمتٝما ُماُما دا اًمٞمقم ذم ،ؾمٜمة يمؾ زي -

 .ؾمٜمة يمؾ ُمٞمالده سمٕمٞمد حتتٗمؾ والزم شم٘ماسمٚمف أُمؾ وقمٜمدها

 .يٕمٞمٜمٝما رسمٜما ؟سمٜمٝماا كشمٜمس زايإ ،أم دي -

 .رب يا -

 اًمقىمت وىمْمت ،يماعمٚمٙمة ةقمروؾم هل ويماٟمت ،ومخاًم  أروى زوماف يمان

 ومؽمة سمٕمد شماُمر ُمع هلجرهتا اٟمٔمرً  ةؿم٘م دمٝمز مل، واًمسٗمر اًمٗمٜمادق ذم شماُمر ُمع

  .زوماومٝما ُمـ

*  *  * 

 6 نمرة في
 !ايمد اوسمٞمحٚمق سمٞمتجقزوا اًمكم هق ،ووهأ: آية ىماًمت

 .طمٚمقيـ اطمٜما ُما أيمؽم ٜمايطمٚمقا ،سمارك اًمٚمٝمؿ: ةسماسمتساُم ؾمٞمؾأ ىماًمت

 ك.سم٘م سمٓمٚمقا يمسقذم يا -
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 ؟وسمتتٙمسٗمل ةُم١مدسم كِ ظمال اجلقاز دا فيإ -

 ُمش آية ويمامن ،هتساومري ٟمؽإ ةزقمالٟم سمس ةومرطماٟم أٟما ُما ىمد قمغم -

 .ًمقطمدي أٟما كسم٘ماوه هٜما

 ؾمٞمبؽاه ُمش ،قمغم ـمقل ضملآ طماولاه أٟما: ُمتٕمب سمّمقت آية ىماًمت

 ..آه ...آه أؾمٞمؾ يا

 !؟ًمؽ ُما -

 ؟ةيمقيس اٟمِت  آية -

 رهٞمب ُمٖمص ة،ىمادر ُمش: وضمٝمٝما قمغم األمل وقمالُمات ىماًمت

 .ُمقوووتاه

 .سمٞمبل سمتٕمٛمكم اٟمِت  حل٘ملا آية: ومزع ذم أروى ىماًمت

 اًمقالدة ةُمٞم دي ،وًمداسم أٟما طمٞمقاٟمة يا فيإ سمٞمبل: أروى ذم آية سظمت

 .حل٘مقينا ااهآ

 ُمش سمس 6 ٟمٛمرة سمٜمحب إطمٜما ريب يا: وظمقف سمتقشمر أؾمٞمؾ ىماًمت

 .يال سماسما ةسمٕمرسمٞم ضمٞمت ٟماأ يال ،ومٞمٝما شمقًمدي ًمدرضمة

 آية ىماًمت ،اًمسٞمارة ىمادت وأؾمٞمؾ اخلٚمٗمل سماعم٘مٕمد أروىو آية ضمٚمست

 ة.ىمادر ُمش ُمقتاه أؾمٞمؾ يا ةسمرسقم: شمت٠ممل وهل
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 .شمقشمروٟمٞمش ُما هدواا ،ديىم قمغم ؾمققاسم أٟما -

 .قمٚمٞمٙمؿ طمرام ُمقووتاسم أٟما إيف ىأهد: سمٍماخ آية ىماًمت

 شمٕمْمٞمٝما وقملا سمس متسٙمٞمٝما يديإ ديِؽ اه آية: شمردد ذم أروى ىماًمت

 .األومالم زي

 .راح األمل ،دا إيف: وىماًمت ة٠مومج صٛمتت صمؿ قمْمٝمااه ال -

 اًمقىمت ُما يمؾ، واًمتاٟمٞمة اًمٓمٚم٘مة سملم اًمقىمت ٟمحسب الزم: ؾمٞمؾأ ىماًمت

 .خيرج سمٞم٘مرب اًمبٞمبل سمٞم٘مؾ سمٞمٜمٝمؿ

 ،حمتٛمؾ همػم رهٞمب أمل ى،وي٘مق يت٘مارب أعمل أسمد ك،اعمستِمٗم إمم وصٚمٜما

 سمتامريـ أؾمٞمؾ ؾماقمدشمٜمل ،ُمٕمف اًمٕمٞمش ُمـ سمداًل  اعمقت كشمتٛمٜم جيٕمٚمؽ ءر

 ًمٙمـ ،سمٛمزاطمٝما قمكمَّ  هتقن أن وحتاول سمٞمدي ةممسٙم أروى وفمٚمت ،اًمتٜمٗمس

 ،ىمٚمٞمؾ سمٕمد زم ٞمحدثؾم اًمذي سماًمٙماسمقس ىؾمق ءر سم٠مي أهتؿ مل أٟما

 يمؾ ،اعم٘ماسمر رهبة قمـ شم٘مؾ ال رهبة اعمٙمان هلذا ،اًمٕمٛمٚمٞمات همرومة أدظمٚمقين

 ظمرج ـمٗمكم أن يب اهلل ةرمح ُمـ اجلحٞمؿ؟ هذا يٜمتٝمل كُمت وىمتٝما شمٗمٙمػمي

 وفمٝمرت ٟمٞمتاقم ُما يمؾ ٟمسٞمت رأيتف قمٜمدُما ،قمجٞمب ءر طمدثو ارسيٕمً 

 اؿمٕمقرً  يمان ،قمٚمٞمف شمسٞمؾ دُمقع هٜماك تويماٟم ،قمريْمة اسمتساُمة وضمٝمل قمغم
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 أضمؾ ُمـ اوأعمً  قمٜماء األم شمتٙمبد ومٛمٝمام ،األُمقُمة هل هذه اهماًمبً  ا،همريبً 

 ىرأ قمٜمدُما طمسام وصؾ ،سمخػم شمراهؿ قمٜمدُما ءر يمؾ كشمٜمس صٖمارها

 شمقصمؼ أؾمٞمؾ ويماٟمت ،أذٟمٞمف ذم ذن١مي وراح سمرومؼ ومحٚمف هاقمٞمٜم أدُمٕمت ـمٗمٚمف

 .هاشمٗمٝما سمٙماُمػما اًمٚمحٔمات شمٚمؽ
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 اعمٛمٚمٙمة إمم ؾماومرا وطمسام آية ،اًمٙمثػم ومٞمٝمؿ شمٖمػم أقمقام ةأرسمٕم تُمر

 ُمٍميلم زوضملم يم٠مي ممال   اروشمٞمٜمً  زواضمٝمام أصبح ،اًمسٕمقدية اًمٕمرسمٞمة

 آية متٜمت ،قمٜمٝما ٟمِمٖمؾاو فـمٛمقطم ظمٚمػ كوؾمٕم آية طمسام أمهؾ ،أصٚمٞملم

 طمسام طم٘مؼ ،أيمثر ٝمامسمٕمْم ُمـ ىمريبلم يماٟما ،اًمّمٖمػمة فىمريت ذم تٞمسم٘م ًمق

 وم٘مد ًمٙمٜمف ،عمدظمراشمف اؾمتثامره إمم سماإلضاومة ،قمٛمٚمف ذم ىمٚمٞمؾ وىمت ذم اًمٙمثػم

 قمائٚمتف قمـ فهمٞماسم يٕمقض يمان ف،زوضمت ُمع اجلٛمٞمٚمة قمالىمتف اعم٘ماسمؾ ذم

 .ًمٖمٞماسمف ؾمٚمقى ظمػم هذا ذم وضمدن وهـ ،واهلدايا األُمقال رؾمال٢مسم

 اآلن ومٝمل ،اعمٙمان وال اًمسٗمر ذم ًمٞمست اًمسٕمادة أن يمتِمٗمتا أروى

 وًمٙمٜمٝما ،واًمٜمٔمام واًمت٘مدير لاًمرىم طمٞمث أطمالُمٝما ُمديٜمة ،ًمٜمدن ذم شمٕمٞمش

 ُمثؾ يٕمٞمش ُمتحرر وشماُمر ،يٗمٝمٛمقهنا سمنم ال ة،ضمٞمد ُصحبة ال ،وطمٞمدة

 ،ُمثٚمٝمؿ اخلٛمقر ومٞمٝما حيتز اًمتل قمٓمٚمة واًمٕمٓمٚمة قمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ،ٟمجٚمٞمزاإل

 شمرزق مل ه،ػمٞموشمٖم ومٝمٛمف ايمثػمً  طماوًمت ،أروى ُمع ظمالوماشمف ؾمبب وهذا

 ٟمجابًمإل ةسمحاضم ًمٞمسا أهنام ىير ،ذًمؽ ذم يساقمدها مل وشماُمر ،سمٓمٗمؾ

 وم٘مط هتتؿ يماٟمت ًمذًمؽ ،واؾمتٛمتاقمٝمؿ قمٛمٚمٝمؿ ؾمٞمٕمٓمٚمقن وماألـمٗمال ؛اطماًمٞم  

 ُمـ ـمٗمٚمة طمٞماهتا دظمٚمت اُم١مظمرً  طمٔمٝما طمسـ وُمـ ،ومٞمف وشم٘مدُمٝما سمٕمٛمٚمٝما

 .وطمٞماهتا ىمٚمبٝما إمم اًمسٕمادة أدظمٚمت سمريٓماٟمٞمة وأم ُمٍمي أب
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 شمتذيمرون ،طمٞمايت ذم يمبػم شمٖمٞمػم حيدث ؾمقف اىمريبً  ًمٙمـ ،أٟما اميم أٟما أُما

 ًمدهيا أن أظمؼمشمٜمل ،اًمدراؾمة ذم قمٚمٞمٝما شمٕمرومت اًمتل اًمسٕمقدية اًمزُمٞمٚمة

 هق وًمٙمٜمف !وأذهب أيب أشمرك يمٞمػ ،ايمثػمً  شمرددت ،زم ةضمٞمد قمٛمؾ ةومرص

 قمٜمف اهلل ريض ـماًمب أيب سمـا قمغم ىمقل زم ىمائاًل  اًمسٗمر قمغم ؿمجٕمٜمل ُمـ

  ومقائد مخس األؾمٗمار ومٗمل وؾماومر          اًمٕمغم ـمٚمب ذم األوـمان قمـ شمٖمرب

 ُماضمد ةبــوصح دابآو ٚمؿــوقم          ةــــــُمٕمٞمِم سابـيمتوا هؿ شمٗمرج

 ي٘مٞمؿ اًمتل ضمدة ذم اًمٕمٛمؾ أن اظمّمقًص  ،اًمتجرسمة أظمقض أن ىمررت

 حيزٟمٜمل ُما ا،سمجقارمه سماًمٖمرسمة أؿمٕمر مل ،ؿم٘مٞم٘مل وأمحد آية ُمـ يمؾ ومٞمٝما

 ظمرآل طملم وُمـ األظمػمة اًمٗمؽمة شم٘مرسمٜما ًم٘مد ،أروى واًمدة أطمالم اًمسٞمدة

 ،اعمٗم٘مقد سمٜمٝماا ُمٞمالد يقم ،هلا األصٕمب اًمٞمقم هق اًمٞمقم ،هلااأطمق أشمٗم٘مد

 وم٘مدت يمٞمػ قمـ شمٗماصٞمؾ أي أقمٚمؿ ال أٟما ،اًمسقء هماية ذم شمّمبح طماًمتٝما

 ،أظمرى ُمرة رؤيتف عشمستٓمِ  ومل وذهب أظمذه واًمده أن وم٘مط أقمرف ،ـمٗمٚمٝما

 اأُم   يٗمرقأن  ٟمسانإل يمٞمػ ،اًمٔمروف يماٟمت اأي   ضمريٛمة هلا طمدث ُما نإ

 يمؾ ذم اًمسٞمدة هذه شمتٕمذب يمؿ يٕمٚمٛمقن الأ !اًم٘مسقة هذه ُما ؟سمٜمٝماا قمـ

 .ًمسٜمقات اطمزٟمً  ىمٚمبٝما ٟمٗمٓمرا ًم٘مد ،ومراق ةحلٔم

 صقرة قمٚمٞمف ىطمٚمق ىماًمب ووضمدت ،همريبة طماًمة ذم وضمدهتا ذهبت عما

 سمٕمٞمد ُمٕماٟما حتتٗمكم قمِمان ضمٞمِت  ٟمؽإ يمقيس أؾمٞمؾ: محاس ذم ىماًمت ـمٗمؾ
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 ،طماًمتٝما قمغم كوأؾم سمحب ًمزوضمتف يٜمٔمر أروى واًمد يمان ،يقؾمػ ُمٞمالد

 شمٙمقن أروى اهماًمبً  ،ُمٕمٝمؿ اًمٞمقم هذا ومٞمٝما أطمرض اًمتل ومماأل اعمرة هذه

 .أطمالم طـمٜم يا ـمٞمب وهق ةؾمٜم يمؾ: ةُمبتسٛم هلا ىمٚمت ،هٜما

 ايمد قمِمان ضمده ؿمبف هق ،وؾمٞمؿ ؿماب كسم٘م أيمٞمد ،سمٜملا ؿُمٗمِت  -

 .ؾمٛمفا قمغم يقؾمػ ؾمٛمٞمتف

 .ىمريب شمتجٛمٕمقا اهلل ؿماء نإ -

 .ُمقتا ُما ىمبؾ أؿمقومف اًمقطمٞمدة دقمقيت دي رب يا -

 .يستجاب اهلل سم٢مذن سماإلضماسمة اًمٞم٘ملم ُمع ومٞمف حلاحواإل اًمدقماء -

 .بتلٞمطمب يا رب يا -

 شمِمقذم عما قمِمان يد احلٚمقة اًمٙمٞمؽ ُمع ٟمتّمقر يال كسم٘م دُمقع يمٗماية -

 .اًمّمقر شمٗمرضمٞمف يقؾمػ

 صمؿ ،واًمدهتا قمغم ألـمٛمئٜمٝما أروى ُمع وحتدصمت قمٜمدهؿ ُمـ ظمرضمت

 .قمٚمٞمٝما أىمٚمؼ ضمٕمٚمٜمل ظمرآ كُمٜمحٜم طمديثٜما أظمذ

 أيمؽم وسماسماها الرا ُمع يمبػم وىمت سمت٘ميض اٟمِت  نإ ؿمايٗمة أٟما روري يا -

 .شماُمر ُمـ

 .وٟمتجٜمـ وٟمٚمٕمب سمٜمجري اعمالهل سمٜمروح ،طمٞمايت ًمقٟمقا وقمٛمر الرا -
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 صديؼ شم٘مقًمٞمش ُما ؟همريب رضمؾ ُمع وضمقدك ـمبٞمٕمل دا يٕمٜمل -

 .دا واًمٙمالم

 .قمٛمر ُمع صداىمتل لهتستققمب ُمش اٟمِت  أؾمٞمؾ -

 عما اعمِمٙمٚمة فيإ ةسمبساـم ،دا اًمٜمقع ُمـ سماًمّمداىمة ُم٘متٜمٕمة ُمش قمِمان -

 اًمتاين ؿمبف واطمد يمؾ راضمؾ يّماطمب وراضمؾ ؾمت شمّماطمب ؾمت

 .أصاًل  طمرام هناإ همػم دا ،أومْمؾ سمٕمض يٗمٝمٛمقا هٞم٘مدروا

 .هيديٜمل رسمٜما ،أؾمٞمؾ يا يقوه -

 وضمقدي ؾٚمأىم طماولاه ،يمالُمؽ ذم ومٙمراه: أيمٛمٚمت صمؿ أروى شمٜمٝمدت

 .ُمٕمايا شم٘مٕمد الرا جيٞمب ظمٚمٞمفاو قمٛمر ُمع

 شمزقمٚمٞمش ُما ،سماحلجاب مجاًمؽ شمٙمٛمكم كمتٜماسم ُما زي أروى يا كأمتٜم -

 ..هبا يٙمـ مل إذا اًمدٟمٞما قمغم ؾمالم) ىمال اًمِماومٕمل ُماماإل ،اًمٜمّمٞمحة ُمـ

 (ُمٜمّمٗما اًمققمد صادق صدوق صديؼ

 .اًمّمدوق صدي٘مل يا هيديٜمل رسمٜما أؾمٞمؾ يا زم دقملا -

 مل أٟما ،سماحلجاب ُمباذ سمِمٙمؾ أؾمٞمؾ ومٞمٝما شمٜمّمحٜمل ُمرة أول هذه

 أقمٚمؿ ال رُمْمان وأصقم ومرويض أصكم لوًمٙمٜم ،ايقُمً  احلجاب يأرشمد

 طمتك اخلٛمقر اطمتساء وقمدم سماًمّمالة دائاًم  شماُمر أٟمّمح وم٠مٟما ،شمْماي٘مت عماذا

 وماحلجاب ؛أؾمٞمؾ ةًمٜمّمٞمح أؾمتٛمع مل أٟما عماذا ،ًمٜمّمٞمحتل يستٛمع سمدأ ٟمفإ
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 ذم أومٙمر أن جيب ،أٟمٞمؼ ،أؾمٞمؾ طمجاب ليٕمجبٜم ،مجٞمؾ أٟمف يمام ومرض

 .ُمراأل

 األوىمات ،اضمٞمدً  يٗمٝمٛمٜمل هق ،وصدي٘مل ضماري ومٝمق ًمٕمٛمر سماًمٜمسبة أُما

 يمؾ ُمثؾ اًمٔمؾ ظمٗمٞمػ قمٛمر ة،سمرسقم متيض والرا هق ُمٕمف أىمْمٞمٝما اًمتل

 ضمسده ُمع اًمٕمسٚمٞمة وقمٞمٜمف اًمسٛمراء وسمنمشمف األؾمقد ؿمٕمره ،اعمٍميلم

 ،وىمٚمبؽ قمٞمٜمؽ هبا ًمٞمخٓمػ ممتازة ةظمٚمٓم اخلٗمٞمٗمة وحلٞمتف اًمٓمقيؾ اًمرؿمٞمؼ

 ظمرآل طملم ُمـ أراه يمٜمت ،قماُملم ُمٜمذ اًمؼميٓماٟمٞمة زوضمتف قمـ ٟمٗمّمؾا

 ىمٚمبل ظمٓمٗمت اًمتل الرا هق شم٘مرسمٜما ؾمبب وًمٙمـ ،اًمتحٞمةقمغم سمٕمْمٜما  وٟمٚم٘مل

 ومٕمٛمر ؛الطمؼ وىمت ذم طمديثل أيمٛمؾ ؾمقف ،اعمحببة وهتااوؿم٘م هتااءسمؼم

 .اعمالهل إمم ًمٜمذهب يب يتّمؾ

 .واًمٚمٕمب اًمٜمِماط قمغم ويساقمد ُمِمٛمس اجلق

*  *  * 

 الملاهي في
 شمتٙمٚمؿ الرا ختكم سمتحاول ٟمؽإ قمٛمٚمتٝما طماضمة أطمسـ قمٛمر يا قمارف -

 .قمريب

 .قمارف قمارف ُمثازم أب أٟما: اُمازطًم  ىمال

 ا!يمد هزار طماضمة يمؾ ظمدآ أٟمت -
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 طماسمب ُمش أٟما لؾمت يا ،سمتٝمزريش ُما قماىمٚمة ٟمؽإ ي٘مقل يسٛمٕمؽ ًمكما -

 واحلٛمد ،ظمٗمٞمػ ودُمٝما ةضمدقم ا،يمد ُمٍمية كشمب٘م قمايزها ،إٟمجٚمٞمزية كشمب٘م

 .يمامن ؿمبٝمل هناإ هلل

 ؟ؿمبٝمؽ يد اًم٘مٛمر قمٚمٞمؽ طمرام -

- copy زرىما قمٞمٜمٝما ،أؾمقد وأٟما أؿم٘مر ؿمٕمرها ،أؾمٛمر وأٟما سمٞمْمة هل 

 ؟أل وال ؿمبٝمل كشمب٘م ،قمسكم واٟما

 .ومٕماًل  ؿمبٝمؽ كشمب٘م ايمد ال -

 !صاطمبل واطمد ؿمبف ٟمؽإ شمٕمرذم: وىمال ضحؽ

 .حيٗمٔمؽ اهلل قمؿ يا ُمار: طماضمبٞمٝما شمٕم٘مد وهل أروى ىماًمت

 ،ٟماس سمـاو وُمث٘مػ وؾمٞمؿ ،قمسؾ واد دا ـمالل دا ،زقمٚمِت  اٟمِت  -

 .سمتاقمل best friend ـاًم يٕمٜمل ةطمٚمق طماضمة

 .دي اًمبٚمد ذم سمتاقمل best friend اًمـ واٟمت -

 ًمكما اًمٞمقم ،ـمٕمؿ حلٞماشمٜما ظمٚمٞمِت  ،يمبػمة طماضمة سماًمٜمسباًمٜما سم٘مٞمِت  ٟمِت او -

 ة.الزُم هلقش ُما وضحٙمتؽ قمٞمٜمؽ ومٞمف سمٜمِمقومش ُما

 .الرا ُمع ٟمٚمٕمب ٟمروح يال: وىماًمت أروى رشمبٙمتا

 !هٞمجٜمٜمل ؾم١مال فومٞم سمس اؾمتٜمل -
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 !فيإ -

 !؟6ة ٟمٛمر فيإ ُمٕمٜماها ،دي اًمٕمجٞمبة اًمسٚمسٚمة -

 .يبٓمؾ اًمسحر ًمؽل أىمق ىمدرشا ُما ظمٓمػم ؾمحر ومٞمٝما دي ممؿا -

 ؟اعمست٘مبؾ سمتِمقذم وال يٕمٜمل األومٙمار سمٞمٝما سمت٘مري !ؾمالم يا -

 .سمرضف ًمؽل هاىمق ُمش هٝمٝمٝمٝمٝمٝمٝمف -

 كماًم ُمـ يأصمر أُمٞمجق يمقشمش يقمٜمد يمامن أٟما ة،ومٙمر قمغم قمادي -

 ،ظمارق قمايش اوًمسَّ  ،سمتدائلا ذم ٟمااو ُمـ سمتفاضم يرمحٝما اهلل أُمل دا ،سمٞمٜمقر

 .أصٚمٞمة ُمٍمية كشمب٘م قمِمان شمٚمبسف ًمالرا أضمٞمبف ومٙمراسم

 ايمد دوخاسم سمتخٚمٞمٜمل ،دي اًمٚمٕمبة ٟمريمب يال: وىماًمت أروى ضحٙمت

 .أرضمع ةوقمايز

 يا شمٕمذيب دا: وىمال شم٘مزز ةقمالُم وضمٝمف وقمغم اطماضمبً  يرومع وهق هلا ٟمٔمر

 !ؾمتٛمتاعا ُمش ُماُما

 .Dad I need ice cream: الرا ضماءت

 وٟمرضمع يمريؿ يساآل ٟمايمؾ وال األول ٟمرضمع حتبل أروى: اُمازطًم  ىمال

 ؟سمٕمدها سمراطمتٜما

 .األول ؾٟمايم أقمت٘مد: وىماًمت أروى ضحٙمت

 .ِت ظمؽما ُما زيـ يا: اُمازطًم  ىمال
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 طمجاهبا اهلل ُماؿماء: وم٘مال حمجبة واًمزوضمة قمرسمٞمة ةقمائٚم قمٛمر الطمظ صمؿ

 .مجٞمؾ

 ؟ومٕماًل  -

 .أمجؾ هتٙمقين حتجبِت ا ًمق أقمت٘مد -

 ؾمػآ أٟما ؟يمالُمل ُمـ ي٘مِت اضا: قمٛمر ىمال سمتٕمجب أروى ًمف ٟمٔمرت

 ..و ؿمخّمٞمة طمرية دي

 .احلجاب ذم ومٕماًل  أومٙمر سمدأت يمٜمت أٟما ،سماًمٕمٙمس أروى ىماـمٕمتف

 !؟سمجد: سمحامس قمٛمر ىمال

 .اهلل ؿماء نإ هيديٜمل رسمٜما -

 .والرا أٟما لُمٜم ظمٓمػمة ةوهدي يمبػم طمتٗمالا ًمؽؾ أقمٛم وأٟما قمٛمٚمٞمٝماا -

 .والرا أٟما ؾمب٘مؽاه اًمٚمٕمبة ٟمريمب كسم٘م يال ،اهلل ؿماء نإ -

 .ىمقيٜمل رب يا: ًمٜمٗمسف وىمال شمٜمٝمد صمؿ هق سمتسؿا ،ذهبت

*  *  * 

 يم٠مٟمف ،ىمٚمٞماًل  الإ أيب يتحدث مل اعمٓمار إمم ـمري٘مٜما ذم ،اًمرطمٞمؾ وىمت طمان

 يا اهلل ؾمتقدقمتؽا يقدقمٜمل وهق زم ىمال ،طمزٟمف وخيٗمل يتامؾمؽ أن حياول

 يمٚمامت وضمدت ،اًمّمٖمػم دومؽمي أظمرضمت ،اًمٓمائرة ريمبت سمٕمدُما ،طمبٞمبتل

 وُمـ أب وًمٙمٜمٜمل ،سمؽ صم٘متل ىُمد شمٕمٚمٛملم ٟمِت أ احلبٞمبة سمٜمتلا ،زم أيب
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 ضمديد سمٚمد ذم ؾمتّمبحلم ىمٚمٞمؾ سمٕمد ،صٖماره قمغم اًم٘مٚمؼ باأل صٗمات

 اىمٚمبً  مجٞمٚمة أٟمؽ صٖمػميت يا أقمٚمؿ وأٟما ،سمسٝمقًمة أطمد ذم شمث٘مل أال أوصٞمؽ

 ورسمام ،ىمٚمبل يٓمٛمئـ ُمٕمؽ أمحد وضمقد ،اًمذئاب ُمـ طمذريا ًمذا ،اوىماًمبً 

 يا يمٕمادشمؽ سمحٙمٛمة األُمقر شمتدسمري ؾمقف وًمٙمٜمؽ ىمٚمٞماًل  ًمتحزٟمؽ زوضمتف

 ةىمٓمٕم ٟمِت أ ،ومراىمؽ حيزٟمٜمل يمؿ اهلل يٕمٚمؿ ،وصدي٘متل قمٞمٜمل ةوىمر صٖمػميت

 سمٗمارغ قمقدشمؽ ؾم٠مٟمتٔمر ،سمدوٟمؽ كُمٕمٜم سمال ؾمتٙمقن طمٞمايت ،روطمل ُمـ

 .هماًمٞمتل يا اًمّمؼم

*  *  * 

 جدة مطار
 ،اًمٓم٘مس سمحرارة شمٗماضم٠مت اعمٓمار سمقاسمة ُمـ أؾمٞمؾ ظمرضمت قمٜمدُما

 .وأرسشمف أمحد قمغم ؾمٚمٛمت

 اصٞمٗمً  ضمٝمٜمؿ وضمقها ةضمد ذم هال يا: أمحد وم٘مال اًمسٞمارة وريمبا

 .ؿمتاء احلرارة وُمٕمتدل

 .ظمرضمت عما سماجلق شمّمدُمتا أٟما -

ا ،سمديع اجلق ايمد دا -  !ورـمقسمة طمر اًمّمٞمػ ًمسَّ

 .سماخلػم يبنمك اهلل -

 ؟قمغم ـمقل ُمٕماٟما هت٘مٕمدي قمٛمتق -
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 .طمٚمقيـ ةطمب ىمٕمداه سمس ،ٟمقر يا قمغم ـمقل ُمش -

 .صح يقم يمؾ ةطمدوشم زم هتحٙمل ٟمؽإ أؾمٞمؾ يا ةومرطماٟم أٟما -

 .وٟمقر اٟمِت  قمسقًمتل يا أيمٞمد -

 .أؾمٞمؾ يا ةضمد ٟمقرِت : أمحد زوضمة ؿمٛمس ىماًمت

 .ؿمٛمس يا ٟمقرك دا -

 ك؟ُمتإ اًمِمٖمؾ هتستٚمٛمل -

 .طمداأل يقم روحاه -

 .شم٘مدري ًمق ةسمٙمر ةقمٛمر ٟمٕمٛمؾ ممٙمـ ا،يمد يمقيس: أمحد ىمال

 .ىمدراه أيمٞمد ؟سمجد -

*  *  * 

 الم كرمة مكة
 ذهايب وًمٙمـ ،وضمقدي ذم شمرهمب ال ؿمٛمس نأ ؿمٕمرت ينإ ُمـ سماًمرهمؿ

 اًمٚمٝمؿ ًمبٞمؽ) أًمبل يمٜمت اًمٓمريؼ لاـمق ،اًمبارد اؾمت٘مباهلا أٟمساين ُمٙمة إمم

 ال ،واعمٚمؽ ًمؽ واًمٜمٕمٛمة احلٛمد نإ ،ًمبٞمؽ ًمؽ ذيؽ ال ًمبٞمؽ ،ًمبٞمؽ

 ىمٚمبل سمدأ اًمٙمبػم اعمّمحػ ورأيت ُمٙمة ُمدظمؾ وصٚمٜما عما (ًمؽ ذيؽ

 زادت ،اًمساقمة سمرج ورأيت احلرم ُمـ شم٘مؽمب اًمسٞمارة سمدأت قمٜمدُما ،يدق
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 وصٚمٜما قمٜمدُما صدري ُمـ ؾمٞمخرج يم٠مٟمف وسمات أيمثر اخلٗمؼ ذم ىمٚمبل دىمات

 اؾمتٞمٕماب وحماوًمة واًمتقشمر سماخلقف سمدأت ،اعمسجد ودظمٚمت احلرم إمم

 اليٛمر إ ملو ؟اًمٙمٕمبة ىؾم٠مر هؾ ؟احلرم ذم اآلن أٟما سماًمٗمٕمؾ هؾ ،ُمراأل

 ذم شمسػم سمدأت !هذا ُما هللإ يا ،سمٍمي أُمام اًمٙمٕمبة دمٚمت طمتك ٘مٚمٞمؾاًم

 ،ذهقل ذم طمقزم أٟمٔمر وفمٚمٚمت ،اعمٙمان يمٕمٔمٛمة ةقمٔمٞمٛم ىمِمٕمريرة ضمسدي

 ايمثػمً  امحدً  هلل احلٛمد ًمساين قمغم ُما يمؾ األول اًمِمقط ذم ،اًمٓمقاف وسمدأٟما

 مل ،اًمدُمقع ُمـ قمٞمٜماي وماضت طمتك سماًمدقماء سمدأت نإ وُما ،اُمباريمً  اـمٞمبً 

 سماجلٜمة واًمٗمقز واعمٖمٗمرة اًمٕمٗمق اهلل ًمت٠مؾم ،ٟمٗمز ذم أحتٙمؿ أن عأؾمتٓمِ 

 يرزىمٜمل وأن ،أمجٕملم اعمسٚمٛملم وأُمقات أُمل يرطمؿ وأن ،اًمٜمار ُمـ واًمٜمجاة

 يمؾ ذم اًمٔماعملم قمغم ودقمقت ،ًمّمدي٘مايت ايمثػمً  دقمقت ،اًمّماًمح سماًمزوج

 ،صمقانٍ  ًمبْمٕمة اًمٙمٕمبة عمست ،أظمل أظمذين ،اًمٓمقاف ٟمتٝملا طمتك ُمٙمان

 اًمّمالة قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ ُم٘مام ظمٚمػ ريمٕمتلم صٚمٞمٜما ذًمؽ سمٕمد !قمٔمٞمؿ ؿمٕمقر

 ؿمٕمائر ُمـ واعمروة اًمّمٗما إن) ىمٚمٜما وهٜماك اًمسٕمل إمم ذهبٜما صمؿ ،واًمسالم

 شمٓمقع وُمـ هبام يتٓمقف أن قمٚمٞمف ضمٜماح ومال قمتٛمرا أو اًمبٞمت طمج ومٛمـ اهلل

 اهلل يرزق أن متٜمٞمتف ُما يمؾ ،اأيًْم  اؾمبٕمً  اٜمؾمٕمٞم (قمٚمٞمؿ ؿمايمرٌ  اهلل ن٢موم اظمػمً 

 .احلرام سمٞمتف ةزيار اعمسٚمٛملم يمؾ
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 حتدصمت اًمٖمرسمة قمـ ًمتٝما٠مؾم وعما ،ًمزياريت آية ضماءت اًمتازم اًمٞمقم ذم

 ةؿمقي أؾمٞمؾ يا اًمٖمرسمة: ةىمائٚم امجٞمٕمً  اعمٖمؽمسملم طمال هبا ذطمت يمٚمامت ةسمْمٕم

 ..أطماؾمٞمس

 وؾمٜمد أسمقك وأُمان أُمؽ حلْمـ حمتاج شمٙمقن ٟمؽإ ،ؾمٞمئ طمساسإ

 .طمد ُمع شمٗمْمٗمض حمتاج ،شمٕمّمبؽ طمتك أو هتديؽ ةيمٚمٛم حمتاج ،أظمقك

 ٟمتاو ورُمْمان اعمٜماؾمبات ذم شمتجٛمع يمٚمٝما اًمٕمٞمٚمة عما ،اًمقطمدة طمساسإ

 .سمٞمٝما قمٚمٞمؽ سمٞمحٜمقا ًمكما سماًمّمقر ٟمٗمسؽ سمتقاد ،ًمقطمدك

 قمغم طمد هتٕمزم ُمش ،قمٞمد ُمش واًمٕمٞمد ،رُمْمان ُمش رُمْمان يٕمٜمل

 .أصاًل  طمد ُمٗمٞمش نأل ؛هٞمٕمزُمؽ طمد وال ،اًمٗمٓمار

 ،بٝماٜمضم وشمٙمقن قمٞمٝمااشمر ىمادر ُمشو شمتٕمب أُمؽ عما ،صٕمب طمساسإ

 طمد شمالىمٞمش ُما شمتٕمب ٟمتا وعما ،طمْمٜمٝما هتالىمل ُمش ٘متؽٞمض وىمت يٕمٜمل

 .بؽٜمضم

 ىمادر ال ،سمٕمٞمد ٟمَت او قمٚمٞمؽ قمزيزة ٟماس يٛمقت عما ،ىماشمؾ طمساسإ

 .ُماؿمٞملم وهؿ ودقمتٝمؿ وال اًمٕمزا اظمدشم

 ؛ٟمسٞمتؽ اًمٜماس وشمالىمل وطمٜملم ةسمٚمٝمٗم سمٚمدك شمٜمزل عما ،ُمٗمزع طمساسإ

 هؿ ،شم٘مٚم٘مش ُما سمس ،اًم٘مٚمب قمـ سمٕمٞمد اًمٕملم قمـ واًمبٕمٞمد سمٕمٞمد أصٚمؽ

 .شمساومر عما يقدقمقك ٞمجقايو شمقصؾ عما قمٚمٞمؽ يسٚمٛمقا جقاٞمهٞم
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 وال ،األول زي شمرضمع قمارف ُمش سم٘مٞمت ٟمؽإ األهمرب اإلطمساس

