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 ا..ــة مــحكاي

مأبطوهلو،م مبقالدة متؾدأ مبعضفو مزبؿؾػي، محؽوؼو مػـوك دوعًو

معـمعراحؾماؤظؽؽماالبطول،موػـوكم معو متقظدمؼبمعرحؾي وبعضفو

 ..حؽوؼومتؾدأمبعدمعقتمابطوهلو

مأحدػؿم مسؾك مصردي متلثري مذات متؽقن موضد مذكصقي متؽقن ضد

مبعضم متدصع مذكصقي معللظي ماو مشرية، ماو محبى اظـوسمدقاء

مظقصؾققامأذرارمتؾؽمايؽوؼو..

ماظرزقم مايى، ماظلعودة، ماظروح، معـ معزؼٍ مصقفو محؽوؼو ػـوك

 ..واظـراءموتـؿفلمطؿومبدأتمبـػسماٌزؼٍمذاك

يموايؼد،ماىشعموػـوكمحؽوؼومالمبدمعـموجقدمايزنماظضغقـ

 ..واظطؿعماظغؾقمواظعؾقمواظؼؿؾمواظدعوءمصقفو

مطـري متدوم مال محؽوؼو.. ماظؿورؼخممًاػـوك مبؼوء مبوٍق ماثرػو وؼؾؼك

 ..واظزعون

 ..وػـوكماخرى..مالمتدوممإالمظػرتةموجقزة

 ..وػـوكمحؽوؼومتؾؽماظيتمالمتؽؿؾموالدتفومووفضمعقؿي
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متؾبواخريًا مال محؽوؼو مػـوك مبكث. متؾبرى مبؾ مبعدمؽؿى! متقظد ورػو،

مصفرم معـذ موتؾدأ موالدتفو،، مؼب ماألم مآالم معـ مأذد موآالم ذؼوء

موعـم مظؾقؾؼقم مأبطوهلو مأرواح مبؾقغ محؿك متـؿفل موال اظؿورؼخ

حقـفومؼـظرونمٌومهدثفمآثورػؿماظؾوضقيمعـمسظؿي..مػؽذاماغقاعم

ماظـوسم مؼؼقم مؼقم مععؾقم مظققم متؾؼكمينيمؼؾعـقن.. مايؽوؼو عـ

 .ظربماظعوٌني

م مربووظيمػذه موػذه ماحداػو.. متؽقن مان معـ مالبد ايؽوؼي

 ..ظؽؿوبؿفو

مٕم مسرصفو..وعـ معـ مطؾ مضؾقب مؼب مأبطوهلو مذطرى ظؿكؾد

م ..ؼعرصفو

***** 

م"مفـقؼـتـ"م

مصقفوم ماظيت ماالمسوء موأن محؼقؼقي، مايؽوؼي مان مظؼقل مداسل ال

معـم ماظشلء مبعض مصقفو مطون ماالحداث مبعض موان علؿعورة..

  ..اظدراعوماًقوظقيمظؾؿؿعي
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مبشؽؾم ماظعوٕ مترى مدؿفعؾؽ مايؽوؼي مػذه مأن مغؼقل وظـ

مربؿوظني،.م مبعققن مواخرى مرػؾ مبعققن متورة مدرتاػو زبؿؾػ،

اخرىمدؿؽقنمبعققنمصؿوة،مواخرىمبعققنمذوبموضعمؼبمذؾوكم

  ..تؾؽماظعققن

ماظعوٕم مدرتى ماغؽ مايؽوؼي مػذه معـ متـؿفل مان مبعد مشرابي ال

دمآخر..موالمشرابيمبلنمبعققنماػوظلماظـؿلومععمأغؽمتلؽـمؼبمبؾ

  ..ترىماظعوٕمبعققنمضرؼش..مععمأغؽمؼبمزعونمآخر

مؼبمايؽوؼو،مهلىم مانمترىماحداثو ضدمضبدثموضدمحدث..

مهلىم مصقفو مُأغودًو مترى مضبدثمأن موضد معلؾؼو.. مرأؼؿفو اغؽ

أغفؿمزعالئؽماومممـمؼؼربؽ..موضدمضبدثمأنمترىمغػلؽمصقفوم

 ..غػلفوبؾمورمبومتؽقنمأغًمبطؾمايؽوؼيم

م
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مأضؿؾمروحف

مم-سؾقفماظلالم-بعدمعقالدماٌلقحمم7102

ؾبمبرجٍؾ ؼرتديماألبقضموالممأخربتؾبمجدمبتلمذاتمؼقممأغلمحؾؿ

ماظـقر،م معـمذدة مذلءفب موضؾؾمانمُأطؿؾمؼؾبؾونمعـموجففكب وطوظعودة

ظقؽمؼبمرؤؼوكموظقسمحؾبُؾؿًو،مضوظًمظل:مؼومبؾبينماغفؾبماظـيبمجوءما

م مطونموػذا موتؼقًو. معؿدؼـًو مؼعينمأغؽمدقفمتؽقن سؾبؿريماظشلء

ؼقعفومٕمغفؿؿمبؽالممجورؽبتـوماظعفقزم،محقمـبفومصؼطمتلعيمدـقات

مأحدؾبػؾبؿماظيتم معـماىونمواظشقورنيموضدمجوء َصلؽبرتمحُؾؿلمأغفؾب

مععـكم مٕمأصفؿمحؼًو مأبقضماظبمحؾبُؾؿل،محقؽبقبفو مرجؾبٍؾ سؾكمػقؽيكب

مدقؽقنم مٌوذا مأصفؿ مأطـ موٕ متؼقًو مأو معؾبؿدؼـًو ماألغلونؾب مؼؽقن أن

مرجؾباًل مرأى مأغفؾب ٌُفرد م مسوبرطذظؽ محؾبُؾٍؿ مؼب مؼؽبممأبقضًو ؿـؽرؾبموٌوذا

مبفقؽيكبمذقطونفب مأبقضمرجؾبمعو موبعدمػبليمؾ مأزالؾب معو وبوظؿلطقد

معـمأنمجدؽبقب معلؿغربًو مسوعًو مذظؽمسشر مأنؽبقب مجدًا تلمطوغًمعؾبؿلطدة

مغيب! ماألبقضؽب مسراصيمماظرجؾبؾؽب مدـقات، معوتًمبعدؽب تؾؽماظعفقزؾب

اظذيمغلؽـمصقفم)مؼبمضرؼيمسربقيمسؾكمايدودماظؿقغلقيممايل

م(م– مطونمام،اىزائرؼي مجدؽبقبتلمبوظدجوظي متصكبُػفو معـموطؿو ظـوسؾب
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األحقوءكبماظشعؾقيكبموعـمحققبقـومؼذػؾقنماظقفومٌعرصيمعؾبلؿؼؾؾكبفؿمسربم

معؾب مضفقة مبؼوؼو مأو ماظقد مخطقط مجُبؾؿصكبضراءة مأوممدراِنؼي اظػـفون

مويِس ماظؾكقر ممبعض ماظعراصي! مواظؽؾؿوتمؼد ماظطؼقس بؾعض

مؼبماألعرم مُظغيماىونمواظشقورني،ماظغرؼىؾب اظغريمعػفقعيمتؾبلؿقفو

مبعضماألعق مظؾـوسماظذؼـمأنمب متؾؽ ماظعراصي متؼقُظفؾب معو معؾبعظؿ مبؾ ر

طوغًمهدثؾبمحؼًو!مذاتمؼطؾؾقنؽبمعـفومتػوصقاًلمحقلؽبمعؾبلؿؽبؼؾؾكبفؿم

أغفومدقفمتؾدمركبػاًلمذطرًاموطوغًممدقزانؼقممأخربتمجورؽبتـومُأمم

ـِموظكبدتمحؼًومركبػاًلمذطرًا. محوعكبؾيمؼبمذفِرػوماظلوبكبعموبعدؽبمذؽبفرؼ

بشؽؾمسوممغمعـموغؾبصدقمبفذهكبماظصكبدؽبقبف!مٕمتُؽـمجدؽبقبتلموسوئَؾؿـوم

مُأخيت مأنؽبقب ماظُػرصمماظؿمممأال مؼؼؿكبصقنؽب مطوغقا مجكبـون وصدؼؼؿفو

متؾؽم ماظعراصيكب مظؾعفقز مؼذػؾقنؽب مسـدعو موجودقدًو وؼؽبضعقغلمعؾبراضكبؾًو

مظؾعراصيكبم متصدؼؼل مبلؾى مظقس مػذا، مُأحكبىؾب ؾب مُطـ مبدوري وأغو

مجودقد مأطقنؽب مأن مأعر مُأحكبىؾب ؾب مُطـ مألغل مؼبمصقلىمبؾ مطؿو ًو

م مٕمتؽـماألصالم. مٌوذا مُأصؽر ؾب مزظ مواظيتمعو معقتفو معـ مأؼوم ضؾؾ

مسؾكم مبطقؽي مخبطقات ماظقـو مجوءت مبكبؿقتكبفو؟ ماظؿـؾم تلؿطقعؾب

مبوٌوءكبم مغؽبؿؾؽفؾب مضدؼٍؿ مغػطلب مبكبرعقِؾ ماهلشمتقضػًمسـد ماظؼدؼِؿ سؾبؽوِزػو

م مبف، مايدؼؼيكب مغؾوتوت متؿؽؾؿؾبممغؽبضؽبرؽبتغؾبلؼل موبدأت مداخؾفكب ؼب
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معؾب مأبكبصقتكب مععمإظف معػفقعي ماظغرِي ماظؽؾؿوتكب مذلءمـكؽبػكبضمبؿؾَؽ و

مإ مأو مسؽبػورؼً متؾبلؽبؿقِفؿ مأدػؾؽبمممو مبكبعصوػو متضِرب خقاغفو،

ماٌرَةم موػذه موتؼقلؾب مبقـفو مصقؿو متؿصودمؾب مأعقاجفب مصؿؿشؽؾؾب اظؾكبرعقؾ

مم:بصقتلبمسوظٍلموعؽبلؿقع

ماظؾقًمظؼدمبدءؽبماظشقطونؾبمِرحؾؿفؾبم- ،مجوءغلمذؾوبفبمؼومأػؾمػذا

ماأل مػذا مؼب معكبـفؾبؿ مواحدلب موُطؾؾب ماألخري مغػسمدؾقع مؼؾبكربؾبغل طون

ؿؽبمبفمحػقدؾبُطؿموػومأغومذامُأبؾكبغؾبُؽؿمأنماظرحؾيماظيتمايُؾؿماظذيمحؾ

ماظعفقزم ماظشقطونمطوغًمعـمسـدكبُطؿ،موالمؼغؾبرؽبغؽبقبُؽؿمأعرؾب مػذا بدأػو

موأذ مىـتؾؽ مأغـورت مضوظً محني مبـدؽبقبتل، مغيب! ماغـفؾب فؾبمـؾ

م.ذقطون...ذقطون...ذقطون

معراتموخرجًموطرر معـمسشرةكب مألطـر متفؿػؾبتماظؽؾؿي موطلغفو

موتصرؾبخ:م مظؾؿؾبؿظوػرؼـ مدوحي مأو معقدان مؼب متظوػؾبرؼي بشكبعورات

مذقطونفبمرجقؿ.

معـماظُؼرآنم ماظعفقزمورؾؾًمجدمبتلمعـماىؿقعمضراءةمدقرة دصقَبـو

متـػعفوم مأن مسلك مروحكبفو مسؾك م"اظػوهي" مػل مهلو اظؽرؼؿ

ماظشلءماظقحقدماظذيمبؼلمعـموؼرحؽبؿؽبفومآ،مطؿومضوظًمجدؽبقبتل.
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ماغفو مسؼؾل مؼب م"ماظعفقز مبؽؾؿوت مُأذؾبغل مؼب مروحمػؿلً ُأضؿؾبؾ

ماظشقطون"

مسوعًو موسشرون مأربع ماآلن مسؾبؿؾبري موبوظضؾط ماظلـني مػذه ،مبعد

ماظب ماشؾىمماظـؿلوماغؿؼؾـو ماظقفو مذػى مواظيت مصرغلو معـ بداًل

ممأضراغل، مؼب مأدرؾبسؾب مجوععي ممInnsbruckاغلربوك أغوماظطؾقي،

فؾبمعـمعقؽبظعمبوظؿورؼخموخوصًيماإلدالعلموػذامعومأحؾؾؿؾبفؾبموعومتعؾؿؿؾب

ؾبمصغريًا،مالمأدؽبقب مُطـ سلمععرصيتماظؽؾريةمبوظشرؼعيمجدؽبقبتلمسـدعو

صؾقاتمػبسمُأصؾلمأربعؽبماظدؼـمصلغومتؼرؼؾًومالمأسؾؿمدقىمأنماظو

ماظلؾؽم مؼب مغصقيب مؼؽقن مأن ماألضدار مذوءت مظؽـ مصؼط، عـفو

ؼخماإلدالعلمػقماظصراسوتماظيتمطوغًمامنومحؾبيبمظؾؿوراظطيب،م

ـِ مزع مععاظـيبمعؾبمؼب ممقؿد ماظُؼضؾوئؾ مذاك مآن مأنمرؼشقني طقػ

ماظ مضد مدوحؼي مواغؿصورات مإنوزات محؼؼ مبوٓماالميون شرك

مبوظؿقحقد، ماالميون مذكصًومموسدم مطون ماٌؾعقث ماظـيب مأنؽبقب رشؿ

مظـػقسمأواًلمودوسدهؾبمبعدػوواحدًاموأحدثمػذاماظؿغقريماظؽؾريمؼبما

غعؿمالمؼؾبؿؽـمأنمؼؽقنمؼبماظلؾطيمرجؾبؾفبمواحدمؼؾبدؼرؾبمُطؾممرجوظف.

مطوغًماظؾداؼيم مععف، موعلوسدؼـ مأسضوء موجقد معـ مالبؾبد اظشمون

ماظؼقةم موأواعره، مبوظطؾع مبقجقده مأصقوبف موأطؿؾفو مسـده عـ
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واظـفضيماظيتمحصؾًمؼبماٌدؼـيماٌـقرةموضؿفومٕمتؽـمظؿقدثم

ماظ ـيبموٕمتؽـمظؿقدثمتؾؽمظقالموجقدماظصقوبيماظذؼـمدوغدوا

معؽيم مؼب مظؾدسقة ماظـيب موادؿؿرار موػؿي مصؿقد مظقال ٌُلوغدة ا

ماٌؽرعي.

ماظلـيماظدرادقيمواٌرحؾيماألخريةمظـومؼبماىوععيمطوغًم ؼبمػذهكب

مآخرم مطوغً مظؾؿكرج مظقمػَؾـو مغؽؿؾبىمعشروسًو مأن مصقفو ٌُؼررات ا

ماظش مظـلؿؾؿ مظـو ماىوععقيخطقة ماظؿؼورم،فودة مأطؿؾبىؾب ؼرمدائؿًو

زعقؾلمؼبماىوعكبعيمظقسممجقنفوموحديموأحقوغًومؼؾبشورطينموُأدؾكبؿ

ؾبمأدؿؿؿعؾبمبوظعؿؾم ظغرورمأومسدممعؾوالةمبوظعؿؾماىؿوسلمامنومُطـ

ؼبمػذهكبمسؾكماظؿؼورؼرمواألحبوثماظصغريةماظيتمطوغًمتؾبطؾىؾبمعـو،م

اظلـيمتغريماألعرؾبمصؼدمأعرماظدطؿقرماٌلمولموىـيماٌـوضشيمسؾكم

ظُؽؾمػبليمرالبمحبٌمواحدمعؾبشرتكمععمتطؾقؼوتممأنمؼؽقن

مبوظؾقٌ، متؾبرصؼ محقي مذبؿقسوتمؿـولكبوُضمحبـقي ؾبمماظب اسرتض

مسدةم ماألعر مبفذا مواظؾفـي مأغو موتـوضشـو مذبؿقسيت مبشلن طـريًا

معؾ مزبؿؾػنيمسـ مطقغفؿ ودئلموضقؿلمواميوغلموحؿكمعراتمسـ

مسؼؾقيت!
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م موبروتلؿوغؿقي معلقققي مصؿوة معلققلمروز طوثقظقؽلمجقنمأؼضًو

م ماؼضًو مبروتلؿوغيت معوثقق ماألعر،م-عؾبلؾؿوأغو مؼفؾبؿ مال محؼًو دؾبين

مأنمغؽقنمععًوم أدؿطقعماظؿعوؼشمععفؿمبؽؾمتلطقدمغلؿطقعمدوعًو

المضررموالمضرار،مطقغلمعؾبلؾؿمأدؿطقعمبػؽريماظدؼينموصؽريم

األخالضلمأنمأتعوؼشمبؽؾمتلطقدمطؿومصعؾماظصقوبيمصؾؿومُصؿقًم

مب مسؾبؿر مأؼوم مؼب ماًطوبماظُؼدسؾب مظفمـ مصؼول طوغًموضًماظصالة

اظؼلقس:مصؾلمػؾبـومؼومسؾبؿرمؼبماظؽـقليمصرصضمسؾبؿرفبمبـماًطوبم

اظدغقيمأومدقءمأدبمظقسمألنماٌقضقعمصقفمسـصرؼيمأومذلءمعـم

ماظؽوػـ معع ماحرتام مؼبمموضؾي مؼؾبصؾل مأن مظعؾبؿر مطون معو مضول: بؾ

ـقامطـقليماظؼقوعيمصقلتلمعـمبعديمغوسمؼؼقظقامػؾبـومصؾكمسؾبؿرمصقؾ

معـم ماظؿعوؼش مررؼؼي مأضؿؾس مصلغو معلؾؿًو مطقغل معلفدًا! سؾقف

مػقمررؼؼيماظؿػؽري،مأخالقماظـيبمواظصقوبي،مظؽـما ٌقضقعمػؾبـو

مطؿو مؼب متلطقد مبُؽؾ مغـفح مظـ مزبؿؾػي مبقــو ماظؿػؽري بيمررؼؼي

موسؿؾمحبٌمٌشروعماظؿكرج.

مأحقوغًو موطوثقظقؽل مبروتلؿوغؿقون معلقققون مجقنممعلؾؿ ؼؽبذُطر

م مظدؼفؿ مأن مؼؿؾعقغفوممسؼوئدظروز مال موػؿ ماٌلقققي مؼب أدودقي

مػلم ماظربمبقـؿو مُأم مطقغؾبفو ماظشػوسي موهلو معرؼؿ ماظعذراء طؾؿقظقي
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تؾبشؽؽمؼبمػذامبؾمتؼقلؾبمظفمأغفومالمتمعـمأصاًلمبفذهماظعؼقدةمأوم

ماىزء مبقجففمماظذيمؼؾبلؿقفمجقنمبوألدودل،مػذا مدائؿًو وتـدد

ي،موػذامألنمجقنمظقسمعـمأصقلمعلقققي،مأغفؾبمعلققلمصؾبدص

مؼبم مذؾبطر ماالدؿ موػذا مإميوغقؼؾ مسـ مضرأ مسـدعو مطذظؽ مأصؾح بؾ

ٌُؼدسموُصلرمأغفؾبماحدمأمسوءماٌلقح،موأنم اظعفدماظؼدؼؿمظؾؽؿوبما

ماٌلقحمذؾبطرتمضؾؾم مبؼدوم ماظيتمتؾبؾشر ماظؼصي اآلؼوتماظيتمتذُطر

ٌُؼدسم ماظعفدماىدؼدمظؾؽؿوبما ماٌلقح،مصفوء مهلذهكبموالدة ذاطرًا

مجقنم مآعـ ٌُعفزة" م"ا مصؾفذهكب ماظؾعض، مصلر مطؿو ايودثي

بوٌلقققيمػقموُأدرتف،مبوظـلؾيمظروزمصننمػذهكبماظؼصيمواالدؿمالم

ماظؼصصم مبفذهكب متؾبؾػؼ ماظيت ماظدراعو مإمنو مأدودًو، ماٌلقح طبص

موتؾبـلىمظؾؿلقحمتؽقنمأعبؾمظؾعوعي!مسؾكمحدمضقهلو.

ممواًوعس... مم-عؾبؾقد-األشرب مرؼؿشورد مأصاًلممالػق ؼمعـ

ومعوذامغؾبلؿقفماميونمأممواظػؾلػيمواظعؾؿمأغو،ماميونمبوظطؾقعيمؽِربػكب

ممعوذا! مطون مدقاء مأومالمربموالمخوظؼ ماظقلقع ٌُلؾؿنيمأو ما إظف

مآخر! مإظف مأي مأو معـاًل مبؽلسممزؼقس ماميون موجقد معـ ؼلكر

م مأنمصؽرة مؼذطر معو معـمأجؾمخطقؽيعؾبؼدسموطـريًا طوغًمماظػداء

اترةموعؾبـؿشرةمسـدماظقفقدمضؾؾمضدومماٌلقح،موأنماظقالدةمعـمعؾبؿق
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مواظعوعيم ماٌؾقك مطون مصؼد ماظعفوئى معـ متُؽـ مٕ مأؼضًو مأب شري

متؽقنم موأن ماظعذراء، متؾد مأن ماٌؿؽـ معـ مأغفؾب مجوزعني ؼعؿؼدون

هلذهماظقالدةمتدخؾمعـماآلهلي،مصقؽقنماظقظقدمعـمدالظيماآلهلي،م

وماإلدالممػقماآلخرمالمؼـفقمعـمإذنمالمممقزمؼبمأعرمإهلؽؿ!مبقـؿ

مأنمؼؾبلؿكماإلدالممدؼوغي!م دؾبكرؼيمرؼؿشورد،مصالمؼرضكمادودًو

معؾبؿعطشيم معؾبؿطرصي معبوسوت مأو مإرػوبقي محرطي مإغفو مؼؼقلؾب بؾ

ظؾدعوء،ماغؿشرتمبوظلقػمواظرتػقى،مػدُصفوماظؼؿؾمواظؿكرؼى،م

مظققعـو!واألدظ معبوسوت مػؽذا محقل مواضقي مػذامي وُطؾ

االخؿالفمواٌزؼدمحؿكمؼبماىؾلوتمواحملوضراتمطبؿؾػقنمؼبم

مربرضيم ماظؿورطبقي مايلودي ماألعقر موبعض مواظؿورؼخ اظػؾلػي

،مطقػماذن؟مطقػماًؾؼمواظؿطقرأوممرؾقعيماظػؾلػياظقفقدمأوم

مدلتػؼمععفؿمسؾكماظؾقٌ؟مطقػمدـعؿؾمععًو؟!