 ،اًمٖمرسمة ذم ُمرشماح وال وـمٜمؽ ذم ُمستٛمتع ُمش ،ٟمتا ُما زي شمٕمٞمش قمارف

 ،اًمقطمدة قمغم شمٕمقدتا ٟمؽإ دي احلاضمات يمؾ ُمـ سماًمرهمؿ يٙمقن ُما أوأؾمق

 وشمسٝمر وخترج وحتتٗمؾ وشمايمؾ وشمزقمؾ شمٗمرح ٟمؽإ ،ُمٜمؽ ضمزء سم٘مت

 .ًمقطمدك

 !اًمٗمٞمٚمسقومة ُملم شمِمقذم شمٞمجل أروى يا ومٞمٜمؽ: هلا ىمٚمت

 .ُمٖمؽمسمة هٚمقؾمات دي: ةُمبتسٛم ىماًمت

 اًمسٜملم يمؾ قمـ قمقضؽاه أٟما: يدي سملم يدها طمتْمـأ وأٟما هلا ىمٚمت

 .6 ٟمٛمرة زي هقا ومٞمف ٟمِمؿ طمٚمق ُمٙمان وهٜمالىمل ؾمقا هٜمٙمقن ،وماشمت ًمكما

قمغم  وطمسام ،اًمقطمدة ُمـ اًمٙمالم كأٟمس ىمرسمت أٟما ،أؾمٞمؾ يا ريت يا -

 .ُمساومر أو ُمِمٖمقل ـمقل

 .سمٕمض ُمع يمٚمف ٟم٘مْمٞمف ومٞمف سمٞمساومر اًمكم اًمقىمت ظمالص -

*  *  * 

 ًمٜمدن

 .شماُمر ٟمتٔمارا ذم اًمٓمٕمام ةـماوًم قمغم أروى ضمٚمست

 .sorry for keep you waiting: ىمال وصؾ عما

 .ُمِمٙمٚمة ومٞمش ُما -
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 : ةىمائٚم أُماُمٝما اًمستٞمؽ ىمٓمٕمة شم٘مٓمع وسمدأت ىمٚمٞماًل  صٛمتت

 !؟والرا قمٛمر ُمع أظمرج عما ظماًمص سمتتْمايؼ ُمش ٟمتا -

 .ُمٕماهؿ لسمتتبسٓم اٟمِت  قمِمان شمبسطاسم أٟما سماًمٕمٙمس -

 ؟وقمٛمر -

 ؟ىمريب أؾمٞمؾ يمٚمٛمِت  اٟمِت  هق ،ومٞمِؽ  صمؼاسم أٟما لسمٞمب -

 !ًمٞمف -

 ٟمتقاو your friend قمٛمر ،أؾمٞمؾ دُماغ دي ،يمالُمؽ ُمش دا نأل -

 طمتك أؾمٞمؾ سمٙمالم سماًمؽ شمِمٖمٚمٞمش ُما ،ًمقطمديمؿ ُمش ةقماُم أُمايمـ سمؽموطمقا

 ة.سمٙمر اًمٕمزوُمة جلٞمي قمٛمر يمٚمٛمل

 

 عماذا ،ومٞمٝما صديؼ ال سمالد اًمبالد ذ :اعمتٜمبل ىمقل ايقُمً  زم أؾمٞمؾ ىماًمت

 أن إمم أؾمٞمؾ قمٙمس أومٙمر يمٜمت ،هٜما اًمقطمٞمد صدي٘مل قمـ أسمتٕمد أن شمريدين

 آية ؾم٠مًمتٜمل قمٜمدُما شمذيمرت ،قمٛمر حيبٝما اًمتل األـمٕمٛمة أقمد ٟمٗمز وضمدت

 !أقمٚمؿ يمٜمت وُما اًمٓمٕمام ُمـ شماُمر حيبف قمام

 يمؾ أقمرف أن وأهتؿ ،قمٛمر قمـ ةيمثػم أؿمٞماء أقمرف ٟمٗمز وضمدت

 أقمرف وم٠مٟما ،صدي٘مل ومٝمق ؛رأد ُمـ اًمٗمٙمرة ـمردت وًمٙمٜمل ،خيّمف رء

 حتقل قمٛمر أن اطم٘م   أومزقمٜمل ُما وًمٙمـ ،وآية أؾمٞمؾ حتبٝما اًمتل األـمٕمٛمة
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 ىماـمٕمٜما ،اًمٕمٛمؾ ذم شماُمر زُمٞمؾ ُمارك ُمع أحتدث ينآر قمٜمدُما ظمرآ ًمِمخص

 أظمذين اًمٜمٝماية وذم ،طماد سم٠مؾمٚمقب ُمارك ُمع حتدث ٟمفإ طمتك ،ُمرة ُمـ أيمثر

 !ف؟يإ فومٞم قمٛمر: ُمتٕمجبة ًمف ىمٚمت ،قمٜمف اسمٕمٞمدً 

 !ُمستٗمذة اٟمِت  -

 !ٟمٕمؿ -

 ؟زايا ًمؽ سمٞمبص ةؿمايٗم اٟمِت  ،حمؽمم ُمش دا ُمارك: ُمٜمٗمٕماًل  ىمال

 ،ومايدة ومٞمش ُما شمٗمٝمٛمل قمِمان ًمؽ سمّمٞمت ،واًمتاٟمٞمة ُمرة أىمٓمٕمٙمؿ طماوًمت

 .ُمستٗمذة

 ذم ويٜمٔمر ذراقمل يٛمسؽ وضمدشمف ،اقمجٞمبً  اأُمرً  ومٗمٕمؾ سمٖمْمب ًمف ٟمٔمرت

 ؟ومامهة اٟمِت  ،شماين ُمٕماه شمتٙمٚمٛمل ياكِ إ: ىمائاًل  قمٞمٜمل

 ُمٕمايا شمتٙمٚمؿ زايا ٟمتا: همْمب ذم ىمٚمت صمؿ اًمٗمقر قمغم قمٜمف سمتٕمدتا

 خيّمٙمش ُما ٟمتا ا،يمد ُمٕمايا قمٛمؾ ُما قمٛمره ٟمٗمسف شماُمر !دمٜمٜمتا ٟمتا ا؟يمد

 ؟وماهؿ أٟمت ُملم ُمع ضحؽاو ُملم أيمٚمؿ

 ،اًمٗمقر قمغم وهمادر أومزقمٜمل سمٖمْمب اعم٘مٕمد وريمؾ يمٚمٛمة سم٠مي قمكمَّ  يرد مل

 أطمرض ٟماأو طمتك ،ومٕماًل  ُمريح همػم هذا ُمارك نأ الطمٔمت ذهاسمف وسمٕمد

 سمتٕمدتا ،يدي يٛمسؽ نأ وطماول اعمٓمبخ إمم ظمٚمٗمل ضماء اعمنموسمات
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 شماُمر أظمؼمت وعما ،اجلٛمٞمع ذهب أن إمم ُمٜمٝما أظمرج مل همرومتل إمم وذهبت

 وعما ئ،ظماـم سمِمٙمؾ اًمقضع ومٝمٛمت ٟمٜملأ سماإلٟمجٚمٞمزية زم ىمال ُمارك ومٕمٚمف سمام

 ذم ُما يمؾ أهذا ،أظمرى ُمرة هذا ُمارك يدقمق ًمـ ٟمفإ ىمال ةهماضب وضمدين

 !شماُمر يا اًمٚمٕمٜمة ،أسماًمغ أين ىوير يّمدىمٜمل مل ٟمفإ طمتك !يٖمْمب مل ؟!ُمراأل

 يمتٗمل ذم ىمبٚمٜمل ،همْمبل ئهيد أن طماول ،سمداظمٚمؽ اًمنمىمل اًمرضمؾ أيـ

 ُمقىمػ ًمٙمـ ،أظمرى ُمرة اًمبٞمت إمم اأطمدً  يدقمق ًمـ ٟمفإ طمتك ،زم قمتذراو

 طمتك قمٛمر قمـ أسمتٕمد أن وم٘مررت ،شماُمر قمغم أؾمخط ضمٕمٚمٜمل ُمٕمل قمٛمر

 .سم٠مطمد شماُمر أىمارن أن سمدون حلٞمايت أقمقد

*  *  * 

 ىمٚمبؽ يم٠من ،صدورٟما ذم اًمٙماُمـ األمل ذًمؽ ٟمنمح أن ٟمستٓمٞمع ال ٟمحـ

 ذم اًمٕمؼمات شمتجٛمع ؿمتٕماهلاا وُمع ،صدرك ذم شمِمتٕمؾ واًمٜمار يٕمتٍم

 اًمٜمقع وذًمؽ األمل ُمـ اعمرطمٚمة شمٚمؽ ،ىمٚمٞماًل  ًمؽمحيؽ شمسٞمؾ أن كشم٠مسم ،ُم٘مٚمتٞمؽ

 احلب سمٙمؾ اًمبداية ذم قمٚمٞمف هدٟمااشمٕم اًمذي اًمٕمٝمد ظمٞماٟمة اخلٞماٟمة ُمـ

 ألٟمٜما ٟمستٛمر وأن ،يرام ُما قمغم ءر يمؾ سم٠من ٟمتٔماهر نأ شمٕمٚمٛمٜما ،واالهتامم

 هذه أن أٟمٗمسٜما وٟمقاد األمل ُمع اًمتٕمايش شمٕمٚمٛمٜما ،االؾمتٛمرار قمغم جمؼمون

 سماًمرهمؿ ووطمدشمٜما أطمبائٜما سم٢ممهال ٟمبتغم أن ،ُمٜمٝما ىمدرٟماهق  وهذا ةاحلٞماهل 

 .وضمقدهؿ ُمـ
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 ىمرار أي أختذ أن عأؾمتٓمِ  مل أٟما طمٞماهتا ذم اًم٘مرار هذا اختذت أروى سمٞمٜمام

 اىمرارً  ختذا ،قمٛمكم سمٕمدم اىمرارً  ختذا ،قمٜمل سماًمٜمٞماسمة يتخذها طمسام ،طمٞمايت ذم

 ؿمٙمكم ذم طمتك ىمرارشمف اطمؽمُمت وأٟما ،هٜما صداىمات شمٙمقيـ سمٕمدم

 احلب ،اعمٕمتادة يمٚمٛمتف واعم٘ماسمؾ ،سماًمتجاهؾ سمف هتامُملا ي٘ماسمؾ ،وُمالسمز

 اًمٕمٛمؾ ىؾمق اؿمٞمئً  يٗمٕمؾ مل هق ذًمؽ وُمع ،اًمٗمٕمؾ هق احلب ؛سماًمٙمالم ًمٞمس

 قمٜمدُما اًمتقاضمد وال سماًمٙمالم ال همٞماسمف قمـ يٕمقضٜمل مل ،اًمٕمٛمؾ ُمـ واعمزيد

 رء! وال ة،ُمٜماؾمب سم٠مي االطمتٗمال وال ،ومٝمٛمل ةحماوًم وال ،أطمتاضمف
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 إقمالٟمات ؿماؿمة إمم اعمساء ذم يتحقل اًمذي اًمزضماضمل كاعمبٜم أهبرين

 اًمؼمج سمجقار ،راٍق  اأيًْم  احلل سمؾ ؛ٟمٞمؼاأل وم٘مط كاعمبٜم ًمٞمس ،ضخٛمة

 ،اًمبديٕمة واًم٘مّمقر اًمراىمٞمة واعمٓماقمؿ اًمٗمخٛمة اًمٕماعمٞمة اعماريمات حمالت

 أُمام ٟمٗمز وضمدت سمٕمدها ،األول ًمٚمٓماسمؼ اًمٙمٝمرسمائل سماًمسٚمؿ صٕمدت

 اصقشمً  ؾمٛمٕمت ،ُمٕمٝما اًمتٕماُمؾ ذم ومِمٚمت اًمذيمٞمة اعمّماقمد ُمـ اًمٕمديد

 :ي٘مقل ظمٚمٗمل

 ـمٚمبلا ُمٕمف ُمكماشمتٕم شمٕمرذم ُما ًمق ؟سماعمّماقمد شمٚمٕمبل ًمٞمش ،أظمت يا -

 !اعمساقمدة

 .هٜما ضملآ ُمرة أول أٟما -

 .زراراأل قمغم سماًمْمٖمط اؾمتٛمريت شمقشمري وُمـ هذا ىمٚمت

 .ُمستٛمرة ٟمِت او اعمساقمدة ـمٚمبلا أىمقل أٟما !ُمٍمية يمامن -

 ؟!ُمٍمية ويمامن فيإ يٕمٜمل: وىمٚمت ًمف ًمتٗمت  او همْمبت

 ٟمٔمارشمف ظمٚمػ ئخيتب اًمذي اعمتٕمجرف اًمٓمقيؾ ذًمؽ قمكمَّ  يرد مل

 .شمٗمْمكما: وىمال هق ومدظمؾ اعمّمٕمد ومتح ،اًمِمٛمسٞمة

 .أٟمت شمٗمْمؾا اؿمٙمرً  -

 .شمٓمٚمبٞمف هتٕمرذم ُما ؟شمٕماٟمدي ًمٞمش -

 !سمٙمٞمٗمؽ: وم٘مال قمٚمٞمف أرد ومل سمتٕمالٍ  ًمف ٟمٔمرت
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 قمٛمؾ ةيمٞمٗمٞم قمـ وؾم٠مًمتف ُمـاأل طمارس إمم ومذهبت ،اعمّمٕمد وأهمٚمؼ

 يمؾ ،رائٕمة اإلـمالًمة ،22ـ اًم اًمٓماسمؼ ذم اًمنميمة ُم٘مر إمم وصٚمت ،اعمّماقمد

 ؿمٗماف واًمباىمل ُمٔمٚمؾ ٟمّمٗمف ،اًمزضماج ُمـ يمٚمٝما ،اعمديٜمة قمغم شمٓمؾ اعمٙماشمب

 وقمد ،اًمٕم٘مد وىمٕمت ٟمٜملإ طمتك ٟماضمحة اعم٘ماسمٚمة يماٟمت ،اخلّمقصٞمة ًمبٕمض

 ةصداىم سمٞمٜمٝمؿ ،اًمنميمة صاطمب شمٕمرف أهنا وأظمؼمشمٜمل ايمثػمً  ؾماقمدشمٜمل

 اًمٕمٛمؾ أقمتاد سمدأت ناأؾمبققم وُمر ،ومٝمد ظمٓمٞمبٝما صديؼ ٟمفإ يمام ،ىمديٛمة

 ومٞمٝما أىميض اًمؼمج سمجقار صٖمػمة طمدي٘مة يقضمد ٟمفإ طمتك ،اعمٙمان وأطمب

 .اًمٔمٝمػمة اؾمؽماطمة

 أطمد ىمال ،اًمنميمة ذم أطمد شمٗمٙمػم شمِمٖمؾ أصبحت أهنا أؾمٞمؾ شمدرك مل

 .وأظمالق مجال ،ُمرة هتبؾ اجلديدة اعمٝمٜمدؾمة لظمأ يا: اعمقفمٗملم

 ٜمٞمشيسمتد ُما زهيا ُمٍمي أٟما ،ومٞمٝما ـماًمٕمة ًمٙمـ: اُمٜمزقمجً  اآلظمر ىمال

 .اًمِمٖمؾ ذم الإ أيمٚمٛمٝما ومرصة

 .اًمِمباب ُمع طمدود ُمسقية هل -

 .وهتٗمؽ ةؿمقي قمادي -

 .أطمرضمتؽ اًم٘مٝمقة هلا أظمدت عما أُمس أدري: وىمال اًمِماب ضحؽ

 ـمٚمبتش ُما أٟما ىماًمت ،ىمٛمر يا ةىمٝمق ًمؽ ضمبت هلال ىمقاسم ،ذوق ةىمٚمٞمٚم -

 .طماضمة طمرضشمؽ ُمـ
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 .ؿمٖمؾ قمٜمدي أٟما ذٟمؽإ سمٕمد شمٗمْمؾا وىماًمت !يمدا سمس -

 يمامن أهرضمقا: سمٖمْمب ىمال ،هلام يستٛمع يمان ؿماب طمديثٝمام ىمٓمع هٜما

 .داقمل فًم ُما سمٙمالم

 .اًمسالُمة ع هللا محد ،سماؿما ـمالل: سمتقشمر اعمٍمي ىمال

 !؟زُمٞمٚمتٙمؿ قمغم يمدا شمتٙمٚمٛمقا يمٞمػ: ـمالل ىمال

 .ومٜمدما يا شماين هتتٙمرر ُمش -

 .ألقمامًمٙمؿ رضمٕمقاا ،يرض ُما: ـمالل وم٘مال

 .ـمالل أؾمتاذ أسمنم: اآلظمر ىمال

 اًمِمٛمسٞمة ٟمٔمارشمف ظمٚمع ،األومْمؾ ـمالًمةاإل اذ ٟمٞمؼاأل ُمٙمتبف ـمالل دظمؾ

 ءةقمبا شمرشمدي ومتاة ضماءت طمتك ىمٚمٞمٚمة دىمائؼ الإ رمت ومل ،ُم٘مٕمده قمغم وضمٚمس

 شمدظمؾ أن ىمبؾ ،اعمرشمٗمع ٟمٞمؼاأل طمذائٝما ُمـ واضح ظمٓمقاهتا صقت ،أٟمٞم٘مة

 عما ف،ُمٙمتب إمم اعم١مدي اعمٛمر ذم هلا اعم٘ماسمٚمة ةآاعمر ذم ٟمٔمرت ُمٙمتبف ًمٓمالل

 ة،ىمراسم وسمٞمٜمٝمؿ ،ُمٙمتبف ُمدير ضمقري هناإ ،دظمٚمت ضمٞمد ُمٔمٝمرها أن شم٠ميمدت

 ؟ـمالل طماًمؽ يمٞمػ: ىماًمت اًمباب ـمرىمت

 .هلل احلٛمد ـمٞمب: وم٠مضماب

 ك؟وضح وقمٛمل ظماًمتل أظمبار شإيوم٘ماًمت هل: 

 ؟سماًمنميمة اجلديد وش ،سمخػم ـمٞمبلم -
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 ة.ىمّمػم ُمدة ُمـ شمقفمٗمت ُمٝمٜمدؾمة فومٞم -

 .زيـ -

 وأرضمع ظمدهآ روحاسم سماًمسٞمارة ضمقازم ٟمسٞمت: وىمال طمقًمف يٜمٔمر فمؾ

 .األوراق قمغم أوىمع

 اعمّمٕمد ـمٚمبت اعمرة هذه ،اًمٗمتاة ٟمٗمس ،هاآر اعمّمٕمد وأُمام ظمرج

 .سمسٝمقًمة

 .سمروطمؽ اعمّمٕمد شمٓمٚمبل قمرومِت  أؿمقف: يبتسؿ وهق وم٘مال

 ًمٞمتف ويا ،اًمِمٛمسٞمة اًمٜمٔمارة يرشمدي ال اعمرة هذه يمان ،أؾمٞمؾ ًمف تتًمتٗما ـ

 ودظمٚمت قمٚمٞمف شمرد مل ،ًمف اًمٜمٔمر ودمٜمبت شمقشمرت ،وؾمٞمؿ ٟمفإ ،هاارشمدا

 ؟شمردي ُما ًمٞمش أيمٚمٛمؽ ىماقمد أٟما: وىمال ظمٚمٗمٝما ومدظمؾ اعمّمٕمد

 !؟ًمٞمف ُمٕمايا سمتتٙمٚمؿ ُمٍمية أٟما ،أومٜمدم -

 .ُمٍمي قمٜمدي صديؼ أىمرب أٟما طمتك ،ي٘مؽاأض ىمّمدت ُما أٟما -

 ال شماين ُمٕمايا شمتٙمٚمٛمش وُما طماًمؽ ذم ختٚمٞمؽ طمرضشمؽ ممٙمـ -

 ؟سمٕمديـ وال دًمقىمتل

 !دا األؾمٚمقب ًمٞمش شمٙمٗملم -

 ُما سمٕمض: اعمّمٕمد ُمـ خترج أن ىمبؾ سمسخاومة شمبتسؿ وهل ىماًمت

 .ومٜمدما يا قمٜمديمؿ
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 أطمرضو وذهب اًم٘مٝمقه شمبتاع ذهبت وضمدها سمٕمٞمٜمف ىمبٝمااور سمتسؿا

 شمدظمؾ هاآر ،ذيمتف إمم قماد ،جيدها ومٚمؿ قمٜمٝما يبحث ارسيٕمً  وقماد هاشمٗمف

 !اجلديدة اعمٝمٜمدؾمة هذي ُمستحٞمؾ: ًمٜمٗمسف ىمال ي٘مؽمب وهق اًمنميمة

 يدير وهق ُمٙمتبف زضماج ُمـ ضمدة إمم يٜمٔمر ضمٚمس ،ُمٙمتبف إمم ـمٚمبٝما

 اًمسالم: ىماًمت سماًمدظمقل هلا وؾمٛمحاًمباب  أؾمٞمؾ ـمرىمت .ًمٚمباب هُم٘مٕمد

 .قمٚمٞمٙمؿ

 .اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ: سمخبث يبتسؿ وهق سمٓمئ ذم ًمتٗمتا

 ......يا احلال يمٞمػ: وم٘مال ذهقل ذم سمٕمٞمٜمٝما وطمدىمت أؾمٞمؾ دمٛمدت

 .أؾمٞمؾ -

 .أؾمٞمؾ هال -

 ،ُمقيف شمبٖمل ،لؾمؽمحيا ف؟ومٞم شإي: هق وم٘مال سمخقف أؾمٞمؾ اسمتسٛمت

 !ُمتقشمرة أطمسؽ

 .اؿمٙمرً  ةيمقيس أٟما ومٜمدما يا ال: وىماًمت هدوء ذم أؾمٞمؾ ضمٚمست

 .شمٗماهؿ ؾمقء ،سماعمّمٕمد صار ًمكما هؿ شمِمٞمكم ال ،زيـ -

 .صح شمٗماهؿ ؾمقء هق ومٕماًل : ارسيٕمً  ىماًمت

 .ولسماأل همٚمٓمت أٟما لشمٜمالُم ُما صح

 .ومٜمدما يا ظمػم طمّمؾ -
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 .اًمٕمٛمؾ قمـ ؿمقي ٟمتٙمٚمؿ احللم -

 وهل وم٘ماًمت ًمتٗمٕمٚمٝما اأُمقرً  ُمٜمٝما ويٓمٚمب ارسيٕمً  يتحدث ـمالل أظمذ

 ؿمقية صٕمبة اًمسٕمقدية اًمٚمٝمجة ،ضمزء ظمرآ شمٕمٞمد ممٙمـ ومْمٚمؽ ُمـ: ةحمرضم

 .اًمرسقمة ُمع

 .اعمٍمية سماًمٚمٝمجة يتحدث سمدأ صمؿ سمتسؿا

 .ظمدها ذم فمٝمرت اًمتل اًمٖمامزة والطمظ اسمتسٛمت

 .هبركاه ،يمقيس ُمٍمي شمٙمٚمؿاسم أٟما: ىمائاًل  هق سمتسؿا

 يمان شمقشمري هؾ أقمٚمؿ ال ًمٜمٗمسٝما ىماًمت ،وذهبت ؾمت٠مذٟمتا صمؿ سمتسٛمتا

 ،سماعمرة ضمٞمدة اًمٖمػم وؾماُمتف سمسبب أم ٕمداعمّم قمٜمد ظمالومٜما أم اًمٚمٝمجة سمسبب

 ةضمذاسم واسمتساُمتف ُمزقمجة وؾماُمتف هذا وًمٙمـ ُم٘مبقًمة ةوؾماُم هٜماك

 ًمديف ،ُمٙمتبتف اسمتساُمتف ُمـ مجؾاأل اًمقاىمع ذم ،وأطمبائف ألهٚمف اهلل ومٚمٞمحٗمٔمف

 أم اىمارئً  يمان نإ أقمٚمؿ ال ،هٜماك اجلٞمدة اًمٙمتب سمٕمض عمحت ،سمديٕمة ةُمٙمتب

 اًمٞمقم ذًمؽ ذم ؾم١مازم ضمقاب قمٚمٛمت ُمٙمتبف؟ ديٙمقر ُمـ ضمزء اعمٙمتبة نإ

 إمم هٜماك شمٕمرومت ،اًمؼمج سمجقار احلدي٘مة ذم ـمٕماُمل أشمٜماول يمٜمت قمٜمدُما

 أصبح اًمقاىمع ذم ،أرسشمف ًمٞمساقمد اًمّمٖمػمة األؿمٞماء سمٕمض يبٞمع مجٞمؾ ـمٗمؾ

 .احلدي٘مة إمم تذهب يمٚمام اُمٕمً  ٟمجٚمس ،صدي٘مل

 ؟ُمازن يا اد ٜمٝماراًم يمؾاأل ذم رأيؽ فيإ: ًمف ىمٚمت
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 .ُمٜمٞمح -

 ؟اًمدراؾمة ذم يمام ةؾمٜم ذم أٟمت ،صحٞمح -

 .أهكم ؾماقمداسم ،اًمٕمام هاد اعمدرؾمة شمريمت ًمٙمـ اعمتقؾمط ذم يمٜمت -

 هٜما ؾمقا ٟمدرس ٟم٘مٕمد ىمدرأ ُما ىمد وقمغم يمتبؽ دمٞمب رأيؽ فيإ ـمٞمب -

 ؟يقم يمؾ

 ؟!ضمد قمـ -

 .ضمد قمـ آه: ةىمائٚم ًمف اسمتسٛمت

 وضمدشمف يذهب أيـ إمم ٟمٔمرت ٠مة،ومج ضوريم ٜملشمريم ُمازن ووضمدت

 يا ويٜمؽ: ـمالل ًمف ىمال ،ُمٜمل ىمؽمسماا ،شمٕمجبت ،وحيْمٜمف ـمالل إمم ضيريم

 .قمٚمٞمؽ أدور ضماًمس ُمازن

 .ُمريْمة يماٟمت أُمل -

 .اجلديدة صدي٘متل سم٠مؾمٞمؾ قمرومؽاسم -

 .سم٠مؾمٞمؾ هال -

 .أؾمٞمؾ يا صدي٘مل ـمالل -

 .صدي٘مل سمّمديؼ أهاًل : ةىمائٚم اسمتسٛمت

 ،شمدرس وسمؽمضمع قمٛمؾ ذم ُما ُمازن: وُمتحٛمس ُمبتسؿ وهق ـمالل ىمال

 .أرسشمؽ وُمّماريػ اجلاُمٕمة ًملم سمٛمّماريٗمؽ هتتٙمٗمؾ تٜما٘مطم اجلٛمٕمٞمة
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 .أظمل يا اًمٕماومٞمة يٕماـمٞمؽ اهلل ـمالل حيتْمـ وهق ؾمٕمادة ذم ُمازن ىمال

 سماظمدك اًمّمباح ،رىمٛمل ًمؽ ؾمجٚمت: وىمال اهاشمٗمً  ـمالل هاأقمٓم

 .زمالاًم ٟمٕمٛمؾ اجلٛمٕمٞمة وٟمروح

 ظمػما اهلل ضمزاك: وم٘مٚمت ؾمٕمٞمد وهق وذهب وؿمٙمره اًمٓمٗمؾ طمتْمٜمفا

 ؟هٜما سمروطمؽ ةىماقمد ًمٞمش اٟمِت : وىمال سمتسؿا

 .هٜما اًمؼميؽ ظمدآ سم٘مٞمت ًمٓمٞمػ اجلق طمسٞمت -

 .طمار اجلق ًمٙمـ وؾمٞمقل ُمٓمر هٜما ،سمجدة ؿمتاء ذم ُما ،شمت٠مُمكم ال -

 .زمل ىما أمحد آه -

 ؟أمحد: ىمال صمؿ ةًمؼمه ؾمٙمت

 .وأرسشمف هق ُمٕماه هٜما ةُم٘مٞمٛم أٟما ،أظمقيا -

 .حلاًمؽ ُمش ٟمؽإ زيـ -

  ؟اعمِمٙمٚمة فيإ -

 سمدون سمروطمٝما شمٙمقن اًمبٜمت ٟمحب ُما اًمٕمرسمٞمة اعمجتٛمٕمات شمٕمرذم -

 .حمرم

 اًمؽمسمٞمة اًمٜمٝماية ذم ،ًمقطمدها شمٕمٞمش ُمْمٓمرة شمٙمقن اًمبٜمت ممٙمـ أقمت٘مد -

 ظمٚمؾ ومٞمٝما اًمؽمسمٞمة ًمق ،اعمتحٙمؿ هق ًمٚمحرية اًمّمحٞمح واًمٗمٝمؿ واألظمالق

 .شمٖمٚمط ممٙمـ أهٚمٝما ُمع قمايِمة اًمبٜمت ًمق طمتك
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 فٜمشم٘مقًمٞم ًمكما يمؾ ُمستققمب أٟما ،اًمٗمٝمؿ ةؿمجر قمغم شمٜمبت صمٛمرة احلرية -

 هيتٛمقن سمس حلاهلـ قمرسمٞمات سمٜمات وىماسمٚمت ،سمريٓماٟمٞما ذم ودرؾمت

 .رأيؽ ٟمٗمس أٟما سماًمدراؾمة

 ؟عملم دا ذيمرشمف ًمكما ىمتباساال ممؿا -

 ة!ٟمٕمٛم خائٞمؾٞمُم -

 .ضمٞمد ىمارئ -

 .قمٜمديمؿ ُما سمٕمض -

 ؟اًم٘مراءة طمباسم ينإ زايا قمرومت -

 .اًمٙمتب حتبلم ٟمؽإ شم٘مقل تل٘مطم ًمٚمٛمٙمتبة ٟمٔمراشمؽ -

 .ذٟمؽإ قمـ ،اًمدوام رضمعاه ظمٚمص اًمؼميؽ: وىمٚمت اسمتسٛمت

 .ُمٕمؽ روحاسم ؾمتٜملا -

 .زيٜما ؾمتٜملا سمت٘مقًمقا ٟمتقا -

 .اًمٚمٝمجتلم سملم ُمتِماسمف ُمرة يمالم فومٞم شمدريـ -

 ؟صح يمتػم يٕمٜمل ُمرة -

 .صح أي -
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 يمٜمت ا،وُمستٗمذ   اؾمخٞمٗمً  يمان اًمٞمقم ذًمؽ وًمٙمـ ا،ًمٓمٞمٗمً  اًمٞمقم هذا يمان

 ،اًمٙماُمػما وومتحٜما ٟمؽمٟمتاإل قمؼم أروى ُمع أحتدث احلدي٘مة ذم ةضماًمس

 ة.ومؽم ُمـ والرا قمٛمر شمرَ  مل ألهنا ؛طمزيٜمة أروى يماٟمت

 .وآية اٟمِت  أؾمٞمؾ يا اضمد   ًمٙمؿ ةحمتاضم أٟما: ىماًمت

 ةقمايز ،شماين شمذايمر وسمدأت دايت سمتٕمٛمؾ دًمقىمتل ،قيىم شمٕمجبؽ آية -

 .شمِمتٖمؾ

 .ىمّماكِ اٟم دمٜمـ ٟمٞمشراًمٙمق ع اًم٘مٕمدة ،يسٛمح اًمقىمت ُما يمؾ سمٜمخرج

 .ًمقطمدي وأٟما سمٕمض ُمع اٟمتق ،ٔمٜمٞمشٞمشمٖم ُما -

 ؟سمجد سمتٕمٞمٓمل اٟمِت  دا فيإ -

 ك.سم٘م قمٞماط سمٓمكم ،دا اًمرهٞمب سمّمقيت ًمؽ أهمٜمل هتخٚمٞمٜمل ايمد ال

 ُما ؾماقمة طمٚمقة يا ..زمل وىما يٛملم اًم٘مٛمر طمٚمػ: هلا أهمٜمل وسمدأت

 يمٛمٚمت روطمل يا ،روطمل يا ..سمٕمدك وال ىمبٚمؽ ال احلسـ ذم ..ؿماومؽ

 ..روطمل يا ،أوصاومؽ

 .أُماُمل وضمدشمف أهمرايض ؿٚمأعم وأظمذت اهلاشمػ أهمٚم٘مت أن وسمٛمجرد

 !شمسقيف ًمكما هذا وش: ةهمريب ةسمٚمٝمج ىمال

 !أومٜمدم -

 .أظمت يا سمٛمٍم ُمق إطمٜما ،سماحلدي٘مة وشمدًمٕمل شمٖمٜمل ةىماقمد -
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 ،واـمل سمّمقت شمٙمٚمؿاسم أٟما: همْمب ذم وىمٚمت ًمقضمٝمل اًمدُماء ارشمٗمٕمت

 ،سمتتسحب ضماي طمرضشمؽ نإ ذٟمبل ُمش ،همػمي احلدي٘مة ذم طمد ومٞمشاُم

 .ٟماس أضمدع ُمٍم وسمٜمات ُمٍم وًمٕمٚمٛمؽ ،سمقضمقدك تشٞمطمس ُما أٟما

 يّمبح اأطمٞماٟمً  ،همريب اًمِماب هذا ،وذهبت سمٖمْمب ًمف وٟمٔمرت

 أظمرض ،اًمبنمة مخري ،يماًمسؿ وؾمٞمؿ أٟمف األيمٞمد ًمٙمـ ،اىماؾمٞمً  اوأطمٞماٟمً  اًمٓمٞمٗمً 

 ويـظمرضا قمٞمٜماه شمّمبح ظمرضاأل سماًمٚمقن اىمٛمّمٞمً  ييرشمد قمٜمدُما ،لماًمٕمٞمٜم

 اهلل ُمٞمزه ،اًمسامء سمٚمقنقمٞمٜماه  شمتٚمقن زرقاأل سماًمٚمقن فييرشمد وعما تلم،داومئ