م

م******

م

م
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م

 الغداء األخير!                                       

م

م

م

م

م

م

م

م



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

07 

 

ماظغداءماألخري!

ماخرتتفؾبم ماظذي ماظعـقان مورضي مؼدي موؼب ماىوععي ماظب ؾب ذػؾ

واٌؽونموعمبشلنماظؿصقؼًمسؾكمسـقانماظؾقٌماالجؿؿظؾؾقٌ،مو

ذعرتؾبمانماىقمدوطـ،مطؿومظقمأنماظذيمدقفمغؽقنمصقفمععًو،م

ؾبم مدخؾ مضؾؾم، معـ مواضػي،مٕمضبدثموانمذعرتمبفذا اظدؾبغقو

مزعقؾل موذوػدتؾب ماىوععل موبدأممعوثققمايرم مروز ؼؿقدثمعع

مذظؽم مؼـر مٕ مسـف، مؼؿقدثون مطوغو ماظذي ماٌقضقع مشريا وأغفؿ

م مؼػعاله، معو مػذا مصغوظؾًو ماظيتماػؿؿوعل ماظصغرية مورضيت ؾب وضع

م مسـقاغلمسؾقفو ؾب وضعمُطؾمعـمجقنموبعدموصقلماىؿع،مطؿؾ

م موروز مورؼؿشورد مدقفموعوثقق موضوظقا مسؾكماٌـضدة معطقؼي أوراق

م.ًؿليامغؾبصقتمسؾكمػذهكبماظعـووؼـ

مظ معؾبشوبفًو مروز مسـقان مأخرتتفؾبطون ماظذي مػؾممعـقاِن مأسؾؿ مال !

فوماظؿؽؾؿمسـمالمؼؾبعفؾؾبفمراضؾًمأممعوذامحدثمصعؾكمحدمسؾؿلمأغ

مػؽذامعقضقعمأدودًو!

م..ايوالتماظـػلقيمىرحكمايروب
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مجقنمأؼضًو،مػؾمطوغًمصدصي؟ ماهدمماخؿورهؾب مأنماميوغؽؿ ؼؾدو

ماٌقضقعم مأن مؼمعـ مبوظطؾع مدوخرًا، مرؼؿشورد مضوهلو ماٌرة، ػذهكب

مصدصيمالمأطـر،مضورعؿفؾبمروزمضوئؾيمظل:

دقفمُأسؾـمظؽ،مرؾبشؿمأغينمعلقققيمأالمأغينمُأحكبؾؾبؽموالمتـلكم-

ؾبم ؾبمأؤعـمبوظلقدماظقلقعػذامالمؼعينمأغينمترط ماميوغل،معومزظ

مظقسم ماظعـقان مػذا ماخرتتؾب ماألبدؼي، موايقوة ٌُكؾص موا اظرب

مػذهكبم موووػؾبؾ مغػلل معـع مُأحوول ؾب مالزظ مظؽ، محؾبؾًو مامنو اميوغًو

متؼققدػو مأدؿطع مٕ مظؽـ مبماٌشوسر ؾب موأعومموبؾبق مظؽ ماظققم فو

مُأ مدقف مأبؼكممطوصحاىؿقع، مظؽل مغػلل معع ماظـفوؼي حؿك

مؿقيمعمعـيمبوًالصماألبديمظؾقلقع.بروتلؿوغ

مصػرمرؼؿشوردمعؾبؿعفؾًو،موصػؼمجقنمضوئاًل:

ظقسمظلمسالضيمحُبؾؽكبمظف،مظؽـمدلضقلمظؽكبمأنؽبقبمغؾبؽراغؽكبمظؾعضم-

موػوم ٌُكؾصماألسظؿ مبو مؼؼؾؾب ماميوغؽ مطؿلقققنيمجعؾ عؾبؼددوتكبـو

كبمدبطنيمأولمخطقةمسبقماًطقؽي،مبوظـلؾيكبمظلمواخؿقوريم أغ

مػذام مؼؾبقى مصدؼؼل مأن موػق مواحد مبداصع مطون ماظعـقان هلذا

موذغػموب موععؾقعوتمطـرية متصقر مغشؼكماظؾقٌموظدؼف مظـ فذا
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مسؾقف وعـماآلنمدقفمتلؿؾؿمأغًمرأسماٌشروعمم،بوظعؿؾمطـريًا

ؾبمدـؽقنمأسضوءـبمصقف. موسب

بدءمايقارمبنيمروزموجقنمحقلماظدؼوغيمواظطقائػمواالخؿالصوتم

مػلم مظؾطوئػؿني ماألدودقي ماظرطوئز مأن مؼعؾؿ مواىؿقع مجدؼد عـ

مواظلؾب مظؾشقعيكب مطؿو مواحدة مأغو مشبؿؾػ مصؾـ مأنمموذقعلقبـي حقل

موأنمعؾبقؿدمػقمردقلمإلا ظفمواحدموأنماظؿقحقدمواظردوظيمواحدة

عؾبؾعٌمعـمسـدمآموأنماظؼرآنمعؾبـزلفبمسؾقفموالمضررمبعدمػذهكبمؼبم

اتكبؾوعمغصوئحموارذوداتمسؾبؿرمبـماًطوبموسؾلمبـمأبلمروظىم

مإظفم متؾؼكمواحدة ماظرطوئز مواظصقوبي، ماظراذدؼـمأعبع ًُؾػوء وا

آنمطرؼؿمعؾبـزلمسؾقف!مواظؾوضقوتمواحدمردقلموخومتماظـؾقنيموُضر

أصرع،مغعؿمصروعمؼبماظدؼـمواخؿالفماٌذاػىمظقسماخؿالفمسؾكم

مبلقطيمطقرطيم مصرسقي ماخؿالفمسؾكمأعقر مػق األدودقوتمامنو

مبنيماٌذاػىماظلؾبـقيم مأو مواظشقعيمؼبماظصالة مبنيماظلؾبـيكب عؾبكؿؾػي

مؼبم مظؽـ ماألعقر مأبلط موػذهكب مايرطوت مبعض مدبؿؾػ غػلفو

ما معـفؾبماظـفوؼي مأعرفب موأغفو ماظقاحد مٓ ماظصالة مأن مؼعؾؿؾب ىؿقع

وظقسمػذامصقلىموأغفومعذطقرٌةمؼبماظؼرآنماظؽرؼؿ،مظؾردقلموظـوم

مععم ٌُلؾؿقن ما ؾب مسب مسؾقف مغؿػؼ ماظذي ماألدودل ماألعر مأن بؾ
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مأغ مالمطبؿؾػ،مغمعـمععًو مػؾبـوكمخوظؼمواحدماٌلقققنيمأؼضًو فؾب

مغؾبؼطيمأغؿفك.موربمواحد!ماذن

ٌُكؿورمؼبماظـفوؼيمصؼدمأتػؼماىؿقعمٕمغؾؿػًم طـريًاماظبماظعـقانما

معـفؾبم-ضودرمدرةكببُؼ– ماظذيمدقفمغلخذ ماٌؽون ماعو سؾكمسـقاغل!

سـدعومجوءغوماٌعؾقعوتموتطؾقؼوتماظؾقٌمطونمعـماخؿقورمعوثققم

معؾبؿؾفػًومضوئاًل:

مدـضِر- موجدتؾبفو، معؽونمظؼد مواحد، محبفٍر مسصػقرؼـ ب

مإمتومماظؾقٌمصقف!مظؾقزقػيمععم

ماؼـ؟موطقػ؟م-

معقداغل- معؾبلؿشػك مأثرماغفو معـ ماىرحك ماغؼوذ مبؾبـقًمألجؾ ،

ٌُشرتك–حروبماىقشم مضدماالرػوبمؼبماظعراق.-ا

م

م******

م

م
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مروز

ؿبمؼقعًومأنمتؽقنمخوئـًو..م؟ مػؾمجرب

مسبـماظغوصؾقنمسـم موسبـمالمغؾبللء..!مدوعًو ماظقـو مؼؾبلوء معو دوعًو

معـمذؾوك مصبريمحقظـو متؾبقػرممعو محؾبػر مأو سـوطىمتؾبؾػمحقظـو

مضقةم موال مظـو محقل مشري معـ مأسؿوضفو مؼب مغؼع مأن مألجؾ ألجؾـو

مأغًم م"ظكبؿ مظـو ماظؽؾؿوتماٌقجفي متؽقن معو مدوعًو معـفو.. ظؾكروج

ما مػؽذا.. مأغًمذرؼر م"ٌوذا مغلؿع موال مػؽذا" مأغًمرقىفب مطؿ و

وضح".مػؾمشبلرؾبمدوعًومألغـوماألظنيمعـمبقـفؿ؟مػؾمشبلرمألغـوم

مػؾمغلو مؼبماٌؼوبؾم؟ مؼطؾؾقنمذظؽموالمؼػعؾقنمػذا مسـدعو سدػؾبؿ

ػؾمذعرتمؼقعًومبػراغمعومأرتمانممتؾؽفمبليمذلء،مأيمذلء..م

حووظًمؼقعًومطلرمضؾىمأحدػؿمأومجعؾؿفؾبمؼـدممسؾكمؼقمموالدتفم

م؟

موالم ماظذػـ مذورد ماآلن مأغؽ مأسؾؿ مأهدث.. معوذا مسـ متعؾؿ ال

ماظؾعضمظؿكرج ماظؽؾؿوتمبؾعضفو مدعٍ معػقدة،ممتلؿطقع جبؿؾي

مأغومأؼضًومأذؾفؾبؽمبفذامٕمتعدمظلمعبؾمعػقدةمحؼًو..م

معـذؾبمذاكماظققمماظذيمترطينمصقفمجقن...
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طونمؼعشؼينمحدماٌقتمسؾكمحدمتعؾريه،مظلـقاتمرقال،موعوم

مترطين!معذػؾفمإنمسؾؿمأغينمظلًمسؾك

م" مآخر معربر مأي مدون معـ مالػؽذا ماالدؿؿرارممروز غلؿطقع

م"ماغؿفك...بعالضؿـو

مإغػصوظـو،م مبشلن مواحدة مأثـؿون.. مبؾ مبغصي، محقـفو ذعرت

مطونم محؼًو، معؾبلؿغربي ماغػصوظـو... مدؾى مسـ مطوغً واألخرى

مؼؾبقؾؾبين...م

مغؾعىم ماظؿؾػوز مغشوػد مععًو، مغدرس.. مغلطؾ.. مغشرب.. غؿؽؾؿ..

مذلء.م مطؾ محرصقًو مذلء مطؾ مععًو... ماظػقدؼق" م"اظعوب اظؽقؿز

لوءمؼبماحدىمعطوسؿمظدرجيمأغفمحوولمأنمؼدخؾمععلميؿومماظـ

ماظـؿلومظؽـماٌقزػنيمػـوكمعـعقه..

مايىماظيتمؼبم معـ ماهلوئؾ مبوظؽؿ مذعرتؾب محورة مُضؾؾي ضؾؾين...

ؾبم ضؾؾفماووػلمسربػو..مظـمأغلكمتؾؽماظُؼؾؾيماالوظبماظيتمحصؾ

مسؾقفو..مطوغًمحؼقؼقي،معؾقؽيمبوٌشوسرمواُيى.
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بعدمالماصدق..مالمادؿقسىمحؿكمعدىماظؿغقريماظذيمحصؾمظفم

ؾبمسؾكمعذػؾف،مالمأزـمأنمػـوكمحوجزمميـعمعـم سؾؿفمأغينمظل

محؾبؾـومالمأزـمأنماٌذػىمسوئؼمظزواجـو...

مظكبؿ...

م مُاذؾبغل.. مرؾؾي مؼب متطـ ماظؽؾؿي مؼللظينمأؼـمالزاظً مطػل الزال

مطوغًم ماظيت مؼداه مأصوبع مسـ مذعري مخؾبصالت موتللل طػف..

مخب متؾبطوظؾين مجلدي مخالؼو مالزاظً مبفدوء.. مصقفو الؼومتؾبغرس

مجلده..مذبؾبؾًمذػؿويمذقضًومظشػؿوه..م

ؾبمظلمجبقابمذوؼبمبؿػلريمحقلم"ظكبؿ"م طؾؾبمذلءمؼبقبمؼللل...مؼدؼ

مٕمؼعدمجقنمعقجقدًا.مم

مالم مصدؼؼ.. مال م؟ محوئرًا م؟ موحقدًا متؽقن مأن مؼقعًو مجربً ػؾ

ب..مأيمذلء..متغؿضمسقـوكمسؾكمصدرهمأومأمم،مُاوماخأخًمأ

ؾمعومصقفمعـمإٔموحلرةموتؾبكرجمُطموتؾؽلمحبرضيمظقؾبشػكمصدرك

م؟موػؿقممأضوضًمسؾقؽماظدؾبغقومبفو..

مأغومجربً..م
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مخب مأغـو مغدقبسلمدوعًو ماظالمعؾوالة، ماظؼقة، مأغـومغدقبسلمدوعًو ريمأو

غلؿطقعمحؾمُطؾمذلء،مغلؿطقعمأنمغلؿؿرمظقحدغو،مأنمغعقشم

معـمدوغفؿ،،مالمسبؿوجمألحد..مصؾقذػؾقامظؾفققؿمحؿك..م

مغؽذب..مغؽذبمسؾكم مغعؾؿمحؿكمأالمأغـو مدوعًو،مأومرؾبمبو أغػلـو

مغؿقوذكم ماظشلء مػذا مغؿغوصؾمسـ مظؽـ مأغػلـو مغؽذبمسؾك أغـو

مظكب مصقف.. ماظؿػؽري مأو مأغـومعقاجفؿف مواحدة مٌرة مغعرتفموظق مال ؿ

مضعػوء...موأغـومغؾبؽلرمبلفقظي...موأغـومدوعًومحبوجيمإظقفؿ.!

مُاشق مأن مضررتؾب مصقف، مأرعـ مأن مأجعؾفؾبمظضررتؾب مذلء.. مبلي ف

مدقىمؼؿـرص مغػلل مأجد مٕ ماىـقن، محد ماظعصؾقي مصقف متصؾ ز

مأغينمأضقلمظصدؼؼف،مُأحؾؾبؽ!

ماظدؼـ،م مسـ مؼؿؽؾؿ مبدأ مأغو مأردتؾب موطؿو مواضقي طوغًماظـؿقفي

مُضؾؿفؾبم ماهلروبمعـمعو مأو ماألػؿؿوم مسدم مأو ضبوولمتغقريماٌقضقع

ظزعقؾـو،مؼؾبقوولمأخؾوريمأغفؾبمظقسمعفؿؿًومبلعرمحيبمػذا..مظؽـفؾبم

مبوظط مؼـفح مظؼدمٕ موعشوسره، متقتره مبنخػوء مأبدًا مؼـفح موظـ ؾع

مخلرمبوظطؾع،مخلرغلمؼبمتؾؽماظؾقؾماظيتمإغػصؾمصقفومسين..م
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إغؿصرتؾبمصعاًلمعـمجفيمظؽـينمخلرتؾبمأعرًامآخر،مععرطيتمععم

ٕمأسؿؼدمأغينمغػلل،مواظػراغماظذيمدخؾمحقوتلمبعدماغػصوظـوم

ضعقػيمهلذهماظدرجيم،مظدرجيمأغينمأدخؾمععمأحدػؿمؼبمحؾبىلبم

داخؾمغػلل،ممجقنموأحدثفمتؾؽماظػفقةماظيتطوذبمصؼطمٌؾهم

ظؽـمػذامالمؼفؾبؿ..ماألػؿمأنمؼرىمجقنمأغينمعؾؿصؼيمبفمدائؿو،م

مأنمضبرتقمبلرضفموأنمؼـدم..

مموأنمؼـدم.

م

م******

م

م

م

م

م
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م

 ...أربيل –العراق                                        
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مأربقؾم–اظعراقم

متؾبعؾـم مأن مبعد مظؾذػوب معؾبلؿعدون مجوػزة ماظؿقضريات عبقع

ماألعرؾبم مطون ماظطوئرة، مورطقب ماإلضالع معقسد ماٌطور مسوسوت

ؾبمغؼؾؾمواآلنمؼبماٌطور!م مدرؼعًو،معوثققمؼؼرتحموسب

م- مشريمعؾبدركعو ؾب ماظلفقظي،ممزظ مبفذهكب ماظرجؾؾب مػذا طقػمأضـعـو

مذبوغنيمذاػؾقنمٌقتمبلرجؾبؾكبـو.م

متؿذعر،م- مرؼؿشوردمسؾكمعوذا اٌـطؼيماظيتموٕمغذػىمظؾبؼوتؾمؼو

مصقفومآعـي.مدـعؿؾؾب

مؼؾبزسفؾبينم مطون مطؿ ٌُلؿشػك، ما مظكبؿـ معوثقق مأدلل مأن مبؾبد مال طون

ماظؾلوري،مرؼؿشوردمعؾبقؼ مبفذهكب ؾب مواصؼ مماألعرمسـدعو خطريماألعرؾب

مألربعي معؾبغوعرة ممظؽـفو مِرجول مواٌقتكمواعرأة ماألذؾوح مسوٕ اظب

مطلغـوم مدقفمأرىمذقورني! مبلغل مبلذاجي مُأصؽرؾب ؾب مُطـ ٌُشوة! ا

م ماظلؾبػؾل، كبفؿ مظعو ماظشلءمذاػؾقن مبعض مشرؼى مبكبلر دُلخربؾبُطؿ

مُأضؿؾبؾم مضوظً مسـدعو ماظعفقز م)تذطرتؾب ماظقضً مغػس مؼب وعؾبضقؽ

م ماظشقطون(! مروح مػذهكب، مبرحؾؿكبـو مسالضي مهلو مأن مأزـ ؾب تؾؽمُطـ

ٕمتُؽـمػؽذامؼبمأؼومماظدوظيماظعـؿوغقيمواالعقؼيمواظعؾودقيماظؾؾدانم
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وذروتفؿمايضورؼي،ماالمووحدتفؿمسـدعومطوغقامؼبمأوجمازدػورػؿم

موعومصوحؾفؾبمعـمخقوغوتم0401مسومأنماظؿكطقطماظذيمحدثمؼبم

ماٌـطمداخؾقي مؼب مسؾبظؿك ماغفقورات ماظب مأدى مبلدرػو الحؼًومؼي

،موػذهمايروبمايدؼـيماظقالدةمصقفمبشؽؾمظقحدهماظعراقموظقس

م مأسقام موسصوبوتمؼب مداخؾلمواحؿالل -7112خوصمعـممتزق

واخريًامزفقرمعومتؾبلؿكماظدوظيماإلدالعقيمؼبماظعراقمواظشوممم7112

م مظإلدالم،م)داسش(، مرعز مأغفو مهلو مرؼؿشورد مدائؿًو مؼؾبؾؿح اظيت

م متؾبؿـؾفؾب، مأالوأغفو مطوغً، معفؿو مسؾبظؿك مدوظي مألي متصؾحمبؾبد ن

ماظضعػموػذهماالغؿؽوديماظؽربىمبعدمُطؾمعومعرتمبفمعـم بفذا

مصرتاتمحربمسصقؾي.م

ممممممممممم مجدًامطونمعوثققمؼؾبرضُبينمصؼطمػقمأنمطونمعو عؾبؿقؿلًو

مسالعوتماًقفمإرالضًو متؾؼكمم.ٕمأرىمسؾكموجففكب معو ؾب ذِرب

معـ مضروبكبـو ميني ؾب موغكبؿ مضفقتل ممعـ مأطؿؿؾممطونوجفؿكبـو، ضد

مطـريةم موُشرف موعؾبكقؿوت مبـوء معـ مبوظؽوعؾ ٌُلؿشػك ما تلدقس

أعينمبؾبـقونمطوعؾماٌلوحيمذودعيموايؿوؼيمؼبمُطؾمعؽونمصرؼؼم

مجكبكبرالمأعرؼؽلمعؾبؿؼوسدمضكؿماظؾؾبـقيمعؾبؿدربم مؼرأدفؾب ؼؾبلؿكمبرزا

م مػؾبـوك،موسفقز ماًقؿي مدخقظف مسـد مؼروػمظعظؿؿف طؾمذلء
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محؼ موؼبماظقضًمغػلفمؼؾعىمععماألرػولمبوظؾوظقغوتمطونمعرسؾًو ًو