 ُمباًمغ همػم قمْمالت ُمع ُمتٜماؾمؼ ضمسده ة،ضمذاسم سمتساُمةاو ةُمذهٚم سمٛمالُمح

 ؾمبحان ،سمٕمٜماية ُمرؾمقُمة ًمقطمة ُمـ ظمرج يم٠مٟمف ٟماقمؿ أؾمقد ؿمٕمره ،ومٞمٝما

 !اخلاًمؼ

 قمـ سمٍمه يٖمض ٟمفإ طمتك ،اجلٛمٞمع ُمع وُمتقاضع ظمٚمقق أٟمف األصٕمب

 هذا يمؾ ،ُماماإل اؾمٜم   أيمؼمهؿ وجيٕمؾ ،اعمقفمٗملم ُمع ومروضف يّمكم ،اًمٜمساء

 قمغم ُمالطمٔمة وضمدت احلادصمة شمٚمؽ ُمـ يقُملم سمٕمد ؟يب ؿم٠مٟمف ُما ًمٙمـ ،ضمٞمد

 سمٕمد وضمدشمف (ُمٕمؽ أؾمٚمقيب قمغم وُمتحسػ ؾمػآ أٟما) هبا ُمٙمتقب ُمٙمتبل

 طماضمبٞمف ويْمؿ ؿمٗمتٞمف قمغم يْمٖمط حمرج وهق دظمؾ ،ُمٙمتبل أُمام ىمٚمٞمؾ

 ؟دي ُمتحسػ فيإ هق: ًمف ىمٚمت

 .ٟمدُمان سماعمٍمي ،ٟمادم: وىمال سمتسؿا
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 .واهلل طمٚمقة ٟمدُمان ُما ؟اًمتٕم٘مٞمد ًمٞمف -

 .ـمالل أؾمتاذ يا ظمػم طمّمؾ: وم٘مٚمت ضحؽ

 .ؾمت٠مٟمستا احللم -

 !ريب يا -

 .ارحتت ،شمبسٓمتا يٕمٜمل -

 .ممٛمٛمٛمؿإ -

 ؟ممٛمؿإ يٕمٜمل شإي -

 ك.ُمٕمٜم هلاش ُما دي ال -

 ك.سم٘م أٟما ممٛمؿإ ـمٞمب -

 اًمتل ضمقري اخلارج ُمـ راىمبٝمامشم تيماٟم ،يبتسؿ وهق وهمادر ىماهلا

 رأشمف ُما يقمذم  ،اًمٗمتاة سمتٚمؽ هيتؿ ـمالل سم٠من طمدصمتٝما قمٜمدُما ٟمٗمسٝما يمذسمت

 ًمٚمٛمرة شمراها ةٟمٔمر قمٞمٜمف وذم ؿمارد وهق ىمبٝمااير ُمٙمتبٝما ُمـ سماًم٘مرب ي٘مػ

 ،هلا يٜمٔمرها أن متٜمت ـماعما لاًمت اًمٜمٔمرة شمٚمؽ ،طمدأل يٜمٔمرهاوهق  ومماأل

 أيـ ُمـ ،اًمٜمٝماية ذم سمف ؾمتٗمقز أهنا اعماضٞمة اًمسٜمقات يمؾ أُمؾ قمغم يماٟمت
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 وال اًمِمٙمؾ هبذا اًمرزيـ اًمٕماىمؾ ـمالل ضمٕمٚمت اًمتل اًمٗمتاة هذه فمٝمرت

 !!هذه أؾمٞمؾ ـُمَ  ُمٜمٝما، تتخٚمصًم ـمري٘مة دمد أن سمد ال ؟اعمقفمٗملمسم يبازم

 

 اإلمهال ُمـ يمتٗمٞمتا ،اجلٗماء ُمـ يمتٗمٞمتا ،اًمبٕمد ُمـ يمتٗمٞمتا أٟما سمٞمٜمام

 !ُمٜمل كيمتٗما ىمد يمان طمسام أن أقمرف أيمـ مل ،اًمٖمرسمة ُمـ يمتٗمٞمتاو

 

  



 

    65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرابع الفصل
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 األسمٓمـال يتـزوج سمختاُمٝمـا ؿمـــرىمٞمة رواية ًمٞمس احلب
 

 حمـاُل  اًمقصـقل أن وؿمٕمقرٟما ؾمٗمٞمٜمة دون اإلسمحار ًمٙمٜمف  
 

 قباني نزار
 

 شم٘مقل اهلاشمػ قمؼم الرا صقت ؾمٛمٕمت قمٜمدُما ضٕمٗمت

- I miss you, I want to see you 
 تْمريم سمٕمٞمد ُمـ ةشمٞمآ رأشمٜمل ُما وأول ،اًمٕمٓمٚمة ذم هلؿ أذهب أن ىمررت

 ،يٙمـ مل اؿمٞمئً  يم٠من شمٕماُمٚمٜما ،وقمٛمر أٟما ٟمتحدث مل ،سمِمقق وضٛمتٜمل ٟمحقي

 أُماُمٜما شمٚمٕمب والرا سمٛمٗمردٟما سم٘مٞمٜما طمتك اًمقىمت يمؾ الرا ُمع ًمٕمبٜما ٟمٜماإ طمتك

 .ٕمتضُم  أٟما: ىمٚمت

 ُمـ هااأيمٚمٜم اًمكم واًمبٞمتزا ،اًمرطمٞمؿ اًمرمحـ اهلل سمسؿ: اُمازطًم  قمٛمر ىمال

 ؟وملم راطمت دي ةؿمقي

 ؟وٟمٚمٕمب سمٜمجري ُمش ،هْمٛمتٝما -

 وزٟمؽ ،وملم سمتقديف دا يمؾاأل قمارف ُمش أٟما ،أسمٞمض هنار يا -

prefect اهلل ؿماء ُما! 

 !ف؟يإ وال هتحسدين -
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 اًمٕمجٞمبة اًمسٚمسة وال ،يمؾاأل قمغم سمت٘مقًمٞمٝما شمٕمقيذة ةُمٚماقم ؿمٙمٚمؽ -

 ؟!صح ومٞمٝما اًمسحر ،اًمسبب هل دي

 صدُمٜمل ًمٙمٜمف ،يتحدث وهق ـمري٘متف ُمـ اًمْمحؽ ُمـ ٟمٗمز أمتاًمؽ مل

 !؟ًمٞمف ُمٜمل سمتتٝمريب اٟمِت : ىمال عما ضحٙمل وىمٓمع

 .سمس ُمِمٖمقًمة يمٜمت ؟ًمٞمف أهترب: وىمٚمت صٕمقسمة ذم ري٘مل سمتٚمٕمتا

 أؾمٚمقيب ُمـ ي٘مِت اضا اٟمِت  ،ؾماذضمة طمجج سمالش !ؿمٝمر ُمِمٖمقًمة -

 .ُمرة ظمرآ ُمٕماكِ 

 ُمش ،دي سمٕمض ُمع ًمقضمقدٟما ُمرشماطمة ُمش أٟما قمٛمر يا سمٍماطمة -

 .شماُمر زي ُمش أٟما ،قماداشمٜما

 ؟ٟماطمٞمتل ُمـ سمٛمِماقمر حتز سمدأِت  اٟمِت  أروى -

 .ًمّمداىمتٜما ُمرشماطمة ُمش أٟما األُمر ذم ُما يمؾ ،اـمبٕمً  ال !سمتٝمزر ٟمتا -

 ديظُم  ـمٞمب: ارسيٕمً  وىمال شمقشمر ذم سم٠مصاسمٕمف ضمبٝمتف وومرك ىمٚمٞماًل  صٛمت

 .سمحبؽ أٟما ،ومٕماًل  طمٞمشاشمرشم ُما خيٚمٞمِؽ  ؾمبب

 ينإو همٚمط دا نإ وقمارف سمحبؽ: وم٠ميمٛمؾ سمٙمٚمٛمة أٟمٓمؼ ومل دمٛمدت

 .قمٜمل همّمب سمس ةُمتجقز ٟمؽإو ؾماومؾ

 اًمكم اًمٜمٕمٛمة ُم٘مدر ُمش ،طمٞمقان دا شماُمر: وم٘مال ًمٚمحٔمات اًمّمٛمت ؾماد

 ف.إيدي ذم
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 ؾمٛمحٚمٙمشا ُما أٟما ،أطمؽمُمؽ أسمٓمؾ ختٚمٞمٜمٞمش ُما قمٛمر: سمحزم ىمٚمت

 الرا زم شمبٕمت شم٘مدر ًمق، طماضمة ُمٜمؽ ؾمٛمٕمتشا ُم يم٠مين ،شماُمر قمـ ايمد شمتٙمٚمؿ

 .ًمٞمؽ ةممتٜم يمقناه أؿمقومٝما ةومؽم يمؾ

: وىمال سمثبات زم ٟمٔمر صمؿ قمّمبٞمة ةسمحريم سم٠مصاسمٕمف قمٞمٜمف ذم يٗمرك فمؾ

 أرضمع عما ،ؿمٝمر يمام ًمٜمدن ظمارج ؿمٖمؾ ُمساومر أٟما ،ىمدراه ُمش ؾمػآ

 .الرا ًمؽ أسمٕمت كسم٘ماه

 اًمبائسة طمٞمايت ذم سم٘مٞمت ًمق متٜمٞمت ،زم ؾمٞمحدث هذا أن أشمقىمع أيمـ مل

 .ايقُمً  والرا قمٛمر أىماسمؾ ومل

 ؾمت٘مباًمفا ذم ـمالل يمان ،اًمسٕمقدية اًمٕمرسمٞمة اعمٛمٚمٙمة إمم قمٛمر ذهب

 .سماعمٓمار

 ة.ضمد ٟمقرت سماًمٖمازم هال -

 .سم٠مهٚمٝما ُمٜمقرة -

 ؟سمذرشمؽ وطمال طماًمؽ يمٞمػ -

 ؟دي سمذرشمؽ فيإ ،الرا وال قمؿ يا سمٜمتؽ شم٘مقل ُما -

 .اًمٙمالم قمغم سمتٕمٚمؼ ٟمؽإ يأدر ينأل أؾمتٗمذك أسمٖمل -

 .اًمبٜمات جمٜمـ يا ـمالل يا ُمار -

 !شمباًمغ ال -
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 .شمٜمحتش وُما ؿماومتؽ سمٜمت أي فومٞم سمزُمتؽ ـمب ف،يإ أسماًمغ -

 ًمكما أُما ،سمٍمهؿ ويٖمْمقن طماهلؿ حيؽمُمقن ًمكما اًمبٜمات يمتػم ةأيق -

 اهلل صغم اًمرؾمقل ،ويمدا يمدا فومٞم اًمِمباب ُمثؾ، طمٞماء قمديٛمـ قمٜمٝمؿ شمتٙمٚمؿ

 ءر ذم اًمٗمحش يمان وُما ف،زاٟم الإ ءر ذم احلٞماء يمان ُما) ىمال وؾمٚمؿ قمٚمٞمف

 (ؿماٟمف الإ

 .ضمبٝمتل ىمّمٗمت ،واًمسالم اًمّمالة أومْمؾ قمٚمٞمف -

 ُمست٠مٟمس واهلل أٟما ،ُمٕمٚمؿ اجلبٝمات ىمّمػ ذم قمٚمٞمؽ يٜمخاف ُما ٟمتا -

 .ؿمٗمتؽ ينإ

 .ؿمٝمقر 6 هٜما ىماقمد ينإ شمٕمرف عما أيمؽم وهتست٠مٟمس ال -

 .وٟماؾمف احللم صدق -

 ؟فيإ اًمٕمٞمال أظمبار -

 ة.ٚمٕمـم سمٞمجٝمزوا هٜما ٟمؽإ سمٞمدروا ًمق ،ـمٞمبلم -

 قمغم وهلان أٟما ،يمدا حمؽمم ظمروف ًمٜما وضمٝمز ،ٟمٓمٚمع ظمٚمٞمٜما طمٚمق -

 .اًمٙمبسة

 .أسمنم ًمٖمازما يا ومديتؽ -

 .واد يا قمسؾ واًمٜمٕمٛمة -

 !ذمَّ  شمتٖمزل ىماقمد احللم أٟمت ؾماًمٗمتؽ شإي !وضمع -
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 .صح شمٗمٝمٛمٜمل كوقما ال -

 .سمٚمٞمسؽإ يٚمٕمـ اهلل: اضاطمٙمً  ىمال

 .هاهبرك ومققا عما أٟمام حمتاج أٟما قمؿ يا -

 ؟اًمٗمٞمال سمٜمروح -

 .ؾمتارز 5 ومٜمدق زمَّ  ةطماضمز اًمنميمة ،اًمٗمٜمدق ع أـمٚمع ال -

 .ؾمتارز 5 ةظمدُم ًمؽ ؾمقياسم ،هؿ شمِمٞمؾ ال -

 ىمْمقا ،اًمّمحراء إمم أصدىمائٝمام ُمع ظمرضما وـمالل قمٛمر يقُملم سمٕمد

 ؾمؽمضمٕمقااو ،اًمرُمال ريمقب ةرياض وُمارؾمقا سماًمِمقاء وىماُمقا هٜماك اًمٞمقم

 .اًمدراؾمة ذيمريات

 .قمٞمال يا جلٛمٕمتٜما ؿمت٘مٜماا: اًمِمباب أطمد ىمال

 ؟ـمالل يا سماًمنميمة األُمقر يمٞمػ

 ة.ـمٞمب األُمقر -

ـ ُم أٟمت وشمرشماح اًمنميمة يدير أطمد شمقفمػ ُما ًمٞمش أدري ُما أٟما -

 .دارةاإل

 ؟!سمامزم هيتؿ أطمد أضمٞمب عما يأؾمق شإي وأٟما -

 .اًمرسىمة يٕمٚمؿ اًمسايب اعمال: قمٛمر ىمال
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 ـمالل يا دول اًمٕمٞمال ُمـ هيٛمؽ وال ،قمٛمر يا صدىمت: ظمرآ ىمال

 وال ؿمٖمؾ ذم ُما ويساومرون ويٓم٘مٓم٘مقن يٓمٚمٕمقن يبقن سمس هادوال

 .سماًمِمٖمؾ هلؿ ُما اعمٛمٚمٙمة ؿمباب ي٘مقًمقن سمسببٝمؿ ،وًمٞمة١مُمس

 ،جمتٝمديـ وؿمباب يمسقًملم ؿمباب ومٞمٝما سمٚمد يمؾ ،ومٝمد يا ال: قمٛمر ىمال

 .وـمالل أٟمت ُمٜمٝمؿ ،وـمٛمقح وُمث٘مػ واقمل يمتػم ؿمباب فومٞم هٜما سماًمٕمٙمس

 .اجلٛمٞمع أطمقال يّمٚمح اهلل: ـمالل ىمال

 أُمام ةاًمسٞمار ـمالل وأوىمػ وـمالل قمٛمر ذهب اجلٚمسة ٟمتٝماءا سمٕمد

 :ـمالل ىمال ،اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد اهادئً  اجلق يمان ،اًمبحر

 ؟ؾماًمٗمتؽ شإي -

 ؟فيإ ةؾماًمٗم -

 أٟمت ،زيـ أقمرومؽ أٟما ،قمٛمر يا طمٙمايتؽ فيإ سمٚمٝمجتؽ ًمؽ هاىمقهلا -

 .سمٓمبٞمٕمل ُمق

 .هتٗمٝمٛمٜمل ُمش اٟمت سمس أشمٙمٚمؿ ٟمٗمز أٟما -

 .أومٝمٛمؽ كوقمس ًمٕمؾ ضمرب أٟمت -

 .واطمدة طمباسم أٟما -

 !؟اعمِمٙمٚمة وش -

 .ُمتجقزة هناإ اعمِمٙمٚمة -
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 !إيش: ةصدُم ذم ىمال

 تٝماشٞمطمس ُما طماضمات هااُمٕم طمسٞمت ،اضمد   طمبتٝما الرا ،ضماريت له -

 فومٞم ،سمٕمض سمٜمٗمٝمؿ ،ىمٚمبل ُمـ ضحؽاسم هااُمٕم تٜميم طمتك ،طمد ُمع يمدا ىمبؾ

 .رهٞمبة ايمد يمٞمٛمٞما اٜمَ سمٞمٜم  

 .االظمتالط قمٞمب هاد: ؾمتٞماءاسم ىمال

 .قمٜمل همّمب ،ومٞمٝما أومٙمر أسمٓمؾ ىمادر ُمش -

 ؟ٟماطمٞمتٝما ُمـ رء فومٞم هل -

 .اطمؽمام سمٙمؾ يمّمديؼ ُمٚمٜملاسمتٕم يماٟمت هل -

 .خلراسمٞمطا وها صديؼ زمل شم٘مق ال واًمديؽ يرطمؿ اهلل -

 .هلا قمؽمومتا أٟما -

 !!ؾمقيت شإي أٟمت -

 ُمش ىماًمت ،أصاًل  ةومؽم ُمـ شم٘ماسمٚمٜمل سمٓمٚمت ويماٟمت صدشمٜمل هل -

 .دي ًمٚمّمداىمة ُمرشماطمة

 .يقوم٘مٝما اهلل حمؽمُمة -

 .سمتٜمساها اهلل ؿماء نإ ،ًمٜمدن قمـ سمٕمدت ٟمؽإ زيـ

 .أٟمساها ىمادر ُمش -
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 ويريح طماًمؽ هيدي اهلل قمٛمرة ُمٙمة ٟمٓمٚمع ظمٚمٞمٜما ،شمٜمساها الزم -

 .ىمٚمبؽ

 .طمارض -

 .لماحل ُمـ ؾمػمهتا دمٞمب حار ُما -

 .طماولاه -

 .هتٜمٗمذ أٟمت ،هتحاول ُما ال -

*  *  * 

 ؟ُمٕماك هٜمروح: وىمٚمت شمٗماضم٠مت ،ُمٍم إمم ؾمٞمذهب أٟمف طمسام أظمؼمين

 .داقمل ومٞمش ُما ال -

 ظمٓمٞمب أهؾ ُمع وٟمتٗمؼ ُماُما قمغم أـمٛمـ سماًمٙمتػم ةشمالشم أؾمبققملم دول -

 ُمـ ،زمَّ  ةوماضٞم تٞمشٞمسم٘م ُما ظمالص اٟمِت  وسمٕمديـ اويمد اجلٝماز قمغم كُمٜم

 .ظماًمص ٜملؾمٞماٟم ٟمتاو تاضم أؾمٞمؾ ُما ؾماقمة

 ُمش أٟمت شمٙمقن عما ُمٕماها ظمرجاسم أٟما ،ىمٚمبل اضمقَّ  أٟمت ؟أىمدر أٟما -

 .ُمقضمقد

 زم ىماًمت ُماُمتؽ اًمكم طمبتٝمااوص كُمٜم ظمٓمٞمب ةىمريب يد ُمروة سمتِمقف

 ؟لدمقزشمٜما ٟمتا سمس ًمؽ دمقزها ةقمايز يماٟمت هناإ يمتػم
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 اًمكم ةاعمر ُمٍم ذم يمٜمت اعم ٗمتٝماشؿُم  ُما وىمال سمتسؿاو طمسام شمقشمر

 .ي٘مؽاشمْم سمتحب ُماُما قمارومة ٟمِت او ،ىمديٛمة طماضمة يد وسمٕمديـ ،وماشمت

 ؟ًمٞمف قمٞمٜمات كسم٘م أيمٚمؽ طمٙماية فيإ صحٞمح

- diet. 
 .سماًمتقومٞمؼ -

 ومتاة ٟمٔمرة ًمٗمت ضماًمس هق سمٞمٜمام ،اًمِماؿمة سمرج ذم ُم٘ماسمٚمة ًمديف قمٛمر يمان

 ذم سمٕمٞمٜمف دار صمؿ هلا ٟمٔمر ،ًمف ُم٘ماسمٚمة ـماوًمة قمغم يمتاب ةىمراء ذم ُمٜمٝمٛمٙمة

 ٟمٗمس هناإ ،اًم٘مالدة ًمتٚمؽ ،أظمرى ُمرة هلا ةرسيٕم ةسمٜمٔمر قماد وًمٙمٜمف اعمٙمان

 ى.رأ مما ًمٞمت٠ميمد اًمٗمتاة ُمـ ىمؽمبا شمٗمٙمػم أي سمدون !٠مروىسم اخلاصة

 ؟طماضمة فومٞم: ةُمستٗمٝمٛم أؾمٞمؾ وم٘ماًمت

 ،سمتاقمؽ اًمٙمتاب ٟمٔمري ًمٗمت: ىمال صمؿ ىمٚمٞماًل  ومٙمر ،ي٘مقل ُماذا يٕمرف ال

 ؟ُمٜمؽ أؾمتٕمػمه ممٙمـ شمسٛمحل ًمق ،يمتػم قمٚمٞمف دورت أٟما

 ؟كُمتإ ختٚمّمف شم٘مدر طمرضشمؽ: وىماًمت ىمٚمٞماًل  ومٙمرت

 .يقُملم -

 .دا واًمقىمت اعمٙمان ٟمٗمس ذم هٜما هتالىمٞمٜمل يقُملم وسمٕمد ،شمٗمْمؾا متام -

 .اضمد   ُمتِمٙمر -
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 هآر عما ،اًمٙمتاب ي٘مرأ قمٛمر ضمٚمس اعمساء وذم ٟمٍمومتاو اًمٙمتاب أقمٓمتف

 !؟شم٘مرأ وأٟمت كُمت ُمـ: اُمتٕمجبً  ىمال ـمالل

 ...أٟما سمتاقمل ُمش اًمٙمتاب احل٘مٞم٘مة -

 يريد ال ،ةحلٔم ظمرآ ذم ُمتٜمعا وًمٙمٜمف اًمٙمتاب ؾمتٕمارا عماذا خيؼمه أن يماد

 .وشمقسمٞمخف ـمالل ًمٜمّمائح يستٛمع أن

 .ُمٜمٝما ظمدشمفأو سمت٘مراه سمٜمت ُمع ٘مٞمتفًم يماومٞمف ذم ىماقمد يمٜمت -

 !؟ًمٞمش -

 .حمؽمُمة وؿمٙمٚمٝما مجٞمٚمة سمٜمت ،أيمٚمٛمٝما ةطمج يٕمٜمل -

 .ُمتزوضمة شمٙمقن ُما اعمٝمؿ -

 .دسمٚمة ةالسمس ُمش قمت٘مدشا ُما ال -

 .سمباًمؽكم اًم كسمتٜمس ٟمؽإ رحتتا ايمد أٟما زيـ -

 ُمع يمقناسم قمام يمؾ أٟما ،اًمقـمٜمل ًمٚمٞمقم سماًمنميمة اطمتٗمال قمٜمدٟما اعمٝمؿ

 .طماًمؽ ضمٝمز ،اعمقفمٗملم

- ok. 
*  *  * 
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 ..الشركة حفلة في
 ذُمٜم هايرَ  مل هق ،أؾمٞمؾ أيـ ـمالل سمال يِمٖمؾ ُما يمؾ ويمان اُمٕمً  ذهبا

 وضمدها اًم٘ماقمة ذم سمٕمٞمٜمف دار ُما سمٕمد ،قمٛمر ُمع ٟمِمٖماًمفا سمسبب أيام ةقمد

 .سمٛمٗمردهـ وقمد ُمع ضماًمسة

 ـمالل ـمالل: ُمتسائاًل  سمتساُمتفا قمٛمر ىمٓمع ،راديإ ال سمِمٙمؾ سمتسؿا

 ؟إيف ذم رسطمان أٟمت

 !؟دا فيإ: ذهقل ذم وىمال ـمالل ًمف يٜمٔمر ُما إمم قمٛمر ومٜمٔمر

 ؟فومٞم إيش -

 .اًمٙمتاب صاطمبة اجلٛمٞمٚمة اًمٗمٞمٚمسقومة -

 !؟ويـ؟يمٞمػ -

 .يمحكم قمباية والسمسة هٜماك ًمكما اًمبٜمت -

 ُمٜمٕمف ،قمٛمر ذهب ،أؾمٞمؾ إمم أؿمار قمٜمدُما ـمالل ىمٚمب ٟم٘مبضا هٜما

 ؟سمؽموح ويـ: ىمائاًل  ـمالل

 .قمٚمٞمٝما أشمٕمرف روحاه -

 ذاهبة أهنا وقمد ختؼم أؾمٞمؾ يماٟمت ،ـمالل شمبٕمف اًمٗمقر وقمغم قمٛمر ذهب

 وداع طمٗمٚمة إمم وقمد ومدقمتٝما ،اًمقـمٜمل اًمٞمقم ةضمازإ ذم أظمٞمٝما ُمع أهبا إمم

 .هٜماك ُمٜمزهلا ذم شم٘مٞمٛمٝما اًمتل اًمٕمزوسمٞمة
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 ُمٕمل ظمدكاسم أهبا ُمٓمار قمغم ؾماومراسم أٟما ،هؿ شمِمٞمكم ال: وقمد ىماًمت

 .احلٗمٚمة سمٕمد أهبا ًملم يقصٚمؽ واًمسايؼ ًمٚمٜمامص

 .سماًمٚمٞمؾ ينياظمد جلٞمي وأظمقيا ُمٕماكِ  روحاه ال -

 .قمٚمٞمٙمؿ ؾمالم: قمٛمر ىماـمٕمٝمؿ

 !أٟمت: شمٕمجب ذم أؾمٞمؾ ىماًمت

 .قمٛمر ة،أيق -

 .صدي٘مل قمٛمر اهلل طمٞمايمؿ: ـمالل ىماـمٕمٝمؿ

 !ومٕماًل  -

 اًمٞمقم ةضمازإ سمٕمد رضمٕمفاه شم٘مٚم٘مٞمش ُما واًمٙمتاب: اُمازطًم  قمٛمر ىمال

 .لاًمقـمٜم

 ؟ىمريتف -

 ....يا هايؾ أيمٞمد -

 .أؾمٞمؾ: ةىمائٚم سمتسٛمتا

 .قمٛمر يا يال: وي٘مقل ذراقمف ُمـ جيرقمٛمر وهق سمٖمْمب ـمالل هلا ٔمرٟم

 ايمد يمقيس: محاس ذم قمٛمر ىمال أظمرى ـماوًمة قمغم وضمٚمسا أظمذه

 .أيمٚمٛمٝما قمرفاه
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 سمٕمدا األومْمؾ ،اًمبٜمات سماىمل همػم أؾمٞمؾ ،قمٛمر: ٟمٗمٕمالاسم ـمالل ىمال

 .قمٜمٝما

 ؟سمٞمٝما ُمٕمجب أٟمت !ًمٞمف ُمٜمٗمٕمؾ هداا ـمٞمب -

 سمٜمت أي يٕمجبٜمل ُما شمٕمرف ،أٟمت ومٞمؽ شإي: وىمال ـمالل ضحؽ

 .ُمٍمية دي ويمامن

 قمِمان هل ،ُمٕم٘مد قمٛمرك ـمقل هتٗمْمؾ !ومايدة ُماومٞمش ،اًمٜمٞمٚمة دي يا -

 .وطمِملم اعمٍميات يمؾ كيب٘م ةُمٍمي يماٟمت

 .عمقضقعا ها شمٗمتح ال قمٛمر: ًمف احمذرً  ـمالل ىمال

 هتٗمْمؾ ُمٕم٘مقل ُمش ،ٟمٗمز ًمديمتقر شمروح الزم وسمجد ،ومتحفاه ال -

 .اًمبٜمات ذم سمتث٘مش ُما قمِمان ًمقطمدك قمايش قمٛمرك ـمقل

 .لهمٚمٓمت أيمرر راح ُما ،وومِمٚمت سماًمزواج طمٔمل ضمرسمت أٟما -

 ةـمٛمٕماٟم يماٟمت هل ،ضمقاز دا زُمان طمّمؾ اًمكم اهلبؾ سمتسٛمل ٟمتا -

 ،دمقزهتااوم طمرام طماضمة شمٕمٛمؾ تشٞمطمب ُما ،ومٞمٝما ٟمٗمسؽ يمان ٟمتاو ،ومٞمؽ

 ..و ةؾمٜم يمٛمٚمش ُما يمٚمف اعمقضقع

 .واًمديؽ يرطمؿ اهلل اعمقضقع ؾمٙمر ظمالص -

*  *  * 
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 ..طلال
 طمبف ؾمٞمٙمتؿ أن يزقمؿ يمان ُمـ

 

 يمذوب ومٝمق ومٞمف يِمؽ طمتك  

 سم٘مٝمره ًمٚمٗم١ماد أهمٚمب احلب 

 

 ٟمّمٞمب ومٞمف ًمٚمسؽم يرى أن ُمـ  

 ُمتسؽًما قماؿمً٘ما ألسمٖمض إين  

 

 وىمٚمقب أقملم شمتٝمٛمف مل  

 كحيٞم سمـا أمحد 

 

 ًم٘مد ،أشمذيمرها أن أطمب ال ،اعمقضقع هذا قمٛمر يٗمتح قمٜمدُما أيمره

 يمؿ ،صٖمري ذم قماٟمٞمت يمؿ اهلل يٕمٚمؿ ،احلٞماة ىمٞمد قمغم وهل يتٞماًم  شمريمتٜمل

 زم شمروي وهل احلٜمقن صقهتا قمغم أٟمام يمٜمت ،ورائحتٝما طمْمٜمٝما ومت٘مدتا

 ،ُمٍم أُمل ُمقـمـ ذم يمٜما ،ذايمريت قمـ يٖمٞمب ال ،اًمٞمقم ذًمؽ طمٙماية

 سمتساُمتٝمااسم أظمؼمشمٜمل ،هٜماك إمم ومٞمٝما أذهب اًمتل األظمػمة اعمرة هذه ويماٟمت

 وشمريمتٜمل رأد ذم سمحٜمان ىمبٚمتٜمل ،شمت٠مظمر وًمـ ًمّمدي٘متٝما ذاهبة أهنا اًمرىمٞم٘مة

 ذهقل ذم أيب أؾم٠مل يمٜمت ،شمٕمد مل وًمٙمٜمٝما ايمثػمً  ٟمتٔمرهتاا ،وذهبت اعمرسمٞمة ُمع

 ؾم١مازم ةيمثر ُمـو ،همريبة طماًمتف أيب يمان ؟هل أيـ ،سمدوهنا ٟمساومر يمٞمػ

 ال هل ،ظمرآ رضمؾ أضمؾ ُمـ شمريمتٜما ،ظمائٜمة أُمؽ: سم٘مسقة وىمال قمكمَّ  همْمب

 مل اصٖمػمً  زًمت ُما يمٜمت ًمساين شمٕم٘مد ،سمٚمدها ذم اًمب٘ماء شمريد ،اآلن سمٕمد شمريدٟما
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 ،األـمباء قمغم أيب قمرضٜمل ،اًمٙمالم عأؾمتٓمِ  مل اوىمتُ  سم٘مٞمت ،سمٕمد ةاخلاُمس أشمؿ

 ومل اًمّمٛمت أومْمؾ يمٜمت أحتدث أن ؾمتٓمٕمتا عما طمتك ،ٟمٗمز ؾمبب ىماًمقا

 يمان ياًمذ يقؾمػ ُمـ لؾمٛما همػم أيب نإ طمتك ،أظمرى ُمرة قمٜمٝما أؾم٠مل

 وىمررت ،يب ءر يأ هلا كيب٘م ال طمتك ـمالل إمم ،لألُم يضمد ؾمؿا ُمثؾ

 ،قمكمَّ  شمِمٗمؼ مل ،شمريمتٜمل ومٞمٝمـ ةواطمد وأهؿ أصمؼ يمٞمػ أة،ُمرا أي ذم أصمؼ الأ

 ٟمجٚمٞمزيةإ ومتاة قمغم شمٕمرومت اجلاُمٕمة ذم دراؾمتل أصمٜماء ،ايقُمً  قمٜمل شمس٠مل ومل

 وًمٙمٜمٝما سمٍمي وأهمض أسمتٕمد أن طماوًمت ،ُمٜمل وشمت٘مرب يب هتتؿ يماٟمت

 .ومٞمٝما أومٙمر وسمدأت أؿمتٝمٞمٝما ضمٕمٚمتٜمل ًمدرضمة أيمثر ىمؽمسمتا

 ُمـ ًمزواضمل أيب رومض ُمـ سماًمرهمؿ شمزوضمٜما ،حتبٜمل أهنا أفمـ يمٜمت

 ،اًمبٜمؽ ورصٞمد واًمِم٘مة اًمسٞمارة لُمٜم ؾمحب ،أيب ىماـمٕمٜمل ،أضمٜمبٞمة

 طمتك ةىمٚمٞمٚم أؿمٝمر الإ هل وُما ،اًمدراؾمة سمجقار أقمٛمؾ أن ترضٓمرا

 شمريمتٜمل ،سمدوهنا احلٞماة حتتٛمؾ ومل أيب أُمقال حتب يماٟمت أهنا أدريمت

 شمٕمقد أن طماوًمت قمٜمدُما اظمّمقًص  ،قمٚمٞمٝمـ وطم٘مدي يمرهل زاد ،ٟمٗمّمٚمٜمااو

 سمٕمدم اىمرارً  ختذتا يمٜمت ،حتبف يماٟمت ءر يمؾ زم أيب أقماد قمٜمدُما ،زم

 اًمسٜمقات لاـمق هذا ذم وٟمجحت ،ُمٜمل شم٘مؽمب أن كأٟمث ألي اًمسامح

 ذم الإ ،طمتك زمَّ إ شمٜمٔمر مل سمؾ ؛زم شم٘مؽمب مل هل ،أؾمٞمؾ ىماسمٚمت أن إمم ،اعماضٞمة
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 ىمٚمبل ،احلّمٞمٜمة ىمٚمٕمتل ىمتحٛمتا هذا ُمـ وسماًمرهمؿ ،احلدود أضٞمؼ

 !أٟما ُمـ أقمرف ال ضمٕمٚمتٜمل طمتك ،اعمٝمجقر

*  *  * 

 البهية أبها
 سمداية اهلدا ـمريؼ هٜما قمٚمٞمف يٓمٚم٘مقن ُما أو اًمٓمائػ ـمريؼ ؾمٚمٙمٜما