واظػرؼؼماظطيبمطوعؾمعـموغلقوغكبفؿمإصوبوتفؾبؿ،ممتفدئؿفؾبؿضبوولم

موجراحقف مومُمرضقف معؾبلوسدؼف مو مأرؾوء معـمم،رئقس روضؿ

موجقدم مسـ مصضاًل معؾبفـددني، مثالثي ٌُقرتصني، ما ٌُرتعبني ا

مظقؾل،مأطؿؿؾماغشوءرؾوخنيمع موػرؼـمععمروضؿنيمغفوريموآخر

ماظط ماٌقداغلعؾبلؿشػك ماألعرؼؽل مبررؾيمEFHمقارئ م-ؼب

مذفقر، معؾبـذؾب مصقف ماظعؿؾ موبدء ٌُلؿشػكمماٌقصؾ/غقـقى ما ظؽـ

طقنمأنمدوحيمايربمعؾبشؿعؾيموعؾبلؿؿرةمؼبمطوغًمهؿوجمظؾؿزؼدم

واٌلمولمسـماظؿقزقػمطونمأحدماردولماىرحكمبلسدادمطؾريةم

م ماظطرؼؼي، مبفذهكب مبف ماالتصول مصؿؿ معوثقق مؼبمأضربوء ٌُؼوبؾي طوغًما

مظقلًمأرب ماظعراق مظلؿوء موصؾـو ماظعراق، ممشول مؼب معدؼـي قؾ

ماٌـظرم مسؾكماهلؾقطمطون مذورصـو مسـدعو موخصقصًو ماظـؿلو طلؿوء

مأرىم مٕ مرؾقعل مذلء مطلغفو متؿصوسد مدؾبخون مأسؿدة معـ عؾبروسًو

مصعاًل مػؾ محؿكممعكبـصوتمتزحؾؼ! موال ماظعراق؟! معكبـ محدؼد زؾبػو

المأسؾؿممٌـطؼيمعؾبقرتضيمعـؽقبيممتوعًوصغريةمصقفوموردةماحدؼؼيم

خرىمعـمظكبؿمطونماهلؾقطمؼبمبغدادماظعوصؿيماغؿؼؾـومبعدػومبطوئرةمُأ

مأر ماظب مبغداد مطوغً موػـوك مبكبـوممتـؿظرؾبغو،مانؾقـوبقؾ رحؾً
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عـمبققتمورؾؾًمعكبـمأحدماظرجولماظقاضػنيمأنمؼلخؾبذؽبغوماظبمبقًم

م مسقـؽووة معـطؼي مؼب م"أتؽقغز" معؾبفؿع متؾؽممب07رضؿفؾب مأٍ ٕ

م ٌُلؿشػك؟اظؾقؾي، ما مدؿؽقن مطقػ مبوظغد دقؽقنمموطقػمُأصؽر

مضولمعوثققمأممال؟مػؾمدـرىمإرػوبقنيم مآعـمطؿو اظقضعمػؾمػق

مصرؼؼمأعينم مػؾمدقؽقنمععـو معـفؿ؟ مػؾمدــفق سؾكماظطرؼؼ؟

ظؾقؿوؼي؟مأدؽؾيمطـريةمراودتمذػينموؼبمحنيمشػؾيمغودتينمروزم

مؽـمظـمضبدثمذلء،مٍماآلن.ًو؟مأرؿضوئؾي:مػؾمعومزظًمعؾبلؿقؼظ

م

م

م******

م

م

م

م

م
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مرؼؿشورد

ػؾبؿمعمعـقنمبوظصدصي،مأغومعؿلطدممبفردممعـذؾبماظؾدءمترطينمواظداي

أنمضولمهلؿمجديموجدقبػؿمأنماميوغفؿمحؼقؼلموأنماظقلقعمحؼ،م

معوم مبطرؼؼي مصقفؿ ماظقلقع مروح مووؾً مواٌعوبد مظؾؽـوئس ذػؾقا

رجؾمؼصعدمظؾلؿوءمأومالماؤعـمبفو،مالماؤعـمأنمػـوكمؼدقبسقغفوم

مثؿ معـفو معـممؼـزل مخالصـو مخالصـو، مألجؾ مبف ماظؿضققي ؼؿؿ

عوذا؟معـمخطقؽي،مخطقؽيمعوذا...ماغفومعؿوػيمأجزممأنمواظدايم

م.المؼعؾؿونمطقػقيماًروجمعـفو

مسؾؿؽب مظـمظؼد م: مضوئؾي مجوزعي ؿب موصرح ماظؾداؼي مؼب مواظدتل ؿب

مغػلؽ.ؼؾبلوربؽماظقلقعمظؼدممسقًمبوظروحماظشرؼرةمانمتدخؾم

وعومظؾـًماالموانمضوظًمبصقتمعـكػضمظقاظديمبعدمسقدتفمعـم

:مطؿومأعؿؾؽمبفذاماإلميونماظشرطيماظيتمأعؿؾؽفوموراثيمسـمجدي

مإبؾبؽمأيد!م

مأنم مبعد متردد مدون ماظؾقًمعـ موعـ ماظشرطي مواظديمعـ رردغل

مأؤعـم مسدتؾب مأعلمظفمحؼقؼلموأغينمعو متؼقظفؾب مأنمعو مظف ؾب أسرتص

مبوًالصماألبديمذاك.
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مظلمخورجماٌـزل،م ذعرتؾبمبفومألولمطوغًمأولمظقؾيمدقؽيمجدًا

ؾبمصقرًامظصدؼؼلماٌؼربماظذيمطونمعرةمبوظقحدةمرشؿمأغينم أوف

مبعدمأنمُرردم اظلؾىمؼبمتغقريمأصؽوري،مطونمميؾؽمذؼيمصغرية

عـماظؾقًمػقماآلخرمأضـعينمأنماظؾداؼيمدؿؽقنمعؿعؾيمظؽـمصقؿوم

ؾبمععفمبعدمدلعؾؽمذؼيمعـؾفموأسقشمحؾبرًا،مٕ مضبدثمػذامدؽـ

مثالثم محبــومماظلـيوغصػممدـقاتٌدة ماظػرتة موؼبمػذه تؼرؼؾًو

ؾبمعؾبؾقدًامععًوموضرأغومععًوموذوػدغومطؾمعومؼؿعؾؼمبوإليود،م أصؾق

مبـلؾيم موظق مرؾبمبو مبلغفؾب مذؽقك مأي مدون معـ مبنيودي وعؾبؿعؾؼًو

مُطؾماظؾقٌم موبعد ماظػرتة مؼبمػذه مأنمػـوكمإظف.. مبوٌوئي اظقاحد

ماظققممواى ماظيتمذػؾًمأدراجماظرؼحمسـماظؾقٌمسـمإظف، فقد

مأغومعؾبؾقد.

ظقسمػذاموحلىمطوغًماظػؿقوتمداخالتموخورجوتمعـماظشؼيم

ماغقاسف،م ماظشربمبؽؾ ماظشربمواظؽـريمعـ مُأخرىمعع مبعد ظقؾي

روبوتماظيتمأجزممأغينمأطـرماألذكوصمؼبماظعوٕمعـمذربماٌش

مقًومٌوماغومصقف.تؾبقرعؾبفومبعضماألدؼونمرمبوماغؿؼوعًومغػل
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م مأول مأتصولمأتذطر مسؾك مصدؼؼل مطون ماألعر، مػذا معع مظـو ظقؾي

ماظؽـريمعـم معع مممؿعي مظقؾي م:مدقفمتؽقن مؼؼقل ممسعؿفؾب سـدعو

ماظػقدطومواظرضصمواىـسمواظؽـريمعـف.

اشؾؼماألتصولمودلظؿفؾبمسـمعومضوظفمسؾكماهلوتػمصؿومغطؼمبشلءم

ظلمأغينمدلرىممشريمأغفمػزمبرأدفموابؿلؿمبشؽؾمدوخر،معؾبشريًا

بـػلل.مبعدمدوسوتمضؾقؾيمحؾمزالمماظؾقؾمعـمجدؼدمطُؽؾمظقؾيم

تطوظفممسؾكماظلؿوءموػـوكمزالممؼبمداخؾلمالمتؽودؾبمأذعيممشٍس

مبص مصدؼؼل موصؿح ماظؾوب مأحدؾبػؿ موُضؾؾمررق موترحقؾوت رخوت

ععمصؿوةمدخؾًمتقًامععمأخرىمتؾبصوحؾؾبفو.مجؾلوموذػىمصدؼؼلم

ؾبمبفموبصقتماظبماٌطؾخمظقفؾىماٌشروبوتمط ؿومضولمهلـ،ميؼ

م:مأغًمترىماالنم مسـمعومصبريمػؾبـومصردمضوئاًل عـكػضمأدلظفؾب

متؾبؿورسم مٕ مأغؽ مظل متؼؾ مال مسؾل، مظؾؿؿـقؾ مداسل مال بعقـقؽ

موتػؽريًا..م مرأدلمخفاًل ؾب مأعؾ مرقؾيمحقوتؽ.. اىـسمععمصؿوة

صلطؿؾمضوئاًل:مؼوظؽمعـمعلؽني،معوزظًمرػاًلمصلغًمٕممتسمؼبم

مشريمصدرمُأعؽمحنيماظرضوسي.محقوتؽماعرأة

ذػؾـوماظبماظصوظيمعـمجدؼدمواظػؿوتونمسؾكماألرؼؽيمؼضقؽونمععم

بظفرماصوبعمطػفومبعضفؿوماظؾعض،مثؿموضػًمإحداػؾبـمعؾبالعليم
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ضؿقصلمضوئؾيم:مػذامػقماظقدقؿماظذيمدلعضلمععفؾبمظقؾيت؟ممؼوضي

قفوموشؿزتمظلمسقـًوموضوظًموغظرتماظلموسضًمسؾكمأدػؾمذػؿ

مؾمؼومحؾقيبمدؿؽقنمظقؾيمرائعي.ظل:مالمدبف

معـم متؾؽمعـزسفي موخرجًماظػؿوة ماظصؾوح محؿك ٕمأصعؾمذقؽًو

مالم مآخرًا اظشؼيمضوئؾيمظصدؼؼلمأنمصبؾىمؼبماٌرةماظؼودعيمودقؿًو

موضوظًمبصرؼحماظعؾورةمطؾؿؿفوماألخريةم"أرؼدؾبمرجاًلم طبفؾمأبدًا

مسـقػًو".

متر مرجؾ مؼو م: مضوئاًل مصدؼؼل ماظل مواظؿػً ماظؾوب ؾبمأشؾؼو ط

مخصرػوم مترى مإٔ ماىلد.. مذاك مُطؾ مأشراك مأعو مظؽ، األعبؾ

ؾبماظبم ؾبمظفم:مػص.موذػؾ ؾبمصؿفؾبمبقديموضؾ و...مٕمؼؾبؽؿؾماشؾؼ

مؼبمغػللم ؾب ماظـؼل،مظقػؾيمُضؾ معـماهلقاء مأدؿـشؼمبعضًو اظشرصي

ؾبماظػرصي،مصدؼؼلمعؾبقؼمأغومرػؾموٕمأٌسماظبماآلنم أغينمأضع

مأيمصؿوة.

ةمصؾوحقيمواسطوغلماؼوهمعـمدونمانمسودماظلمحوعاًلمطقبمضفق

ٌُشوةممرذػيأخذمؼـطؼمبشلء،م مظؾشورعمواظـوسما عـمطقبفمغوزرًا
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واظلقورات.مثؿمغظرماظلموضولم:مأذربمأذرب.مطؿومظقمأغفؾبمؼؼقلم

مظلمالمتؾبػؽرمطـريًامؼبماألعرمدؿؿعقدمضرؼؾًو.

ماىـسمععفـ،م ؾب مالمأتذطرمسددماآلتلمعورد م... مصعاًل تعقدتؾب

ؾبمادرسؾبمصقفومماطؾمظقؾي..مسدمطوغًمتؼرؼؾًو تؾؽماظؾقوظلماظيتمطـ

ألجؾمأعؿقونمعو،موحؿكمتؾؽماظؾقوظلمطـومغشوػدمععًومبعضًومعـم

ماٌشوػدماألبوحقيموغضقؽمسؾقفو.

ماظؽـريم ؾب ماظؽـريمعـماظؼؿورمؼبماظصوالتماًورجقي،مطلؾ ؾب ظعؾ

ؾبمسؾكمػذاماٌـقالم..م موخلرتؾبماألطـر.مطـ

ؾبمواظداي، ؾفومثؿماظؾقٌمسـماظعؾؿموااليودمثؿمواميوغلمضؾمترط

مايقوةم موأطـر.. مأطـر مواٌرح مواًلورة مواظربح مواٌرح اىـس

ماظؼدمييمزاظًمتدرصبقًومطؾمعومبؼلمعـفومػقم"اظطى".

مذؼؿفم معـ مظل مصدؼٍؼ مأسز مرردغل مأن مبعد مأخرى تشردتمعرة

م ماعورسمسـدعو مأن مأي ماظشذوذ، مععف مُأعورس مأن معين رؾى

ماىـسمععفمػق!

معؾق موػـوكمأغو مطـريات، مصؿقوت معع ماىـس ؾب موعورد د..

ماٌمعـنيم معـ ماظؽـريون مؼػعؾ مأذربمطؿو مػذا، مؼػعؾقن عمعـني
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غفؾبمإػذامحبفيمانمػـوكمعـودؾيمسقدمعقالدماوماألسقودماجملقدة،م

مؼبم معؾوح مظؽـفؾب ماظطؾقعقي، ماالسؿقودؼي ماالوضوت مؼب مربرم "زغك"

مضؾققماٌـودؾوت..مؼوظؾكقؾيم. مطوظذيمرؾؾفؾبمظؽـمأنمأصعؾمذقؽًو ًو

عينموحبفيماظؿفربيمأومأغفؾبمضدمذؾعمعـماظػؿقوت!!مبوظطؾعمال.م

معـماٌولمواظقضًم مبعضًو موأسطوغلمبداصعماظصداضي مظقؾؿفو ُرردتؾب

محؿكماظصؾوحمظرتكماظشؼي،موضدمترطؿؾبفومصعاًل.

مآخر..م معؾفؽًو مألغينموجدتؾب مظل مطـريًا معفؿًو مػذا مؼُؽـ مٕ ظؽـ

إضرتحفؾبمعوثققمظؿطؾقؼوتماظؾقٌ،ماٌدةماٌلؿشػكماألعرؼؽلماظذيم

معؽوغًوم مدلجد مػـوكموبعدػو مدلعضقفو مأذفر صقفمحقاظلمػبلي

مودثلبمحدؼٌم"آخرًاموطؿومؼؼولم"مظؽؾمح

غظرتؾبمٌـزظـومضؾؾمذػوبلماظبماٌطورماظذيمدـغودرمعـمخالظفماظبم

ؾبمؼبمغػللمعقجفًومطالعلمظقاظداي:م ماظعراق،موُضؾ

م.م؟مػؾمأرضوطؿمػذاماظذيمأغومصقف.

م

م******
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ماُيُؾؿم

،مضولمظـومعوثققملماظـؼولػوتػظقسمظديمذؾؽيمؼبمماميونذطرتؾبمت

ماظؾؾد،ماذؿؼمذرائحاغفؾبمدقشرتيمظـوم ؾبمهلوماتصولمخوصيمبفذا

متؾبرىمعوذا ؼقممواحدممميضلتؿقؿؾمأنمالمطوغًممتػعؾماآلنمؼو

مظمظم مصقف، متراغل مأن مؼبمدون مبفو ؾب ماتصؾ ماظغرية! مبرؼُؼفو ة

م معؾبؽوٌي مأول مؼب ماظيتممُأجرؼفواظصؾوح ماىدؼدة مذرضبيت عـ

جؾؾفومعوثققموطلغفومرأتينمععمروزمودقفمتؾدأمبلؽىكبمشريتكبفوم

سؾلؽبقبمطوظعودة،مطؿمأدؿؿؿعؾبمبفذا،مطؿمأودؾبمأنمأمسعمصقتفوموػلم

مطؾؿوتفو مُأحىؾب مطؿ معـممتقبكبكؾبين ماًورجي ٌُؿفقرة ما اظؾلقطي

ؽبقبم موتؿلوبؼ ماٌقجوتؾب ؽبقب مُأخرىمتؿداصع مبعد معقجي ماظصقتقي حؾوهلو

محقاجزم معـ موطؿ ماألبدي موعؼرؽبػو معؾبلؿقدؽبسفو مُأذؾبغل مؼب ظؿدخؾبؾ

مايكبرادُيم ممتـعؾب مٌلوععلمورؾبمبو مدخقهلو متؾبمخكبر موغلقفقي خؾقؼي

ماأُل معـ مأعبؾؾب مُأغسؽب مصال محؼكبفو معـ موػذا مدخقهلو، غِسمأحقوغًو

مذراؼنيم متؾبغذي معـ موػل مال مطقػ معكبـفو مأطرمؽب مضقػ موال ععفو

موالم معـمحروصكبفو مأحؽؿؽب معـفو متؿشؽؾؾب جلديمطوعاًل،موالمحروصًو

موأيؾبقبم مجققذفو، متؾبلؾؾفؾب معكبؿقبو مأسدلؾب مبعدًا موال مضؾاًل مغشؾً حربًو

مؼؿؿـك مؼؿقٍؿ ظقمأنمظفؾبممذعىلبمؼرضكمبوشؿصوبكبمأرضفكبمشريؽبمذعىلب
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مظؿققؼِؾ مُأعًو مأو موازػورا،مبكبمأبًو مورودًا ماٌـلقَي موأراضقؽبقبفو ؼوسكبفو

معؾبؼقؿًيم محروصكبفو مإحدىمعقجوتكب معـ مذبذبًي مسؾكمسرذكبفو وُؾسؾب

م.ضكبقاعؽبفومظروعوموصورسؽبموؼقغوغومحضورةممتؿدؾب

رأؼؿؾبَؽماظؾورحيمبعدمأنماوفًماظبماٌطورمععمصؿوةلبمشريي،مػؾم-

مأضعم مال مألغل مػؾ ماألذؼر؟ مذعرؾبػو مشرَك مػؾ معين؟ ؽب عؾؾ

ماظبماٌقؽ مرحؾي ماغفو موُضؾً مسؾلمب مطذبً ماألعر، مػق مػؽذا كب؟

مإذن!م مسلؾ مظشفر مرحؾي ماسرفمعوذا... عؾبلؿشػكموحبقثموال

ماىدةم معكبـو مأخذت ماظيت ماًقاظل ماألؼوم متؾؽ معـذؾب متؿوظب دـني

اظلفقظي؟مطقػ؟محؼًومواظعفقز،مطقػمظؽمأنمدبقنؽبقبمحؾبؾؽبقبـومبفذهكبم

م.صدؼؼؽبمعومرأتفؾبمسقـويالمأدؿطقعؾبمتؽب

مطـريةمأرػؽًم مطؾؿوتؾبفو مدرؼعًو اهلوتػمبقجفلمطعودتفو،متؿؽؾؿؾب

مُأحىؾبمتؾؽماظـرثرةماظعفقؾي،مدقفمتؾبعوودماالتصولؽبمعرًةمُأخرى.

متؽؾؿ،ماغفومُصرصؿؾبؽماظقحقدة.-

مغعؿ،محؾقؾيتمدــق...-

ماظػؿوةم- متؾؽ معع متؿقاسد ؽب مواغ معؿك معـذؾب محؾقؾيت، مظل متُؼؾ ال

دمأغفومأسفؾؿَؽماظشؼراء؟مػؾمػلمعـمغػسماىوععي؟مأجؾمالمبؾب
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م معـ مؼبمغػلؽ: ؽب موُضؾ ماألوظب، ماظؾقظي معـذؾب مبفو ؽب ماميونوُأشِرع

فبم مدوط ؽب مأغ مأظقسمطذظؽ؟!مأجىمظكبؿؽب ماظػوتكبـي ماظشؼراء مػذهكب أعومؽب

مػؽذامػؾمأطؾماظؼُطمظكبلوغؽ؟!

مأسطقينمُصرصيم- ماألعقر؟ متقظقيتمزعومؽب مضد كب موأغ طقػمدلتؽؾؿ

مصؿوة.ألتؽؾؿؽبمأواًلمعوذامدػوككبماغفومعؾبفردم

ؽبممشٍسمعؾبشرضيمورؼوحمػودئيم- غعؿمعؾبفردمصؿوةممتشلمععفومه

مواظبم ماٌطور ماظب موبعدػو مزوجؿؾبؽ، مطلغفو مودقضكبفو معدؼـي ؼبمودطكب

مأينبمسراٍقمتؾؽ!دوظيمُضؾًماغفوماظعراق،موآمؼعؾؿم

م- مؼو معلقققي مضكبصصًومماميوناغفو موتمظػنيؽب متؾبعوغدؼـ معوذا سؾك

مُطـو كبمدبرؾبجكبـو،ممخقوظقي!مضدمخرجًمععلمألغـو غؿؽؾؿمسـمحب

كبمعؾبراضؾؿؽبقبـومظعؾؿيتمأغفومطوغًم وأغفقـومطالعـومخورجًو،موظقمأطؿؾ

مداخ موٕمغؿفقل مععدودة معومدضوئؼؾب ماو موهًممشلفو ؾماٌدؼـي

مصرؼؼم مضؿـ معـ مصفل ماٌطور مؼب مععل موجقدكبػو مضصي مأعو ذوبف،

معوثققم مبؾ مععل، مصؼط موظقلًمػل ماظعراق مؼب ؾب مسب موػو حبـل

موارتوحلماآلن،موجورؼؿشوردم مضؾقاًل قنمأؼضًو،مػدئلمعـمروسؽكب

ٌُؼوبؾي.مانؾقـونماظبمذاػؾق معـمأجؾما
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ماظدؼـمماميون مبلعقر مطـريًا مالمتػفؿؾب مطـريًا،موايؿدؾبمٓمأغفو تغورؾب

ٌُلؾؿمؼلؿطقعماظزواجمعـمعلقققيموطوغًم ظؽوغًمضدمسؾكبؿًمأنما

مصقف. مروز غوداغلممضدمذورطًمععلمؼبماظؾقٌمسؾكمأنمتؾبشورَك

مجقنمضوئاًل:

مدقفمتؾبػقتمسؾقـوم- مطـريًا، مآغكبلؿَؽ ؽب مدظؾ مظؼد مرجؾبؾ مؼو أدرع

ٌُؼوبؾي. معقسدما

مؼبممانؾقـو مسؾقـو موذدتكبفو مصراعؿكبفو مرؾبشؿ مجدًا مظطقػي اعرأة

اظؿدرؼىمععمضوبطمأعين،مسؾؽقامرأدـومبؽؿمػوئؾمعـماٌعؾقعوتم

طلغفؿومعضكؿونمعربقرؿونممبفؾداتمعـماظُؽؿؾبى،مطونماظؿدرؼىم

ماحؿقورلمسؾورة معـزظل مأعـ مصغري،مسـ محرؼؼ مإرػوء مجفوز ،

مػق معو مأسؾؿ مٕ ماظالدؾؽل مؼؾبشؾفؾب مآخر موجفوز مالدؾؽل مجفوز

ٌُؿػفراتمواظؽقػم وأؼضًومعؾبقوضراتمضصريةموصقرمسـماألظغومموا

موؾبؾكبفو ماألعينمموععرصؿكبفو،معـ ماظؿدرؼى معـ مدوسوت دؾعي

مأغؿفكموثالثيمدوسوتمعـماالخؿؾوراتماظطؾق مذوضًو ي،مطونمؼقعًو

متؾبعوتؾؾبينمسؾكمسدمماظلمالمسـفو.ماميونعـممبؾبؽوٌيمُأخرىم
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مألنم ماألعر مبودئ مؼب محؾبُؾؿ ماغفؾب مأسؾؿ مأطـ مٕ مشرؼؾًو، محؾبُؾؿًو طون

ؾبمحُؾؿًومؿسقـويماغغؾؼ ماميونأرىمومصفلةمعـمذدةماإلرػوق،مدخؾ

مجفيم معـ موُأخيت، مجكبـون مصدؼؼؿفو معع متؾعى مصغرية وػل

مُأعل ماظؾقظوتممُأخرى مػذه موؼب معو، مذلء مطبقطقن وجدتل

مسفقزم مضط معـزظـو مؼؾبشؾفؾب مؼُؽـ مٕ ماظذي ماظدار مدخؾً اظلرؼعي

م مسؾقفو مسؾبؽوزمتؿؽل مرصعًمرأدفومهؿؾؾب بعدمُطؾمخطقةمدبطقػو

مايلم مسراصي مبفو مصنذ ماظغرؼؾي معـمهًمُضؾعؿكبفو ظـرىموجففو

ٌُلؿؼؾؾ،م ؽمابؿلؿًمسـدعومرأتينموطوغًممتؾاظيتمطوغًمتؿـؾلمبو

دـنيمأعوعقنيمصؼطموبعدػومهقظًماالبؿلوعيماظبمضقؽيمطلغفوم

ذرؼرةمبعضماظشلءموبوظؿدرؼٍمتغريتمتضورؼسموجففوموأعوظًم

ماتكمبؽكبم محؿكمضوظًمجدتل:معوذا معؾبكقػًو ماألعرؾب موبدأ حوجؾقفو

م مجدؼد؟ معـ مضط ماظقفو متؾؿػً موجفلمصؾؿ ماظب متـظر وادؿؿرت

مرصعً ماظقؾبلرىمموصفلة مذاكمؼبمؼدػو ماظؼدؼؿ مواظعؾبؽوزؾب مؼداػو طؾؿو

ؾبم مصرخ ماظصرخي موبفذهكب مرجقؿ! مذقطواانفب مذقطواان ماغف ضوئؾي:

موماؼضًوموادؿقؼظًمصقرًامعـمغقعل.أغ

معومبؽ؟مأطونمطوبقدًو!-
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ماؼؼظؿؾبؽم- مألغل مآدػ مظؾؼؾؼ، مؼدسقا مذلء مال مجقن، غعؿ

مبصؾبراخل.م

موغػلقؿؽ.المبلسمصدؼؼلماغفومآثورؾبماظؿعىمسؾكمجلدكم-

ؾبمؼبمغػلل:مغعؿماغفومطؿومضولمجقنم ٕماظؿػًمطـريًامظؾقؾبؾؿموضؾ

مسؾلؽبقبمغػلقًومبعدمأنمطونمجلدؼًو.معؾبفردمارػوقمعـماظؿدرؼىمأثر

مشرؼىتدرؼىمآخر،م ماٌرةمطونماظؿدرؼىمعـمغقٍع مالمػذهكب ،مرمبو

ؼؾبلؿكمتدرؼؾًومعـماألدوس،مدخؾـومضوسيمطؾريةمؼبمإحدىمعـورؼم

مؼبم ؾب مرأؼ مصؾقىمعلققل.ماٌدؼـي موسؾقف مصغريًا معؾبؽعؾًو ودطفو

ؾبم،ماألبـمواظروحماظُؼدؾبسمبودؿماظقلقعماٌلقحودؿماآلبموب مسع

ماظؽؾؿوت ممػذهكب مصؽون ؾب مصلظؿػ معلظقف مصقت صـظرتؾبممعوثققعـ

معـفؿ، مػؿفؿوتمدبرجؾب موبدأت مؼؾبرددؾبػو ماىؿقعؾب اغؿفًممصؽون

م.بؽؾؿيمضوهلوماىؿقعمبصقتمواحدم"آعني"

ٌُشؽؾ ؾبمػذامؼبمغػللموطلنمعوثققممسعينيحلـًوموعوما م.،مضؾ

مبودؿم- موضعً ٌُلؿشػك موا مصدؼؼل مؼو معلقققي معؾبـظؿي اغفو

مظؾؾقٌم موعفؿي موزقػي مظدؼـو مبوظؽ متشغؾبؾ مال مظؽـ اظقلقع،

موتطؾقؼوتفمسؾكماٌرضكموالمذلنمظـومؼبماظدؼـمأظقسمطذظؽ؟
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م،مٕمأضؾمذقؽًو.عوثققاجؾمؼوم-

مدلسؿؾمععمع محؼًو! معؾبعرتضًو ؾب مُطـ مبوظضؾط؟ مبودئماألعرمـ عؾبـذؾب

مذبؿ مطقسؾك ؾبمقسيت مرصض مػؾ محدث معوذا مشري... معـ غؾبفؿ

ؾب مواسرتض محقـفو مظدؼفؿمأمذبؿقسيت مألن مسؾقفؿ ماظؾفـي عوم

ررؼؼيمتػؽريمشريمررؼؼيمتػؽرييمأممأنمظألعرمسالضيمبوظدؼوغي!م

أؼـمأغومؼبممبدأماظصراعمؼبمداخؾلمعومػذاماظشؿوتماظذيمأغومصقف؟

ؾبمؼبمغققؼقركم اظعراقموألجؾمعوذامظؿطؾقؼوتمحبٌماىوععيمظل

م مجـقبمأصرؼؼقو مأو معؾقؽيموالمطوظقػقرغقو معـؽقبي سبـمؼبمعـطؼي

ؾبمازـمبوظعصوبوتمواجملؿقسوتماإلرػوبقيم وععمعـمأغوماآلن!مُطـ

أنماالعرمشريمعؾبفؿمأنمأطقنمععمغوسمظقلقامعـمدؼوغيتموروئػيتم

أغومؼبمعؽونمسربلمعـمأصؾلموضقعقيتموظؽـمموضقعقيتمواآلنمغعؿ

مجدم معؽوغؽ، ماظب مسؾبد مظل: مؼؼقلؾب مداخؾل مؼب مذلء مطلن مأسؾؿ ال

معؾبلؿشػقوت مإحدى مؼب متردديممتطؾقؼوتمحبـؽ محؾبلكبؿ اظـؿلو،

ؾبمظقحيمسؾكمحوئطمُشرصيم صودؿلذغًماظدخقلممانؾقـوسـدعومرأؼ

مػومسـمُضرب،مطوغًمظقحيمظطػؾمصغريمبنيمأذرؾبعمُأعفكبماظيتألرا

ماظذيممتصرؾبخمصؼدتمإحدىمدوضقفو مرضقعفو مسؾك مضؾؾفو عؾبؿؿِزقفب

ؾبمبداًلمعـماظؾؼوءمداخؾماىققؿ!مأخؿورماظصعقدماظبماظلؿوءم دلظ
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سـمضكبصيماظصقرةمصؾؿمتلؿطعماظؿؽؾؿمعـماظؾؾبؽوء،موبعدمأنمػدأتم

مضؾقاًلمبدأتمبلردمايؽوؼيمظل:م

رمسفومدوممبـػلفمطونمأحدماٌؿرضنيماظذؼـمذورطقامؼبمإغؼوذم-

ودطمدؾعيمأذكوصمعـماٌقتمسـدعوماغػفرتم"دقورةمعػككي"م

ماإلدعوفم مبلقورات مصوغطؾؼـو مبوظػوجعي ممسكبعـو مصغرية، دقق

مؼبمبررؾيمٕمغلؿطعمإغؼوذماىؿقع،م مداخؾمعؾبلؿشػوغو ٌُؿقاجدة ا

ماظصؾب موطون مؼبمُطؾمعؽون ماألجلود مؼعؾبؿمتـوثرتمضطع مواظؾؾبؽوء راخؾب

ماظلققم مربالت مؼب ٌُشؿعؾي ما مواظـريان ماظدؾبخون مسـ مصضاًل اٌؽون

ؾبمؼبماظؾداؼيمصؾؼدمطوغ ولمأمًطونمعـظرًامعؾبروسًومحؼًو،مػؽذامزــ

ٌُلؿشػك،ممسؿؾقيمظـو ؾبمأنمػذهكبمواظقحقدةمؼبمخورجما والحؼًومسؾكبؿ

مُرؾعمؼبمعؾببؽـريممشوػدمأرحؿاٌ مذفدغوهؾبمالحؼًو. ممبو كقؾيمعؾبؼورغًي

دوممصقرةماعرأةمهؿؾؾبمرػاًلمصغريًامععفوموتؾؽلموتصرخ،مضوهلوم

أنمتلؿعمدوم:مإغفومالمتصرخمألجؾمدوضكبفومبؾمألجؾمرضقعفو!م

مأغًم متؽقن مأن موظؽـ مآخر مذلء متؼرأػو موأن مذلء ايؽوؼي

مغؾبصؾلمهُلؿوم معؾبكؿؾػممتوعًو،معوزظـو مذلء مصفذا مبـػلفو ايؽوؼي

وظفؾبمبعدموخروجكبفومعـماظظالم،مأغومودوم،مهلومظؾشػوءمعـمضؾؾكبفوم

ممبؾؽقتماظرب.ماظؿقؼ،موعوتأنم
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مطوغًمررؼؼيمدردقب مظؽؿ!مصؾؼد مأغو مدردتؾبفو مظقلًمطؿو مظؾؼصي ػو

ؾب الممُطؾمطؾؿيمتؼقهلومهلومأثرمعومؼبمداخؾلمٕمأسؾؿمعومػقموعومزظ

طوغًمتؾؽل!مضررتؾبمصفلةمؼبمداخؾلمأنمُأطؿؾماألعرمععممأسؾؿ،

مأرى مظق موددتؾب مواظؾؼقي، مسؾكممعوثقق مصؼط مواحدة صرحي،مصرحي

موأغؼذػؿموجفكب مبقدعل معو مأبذؾبل مسـدعو مسورػقًومُأم مضرارًا مطون ،

ماظدواءماظذيم حقـفو،مٕمُأصؽرمبوظعقاضىمأوماآلثورماىوغؾقيمهلذا

مظـمأذربفؾبمأغومبـػللمبؾمدُلسطقفكبمٌـمضبؿوجؾبفؾب!

م

م******
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م

م

م

م
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ملؿشػكماألعرؼؽلاٌ-اٌقصؾ

مم-سؾقفماظلالم-بعدمعقالدماٌلقحمم7102/غقلون/72

ٌُلؿشػك مؼبما ماألولمظـو ماظققم مأنماجؿزغمطون مبعد مثالثموصؾـو و

م ؾب مبدأمحقاجزمأعـقيمظؾفقشماظعراضلمطونماألع مرؾبمبو مجدًا عؾبشددًا

ماإلرػوبمغفوئقًوماالدؿقعوبمعـمضكب معـمررد مالبؾبد ؾؾماىؿقعماغفؾب

غؼطيمضدموسدمماحملووظيمظػؿحمأيمثغرةمصغريةمهلؿ،ماغطؾؼـومعـم

م مبؾوصمطؾريممتماإلذورةمهلو ماغؿؼؾـو مظـو ماظرؾبطوبمُطُؾفؿمعـعؾبلؾؼًو

م ماٌـظؿي معلعػني–عقزػل معفـددني، مأرؾوء،ممرضني، م،

مواالدارؼنيواٌـظػ مواظطقائػمم–ني مواظؼقعقوت ماىـلني عـ

ماألوروبقنيمواالعرؼؽقنيمواٌـطؼيم ٌُؿعورفمسـد ما مطون واٌكؿؾػي،

سـدغومأنماظعوٕماظعربلمعؾبؿـوحرؼـموؼؿذاحبقنموؼؽرػقنمبعضفؿم

ماوم مبوظؼقعقي ماالخر مسـ مطبؿؾػ مأحدػؿ مطون مإذا مصؼط اظؾعض

مصؼطمداخؾما مرأؼـوه ماظدؼـ،مظؽـمعو ظؾوصمطونمؼؾبشريماظطوئػيماو

م ماظعؽسممتوعًو، ماظب موأطـر! مطوإلخقة مػؾبـو ماألوظبماىؿقعؾب اظـؼطي

مظ مؼبمدصرتيماظذيمحضرتفؾب مبعضمتطؾقؼوتماظيتمدفؾؿؾبفو ؽؿوبي

م"طوزؿ مماظؾقٌمػل: مؼؽره مال ممػـدرؼـذقعل مػـدرؼـاظلؾبين،
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م مؼؽره مال ممطوزؿُطردي ماظبماظعربل!" مؼلتل معو مطـريًا مأصفؿ ال

مطوغًمرػقظيتم موظؽـ مسربقي مأصقل مأغلمعـ مصصققح علوععل،

م ماظـؿلو، مؼب ماظققم مصفؿلمويد مأعوم مصوصاًل ماظؾففي مطوغً صؼد

اٌلؿشػكمطؿومهلؿ،مصفلمدبؿؾػمسـماظؾغيماظعربقيماظػصققي،م

مطؾريمومتموصػفؾب ممةظـو ماظداخؾقيمواظؾؾبـقيمجدًا اٌلوحيمبنيماًقؿ

ٌلؿشػكمطوغًمذودعي،مهلومبوبنيماألولمظؾؿقزػنيموبنيمدقرما

ماظؾوبني مسؾك مظؾؿرضك، مأعينواظـوغل موتػؿقش معشددة ممحرادي

مظلم مبوظـلؾي ماظؿػؿقش مؼب معو مأدقء مواظداخؾني، مظؾقؼوئى دضقؼ

طوغًمطالبمايرادي،مؼؾدومأغؽؿمدقفمتلؿغربقنمضؾقاًلمطقغلم

أصرادممأسقشؾبمؼبمدولماجـؾقيموسـدػؿماظؽالبمؼبمُطؾماظؾققتمطؿو

ألغلموبؾلوريماظعوئؾي،مصؾوظـلؾيمظؾقيتمٕمؼؽـمػـوكمأحدؾبػؿ،م

م معـفؿ، معؾقؽيمأخوفؾب مضرؼي مطلغفو ٌُلؿشػك، ما مأخريًا دخؾـو

ٌُؿؼوربيمواىورؾبمضبىمجورهمواىؿقعمعؾؿلؿموؼضقؽ! مبوظؾققتما

ؾبمأضقُظفو:ماٌؽونمؼـُؼصؾبفؾبمأشـوم! ؾبموالزظ اٌؽونمػـومطؾريمجدًاممطـ

مبوظعود مأغفؾب متدرصبقًومرؾبشؿ موؼصغر مبداؼوتف مؼب مطؾريًا ماالعر مؼؽقن ة

ٌُؼددنيمؼبم مطو متراػؾبؿ ماؼضًو ماظؾشر مامنو ظقلًمصؼطماألعوطـمػؽذا

م ماالعر، مبودئ مثؿ ماوعـ معؾبلؿؼؾاًل.ترؽب مظؾشقطون مايؼقؼل مظقجف
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م ماألرضقي مأخذغو معؾبؽلرة، مصغرية ممسؿرحفورة ٌُدؼرم–ؼبمجقظي ا

ؼبماظؾداؼيمظؽـمتؾنيممػؽذاماسؿؼدتؾبم–اإلداريماظعربلمظؾؿؾبلؿشػك

م ٌُلؿشػك، ما مؼب ماىدد ماٌقزػني موؼلؿؼؾؾ معؾبقودى طلغفوماغفؾب

مطلغفوم ماظـقر متؾبؿطكبرؾب مزرضوء ممسوء مطلغفو مبوظزػقر معؾبدجفي صقراء

ٌُـؼذمصعاًل، سؾكماظلقرماظػوصؾمبنيمُشرفموخقؿماٌقزػنيموبنيمما

مػلم)أعؾ مطؾرية مُطؿكبؾًمطؾؿي موُشرفماٌرضكمضد م،(Hope-خقؿ

ماٌؿرضوتمواٌؿرضنيما متؾبػورق ماظيتمال مواالبؿلوعي مواظـشوط هلؿي

م ماىؿقع، مبني مواظؿعوون ٌُلوسدة ما معشغقظقنمواىؿقع، اظُؽؾؾب

مبوٌرضكمواالػؿؿوممبفؿ.

ٌُلعػنيمظقـؼؾقاماٌرؼضمظغؾبرصيارؾىممخوظد- ماالصوضي.مظـوما

محلـًومدلصعؾ.-

ماالصوض مشرصي ماظب ماظعؿؾقوت مشرصي ماظب ماظطقارئ مُشرصي ماظبمعـ ي

موإرػوب!م مجـقد مأرػول، مرجوظقي، مغلوئقي، ماٌـودؾي، اظردػي

م مخوصي مُشرف ماظدوظيمغعؿ موجـقد ٌُؿطرصني ما معـ ظؾؿؾبصوبني

مشصي مػؾبـوك مبوظطؾع مم،اإلدالعقي، مؼرعؼمذلء ماظؼؾى مؼب عو

غػعؾ،مالمأدوؼيموالمسالجمأُلغوسمطوغقاماظلؾىمموؼؾبعوتىمسؾكمأال
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مطقػمدؾبعوجلمذكصم ماظػقضك، مػذهكب محدوثمُطؾ مؼب اظرئقلل

ُطؾمعومطونماظلؾىمؼبمعصرعمذكصمآخرمؼبماظغؾبرصيماظيتمخؾػف؟م

معـم مطون، مأؼًو ماإلرػوب مأن ماظؼضقي مػذهكب مسـ مػؾبـوك تعؾؿؿفؾب

ٌُفرعني،مأغفؾبؿم ٌُؿعصؾنيمآلرائفؿمواظؼؿؾيما ٌُؿشددؼـما ٌُؿطرصنيموا ا

متػؽ مؼب معرضك مسؼقهلؿ مؼب معرضك مؼبمعرضك، معرضك ريػؿ

متلؾبؽفؿمآلرائفؿ،ماإلرػوبمعرضمغػللمؼؾبصقىمبعضمأسصوبم

ماظؼراراتم موادبوذ ماظؿػُؽر مسـ ماٌلمول ماىزء موؼؾبؿؾػ اظدكبعوغ

اظصوئؾي،مؼؾبصقىؾبمبوظضؾطماٌـطؼيماٌلموظيمسـماالسؿؼودمواالميونم

م مػذامبوظػؽرة! مدخقل معع متؾؼوئقًو ماٌـطؼي مػذهكب مبرذبي تؿغري

ميني مبوظؿدرؼٍ، متؿؾنيمماٌرض، ماٌرضماظؽوعؾ، معرحؾي بؾقغ

مصلولم ٌُصوب، معـما ماظلؾقكماظـوبع ماٌرضمعـ مأسراضمػذا أػؿ

اظعالعوتمأنمغرىمسؾقفماظؿشددمواظؿؿلؾبؽمبػؽرةمواحدةمالمعروغيم

ماظعالعوتمأنماألصؽورم صقفو،موالمتراجؾبعمسـفو،مواظللءمؼبمػذهكب

ٌُصوب،مطوظصرع،موتضرؾب متؾؽمسودًةمتؽقنمدؾؾقيموتضرمبوىلدما

ٌُعرتضنيمألصؾماظػؽرة،مصالمسدوىمتؾبـؼؾمبؾمأسداء! مبوآلخرؼـما

مؼؽقنماظعالجمٌرضمغػللمبنحدىمايوالتماظـالث:م معو وسودًة

ماظـالثم متؾبطؾؼ ٌُلؿشػك ما مطوغً ماظؽفربوء، ماظدواء، اظؽالم،
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ماٌلقققنيم معـ مصوظؼلوودي حوالتمظؾؿؾبصوبنيممبرضماإلرػوب،

ؾبمطلؾؽمريبمغؾبعوجلمبو ظطرؼؼيماظـوغقي،معـمأدوؼيمؼؾبؽؾؿقػؾبؿ،موسب

معـم ماالغؿفوء مبعد مبـؼؾفؿ مصفل ماظـوظـي ماظطرؼؼي مأعو وضؿودات،

ماظطرؼؼؿني،ماظبمعراطزمأعـمحؽقعقيمعؾبؿكصصي.