 امٝمٞمٟمٗمس طمقل تلمُمٚمتٗم طمارشملم قمـ قمبارة اًمٓمريؼ ،اًم٘مٛمة إمم اًمّمٕمقد

 وأٟمت طمقًمؽ اجلبال ة،ُمذهٚم اًمٓمبٞمٕمٞمة اعمٜمافمر ،اًمتٚمٞمٗمريؽ يٛمتد وومقىمٜما

 إمم وصٚمٜما ،اًمسحاب ُمـ أىمؽمب أين ؿمٕمرت صٕمدٟما يمٚمام ،سمداظمٚمٝما شمسػم

 ُمـ شمٕماين يمٜمت إذا أُما ،اعمٛمتع اًمسٗمر ُمـ ؾماقمات شمسع طمقازم سمٕمد أهبا

 ُمـ اًمٓمريؼ ألن ؛اضمق   اًمسٗمر هق األُمثؾ احلؾ اًمسٗمر أصمٜماء وهمثٞمان دوار

 وأظمذشمٜمل وقمد وصٚمت اًمتازم اًمٞمقم ذم .سماًمدوار يّمٞمبؽ ًمتٗمافاال ةيمثر

 .ألهبا اًمتاسمٕمة اعمحاومٔمات ىطمدإ اًمٜمامص إمم ُمٕمٝما

 ،اًمروقمة ذم هماية يمان اًمسحب سمداظمؾ اجلبال ُمٜمٔمر ،همائاًم  يمان اجلق

 اهلل ؾمبحان: ًمققمد ىمٚمت ،سمنمشمٜما وشمٚمٛمس ٟمتٜمٗمسٝما اًمسحب سمداظمؾ يمٜما

 !رائٕمة اعمٜمافمر

 .سماًمّمٞمػ هٜما سمٞمجقن اًمٜماس ،ةُمرَّ  هيبؾ اجلٜمقب -

 !؟اعمّمٞمػ هٜما يٕمٜمل -
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 ـمقل طمار اجلق هٜما ًمٙمـ ،وؿمٛمس سمحر اعمّمٞمػ نإ أدري ،أي -

 .هٜما ًمٚمؼمد هترب اًمٜماس ،اًمٕمام

 ؟صقر اظمدٟم ٟم٘مػ ممٙمـ -

 .هٜما ُمـ أمجؾ ُمرة ،اجلبال داظمؾ اًمِمٕمب ُمٜمتزه سمٜمٓمٚمع أسمنمي -

 يم٠مٟمف اجلبال طمدأ قمغم ُمٜمٗمرد ومخؿ ُمٜمزل إمم وقمد أؿمارت ـمري٘مٜما ذم

 .اًمٖمٞمقم وؾمط اًمسامء ذم ُمٕمٚمؼ

 قمغم سمٕمرومؽ احلٗمؾ ذم ـمالل األؾمتاذ أهؾ ت٘مطم اًمٗمٞمال هذي -

 .صدي٘متل أظمتف ضحك

 ُمٜمٝما وـمٚمبت اًمٗمرصة اٟمتٝمزت ،ضماهزة ـمٚمباهتا سم٠من ًمققمد شمّمالا ضماء

 .اًمّمقر أًمت٘مط وشمؽميمٜمل شمذهب أن

 ال ،اخلالب اإلهلل اجلامل هبذا أؾمتٛمتع أرضمقطمة قمغم وضمٚمست ذهبت

 يٗمٕمٚمٝما لاًمت احلريمة وشمٚمؽ سمتساُمتفاو سمٜمٔمراشمف سمازم قمغم اآلن ضماء عماذا أدري

 عما ،ضمبٝمتف قمغم ُمـ ويزيٚمف ،اًمٜماقمؿ ؿمٕمره ذم أصاسمٕمف يدظمؾ ،يتقشمر قمٜمدُما

 ومٝمق ًمألؾمػ وؾمٞمؿ اأيًْم  نواآل وؾمٞماًم  وىمتٝما يمان ،ـمقاًل  أيمثر ؿمٕمره يمان

 ةاعمٝمذسم سمٚمحٞمتف ،اآلن شمٗماصٞمٚمف سم٠مدق أومٙمر عماذا ،طمقالاأل يمؾ ذم ضمٞمد

 ؟اًمٓمالل أهيا ومٙمري شمِمٖمؾ عماذا ،سمتساُمتفاوسم فؾمسمٕمبق ،اًمٗمخؿ سمٕمٓمره

 .هٜما اًمٓمبٞمٕمٞمة سمجامل أؾمتٛمتع دقمٜمل ،سمتٕمدا
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 ُمـ سمٕمض أُماُمٝما فمٝمر ؾمٕمادة ذم أرضمقطمتٝما هتز أؾمٞمؾ سمٞمٜمام ٠مةومج

 ُمٕمتادون اجلٜمقب أهؾ ،ُمٜمتنمة هٜما ومٝمل ،اًم٘مرود ،اًمِم٘مٞمة احلٞمقاٟمات

 وىمٗمزت ومزقمت ،خمتٚمٗمة سم٠مطمجام ىمرود ةسمثالصم ةحماـم ٟمٗمسٝما وضمدت ،قمٚمٞمٝما

 سمّمقا ف؟يإ وال قمكمَّ  يمٚمٙمقا ٟمتقا ف،يإ: ظمقف ذم وىماًمت رضمقطمةاأل قمغم ُمـ

 سماهلل ؾمالم ذم شمريمقينا ،ه٠مذيٙمؿ ُمش أيمٞمد وأٟما شم٠مذوين ال طمٚمقيـ يا

 .قمٚمٞمٙمؿ

 يا ،يٚمح٘مٜمل طمد ٟماس يا: صقت سم٠مقمغم وم٘ماًمت احلٞمقاٟمات حترك صمؿ

 وضمبال ىمرود الإ ٝماشٞموم ُما دي اًمبٚمد هل ،ومايض اعمٜمتزه يمؾ ،اًمبٚمد أهؾ

 ظمٓمقاهتا إمم شمٜمتبف ومل ظمقف ذم اخلٚمػ إمم شمرضمع أؾمٞمؾ فمٚمت !!فيإ وال

 .ىماشمؾ ومراغ صمؿ ضمبؾ ؾمٗمح اًمٓمريؼ هناية أن وإمم
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  الخامس الفصل
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 ضمرس ورن سمٛمٗمردي اعمٜمزل ذم يمٜمت ،األظمػم ٜمائًم٘ما ٟمسٞمان عأؾمتٓمِ  مل

 ٟمفإ ىمال ،ُمقضمقد همػم شماُمر أن أظمؼمشمف ،ُمارك وضمدت ومتحت عما ،اًمباب

 دهِمة ذم شمراضمٕمت ة،اًمِم٘م دظمؾ وىماطمة وسمٙمؾ ،أضمكم ُمـ ضماء ٟمفإو يٕمرف

 دقمٞمٜما ةهمريب ةسمٜمٔمر وىمال ،يب اًمتٗمٙمػم قمـ يٙمػ مل ٟمفإ وىمال اًمباب وم٠مهمٚمؼ

 ُمٜمل ىمؽمباو صقومٞما ُمع يستٛمتع اآلن ومزوضمؽ ،قمزيزيت ٟمستٛمتع

 وطماول ،أيمثر شمثػمين هذه طماًمتؽ ىمال ،هٜما ُمـ همربا ًمف وىمٚمت ومؽماضمٕمت

 وأُمسٙمٜمل حل٘مٜمل ة،اًمِم٘م ًمباب ارسيٕمً  وذهبت ومّمٗمٕمتف ي٘مبٚمٜمل أن

 سمتاُمر شمّمٚمتاو ٟمٗمز قمغم وأهمٚم٘مت همرومتل إمم وهرسمت ودومٕمتف سظمت

 ىمؾأ ذم يمٞمػ أقمٚمؿ ال ،قمٛمر يا حل٘مٜملا ًمف وىمٚمت سمٕمٛمر شمّمٚمتا ،يرد ومٚمؿ

 يٜمتٔمرين ُمارك أضمد مل ةاًمٖمروم ُمـ ظمرضمت ،اًمباب ضمرس رن ةدىمٞم٘م ُمـ

 مل ُمٜمف ومٚمتأ أن طماوًمت ،ومٛمل ويمٛمؿ أُمسٙمٜمل ةاًمِم٘م سماب ومتحأل وذهبت

 اًمباب قمٛمر ومٙمرس اًمتحػ ىطمدإ يمرسٟما أىماوُمف يمٜمت سمٞمٜمام ًمٙمـ ،عأؾمتٓمِ 

 شمّمؾاو ،اًمققمل وم٘مد طمتك سماًمٚمٙمامت قمٚمٞمف هنالاو ُمارك يد ُمـ وظمٚمّمٜمل

 ةسماًمسٙمٞمٜم ؿمٕمرت قمٛمر طمتْمٜمٜملا ،ؾمٞمئة وطماًمتل أردمػ يمٜمت ،سماًمنمـمة

 .أسمٙمل وأظمذت ذراقمٞمف سملم ُمانواأل

 .ختاومٞمش ُما ُمٕماكِ  أٟما ،أروى يا هديا -

 .اًمبٙماء ذم ؾمتٛمريتاو أرد مل
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 .هتقصؾ واًمنمـمة دىمائؼ -

 اًمنمـمة وصٚمت ،وضمٝمل ألهمسؾ وذهبت ٟمٗمز أؾمتجٛمع أن طماوًمت

 عما ..بجيِ  مل ُمرات قمدة سمتاُمر شمّمٚمتاو ،ُمارك وأظمذوا ومادشمٜماإ وأظمذوا

 :قمٛمر ىمال ىمٚمٞماًل  حتسٜمت

 ؟دًمقىمتل فيإ قماُمٚمة -

 .أطمسـ -

 .أهٚمؽ وشمِمقذم أقمّماسمؽ شمرحيل إضمازة شمٜمززم طماوزم -

 ؟كُمتإ هتساومر ٟمتا ،طماولاه -

 ة.سمٙمر -

 .طماضمة يمؾ قمغم قمٛمر يا اؿمٙمرً  -

 .ٟمٗمسؽ ُمـ سماًمؽ ظمكم -

 .طمارض -

 الإ هذه طماًمتل ُمـ وسماًمرهمؿ ،ومٞمٝما أراه اًمتل ظمػمةاأل اعمرة هذه يماٟمت

 .زم شماُمر ظمٞماٟمة سمٕمٞمٜمل ىوأر صقومٞما عمٜمزل أذهب أن ىمررت ٟمٜملأ

*  *  * 

 اهلالك إمم شم٘مقدها اًمتل خلٓمقاهتا شمٜمتبف ومل اخلٚمػ إمم شمٕمقد أؾمٞمؾ فمٚمت

 أصبحا اًمٚمحٔمة شمٚمؽ ذم ،ذراقمٝما ُمـ سم٘مقة يسحبٝما ُمـ وضمدت ة٠موومج
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 وال ،طمقهلؿ ُمـ اأيًْم  دمٛمد اًمٕمامل أن وفمٜما دمٛمدا ٝمامسمٕمْم ُمـ لمىمريب

 متسؽ اًمتل ويده اعمت٘ماسمٚمة واًمٕمٞمقن اعمتسارقمة أٟمٗماؾمٝمام صقت الإ يقضمد

 هٜما؟ ضمٞمِت  يمٞمػ اٟمِت : هق ىمال اًمٗمقر قمغم سمتٕمدتا ًمٙمٜمٝما ،ذراقمٝما

 .وقمد...ُمع أٟما ..أ ـمالل...ؾمتاذ..أ: شمتٚمٕمثؿ وهل شمقشمر ذم ىماًمت

 !اخلٓمر حتبلم اٟمِت  -

 طمد ومٞمش وُما ًمٞمااطمق اًم٘مرود ٘مٞمتًم ة٠مومج طمّمؾ دا زايا قمارومة ُمش -

 .ظمٗمت يهمػم

 !أؾمٞمؾ يا اًمٕمٞمد ضمبِت  اًم٘مرود ُمـ شمستٖمٞمثل يمٜمِت : وىمال ـمالل ضحؽ

 !؟وملم ضمبتف -

 يمٞمػ اًم٘مرود ُمـ ختاذم: وىمال اًمْمحؽ ُمـ ٟمٗمسف يتامًمؽ أن عيستٓمِ  مل

 ك؟!أومٕم وأ ذئب ًمؽ ـمٚمع ًمق احلال

 ُمـ ظمافاسم ومخر سمال أٟما ،طمرضشمؽ ي٘مػ ىمٚمبل ممٙمـ يمان !هلقي يا -

 .ٟمساناإل الإ طمل يمائـ أي

 .ىمقية ٟمؽإ أفمـ يمٜمت أٟما: سماًمْمحؽ ُمستٛمر وهق

 .دا اًمٚمٓمٞمػ ةاًمزيٜم اًمسٛمؽ ُمـ ومشاسمخ ُما أٟما ُما ال -

 .ىمقية ةُمرَّ  اٟمِت  احللم -

 اًمٕمٞمد؟ ضمبِت  فيإ يٕمٜمل شىُمٚمت ُما سمرضف -
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 .اًمدٟمٞما ظمرسمِت  يٕمٜمل -

 : ىمال شمٔمٝمر ةاًمٖمامز وشمٚمؽ شمْمٞمؼ ةاًمبٜمٞم قمٞمٜمٝما ىرأ عما ..أؾمٞمؾ ضحٙمت

 .ي٘مقكِ اض يماٟمقا ُما ًمٚم٘مرود ةًمٓمري٘ما هبا ضحٙمِت  ًمق شمدري -

 .وقمد شمراؾمؾ وفمٚمت طمراجواإل سماخلجؾ ؿمٕمرت

 ..طمرضشمؽ شمٗمْمؾا :وىماًمت

 .ُمٕمؽ ٟمتٔمراسم -

 .داقمل ومٞمش ُما ال -

 .أٟما روحاسم ظمالص !ىمقية اهلل شمبارك ،قمٚمٞمِؽ  يٜمخاف ُما اٟمِت  -

 .واًمذئاب اًم٘مرود ُمـ ٟمتبٝملا سمس: وىمال اُمتباـمئً  هق ًمتٗمتاو

 .ـمالل أؾمتاذ: ارسيٕمً  ىماًمت

 ؟!ٟمٕمؿ -

 ؟شمٞمجل وقمد ُما حلد شمٗمْمؾ ممٙمـ -

 .قماد صمؿ هلا يٚمتٗمت أن ىمبؾ سمتسؿا

 ؟سماًمٜمامص رأيؽ شإي -

 !مجٞمٚمة ،سمارك اًمٚمٝمؿ -

 ؟وقمد ُمع ضمٞمِت  اٟمِت  -

 .سماًمٚمٞمؾ ياظمدين جلٞمهٞم وهق أهبا رسشمفأو أظمقيا ُمع ضمٞمت أٟما -
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 ؟سماًمسٞمارة أم ـمػمان ضمٞمتقا -

 .سماًمسٞمارة -

 احلديث وصؾ يمٞمػ أقمرف وال احلديث ذم االٟمتٔمار وىمت ىمْمٞمٜما

 لسماىم ُمثؾ ُمِمٙمالت ًمدهيؿ اءيصمراأل أن أظمؼمين ،اءيصمراأل ةوطمٞما ًمٚمثراء

 وىمال ،دائاًم  واًمٓماُمٕملم اعمٜماوم٘ملم ؿمخاصًمأل ضماذسمقن هنؿأ وأمهٝما اًمبنم

 ،وم٘مط سمف ـماُمٕمة يماٟمت إٟمجٚمٞمزية ةومتا ُمـ سماجلاُمٕمة يدرس وهق شمزوج ٟمفإ

 :اُمازطًم  ىمال صمؿ ،شمريمتف ءر سمال سم٘مك وعما

 .شماٟمٞمة ُمرة احلريمةا ه لُمٕم ييسق ي٘مدر ُما يأسمق شمدريـ -

 !؟ًمٞمف -

 ف.وأٟماومس اخلاصة لذيمت أومتح روحاسم ،سمٞمخرس اًمكم هق ٟمفأل -

 سمٕمد أؾماقمده قمجزت ،لًم٘مٚمب صديؼ أىمرب قمٛمر: وم٠ميمٛمؾ ضحٙمت

 سمٓمري٘متف ي٘مقل يمان ،ورومض لُمٕم يِمتٖمؾ قمٚمٞمف وقمرضت ،اًمتخرج

 .صداىمتٜما رضشم ممٙمـ وُمِمايمؾ ؿمٖمؾ همػم ُمـ لصاطمب يا ظمٚمٞمٜما: ةاعمْمحٙم

 .ًمبٕمض خيٚمٞمٙمؿ رسمٜما -

 لاًمت اًمٚمحٔمات شمٚمؽ شمٜمتفِ  ومل ،شم٠مِت  مل أهنا ومتٜمٞمت وقمد وصٚمت

 .ًمف سماالؾمتامع ومٞمٝما ؾمتٛمتٕمتا

 ة:ذاهب وأٟما زم وم٘مال
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 .طماًمؽ قمغم ٟمتبٝملا -

 .اهلل ؿماء نإ -

 ،طمدث ُما أؾمٞمؾ أظمؼمهتا ،أؾمٞمؾ ُمع ـمالل وضمقد ُمـ وقمد شمٕمجبت

 .سمٛمٗمردها شمريمٝما قمـ قمتذرتا

*  *  * 

 سمٕمد اًمباب ـمرىمت صمؿ سمتقشمر شمٜمٗمست ،صقومٞما ُمٜمزل إمم أروى وصٚمت

 .صقومٞما هلا ومتحت دىمائؼ

- Welcome arwy sorry I can’t guest reception now. 
 - Gat away I know he is here. 

 ُمٕمٔمؿ يرشمدي ال اًمٜمقم ةهمروم ذم ومقضمدشمف قمٜمف شمبحث أروى دظمٚمت

 !أروى: ةصدُم ذم وىمال اٟمتٗمض هاآر عما صمٞماسمف

*  *  * 

 .وقمد طمٗمٚمة سمؽموطمل: ىمال شمستٕمد يماٟمت ضحك إمم ـمالل ذهب

 ة.يقأ -

 .ًمٚمسايؼ داقمل ذم ُما ظمدكآ رضمعاوسم وصٚمؽاسم أٟما -
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 !؟ًمداللا ها شإي -

 ؟هٜما ٟمااو سمروطمؽ شمروطمل يمٞمػ ىمٚمبل سمٕمد يا -

*  *  * 

 السيارة في
 سماًمدوام زُمٞمٚمتٜما أؾمٞمؾ ُمٝمٜمدؾمة سمتِمقذم هٜماك ًمؽل أىمق ودي: ىمال

 .هلا سمؽمشماطمل أفمـ ة،ممتاز

 !سمٜمت متدح أؾمٛمٕمؽ ُمرة أول !؟يٕمٜمل يمٞمػ -

 .سماحلٗمؾ شمست٠مٟمز ٟمؽإ شم٠ميمداسم سمس ،ىمّمدت ُما ٟماأ -

 .زيـ أؾمت٠مٟمس يمٞمػ أقمرف أٟما ؛هؿ شمِمٞمؾ ال -

 ضحك يماٟمت احلٗمؾ ـمقل ،أؾمٞمؾ قمغم وقمد قمرومتٝما ضحل وصٚمت عما

 قمٙمر ؾمٞمؾأل اشمّمال ضماء طمتك سماًمقىمت ِمٕمراشم ومل نتحدصماشم وأؾمٞمؾ

 .ُمزاضمٝما

 ؿمٛمس ؿم٘مٞمؼ دمآ وأن ،ًمٚمٓمبٞمب وذهبا شمٕمبت ىٟمد أن أمحد أظمؼمها

 .ًمٞم٠مظمذها يت٠مي ؾمقف

 ف.رىمٛم ًمؽ سمٕمت أٟما اًمٚمقيمٞمِمـ دمآل سمٕمتلا -

 ٟمدى. قمغم ـمٛمٜمل متام -
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 .ىمائٚمة أؾمٞمؾ رىمؿ أظمذت ُما سمٕمد ًمتذهب ضحك ؾمت٠مذٟمتا ىمٚمٞمؾ سمٕمد

 .أؿمقومؽ أسمٖمل ةضمد أروح عما شمّمالا قمغم دايؿ سمٜمٙمقن -

 .اهلل ؿماء نإ أيمٞمد -

 :ارسيٕمً  لـمال ؾم٠مهلا اًمسٞمارة ضحك دظمٚمت ُما أول

 ؟أؾمٞمؾ ؿُمٗمِت  ؟صار شإي -

 ..سماًم٘مبقل رأؾمٝما هزت

 صار؟ شايو زيـ -

 .ٟمسقًمػ ىمٕمدٟما -

 .اًمسقاًمػ م ٟمقع أي -

 !أٟمت سمؽ شإي طمريؿ ؾمقاًمػ -

 .أقمرف أسمٖمل ُما ُمٕمؽ أشمٙمٚمؿ ينإ قمكم احلؼ -

 ؟ًمٞمش شمٕمرف شمبٖمل ُما -

 ُمتْماي٘مة يماٟمت أؾمٞمؾ

 !؟ومٞمٝما شإي -

 !؟ًمؽل أىمق ًمٞمش هتتؿ ُما أٟمت -

 ؟أؾمٞمؾ ومٞمٝما شإي ،ٜمليشمستٗمذ ال ضحك -
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 ؿماب ٟمتٔمارهااسم ويمان أؾمٞمؾ ظمرضمت ،شمتحدث نأ ضحك شمٚمحؼ مل

 .يراىمبٝمام فمؾ سمسٞمارشمف

 ؟أؾمٞمؾ يا زيؽإ: دمآ ىمال

 .ُمٕمايا شمٕمبؽاه ُمٕمٚمش هلل احلٛمد -

 .راطمة شمٕمبؽ -

 ؟ورا أريمب ممٙمـ سمس ةؾمٗمآ أٟما -

 ؟فًمٞم -

 .طمسـأ ايمد رشماحاه -

 .ُمقضقع ذم ُمٕماكِ  شمٙمٚمؿأ قمايز قمِمان ضمٜمبل شمريمبل ممٙمـ -

 .ورا وأٟما يمٚمٛمٜمل ةُمِمٙمٚم ومٞمشاُم -

 ُمـ وأُمسٙمٝما إًمٞمٝما دمآ ذهب ،اخلٚمٗمل اًمباب ًمتٗمتح أؾمٞمؾ ذهبت

 ُمش فيإ ذمَّ  أٟما ،يمتػم همرورك ؾمتحٛمٚمتا أٟما: ىمائاًل  ُمٜمف وىمرهبا ذراقمٝما

 ؟ضمبؽاقم

 .يديإ ؾمٞمب !دمآ يا دمٜمٜمتا ٟمتا: ظمائٗمة لوه ىماًمت

 :ىمائاًل  قمٞمٜمٝما ذم سمحب هلا ٟمٔمر

 .سمحبؽ أٟما ،سمسببؽ دمٜمٜمتا أٟما -
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 يا ُملم اٟمت: يت٠ممل وهق ىمال ،ًمٙمٛمة فضماءشم يٙمٛمؾ أن أدم عيستٓمِ  مل

 ؟يمٚمب

 ك.ًمْمح اًمسٞمارة روطمل أؾمٞمؾ: ـمالل ىمال

 .ظمالص رضب ةيمٗماي: سمخقف ىماًمت

 .يال حتريملا أؾمٞمؾ: سمٖمْمب هلا ٟمٔمر

 .ُملم أٟما ؽومَ قمر  اسم أٟما شمٕمال: ىمال أؾمٞمؾ ذهبت عما

 .اًمْمٕمٞمػ سمجسده ـمالل ًمرضب اًمّمٛمقد دمآ عيستٓمِ  مل

 .أؾمٞمؾ ُمع طمتك شمتٙمٚمؿ حتاول ال احللم ُمـ: احمذرً  ًمف ىمال

 .ٟمٓمٚمؼاو ًمسٞمارشمف وذهب وشمريمف

 .دا اًمرضب ًمٙمؾ داقمل فومٞم يمٜمش ُما ،يمقيس هق :أؾمٞمؾ ىماًمت

 آة:اعمر ذم سمٖمْمب هلا وٟمٔمر ٠مةومج ؾمٞمارشمف ـمالل أوىمػ

 !؟أُمره هيٛمؽ ًمٞمش -

 :ـمالل همْمب متٜمع أن ًمتحاول ؾمٞمؾأل وىماًمت ضحك ٟمدهِمتا

 ؟يمدا شمٍمفا ًمٞمش -

 .زم شم٘مدما عما رومْمتف ينأل -

 اًمٙمٚمبا ه يؽمك أظمقك ويمٞمػ: سماًمٖمْمب ةُمٚمٞمئ وقمٞمٜمف ـمالل ىمال

 ؟سمروطمؽ ُمٕمؽ
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 ك.اعمستِمٗم ذم ُمٕماها وهق شمٕمبت سمٜمتف ،حتّمؾ ُمرة أول -

 ؟ًمؽل سمٞم٘مق يمان شإي -

 .سمٞمحبٜمل ٟمفإ ىمال -

  :سمٖمْمبقىمال فؿمٗمتٞم قمغم وضٖمط قمٞمٜمف ـمالل أهمٛمض

 ؟ٟمِت او -

 يمدا. ُمـ أيمؽم ُمش طمؽمُمةاسم يمٜمت أٟما: أؾمٞمؾ ىماًمت -

 .يستاهؾ ُما ،شماٟمٞمة ُمرة حتؽمُمٞمف ال ًمؽل ىمقأ -

 ًمتٖمػم وم٘ماًمت اًمٗمتاة شمٚمؽ يٕمِمؼ ـمالل أن ضحك شم٠ميمدت هٜما

 : اعمقضقع

 .ـمالل يا اعمسجؾ ًمٜما ؿمٖمؾ ،عمقضقعا ها ٟمسٙمر ظمٚمقٟما -

 .ااعمقؾمٞم٘م ؾمٛمٕمت عما أؾمٞمؾ سمتسٛمتا ،اعمسجؾ ؿمٖمؾ

 ؟اًم٘مّمٞمدةا ه شمٕمروملم: هلا ىمال

 .ُمٕماوية سمـ ًمزيد هناإ ي٘مال ،أيمٞمد -

 ؟ضماهكم ؿمٕمر لشم٘مرئ اٟمِت  ،اًم٘مٞمس الُمرؤ هناإ وي٘مال -

 .اأطمٞماٟمً  -

 .زيـ -
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 اًم٘مّمٞمدة ؾمٛمٕمت ُما ينأل اعمسجؾ ؾمٙمرت ينإ الطمٔمتق: ضحك ىماًمت

 .ومٞمٝما شمتٖمزًمقن اًمكم

 شماٟمٞمة ُمرة ؿمٖمٚمٝمااسم ،هؿ شمِمٞمكم ال: ىمائاًل  ـمالل وشمبٕمٝما أؾمٞمؾ سمتسٛمتا

 .وٟمسٛمٕمٝما

*  *  * 

 ؿمٛمس هلا قمتذرتاو دمآ طماؾمب طمدث سمام أمحد أؾمٞمؾ أظمؼمت قمٜمدُما

 طماول ،سمسالم يٛمر قمتذارا يمؾ ًمٞمس وًمٙمـ ،ضمدة إمم ورضمٕمقا قمٜمف سماًمٜمٞماسمة

 .ومائدة سمال وًمٙمـ ايمثػمً  أروى ُمـ يٕمتذر أن شماُمر

 ة.ٟمزو قمتؼمهياا وٟمدُمان همٚمٓمان أٟما: أؾمػ ذم ىمال

 سم٠مؾمٝمؿ رُمٞمت أم قمِمٌؼ  أصاسمؽ

 

 ُمٖمرم إال ؾمجٞمة هذه ومام  

 
ـ   يماؾمات وماؾمِ٘مٜمل أال  زم وهم

 

 وٟمٖمؿِ  واًمٙمامن ؾمٚمٞمٛمة سمذيمر  

 
 أٟمٜمل اًمٕماُمرية سمذيمر داقمًٞما أيا

 

 اعمتٙمٚمؿ ومؿ ُمـ أهمار قمٚمٞمٝما  

 
 صمٞماهبا ُمـ قمٚمٞمٝما أهمار

 

 ُمٜمٕمؿِ  ضمسؿٍ  ومقق ًمبستٝما إذا  

 
 وأُمٝما أسمٞمٝما ُمـ قمٚمٞمٝما أهمار

 

 اعمٖمٛمٖمؿِ  سماًمٙمالم طمدصماها إذا  

 
 صمٖمرها شم٘مبٚمـ يماؾمات وأطمسد

 

 اًمٗمؿِ  ذم اًمٚمثؿ ُمقضع وضٕمتٝما إذا  
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 يمان أٟما يمدا سمتٕمٛمؾ ٟمتاو قمارف ٟمتا ف؟يإ ةٟمزو: أروى تٙمضح

 ؟ُمرة يمام سمٞمؽ شمّمٚمتا ٗمتؿُم  !؟هٜما فيإ زمؾ سمٞمحّم

 !؟فيإ طمّمؾ: ومٝمؿ قمدم ذم ىمال

 ....وطماول هٜما يمان ُمارك: همْمب ذم ىماًمت

 سمتستٛمتع ٟمؽإ زمل ىما اًمكم وهق ىماًمت صمؿ وسمٙمت شمٙمٛمؾ أن عشمستٓمِ  مل

 .صقومٞما ُمع

 ؾمػآ أٟما: ىمائاًل  وشمٜمٝمد همْمب ذم سمٞمده رأؾمف وُمسؽ سمٕمٞمٜمف طمدق

 .لؾماحمٞمٜم

 .شماُمر يا ومْمٚمؽ ُمـ: ةىمائٚم سمتٕمدتاوم يْمٛمٝما أن طماول

 .ومْمٚمؽ ُمـ هديا سمس طمارض -

 طماوًمٜما ،خمتٚمٗملم إطمٜما ،زُمان ُمـ حيّمؾ الزم يمان اًمكم دا شماُمر -

 .وسمرسقمة هبدوء ٟمٜمٗمّمؾ ريت يا ،وومِمٚمٜما

 .ريٙمةاأل قمغم سمتثاىمؾ يس٘مط ٟمٗمسف وشمرك وي٠مس سمحزن هلا ٟمٔمر

 قمٜمد اًمٜمساء حتزن عماذا أقمٚمؿ ال ُمٍم إمم وقمدت هدوء ذم ٟمٗمّمٚمٜماا

 عما ًمتلاض وضمدت ،ضمديد ُمـ ظمٚم٘مت أٟمٜمل أؿمٕمر أٟما سمٞمٜمام ،االٟمٗمّمال
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  يمؾ أشمرك أن ىمررت ،سماعمال وال سماعمٙمان ًمٞمست اًمسٕمادة أن قمٚمٛمت

 ةوُمتحٛمس ُمتٗمائٚمة ضمديد ُمـ وأسمدأ فمٝمري وراء اعمايض ذم طمدث ُما

 طمزيٜمة ًمست أٟمٜمل يستققمبـ مل صدي٘مايت عماذا يأدر ًمست ،اجلديدة حلٞمايت

 ؟اًمبتة

 .ُمذهٚمة يماٟمت تٝمايرأ عما ،وقمد ًمزوماف شمستٕمد أؾمٞمؾ يماٟمت هبـ شمّمٚمتا

 !اهلل ُماؿماء حتٗمة يمٚمف واًمٗمستان وقمٞمٜمؽ ؿمٕمرك أؾمٞمؾ -

 .طمٚمقة قمٞمٜمؽ اًمكم اٟمِت  -

 ؟زايا ٟمٗمع بأ اعمٞمؽ سمٗمٞمديقهات اهلقس ؿمقومتقا: آية ىماًمت

 ؟أروى يا دًمقىمتل فيإ ةقماُمٚم اٟمِت  اعمٝمؿ ،يقيق يا إيدك شمسٚمؿ -

 ريمٜمت سمس ؾمققاسم يمٜمت ،سمتاقمتل اًمٙماُمػما ومتحاه أٟما ،اضمد   ةيمقيس -

 ؟ُمستٕمديـ

 قمدم ذم آية وىماًمت سمسٕمادة أؾمٞمؾ سظمت اًمٙماُمػما أروى ومتحت عما

 !حتجبتلا اٟمِت  سمجد: شمّمديؼ

 رشمٞماطملا ىُمد ًمٙمؿ أوصػ ةىمادر ُمش ،يثبتٜمل رسمٜما هلل احلٛمد -

 .وؾمٕماديت
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 .قمسقًمتل يا ُمؼموك سمارك اًمٚمٝمؿ: أؾمٞمؾ ىماًمت

 .يمامن طمٚمق ظمؼم قمٜمدي -

 !!فيإ: واطمد ٟمٗمس ذم وآية أؾمٞمؾ

 .ُمٍم ذم وأؾمت٘مر ُمنموع قمٛمؾاه أٟما

 !احلٚمقة ظمباراأل قمغم ريب يا: ؾمٕمادة ذم أؾمٞمؾ ىماًمت

 ؟ذيؽ ةقمايز ُمش: آية ىماًمت

 !؟هتِماريمٞمٜمل سمجد -

 ُمٕمٝما حيدث ُما ٟمدري ٟمٙمـ مل ،روىأل ُمِماريمتٝما ةوسمٗمٙمر ةيآسم شمٗماضم٠مٟما

 ،االؿمتٕمال طمديثة ٟمار وسمداظمٚمٝما ُمٕمٜما شمْمحؽ ويماٟمت قمٜما أظمٗمت هناأل

 ُمـ اهلقاشمػ ي٠مظمذن قماُمالت ؾمت٘مبازما ذم يمان ،وقمد ًمزوماف ذهبت أٟما أُما

 ٟمفأل ؛هاشمٗمل زم يٕمٞمدون احلٗمؾ ُمـ اخلروج قمٜمد رىماًم  ويٕمٓمقين اجلٛمٞمع

 اتءاًمٕمبا ومٞمف ٟمخٚمع ُمرايا ومٞمف يمبػم ُمٙمان وهٜماك ،سماًمداظمؾ اًمتّمقير ممٜمقع

 ذم هماية اًمسٞمدات ،اهلاشمػ أظمذوا عماذا قمٚمٛمت دظمٚمت عما ،اًمدظمقل ىمبؾ

 واعمّمقرة ااعمقؾمٞم٘م ُمِمٖمٚمة طمتك ٟمساء يمٚمٝما ةاًم٘ماقم هٜما ،واحلرية ةٟماىماأل

 أًم٘مٞمت ،سماحلرية ؿمٕمرت ،ُمراأل أطمببت ،ًمٚمٕمروس اصقرً  شمٚمت٘مط لاًمت
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 سمٕمد ،اًمٕمٛمؾ ذم زُمٞماليت ُمع وضمٚمست ،وقمد ةًمقاًمد ةواًمتٝمٜمئ اًمتحٞمة