مبرزاظفؾبمرؾبدػيمخوصي،مظُؽؾمواحدةمحؾبراسمعـماظػرؼؼماألعينممطؾفب

ٌُؿؼوسدمبنيماينيمماىـرالم–طورطرن–اظرجؾؾبماظضكؿممؼؿػؼدؾبػؿ ا

مُشرصمواآلخر مأحدؾبػؾبؿظُؽؾ مأثـني مممرضني "أعرؼؽل،ممأجـيبمي

،ماألرؾوءم"اظعراقمومأو"دقرؼعـمسربلممأوروبل،مآدققي"مواظـوغل

ؼـؿؼؾقنمبنيماٌرضكموؼؽؿؾقنماألواعرمظؾؿؿرضنيمبشلغكبفؿمُطؾمؼقمم

م معلوءًا، مواظلوبعي مصؾوحًو ماظلوبعي مُضرابيمؼب ٌُلؿشػك ما مؼب بؼقـو

م محؼًو، مسظقؿي مأؼوم مطوغً مأذفر مػبلي مشريمحدثً أحداث

موذوػ مأغينمدقفمأعؾبؿقضعي ؾب مأز مأطـ مٕ معشوػد رقؾيممراػودتؾب

مم.حقوتل

م

م******

م
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ماحؾقاماسدائؽؿم

طقامالسـقُؽؿ،مأحلكبـقامسدائُؽؿ،مبوِرؾقامأدماٌلقح:مأحكبؼؼقلؾبماظلق-

ممإظقُؽؿموؼؽبطرؾبدؾبوغؽبُؽؿ.مؼؾبلقؽقنؽبمألجِؾماظذؼـاظبمعؾبؾغضقُؽؿموصؽبؾقام

متقًا ممسكبعؿؾبفو ماظيت ماظؽؾؿوت مػذهكب محلـ!معو مضقلفب مهلذا مإن ؟

م متذطرتؾب ماظؾؾبكوريمؼبمصقققف مأبلمرواؼي مآمبـ متقؼبمسؾد ٌو

صللظفؾبممملسو هيلع هللا ىلصاظبمردقلمآمدؾقلمجوءمأبـفؾبمسؾدمآمبـمسؾدمآم

م مصلسطوه،مثؿ مأبوه مظقؽػـمصقف مضؿقصف مأنمؼؾبصؾلمدلظأنمؼؾبعطقف فؾب

ؿرمصلخذمبـقبمردقلمصؾلمسؾقف،مصؼوممسؾبظقؾبسؾقفمصؼوممردقلمآم

آمصؼول:مؼومردقلمآمتؾبصؾلمسؾقفموضدمغفوكمربؾبؽمأنمتؾبصؾلم

سؾقف؟مصؼولمردقلمآمإمنومخريغلمآمصؼولمادؿغػرمهلؿمأومالم

تلؿغػرمهلؿمإنمتلؿغػرمهلؿمدؾعنيمعرة،مودُلزؼدؾبهمسـماظلؾعني.م

ؾبم ؾبمعرؼؿ،مأصغق طؿومظقمطونماظردقلمؼؾبؽؿؾؾبمعومجوءمبفمسقلكمأب

م مظذاك ماظطقؼؾ مواظشورب ماظرصقع ماظذضـ مصوحى واظؾؾبـقيماظرجؾ

م مأغفو ماظقاضقي ماٌرعقضي معؾبؿوبعيماىلدؼي موحؾبلـ مػقؾي ذات

مرجؾباًلصققيمهلو مطونمؼؾبؽؾكبؿؾب مظف:م. مدوضفمضوئاًل مصوضدفب عوذاممعرؼضًو

متؼقلمصقؿومصؼدتمدوضؽمبف؟م
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امنومػلمٓمتعوظبمؼلخؾبذؾبمعومؼشوءموؼؾبعطلمعومؼشوء،ماظرجؾبؾ:مصؼولم

موءمألخذغلمُطؾلمؼبمذاكمايودث.وظقمذ

مسؾقف ماظلوئكبؾؾب مإذنصرد مجعؾؽمم: مظربلب موطقػمتؼقل ػلمطذظؽ،

مبالمدوق؟

ؾبمعـمدماظفكب،مطقػمؼؼقلؾبمظفؾبمػذاموضدمأصوبفؾبمعومأصوبفم صودؿغرب

وظفؾبمعـمايوظيماظـػلقيمعومالمؼؿقؿُؾفومأحد،مصؼدمصورماآلنمبالم

متؾؼكمعـمحقوتفمبدوغكبفو!مدوق،موؼعؾؿماآلنمأغفؾبمدقؾبؽؿؾمعو

ممممممممممم ماظرجؾبؾ: ُٓمصلجوب ما مخؾؼـو موضد مسؾقد، ؾب مسب إمنو

منوحمموعـمشريماخؿؾورمظقكؿربؽبغوتعوظبم ظـمسبصؾمسؾكمذفودة

أومصشؾمؼبمػذهكبمايقوة،مصؽقػمطبؾؼؾبمآمتعوظبماظؾشرموؼرتؾبطفؾبؿم

مػؽذامعـمدونمتدبريموإرذودموحؾبلـمخؾبطي؟

مؼقضكبعؾبم مدقف ماظعفقز ماظرجؾبؾؾب مػذا محؼًو، مجقابفكب معـ ؾب تؾلؿ

مؼؿـوضشقنمبفذهكبم موٌوذا معـمػذا؟ مؼبمعؾبشؽؾي،مظؽـمعفاًل صوحكبؾؽبـو

ماٌقاضقع؟!م

صؼولماظلوئؾ:محلـًومإغفومخؾبطيماظربمحؼًومظؽ،مظؽـمصبىمأنم

ماغؿفوءمم،تػفؿ مدون معـ مصؼط مدوضكبؽ مبػؼد ًُطي ما مطوغً ٌوذا
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ؾكمضقدمايقوةمػقمردوظيمظؽمؼبمأغفؾبمضدماجؾؽ؟مالبؾبدمأنمظكبؾؼوئؽمس

م معـ مظؽ متؾؼك مصقؿو مظؿػعؾف مذلء مظؽ مايبؼل موػلمػذه قوة،

ماظربم مععرصي مظؾـوسمٌعرصي ماظيتمؼضعؾبفو ًُطي ايؼموايقوةموا

ٌُـؿظرة،موػذهكبمبقدماظلقدماظقلقع. ماألبدؼيما

ممبومصبريمؼدؾبماٌؿرضيماالعرؼؽقيمضولم ؾبمحوئرًا مِزظ اظعفقز،موعو

ما مؼب معوذاماظيت مأصفؿ مٕ ماظعني موعؾبغؿضي مصدِرػو مسؾك ظغؾبرصي

صبري:مسـمأيمذلءمتؿقدث؟مإمنومسقلكمسؾقفماظلالممردقلم

ماظرؾبدؾبؾ،م مضؾؾكبفكب مخؾًمعـ مألعٍرضد متعوظبممودقفمؼعقد ُٓ ما ترطفؾب

م ماألخرية ماظردوظي موعو ماظـؾقنيمإظف، مايؼؾبًومت مأعوممال ٌُؿؾع، ا

ؾبمظؽماغفومعـمسـدمآمتعوظب ؼلخذؾبمعومؼشوءموؼؾبعطلممدوِقمصؼدمُضؾ

معومؼشوءموظقمؼشوءمألذػؾـومعبقعًوموخؾؼمضقعًومآخرؼـ.

ؼؾدومأنماظلوئؾمبوتمسؾكمأررافكبمغفوؼيمعومميُؾؽمؼبمجؾبعؾؿفكبمصؼدم

ؾبمدوخرًام بوتًماهلزمييمضرؼؾي،مؼومظفؾبمعـمسفقزمضقي!مػؽذامطـ

مسـ مجدًا مبعقد ممبقضقع ماظلوئؾ مإصرد مربؿد موعو مصقف: مػؿ المؿو

مأبموُأمم مظـؾقُؽؿ مطون موضد ماالتؾوع مأوظبمؼب مصنؼؾبفؾبؿو مسودي، رجؾفب

مواظدؼـم مظدؼفكب ماظذيمؼؿـصًمسؾقـو موػذا مأؼضًو مظديمأبموُأم وأغو

ؾب:مػوامغعؿمغعؿمػقم أؼضًو،مواظؿػًماظلمضوئاًل:مأظقسمطذظؽ؟مصؼؾ



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

57 

 

مظؾرجؾم مصلطؿؾ مأحقوء، موأبل مُأعل مان مبفو موضصدتؾب مُضؾً. طؿو

ماظقلقعمماظعفقزمضوئاًل:موػؾمؼصحؾب أنمغؿؾعمرجؾبؾمعـؾـو،موظدؼـو

مُأمموعكبـمشرِيمأب؟وظكبدؽبممبؾبعفزةمعـم

ؾبمؼبمداخؾلمصقزماظرجؾمػذا،م مألغفؾبمعفؿومطونمظؾعفقزمدػوءـبأسؾـ

معـماظرجؾماآلخرؾؽبؾكبصؾـمؼغ ؾب ممسع معو مبعد متؾؽمفؾب ،مٌوذامأدلظؿؽبفؾب

مؼبم مػق معـ مأسؾؿ مال مورجؾبؾ معرؼض مبني معؾبـوضشي مػؽذا تؾبفرى

مظؾرجؾمذاك:مإمنوممعؾبلؿشػكمعقداغل؟ ؾب مؼؾبزسفؾبينمصؼؾ ماألعرؾب بدأ

مبالمأبمحؼًو،موظؽـمؼبم موظكبدممبؾبعفكبزة مرجؾبؾفب ماظلالم سقلكمسؾقف

مالمؼصؾبحؾبم مواحدة مصؼطمؼبمعؾبعفزة ماظؿػوضؾمبنيمغيبموآخر عللظي

مأب،م مبال مخؾبؾكبؼ مألغفؾب ماظلالم مسؾقف مسقلك مغؾبػضؾ مصؽقػ أبدا،

نمعـؾمسقلكمسـدمعوظب:مإوغرتؾبُكمآدممسؾقفماظلالمموضدمضولمآمت

مإسفوزممآ مغؼطي مؼب موظؾؿػوضؾ متؾبراب؟ معـ مخؾؼفؾب مآدم، طؿـِؾ

مآلدممصفقمبالمأبموبالمُأممأؼضًو.اظقالدةمصؼطمصوألوظقؼيم

مسبـم مظل: مؼؼقل مطلغفؾب مرأدفؾب موػز مظردي ماظعفقزؾب ماظرجؾبؾؾب تؾلؿ

مؼ مصؾبـعًو،ايؼ مأحلـً مايؼ، ؾب مسب مبؾبين، مػؾممو معفاًل ظؽـ

ؾبمالمأصفؿمعومصبريم ؾبمؼبمغزاعمأومعؾبـوزرةمأممعوذا؟محؼًومالمزظ سب

مبفمؼبم مظقسمظلمذلنفب مغكبؼوذًو ؾب مدخؾ مغػللمضد شريمأغلموجدتؾب
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مؼبمغػللمإنم ؾب مضؾ كبمدبرؾبجكبـو،مظؽـمبعدػو وزقػيتموعفؿيمحب

اظعفقزمسؾكموذؽماالغفقورمعـمذدةمحوظؿفكبماظـػلقي،مصؿـمجفيم

مُأخر مجفي موعـ ماظراسلمسفقز مأغفؾب مؼؾدو موأحػود مأوالد مظدؼف ى

دوضفؾبمجراءمضصػمأوماغػفورمسوبر!ممهُلؿ،موعـمجفيمُأخرىمصؼدؽب

ماظقدؼـم معؽؿقف مأجؾسؾب موأغو مميرؾب مػؽذا ماٌقضقع مأترُك صؽقػ

مأغؿظرؾبماظـفوؼي؟م

ردماظرجؾبؾؾبماألغقؼمذاك:محلـًوموطقػمالمؼؾبكؾؼمآدممبالمأبموُأمم

موأبقغو؟ ماظؾشر مدقد ماظؾشرموػق مأبق مبفذهمػق مخؾبؾكبؼ مضد مهلذا ؼي

مُضؾً:مأػوااامغعؿ،مؼؾدومأغفؾبمػؽذا.ماظصقرة.م

مضؾقظلم معـ مأؼوم مدقى متؽـ مصؾؿ مععف ماإلروظي مؼب مأرشى ٕ

بوظقزقػي،موإنممتمررديمبلؾىمالمأسؾؿفؾبمطؿومأغلمٕمأُطـمأسؾؿم

ماظقحشلم مػق مبنيمعؾبصورع مبوظضؾط ماظلوحي مػذه مصبريمؼب عوذا

ُضرؼش!مصؾوظؿلطقدمدقفمموعؾبصورعمآخرمػقمسؾدمعلؽنيمعـمسؾقد

مسالضيم مرردي مألعر مأن مؼعؾؿ مسـدعو مرأدل مرؼؿشورد ؼؾبصعكبؼؾب

ماظققممبوظدؼوغوت.م ؾبمسؾكمدرؼريمبعدمػذا سؾبدتؾبمظغؾبرصيتمادؿؾؼق

عؾبـػصؾيمسـمماظشوق،مدخؾًمروزماظغؾبرصيموضدمطوغًمُشرفماظرجول
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أومأخالقمأومذلءممُشرفماظـلوء،مؼؾدومأغفؾبمسرففبمعومعـمأسراصكبفؿ

معـمػذاماظؼؾقؾ.م

م.إنمرآككبمأحدماٌقزػنيماظعربمدقفمؼؾبصدممظقجقدككبمػؾبـو-

عـمصدؼؼيتمعـزظقيماظصؾبـعمظـمُأرقؾ،مجؽؿؾبؽمبؾعضمايؾقؼوتم-

اظيتمماظـػلقيم،موػذهكبماألوراقمػلمظكبؾعضمايوالتػـداىدؼدةم

ؾبمتلفقؾفو مٌرضكمعـماظـلوء.مادؿطع

ممتوع كب ماظؾق مأعرؽب ؾب مغلق مأتعؾينمظؼد مضد ماظققم مذوػدتفؾب مصؿو ًو

ؾبمألجؾف،م ظؾقــومضدمدفؾًمروزمحوالتمجقدةموأغلوغلمعومجؽ

مصؼدػوم مبلؾى معصدوعي مأو مذاطرتفو مأو مسؼؾفو مصؼدت معـ عـفو

م مأو مأرراصكبفو مألحد مأو ضرؼىمعـمأضِربوئكبفو،مجراءمإحدىمأرػوظكبفو

مطونمضصػم مرػٍؾ مسؾبؿِر متعداد مسوبرة،مدبؿؿؾب مرصوصي سشقائلمأو

ماٌؿؽ ٌُلؿؼؾؾ.عـ ما مؼب مرؾقؾًو مؼؾبصؾح مأن مأنمخرجًمروزممـ بعد

ؾبمخؾػفو،مطونمسكبـدمطؾؿيمأعؾمتؾؽمذبؾسمؼؾبشؾفؾبماٌؼفك!م خرج

مؼبم موؼؿقدثقن مػـوك مظؾؿقزػنيمصبؾلقن ماظصؾوحل ماظػرؼؼ طون

موثؼوصوتفكبم مبؾدهكب مسـ ماألجـيب موؼؾبؽؾكبؿؾب موؼؿعورصقن مذلغفؿ بعض

م مطوغً مطُؾعؾي ماألظعوب معـ موؼؾعؾقن مطذظؽ، تؾبلؿكمواظعربل
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طوغًممػوظي"متعؾؿؿؾبفومبلؾبرسيمسؾؿؿينمإؼوػوماظطؾقؾيمUNO-"أوغق

ٌُلؿشػكمؼبمرؾبدػيماظـلوء، ؽبقبمؼبما ٕممعـمأعفرماظطؾقؾوتماظيتمتعؿؾ

ماًؿسم مواحدة،مبؾماغؿفًماألذفؾبر مٌرة موظق ماىؾلي مرقؾي أُصز

مسؾقفؿ،مُظعؾيمحظمالمأطـر،معـم مأغينمصزتؾب عـمدونمأنمأتذطر

م"اٌوصقو مػل ماأُلخرى مػذهكبمMAFIAم-األظعوب مترتأس مطوغً "

م ماالصوضي مُشرصي مممرضي مصقـؼلؿمعرؼوغواظُؾعؾي مرائعي ماظُؾعؾي ،

مواظ ماألذرار مضلؿني، ماظب ٌُشورطقن ممطقؾنيا مظـو معرؼوغووتروي

حؽوؼيمطوغًمإحدىمايؽوؼوتمػقموجقدمبـؽمطؾريموطونمعدؼرم

معو،مصدخؾمسؾقفمأحدؾبػؾبؿموضؿؾفمسربمصعؼفكبم اظؾـؽمضدمبؼلمظعؿٍؾ

مبنيماىؿقع،محلىمتقزؼعم ماألدوار موتؾبؼلكبؿؾب بلدالكماظؽفربوء،

معؾبفـدسم ماظطؾقىمواآلخر ماظؼوتؾمواآلخر اظؾطوضوتمصؽونمأحدؾبػؾبؿ

معقز مواظؾؼقي معـ مؼؾبؼؿؾ معـ مصفق ٌُدؼر ما مأعو مػقن، ٌُشورطنيمضكبؾؾ ا

وػؽذامغؾقٌمسـماظؼوتؾمواٌؼؿقلمحؿكمتـؿفلماظؼضقيمبنعلوكم

ٌُؿفؿمؼلؿطقعمأنمؼؾبداصعمسـم اظؼوتؾ،مأعبؾمعومؼبماظُؾعؾيمػلمأنما

غػلفكبموؼؾبغريمعبقعمعؾبفرؼوتماظؼضقيموضدمؼؽقنؾبمػقماظؼوتؾماظػعؾلم

إنمؼودرمعؾبفـدسموػقمؼػفؿمحؼًو،محؿكممتمإتفومؾبمعؾبقؿدمصؼول:م

مأوظبمعينمأتفوعًو؟م مواحدفب موظدغقو معؾبؿفؿًو مأطقنؾب مصؾكبؿ ماظؽفرؾببوء بلعقر
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ٌُفـدس،موتؾنيمؼبمغفوؼيم ما صؿؿمهقؼؾمأصوبعماالتفومماظبمؼودر

ماظُؾعؾيمأنمعؾبقؿدمطونمػقماظؼوتؾ!

ؾبمسؾكماىؿقعمتؼرؼؾًومطونماظعددمطؾريًامحؼًو،م أؼوممبعدػوموتعرص

مػؾبـو كمعـمبنيماىؿقعمأذكوصمعؾبؿقزؼـمتؿففمأسقؾبـمظؽـمدائؿًو

ماظعفقزم مؼلللؾب مطون ماظذي ماظرجؾبؾ مأن متؾني مسؾقفؿ، اىؿقع

وزقػؿفؾبمرجؾمدؼـمؼبمماظصقدالغلمإدقوقاألدؽؾيماظدؼـقيمتؾؽمػقم

ٌُلؿشػك ؼعؿؾمؼبمشرصيماظعؿؾقوتموزقػؿفؾبمعؾبرتجؿ،مُطـوممخوظدم،ا

ػؾمالممخوظدغلؿعمصقتفؾبمطـريًامؼبماظالدؾؽل:مترؼوجمترؼوج،مػؾبـوم

ماٌرؼ مظقـؼؾقا ماٌلعػني مظـو مرجوءـب.بعـؿؾبؿ ماالصوضي مُشرصي ماظب مض

مسربوتم موصقفو ٌُكقؿوت ما مودط متؼع مإدارة مُشرصي مػق واظرتؼوج

ٌُلعػني. ممممعقرسما ٌُؿرضني، ما مصرؼؼ موعؾبكؿصمضوئد رضمأؼضًو

ماٌقداغقي، ٌُلؿشػقوت ما مسؾكممبؾـوء مأؼوم مدؿي ٌُدة م مععفؾب تدربـو

ماظطقارئمصضاًلماظؿقاظل، مُشرصي معلموظي مزوجؿفكب واظؽـريونممسـ

م معؾبؿقزًا، ماىؿقعؾب مميُؾُؽفومطون مال مسـده موعقزة مخوصي مصػي ظُؽٍؾ

طونمالمؼؽػؾبمسـماظؼراءةمؼبمأوضوتماظػراغ،مذاتممعلعقدشريهؾب،م

م مععف موروز مورؼؿشورد مأغو مظقؾيمجؾلـو ماظؾؼقي مالحؼًو وػقموذورطـو

ماألبقضمواألدقد،م مبوظؾقن معؾبلؿـلخ مأغفؾب ماظقاضح معـ مطؿوبًو ؼؼرأ
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مايروبمأؼـم مالمتؿقصرمغلكيمؼبماٌقصؾمخوصيموبعدمػذهكب رؾبمبو