 ؟صح زه٘مِت : زُمٞمٚمتل ؾمٛمر ىماًمت ؾماقمتلم

 .ظمرضمتش ُما اًمسَّ  ووقمد أُمٌم الزم سمس ،سماًمٕمٙمس -

 .قماداهتؿ ،اًمٗمرحـ ُم سمسٞمط ضمزء الإ سمتحرضش ُما اًمٕمروؾمة هٜما -

ا يٕمٜمل -  ؟هتت٠مظمر ًمسَّ

 .أوصٚمؽ ممٙمـ أٟما همرومتٝما هلا شمروطمل حتبل ًمق -

 .وأُمٌم هلا أسمارك أومْمؾ يٙمقن ؟يٜمٗمع سمجد -

 .ُمٕمايا شمٕمازم متام -

*  *  * 

 الم كتب يف يومين قبل
 أؾمٞمؾ ُمـ ظمٚمّمؽأ ممٙمـ أٟما ،يضمقر ةأؾمتاذ: جلقري ؾمٛمر ىماًمت

 .لهنائ

 ؟شم٘مقزم شإي اٟمِت : سمٖمْمب ضمقري ىماًمت

 .ؿمٖمٚمتف تاضم وأؾمٞمؾ ـمالل سم٠مؾمتاذ ةُمٝمتٛم طمرضشمؽ نإ ةقماروم أٟما -

 .يمدا لُمٕم لشمتٙمٚمٛم حلاًمؽ شمسٛمحل يمٞمػ اٟمِت  -
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 ،أٟما لزي ُمٍمية أؾمٞمؾ سمس طماضمة شىُمٚمت ُما ٜمليقمتؼماو ةؾمٗمآ أٟما -

 .ذٟمؽإ قمـ ،ُمٕماها أشمٍمف قمرفاه يمٜمت

 يسمتسق شإي: ةُمؽمدد ضمقري وم٘ماًمت اعمٙمتب ُمـ ؾمٛمر خترج يماٟمت

 ؟يٕمٜمل

 اعمٛمٚمٙمة ُمـ ُمِمٞمٝمااه ،أٟما ـمري٘متل يد: سمث٘مة وىماًمت ؾمٛمر هلا اًمتٗمت

 .يمامن وسمٗمْمٞمحة سمس اًمنميمة ُمش يمٚمٝما

 ؟يسمتستٗمٞمد شإيو -

 .راشمبل وشمزودي هؽمىمٞمٜمل اعم٘ماسمؾ وذم طمرضشمؽ ريحاه -

*  *  * 

 ٜملإٟم طمتك ،ُمٜمف ظ٘مأؾمتٞم ؾمقف ايماسمقؾًم  رأيتف ُما أقمتؼم أن طماوًمت

 أن طماوًمت ،ضحٙمٜما ،حتدصمٜما ،يقمٜمد وقمد ًمزوماف ًمتستٕمد أؾمٞمؾ دقمقت

 أؾمٞمؾ ذهاب سمٛمجرد وًمٙمـ ،يٙمـ مل اؿمٞمئً  ويم٠من ذهٜمل وأؿمتت كؾماأشمٜم

 لاًمت اًمّمقر شمٚمؽ إمم اًمٚمقطمل يضمٝماز ؿماؿمة إمم أظمرى ُمرة ٟمٔمرت

 .جمٝمقل طمساب ُمـ سمقك اًمٗمٞمس قمغم وصٚمتٜمل

 يٓمٕمـ أن ٟمسانإل حيدث ُما أأؾمق نإ ،سمٛمروة يتزوج زوضمل طمسام ٟمفإ

 أن ظمتارا ًمٙمٜمف ة،ساطم سمٙمؾ ُمرسماأل خيؼمين أن قمكمَّ  أهقن ًمٙمان ،فمٝمره ذم
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 أن ةُمستٕمد ًمست ،صدي٘مايت وال أهكم ال ا،أطمدً  أظمؼم مل ،يفمٝمر ذم يٓمٕمٜمل

 أن ُمٝملم ألُمر ٟمفإ ،ُمقاؾماة وال ةؿمٗم٘م وال ٟمّمٞمحة ال ء،ر يأ إمم أؾمتٛمع

 ًمٕمٚمف قمقدشمف أٟمتٔمر أن ىمررت ،يماومٞمة ًمست أٟمؽ شمِمٕمرك سمٕمدك ُمرأةا شم٠ميت

 شمِمتٕمؾ اًمتل اًمٜمار ؾم٠محتٛمؾ ،وخيؼمين سمٞمٜمٜما طمؽماما ذرة يأ ًمف لأسم٘م جيٕمٚمٜمل

 .ىمٚمبل يٕمتٍم ياًمذ ملواأل سمداظمكم

*  *  * 

 وعما ،شمدظمؾ أن ؾمٛمر هلا أؿمارت، سماب إمم وؾمٛمر أؾمٞمؾ وصٚمت

 هذا رأت ًم٘مد ،له أيـ أؾمٞمؾ وأدريمت ،قمٚمٞمٝما اًمباب أهمٚم٘مت دظمٚمت

 !اًمرضمال ىماقمة هناإ ،اًمٜمساء سم٘ماقمة ةاًمٙمبػم ةاًمِماؿم ذم اعمٙمان
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 اًم٘ماقمة يماٟمت ،ذقمر ذم اًمباب شمٓمرق أؾمٞمؾ فمٚمت اًمرضمال ىماقمة ذم

  ومتحلا أرضمقكِ : ظمقف ذم ؾمٛمر شمرضمق ىماًمت ،طمٔمٝما طمسـ ُمـ ومارهمة

 .ٞمجلي طمد ُما ىمبؾ لومتحا ،هٜما طمدش ُما

 صقت ؾمٛمع عما ،ًمٚم٘ماقمة لاخلارضم اًمباب أُمام ُمٙماعمة يجير هق يمان

 !أؾمٞمؾ: صدُمة ذم ىمال ،هاآور اًم٘ماقمة دظمؾ اًمباب ـمرق

 وومتحت ذقمر ذم سمٕمٞمٜمٝما طمدىمت ،ـمالل ٟمفإ ،ؾمٛمٝماا ؾمٛمٕمت عما تاًمتٗمت

 اآلن سمداظمٚمٝما انذٚماًم واخلجؾ االطمراج ،سمٙمٚمٛمة شمٜمٓمؼ مل دهِمة ذم ومٛمٝما

 .وشمبتٚمٕمٝما رضاأل شمٜمِمؼ أن كشمتٛمٜم اهنجيٕمال

 ٞمفسمٕمٞمٜم احمدىمً  هلا ٟمٔمر ،اًمداظمؾ ُمـ اُمٖمٚم٘مً  وضمده اًمباب يٗمتح أن طماول

 قمغم ووضٕمٝما شمفءقمبا ظمٚمع صمؿ ىمٚمٞماًل  وومٙمر طمقًمف وشمٚمٗمت اخلرضاويـ

 ىمال صمؿ وُمتقشمر ُمرشمبؽ وهق ؿمٕمرها قمغم ووضٕمٝما همؽمشمف وظمٚمع ،يمتٗمٞمٝما

 سمٜمٓمٚمع احللم ،زيـ لؾمٛمٕمٞمٜما: اعمتسارقمة فأٟمٗماؾم ئهيد أن حياول وهق

 .اهلل ؿماء نإ هٞمٜمتبف طمد ُما اًمٓمٕمام سم٘ماقمة اًمرضمال يمؾ ،اًمسٞمارة ع سمرسقمة

 ومريمبت لاخلٚمٗم اًمباب هلا ومتح ،ارسيٕمً  وظمرضما سماعمقاوم٘مة رأؾمٝما هزت

 .ٟمٓمٚمؼاو اًمسٞمارة وريمب ارسيٕمً  وذهب

 اًمسٞمارة ،هٞمِمقومؽ أطمد ُما ختاذم ال ة،قمباي أؿمؽمي روحاسم احللم: ىمال

 .ُمٔمٚمٚمة
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 أول قمٜمد ـمالل ٟمزل ،ٝماٞمقمٞمٜم ُمـ شمٜمٝمال واًمدُمقع سمخجؾ رأؾمٝما هزت

: وىمال ءةاًمٕمبا هلا كوأقمٓم ،ارسيٕمً  وقماد اوطمجاسمً  ءةقمبا هلا سمتاعاو ىماسمٚمف حمؾ

 .شمٚمبسٞمٝما ًملم هٜما ٟمتٔمراسم أٟما

 وىماد ومٕماد اًمسٞمارة زضماج قمغم ـمرىمت صمؿ رشمدهتاا طمتك سماخلارج وفمؾ

 ؟احللم احلال يمٞمػ: وىمال اًمسٞمارة

 .ُمٕمايا قمٛمٚمتف اًمكم قمغم اضمد   ُمتِمٙمرة: ظمجؾ ذم ىماًمت

 ؟صار اًمكم يشإ أقمرف لأسمٖم سمس لشمِمٙمريٜم ال -

 .قمكمَّ  وىمٗمٚمت لودظمٚمتٜم وقمد قمٜمد أوصٚمؽ شمٕمازم زم ىماًمت ؾمٛمر -

 .شماين لشمبٙم ًمٞمش !؟ليٕمٜم يمٞمػ -

 فيإ كهٞمب٘م لوضٕم ةُمٚمٞماٟم كشمب٘م اًم٘ماقمة ممٙمـ يمان نإ أختٞمؾ ُما يمؾ -

 .ىمداُمؽ شمٗمْمحتا ينإ ليٙمٗم

 ينإ قمتؼميا ،هؿ شمِمٞمكم ال: قمٜمٝما خيٗمػ أن حياول اُمازطًم  هق ىمال

 .طماًمؽ لشمْماي٘م ال ،لرشماطما ،ؿمٗمت ُما يمٗمٞمػ

 ٟمؽإ حلرضشمؽ اضمد   ممتٜمة أٟما: وىماًمت ؿمٗمتٞمٝما قمغم سمتساُمةا ؿمبح فمٝمر

 .لؾماقمدشمٜم

 .ُمٕمؽ قمازم دريٜماًملماإل ،دايؿ اخلٓمر حتبل ٟمؽإ صدق: اُمازطًم  ىمال

 !ممٙمـ ُمش ُمٕمايا سمتحّمؾ ةـمبٞمٕمٞم ُمش طماضمة فٞموم ومٕماًل  -
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 .ؾمٛمر أطماؾمب راح أٟما -

 وال صداىمة اٜمَ ٜم  ٞمسم ومٞمشاُم إطمٜما ف،ًمٞم يمدا قمٛمٚمت له ُمستققمبة ُمش أٟما -

 !زُمايؾ جمرد ؛قمدواة

 .قمٚمٞمِؽ  وحت٘مد شمٖمار ممٙمـ -

 !ُمٕم٘مقل ُمش -

 .زيـ طماًمؽ شمٕمرذم ُما ٟمؽإ واضح ،ُمريْمة ٟمٗمسٞمتٝما ٟماس ذم -

 قمٞمقٟمؽ سمس ،قمٛمٚمؽ ذم وٟمجاطمؽ اًمٓمٞمب وىمٚمبؽ اًمزيٜمة أظمالىمؽ

 .قمٚمٞمِؽ  حت٘مد خيٚمٞمٝما ممٙمـ

 خترج أن ىمبؾ سمٙمٚمٛمة يتحدث مل ،وصال أن إمم هق رشمبؽوا ظمجٚمت

 ..ـمالل أؾمتاذ: ىماًمت اًمسٞمارة ُمـ

 .اؿمٙمرً : وم٠ميمٛمٚمت اًمٗمقر قمغم هلا اًمتٗمت

 ُمرة 777 سمتٓمٚمع اؿمٙمرً  ىُمٚمِت  ُمرة يمام ًمؽ أطمسب ًمق: اُمازطًم  ىمال

 .اخلٓمر قمـ يسمٕمدا سمس لشمِمٙمريٜم ُما 

 .وذهبت سمتسٛمتا

 شمدور لاًمت أومٙمارها شمسٙمت أن وال ٚمةٞمٚماًم ههذ شمٜمام أن ٓمعتشمس مل

 .وشم١مرىمٝما سمرأؾمٝما
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 ،وؾمالم هدوء ذم اعمايض يقمٛمر يمؾ ىمْمٞمت أٟما !لُمٕم حيدث ياًمذا ُم

 .واطمدة ُمرة رأد ومقق دمٛمٕمت اًمٙمقارث يمؾ يم٠من

 اًمٓمالل هذا هؾ ىشمر ،ويٜم٘مذين ُمرة يمؾ ذم ي٠ميت أٟمف اًمٕمجٞمب وُمـ

 ذم زًمت ُما وأٟما لطم٘مٞم٘م همػم هذا ويمؾ ـمقيؾ طمٚمؿ ذم لٟمٜمإ أم !ظمارق

 يٜمسج ُما هق اًمباـمـ وقم٘مكم قمٛمٞمؼ ؾمبات ذم أهمط لهمرومت ذم ؾمامقمٞمٚمٞمةاإل

 ،مح٘ماء لأٟمٜم يٗمٙمر أن ُمـ سمداًل  طمٚماًم  يٙمقن أن ومْمؾاأل ،طمداثاأل هذه يمؾ

 اًمِمٙمؾ هبذا إٟمسان يٜمٔمر أن يٕم٘مؾ هؾ !؟مح٘ماء ًمٙمؾ هٙمذا يٜمٔمر هق هؾ

 عماذا قمٚمٛمت اآلن !؟اًمداومئتلم اخلرضاويـ فٞمقمٞمٜم ذم اًمسحر نإ أم اًمساطمر

 هدزو ٟمِمٖمازما هت٘مقًمقا ف!يإ ىمد طمٚمقيـ ،فٞمقمٞمٜم ؿمٗمتؿ ًمق" احلٚمٞمؿ قمبد ىمال

 "قمٚمٞمف يمتػم ُمش اًمٚمٞمازم

 ُما يمؾ صدي٘ماشمؽ قمـ لختٗم عماذا ؟!صمباشمؽ أيـ ؟حيدث ُماذا أؾمٞمؾ

 أن ختاذم هؾ ؟أطمد ُمع ُمرشمٗمع سمّمقت قمٜمف شمتحدصمل أن ختاذم عماذا ؟حيدث

 ُمـ ةاًمٗمائد ومام اًمٓمالل هذا يٕمِمؼ مل ذاإ ؟اًمٕمِمؼ هق هذا هؾ ؟يتٝمٛمقك

 ؟!اًمٕمِمؼ

 طمقزم وضمقده أن يٕمٚمؿ وال اخلٓمر ُمـ يٜم٘مذين ياًمذ اًمبٓمؾ أٟمف ئمـ هق

 .يمؼماأل اخلٓمر هق

*  *  * 
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 الصباح يف
 رأت عما ،لشمبٙم ؾمٛمر ووضمدت دمده مل ـمالل عمٙمتب أؾمٞمؾ ذهبت

 .ؾمٗمةآ أٟما: ىماًمت أؾمٞمؾ

 ؟يمدا لقمٛمٚمت ًمٞمف -

 .ليٗمّمٚمٜم ـمالل أؾمتاذ ختٚمٞمش ُما أرضمقكِ  ،يضمقر ةأؾمتاذ ُمـ سم٠مُمر -

 !ةومامه ُمش أٟما !يضمقر: سمتٕمجب أؾمٞمؾ ىماًمت

 زم ىماًمت ؛سمٞمِؽ  هتامُمفا ُمـ ي٘متاضاو ـمالل أؾمتاذ سمتحب له -

 .يمدا أقمٛمؾ

 !فيإ -

 راح اشم٘مريبً  ،وُمٌم ُمٗمّمقًمة اٟمِت  زمل وىما شمٕمّمبا هق ،هٞمٗمّمٚمٜمل -

 .يضمقر ةؾمتاذأل

*  *  * 

 .يضمقر حياؾمب ـمالل يمان اًمقىمت ٟمٗمس ذم

 !فٞمؾمقيت اًمكم يشإ -

 ؟ةاًمساًمٗم وش -

 ء.ر سمٙمؾ قمؽمومتا ؾمٛمر ،شمستٝمبكم ال يضمقر -

 .اخلراسمٞمطا ه وش: سمتقشمر ىماًمت



 

    000 
 

 

 .اًمٙمدب أسمق ي٘مٚمع: سمٖمْمب ىمال

 هتتؿ أؿمقومؽ حتٛمٚمت ُما: وىماًمت ظمقف ذم ًمف وٟمٔمرت ىمٚمٞماًل  ؾمٙمتت

 .ليقُم صار اًمكم ودواُمؽ هلا ٟمٔمراشمؽ وال ومٞمٝما

 !قم٘مٚمؽ ـمار اٟمِت  -

 حتبٝما يمٞمػ ؟اًمسٜملما ه يمؾ لومٞمٜم يشمدر ُما ٟمؽإ شم٘مقل ال ،أطمبؽ أٟما -

 !ُمٍمية شمريمتؽ اًمكم ُمؽأو ُمٍمية لوه

 .لٟمٙمتٛما يضمقر: ٟمٗمٕمالاسم ىمال

 قمغم يدها ووضٕمت ـمالل ُمـ ىمؽمسمتاوم أؾمٞمؾ ًم٘مدوم يضمقر اٟمتبٝمت

 ست اًمكم أٟما ،ُمٜمٝما قمتذراسم أٟما: هبدوء ىماًمت ،سمّمدُمة هلا ٟمٔمر ،وضمٝمف

 .همٚمط شمٍمومتاو ؾمبب سمدون أهمار

 ؿمٕمرت يضمقر طمديث وؾمٛمٕمت اعمِمٝمد هذا أؾمٞمؾ رأت قمٜمدُما

 يمان اًمقىمت ٟمٗمس ذم ،عمٙمتبٝما وقمادت اًمٗمقر قمغم تًمتٗمتا ،ىمٚمبٝما ذم سمقظمذة

 ُمّمدوم أٟما: ىمائاًل  قمٜمٝما سمتٕمداو وضمٝمف قمغم ُمـ يضمقر ييدأ يٜمزل ـمالل

 ...احللم ًمٙمـ أطمؽمُمؽ يمٜمت ىمبؾ ،ومٞمِؽ 

 قمٚمٞمٝما أىمبؾ ،قمٛمر ىماسمٚمت ةذاهب أؾمٞمؾ سمٞمٜمام ،وهمادر ؾمتٞماءاسم هلا وٟمٔمر

 .اًمٙمرام اًمنميمة أهؾ يا قمٚمٞمٙمؿ اًمسالم: ىمائاًل 

 .اًمسالم قمٚمٞمٙمؿ -
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 هااأقمٓم ،أؾمٞمؾ ُمع ي٘مػ قمٛمر ىرأ عما أيمثر وهمْمب اهماضبً  ـمالل يمان

 قمـ ًمٞمس٠مهلا اًمقىمت طمان صمؿ ة،واًمٖمرسم اًمٕمٛمؾ أطمقال قمـ ؾم٠مهلا ،اًمٙمتاب

 .قمٚمٞمٝما ٚمتٕمرفًم دومٕمف ياًمذ اهلام ؾم١ماًمف

 ؟ؾم١مال ًمؽ٠مأؾم ممٙمـ -

 .اشمٗمْمؾ -

 .لسمٛمٙمتب ُمٜمتٔمرك أؾمٞمؾ ُمٝمٜمدؾمة: ىمائاًل  ـمالل ىماـمٕمٝمؿ

 !؟ـمالل قمؿ يا ؾمت٘مبالا دا كسم٘م: اُمتٕمجبً  قمٛمر ىمال

 .ُمِمٖمقًملم اًمٞمقم سمس قمٛمر هال -

 ذم أؾمٞمؾ ُمٝمٜمدؾمة ُمع أشمٙمٚمؿ حمتاج أٟما قمٓمٚمٙمؿاه ُمش أٟما: قمٛمر ىمال

 .دىمايؼ 77 ُمقضقع

 .لُمٙمتب ذم اشمٗمْمؾ -

 ًمٚمٛم٘ماسمالت هق ُما اعمٙمتب: اهماضبً  وىمال ـمالل هبا طمدق هٜما

 .أؾمٞمؾ أظمت يا اًمِمخّمٞمة

 ظمالص: ؾمٞمؾأل يمالُمف اُمقضمٝمً  وىمال ـمالل أؾمٚمقب ُمـ قمٛمر شمٕمجب

 .هٜما يماومٞمف يأ ذم ؿمقية ٟمتٙمٚمؿ ٟم٘مٕمد اًمدوام سمٕمد ممٙمـ

 .ممٙمـ: واًمٖمْمب سماًمٖمٞمظ شمِمٕمر داظمٚمٝما وُمـ ةسمتساُما ُمع أؾمٞمؾ ىماًمت
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 .ُمرة أول ومٞمف شم٘ماسمٚمٜماا اًمكم فاًمٙماومٞم ذم ٟمتٔمركاه: وم٘مال

 .ذٟمٙمؿإ قمـ متام -

 ؟أؾمٞمؾ ُمـ لشمب شإي أٟمت: ـمالل ىمال ذهبت عما

 ُمـ ىمٚمبف ذم سمام ًمٞمٕمؽمف أيمثر يستٗمذه أن وأراد سمخبث قمٛمر ًمف ٟمٔمر

 ٟمفأ انيثبت ةاًمنميم طمتٗمالا يقمو قمٚمٞمٝما وهمػمشمف اًمٞمقم هلا ٟمٔمراشمف ،ٟماطمٞمتٝما

 .حيبٝما

 .أطمبٝما ممٙمـ ينإ وطماؾمس سمٞمٝما ُمٕمجب أٟما: اُمتحديً  قمٛمر ىمال

 سمٕمد .وذهب هٙمذا قمٛمر ومؽميمف ًمساٟمف وأجلٛمت ةاًمّمدُم ـمالل أصاسمت

 أن يدريما ومل ةاًم٘مٝمق ـمٚمبا ،ًمف ذهبت ك،اعم٘مٝم ذم أؾمٞمؾ قمٛمر ٟمتٔمرا اًمدوام

 .سمٕمٞمد ُمـ يراىمبٝمؿ ُمـ هٜماك

 ُمـ هاظمد ُمش أٟما ،لشم٘ماسمٚمٞمٜم واوم٘مِت  ٟمؽإ اؿمٙمرً : فطمديث قمٛمر سمدأ

 .يمتػم وىمتؽ

 ظمػم؟ -

 .سماًمٜمسبازم اضمد   ةُمٝمٛم إضماسمتف سمس همريب ؾم١مال ٟمفإ قمارف أٟما -

 ؟هق فيإ -

 فيإ ،6 ٟمٛمرة ،ؿمٗمتؽ ُمرة أول هااسمسال يمٜمِت  اًمكم ةاًمسٚمسٚم -

 ؟طمٙمايتٝما
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 بلمياًم٘مر طمبايتاوًمّم زمَّ  ظماص شمّمٛمٞمؿ دي: وىماًمت ةسمدهِم ٟمٔمرت

 .حماومٔمتٜما ذم ُمٙمان دا 6 ةوٟمٛمر

 !؟طمبتؽاص أروى: وىمال ةسمّمٕمقسم ري٘مف سمتٚمعا

 ؟أروى شمٕمرف أٟمت: وضمٝمٝما قمغم شمبدو ةاحلػم زًمت وُما أؾمٞمؾ ىماًمت

 ..و ضماريت أروى -

 ؟الرا أسمق قمٛمر ٟمتا ،صمقاين: ؾمتٗمٝماما ذم ىماـمٕمتف

 ؟لقمٜم ًمؽ طمٙمت له -

 !ُمٕم٘مقل ُمش -

 ؟فيإ قماُمٚمة له ،صح ٝماٞمسمتٙمٚمٛم اٟمِت  -

 .سمخػم له هلل احلٛمد -

ا وال أضمازة ُمٍم ٟمزًمت -  ؟ًمسَّ

 رضمٕمت له: ىماًمت صمؿ سمتقشمر ؿمٗمتٞمٝما قمغم وضٖمٓمت ةطمػم ذم ًمف ٟمٔمرت

 .لهنائ ُمٍم

 !ًمٞمف؟: ؾمتٗمٝماما ذم ىمال

 .ومؽمة ُمـ وشماُمر له ٟمٗمّمٚمتا -

 اٟمِت : وىمال اؾمتٞمٕماب قمدم ذم ومٛمف وومتح سمذهقل طماضمبٞمف رومع

 !سماهلل لطمٚمٗما ،سمجد لسمتتٙمٚمٛم
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 .ُمٍم ذم لدًمقىمت له واهلل -

 لاًمت يدها ُمسؽأ اوشمٚم٘مائٞم   واسمتسؿ رشمٞماحا ذم اقمٛمٞم٘مً  اٟمٗمًس  قمٛمر أظمذ

 يزاا ؿمٙمركأ قمارف ُمش أٟما: ’وومرح محاس ذم وىمال اًمٓماوًمة قمغم يماٟمت

 !دا اخلؼم قمغم

 احمدىمً  اأيًْم  ـمالل يمان اعمذهقًمة وم٘مط له شمٙمـ ومل أؾمٞمؾ ومٞمف طمدىمت

 ،سمٕمٛمر االرشمباط قمغم واوم٘مت أهنا هذا ُمـ وومٝمؿ يدها ومقق لاًمت سمٞمده

 وهمادر اًمٗمقر قمغم ًمتٗمتاو يتحٛمؾ مل ،ذًمؽ ًمف أيمد قمٛمر ومحاس ومسٕمادة

 ،ىمّمدشمش ُما واهلل ؾمػآ أٟما: يدها قمـ يده يبٕمد وهق قمٛمر وم٘مال ،اعمٙمان

 .يمدا قمٛمٚمت ؾمٕماديت يمؽم ُمـ أٟما

 !؟أروى ُمـ فيإ قمايز أٟمت: طمزم ذم أؾمٞمؾ ىماًمت

 .أدمقزها وقمايز طمبٝمااسم أٟما -

*  *  * 

 ال ،يبتٕمد أن ومٙمر ،ىمٚمبف يٕمتٍم ملواأل ؿمارد وهق ؾمٞمارشمف ـمالل ىماد

 قمـ وطمجز طم٘مٞمبتف أقمد ،ُمٜمزًمف إمم ذهب ،أؾمٞمؾ وال قمٛمر ىير أن يريد

 سمسٕمادة قمٛمر ذهب اعمساء ذم ،ىماسمٚمتف ـمػمان رطمٚمة أىمرب ٟمؽمٟمتاإل ـمريؼ

 ةُمالطمٔم ووضمد ه،جيد مل ًمٙمٜمف ء،ر سمٙمؾ ـمالل ًمٞمخؼم اعمٜمزل إمم ةسماًمٖم
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 ؾم٠مشمّمؾ ومرصة أضمد قمٜمدُما ،أيام ًمبْمٕمة قمٛمؾ رطمٚمة ذم ذهبت) ومٞمٝما يمتب

 .(سمؽ

*  *  * 

 ُمٕمٝمؿ ويماٟمت ،ـمالل ُمع طمدث ُما سمٙمؾ وأظمؼمهتا آية إمم أؾمٞمؾ ذهبت

 ـمٚمب ُمـ هق ،قمٛمر ىماسمٚمت أهنا أؾمٞمؾ ختؼمهؿ ومل ،ٟمؽمٟمتاإل قمؼم أروى

 أراد ،واًمدها ُمع اًمٕمٛمرة داءأل شم٠ميت ؾمقف أروى أن ُمٜمٝما قمٚمؿ عما ذًمؽ ُمٜمٝما

 .أروى يٗماضمئ أن

 ؟دا ـمالل فيإ ؿمٙمٚمف ة،وؾمايمت دا يمؾ: آية ىماًمت

 .ومٔمٞمع ؿمٙمٚمف: رأؾمٝما وهتز طماضمبٞمٝما شمْمؿ لوه أؾمٞمؾ ىماًمت

 !وطمش وال طمٚمق ؟ومٔمٞمع فيإ ليٕمٜم: أروى ىماًمت

 .يمدا سمايـ طمبفاسم ٟماأ سمٜمات يا ،سمٖمباء طمٚمق -

 !ٟمٕمؿ: اُمٕمً  أروىو آية ىماًمت

 .يضمقر سمٞمحب هق سمس يمٛمٚمت٠موم

 .صاطمبف ُمـ قمٚمٞمِؽ  همار يمٜمش ُما أروى ىماًمت

 !ُمستٗمذ دا: سمٖمْمب ؾمٞمؾأ ىماًمت

 .أؾمٞمؾ ٟمدهِمتا ،شمرد مل ةيآسم طمسام شمّمؾا

 .ُمرة ُمـ يمؽمأ قمٚمٞمف وشمٙمٜمسكم سمٞمِؽ  يتّمؾ طمسام ُمٕم٘مقل -
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 .يمٚمٛمفاه سمٕمديـ ،يقماد -

 ؟آية وملم ،ُماُما يا ُملم اٟمِت  ومٕماًل : ةُمتٕمجب أروى ىماًمت

 ؟ليٕمٜم ًمٞمف -

 ة.اًمرٟم شمٙمٛمؾ ُما ىمبؾ سمؽمد طمسام ُمـ ةرٟم أول ُمع آية نأل -

 .زُمان يمان دا -

 ةومؽم ُمـ، ًمؽ ُما أقمرف عما الإ ؾمٙمتاه ُمش أٟما آية: أؾمٞمؾ ىماًمت

 ة.ـمبٞمٕمٞم ُمش ٟمِت او

 ة.ومرطماٟم أٟما: وىماًمت آية ضحٙمت

 !ظمػم: أروى ىماًمت

 .هلا طمّمؾ اًمكم وشمستاهؾ ُمٖمٗمٚمة قمِمان ٟمٗمز ذم ةومرطماٟم -

 ؟فيإ فٞموم -

 .اجلديدة اًمٕمروؾمة ُمع فشمصقر سميص ،دمقزا طمسام -

 ؟ضمقاكِ  اًمكم احلزن ـماىمة لوخترضم سمتٕمٞمٓمش ُما ًمٞمف ؟قمٚمٞمٜما ظمبٞمِت  ًمٞمف -

 وماشمت اًمكم اًمسٜملم ُمرة يمام شمٕمرذم ،قمٞمٓمشاسم ُما ينإ ىمال ًمؽ ُملم -

 ؟يظمد قمغم لودُمققم ٟمٛمت

 ؟رد تشٞمًم٘م وُما واالهتامم احلب ًمتف٠مؾم ُمرة يمام

 ؟لؿمايٗمٜم يم٠مٟمف وال وهق مجٞمٚمة يمٜمت ُمرة يمام
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 ؟أرضٞمف قمِمان سمحبٝماشا ُم طماضمات قمٛمٚمت ُمرة يمام

 ؟أُمف وفمٚمؿ أظمتف ةوىماطم احتٛمٚمت ُمرة يمام

 وال ضمٜمبل يٙمقٟمش ُما وهق أشمٕمب يمٜمت عما ٟمٗمز قمكمَّ  صٕمبت ُمرة يمام

 ؟قمكمَّ  يٓمبٓمب

 ة؟ىمايد ٟمار ضمقايا واٟما ضحؽاسم يمٜمت ُمرة يمام

 ؟زُمان ُمـ ومْمٗمتٞمش ُما ًمٞمف ة!وؾمايمت دا يمؾ: طمزن ذم أؾمٞمؾ ىماًمت

 يبَّ  هٞمحس ٟمفإ أُمؾ قمغم ك،ٟمساو ٟمٗمز قمغم يمدباسم يمٜمت -

 يد ٟمجٞمب سمالش ،وطمارض ٟمٕمؿ أىمقل داياًم  يمٜمت ،لسمٛمٕماُمٚمت لوهٞمٕماُمٚمٜم

 ًمؽ ىُمٚمت ،طمارض ؟سمٙمام كسم٘م اًمريال ةقماروم اٟمِت  ،ومٞمٝما ٟمٗمسف ًمق طمتك رسآل

 أٟما طماول ،دا واعمحـ احلب ذم ًمٞمش ُما ،لـمبٕم دا ،قمٛمكم ٟمسانإ أٟما آية يا

 ومٞمش ُما ،طمارض ،قمرومشاسم ُما لٜمٞمصدىم ،هتامماو ُمٕمٜمقيات ةؿمقي ةـماًمب

 ،طمارض ،اًمٖمرسمة ذم طمٚمقة ُمش اًمٜماس ،هٜما طمد طمبٞمشاشمّم ُما طمارض ؿمٖمؾ

 ال رسآو أٟما زم سمٞم٘مقل اًمكم اًمقىمت ذم ،طمارض ،يد ةاًمسٜم أضمازة هٜمٜمزل ُمش

 ًمٙمؿ بٞمضمأ كسم٘ماه ُمٕمٚمش ،وأظمتف واًمدشمف قمٜمد سمٞمٜمٗمع يمان يٜمٗمٕمش ُما

 أٟما يشمٗمتٙمر ،طمارض ،همٞمايب قمـ واًمٗمٚمقس سماهلدايا قمقضٝمؿاسم أٟما ،سمٕمديـ

 ؟يهمػم واطمدة قمغم يدور قمِمان فيإ ذم همٚمٓمت



 

    009 
 

 

 ًمٞمِؽ اطمق اًمكم ذم يسمتٗمٙمر ٟمؽإ ٟمٗمسؽ طمؼ ذم همٚمٓمِت : أؾمٞمؾ ىماًمت

 .ٟمٗمسؽ ُمـ أيمؽم

 ؟!لهٞمحبٜم يمان ةأٟماٟمٞم سم٘مٞمت ًمق ليٕمٜم -

 ،صح ًمٞمِؽ اطمق اًمكم لحتب سمٞمخٚمٞمِؽ  دا ة،أٟماٟمٞم ُمش ًمٜمٗمسؽ طمبؽ -

 .شمستاهؾ له آية يا ةؿمقي ٟمٗمسؽ لطمب

 يمٜمت وأٟما ة،سمزياد ةُمْمحٞم يمٜمِت  آية ،همٚمط االشمٜملم إطمٜما: أروى ىماًمت

 ة.سمزياد أٟماٟمٞمة

 ؟لدًمقىمت فيإ هتٕمٛمكم: أؾمٞمؾ ىماًمت

 اًمسٜملم وحيؽمم زمل ي٘مق يٛمٙمـ ومرصة ًمف دياه ،يرضمع عما ٟمتٔمراه -

 .اٜمَ سمٞمٜم   اًمكم

 !؟صح يسمتٝمزر اٟمِت : ذهقل ذم أروى ىماًمت

 يمامن ومٞمف ،يقىم وطمش ُمش هق وقمِمان ةاًمٕمنم وقمِمان لسمٜما قمِمان -

 .يمدا وأطمبف قمٚمٞمف أصؼم لظمٚمتٜم ممٞمزات

 طمر واطمد يمؾ أروى: أؾمٞمؾ ىماـمٕمتٝما !ـمبٞمٕمٞمة ُمش اٟمِت : أروى ىماًمت

 ،االٟمٗمّمال سمٕمد الإ ٟمٗمّمٚمِت ا ٟمؽإ قمرف ومٞمٜما طمدش ُما ،راشمفاوىمر طمٞماشمف ذم