سؾكمذوذيمضقئقيمطؿوماٌؽوتىمأصاًل!موأغفؾبمؼؽرهمضراءةماظؽؿىم

أغومأطرهمضراءةمطؿوبممؿفؾبمروزمسـماألعرمصؼول:وصػفومبعدمأنمدلظ

متؼرأ؟م معو مظفؾب: ؾب مصُؼؾ مبوػؿي! مضقئقي مذوذي مسرب مطفذا سظقؿ

صؼول:مإغفومرواؼيتمُأراجعماألخطوءموُأسدلؾبمسؾقفو.مصؼؾً:مغعؿ،م

مسظقؿًوم موغعؿربه مغؾبقؾفؾب ممنؾؽفؾب مذلء مصُؽؾ مسـدك مسظقؿ مػق هلذا

م مونطنميظدؼـو، ؾب مضؾ مضوظًمماميون! موروز مغػلل موبني بقين

م معكبـُؾؽ! مسوٍل: مطويؾؼيمبصقتلب مسؾبؾبؼل محقل مؼداػو ووضعً

م موضقَؽ مضؾقاًل،ممعلعقدوضقكبؽً ماٌقضػ معـ ؾب مصكفكبؾ أؼضًو

ؼبمغػقدكبـومم:مغعؿمأغًمعؾبقؼمعوممنؾؽفؾبمسودًةمؼؽقنؾبعلعقدأجوبم

ماووػف معؾبكؿؾػًو مذقؽًو مػلماأُلممالمترتكمضـوموداخؾكبـو موظقمصفو ػو

م معقتكبفو، مسؾك محؿك موإرػوق مبؽد مؼعؿؾ ماظػالح ؼؽقنموذاك

عـماظزرعمعومأسطكمصفذهكبمسؾكممومأصوءمآمسؾقفصقؽقنممممايصود

مميؾؽم معو مأسظؿؾب مرقؼؾمؼبماألدقاقمضؾؾفكب مبعدمسـوءلب مؼؾقعؾبفو وسـدعو

م مسؾكمأجرهكب محؿكمعـممقؽقنؾبصوضبصؾؾب مسؾكمضؾؾف مظدؼف معو أسظؿؽب

مػذا مطؾ مبعد مظؽـ مغػلف، مأػؾفموظطعوصماظزرع مبف مؼؾبطعؿؾب ماظذي مؾب

ماأل مجُبفدهكببفذهكب مجؾقـفممعقالماظيتمأطؿلؾفو موسرِق ظقلًمووضؿفكب



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

63 

 

م مبلرػوظف،بشلء معؾبؼورغًي مضؾؾفكب ممسؾك مسـممخوظدوأخل مؼُؽػؾب ال

مو ماظعؾؿقي ماألحبوث مػذهكبمؾكبؼؾبفطؿوبي مسـ مبـرثرتف معلوععل ُؽ

مسؾكمضؾؾف،م ماألسظؿ مصفل متفؾبؿؾبينمبعؽلف مال مأغو مبقـؿو األذقوء،

ماظرواؼيمبوظذاتمو معؾبؾؽلمبؾمألغفوظؽـمػذهكب مظقلًمسظقؿيمألغفو

مضؾيب.ؼبممـمذلءمأسظؿمعـماألذقوءماظعظقؿيماظيتتؿؽؾؿمس

صؼولمظفؾبمرؼؿشورد:محلـًومصدؼؼلمالمأسؾؿمظكبؿؽبمصبؿفدؾبماظػالحمطؿوم

أنماإلظفماظذيمُضؾًموعـمثؿمصبعؾمإلظفمغصقىمؼبماُىفد!مأسينم

م مايصود معـ مظفؾب مأسطك مضد مزرسفؾبؼعؾؾبدهؾب ممعو مصؾكبؿماظػالح بـػلف،

ؼؽقنؾبماظػضؾمظفموظقسمسؾكماظػالح!موبعدمػذامأِرغومعومظدؼؽمضدم

مظرواؼؽبذ ماظعورػيمؿكبقضؿـو مظدؼفؿ مؼؽقن مسـدعو مصلعـوُظؽ متؾؽ، ؽ

ٌُلؾلمأنمغلؿعماٌزؼدمواظدراعو معـما مدقؽقنؾب صؼوظًمم!عـفؿمػذهكب

ماظرجؾمػؽذا،م مبوُظؽمتؾبؽؾؿ معو مرؼؿشورد مؼو ضدمروز:متلدبمضؾقاًل

مأػـؿفؾبممبومؼعؿؼدمأواًلموصقؿومضدمطؿىمؼبمرواؼؿفكبمثوغقًو.م

،مإميوغؾبؽمبوظعؾؿمضدمأسؿكمسؾقؽمضقاسدمإغفومعؾبقؼيمؼومرؼؿشورد-

أخالضقيمصرؾبمبومؼؽقنؾبمظزؼورةمعرؼضمتؽرؼؿماظضقػمعؾبلوسدةمعؾبلـم

مشريم مصؾلػؿؾبؽ، مأو ماظعؾؿ مغظر موجفي معـ موشريػو ماظشورع ظقعربؽب

مذؾبربم مؼلؿطقعقن مصوىؿقعؾب مداسلمهلو، مال مشريمالئؼي، غوصعي،
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مطلسمعوء مظف مصبؾىمأحدؾبػؿ مأن مدون معـ ٌُلـمم،اٌوء ما واظرجؾ

ماالغؿكوبماظطؾقعلمودقفمميقتمبلؾىم ماخؿقوروصؾمٌرحؾي

م معـاًل!اظطؾقعي معـفؾب مأضقى مػق معـ موبني مسـدػوممبقـفؾب صوظؾؼوء

م مطقؿقوئلمظألصؾح! متػوسؾبؾ مأو معو مػرعقن مدؾؾفؾب ماظػرح مؼؽقن أو

معؾبظؾؿيموضدمتؽقنؾبم معودةمدقداء مظؾلؿوء داخؾماظدكبعوغ،موضدمتؽقنؾب

ماظ ماألضقاء مػذهكب معقؿي،نقمؽب ماآلن مغراػو مشريمميت مضد مػذا ُطؾ

وجفيمغظركمأغًمظعوٕمآخر،مصؿومبولؾبمرؼؿشوردمصوؼـؿونموػقمعـم

اظعؾؿوءموظفؾبمعـماظعؾؿمعومتؼرأهؾبمأغًموظـمتؾبؼورنمغػلؽمبف،مصلؼـم

ضولمظلماظذيمضولمذاتمعرةمؼبمظكبؼوءلبمععف:مأغًمعـفؾبمأدودًو؟موػقم

أعومأغؿؾبؿماظعؾؿوءمصدؼؼلمأغـومصـوغقنموغلؿطقعمرؤؼيمعبولماظزػرةم

ؾبم مععماظعؾؿ،مصؼؾ مؼذػىمعبوُظفو ؾب محبق موتؾبفِزئقغفو صؿؾبػؽؽقغفو

معبولم موأتلعؾ مألرى معـؾؽ مصـوغًو ؾب مصؾل مجـقغل مذلء مػذا ظف

م ماظؿػوسالت مرؤؼي مأدؿطقع مطعوظكبؿ مظؽـ ماظزػرة، ٌُعؼدة اٌقجقدةما

م مداخؾكبفو مأغلونمؼب موطلي مععفو، مواظؿؿؿع ماًالؼو مسؿؾ وررؼؼي

ولماظزػرةمأؼضًو.مصفؾبـومرؼؿشوردمٕمؼؾبؾغلمررؼؼيمأدؿطقعمرؤؼيمعب

ماظذيمدردفؾبم معـماظعكبؾؿ اظعقشماظؾلقطيماظعودؼي،مبؾمأضوفمهلو
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مصؼط،م مظؾعؾِؿ موتدؽبقبسؾبفو ماألذقوء مصؿؾبؾغل مأغً مأعو موأطؿشػف. وتعؾؿفؾب

ٌُ مزسٍمظلمأنمامسؽمرؼؿشوردمأؼضًو.وعـما

مغومأسؿذر،معوذامؼؼقظقن؟مآدــــػ؟حلـًومأ–

مالم- مؼوااااااه إنمتلذنممعلعقدجدوىمععؽمحؼًو،مظـرىماآلنمؼو

مظـو،معوذامتؾبكؾلمتؾؽماظصػقوتمعـمطؾكبؿوتؽ؟موعوماظعـقان؟!م

ماظعـقانم- مرؼؿشوردماسؿكبذارؾبَكمعؼؾقلمأغلكماألعر،مأعو المتفؿؿمؼو

موأعوم مبعد، مسـقاغًو مظفؾب مأضع مٕ معؿقدطي معرحؾي مؼب ؾب مِزظ صؿو

م.مملسو هيلع هللا ىلصماٌضؿقنمواظػؽرةمصفلمسـمدقدماًؾؼماظـيبمربؿد

ماظـيبمٌوذام مسـ مظؼول متقًا مأدؽؿـوهؾب مأن مظقال مأغـو مظؾفؿقع ؾب أضؿكب

وػؾمألجِؾمػذاماظرواؼيمسظقؿي؟!مظـمؼؾبلؿكمدقدماًؾؼمسـدُطؿ!م

ؼصربمودقلللمسؾكمأؼيمحول،مظؽـمضؾؾمأنمؼـُطؼمُضؾً:مػؾم

ظدؼؽمعومؼؾبؿؽؾبؽمأنمتطؾعـومسؾقف؟مدقغضىمرؼؿشوردمبوظطؾعمظؽـم

مسؾكماألضؾمٕمأدسفؾبمؼلللمأدؽؾيمدوذجيمطوظعودة.م

ؾبم- حلـًومإنمطونمؼرضكماىوظكبلقنمبلنمأضرأمظُؽؿمبعضمعومطؿؾ

مصالمبؾبدمعـمإسودةمغظرمسؾقفمعـماظػصؾماألو لموظؽكبـفؾبمطونمدرؼعًو

م.’’عوماهلدف‘‘وامسفؾبمطؿومأصعؾؾبماآلن،م



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

66 

 

مػوتكبمعومسـدَكمؼومصدؼؼل.-

م

 ما اهلدف؟

مؼلققؾبمعباًلممقراءؼبمتؾؽماظص اظؾعقدةموؼبمظقؾيمصقراوؼيمبوردة

مظرحؾيمرقؼؾيمالم ماظرضقعمععًو مورػؾفؾب موزوجؿفؾب مأعؿعؿفؾب سؾكمزفرهكب

ماميوغفؾبم مأن مشري مظقجفؿفكب، مداظي مخرؼطي مميؾؽ موال ٌُفو مععو ؼؾبعؾؿ

مجدًام مرقؼؾي مذوضي مرحؾي ٌُؾؿغوهؾب، م مؼقصكبُؾفؾب مدقف مضقوسفكب بعدم

موصػ متورؼخ معؾبغوؼر متورؼخ مبفو مؼؾدأ مجدؼدمرحؾي مطؿوب مبؾ قي

ؼؾبؾؼلمزوجؿفؾبمورػؾفؾبمبقادلبمدققؼ،مالمعوءمالممظعوٕموصفرمجدؼد،

رعوممالمعلوىمالمغوسموالمحققاغوتموالمحؿكمغؾوتوت،مصقراءم

حؾيمالمأطـر،موادلبمشريمصوحلمظشلءمشريمعؾبفقهمظؾعقشمسؾقف،مضو

ٌُ ؾبم،ـؿفلمصالحقؿؾبفمعـموجقدمبشريؼلؿغِربؾبماظقادكبما طـريًاممضب

مغفؾبمٕمؼؾبػؽرمؼقعًومبلنمؼزورهؾبمأحدمحؿكمأغفـمأوظرشؿمعكباظبماظؾشرمب

مآلخرمضدممورلتفؾب.مرقؼؾيمصرتٌةمضدمعرت

متؾؼقنمػـو.مدقفم-



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

67 

 

مػؾب- ـو؟موحدغو؟مػؾموأغً؟موأغًماظبمأؼـمذاػى؟مػؾمدؿرتؾبُطـو

مؼؾبعؼؾمعومتػعؾفؾب؟

م مترطأدبقؾؾب مورحؾ، مذلء مُطؾ مإبراػقؿ موضع مسـدعو ضمػوجر

مطقػم مضوئؾي مبف موتؾقؼ ماظقحقشمخريفبمخؾػفؾب موحشي دؿرتؾبطين؟

مطقػم مطقػ؟ مضورس موبرد مزالم موحشي ماظقحدة، موحشي عـ

مغػلؽمظرت مذقؽًوتطقىؾب مرػؾمصغريمٕمؼرؽب مأغفؾب عـممكمأمسوسقؾ؟

اظدؾبغقومبعد،مأدبقُؾفومتؾػؾبمؼداػومسؾكمجلدهكبمعـماًؾػموتضعم

رأدفومسؾكمزفرهكبمواظدعقعؾبماظلوخـيمتؿلوضطمسؾكمِرعولماظصقراءم

مسـماظؾؾبؽوء.اظؼوحؾيموالمؼؿقضػؾبمإمسوسقؾم

مػؾمآمأعركمبفذا؟-

مغعؿمؼومػوجر.-

مسؾكمطؿػقفكبمضوئؾي:متؾبربًمتلحؾبمدعقسفوموتؾبعدكبلؾبمثقبفم

مٓ،مأعضلمٌومأعركمبف.ظـمؼؾبضقعـوما-

طلغفومذرارةماميوغقي،مذرارةمروضيمضودعيمعـمعؽوٍنمعو،مثؼيمأنم

مطؿوم موػدف، مشوؼي ماألعر مؼب موظفؾب مؼـلوػؾبؿ موظـ مؼؾبضقعفؿ آمظـ
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ػدفمعـموجقدػكبؿمصالمبؾبدمأنمُطؾمذلءمضبدثممظؾؽقنموظإلغلون

م موػدف. مدؾىموشوؼي ماظؽقنمظفؾب مؼبمػذا معوموُطؾمأعر مأغفؾب وظكبـعؾؿ

ما مطؿؾقكمخؾبؾؼ مدون موعـ مإظف مدون معـ مأغفؾب معـفؾب مظـعؾؿ ماال ظؽقن

موػذهم ماظؽقن مػذا معؾبلؿكدم مظؿعؾقؿ موطؿؾقك ماظؽقن مػذا ظـظوم

مُطؾؾبم ؾب مؼؿػؿ ماظذي ـِ مطوظصق مسشقائل مذلءلب مُطؾؾب األرضمدقؽقن

مانمطونم معؾبؾعـرمسشقائل،مصالمبؾبدمصعاًل مٌؽونمبشؽٍؾ مؼؿففؾب ُصؿوتلب

ـومأنمؼؽقنؽبقبمػؾبـوكمػؾبـوكمدؾىمظُؽؾمذلءموظكبُؽؾمحدثمضبدؾبثمعع

دؾىمظؽؾمػذاماظؽقنمووجقدهمأؼضًو،مطؿومأغفؾبمالمغؾبدركمؼبمدوبكبِؼم

مظإلظف ماألعر مأن مبداؼؿفكب مهلذامواماظلقـورؼلًمايدثموؼب ٌُصؿؿ

ماظـوبًمظؾؽقنمظؽـمعؾبؿلخرؼـموٌـمظدؼفماظؽقن،م ماٌؾدأ غػفؿمػذا

معكبـوم مواحد مُطؾ مداخؾ ماٌقجقدة ماظطؾقعقي ماظشرارة مػذهكب تعؿؾؾب

ٌُـؿٍماظؽقنموحؾبلـم وتلؾقؿمأعرهكبمٌومؼعؿؼدمبفمأغفؾبمصققح،متلؾقؿم

مأنمُطؾم مصلقعؾؿ مإاظظـمبفكب مػق معـمأذىموحؾبزؾبنمعو مبف مميرؾب المعو

ًُ ٌُلؿؼؾبداؼيم ـورؾبمبفذهكبماظشرارةماًورجيمعـفمؾمؼؾبطيماظربمظفؾبم

م مػوجر، مظدى ماظيت معكبـؾ مصؾـمذرارةلب مبف مآ مأعرك مٌو أعضل

مُطؾؽبمذلءمخؾػفؾبمظؾؾدلبمبعقدمألداءمعؾبفؿيمالم ؼؾبضقعـو،مؼرحؾؾبمتورطًو

مأبدًا! مؼعقد مظـ مرؾبمبو مأو معقؿًو مأم محقًو معـفو مدقعقدؾب مػؾ مؼؾبعؾؿ
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مطؿفبمعـماظِرع مععفو ماظصقراءمجوظؾٌي مورؼوحؾب ماظيتمتدخؾبؾؾبمصؾوحًو وِل

ؾب جوػدةمسـمعقوهمضؾؾماغؿفوءمعومتؾؼكمعـممسقـومػوجرموػلمتؾق

م مػؾبـومدظِقػو،مرؾبمبو ماظصكرة مرؾبمبومهًمػذهكب مػؾبـو مدؿفدمرؾبمبو ػؾبـو

مالممػؾبـوك مصقراء موكبد؟ مأن مهلو مأؼـ معـ مارالضًو مجدوى مال ال،

مدقىم مذلء مجـقبكبفو مال مذكبؿوظكبفو مال مشربكبفو موال مذرضكبفو مؼب ؼقجد

م.اظالذلءماغفومعـطؼُيمينموتاللفبمعـماظِرعول،اظؾقنؽبماظؾؾب

مصؿعقدؾبم ماظؼؾقؾي ماألعؿور متؿفووزؾب مال مٌلوصي مظؾؾقٌ مميقـًو تؿفف

عؾبلرسيمعؾبؿػؼدةمابـفوماظصغري،متذػىمظؾفوغىماآلخرموتعقدمعرةم

أخرىمبقدمصورشيمورجوءمعؾبـؿفلمالمعوءمبوظؿلطقد،مظؽـفومعوزاظًم

مغػلفمٌراتمسدؼدةم ماألعرؽب معؾبؽررة موؼلورًا مُأخرىمميقـًو تؿففمعرة

موثؼ مبصقصمأعؾ مسـ مآمبوحـي مأعرؾب مػذا مأنؽبقب مطؾرية مظـمي وأغفؾب

مأؼضًوم ماظؾقٌمتعقدؾب مػذا معـ ماظلوبعي ماٌرة موؼب موأخريًا ؼرتؾبطفو،

محصؾم مضد ماظرضقع مرػؾفو مأمسوسقؾ مأن مود مظؽـفو مصورشي بقد

سؾكمعوء!موتؽؿشػمأنمسقـًومُصفكبرتمهؿف!مرؾبمبومأردؾًماآلهليم

ؿرتمػذهكبمهلومبعضًومعـماٌوءمحـوغًومسؾكمصغريػومأومرؾبمبومانمادؿ

موأعؾفوم مرجوءػو مسؾك مردًا مػذا مصلقؽقنؾب مبوظزؼودة ماٌوء معـ اظعنيؾب

مظقؾعٌم ماآلصوق معـ مروحًو مصعاًل ماظربؾب مأردؾ مظؼد مبوٓ، وثؼؿفو
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م معـ محقوًة معؾبلؿؿراألسؿوق، معكبـمم،اٌوءؾب معؾبؿؽـ مسدد مأطرب وُؾىؾب

م،صغريًامسؾكمػذهكبماظعنيماىورؼيايكبفورةماظؽؾريةمظؿعؿؾمحقضًوم

م مؼظـ مطون مبعدمعـ ماظـوسمعـ معالؼني مدقغؿر مذاك مايـون أن

مػوجرموابـفو.م

مأنمتصؾ مودـنيموؼبماٌؽونمذاتفمهوول مػدعؿفؾبممحبعدمذفقر عو

رؼوحؾبماظصقراءمخبقؿؿفوماظصغريةمتقصؾمعومبنيمررؼبماظشؼمظؿعُؼدم

ؾبمعـمؼدػومررفمصقؾبؿلكبؽفؾبمإبراػقؿموؼؾبلوسدؾبػوم سؾبؼدةموتؾبغؾؼف،مؼؾبػؾ

مُأخرىم معرًة مإبراػقؿ مسود مظؼد ماًقؿي، مؼب ماظذي ماظشؼ وؼؾبغؾؼون

م ٌُدة ما مػذهكب مزؼوراتمضصريةمخالل موؼزورؾبػؾبؿ مؼؿقاصد مطون اظطقؼؾي

اتفموعؾبكؿؾكبػيممتوعًومسـمبوضلمزؼورمادؿــوئقيًمػذهكبمزؼورةمظؽـمطوغ

مظقلًمظؿػؼدموالمال ماٌرة مذؿقوقمبؾمألعرمسظقؿ،مأعرمدقعؾؿؾبػذهكب

موجقدماىؿقع مأدؿغرب ماظذي ماظقادي مصقفؿ مسؾكمممبو بشري

ماىدؼدةم مايقوة متُؽـ مٕ محقٌ مخوصي، مزؼورة مػذه مأنؽبقب زفرهكب

لءمأطربمعـمػذامبؽـريماظؼودعيمعـماألسؿوقمظػؿحمعوءمصؼط،مبؾمظش

مذلءمؼػققمأنمؼؽقنمعؾبفردمعوء.

لبمٓ،مدقؾبلوسدغلمبطؾلمإمسوسقؾؾبمبفذا.دقفمغؽب- مؾينمأولؽبمبق
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موعـمػؾبـومشريؽبغومظقؿعؾدمؼبماظؾقً!مطقػمدقعؾؿؾبماظـوسمبلعره؟-

موإنماإلظفم- مواظـداء ماظؾـوء مسؾلؽبقب مػوجر،مإمنو معـمآمؼو مأعرفب اغفؾب

مدقفمؼقصكبؾؾبمصقتلمبطرؼؼيلبمعو.

مضؾقؾيمجؾبرػؾبؿ،م معـ ماألجر مسؾكمأخذ موضؿفو مػوجر طوغًمععقشي

مسـم وػلمإحدىماظؼؾوئؾماظعربقيماظيتمػوجرتمعـماظقؿـمحبـًو

ؾبمرؾؾقامعـمػوجرمبعدمرؤؼؿفؿم اٌوءمبعدماغفقورمددمعلرب،محق

معؼوبؾم ماألجر مهلو مؼدصعقا موأن مؼلؽـقا مأن مسـدػو ماٌقجقد ظؾؿوء

م مػؾبـوعؽقثفؿ. ماألخرية ٌُفؿي ما ماظذيمأعرمايودثي ماىدؼد ،ماألعر

ؾبمطوغًم اظربمبفومإبراػقؿمعـمجدؼد،مذبحمابـفمإمسوسقؾ!محق

تؾؽماظؾقؾيماظيتمرأىمصقفومإبراػقؿماظرؤؼوموأتوهماألعرمعـفومبذبحم

ؽبمدؽقـف،مأنمؼؾبففزمابـفموغػلفموؼعدؽبماظعؾب دةمظذبحموظده،مأنمؼؽبلؾب

دؼدًامابـفماظقحقد،مأنمؼؾبكربمػوجرمبوألعر،مالبؾبدمأنماألعرمطونمذ

ؽبقبماالميونمعرةمأخرى،مضقةماالميونمتؾبلقطرمسؾكمُطؾم سؾكمضؾؾفمظؽ

ماالميونمذل مثؼي موهؾؾب مٓ ماظؿلؾقؿؾب مػق ماألعرؾب مؼؽقن محقـؿو ء،

مواظرتدؾبد. ماًقفكب مسؾكممربؾؽب مووضعفو ماظلؽني مرصع مسـد وػؾبـو

رضؾيكبمإمسوسقؾمحدثمأنمأردؾماالظفمعـماآلصوقمعرةمُأخرىمطؾشًوم



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

72 

 

ـؿفلماألعرمعـماظؿضققيمبنمسوسقؾماظبمؼلؿؾدلمبفمإمسوسقؾ،موؼ

ماظؿضققيمبوظؽؾش.