 ًمق طمتك صح يٗماهاؿم له اًمكم شمٕمٛمؾ ٝماٞمؾمٞمب ،طمٞماشمؽ ذم سمٞمدظمؾ طمدش ُما
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 اظمتٞمارها ٟمتٞمجة هتتحٛمؾ اًمكم له اًمٜمٝماية ذم ،ٟمٔمرك ةوضمٝم ُمـ همٚمط

 .ًمقطمدها

 ةوقمايِم ٟمٗمسٝما سمتدُمر لوه قمٚمٞمٝما ٟمتٗمرج ظمٚمٞمٜما: ُمٜمٗمٕمٚمة أروى ىماًمت

 .اًمْمحٞمة دور

 وملم هتٙمقن راطمتؽ ؿمقذم ،آية يا سميص !أروى: سمحزم أؾمٞمؾ ىماًمت

 صكم ،يمدا هٞمٙمقن يمامن رسآ ةوُمرشماطم ؾمٕمٞمدة اٟمِت  ًمق ،وراها ُمٌماو

 .طماًمؽ ًمؽ يّمٚمح رسمٜما يمقيس يوومٙمر ةؾمتخارا

*  *  * 

 اعماضٞمة واًمسٜمقات ،يمبػمة واًمّمؼم احلب قمغم وىمدريت ،ىمدرات ًمٚمٜمساء

 يمؾ ُمـ سماًمرهمؿ أٟماو ،واحلسٜمة اًمسٞمئة ُمقراأل ُمـ اًمٙمثػم حتٛمؾ واًمٕمنمة

 ُمـ سماًمرهمؿ ،ـمٗمكم وواًمد ،لوزوضم ،ولاأل لطمب ومٝمق ؛أطمبف زًمت ُما ءر

 ومٝمق ،سمٓمري٘متف لحيبٜم أٟمف الإ ؛اًمبحتة اًمٕمٛمٚمٞمة فوؿمخّمٞمت اًمبارد طمسام ـمبع

 أٟمف يمام ،اًم٘مريبة فوصدي٘مت فزوضمت ،أٟما الإ ُم٘مرسملم أصدىماء ًمديف ًمٞمس

 ،سمٓمري٘متف لحيبٜم ومٝمق ،احلٚمقة سماًمٙمٚمامت وًمٞمس ومٕمالواأل سماعمقاىمػ ي٘مدرين

 يتزوج أن ومٙمرة ،وظمٚمقق سمٍمه يٖمض ٟمفإ طمتك ،اًمٕمقسمً  رضماًل  ًمٞمس طمسام

 .همريبة يظمبارإ سمدون
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 أقمٓمٞمف ؾمقف ،زواضمف سمٕمد ةاحلٞما أضمرب أن ؾم٠مطماول ف،أشمريم وًمـ

 اًمْمٛمػم ُمرشماطمة ؾم٠ميمقن ذهبت وإذا ،اًمٜمٝماية ذم أٟمدم ال طمتك أظمػمة ومرصة

 .اًمٕمالىمة هذه ضمؾأل ءر يمؾ ومٕمٚمت لأٟمٜم

*  *  * 

 ،اؾمٞمئً  اأُمرً  وومٕمؾ ،قمٚمٞمف ىمٚمؼ ومٝمق ًمٓمالل اًمقصقل قمدم قمٛمر يتحٛمؾ مل

 ،ألطمد سمف يبقح أن يستٓمٞمع ال ُما ومٞمف يٙمتب دومؽم ـمالل ىًمد نأ يٕمٚمؿ

 ومتحف ،يّمؼم مل وًمٙمٜمف ٟمٗمسف يٛمٜمع أن وطماول ُمٙمتبف همرومة ذم قمٜمف سمحث

 .أؾمٞمؾ ؾمؿا قمغم قمٞمٜمف وىمٕمت أن إمم اًمّمٗمحات ذم ي٘مٚمب وفمؾ

 سمال قمِم٘مت ًم٘مد ،ُما ايقُمً  هبذا أؿمٕمر ؾمقف أين أختٞمؾ أيمـ مل لهلإ يا

 لاًمت اًمٗمتاة شمٚمؽ فمٝمرت أن ومٛمٜمذ !يمٞمػ أقمٚمؿ ال ة،ىمق وال لُمٜم طمقل

 سمٜمٔمراهتا يب ومٕمٚمتف ُما شمدرك ال طمتك لوه قم٘مب قمغم ارأؾًم  طمٞمايت ىمٚمبت

 اًمٙمبػمشملم ٝماٞموقمٞمٜم ىمٝمااذإو سمتساُمتٝمااو ىمٚمبٝما ةوـمٞمب وظمجٚمٝما اهلارسمة

 أشمٙمٚمؿ ،لهٞمبت أوم٘مد ،رؤيتٝما قمٜمد رشمبؽأ ،اًم٘مٝمقة سمٚمقن لمتٚماًم اًمساطمرشملم

 شمٜمٔمر ال طمتك لوه ؾمٞمئة لطماًمت أٟما ،لُمٕم وضمقدها أـمٞمؾ طمتك ءر يأ ذم

 اجلٜمقب ذم يمٜمت قمٜمدُما ،اًمذوق سماب ُمـ احلديث أصمٜماء ًمٚمرضورة الإ زم

 سماًمْمباب وأؾمتٛمتع اُمقؾمٞم٘م أؾمٛمع اًمسٞمارة ذم اعمٗمْمؾ سمٛمٙماين ضمٚمست

 لومٝم ،ظمٞمال أٟمف فمٜمٜمت اًمبداية ذم ،شمستٖمٞمث صقهتا ؾمٛمٕمت ،ومٞمٝما واًمتٗمٙمػم
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 ؾمٞماريت ُمـ ظمرضمت أظمرى ُمرة ؾمٛمٕمتٝما عما ،اًمقىمت ـمقال ظمٞمازم ذم

 ضمريت ،اًمذقمر لأصاسمٜم ،اجلبؾ ةطماوم قمغم وضمدهتا ،اًمّمقت وراء وذهبت

 طمتك لىمٚمب دىمات شمسارقمت ،لُمٜم ىمرسمتٝما ،ذراقمٝما ُمـ وضمذسمتٝما قمٚمٞمٝما

 ،ٝماٞمقمٞمٜم يمجامل مجٞمٚمة ،يسمجسد ةىمِمٕمرير ورست ،شمسٛمٕمٝما أهنا فمٜمٜمت

 اعمثػمشملم ؿمٗمتٞمٝما أىمبؾ أن ةىمقي رهمبة يًمد ويمان وُمذهقًمة ظمائٗمة يماٟمت

 ،اعماضمٜمة يأومٙمار ُمـ أومٞمؼ لضمٕمٚمتٜم ارسيٕمً  سمتٕمدتا ًمٙمٜمٝما ،اعمرشمٕمِمتلم

 أراها قمٜمدُما أرشمبؽ وم٠مٟما ؛اطمرومٞم   دمٛمدت ومٝمد زوماف ذم رأيتٝما وقمٜمدُما

 ترزسمأ لاًمت اًمٜماقمٛمة سمزيٜمتٝما يماحلقرية يماٟمت ،طمتِماُمٝماا ويماُمؾ سمحجاهبا

 ظمجٚمٝما أيمثر لأرسمٙمٜم ُما ،لماجلٛمٚمٞمت وؿمٗمتٞمٝما لماًمبٜمٞمت ٝماٞمقمٞمٜم مجال

 وضمٝمٝما قمـ ؿمٕمرها ظمّمالت وأزيؾ أضٛمٝما أن وددت يمؿ ،هاؤوسمٙما

 .اًمٖماًمٞمة دُمققمٝما يسمٞمد وأُمسح

 أسمرطمتف ،ذراقمٝما عمس أٟمف أحتٛمؾ مل محؼاأل اًمِماب ذًمؽ ُمع رأيتٝما ويقم

 يٛمس قمٜمدُما أحتقل لوًمٙمٜم ،اًمٕمٜمػ أطمب ال ،لـمبٕم ًمٞمس هذا ،ارضسمً 

 يمٛمؾأل أقمقد أن أود يمٜمت حيبٝما أٟمف قمٚمٛمت عما لٜمٟمإ طمتك ،أؾمٞمؾ األُمر

 .قمٚمٞمف وأىميض ُمراأل

 طمدأل شمبتسؿ أن وال ،أطمد حيبٝما أن وال ،أطمد هلا يٜمٔمر أن أريد ال

 ًمف اٟمايمرً  ،طمبٝما وُمـ هبا يؿمٕمقر ُمـ اهارسمً  اظمائٗمً  يمٜمت اؾماسم٘مً  ،يهمػم
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 لىمٚمب واُمتٚمٙمت قمِم٘متٝما وم٘مد ى،ضمدو سمال هذا يمؾ أن أدريمت لًمٙمٜم

 ،اًمٜمساء يمؾ زم أصبحت هناأل ؛سماًمٜمساء لصم٘مت قمادتأو احلٞماة ًمف وأقمادت

 .اًمٕمٛمر هناية إمم دريب ةرومٞم٘م شمّمبح أن ُمٜمٝما أـمٚمب ؾمقف ،أظمؼمها ؾمقف

 هلذه وصؾ ُمراأل أن يتقىمع يٙمـ مل ،ي٘مرأ مما اُمّمدوُمً  قمٛمر يمان

 .ومٞمٝما يمتب لاًمت صٗمحة ظمرآ طمتك سماًمّمٗمحات وم٘مٚمب ،اًمدرضمة

  ،زم صديؼ وأىمرب ،قمِم٘متٝما لاًمت اًمقطمٞمدة ةٟمساٟماإل ظمرست اًمٞمقم

 !اعمست٘مبٚمٞمة فزوضمت أقمِمؼ وأٟما ُمٕمف لسمّمداىمت أؾمتٛمر يمٞمػ ،أسمتٕمد أن سمد ال

 واوم٘مت أهنا ويبدو أظمؼمها ًم٘مد ،اُمٕمً  رؤيتٝمام يتحٛمؾ أن لًم٘مٚمب يمٞمػ

 ة،سمِمد أطمؽمق أٟما أُما ،اؾمٕمٞمدً  قمٛمر يمان ،يدها يٛمسؽ أن ًمف وؾمٛمحت

 ىمبؾ ُما ًمٓمالل ؾم٠مقمقد يمٞمػ ؟اًمبارد اًمّماُمت ًمٓمالل ؾم٠مقمقد يمٞمػ

 وماىمد اظمائٗمً  لضمٕمٚمتٜم لاًمت له ،اًمساسمؼ ُمـ أيمثر اًمٞمقم لأُم أيمره ؟أؾمٞمؾ

 قمٜمؽ ختغم وًمق ،سمداأل إمم سمجقارك شمٔمؾ ماأل ي٘مال دائاًم  ،سماًمٜمساء اًمث٘مة

 .لقمٜم ختغم ُمـ أول له لأُم أٟما ًمٙمـ ،اجلٛمٞمع

 ،هذه طماًمتف ُمـ ًمٞمٗمٞمؼ ادرؾًم  سمٚمفاأل اًمقؾمٞمؿ هذا لؾمٞمٕمٓم أٟمف قمٛمر ومٙمر

 وظمرج ًمٞمست٘مبٚمف ًمٚمٛمٓمار ذهب وصقًمف سمٛمققمد خيؼمه ـمالل سمف شمّمؾا عما

 يٜمدهش مل يرصمك هلا، طماًمتف يماٟمت ،األٟمٞم٘مة اًمّمٖمػمة طم٘مٞمبتف جير وهق ـمالل
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 اًمّمٛمت وؾماد وذهبا اًمسٞمارة ريمبا ،احلاًمة هذه ؾمبب يٕمٚمؿ أصبح ،قمٛمر

 !زم؟ هتبارك ُمش: ىمائاًل  قمٛمر ىمٓمٕمف طمتك ىمٚمٞماًل 

 ش؟إي قمغم -

 ظمٓمبتٝما طمترُ  ُم٘مٗمقل وشمٚمٞمٗمقٟمؽ يمتػم سمٞمؽ شمّمٚمتا ،واوم٘مت أؾمٞمؾ -

 أٟمت ،همػمك طمد ًمٞمشا ُم قمارف ٟمتا ،ُمٕمايا شمٙمقن ٟمٗمز يمان ،يًمقطمد

 .ًمٞمااأؾمؽم ذم قمكم وأظمقيا

 اهلل: ىمال صمؿ فٟمٗمس يستجٛمع أن طماول ،ًمقٟمف وشمٖمػم ةسمّمٕمقسم فري٘م اسمتٚمع

 .قمٚمٞمؽ ُمبارك ًمٖمازما يا سماخلػم يتٛمٝما

 ٠مةومج اًمسٞمارة أوىمػ صمؿ اجلاُمدة ةاًمذاسمٚم ـمالل قملم إمم قمٛمر ٟمٔمر

 :وىمال وراءه ظمرج ،يرد مل قمٚمٞمف ـمالل ىداٟم ،ُمٜمٝما وظمرج

 !شمرد ُما ًمٞمش أيمٚمٛمؽ ىماقمد أٟما -

 وًمٙمؿ أؾمٜماٟمف قمغم وضمز سمٖمْمب ومٞمف طمدق هآر عما ،اًمدومؽم قمٛمر أظمرج

 .اعماضٞمة ياماأل أمل ةاًمٚمٙمٛم شمٚمؽ ذم أظمرج ةسم٘مق قمٛمر

 !لهمب أٟمت: قمٛمر ىمال

 ُمـ شمسٞمؾ اًمدُماء ضمٕمٚمت أظمرى ـمالل أقمٓماه ة،اًمٚمٙمٛم ُمـ قمٛمر ؼيٗمِ  مل

 ؟يدومؽم شم٘مرأ يمٞمػ لهمب اًمكم أٟمت: وىمال أٟمٗمف
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 أٟمٙمرت ٟمتاو ؾم٠مًمتؽ أٟما: وىمال ةسم٘مق ًمٓمالل ةاًمٚمٙمٛم رد قمٛمر اعمرة هذه

 احل٘مٞم٘مة ذم ًمٙمـ ،قمِماين سمحبف لاعمْمح اًمقذم اًمّمديؼ دور ذم وقمايش

 ..وقم٘مدشمؽ كءهمبا قمِمان

 .ظمٓمٞمبتؽ أؾمٞمؾ قمِمؼاوسم وضمبان ُمٕم٘مد أٟما: ُمرشمٗمع سمّمقت ـمالل ىمال

 .أظمرى ُمرة يرضسمف أن ـمالل ومٙماد قمٛمر ضحؽ هٜما

 أؾمٞمؾ ظمٓمبتش ُما أٟما قمِمان ،لهمب ًمؽل ىمقاسم ُمش ارسيٕمً  قمٛمر ىمال

 .أؾمتٗمزك قمِمان دا يمؾ وقمٛمٚمت ،طمبٝمااسم وال

 .سمّمٕمقسمة فأٟمٗماؾم يٚمت٘مط وهق قمٛمر وم٘مال ةسمّمدُم ومٞمف ـمالل طمدق

 .لومرهدشمٜم يديؽإ ٞمتسم خيرب ،يد اخلرضا قمٞمٜمؽ سم٠مم ىمٕمدا -

 اًمسٞمارة ُم٘مدُمة قمغم امهيسمٔمٝمر واؾمتٚم٘ما اأرًض  وقمٛمر ـمالل ضمٚمس

 ء.ر يمؾ قمٛمر وأظمؼمه

 .أٟما شمٕمذسمتا يمٞمػ شمٕمرف ،طمٞمقان أٟمت: ـمالل وم٘مال

 دور ذم قمايش ،هتٗمقق يمٜمتش ُما يمدا قمٛمٚمتشُما  ًمق قمؿ يا سمس -

 يا ،يماُمؾ كُمّمٓمٗم سمٞمسٛمع دا ىُمٚمت يمٜمت يؾمٕمقد ُمش ًمق أٟمت ،اعمٕمذب

 .يمئٞمب

 .وداذ ُمستٗمذ أٟمت لظمأ يا -

 ؟ًمداذ وصٚمت له يهلق يا -
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 !داذ شإي شمٕمرف ليٕمٜم -

 .إهاٟمة تٝماٞمطمس سمس قمارف ُمش ال -

 .وصايع وماؾمد ليٕمٜم -

 .يقماد ةصٗم يد راضمؾ يا: اُمازطًم  ىمال

 .قمٔماُمؽ أيمرس أىمقم يود ،دُمؽ شمستخػ أٟمت -

 سمتحبش ُما ٟمؽإ زم ويماشمب ال ة،ؿمتٞمٛم ومٞمش ُما رضب يمٚمف ك،سم٘م سمس -

 !ف؟يإ دا ور ذم اًمكم وُمالأ ،اًمٕمٜمػ

 .شمستاهؾ -

 ؟شمبٞمع 2777 ُمقديؾ ،ضماُمدة قمرسمٞمتؽ سمس -

 .صاُمؾ -

 ؟صايؿ كيب٘م يِمؽمهيا اًمكم الزم هق ،صايؿ ُمش ال -

 ؟سمٙمام يشمِمؽم أٟمت ،سمايع ليٕمٜم صاُمؾ: ـمالل ضحؽ

 ُمش هلجتؽ ذم أًمٖماز فٞموم اوًمسَّ  ةؾمٜم يمام ُمـ أقمرومؽ أٟما ؿمقف -

 .قمارومٝما

 ُما صٕمبة اجلٜمقب هلجة ،اًمسٝمٚمة ويةااجلد سمٚمٝمجة أيمٚمٛمؽ أٟما ؿمٞمخ يا -

 .أسمد هتٗمٝمٛمٝما

 ك.سم٘م يؾمٕمقد يصٕمٞمد أٟمت آه -
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 .سمٞمف رومٞمع: ىمائاًل  ـمالل سمتسؿا

 .يمدا وُمدىمدق يُمٍم وماهؿ كشمب٘م عما أطمبؽ -

 .ىمدام اًمكم ًمٚمسٞمارة يسمقر دق ـمٞمب: وىمال ـمالل ضحؽ

 !أظمقيا يا فيإ أدق -

 .ليٕمٜم يماليمس ،زاُمقر رضبا -

 ُمٕمت٘مدايت هتبقظ ٟمتا ،ؾمٛمؽ ٟمقع دا قمٜمدٟما ياًمبقر قمارف -

 .اجلاُمٕمة أيام يز ٟمجٚمشإ ليمٚمٛمٜم ،يؾمٕمقد شمتٙمٚمؿ سمٓمؾ ،يد سمٚمٝمجتؽ

 ك.ؾمٓما يا ،لصاطمب يا يُمٍم يمٚمٛمؽاسم ال -

 !وديع يا سم٘مك ةيقأ -

 ـمػمان رطمٚمة أول قمغم اطمجزً  يتحٛمؾ ومل ةًمٚمٖماي ُمتحٛمس ـمالل يمان

 .اًمزواج يريد أٟمف أهٚمف ًمٞمخؼم أهبا إمم اُمتجٝمً 

*  *  * 

 .سماعيليةإال في
 ة.ُمٙم ُمٕماٟما لشمٞمج ٟمٗمز يمان: وىمال زوضمتف سمجقار يمامل ضمٚمس

 .يمٚمٜما ةشماٟمٞم قمٛمرة ٟمٕمٛمؾ ٟمروح ختػ ُماُما عما -

  لُمٜم ـمٚمبت أروى عما سمس ٟم٠مضمٚمٝما ممٙمـ يمان أٟما ،اهلل ؿماء نإ -

 ا.د اًمقىمت ذم اًمٕمٛمرة ةحمتاضم هناإ اظمّمقًص  أرومض ىمدرشمشا ُم
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 جيزيؽ رسمٜما ،اًمدٟمٞما ذم ًمٞمٜما طماضمة يمؾ أٟمت ،يمامل يا ًمٞمٜما خيٚمٞمؽ رسمٜما -

 .طمسٜماشمؽ ُمٞمزان ذم فوجيٕمٚم يم٠مب لًمبٜمت ُمٕماُمٚمتؽ قمغم ظمػم

 وؾمبب لوروطم لسمٜمت له ًمٙمـ لدُم ُمـ ُمش أروى يٛمٙمـ -

 .يمدا يوالدأ طمباه يمٜمتش ُما ظمٚمٗمت يمٜمت ًمق يٛمٙمـ رسمٜما يٕمٚمؿ ،ؾمٕماديت

 لسمٜمت وأسمق لطمبٞمب أٟمت ،اًمٕمٛمر ـمقل أسمقها يمراكاوم هتٗمْمؾ أروىو -

 .يوؾمٜمد

 .سمحٜمان وىمبٚمف يديف سملم زوضمتف يمػ ظمذأو يمامل اسمتسؿ
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 .ي٘مٜمٕمف أن طماول ه،واًمدة ُمٕمارض ـمالل وضمد

 ؟اًمؼميٓماٟمٞمة ُمع صار اًمكم ٟمسٞمت أٟمت: سمٖمْمب واًمده وم٘مال

 .أطمبٝما ٟماأ ،همػم أؾمٞمؾ -

 قماٟمدت وأٟما لٟمّمحٜم ضمدك ىمبؾ سماًمٜمٝماية شمتحسػ راح يوًمد يا -

 .لومٞمٜم ؾمقت شإي وؿمقف ،أطمبٝما يمٜمت ينأل أُمؽ وشمزوضمت

 ىمررت ويقم ،سمذوريت وشمِمقف أشمزوج قمكمَّ  شمٚمح أٟمت ،لأُم ُمق أؾمٞمؾ -

 .لزواضم شمٕمٓمؾ لشمب

 .ُمثٚمؽ ةؾمٕمقدي شمتزوج أسمٞمؽ -

 .لشمٙمٗم قمٛمرك ـمال أؾمٞمؾ همػم أشمزوج راح ُما أٟما يأسمق -

 :ىمال صمؿ ىمٚمٞماًل  وصٛمت ؾمٕمقد شمٜمٝمد

 .سمٕمض قمغم شمتٕمرومقا ةومؽم ظمٓمبة سمس خياًمػ ُما -

 ؟اًمت٠مظمػم ًمٞمش -

 .زيـ شمٕمرومٝما كحلت زواج سمدون قمٚمٞمٝما متٚمؽ ،لذـم هاد -

 .اًمٖمازما ي سمٞمّمػم شمبٞمف اًمكم ،أسمنم -

 ةسمٜما يضمقر وقمدت له ،طمزن ذم هلام شمستٛمع ؾمٕمقد ةزوضم ُمٝما يماٟمت

 ،ـمالل يٛمٜمع أن ًمت٘مٜمٕمف ًمزوضمٝما ومذهبت ،يتزوضمٝما ؾمقف ـمالل أن أظمتٝما

 :سمٖمْمب ىمال
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 ،ـمالل أظمرس راح ُما أٟما ،اعمقضقعا ه يؾمٙمر قمٜمؽ يرىض اهلل ُمٝما -

 ُما ممٙمـ ،سمٕمض قمغم ومٞمٝما يتٕمرومقا ةومؽم فٞموم ،سمٕمد سمٞمتزوضمٝما واوم٘مت ُما ًمق

 .يرشماطمقا

 أٟماٟمٞمتٝما ورصمت يضمقر أن شمٕمٚمؿ شمٙمـ مل لومٝم ضمقري قمغم ُمٝما طمزٟمت

 .ـمري٘مٝما ُمـ أؾمٞمؾ ًمتزيؾ ظمٓمة ووضٕمت ،ظماًمتٝما ُمـ

 اعماضمـ ذًمؽ ،سماجلاُمٕمة ودراؾمتٝما ـمٗمقًمتٝما صديؼ ُماًمؽ إمم ومذهبت

 يرومض ًمـ أٟمف وقمٚمٛمت ،واًمده أُمقال ًمتبذير يٕمٞمش ياًمذ ياًمثر

 وحيب ٟمساء زير ٟمفإ ،يده ُمـ يٗمٚمتٝما ًمـ أؾمٞمؾ ىير قمٜمدُما ٟمفأل ؛ُمساقمدهتا

 .اجلٛمٞمالت

 اجلديدة ًمٗمٞمالشمف ديٙمقرات ًمٕمٛمؾ ديٙمقر ُمٝمٜمدؾمة يريد يمٕمٛمٞمؾ ضماء

 ُمـ أيمثر أؾمٞمؾ ىرأ ُماًمؽ يمان ـمالل همٞماب ومؽمة ذم ،اًمبحر قمغم شمٓمؾ لاًمت

 إمم ـمالل قماد عما ،ُمٕمف احلازم أؾمٚمقهبا سمسبب ٟماطمٞمتٝما ٟمجذباو ُمرة

 ىرأ عما دمٛمد ًمٙمٜمف ،عمٙمتبٝما اُمتحٛمًس  ذهب ًمرؤيتٝما ؿمقق يمٚمف اًمنميمة

 .اضمٞمدً  ُماًمؽ يٕمرف وهق يدظمؾ ُماًمؽ

 ؿمٚمقٟمؽ؟ وهمال هال -

 .اشمٗمْمؾ ُماًمؽ أؾمتاذ هاًل أ -

 .ـمٚمب ُمٜمؽ أـمٚمب يود -
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 .شمٗمْمؾا -

 .سمٛمقضقع أيمٚمٛمؽ لأسمٖم ُمٙمان ذم ٟمجٚمس ٟمٓمٚمع ممٙمـ -

 .اًمِمٖمؾ ذم الإ اٜمَ سمٞمٜم   يمالم ُماومٞمش يمدا ىمبؾ ًمؽ ىُمٚمت أٟما طمرضشمؽ -

 ...و ظمرضمٜما ًمق ءر هٞمحّمؾ ُما ،يمدا ةقمٜمٞمد ًمٞمش اٟمِت  -

 ؿمتٖمؾاسم ة،ُمِمٖمقًم أٟما اًمِمٖمؾ ذم يمالم يأ ومٞمشاُم ًمق ُماًمؽ أؾمتاذ -

 .طمرضشمؽ شمّمٛمٞمامت قمغم

 .تؽ٘مطم اًمتّمٛمٞمامت وأؿمقف ٟمتٔمراسم ،خياًمػ ُما: ُمستاء ىمال أطمرضمتف

 .ومٜمدما يا ذومت: وىماًمت ةسمسخاوم سمتسٛمتأ

 ؟ـمالل احلال يمٞمػ :وم٘مال وضمٝمف ذم ـمالل ووضمد ُمستاء ذهب

 ؟قمٜمدٟما يشمسق شإي -

 .قمٜمديمؿ قمٛمٞمؾ ست أٟما -

 ؿمتاىمتا ًم٘مد ،ىمٚمبٝما ٟمبْمات زادت ُماًمؽ ُمع يتحدث له رأشمف

: ُمٙمتبف إمم يذهب وهق وىمال سمتسؿا وم٘مط ،ٝماُمٕم يتحدث مل ًمٙمٜمف ،ًمرؤيتف

 .أؾمٞمؾ ةُمٝمٜمدؾم ةاًمٕماومٞم يٕماـمٞمؽ اهلل

 مل أيام 77 همٞماب سمٕمد قماد ٟمٗمسٝما حتدث وضمٚمست همْمبت ذهب عما

 ؟اًمبارد اًمٚم٘ماء هذا ُما ،سمٕمٛمر لًم٘مائ أو يضمقر أو ؾمٛمر قمـ لُمٕم يتحدث

 ٟمٔمراشمف ذم أومٙمر ًمـ ،همٞماسمف ذم سماًمٜم٘مص أؿمٕمر ًمـ ،ًمت٠مصمػمه ٟمٗمز أشمرك ًمـ ال



 

    022 
 

 

 ،لوـمٜم إمم ؾم٠مقمقد ،اًمنميمة ُمع يقم٘مد لويٜمتٝم اًم٘مٚمٞمؾ الإ يبَؼ  مل ،وأومٕماًمف

 ُمع ،سمتساُمتفا أشمذيمر وًمـ أشمذيمره ًمـ ،هٜما ىمْمٞمتف ياًمذ اًمٕمام كأٟمس ؾمقف

 .يمان يمام ءر يمؾ ويٕمقد كؾم٠مٟمس اًمقىمت

 ذم ؾمٞم٠ميت ؿمخص هٜماك أن ومٞمف أظمؼمها أمحد ُمـ شمّمالا أومٙمارها ىمٓمع

 اُمققمدً  أقمٓماه ٟمفأل ؛شم٘ماسمٚمف أن جيب هناإ أمحد ىمال ،رومْمت ،ًمٞمٓمٚمبٝما اعمساء

 .يمالُمف يٖمػم وًمـ

*  *  * 

 المساء يف
 ًمدقمقيت ًمٜما ظمرج صمؿ ىمٚمٞماًل  أمحد ُمٕمف وضمٚمس اعمجٝمقل اًمٕمريس وصؾ

 رأيتف عما ،ُمٕمف لوأدظمٚمٜم ييد ُمـ سمرومؼ لضمذسمٜم رومْمت اوعم ،ًمٚمدظمقل

 وضمدشمف ومتحتٝما عما ،لختدقمٜم ًمٕمٚمٝما ًمثقانٍ  لقمٞمٜم أهمٛمْمت ينإ طمتك ،ومزقمت

 ،أضمٚمس أن لُمٜم أمحد ـمٚمب ،لأُماُم جيٚمس ياًمذ ـمالل ٟمفإ ،أظمرى ُمرة

 محدأل شمّمالا ضماء طمتك ةصاُمت وأٟما أمحد ُمع حتدث ،صٛمت ذم ضمٚمست

 :هق وم٘مال وظمرج وشمريمٜما

 ؟احلال يمٞمػ -

 !وًمٞمف؟ هٜما ضمٞمت يمٞمػ -
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 ينإ ظمؼم كِ اقمٓم ُما أمحد هق وًمٞمف ،يمدا ىمبؾ ضمٞمت أٟما ة،ؾمٝمٚم يد يمٞمػ -

 ؟أشمزوضمؽ لأسمٖم

: اشمٚم٘مائٞم   ىمٚمت صمؿ لطمٚم٘م ذم وىمػ ياًمذ يمالُمف أسمتٚمع أن وًمتاطم

 ؟يوضمقر

 .اٜمَ سمٞمٜم   ءر يأ ذم ُما ،يأسمق ةًمزوضم شم٘مرب يضمقر -

 ؟سماًمذات أٟما شمتجقزين قمايز ًمٞمف -

 أطمد ُمع تٝماٞمطمس ُما سم٠مؿمٞماء ُمٕمؽ طمسٞمت ينأل: وىمال سمٕمٛمؼ شمٜمٗمس

 .أسمد

 وُمْمٖمتٝماذم ومٛمل  لأُماُم لاًمت ياحلٚمق ُمـ ةىمٓمٕم ووضٕمت شمقشمرت

 الإ ةسماًمٖمروم ُمٙمان يمؾ ذم وٟمٔمرت لوضمٝم ذم ةسمسخقٟم وؿمٕمرت سمتقشمر

 .وضمٝمف

 ؟رأيؽ أقمرف لأسمٖم -

 .وأومٙمر أؾمتخػم وىمت ةحمتاضم طمرضشمؽ -

 .رومْمِت  إذا لسمتٜمدُم زيـ ؿماب أٟما: طماضمبٞمف يٕم٘مد وهق ةسمث٘م ىمال

 !؟دا اًمٖمرور فيإ: سمتٕمجب ىمٚمت

 ،هلل احلٛمد ُمّمكم ،ريايض ،أؾمٝمر ُما ،أدظمـ ُما أٟما ،صم٘مة ؛همرور ُمق -

 .ُم٘مبقل وؿمٙمكم وسمٞمت قمٛمؾ يقمٜمد
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 !؟ُم٘مبقل: ةُمتٕمجب ىمٚمت

 دايؿ واًمٗمٙمر واًمٓمبع اًمروح مجال أُما ،ومؽمايضا قمٛمر ًمف اًمقضمف مجال -

 .يزول ُما

 ؟وؾمٞمؿ لشمِمقومٞمٜم اٟمِت 

 .ومٞمؽ طماضمة أطمسـ يد ُمش ًمٙمـ ،وؾمٞمؿ طمرضشمؽ احل٘مٞم٘مة -

 ؟شماين شإي -

 ...اًمٙمؾ ُمع شمقاضٕمؽ ،قمٜمدك اعمقفمٗملم اًمسـ ًمٙمبار طمؽماُمؽا -

 ؟ذمَّ  قمجبؽ اًمكمإيف  طمرضشمؽ ًمٙمـ

 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صغم اًمرؾمقل سم٘مقل قمٚمٞمِؽ  رداسم -

 .(يمبػمٟما ويقىمر صٖمػمٟما يرطمؿ مل ُمـ ُمٜما ًمٞمس) اًمٙمبار طمؽمامال ةسماًمٜمسب

 .(ةاجلٜم يدظمؾ ًمـ يمؼم ُمـ ةذر ىمٚمبف ذم يمان ُما) ًمٚمتقاضع ةسماًمٜمسب

 كصمٜم ُمـ سمؾ ..واحلٚمؾ اًمقضمف مجٞمؾ اجلٛمٞمؾ ًمٞمس)ة ًمٚمقؾماُم ةسماًمٜمسب

 ة.ؿمبٙم أسمق ًمٞماسإ ىمقل (واًمٕمٛمؾ اجلد ٟمحق

 ومٞمؽ ءر يمؾ (طمبٝما رزىمت) لاًمٜمب ىمقل ًمؽل ىمقاه ًمؽ ةسماًمٜمسب ُماأ

 .ليٕمجبٜم

 دظمؾ ،دمٛمدت ،ًمٕمٞمٜمف ٟمٔمرت ،ؾمحره حتت ووىمٕمت ًمف أؾمتٛمع يمٜمت

 قمغم ليمٗم ووضٕمت وظمرضمت ؾمت٠مذٟمتٝمؿا ،شم٠مصمػمه ُمـ أومٞمؼ لضمٕمٚمٜم ،أمحد
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 وأسمتسؿ ؾمٕمٞمدة وأٟما لهمرومت إمم ذهبت ة،اًمرسيٕم ظمٗم٘ماشمف ئأهد ًمٕمكم لىمٚمب

 ،يرد يٜمتٔمر أٟمف أمحد وأظمؼمين ،االسمتسام قمـ أيمػ وال ،يرادإ ال سمِمٙمؾ

 ،اُمٕمارًض  يمان وصؾ عما ،أليب اًمٕمائٚمٞمة اًمزيارة ضمراءاتإ سمدأ ىمد أمحد ويمان

 أٟمف الإ ـمالل سمِمخّمٞمة إقمجاسمف ُمـ سماًمرهمؿ ء،ر يمؾ وأظمؼمشمف ضمٚمست

 ىرأ عما وًمٙمٜمف ،أظمرى ةضمٜمسٞم ُمـ اؿماسم   أشمزوج أن اًم٘مٚمؼ يساوره يمان

 أرسشمف ُمع ـمالل كأشم ،واومؼ لوضمٝم شمٗمارق ال لاًمت لسمتساُمتاو ؾمٕماديت

 صمٜماءاأل شمٚمؽ ذم ،اًم٘مران قم٘مد ُمع ،هٜما اخلٓمبة لوه ،اعمٚمٙمة ُمققمد وطمددٟما

 اعمريْمة ضمدهتا ُمع فمٚمت وواًمدهتا ة،اًمٕمٛمر داءأل واًمدها ُمع أروى ضماءت

 .ُمٍم ذم

 ُمع يتحدث قمٛمر رأت عما روىأل ُمذهٚمة ةاعمٗماضم٠م يماٟمت ةُمٙم ذم

 .اًمٗمٜمدق ؾمت٘مبالا

 سماحلجاب ءةوسمرا مجااًل  أيمثر ،أروى هنا، إقمٛمر هاآور صمقانٍ  الإ له وُما

 !قمٛمر: ةُمذهقًم ىماًمت ،وضمٝمٝما يزيـ ياًمذ

 ؟زيؽإ -

 هٜما؟ فيإ سمتٕمٛمؾ ٟمتا ،هلل احلٛمد -

 .واًمدك أىماسمؾ يضما أٟما -

 !؟ٟماأ سماسما ،ُملم واًمد -
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 .اٟمِت  سماسما ةأيق: وىمال ضحؽ

 ًمٞمف؟ -

 ،ياًمّماو قمٛمر أٟما ،أهاًل : اُمتقشمرً  قمٛمر وم٘مال أروى واًمد وصؾ

 قمايش اًمٙمبػم وأظمقيا ،لمٞمُمتقوم ًمديتاوو يًمداو ،ًمٜمدن ذم ُم٘مٞمؿ ُمٝمٜمدس

 .ورؾمقًمف اهلل ةؾمٜم قمغم أروى أدمقز قمايز وأٟما ،ًمٞمااؾمؽمأ ذم

 طماضمة وماهؿ ُمش أٟما: شمٕمجب ذم واًمدها وىمال ذهقل ذم أروى طمدىمت

 !ومٜمدق ؾمت٘مبالا ذم يمدا طمد يٓمٚمب طمد فٞموم ،لسمٜما يا

 ذم ٟم٘مٕمد وسمٕمدها احلرم ذم اًمٕمِما ٟمّمكم ٟمروح ظمٚمٞمٜما ـمٞمب ،ؾمػآ أٟما -

 .هبدوء وٟمتٙمٚمؿ ُمٙمان يأ

 له ،اآلن شمرشمبط أن ُمستٕمدة ًمٞمست سم٠مهنا حتدصما عما أروى رد قمٛمر صدم

 شمٗمٙمر أن ُمٜمٝما ـمٚمب ذًمؽ ُمع وًمٙمٜمف ،اطمديثً  وماؿمٚمة دمرسمة ُمـ ةظمارضم

 .اعمٛمٚمٙمة شمٖمادر أن ىمبؾ ردها وؾمٞمٜمتٔمر

*  *  * 

 ُمـ اًمٞمقم ذًمؽ أروىو أٟما ُمٕمٝما يمٜما ة،وُمنمىم ؾمٕمٞمدة أؾمٞمؾ يماٟمت

 رشمدتا ،ضمدة ذم ودمٛمٞمؾ ؿمٕمر ُمّمٗمٗمة أؿمٝمر ضحك هلا طمجزت ،سمدايتف

 يمسسقاراو ةواؾمٕم سمتٛمقضمات ؿمٕمر ةشمّمٗمٞمٗم ُمع، ٟماقماًم  اي  ًم١مًم١م أسمٞمض اومستاٟمً 

 ةُمبٝمر زيٜمتٝما يماٟمت ،ؿمٕمرها سمٕمض سمف رومٕمت اًمّمٖمػم اًمٚم١مًم١م ُمـ ٟماقمؿ
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 احلٗمؾ ذم ،وماشمٜمة يماٟمت ،اهلادئ اًمٜمقد ُمـ ؿمٗماه وأمحر لؾمٛمقيم قملم ةسمرؾمٛم

 يمؾ تئأـمٗم ،اًمٕمريس دظمقل وىمت طمان صمؿ ،أؾمٞمؾ ُمع ؾمتٛمتٕمٜمااو رىمّمٜما

 ،وم٘مط لماًمٕمروؾم قمغم اًمْمقء وؾمٚمط ،اًمٗمخٛمة اًم٘ماقمة شمٚمؽ ذم ضقاءاأل

 وؾمٞماًم يمان  ؿمؽ وال اأٟمٞم٘مً  يمان ،ياًمسٕمقد اًمثقب ييرشمد ـمالل يمان

 واًمت٘مٓمت اًمٙمٕمٙمة نااًمٕمروؾم ىمٓمع ،وُمرشمبٙمة ُمتقشمرة أؾمٞمؾ يماٟمتأيًْما، 

 ضمٚمس ،احلٗمؾ ٟمحـ وأيمٛمٚمٜما اًم٘ماقمة ُمـ ظمرضما صمؿ ،اًمّمقر هلؿ اعمّمقرة

 .هلام خمّمص سمٛمٙمان اسمٛمٗمردمه نااًمٕمروؾم

 ذم هلا ٟمٔمر ؟شماين اًم٘ماقمة دظمؾاه ُمش ظمالص يمدا: أؾمٞمؾ ىماًمت

 .دىمة ذم يت٠مُمٚمٝما وهق صٛمت

 !؟يمدا فٞموم هق ،رهٞمب مجاًمؽ: ةقماؿم٘م ةسمٜمٔمر ىمال

 .يُمٍم سمتتٙمٚمؿ ،قمٚمٞمؽ أصمر قمٛمر: وىماًمت ظمجٚمت

 .همػمك قمكمَّ  أصمر طمد ُما واهلل ال -

 .أشمٙمٚمؿ ةقماروم ُمش يمدا زم شمبص سمٓمؾ -

 .قمٜمؽ قمٞمقين أسمٕمد ىمادر ُمق ،أٟمالم ُما وريب -

 اًمٓمٕمام هلام ووضٕما ةاًمٕماُمٚم ُمع ودظمٚمت اًمباب ضحك ـمرىمت

 .اًمٓمٕمام ُمـ شم٘مؽمب وضمدها عما ـمالل ىمال ،وظمرضما

 ؟يسمتسق شإي -
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 !ةضمٕماٟم ،هايمؾ -

 .يهذ اعمٝمٛمة زم لشمريما ،يّمػم ُما ال -

 .اُمتٕمٛمدً  ؿمٗمتٞمٝما عمس ،ؾمٞمؾأل وأـمٕمٛمٝما سمٞمده حلؿ ةىمٓمٕم ـمالل ىمٓمع

 .شمايمؾ شمٕمرف قمِمان يًمقطمد هايمؾ أٟما ،يمدا يمٗمايف -

 .يدك ُمـ ؾآيم لأسمٖم -

 :ىمائاًل  يمٗمٝما سمداظمؾ وىمبٚمٝما يدها ُمسؽأ ،شمٓمٕمٛمف يمادت

 أوصػ ىمادر ُماين ،طمٞمايت ذم وضمقدك قمغم صالة يمؾ ذم ريب أمحد أٟما -

 ة.درضم ىمَمأل ُمبسقط ،لماحل إطمساد ًمؽ

 .لشمٙمٗم ظمالص ـمالل: سمخجؾ ىماًمت

 !يؾمٕمقد لحتٙم لىمٚمب لًمب يا: ُمبتساًم  ىمال

 .هبركاه أٟما -

*  *  * 

 ،أيمثر طمبٝمام زاد يمٚمام اًمقىمت ُمر يمٚمام وأؾمٞمؾ وـمالل ياماأل ُمرت

 .عمٙمتبف أؾمٞمؾ ـمالل كؾمتدقما

 .ؿمٖمؾ يقمٜمد أٟما ـمالل يا لـمٚمبتٜم ًمٞمف -

 .ؿمت٘متا -
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 ؟احلال ها شإي: وم٘مال سمخجؾ سمتسٛمتاوم

 ة.طمٚمق قمٞمقٟمؽ اًمكم أٟمت: اشمٚم٘مائٞم   ىماًمت

 !شإي: اُمتٕمجبً  ىمال

 .ليٕمٜم جماُمٚمة ،اًمٙمٚمٛمة ًمؽ رداسم أٟما -

 وؾمٞمؿ ٟمؽإ يٛمٜمٕمش ُما دا: وىماًمت ومْمحٙمت ٜمعّمٓمُم سمحزن هلا ٟمٔمر

 .ُمزقمجة وؾماُمة

 ؟ؿملم وال زيـ يمدا أٟما ،اعمزقمج اعمدح قمغم لشمسٚمٛم !ُمزقمجة -

 :وم٘مال همامزهتا وفمٝمرت أؾمٞمؾ تٙمضح

 قمـ ول١مُمس ُمق أٟما ة،شماٟمٞم ُمرة يمدا لشمْمحٙم ال أىمقل !ويكم يا -

 .شمٍمذم

 سمقاًمدك شمّمٚمتا أٟما ،اًمٞمقم ؾمقا ىسمٜمتٖمد طماًمؽ يضمٝمز: وم٘مال ظمجٚمت

 .ؾمت٠مذٟمتفاو

 .اًمِمٝمػمة ضمدة ٟماومقرة قمغم يٓمؾ وماظمر ُمٓمٕمؿ ذم أظمذها

 .ـمايرة يم٠مين احلرية طمساس٢مسم طمساسم ،يد اًمٜماومقرة أؿمقف طمباسم -

 .يةاوضمد سِت  -

 ،رهٞمبة ٟمٗمسٞمة راطمة ومٞمٝما ،اعمٜمقرة اعمديٜمة يز ُمش سمس ،مجٞمٚمة ةضمد -

 .هٜماك يمقناسم عما ةسماًمسٙمٞمٜم طمساسم
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 ؾمبقعاأل ظمرآ ٟمٓمٚمع رأيؽ وش ة،ـمٞمب لًم٘مٚمب ُمٙمان أىمرب ،صدىمِت  -

 .ياًمٜمبق سماعمسجد اجلٛمٕمة ٟمّمكم واًمدك ُمع

 !؟سمجد -

 .اعمديٜمة يروح لقمٛم ومرصة ،سمجد -

 .ـمالل يا اؿمٙمرً  -

 .سمسببؽ يِمٝمااقم اًمكم ةاًمسٕماد قمغم اٟمِت  اؿمٙمرً  -

 ...ًمٚمبحر وٟمٔمرت سمخجؾ سمتسٛمتا

*  *  * 

 ُمٓمار ُمـ ـياعمساومر وواًمدها ىأرو ًمٞمقدع ُمٕمٝمؿ اعمديٜمة إمم قمٛمر ذهب

 أٟما: قمٛمر وم٘مال ،زُمزم ُماء ًمنماء وذهب ىمٚمٞماًل  أروى واًمد شمريمٝمام ،اعمديٜمة

 .دا اًمقىمت ذم االرشمباط ُمـ ظمقومؽ ُم٘مدر

 .وأطمبٝما اجلديدة طمٞمايت قمغم أشمٕمقد سمدأت صدىمت ُما ٟماأ قمٛمر يا -

 يٜمٗمٕمش ُما يماًمٖمذاء رضمؾ ،أٟمقاع ةصمالصم اًمرضمال، أروى يا سميص -

 هتحتاضمٞمف يماًمدواء ورضمؾ، همػمه ُمـ شمٕمٞمٌم يشم٘مدر وال قمٜمف لشمستٖمٜم

 دا ،يماًمداء ورضمؾة، يمقيس اٟمِت  ـماعما همػمه ُمـ شمٕمٞمٌم يشم٘مدر سمس اأطمٞماٟمً 

 .داهٞمة ؾمتلم ذم يٖمقر اأسمدً  هتحتاضمٞمف ُمش سم٘مك

 !؟دا اًمٕمٛمٞمؼ اًمٙمالم فيإ: وىماًمت أروى ضحٙمت
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 ينإ وأوقمدك ،اًمٖمذاء رضمؾ كسم٘م أٟما ،أهق يضما قمٛمؼاأل ،شم٘مكما -

  ٟمؽإ ةًمدرضم ،قمايش أٟما ُما ـمقل أؾمٕمدك وأطماول يمدا ًمٞمِؽ  يمقناه

 .يهمػم ُمـ شمٕمٞمٌم شم٘مدريش ُما

 :وم٘مال ظمجؾ ذم ًمف وٟمٔمرت أروى تصٛمت

 ذم ي٘مرومؽ يماًمداء اًمكم اًمراضمؾ ًمؽ ٞمجلي قمكمَّ  واوم٘متٞمش ُما ًمق رب يا -

 .فماعمة ةواطمد اٟمِت  قمِمان ِمتؽٞمقم

 !جمٜمقن ة،ومايد ومٞمشاُم: وىماًمت أروى ضحٙمت

 ؾمتٕمدادا قمٜمديش ُما سمجد ،سمحبؽ أٟما شم٘مٚم٘مٞمش ُما ،محٞمد جمٜمقن سمس آه -

 .ييدإ ُمـ أضٞمٕمؽ

 ...أٟما ـمٞمب -

 .سمتاقمتٜما ةاًمٓمٞمار قمغم سمٞمٜمدهقا أروى يا يال: أروى واًمد ىماـمٕمٝمؿ هٜما

 .اعمِمٝمد ي٘مٓمع اعمخرج اعمٝمٛمة ةاحلت قمٜمد ؟يمدا فٞموم هق: ؾمتٞماءاسم قمٛمر ىمال

 .قمٛمر ؿمٛمٝمٜمدساسم يا اًمسالُمة ُمع: ةىمائٚم أروى ضحٙمت

 ..طم٘مٞمبتٝما حتٛمؾ لوه ومٞمٝما وطمدق قمٛمر جيب مل

 .ُمٕماك الرا دمٞمب شمٜمساش وُما ،ُمٍم ذم ًمٞمٜما زيارشمؽ وهٜمٜمتٔمر: وم٘ماًمت

 !؟واهلل ىمقزم: ةسمسٕماد قمٛمر ىمال

 !؟واوم٘مِت : واًمدها ىمال
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ا ،يمدا ةُمبدئٞم ُمقاوم٘مة ليٕمٜم -  .ظمػماأل ياًمرأ ي٘مقًمقا ةوشمٞمت ُماُما عما ًمسَّ

  يز يمامل احلاج سمٜمت يا أروى يا ىمٚمبؽ يريح رسمٜما: سمسٕمادة قمٛمر ىمال

 .لىمٚمب رحيِت  ُما

*  *  * 

 ،يتزوضما أن شمٜمتٔمر وًمـ ،اُمٕمً  وـمالل أؾمٞمؾ ىشمر أن يضمقر شمتحٛمؾ مل

 هناإ ،ُمٕمٝما ورىمة ظمرآ شمٚمٕمب أن سمد ال ُماًمؽ ةوظمٓم ؾمٛمر ةظمٓم ومِمٚمت إذا

 .اقماُمً  قمنميـ ُمـ أيمثر ُمـ اعمجرسمة اًمراسمحة اًمقرىمة
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  يقاتل حبك أن يمن أغرك)
 (يفعل القلب يتأمر مهما وأنك

 القيس مرؤا
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 أشمت لاًمت ضحك ُمـ ةسمدقمق وأؾمٞمؾ ؿمٛمس ذهبت ـمالل ُمٜمزل ذم

 ،قمٛمؾ رطمٚمة ذم أيام ةسمْمٕم ُمٜمذ اهمائبً  يمان وـمالل ،ًمدهتااوو له جلدة

 ،اًمٕمرسمٞمة اًم٘مٝمقة ناٞمحيتس ضمٚمسا اًمٓمٕمام شمٜماول سمٕمد ،ًمف ُمِمتاىمة أؾمٞمؾ يماٟمت

 ضمقًمتٝما ،اُمٕمً  وُمٝما ؿمٛمس وشمريما ،اًمٗمٞمال ًمؽمهيا أؾمٞمؾ ضحك أظمذت صمؿ

 قمغم شمٓمؾ لاًمت سمٓمالل ةاخلاص اعمٙمتب ةهمروم ذم وشمريمتٝما اعمٜمزل ذم ضحك

 ذم اأٟمٞم٘مً  ًمٞمس ـمالل ذوق ،سماخلارج ءاعميض اًمّمٖمػم واعمسبح اعمٜمزل ةطمدي٘م

 شمّمالا وضماء ةاعمٙمتب ٟمٔمرها تًمٗمت ،اأيًْم  ُمٜمزًمف ذم سمؾ ؛وم٘مط فوؾمٞمارشم صمٞماسمف

 .ًمؽ رضمعاو ظمٚمصاسم ،ُمٙماعمة لُمٕم: ةىمائٚم شمريمتٝما ك،ًمْمح

 .اًمٙمتب ع أشمٗمرج هٜما ٟمتٔمركاه متام -

 اعمٙمتب ةسمٖمروم احللم له: ةىمائٚم اهلاشمػ ذم حتدصمت ،ضحك ظمرضمت

 ويـ؟ أٟمت

 .ظمالص اًمبٞمت م ىمرسمت أٟما: ـمالل أضماب

 ة.احلدي٘م ؼطم اًمباب ُمـ دظمؾا -

 ة.اعمساقمد ع ةاحلٚمق لأظمت يا اؿمٙمرً  -

 :صقت ذودها ىمٓمع اًمٙمتب أطمد ذم ةؿمارد أؾمٞمؾ سمٞمٜمام

 !؟يشمسق شإي أٟمت -

 !ـمالل: ةُمذهقًم ىماًمت
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 !؟ذنإ سمدون هٜما شمدظمكم يمٞمػ: وىمال اًمٖمْمب ـمالل شمّمٜمع

 .هٜما لضماسمتٜم ضحك سمس ةُمت٠مؾمٗم: وىماًمت أؾمٞمؾ شمقشمرت

 ةىمِمٕمرير صارت ،شمراضٞمف أن حتاول يده ُمسٙمت٠موم سماحلزن شمٔماهر

 شمٔماهر ،سمٛمٗمردها يده ومٞمٝما متسؽ لاًمت ومماأل ةاعمر هذه ،سمجسده

 ة.ُمباالالسماًم

 ،يمدا ٘مؽايهٞمْم دا اعمقضقع نإ ةقماروم ُمش أٟما: ةُمٜمزقمج لوه ىماًمت

 ة.اًمسالُم قمغم هللا محد ،ٟمتٙمٚمؿ اهتد عما لدًمقىمت ؾمٞمبؽاه

 اجلدار قمغم وصمبتٝما ذراقمٝما ُمـ أُمسٙمٝما ،اًمٖمرومة ُمـ خترج أن يمادت

 .وشمقشمرت شمٕمجبت اجلدار قمغم هلا احماًس  يده ووضع

 !لشمّمٚمحٞمٜم لشمب ُما ؟لسمؽموطم ويـ: ىمال

 .سمؽمدش ُما ٟمتاو طماوًمت أٟما -

 .اشمقشمرً  شمزداد ضمٕمٚمٝما ةٟمٔمر هلا ٟمٔمر

 .لشمرضٞمٜم ةواطمد ةـمري٘م يقمٜمد أٟما -

 قمغم ٟماقمٛمة ةسم٘مبٚم ها٠موماضم اًمٓمري٘مة شمٚمؽ قمـ لءشمتسا أن عشمستٓمِ  مل

 .أؾمٞمؾ دومٕمتف طمتك ؿمٗمتٞمٝما شمذوق ذم هق يذوب سمٞمٜمام ،اعمذهقًمتلم ؿمٗمتٞمٝما

 ؟يمدا شمٕمٛمؾ يزاإ !دمٜمٜمتا أٟمت -

 .طمالزم اٟمِت  -
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 .ُمتْمايؼ ٟمؽإ سمتٛمثؾ يمٜمت ليٕمٜم -

 سمٕمٞمٜملم هلا ٟمٔمر ة،هماضب يماٟمت ؟ُمثؾأ أقمرف رأيؽ وش: ءةسمؼما سمتسؿا

 واضح: هلا اًل ئىما ُمٜمٕمٝما ،ًمتخرج اًمباب شمٗمتح أن أؾمٞمؾ طماوًمت ،هماضبتلم

 ؿمٗمتٞمٝما قمغم ؿمٗمتٞمف ووضع ،ًمتتٙمٚمؿ ومرصة ٝمايٕمٓمِ  مل ،ُمٕمؽ شمٜمٗمع ُما اًمٜمٕمقُمة

 يزيؾ وهق ؿمٗمتٞمٝما شمرك طمتك وشمذوب شمستٙملم ضمٕمٚمتٝما ىأىمق ةىمبٚم وىمبٚمٝما

 .ىمائاًل  قمٞمٜمٝما قمغم ُمـ ؿمٕمرها ظمّمالت

 .شمتخٞمكم ُما ومقق أؾمٞمؾ يا أطمبؽ أٟما -

 ًمف شمٜمٔمر مل ،هبدوء سمتٕمدتا ة،ُمتجٛمد يماٟمت ،سمرومؼ ًمّمدره وضٛمٝما

 سمارد ءور ،يردمػ وضمسدها ًمتقازهنا وماىمدة لوه ارسيٕمً  وظمرضمت

 .ظمجؾ ذم سمتسٛمتاو ؿمٗمتٞمٝما قمغم أصاسمٕمٝما وضٕمت ،قمروىمٝما ذم ييرس

 اًمٚمحٔمٞمة اعمتٕمة ىشمتٕمد ال اًمِمٝمقة ىمبٚمة أن وأدرك اؾمٕمٞمدً  ـمالل يمان

 اًم٘مٚمب شم٠مرس واًمٕمسؾ يماًمرطمٞمؼ اًمٕمِمؼ ىمبٚمة ٟمامإ ،اًمِمٝمقة ٟمتٝماءاسم لوشمٜمتٝم

 .اخلٞمال دروب ُمـ درب إمم وشم٠مظمذك

 اًمٞمقم لاـمق فمٚمت ،ظمجٚمٝما ُمـ اًمنميمة إمم شمذهب أن أؾمٞمؾ عشمستٓمِ  مل

 احللم وسملم ،طمدث امٞموم اؿماردً  يمان قم٘مٚمٝما وًمٙمـ شم٘مرأ نأ حتاول سمٖمرومتٝما

 أمحد ىمٓمع ،طمدث ُما ًمتتذيمر قمٞمٜمٝما وشمٖمٛمض ؿمٗمتٞمٝما شمٚمٛمس ظمرواآل

ا ُمٜمتٔمرك ضمف ـمالل أؾمٞمؾ: ىمائاًل  ذودها  .سمرَّ



 

    019 
 

 

 سمدون ةاعمبٕمثر ؿمٕمرها سمراسمٓمة ظمرضمت ،شمٕماىمبف أن وأرادت شمقشمرت

 له ت٠موشمٗماضم ،هذه اًمٓمٗمقًمٞمة ةاًمٜماقمٛم سمٓمٚمتٝما ٠مشمٗماضم ،دمٛمٞمؾ ُمساطمٞمؼ

 .ياًم٘مق وقمٓمره ةٟمٞم٘ماأل سمٛمالسمسف

 !هذا شإي -

 !ف؟يإ فٞموم -

 !وضع يمؾ ذم ةطمٚمق اٟمِت  يمٞمػ ؟يمدا فٞموم هق -

 وأٟما لشمِمقومٜم ًمؽ اقم٘ماسمً  يمدا ًمؽ ةـماًمٕم أٟما ،سمٙماش ٟمتا ومٙمرة قمغم -

 ُمٜمٙمقؿمة.

 ة.اعمٜمٙمقؿم ومديت: وىمال ضحؽ

 .همْمب ذم طماضمبٞمٝما قم٘مدت

 .اًمدوام ضمٞمِت  ُما ًمٞمش -

 .ؿمقية ةُمّمدقم يمٜمت -

 ًمٞمٜمساب ؿمٕمرها راسمٓمة ومؽ ،اخلٚمػ إمم وقمادت ومتقشمرت ُمٜمٝما ىمؽمبا

 .سماًمّمداع راؾمؽ شمٕمقر اًمكم يهذ: وىمال فمٝمرها قمغم ةسمٜمٕمقُم

 سمٕمِمقائٞمة ؿمٕمرها ومجٕمت ارسيٕمً  ُمٜمف ؿمٕمرها راسمٓمة وأظمذت همْمبت

 .اًمساطمرة سمٜمٔمرشمف هق وم٘مال رىمبتٝما قمغم ُمٜمف اًم٘مٚمٞمؾ يتساىمط وم٠مصبح

 .أيمؽم ُمثػم يمدا -
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 !ـمالل: وىماًمت ٟمٗمٕمٚمتا

 !ليٕمٜم ىمٝمر ة،طمٚمق اٟمِت  ،أٟمالم ُما أٟما -

 !ىمٝمر -

 ة.ؿمٞمخ يا سمحالوشمؽ يشم٘مٝمر ليٕمٜم -

 .واهلل شمٙمٚمؿاسم ُمش أٟما سمس ىمٝمر طمٚمق ٟمتا ُما ـمٞمب: اٞمً شمٚم٘مائ ىماًمت

 !زم ىُمٚمت يشإ: وىمال ٠مشمٗماضم

 .طماضمة شىُمٚمت ُما أٟما ؿمٗمتٞمٝما شمْمؿ لوه ظمٗمقت ذم ىماًمت

 .يؿمق يؿمق ،يمدا لٜميشم٘مٝمر لشمب اٟمِت  شمٙمٗملم -

 !فيإ قمٛمٚمت أٟما -

 أٟما ف،يإ قمٛمٚمت وشم٘مقزم احلٚمقيـ ؿمٗمايٗمؽ لوشمْمٛم ةسمؼماء يشمٜمٔمر -

 .قمٚمٞمؽ أُمقت ليٕمٜم ..قمٚمٞمؽ ظماىمؼ

 سمدزم يال: ىمال صمؿ سمٕمٛمؼ شمٜمٗمس ،ظمجؾ ذم ؿمٗمتٞمٝما قمغم وقمْمت شمرد مل

 .احللم سمٜمٓمٚمع صمٞماسمؽ

 ؟وملم هٜمروح !يد ةاًمِمٞمايم فيإ صحٞمح: ىماًمت

 ة.ُمٗماضم٠م -

 سمٕمض ووضٕمت ٞم ايمالؾمٞمٙم اومستاٟمً  رشمدتا ،وذهبت ضحٙمت

 ة.ٟماقمٛم ةـمالًم٢مسم ظمرضمت ا،أٟمٞم٘مً  اُمرشمٗمٕمً  وطمذاء اًمتجٛمٞمؾ ُمستحرضات
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 ُمسؽأو قمٞمٜمٝما شمٖمٛمض أن ُمٜمٝما ـمٚمب ،اًمِمٛمس همروب ىمبؾ وصال

 ة.اًمرؤي ًمٕمدم ةضامٟم قمٞمٜمٝما قمغم يده ووضع اًمسػم قمغم وؾماقمدها يدها

 .قمٞمقٟمؽ لومتحا احللم: سمحامس ىمال

 ورود هبا ـماوًمة وأُماُمٝما خيت ذم ٟمٗمسٝما وضمدت قمٞمٜمٝما ومتحت

 .اعمٗمْمؾ وـمٕماُمٝما وؿمٛمقع

 .واًمروايات ومالماأل يز رائع ءر ويمؾ رائع أٟمت: ؾمٕمادة ذم ىماًمت

 يمٜمت أٟما ،سمٞمّمدىمقن ُما لرسمٕم ُمـ أطمد لؿماومٜم ذاإ: وىمال ضحؽ

 .ومالمسماأل ةاًمروُماٟمسٞم اعمِماهد قمغم أمتسخر

 ذم أحتط ينإ أختٞمؾ يمٜمت ُما يقمٛمر أٟما طمتك: وىماًمت أؾمٞمؾ ضحٙمت

 .يد اعمِماهدـ ُم ُمِمٝمد

 اجلسد قماومٞمة ،اؾمٕمٞمدً  شمٙمقن ليم ةًمثالصم حتتاج) ي٘مقل قمريب ُمثؾ فٞموم -

 ة.ُمِمٙمقر تٞمفٞموؿمٗم لىمٚمب قماومٞمِت  اًمكم اٟمِت  (اًم٘مٚمب وؾمالُمة اًمٕم٘مؾ وصحة

 ،سمحبؽ أٟما ،ـمالل يا زمَّ  رسمٜما ؾمتجاهباا ةدقمق ٟمتاو: وىماًمت سمتسٛمتا

 .ظمػمواأل ولاأل لطمب أٟمت

 سمٚمٓمػ ُمٜمف ىمرهبا ،ًمف سمحبٝما قمؽمومتا أهنا يّمدق مل ،سمذهقل ومٞمٝما طمدق

 .قمِمؼ ؽ٘مِمأقم سمٕمد وأٟما: ىمائاًل  وضٛمٝما
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 يأ ،ٟمٗمؽمىمش ُما طمّمؾ ُمٝمام نإ وقمدينا ـمالل: وىماًمت شمٜمٝمدت

  سمدون سمٕمض ُمع طمٜمااو سمس وٟمتخاٟمؼ وٟمتخاصؿ ٟمتٜماىمش حتّمؾ ُمِمٙمٚمة

 .ٟمبٕمد ُما

 وأٟما ةيماهٚم يشمّمػم اًمٚملم يٗمرىمٜما ال اهلل ،ٟمٗمؽمق ال صار ُمٝمام أوقمدك -

 .اأؾمٜماٟمً  وشمقىمع يمٝمؾ أصػم

 يِمؼ واًمٞمخت اًمٖمروب وؿماهدا اًمٓمٕمام شمٜماوال ،وضمٚمسا اُمٕمً  ضحٙما

 :ىمال صمؿ اًمبحر ذم ـمري٘مف

 .روُماٟمسٞمة ٟمٙمٛمؾ دطملم -

 ووضع يده ُمسٙمتأ ،هلا يده وُمد هادية اُمقؾمٞم٘م هق ؿمٖمؾ، سمتسٛمتا

 ءاوسمد ،يمتٗمف قمغم يدها له ووضٕمت ،ظمٍمها طمقل ىظمراأل يده

 .اهلادئة ااعمقؾمٞم٘م ُمع نيتاميال

 يضمقر وأن ،ـمقياًل  شمدوم ًمـ هذه ؾمٕمادهتا أن شمٕمٚمؿ أؾمٞمؾ شمٙمـ مل

 هذا ،ظمٓمتٝما ذم ًمتساقمدها خلاًمتٝما ذهبت ،ـماىمتٝما سمٙمؾ دهااومسإل ختٓمط

 ومٝمددهتا رومْمت ُمٝما وًمٙمـ ؾمٜمقات ىمبؾ ومٕمٚمتف ،قمٚمٞمٝما سمجديد ًمٞمس ُمراأل

 وزوضمتف زوضمٝما ؾمٕمقد سملم ًمتٗمرق ومٕمٚمتف سمام اجلٛمٞمع ختؼم سم٠من يضمقر

 أظمذت أهنا أطمالم قمغم ةوطماىمد صٖمػمة يماٟمت أهنا ُمٝما أظمؼمهتا ى،ظمراأل
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 ىماسمؾ وعما ،وىمتٝما شمٜمجب أن عشمستٓمِ  ومل طمب سمدون شمزوضمٝما ياًمذ زوضمٝما

 .يقؾمػ ًمف وأٟمجبت أطمبٝما أطمالم

 بتوشمُ  ؾمقيتف اًمكم قمغم ةُمتحسٗم ينإ اهلل يٕمٚمؿ: ةطمزيٜم لوه ُمٝما ىماًمت

 .لذٟمب قمـ

 ًمؽ يٖمٗمر اهلل شماٟمٞمة ُمرة شمقيب ،لظماًمت خياًمػ ُما: ظمبث ذم يضمقر ىماًمت

 .وزم

 .صاٟمتف ُما لوه يرس قمغم ُمٜمتٝماآ ،أُمؽ أؾماُمح اح ُمار ٟماأ -

 أطمب يمٞمػ يشمدر وأٟمِت  لٜميشمساقمد لشمب ُما لظماًمت: وىماًمت شم٠مومٗمت

 .اًمدٟمٞما ُمـ أسمٞمف اًمكم وهق ،ـمالل

 ؟ًمتٗمرىمٞمٝمؿ يسمتسق شإي: ضٞمؼ ذم ُمٝما ىماًمت

 .ًمؽ أطمٙمل وأٟما ضمٚمزا: ةىمائٚم يضمقر اسمتسٛمت

*  *  * 

: وىمال أذهنا ذم ومهس فمٝمرها ُمـ وضٛمٝما آية ُمـ طمسام ىمؽمبا

 .لوطمِمتٞمٜم

 ؿمٗمتٞمٝما قمغم شمْمٖمط لوه أٟمٗماؾمٝما ويمتٛمت ةسمِمد قمٞمٜمٝما أهمٚم٘مت

 أٟما ًمػ اًمٞمقم ـمقل ؿمقسمٜمج قمٛمؾاسم يمٜمت ة،ُمره٘م أٟما: وىماًمت سمتٕمدتاو

 .أٟمام ةحمتاضم وأؾمٞمؾ
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 أىمرب ُما يمؾ ف،يإ فٞموم قمرفا ُما ىمبؾ ٟمقم ُماومٞمش ال: سمٖمْمب هلا ٟمٔمر

 .اًمسٗمر م رضمٕمت ُما يقم ُمـ ـمبٞمٕمٞمة ُمش طماضمة فٞموم ،يشمبٕمد ُمٜمؽ

 .ضحٙمت صمؿ سمتٕمجب ًمف ٟمٔمرت

 ،طمٚمق يمالم ًمؽ ىمقلاسم وال سمٞمِؽ  هتٛمشاسم ُما ينإ لسمتِمٙم يمٜمِت  زُمان -

 !لسمتّمديٜم يمدا أقمٛمؾ سم٘مٞمت وعما

 ؟يمدا شمٕمٛمؾ سم٘مٞمت وًمٞمف -

 اٟمِت  ِؽ ٞمًم دا قمٛمٚمفاسم اًمكم يمؾ سمس ،قمٜمٙمؿ ٟمِمٖمٚمتا ينإ قمارف أٟما -

 .ًمٞمٙمؿ وومٚمقد وؿمٖمكم لشمٕمب يمؾ ،ُمست٘مبٚمٙمؿ ـسم٠مُم   اًمٜمٝماية ذم رسآو

 ُمـ وملم ةوُمرو ،اًمٕمدل طماضمة أهؿ ،طمسام يا ال ال: وىماًمت سمتسٛمتا

 !؟وومٚمقؾمؽ شمٕمبؽ

: وم٠ميمٛمٚمت خيتٜمؼ يم٠مٟمف ،قمٚمٞمف ضاىمت ةاًمٖمروم يم٠من ؿمٕمر ،طمسام دمٛمد

 ؟قمريس يا ًمٞمف ُمّمدوم

 ؟كُمتإو يزاا قمرومِت : خمتٜمؼ سمّمقت ىمال

 ؟اعمِمٙمٚمة يد له -

 ة.ومامه ٟمِت ا ُما يز ُمش اعمقضقع واهلل -

 ،يمدا هٞمٕمٛمؾ يمان ُما قمٛمره وماشمت اًمكم اًمسٜملم أقمرومف اًمكم طمسام أٟما -

 .وؿمجاقمة طمؽماما سمٙمؾ زمل ي٘مق ُما همػم ُمـ
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 قمغم واًمزن ،يمتػم قمكمَّ  يٚمقااحتا كوُمٜم ُماُما ،ُمِماقمرك قمغم ظمٗمت -

 .اًمسحرـ ُم أُمر اًمقدان

 .اًمٕمٞمب قمداك يمدا أٟمت ال !واهلل -

 .همػمك طمد طمباه وال تشٞمطمب ُما أٟما آية -

 .زمل شم٘مق ُما همػم ُمـ قمكمَّ  دمقزتاوم لشمٗماضمئٜم ىُمٚمت ذمَّ  طمبؽ يمؽم ُمـ -

 شم٘مٝمرين خيٚمٞمؽ فيإ ومٞمؽ قمٛمٚمت أٟما: وم٘ماًمت قمٞمٜمف ذم اًمدُمقع دمٛمٕمت

 يمؾ يٗماكاؿم يمٜمت ة،راضٞم وأٟما اًمٔمروف يمؾ ُمٕماك ؾمتحٛمٚمتا أٟما ؟يمدا

 .لراطمت طمساب قمغم رضٞمؽاسم يمٜمت ،اًمدٟمٞما

 همّمب واهلل ،اًمدٟمٞما ذم ؾمت وأضمدع أطمسـ اٟمِت  واهلل: ليبٙم وهق ىمال

 طم٘مؽ ذم ُم٘مٍم اًمكم ياًم اد أٟما ؛سماًمٕمٙمس ُمٕمايا ىمٍمِت  ُما قمٛمرك اٟمِت  ،لقمٜم

 .لقمٜم همّمب سمس

 ؟لقمٜم همّمب لقمٜم همّمب اًمكم هق فيإ -

 !ةؿمقي قم٘مكم حتؽمم ُما ،دمقزشمؽاو ظمدرشمؽ له

 سمتٙمقن يماٟمت وماشمت اًمكم ةضمازاأل: اقمرىمً  ويتّمبب يردمػ وهق ىمال

 تشٞمسم٘م ُما طمتك ،صدهااسم يمٜمت وأٟما يمتػم لُمٜم ىمرسمت ،سمٞمتٜما ذم قمغم ـمقل

 سمٞمخبط ةاًمِم٘م سماب ًم٘مٞمت سماًمٚمٞمؾ يقم فٞموم ،اًمبٞمت ذم اًمٞمقم ـمقل أىمٕمد

 .ومتحت
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 هلا وضمبت شم٘مٕمد ودظمٚمتٝما ؾمٜمدهتا ،هت٘مع ويماٟمت ةوُمٜمٝمار سمتٕمٞمط تٝماٞم٘مًم

 ىمدراه وُمش سمحبؽ وأٟما ،سماًمٕماومٞمة جيقزوين قمايزيـ ظمقايتا ىماًمت ،فُمٞمَّ 

 ،سمحبؽ قمِمان دا اًمقىمت يمؾ أدمقز رومْمت وأٟما ،شماين طمد ُمع أقمٞمش

 ،يزاا طمّمؾ ومايمر ُما واهلل سمس ،ضٕمٗمت ،لوطمْمٜمتٜم لُمٜم ىمرسمت تٝماٞمًم٘م

 .اًمٗمْمٞمحة قمِمان أدمقزها الزم يمان ،اًمرسير قمغم ضمٜمبل تٝماٞمًم٘م صحٞمت

 قمغم يمدا قمٛمٚمت !طمسام يا يرسير قمغم: ةُمٜمٝمار لوه آية ىماًمت

 ؟!يرسير

 ظمٗمت ،وأمهٚمتؽ يمتػم فمٚمٛمتؽ أٟما ،طمّمؾ دا يزاإ قمرفا ُما واهلل -

 ،قمكمَّ  يوشمتٖمر يشمٗمؽم ،زهيا لشمب٘م لسم٠مُم هتؿا أسمقيا ُما يز سمٞمِؽ  هتٛمٞمتا ًمق

 .لهمب يمٜمت ،هبااؾم أسمقيا ُما يز أؾمٞمبؽ اآلظمر وذم

 .لـمٚم٘مٜم طمسام: وىماًمت ٟمٗمسٝما شم٠مظمذ أن وطماوًمت قمٞمٜمٝما أهمٚم٘مت

 .همػمك ُمـ أقمٞمش ىمدرشا ُما -

 .لـمٚم٘مٜم سمٜمؽا ةوطمٞما ة،اًمٓمٞمب ةاًمٕمنم ةوطمٞما -

 أٟما ة،ومرص لديٜما يدكإ أسمقس: ليبٙم وهق وىمال يدها ي٘مبؾ ذهب

 .اًمٜماس يمالم قمِمان ومؽمة سمٕمد سمس ة،ُمرو ـمٚمؼاه

 .هبدوء لـمٚم٘مٜم قمٜمدك ظماـمر زمَّ  ًمق -
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 هتِمقومٞمٝما ُمش ةضمازأ ٟمزًمت ًمق ،ؾمٛمؽاسم ةاجلديد ةاًمِم٘م يمتبت أٟما -

 .ـمٚم٘مٝماا ُما حلد

 طماضمة يقمٜمد شاسم٘م ُما ،شماين ُمٕماك أقمٞمش ىمدراه ُمش أٟما ،طمساااام -

 ظمٚمٞمٜما ومْمٚمؽ ُمـ سمس ،دمقزتا قمِمان ُمش ،ًمٕمالىمتٜما ـماىمة وال ًمؽ اهيأد

 .هبدوء ٟمٜمٗمّمؾ

 .ـماًمؼ اٟمِت : سمحزن وم٘مال ًمف رومْمٝما يتحٛمؾ مل

*  *  * 

 قمغم وٟمٗمؽمق ضمٚمستٜما وشمٓمقل ٟم٘ماؿمٜما يثػم ُما ٟمجد دائاًم  ليٜمتٝم ال طمديثٜما

 اًمسٜمقات هبا طمتٗمٔمتا لاًمت يُمِماقمر يمؾ ويم٠من ،أقمِم٘مف أٟما ،ُمْمض

 مل وًمق ،اًمروقمة هبذه ؾمتٙمقن يماٟمت ومماأل لىمبٚمت هؾ ،ًمف يماٟمت اعماضٞمة

 أٟما ؟اًمدٟمٞما ذم ظمرآ أطمد ذم طمْمٜمف ءدف وهؾ ،لي٘مبٚمٜم ياًمذ هق يٙمـ

 أقمِم٘مف ،يٟمٔمر ذم اًمٕمامل ذم رضمؾ أومْمؾ هق سمؾ ،اًمرضمال يمؾ أراه أصبحت

 ست لٜمٟمإ طمتك ،احلٛم٘ماء وهمػمشمف سمٕمٜماده أقمِم٘مف ،ممٞمزاشمف ىمبؾ سمٕمٞمقسمف

 ةاًمٕمرسمٞم ةاًم٘مٝمق أذب ست ،يسٛمٕمٝما ٟمفأل ةاخلٚمٞمجٞم اًمٚمٛمقؾمٞم٘م أؾمتٛمع

 اًمّمباح ذم اًمريمض أقمِمؼ أصبحت ،يٗمْمٚمٝما ٟمفأل ،أـمٞم٘مٝما ال يمٜمت لاًمت
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 فٞمًمٕمٞمٜم اًمٜمٔمر أطمب أصبحت ،حيبف ُما يمؾ أطمب أصبحت ،قمادشمف هناأل

 ُمـ سماًمرهمؿ أظمرى ُمرة لي٘مبٚمٜم أن أُماٟمع ًمـ ،هلام أٟمٔمر نأ أظمجؾ يمٜمت لاًمت

 ُمـ ةاًمٚمحٔم شمٚمؽ ذم ،زم وٟمٔمرشمف ىمبٚمتف قمِم٘مت ،ذًمؽ قمٙمس ًمف أفمٝمر أين

 هذا سمٜما نقاعمٍمي ٟمحـ هٙمذا أًمسٜما ،وىمٚمؼ ظمقف سمداظمكم ؾمٕماديت ىُمد

 .سماخلقف ؿمٕمرٟما ايمثػمً  ضحٙمٜما أو ايمثػمً  ومرطمٜما إذا ؟اًمٓمبع
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 .اًمنميمة إمم اُمٕمً  اصباطًم  ذهبا ـمالل ةؾمٞمار ذم

 ُمبارك ؾمامقمٞمؾإ ُمع هلا ليٖمٜم وفمؾ أصاسمٕمف سملم أؾمٞمؾ أصاسمع أظمذ

 .ؿمقق ةأهمٜمٞم يمٚمامت

 .هقاك ،أقمِم٘مف أٟما ،أشمٜمٗمسف ،ًمف أطمتاج هقاك

  .أىمدر ُما أٟما أىمدر ُما ةدىمٞم٘م سمٕمدك قمغم أىمدر ُما

 .يٙمؼم ًمؽ واحلب ،وطم٘مٞم٘مة أٟمت ظمٞمازم

  فًمٞم همػم ُمـ يمٞمػ همػم ُمـ فيإ أطمبؽ

 .أسمٞمف ُما ال ،أراه ُما ال ىضمر ُمٝمام شمرا همػمك فيإ أطمبؽ

 :وأيمٛمؾ هلا سمتسؿاو ةسم٘مق يدها ىمبؾ صمؿ

 ٟمٗماسواأل واًمٜمبض ووريده لىمٚمب ؾمٙمٜمت

 طمساسواإل واًمِمقق يزيده اهلل كقمس واحلب

 !؟ًمٞمف وىمٗمت: أؾمٞمؾ وم٘ماًمت ؾمٞمارشمف أوىمػ صمؿ

 .واًمبحر اًمّمباح هقاء ٟمتٜمٗمس طمبٞمت -

 .ريت يا ةىمٝمق وٟمنمب اهلل -

 وفمٚمت ،اعمٜمٕمش ءههقا نويتٜمٗمسا اًمبحر أُمام اًم٘مٝمقه ناٞمحيتس ضمٚمسا

 .هلا يٜمٔمر ـمالل سمٞمٜمام ،ًمٚمبحر شمٜمٔمر أؾمٞمؾ

 !سمتقشمرين يمتػم يمدا زم شمبص شمٗمْمٚمش ُما سمجد !ـمالل: سمحرج ىماًمت
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 !أٟما يأؾمق يشإ ،حتبؽ قمٞمقين له ،يسمٞمد ُمق واهلل -

 أٟمت سمس طمبٝمااسم واهلل وأٟما: اُمسٛمققمً  يٙمقن يٙماد سمّمقت ىماًمت

 .لسمؽمسمٙمٜم

 !قمٞمقين لحتب اٟمِت  ؿمٚمقن: ارسيٕمً  ىمال

 .طمٚمقيـ سمارك اًمٚمٝمؿ قمٞمٜمؽ -

 !ويكم يا -

 !ـمالل -

 .شمٙمٚمؿاه ُما ظمالص -

 .اًمدوام ع هٜمت٠مظمر سمس ة،طمٚمق هٜما ةاًم٘مٕمد ـمٞمب -

 ؟ـمٚمب ُمٜمؽ أـمٚمب لأسمٖم أؾمٞمؾ -

 !فيإ -

 .اخلٛمسة وأـمٗماًمٜما ًمبٞمتٜما لشمتٗمرهم أسمٞمؽ ،ًمٚمِمٖمؾ لداقم ذم ُما أىمقل -

 .اًمِمٖمؾ ع شمٕمقدتا أٟما سمس -

 .قمٚمٞمؽ ضٖمطاه ُما يأدر أٟما -

 ةمخس سمس ،اًمِمٖمؾ ؾمٞمباه ـمٗمالاأل جقاٞمي يب٘مقا عما ،ؿمتٖمؾا ممٙمـ -

 !سمتٝمزر أٟمت

 .يمتػمرر ُمٜمؽ وأريد ـمٗمالاأل أطمب أٟما -
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 ة.احلقؾم يد يا -

 اعمٝمؿ ،رايض أٟما ومٞمف اهلل يرزىمٜما اًمكم ،ختاذم ال ،أُمزح أٟما: وىمال ضحؽ

 يٗمؽاوؿمٗم اجلٛمٞمؾ وأٟمٗمؽ ةاًمبٜمٞم قمٞمقٟمؽ ٟمٗمس ،ؿمبٝمؽ يٙمقٟمقا هنؿإ

 .اًمٕمسؾ

 !ـمالل: سمخجؾ ىماًمت

 .قمسؾ ُمق ظمالص -

 !واهلل -

 .يٕمجبؽ ُما داذ وال ُم١مدب ؟يأؾمق شإي -

 ةصٗمار ذم يقمتؼما ......يمٜمت سماًمِمارع يمٜما ُما ًمق ًمبٞماه: وم٘مال سمتسٛمتا

 .ومالماأل يز ليمالُم قمغم

 ة.اًمسٞماؾم ذم يمالُمٜما يمؾ ُمبارحا ،جماٟملم إطمٜما واهلل: وىماًمت ضحٙمت

 ة.اًمرىماسم قمِمان شماين ةصٗمار أوووب -

 !ُمٙمس دوٟمت ،وشمسبٞمؾ طمب اد ٜمٝمارًموا -

 .ـيظمراآل قمـ ٟمختٚمػ ٟمحـ -

 .ومديتؽ يُمٍم وىمٗمِمات يُمٍم شمتٙمٚمؿ ست أؿمقف -

 .يمدا لشمتٙمٚمٛم واٟمِت  قمٚمٞمِؽ  أُمقت يقمٛمر سمٕمد يا -

*  *  * 
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 ةالشرك يف
 سمٕمد شم٘ماسمٚمٝما أن أؾمٞمؾ ُمـ ـمٚمبت ،ضحك ُمـ ؾمٞمؾأل ةرؾماًم ضماءت

 ،ؾمت٘ماسمٚمٝما أهنا ـمالل ختؼم الَّ أ وـمٚمبت ،هبا ظماص هام ُمرأل اًمدوام ٟمتٝماءا

 أظمرى ةرؾماًم وأرؾمٚمت دمب مل ضحك قمغم شمّمٚمتا عما ،أؾمٞمؾ ٟمدهِمتا

 ىمٚمٞمؾ سمٕمد ،سماعمٙمان وأظمؼمهتا ،اًمتحدث شمستٓمٞمع ًمـ ة،حمارض ذم أهنا

 :احلديث يضمقر ومبدأت شمٕمجبت ،ؾمٞمؾأل يضمقر ضماءت

 اًمكم قمغم ًمؽ أقمتذر ضمٞمت أٟما ،زياريت ُمـ ةحمتار ٟمؽإ يأدر أٟما -

 .ؾمٛمر ؾمقشمف

 .ظمػم طمّمؾ ظمالص -

 ،أظمدهتا اًمكم ةضمازسماأل زيـ ومٙمرت ،لي٠مٟمبٜم يوضٛمػم ُمتحسٗمة أٟما -

 .شمزوجاسم ينإ طمتك ديضمد ُمـ سمدأت

 .ُمؼموك -

 .لُمٚمٙمت طمٗمٚمة قمغم ةُمدقمق اٟمِت  -

 .اهلل ؿماء نإ -

 ؟لٜمٞمؾماحمت ليٕمٜم -

 .سماًم٘مبقل رأؾمٝما وهزت سمتسٛمتا
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 .صدي٘مات وٟمّمػم رىمٛمؽ ظمدآ ممٙمـ ،ضمديدة ةصٗمح ٟمبدأ احللم -

 ...75 وكأ -

 ؟لرىمٛم ًمؽؾ أؾمج ممٙمـ ،سماًمسٞمارة ضمقازم ٟمسٞمت أوووف -

 .شمٗمْمكما -

 شمسٕمؾ وفمٚمت ختتٜمؼ أهنا شمّمٜمٕمت أؾمٞمؾ هاشمػ يضمقر ظمذتأ قمٜمدُما

 .ُمقيف: سمٕمٜماء وىماًمت

 قمغم ارسيٕمً  يضمقر ودظمٚمت اعمٞماه هلا ًمتحرض ارسيٕمً  أؾمٞمؾ ظمرضمت

 وؾمجٚمت ،ضحك وسملم سمٞمٜمٝما ةظمػماأل ةاًمرؾماًم وطمذومت أؾمٞمؾ رؾمائؾ

 ..أؾمٞمؾ قمادت وعما ،اهلاشمػ ووضٕمت ارسيٕمً  رىمٛمٝما

 .شمٕمبتؽ ةـمٞمب ست ة،اًمٕماومٞم يٕماـمٞمؽ اهلل -

 ة؟يمقيس اٟمِت  اعمٝمؿ هيٛمؽ وال -

 صدي٘مات سٟما ،ضمقازم قمغم ورٟمٞمت لرىمٛم ؾمجٚمت أٟما هلل احلٛمد -

 .احللم

 .أيمٞمد: وىماًمت سمتسٛمتا

 .سمٛمٝما شمّمٚمتا يضمقر ظمرضمت عما

 .ؾمقيِت  شإي لظماًمت -
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 .ضحك ضمقال ُمـ اًمرؾمايؾ طمذومت -

 ؟ضحك ويـ -

 ة.ٟمايٛم -

 .زيـ -

*  *  * 

ية في  حسام قر
 .أظمقيا ضمقزشمؽ لديٜمآ: كُمٜم ىماًمت

 .واخلداع سماًمٙمذب: سمحزن ُمروة ىماًمت

 .ؾماقمدشمؽ ينإ ةهمٚمٓماٟم أٟما: كُمٜم شم٠مومٗمت

 .ُمْمٓمر ُمش لسمٞمحبٜم قمِمان يتجقزين ٟمٗمز يمان -

 .رشمؽآموؿم اٟمِت  ،حيبؽ فختٚمٞم يديؽ٢مسم اٟمِت  -

 ة؟يمزوضم لُمٚمٜماسمٞمٕم ُمش وهق يأزا لحيبٜم -

 اًمسٗمر ُمـ يرضمع عما ،شم٘مٚم٘مٞمش ُما: وىماًمت سمخبث كُمٜم سمتسٛمتا

 .يمزوضمة هٞمٕماُمٚمؽ

 ؟يزاإ -

 .لومه يمقٟمتآ ُمـ عمراشمف ضمقازيمؿ صقر سمٕمت أٟما -

 .قمٚمٞمف ضحٙمت ينإ هٞمٕمرف لُمٜم ىمرب ًمق ،ظمايٗمة ٟماأ -
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 .يقماد يمدا سمٜمات فٞموم ،لُمٓماـم اًمٖمِماء نإ ًمف ىمقزم !هبٚمة اٟمِت  -

 .لويّمدىمٜم يسؽم رسمٜما -

 ،طماضمة سمٞمٜمٙمؿ طمّمؾ ٟمفإ صدق ُما يز هٞمّمدىمؽ ـمٞمب طمسام -

 .مجؾ يٜمقم اًمٕمّمػم ذم يقُمٝما تٝمقًمفٞمطمٓم اًمكم اعمٜمقم

 ومِمٚمت أهنا خٞمؾتشم شمٙمـ مل ،صدُمة ذم طمسام ةواًمد هلـ شمستٛمع يماٟمت

 .واًمسقء احل٘مد هبذا ضمٕمٚمتٝما لاًمت اًمدرضمة هلذه سمٜمتٝماا شمرسمٞمة ذم

*  *  * 

 وم٠مس ،وقمد ًمٚم٘ماء ذاهبة أهنا ـمالل أؾمٞمؾ أظمؼمت اًمدوام ٟمتٝماءا قمٜمد

 ةُمستاء لوه ُمٕمف ذهبت ،ًمٞم٠مظمذها يٕمقد لشمٜمتٝم وقمٜمدُما يقصٚمٝما أن ـمالل

 .ًمؽ ؿمتاقاسم يشمت٠مظمر ال: ىمال وصال قمٜمدُما ،قمٚمٞمف يمذسمت أهنا ٟمٗمسٝما ُمـ

 .ومٞمف أيمٚمٛمؽ لأسمٖم ُمٝمؿ ُمقضقع فٞموم: هق وم٘مال سمتسٛمتا

 هق؟ فيإ -

 ُمٙمان ذم ٟمجٚمس وسمٜمروح وقمد ُمع ظمٚميص اًمسٞمارة ذم هٞمٜمٗمع ُما ال -

 .وٟمتٙمٚمؿ كوٟمتٕمِم

 أسمنم ُماخياًمػ -

 .ُمخ ةحلس زم هتسقي: وىمال ضحؽ
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 !ؿمٚمقن -

 .لسمٚمٝمجت لشمتٙمٚمٛم عما لشم٘مٝمريٜم -

 .يمدا شمْمحؽ عما هتبؾ ٟمتاو -

 أضٛمؽ يمٞمػ ،سمروطمٜما طمٜمااو يمدا شم٘مقزم ُما ًمٞمش أؾمٞمؾ: اُمتٕمجبً  ىمال

 .احللم

 هق ىمال أظمرى ُمرة قمادت صمؿ اًمسٞمارة ُمـ خترج أن ؾمٞمؾأ يمادت

 !ف؟ٞموم وش: اُمستٖمرسمً 

 ة.ُمٝمٛم طماضمة ٟمسٞمت -

 ؟له شإي -

 ،ظمده قمغم ةصٖمػم ىمبٚمة ووضٕمت أؾمٞمؾ ُمٜمف ىمؽمسمتا ،طمقًمف يٜمٔمر فمؾ

 :ظمجؾ ذم ىماًمت ،سمذهقل وطمدق دمٛمد

 .لطمبٞمب يا ٟمٗمسؽ ُمـ سماًمؽ ظمكم ،شم٠مظمراه ُمش -

 ُمٙمان ظمده قمغم يده وضع ذهبت عما ،اًمّمدُمة ةطماًم ٟمٗمس ذم هق يمان

 أُمقت ،قم٘مكم ظمدتأ اًمبٜمت ها ؟يأؾمق وش: ذهقل ذم وىمال ىمبٚمتٝما

 .قماضماًل  مجٕمٜمااو ذ يمؾ ُمـ طمٗمٔمٝماا هللا يا ،قمٚمٞمٝما

 ـمالل أظمؼمت هناأل ةُمسؽمحي ويماٟمت ،ضحك دمد مل أؾمٞمؾ دظمٚمت عما

 ة.يماذسم ًمٞمست له ومبٝمذا ،هلؿ شم٠ميت أن طمتاملا ضحك أن
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 سم٠من ًمف ةرؾماًم وم٠مرؾمٚمت ،يرد مل سمٓمالل يضمقر شمّمٚمتا دىمايؼ سمٕمد

 :أضماب ،ٝمؿُم ُمراأل

 ؟لشمب شإي -

 ًمؽل أىمق عما الإ رشماحاه ُما ًمٙمـ ،لشمٙمٚمٛمٜم لشمبٖم ُما ٟمؽإ يأدر ٟماأ -

 .شمؽميمؽ راح ُمٜمؽ كأهمٜم ٟمفإ قمرومت عما ،ُماًمؽ ُمع ختقٟمؽ ؾمٞمؾأ ،احل٘مٞم٘مة

 !ؾمٞمؾأ الإ ؿمٖمٚمة قمٜمدك صار ُما احللم: ُمٜمٗمٕماًل  وىمال ـمالل ضحؽ

 !؟هذا االؾمتٝمبال وش ،قمٚمٞمٝما احل٘مدا ه يمؾ

 .طمالماأل كُمرؾم ذم ُمٕمف احللم له ،لشمّمدىمٜم ُما اٟمت ،زيـ -

 إمم سمسٞمارشمف ودار اهلاشمػ وأهمٚمؼ ٠مةومج ةاًمسٞمار أوىمػ ،ًمقٟمف شمٖمػم هٜما

 .طمالماأل كُمرؾم

 طمان دوره أن ُماًمؽ إمم يضمقر ةرؾماًم ضماءت ةاًمٚمحٔم شمٚمؽ ذم

 .أؾمٞمؾ ُمـ ىمؽمباوم

 ؿمخبارك؟ اهلل طمٞماك -

 .هلل احلٛمد: ىمتْماباسم ىماًمت

 .يؿمق أضمٚمس زم شمسٛمحل -

 .لصدي٘مت ةُمٜمتٔمر أٟما ؾمٗمةآ -

 .روحاسم أٟما لشمٞمج عما ُمٕمؽ ٟمتٔمراسم خياًمػ ُما -
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 شمٚمؽ ذم ،ًمٞمٚمح٘مٝما اأيًْم  ووىمػ ًمتٜمٍمف له وىمٗمت ،ُمٜمف شمٕمجبت

 ـمالل ووضمدت وىمبٚمٝما ارسيٕمً  يدها ُمسؽ٠موم اىمادُمً  ـمالل عمح اًمٚمحٔمة

 ًمؽ ذحاه أٟما ـمالل: ىماًمت يماسمقس ذم يم٠مهنا ةسماًمّمدُم ؿمٕمرت أُماُمٝما

 .طماضمة يمؾ

 :ُمتدظماًل  ُماًمؽ ىمال ،وضمٝمٝما قمغم ـمالل صٗمٕمٝما

 ؟قمٚمٞمٝما يدك متد يمٞمػ لًمٖمبا يا -

 ظمٚمٗمف ذهبت ،وذهب وشمريمٝمؿ اأرًض  أؾم٘مٓمتف ةًمٙمٛم ـمالل ًمٙمٛمف

 .شمرضمقه

 .لؾمٛمٕمٜما ومْمٚمؽ ُمـ ـمالل -

 :وىماًمت ارسيٕمً  أهمٚم٘متف ًمػميمب اًمباب ومتح فًمسٞمارشم وصؾ ،قمٚمٞمٝما يرد مل

 .أقمرومؽ يناقمايز وُمش ،هٜما أىماسمٚمٝما ينإ رؾماًمة زم سمٕمتت ضحك -

 .لٟمٙمتٛما: وىمال أمحر ووضمٝمف ،فٞمقمٞمٜم يٛمأل واًمٖمْمب هبا طمدق

 يمرر ،أٟمٙمرت ُمراأل قمـ ؾم٠مهلا عما ك،سمْمح شمّمؾاو هاشمٗمف ُمسؽأو

 :ؾم١ماًمف

 .ضحك يا ةُمت٠ميمد -

 .ٟمايٛمة وأٟما ةرؾماًم أرؾمؾ يمٞمػ ة،أيق -

 .طمػمة ذم ضحك وشمرك ةاعمٙماعم كهنأ
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 :صدُمة ذم أؾمٞمؾ ىماًمت

 .سمتٙمدب ضحك ًمٞمف ُمستققمبف ُمش أٟما -

 .ضمقاًمؽ لأقمٓمٞمٜم ،اًمّمادق ُملم احللم سمٜمِمقف: سمٖمْمب ىمال

 .يقمٜمد اًمرؾمايؾ ؿمقف ،صح ةأيق -

 .أؾمٞمؾ ضمٜمقن ضمـ هٜما ،اًمرؾمائؾ جيد ومل هاشمٗمٝما ومتح

 !ُمٕم٘مقل ُمش ة،رؾماًم سمٕمتت اًمٕمٔمٞمؿ واهلل -

 .ورظمٞمّمة ومٚمقس ةيمٚمب واطمدة ٟمِت او صادق يمان يأسمق -

 .صدُمة ذم أؾمٞمؾ سمف طمدىمت

 .ـماًمؼ اٟمِت : اًمسٞمارة سماب أُمام ُمـ يدومٕمٝما وهق سمٖمْمب ىمال

 .هبا يدور اًمٕمامل أن وؿمٕمرت ،صدُمة ذم ُمٙماهنا أؾمٞمؾ دمٛمدت

 ُمع ظمتٚمٗمتا أهنا وأظمؼمشمف ،أظمٞمٝما سمٞمت وصٚمت عما شمتامؾمؽ أن طماوًمت

 .ٟمٗمّمالاو ـمالل

 سمٕمد ةومؽم ُمـ قمادت آية ويماٟمت ،ُمٍم إمم قمادت أيام ةقمد وسمٕمد

 .ٟمٗمّماهلاا

 طمادث أصاهبؿ والرا اًمساسم٘مة زوضمتف يمٞمت سم٠من شمّمالا ضماءه قمٛمر أُما

 ومل هلؿ زيارشمف شمٜمتٔمر أروى وفمٚمت ا،أطمدً  خيؼم أن دون ًمٜمدن إمم ومٕماد

 .ي٠مِت 
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 .دومؽمه ذم صٗمحة ظمرآ يمتب ـمالل وأُما

 طمجر يرىمد يم٠من ،األمل ٟمٗمس ،أظمرى ُمرة لشمريمتٜم لأُم أن ؿمٕمرت

 لىمٚمب أن إال ؛يب ومٕمٚمتف امم سماًمرهمؿ ،اًمتٜمٗمس ُمـ ليٛمٜمٕمٜم لىمٚمب قمغم ضخؿ

 مل ،لوىمٚمب لذهٜم ذم ةطمارض أهنا إال همٞماهبا ُمـ وسماًمرهمؿ ،يّمدق أن يرومض

 أطماديثٜما إمم ؿمتاقأ ،اجلٛمٞمٚمتلم اٝمٞموقمٞمٜم ةٛماًمٜماقم عمستٝما إمم أؿمتاق ،شمٗمارىمٝمام

 لًمٞمتٜم يا ،ايقُمً  أرها مل لًمٞمتٜم يا ،ًمرأهيا ٟمحٞمازهااو وهمْمبٝما ة،اعمٛمتٕم اًمٓمقيٚمة

 أٟما أؾمٞمؾ ،ملاأل هذا ُمـ أرشماح لًمٞمتٜم يا ،ؿمٗمتٞمٝما ـمٕمؿ وأشمذوق أىمبٚمٝما مل

 أشمٕمارم أن أريد هللا يا ،اًمٔماعمة اعمخادقمة أيتٝما هذا يب ومٕمٚمِت  عماذا ،أيمرهؽ

 .أٟمساها أن أريد

*  *  * 

 .6 نمرة يف أشهر ةعد بعد
 .6 ةًمٜمٛمر ورضمٕمٜما ًمٗمٞمٜما ًمٗمٞمٜما: أروى ىماًمت

 .امتاُمً  خمتٚمٗملم سمٜمات صمالث سمس: آية ضحٙمت

 .ومجااًل  اٟمْمجً  أيمثر طمسـًمأل: أؾمٞمؾ سمتسٛمتا

 .وُمٓمٚم٘مات اًم٘مٛمر يز اـمالىمً  وأيمثر آه: أروى ضحٙمت

 الإ احلب م فيإ ظمدٟما  سمت٘مقزم يمٜمِت  عما ةومايمر اٟمِت  ؾمٞمبؽ: آية ضحٙمت

 .أروى يا يمالُمؽ ؾمٛمٕمٜما ريتٜما يا ،اهلؿ
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ا طمٜمااو اًمرطمٚمة ذم اعمتٕمة: ذود ذم أؾمٞمؾ ىماًمت  ُما رطمٚمتٜما ًمسَّ

 ُمـ وـمرٟما ضحٙمٜما ُما يز وهٜمت٠ممل وهٜمتٕمب هٜم٘مع لـمبٞمٕم ،ظمٚمّمتش

 .اعمحال ُمـ احلال دوام ،ٟمت٘مبٚمٝما الزم احلٞماة ةؾمٜم يد له ،اًمٗمرح

 قمغم هللا محد ،رضمٕمت ةاًمٗمٞمٚمسقوم أؾمٞمؾ: أروى وىماًمت آية تٙمضح

 ة.اًمسالُم

 .لظمتأ يا يسٚمٛمؽ اهلل -

 .له ُما يز يمدا ظمدها ،احلٞماة قمـ سمتس٠مل كما اًمي: آية ىماًمت

 ة.وطمٜمٞم ةىمسٞم ومٞمٝما ،آه وومٞمٝما ةسمتساُما ومٞمٝما: أروىو أؾمٞمؾ قمٚمٞمٝما ردت

 .ؾمٞمٝمااي٘م واًمكم ،سمػمضٝما واًمكم ،سمٞمِمٙمٞمٝما اًمكم ،ومٞمٝما ةاحلٞما ُما يا 

 اُمٕمً  همٜما

 .ضمٜماضملم سمٖمػم ةـماير ..هقا ذم ةريِم اًمدٟمٞما

 ؟وملم هٜمٙمقن ةوسمٙمر ،ؾمقا اد ٜمٝماراًم إطمٜما

 ؟اًمدٟمٞما ذم ..اًمدٟمٞما ذم

  

 ..بقية للحديث
  

 