م

م******

م

مظؽـم ماظؼصي مأسِرفؾب ميالوة مظؽالعف مإن محؼًو، معؾبؾفؿ ماظرجؾ ػذا

ؾبمعومضول مظقسمبفذاماظطعؿموبفذاماظلردماظروائلماىؿقؾ،مأحؾؾ

خصقصًومأنمذعقرماظقاديمبعدمخروجماٌوءموبـوءمبقًمؼؾبعؾدؾبمصقفم

ظؽـمرؼؿشوردمسؾكموذؽمأنماماظعصر!مآمشريمذعقرهماآلنمؼبمػذ

م.ـػفرمبؽالممضدمحضرهؾبمظفمبوظؿلطقدؼ

مأغؿؿم- متؼقل مظؽقال مطـريًا مأتؽؾؿ موظـ معو مأعر مسؾك مُأسؾؼ دقف

مذكصقًو،م ماألضؾ مسؾك مطذظؽ، مظلـو معؾبعني، مدؼـ مضد اٌؾقدون

معـم مصضاًل موجقدمخوظؼمأدودًو مصؽرة مضد مأغو ماإلدالم مضد ؾب ظل

ؾكمعوذامفمعـمػذهكبمايقوةمسوجقدمآهلي،مأنمؼؽقنمظإلغلونمػد

ظلمأنمػؾبـوكمحقوةمعومبعدماٌقتمنمُضؾًمؼومصدؼؼل؟ماظُؽؾؾبمصوٍنموإ

مؼؾبػؽرم مدقؾؼك مأنماظدكبعوغ مبلعر مععؽمطـريًا مأتػؼ مأن صالمأدؿطقع
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مطؿم مالمأصدقمحؼًو ؾب مِزظ وؼؾبردؾماؼعوزاتمظؾفلدمبعدمزواظف،معو

معوػلمتؾؽم مطفذا محودؿ مػؾبـوكمُأغوسمعؾبفكبدونمؼبمأعر ايقوةمأنؽبقب

مؼؾب قـطقنماىـٌ،مععمػذامصالماظيتمبعدماٌقت؟ماظػراسـيمطوغقا

محقوة...

تؾبـشرمػؾبـوكمؼبماظػقسمبقكمواٌقاضعمأنماظصنيمأومدوظيمعومتؾبقوولم

إبؼوءمرجؾمداخؾمضوظىمثؾٍمطؾريمحقًومٌدةمدـنيموظـمضبدثمظفؾبم

مداخؾمضطعيماظـؾٍمتؾؽ،م ماٌدة مبعدمُطؾمػذهكب ذلءمودقؾؼكمحقًو

ؾبم ىؿقعمؼؾبقوولماظؾؼوءمضدرمعؾبؿففقنمظؾزوالمالمأطـر؟ماطقػموسب

مععم مأرقل. محقوة ماألضؾ مسؾك مأو مخؾقد، مواظؾقٌمسـ ٌُلؿطوع ا

مُطؾمعومُأرؼدمععرصؿؽبفؾبماآلنمػق:مػذامصؾـمُأجربكمسؾكمجقابمعو،

مطقػ؟مبلؾىمحؾبُؾؿمالمأطـرمأرادؽبمذبحمأبـف؟

مطقػمواصؼًمزوجؿفؾبمسؾكمػذا؟

ذاكماظلعلماظصقراءكبموضلقتف،مبمقرقِبُأم!مربؿفؾبمُطؾمػذهكبماظلـنيمبكب

معوء مسـ محبـًو ممواُىفؾبد ماعضل مبف؟مبؾلوري! مآ مأعرك ٌو

ظـػرتضمأغفؾبممحلـًو،موظـػرتضمودقفمأضقُظفومألولمعرةمأؼؾبعؼؾ؟!

عوممؼقجدمإظفمصعاًلموضدمدخؾمُيُؾؿمإبراػقؿمصعاًلمأومأردؾمذلء
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طقغؾبفؾبمميؾؽمضقةممطؿومؼبمأعرماٌوءمالمأسؾؿمأوصؾؽبماألعرمبطرؼؼيمعو

مطقػمظ ماذًا متدؽبقبسقن، مطؿو موخورضي مأنمسظقؿي مسداظؿفكب مأو رغبؿفكب

مبفذا ممتلؿح مأعر؟ مػؽذا مؼلعر مأن ماظشر معـ مذوب؟مأظقس ذبح

؟محؿكمظقموسؾكمؼدمعـ؟مواظكبدؽبه!مطقػمألبمأنمؼؼقممبذبحمأبـف

طونماألعرؾبماميوغًوموضدموصؾميدمأنمؼقاصؼمأبمظذبحمأبـفمبرؤؼو،م

البؾبدمأغفؾبمميؾؽمرؾقعيمبشرؼي،مماٌشوسرمبفذا،مؾوظؿلطقدمظـمتلؿحص

ماظعؿؾقوتم مشرصي مأبقاب مخؾػ معـ مزوجيت مصؾبراخ ؾب ممسع أغو

م ٌُغؾؼي ما مأول مذؽممرؾؼيسـد مبال مرؾبمبو مبؾ مأسؿؼد ماٌكوض، عـ

مدقفمترُصضمأ مصؼط ماألٕ مبلؾىمػذا مظطػؾـو مأذى مبوُظؽمي صؿو

ؾمػذاموبعدمُطماأُلممععمرػؾكبفومؼبمعبقعمعراحؾف،بُؽؾمعوممترؾبمبفم

ظفمطؾشًومإلغؼوذمإمسوسقؾ؟مٌوذامٕمؼؾبردؾفؾبمؼبمبودئماألعرمؼؾبردكبؾؾبماإل

معومايكبؽؿيمعـماظذبح؟مًو...حلـمأدودًو؟

ؾبمؼبمغػللمحقـفومأنمدمالمرؼؿشوردمطون مطقغؾبفؾبمشريممضؾ وجقفًو

اميوغل،مصشكصقًومطؿمعـمبالمذؽمأنمإبراػقؿموصؾمظدرجيمعـم

وؼؾبطقعؽبمأعرمآ،مأعومروزماالميونمظؽلمؼذبحمابـفؾبمعـمدونمترددم

مُأسفؾقام مأغفؿ مأزـ مال ماٌؿألظؽي، مواظعققن مبويرية ماطؿؽبَػقو وجقن

ممبومطؿؾ إمنومتذطروامأنؽبقبماظربمضقكمبلبـفكبمألجؾممعلعقدمفؾبحؼًو
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تقجدمضصيمذبحموعوثققمعمعـمسؾكمُطؾمحول،مرؾبمبومالممخالصكبـو!

معـم مإبراػقؿ مأن مؼعؿربون مصفؿ مػذا مرؾبشؿ ٌُؼدس، ما ماظؽؿوب ؼب

م ماظعظؿوء ماظرجول مظإلميون،ماظروحلاظرجؾ ماألسؾك ماٌـؾ مأو

ٌُ مرؼؿشورد،صو مػق مطوظعودة ماألعر مؼب ممشؽؽ مردؾب سؾكممعلعقدطون

مػ مإجوبؿفؾب مألدؿطقع مأطـ موٕ ماظشلء مبعض معؾبؼـعًو ؽذامدماظفكب

ؾبمعؽوغف،مصؼول م:إجوبيمظقمُطـ

غدرؾبسؾبماظؿورؼخموسؾبؿؼفمومورطبلسـدعومغرىماظؼصيمؼبمدقوضفوماظؿ-

متقجدمح مذاتفصلقفمغرىمأغفؾب مضوراتمطوغًمتػعؾماألعرمحبدكب

ماظقظد مظمظكبفيمذبح مطلضققي ماظؽؾشمبدلمماظؾؽر موإردول صوظؼصي

بـمأػقنمبؽـريمصفؾبـومآمظقسمذرؼرًامبؾماظعؽسؾبمعـماظؿضققيمبل

ألبـمواظؿضققيمبفموأدؿؾدلمػذهكبممتوعًومضدمعـعمأعرماظؿكؾلمسـما

ماأل مإبراػقؿ مرصض موظق مبؽؾش، ماظؿضققي مبلؾبـي مظُػِفؿماظعودة عر

ظؽـمعقضػماظؼؾقلمواالدؿلالممحؿكميظيمذظؽموصقرمجؾبؾـًومعـفؾبم

معـم مبضققي ماظؾشرؼي ماظضققي مأدؿؾدل ؾب محق ماإلهلل اظؿدخؾ

ماألغلونم مدقودة مسؾك مغػلفكب ماظقضً مؼب مؼمطد موػذا ايققاغوت،

اظؽوئـوتمايقيمواظيتمتدؽبقبسقنمأغفومالمتؽبػرؾبقمسـومدقىمسؾكمبؼقيم

مشريمغورؼيمأومذلءمعـمػذاماظؼؾقؾ.أغفوم
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ٌُؼدس،مظقسمععمإمسوسقؾمبؾم- تقجدمضصيمإبراػقؿمؼبماظؽؿوبما

ععمإدقوقمصنمسوسقؾمػقمأبـمػوجرماظزوجيماظرضقؼمإلبراػقؿمأعوم

معـم ماخؿؾورًا مايودثي مطوغً مإدقوق، مصفق مظف مايؼقؼل االبـ

م ماالخؿؾورماظربمإلبراػقؿ مصلغفك موإخالصف مإميوغف مرأى مأغفؾب أال

مبنردولماظؽؾش.

ٌُؼدس،مػذهكبماٌرةمأتػؼمععؽكب.غعؿمروزمأغفومؼبم- ماظؽؿوبما

متلصلفمرؼؿشوردمضوئاًلمبصقتمعـكػض:مالمأسؾؿمٕمػـوكمإظف.

موضصدمبفوماآلهليمطؾفوماظيتمؼمعـماظؾشرمبفو.

ردمعلعقدمضوئاًل:مألنموجقدمأطـرمعـمإظفمدقفمؼؾبػلدماظؽقن،م

موطؿومؼؾبؼولم"صلؾبدتماظطؾكيمظؽـرةماظطؾوخني".م

ماظق متقجف ماالثـوء مػذهكب مؼب موظكبمعقرسـو مظل مأغـومؼرؼؼقل ؿشورد

مععماظػرؼؼم ماظؾقؾل،ماالتصوالتماظيتمتصؾمظؽورطرندـؽقنمشدًا

مدقفم مورؾبمبو مؼرام معو مسؾك مظقلً ماألوضوع مأن متمطد اظضكؿ

موطونم مبوظطؾع مصقاصؼـو ماظؼودعي، ماظؾقوظل مؼب غلؿؼؾؾمجرحكمطـر

ؾبمسؾكماظـفورماظذيمبعدهمأولمغفورمظـومعـمدو نمسؿؾ،مادؿقؼظ

م متطؾىممعقدقؼكعلوعع مرائعي مطؾؿوت مصوحؾؿفو مػودئي عبقؾي
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مضؾقاًلم متػوجلت مواظلالم، مواحملؾي مايى ماظب موتدسقا اٌغػرة

مصقبم ؾب ماوف ماألذقوء معـؾمػذهكب مصقفو مأمسع معرة صؽوغًمأول

اظصقتمصؽوغًمخقؿيمؼؼػمسؾكمبوبفومرؼؿشوردمؼؿـصًمسؾقفؿم

معوم مسؾك مصدؼؼل، مؼو مػـوك معوذا مظفؾب: ؾب مصؼؾ طوىقادقس،

مسـدمتؾؽماًقؿيموعومػذاماظصقتماظؼودممعـفو؟متؿـصً

المذلء،متعولمواغظرمبـػلؽمودقفمتعؾؿمظكبؿمأغومضدماظدؼوغوتم-

ٌُصطـعيم عـمضكبؾؾماظؾشر،مواألصؽورماإلهلقيماظيتمتدسقنمأغفومعـما

مصـعًماظدؼوغوت.

موطؾؿوتؾبفؿم مصقتؾبفؾبؿ معـمجفي ماظداخؾمطون ماظب مأغظر ؾب مُطـ سـدعو

مؿشوردمؼؿذعرمعـماألعرمطؾف،ماغفوواٌقدقؼكموعـمجفيمصقتمرؼ

معصغرةممصالة مطـقلي متشؾف مخوصي مخقؿي مبقجقد مأسؾؿ مأطـ ٕ

محقـفوم مصؿذطرتؾب ماظعذراء، مٌرؼؿ مظقحوت موبال ممتوثقؾ مبال ظؽـ

مأعرؾبػوم مؼفؾبؿفو مال ماٌذاػى مصؾعض معرؼؿ مسـ موجقن مروز طالم

ملمأنؾًمصؼط،موعومؼفؾبؿؾبمأطـرمػقمعوذامأنؾًموػذهفهدؼدًامص

مرؾب مغظر موجفي متعزف ممتوعًو. مربؾفو مؼب اٌقدقؼكممعرؼوغومبو

مواىؿقعمواضػمؼرددونماظؽؾؿوتمعـمأشـقي
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(The Heart of worship)م

I am coming back to the heart of worship and it is 

all about you, it is all about you,م

Jesus I am sorryم

Lord for the thing I have made itم

When it is all about you, it is all about you, Jesusم

ؾبمهلوم ٌُؿرضوتمأنمأدخؾبؾمإنمذلت،مصوبؿلؿ أذورتمظلمإحدىما

ودخؾًمصلصؾحمرؼؿشوردمؼؾبؼؾىمطػقفكبموؼفزؾبمرأدفؾبموؼؾبفؿفؿمبصقتم

ماظطقارئم مُشرصي مؼب ماظلقرؼي مضوظًماظطؾقؾي معـؾؿو مضوئاًل: علؿقع

موظؼًمشكب مسـمئطوأعسم"رـفرة مدقرؼو مؼب مؼؾبؼول معـول موػذا فو".

موجدم م"ضػؾ مصؿؾبؼوبكبُؾفو ماظلؾقك، مأو ماظطؾع مؼب معؾبؿشوبفني أثـني

م ماآلخر، مؼؾبؽؿؾ مصذاك ماظدؼوغوتمعػؿوحف" مٌقضقع مؼؾبؾؿح رؼؿشورد

مسوم،م مبشؽؾ مبعض معـؾ متؾبعؿرب مُطؾفو مأن مظف مبوظـلؾي بوظطؾع

ؾبماًقؿيمعومضوهلومإالم صلشؾؾؾبفومؼمعـمبقجقدمخوظؼمصعـدعومدخؾ

مبوظـلؾيم مإظف موجقد مذؽمؼؼقينمبعدم مصقفو ماظؼصد،مغظرتفؾب بفذا

ؾبظف،موظؽـمعقضقعمأحدؾبغومؼؾبؽؿؾماظـوغلمأسفؾينمحؼ مًو،مغعؿمسب

ماظرب مصقرة مشبؿؾػمسـ ٌُؼدسم، ما ماظؽؿوب مصػل مػذهكب مؼب حؿك
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مأؼيم مسؾك مطؿؾبلؾؿنيمععفو ؾب موسب م مآ، مطؾؿي ماٌلقح مأن ؼؾبذطر

ؼمسؾقفومصرؾبمبومغلؿطقعمظؽـمػؾبـوكمُأعقرمأدودقيمطؾريةمغؿػحول،م

صعاًلمأنمغؾبؽؿؾمبعضـوماآلخرمبطرؼؼيمأومبُلخرى،مالمغعؾدمإهلفؿم

موغؿػؼ!مالمبوظطؾع،م مؼقم مإهلـو موؼعؾدوا وؼوموجقدمسشرةموصؼقم

م مؼب ماظلالم ماظؽؿوبماٌؼدسٌقدكمسؾقف ماظؿقحقد،، وسدمممصؽرة

المهؾػمبوراًل،مم،ظفووضعمذؽاًلمأومرعقزًامأومظقحيممظؿفلقدا

مؼقم ماظذلممذطر مجـوح مهلؿو موخػض ماظقاظدؼـ مروسي اظرب،

مواظؼؿؾم مواظػقاحشمواظلرضي ماظزغو ماظـفلمعـ مواظرغبي، واالطرام

مترك مشريك، مميؾؽفؾب مصقؿو مواظطؿع موايؼد مايلد ذفودةمموسدم

موتؾبعؿربمماظزور، ماٌلققققن موؼقضكبرؾبػو ماظلالم مسؾقف مسقلك ؼؿؾعؾبفو

خطقؽيمإذامخوظػفومأحدؾبػؿ،موطؿومسكبـدماإلدالممتؾبعؿربمعـماألرطونم

مععصقيم مغرتؽى مدوغفو معـ ماظيت ماظصؾبؾؾي مواالسؿدة األدودقي

م متعوظب، مآ ميدود مغػلًومواجؿقوز مضؿؾ موعـ ماظؽؾوئر معـ صفل

مظػع مصبرأ موعـ معبقعًو ماظـوس مضؿؾ مآمطلمنو مصقؾبؼوتؾ ماظربو ؾ

مؼبم مضدمتؽقنمدؾؾًو ماظزورماظيتمرؾبمبو ماظؼقوعيموذفودة مؼقم وردقظفكب

ؾبماظؼؿؾ،مصضاًلمسـماظشركمصفلمزؾؿفبمسظقؿمسـدمآمتعوظب،م صـق

وإنمطونمػؾبـوكمؼبمػذهماظعشرموصوؼومغؾبعؿربمصعاًلمعؾبؽؿؾنيمظؾعض،م
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اخؿالفمظؾعضماٌلقققنيمووهموضعممتـواًلمأومولقدمظصقرةم

مأدؿماإل مؼؾبؼدسمصقف ماظذي ماظققم ماخؿالفمؼب مػـوك مطون موإن ظف

مجدؼاظرب،مصالمخكب مآ،موُطُؾفو مػلمأؼوم رةمالفمأنمُطؾماألؼوم

ؼبماظؿقراةمرؾبمبومتؽقنممتذؾبطرمبذطرمأمسف،موآؼوتماظؿفلقدماظيت

مذبوزؼي، مصقغ ممصؼط ماظؼرآن مؼب مآؼوت مػؾبـوك موجقدمطؿو سـ

ٌُؼوبؾموععمعومذطرمؼبماظصػوتماٌودؼيمطوظؾصرمواظلؿعمظؽـفومؼبما

ماظصػؿونم مػذه مأن مإذ مذلء، مطؿـؾفكب مظقس مآؼي متؾبـفقفو اظؿقراة

وشريػومظقلًمطؿـؾماظيتمميُؾُؽفوماظؾشر،موظقلًمعـؾمعومغعؿربهؾبم

ماظؾعضمعـم مظؽـ مخؽبؾؼفؾب، معو مُطؾ مسـ مخورج مصوإلظف مأدودًو صػي

مصؽونم ماظؿفلقد مآؼوت مسؾك ماظرأي مسـدػؾبؿ ماخؿؾػ اٌلقققني

مومتو مظقحوت معرؼؿ،ػؾبـوك ماظعذراء موُأعف مظؾقلقع مطونممثقؾ وإن

م ماٌلققققن مػؾبؿ مطوعؾماألضربمظـو مبشؽؾ ماظقصوؼو مؼؿؾعقن اظذؼـ

مأوم ممتـول مأي مأجد مصال ماًقؿي، مؼب ماظذؼـ مػمالء مؼؽقغقا صرؾبمبو

معؽقثل مرقؾي موٕمأجد مؼعؾدونمربمواحد موػؿ مأيممظقحي ععفؿ

مأ مدرضي مسـ محودثي مأو معقضقع ماخؿؾوراتمو مؼب مزور ذفودة

ؾبماظقصوؼومصؾؿمأجدمأيماخرتاقمأليماٌؿرضنيماظعرب ،موإنمتؿؾع

معـفو، ٌُلؾؿنيمػؾبؿممواحدة مؼبماظؼرآنمأنمأضربماظـوسمعـما وطؿو
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مػؿماٌلقققني ماٌػؿوح؟ مػق معـ مسبـ؟مإذًا ماظصالةممأم اغؿفً

بؽؾؿيم"آعني"مضوممأحدماىوظلقنمؼرتديمزيمعدغلمسودي،مأيم

مخض مأو مزرضوء مدقاء مغرتدي،مظقلًمثقوبماظقزقػي مطـو مطؿو راء

مأغفؾبمدقفمؼعقدماظبمورـف،م مجدؼدمأو صؽونمعـماظقاضحمأغفمإعو

مبوظؽالممسـمغػلفموسـمبداؼيمذبقؽفمميصؽوغًماظـوغق حقٌمبدأ

مميؾؽم مػـو ماىؿقع مععف، موطقػمبدأتمايؽوؼي ماٌلؿشػك اظب

مأغفوم معع ماآلخر مميؾؽفو ماظيت مسـ مزبؿؾػي مبف مخوصي ضصي

ؾبمسـمعلؿشػكمواحدةمأالمأنماظؼصصمدب ؾبمضدممسع ؿؾػ،مطـ

رػؾمامسفؾبم"سؾدمآ"مؼؾبؼولمأغفؾبمأثرمؼبمغػقسماٌقجقدؼـمأعبع،م

مأربقؾ،م مؼب مظؾؿـظؿي ماظػرسل ماٌؼر مؼب ماظؾقحي مؼب ماظذيمطون طؿو

متؽؾؿمسـفؾبمأثـوءمحدؼـف:

م- مؼب مأسؿؾ ؾب معـذؾبُطـ ماٌـظؿي ممػذه مظؿؼدؼؿمم7112سوم تفؿؿ

اٌلوسداتماظروحقيمواىلدؼيمؼبمعبقعمأسبوءماظعوٕ.مدوسدتم

ماحؿقوجوتماظـوسماظذؼـمػؿمضقوؼوم ماظلوعريمؼبمتؾؾقي ربػظي

مواظؽقارثماظطؾقعقيمواٌرضكمواجملوسوتمبفدفم ايربمواظػؼر

مدبدمم ماٌـظؿي ماٌلقح. مؼلقع مابـف مخالل معـ مآ محى تؼودؿ

ظؿعزؼزمحىماظربمؼلقعماٌلقحماظؽـقليمؼبمعبقعمأسبوءماظعوٕم
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مذظؽم مؼب مرحالتممبو مسدة مؼب ؾب مذورط مخالهلو معـ ماظؼؾقب. ؼب

ماغدا.غقفريؼو،مطقـقو،معبفقرؼيماظؽقغغقماظدميؼرارقيمورو

م2.3زظزالمبؾغًمضقتفمم7102وطوغًماالدؿفوبيمؼبمغقؾولمؼبمسومم

درجيمسؾكمعؼقوسمرطبرت.موطوغًماالدؿفوبيمؼبمإطقادورمؼبمسومم

وطوغًماٌرةماألوظبماظيتمؼؿؿمم2.3زظزالمبؾغًمضقتفمأؼضومظم7101

مميؽـم محقٌ ماظطقارئ ميوالت معقداغل معلؿشػك مإغشوء صقفو

ؾبم إجراءماىراحيمٌلوسدةمضقوؼوماظؽورثي،معؾبؾورٌكمأغومسـدعومُطـ

مؼبم مععفؿ. ماٌلؿشػك موضع مسؾك مودوسدت ماٌلؿفقؾني أول

م معـم7101خرؼػمسوم ممتؾؼقًمعؽوٌي مظؾؿلوسدة، ؽـموظاٌـظؿي

مردًا ماظعراق مؼب مطوغً ماٌرة معؾمػذه ماظؿقوظػمسؾك مضقات ودرة

اٌقصؾمعـفو.مادؿقظًمداسشمسؾكماٌدؼـيممظؿدعريمداسشموهرؼر

طوغقامذرؼرؼـمم7102وجزءمطؾريمعـممشولمشربماظعراقمؼبمسومم

مطؾريًا مسددا موغظرًاموضؿؾقا ماألبرؼوء ماالدؿفوبيمعـ ونمطمظطؾقعي

ماألعين مظؾؿدرؼى مشبضع مأن مسمسؾقـو ماظؿدرؼى ممشؾ ؾكماظذي

ماٌؿقدة معـمضؾؾماألعؿ معـمضؾؾمماألظغوم واظؿدرؼىمسؾكماظلالعي

مأربقؾاٌؼووظنيماظع مؼب مأؼوم مسدة مؼبمملؽرؼنيمضضقـو معدؼـي وػل

لمدوسيموغصػموػلمجزءمعـماظعراقموسؾكمبعدمحقاظمرددؿونُط
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ماٌقصؾ معـ ماظعؿؾقيمبوظلقورة مظفؾب مُأجري مرػؾ مأول مطون ،

مآ مسؾد مػق مرػؾمذفوعماىراحقي مؼعرصقغف مأشؾىمايوضرؼـ

ماظيتمؼبمضقيم مأنماًقفمواظؼؾؼمواٌلدوة مؼبمبودئماالعر صؽرتؾب

سؾكمحوظفكبمطليمرػؾمؼؾبعوغلمعـموؼالتمحربلبمعزضًممسقـوهمػل

مسوعي، مواظـوس ماظشؾوب مػذهكب محقوة ماظيتمموحشقؿفو اظؼصي

وصؾؿينمسـفؾبمؼبماظؾداؼيمأغفؾبمطونمسؾكمذورهموُأصقىؽبمبشظوؼومعـم

مطوعؾيماغػف ماظؼصي متؽـ مٕ مأغفو متعؾؿقن مظؽـؽؿ معـف، مضرؼى ور

موُأصقؾًم مإرػوبل مضـوص معـ مغوري مبطؾؼ مُأصقى مأغفؾب وتؾني

معوم مأن متؾنيمظلمحقـفو ماىروح، ماثر موعوتًمعـ ماؼضًو ذؼقؼؿفؾب

مسقـوهمطوغًمحؾبزنمسؿقؼمداطـمسؾكمُأخؿفماٌلؽقـيمػلم تؾبكؾؽفؾب

مذؾوبفو، مرؼعوِن مؼب مطوغً معبماأُلخرى ماظؼوعي مذعرمرقؼؾي قؾي

مرائعيم مأغػمعؾبدبىمصغريمطوغًمصؿوة أدقدممسقؽمسققنمدقداء

م مذوب، مأي مؼؿؿـوػو ٌُؿؽـ ما معـ مؼبموطون مأرؾوء مؼؾبصؾقون أن

ؾبمظفؾبمثالثمجراحوتمؼبمأدؾقسنيمطوغًماظعؿؾقيم ٌُلؿؼؾؾ.مسؿؾ ا

ؾبمؼبمغػللمأغفؾبمدقؽقنمأصضؾمحواًلموضدم موضؾ اظـوظـيمجقدةمجدًا

ؾبمأهدثمععممصقف،مؿلؿًومرؾبشؿماظؾمسماظذيؾطونمعؾب ؼبماظؾقؾمطـ

م مؼب مجوظلني ماألصدضوء ماألعؾبعض مجدار مضرب حؿكمماظؾوحي



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

84 

 

موأغفؾبم مآمبدأتمبوظؿدػقر مسؾد محوظي مظلمأن مؼؼقل جوءغلمجقؿ

مؼؾبعوغلمعـماُيؿكماظشدؼدة!مطقػ!م معـماظدمموأصؾحؽب صؼدمطـريًا

مٕمؼُؽـمظدؼفمأيمصؼدانم مؼبماظصؾوح!مطونمعؾبلؿؼرًا مرائعًو ظؼدمبدا

مععلمؼبم ماظذيمطون ماٌرؼضمغػلفؾب مأغفؾب مأدؿطقعمتصدؼؼ مال ظؾدم

م مصؾوحًو، ماظعؿؾقوت مُشرصي ماظدممتؼقل معـ مطؾرية مطؿقوت صفلة

مؼـزفم ماهلضؿل مجفوزهؾب مطون مععدتف مؼب مطوغًمزبزوغي األدقد

ماظصؾوحم معـذؾب مبفذا مأغؿفكمبصؿًموٕمغعؾؿ دكبعوشلمؼؾبكربغلمأغفؾب

وضؾيبمميـعفؾبمعـماظؿػؽريمبفذا،مطونمحبوجيماظبمدممبؽؿقيمطؾريةم

مدؾيب.مOموصصقؾيمدعفكبمعـماظـقع

م ٌُلؿشػك ما ممسوسوت معـ ماظـداء مصفوءغلمبدأ مأعبع ظؾؿقزػني

معـمخ ؾب ماظعراضلمضوئاًل:ممسع ؼؾبـوديممسؿراللمعصطػكماٌرتجؿ

مبوحؿقوجُؽؿمظدم،

(Your country is bleeding blood and your brothers 

and sisters people from Iraq is dying daily) م

أذُؽرؾبمعصطػكمطونمؼؾبقىؾبمورـفؾبموأػؾفمأسطوغومعـمدعفكب،مظؽـمٕم

م.وبدأغومغؾبدركمأغـومصؼدغومسؾدمآمؼؽػقـومػذا
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ووهمصيبمؼؾؾغمعـماظعؿرمػبليمسشرمسوعًوممذنجقوذيمإعشوسرم

ضدمُأصقىموعوت،مػذهكبمايوظيمسـدمغشراتماالخؾورمبلقطيمجدًام

بدأممظؽـفومضصيمطؾريةموتورطيمألثرمؼبمغػقسمعـمؼعقشقغفومحؼًو.

ماظطؾق ممبقادوة ماًقؿي مؼب ماىؾلي مواغؿفً مبوظؾؾبؽوء ىماظطؾقى

مواظـوغلم مآ مسؾد ماألول مصؼقدؼـ مسؾك ماظؾعض مبعضفؿ وعقادوة

مؼبماظغد، ماظذيمدريحؾؾب مضصريماٌدىمسؾكممرؾقؾفؾب ٕمؼُؽـماألثر

ماظطؾقىمصقتًوم مأتصؾمػذا متؼرؼؾًو مثالثمأذفر موبعد مبؾ ضؾقبفؿ

وصقرةمسؾكمأحدماٌقاضعماظؿقاصؾقيموبدأماىؿقعمؼؾؿؿقنمهلوتػم

معرحؾ مظؾطؾقىم"عرحؾًو موؼؼقظقن متؿوظًماظؼصصموعضًمجقؿ ًو"

مسوودمظؾؿؽؾؿم مدػشيتمأغفؾب مأثور مؼؿقدثقنمععف،موممو مُطُؾفو اظؾقؾي

معرةمُأخرىمسـمحؽوؼيمبطؾفكبمسؾدمآ:م

ماظرجول،- ماألصدضوءمأؼؾبفو ماظؾورحيمطونمسؾدمم،أؼؾبفو محؾبُؾؿًو ؾب رأؼ

مؼرتديمبذظيمراضقيمتؾقؼؾبم مجذابًو مودقؿًو مطؾريًا آمضدمأصؾحمذوبًو

مبقضوءمعبقؾي،مطوغًمظقؾيم موردة مسؾكمصدرهكب مصوهي بف،مزرضوء

م ماأُلخرى، مػل ماظػوتـي مسرودؿف معع مطوغًمزصوصف مظل أبؿلؿ

مؼبم مبؼوءهكب معـ مؼقم مآخر مبوظيتمطوغًمسـد متؾؽمذؾقفي ابؿلوعؿفؾب
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همايقوة،مصؾقامألجؾفكبمأؼؾبفوماألخقةمصؾقؿؼؾؾفؾبماظربمؼبمعؾؽقتفمػذ

م"آعني"

مصقرائلم مواغوم مغقعلمأدرتؼحؾب مظغرصي موسدتؾب ماًقؿي معـ ؾب خرج

مععوركم مصؾدأت ٌُصوبني موا مبوىرحك محوصؾي مدؿؽقن مرؾبمبو ظقؾي

ؾبماظغؾبرصيموطوغًمعؾبظؾؿيم هرؼرماىوغىماآلخرمعـماٌقصؾ،مدخؾ

مأع ماٌقضقع ماظؽلس مأرى موصزعمصؾؿ مصرطؾؿف معؾبؾوذرة مضدعل وم

موصرخمؼبموجفلم موادؿقؼظمعـمغقعف لغلمعؾبؿطػؾموضدمبرؼؿشورد

ؾبمعقضقعماظؾقٌمُطؾفمسؾكمروزمواظؾؼقيموأغلمأحشرؾبمغػللم ترط

مجقع، معـ متؾبغين موال متؾبلؿـ مال ماظيت ماظدؼـقي ٌُـوضشوت ما مؼب

موشّط معـفؾب مسؾكماسؿذرتؾب ؾب مادؿؾؼق موغوم مرأدف مسؾك ماظغطوء ك

ؾبمخقؿيمتؾبعؿربؾبمطـقليمدرؼريمأتلعؾمع ومحصؾماظققم،مأواًلمدخؾ

مبدأم مبعدػو مو مبصالتفؿ مؼؾبصؾقن مػمالء مطون مسـدعو مواضػًو ؾب وُطـ

خطوبمظطؾقىمدقفمؼؾبلوصرمؼبماظغدمسـمحؽوؼؿفماظيتمأعضوػوم

ٌُلؿشػكمبوطقًو،م ما ماظطؾقىمبراونماظؽؿوبمؼبمػذه مضبؿؾؾب واخريًا

ماظرب مرسوؼي مسـ موؼؿؽؾؿ معـفؾب مصػقي موؼػؿح ٌُؼدس ظؾؼطقعمما

ؾبمأوالدمآم"ؼعينماظؾشر"موبدأمؼؼقلمحقـفومأنماظؼطقعمػؾبـ ومسب

ؾبماظققممُطُؾـوممطؿو اغفؾبمضقكمبلبـفكبماظقحقدمعـمأجؾمخالصـومصـق
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أبـوءماظرب،مورسقؿفؾبمصقؾبلؿقـومضطقعًوموػقمراسلمهلذاماظؼطقع،مالم

مأحػظفوم مأن مبؾوظل مؼُؽـ مٕ مسـفو ماظيتمتؽؾؿ ماآلؼوت مرضؿ أذُطرؾب

مأال محؼًوممأدودًو موعذػؾي مودؾلي معبقؾي مطؾؿوت مطوغً أغفو

مػذا،موطلغفؾبؿمبفذا ؾب مبوظربماألبقيمطؿوممأحؾؾ ؼقادقنمأغُػلفؾبؿ

ماظطقارئ":مأشؾىمعـممعروةضوظًم معلقققيمتعؿؾمؼبمضلؿ "صؿوة

موأصؾحم ماألم مسـ ماألب مأصرتق مضد مأو مأب مدون معـ مػؾبـو تراػؿ

م ماآلب مبقجقد مأغُػلفؾبؿ مصققادقن مذؿوت مؼب ظقؿؾؽقاماىؿقع

فقاتفؾبؿماظعورػقيماألبقؼيماًوظقي،مطؿومؼبماُيىمؼومصدؼؼلمأالمص

مسورػقيمٕمتلؿطعمأخذػوم مسـمعؾهمصفقة ماظػؿقوتمحبـًو تؾبقىؾب

مسوئؾؿؽ؟ مبؼومعـ متمعـ مال ماظػؿوة معـمػذهكب مأدودل معؾبعؿؼد مأو سدة

رؾبشؿمسؾؿلمبلنماألسؿولمبوظـقوتموٕمؼُؽـمؼبمغقيتمعؾبعؿؼداتفؿ،م

الةمأومرؼسمعومعـمرؼقدفؿمأالمأيمذلءمسـمحؾبىمأومعؾبشورطيمص

مإغفؾبم مطقػمصعؾًمػذا؟! مظل: مؼؼقل مداخؾل مؼب مػؾبـوكمذلء أن

ؾبمؼبمصراعمععمغػللمػؾم غػسؾبماظشعقرماظذيمراودغلمسـدعومُطـ

أسقدماظبماظـؿلومأممُأطؿؾموضدمحلؿؿؾبفومسـدمرؤؼيتمظؾقحيمواآلنم

أحلؿؾبفومؼبمداخؾلمبؼصيمسؾدمآ،مرػالنمؼمثرانمبلمعـمشريم

مػ مصقـومرؤؼؿفؿ ُٓ ما مخؾؼفو مسقارػ مأم متؾبرى مؼو مضؾبعػ مػذا ؾ
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ػؾمأوادلمخطقؽيتمبوظػطرةماإلهلقي؟مػؾمػلممطػطرةمرؾقعقي،

مصعاًل؟ معؾبؿطؾؾوتممخطقؽي موإطؿول مظؾؿؾبلوسدة مػؾبـو ؾب مسب حلـًو

مميضلم ؾب مصوظقض مبعضفو مأعبع مأن مصبى ماظؾقؾي موػذه اظؾقٌ

ن،ماظشلوعوثققموروزموجقنمؼعؿؾقنمأطـرمعينموعـمرؼؿشوردمبفذام

ماظبمرؼؿشوردموضدم مؼبغظرتؾب مبصقتمعؾبرتػعممشطقَب ؾب غقممسؿقؼمصؼؾ

موذاك،مصؿوم ممبـوضشوتلموتطُػؾلمسؾكمػذا معشغقاًل ؾب ظف:مإنمُطـ

ذلغؾبؽمأغًمصؾؿموؾىمظـومأيمذلءمؼؿعؾؼمبوظؾقٌميدماآلن؟م

محؿك.مٕمؼرؾبدمسؾلؽبقبمػذاماظؽلقلمالمؼعرفمطقػمؼـومؾب

م

م******

م

م

م

م

م
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مرؼؿشورد

مععفمحنيمترشىمػؾمتؾبدركمععـكمانم متؿؽؾؿ المؼؽقنمظؽماحدفب

بفذا..محنيمؼؽقنمطؾمذلءمسؾكمأطؿوصؽ،مهوولمأنمدبػػم

مظـػلؽم مبؾعضماظؽؾؿوتمظصدؼؼمألخمظزعقؾماوميؾقىماو سـفو

مظؽم مؼؽقن مال مان موطـريًا مبؾ ماظشلء.. مبعض معؿعى حؿك،

 ..احدؾبػؿ،مؼلؿعؽ

مسؾكم مؼؾبرعك موعو متشوػده معو مطؾ ماهلراء، مػق متلؿعف معو طؾ

ماظغضىمواظؿلػقفموتؼؾقؾماظشلنمحنيمؼعؾؿقنمأغؽمعلوععؽم ػق

المتمعـمبؽالعفؿماوماصعوهلؿ..محنيمؼعؾؿقنمأغؽمالمتفؿؿمبؾموالم

مُرؾعًم مبدورػو مواظيت مععؿؼداتفؿ ماو مألصؽورػؿ محؿك مبوال تؾؼل

ادودًومؼبمسؼقهلؿمعـمدونموسلمعـفؿ،مػلمصؼطماصؽورمُشردًمؼبم

موآبو مآبوئفؿ معـ مجوءت ماظصغر.. معـذؾب مالمأدعغؿفؿ مآبوئفؿ، ء

معـمخالهلوم ماٌعؿؼداتماظيتمؼلؿطقعقن متؾؽ مأن مععـك ؼدرطقن

صعؾمطؾمذلء..مطؾمذلءمحرصقًومحؿكماظؼؿؾ..مالمعوغعمؼبمػذام

حؿك..مأغفومذبردماصؽورمظقماسقدماظـظرمصقفوموظقمضؾقاًلمألدرطقام
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مظقراغسم مطالم مؼؾبؼؾققن ماغفؿ مثؿ مذلء.. ماظال معـ مجوءت اغفو

 ..عـمالمذلءطراوسمسـماظؽقنماظذيمجوءم

ماظيتمطوغًم متؾؽماالععوء دقفمؼؾبؾؼكمسؾكمرأدؽم"دالمجزور"

ماظضقؽم ماجقاء مؼب مدوخـي مزفرية مذات مغؾقفؿ مرأس سؾك

اهللؿرييمواظلكرؼيمعـمضؾؾماوظؽؽماظذؼـمادرطقامانمذاكماظذيم

.مأوم.ؼدسلماظـؾقةمالمؼمعـمبلصؽورػؿمأوماصـوعفؿمأومظـؼؾمإهلفؿ

عؾبصؾؾًومؼبمربؽؿيمؼلقسقيمذاتمروبعمداروؼين،مجؾبؾمطالعفؿمػقم

مدارون،م مبفو متؽؾؿ ماظيت معـ مأضصر مسؿر مذات ماألرض أن

مؼعينمأغينمضدم مال ماظؿطقر مبلميوغلمبـظرؼي مظـؼؾ ماو صؾؿصدؼؼل

ععؿؼداتفؿ،مصؽؿومؼؼقلماٌلؾؿقنم"ظؽؿمدؼـؽؿموظلمدؼـ"مععمأنم

مغ مػذا معع مظقسمدؼـًو، ماآلن مسؾقف ماغو م"ظؽؿماظذي ماظؼقل لؿطقع

 اسؿؼودطؿموظلماسؿؼودي".مم

ماردتمػقم معو مجؾؾب مػذا مٕمأضرر موحقدًا.. متؽقن مأن عؿعىمجدًا

مادؿلؾؿ.. مٕ مبعد.. مأجدػو مٕ مػؿممايؼقؼي.. عوزظًمعلؿؿرًا،

وجدوامايؼقؼيمبطرؼؼيمعو..ماحدػؿموجدػومبعؾودةمبؼرةمواحدػؿم

مزؼقسم مظـػلف مانمطبؾؼ ماراد مواآلخر معو، مبؿؼدؼسمصـؿ وجدػو

مارؿؽـم ماظيت مايؼقؼي مسؾك مسـر مطؾفب مذبـقني، موبشر وسشؿور
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ضؾؾفمبفو،مالماسؾؿمػؾمػقمارؿؽـونمحؼقؼلمامماغفؿمذبردمؼؿؾعقنم

 ..دػؿعومضوظفمآبوئفؿمواجدا

احدػؿموجدماظراحيماظيتمؼدسقفومؼبمضؾىمؼلقع،مؼلقعماٌلقحم

متقحلم مضد موععوغل مطؾؿوت ماظؼدس، مواظروح مواالب، اٌكؾص

 .بوظؽـريمواظؽـري

 ..رىمظؽـفمؼبمطؾمعؽونواالخرموجدػومؼبمدفدةمإلظفمالمؼؾب

 ..آ..ماومتلعيموتلعقنمامسًوماخر

معع مظؽـ مطـريًا مظف مضؾيب مميقؾ مال مزبؿؾػًو.. مسؾودتفماراه وؼري

 ..زبؿؾػيمسـدمععؿـؼلمذاكماظدؼـماظذيمؼلعرمبعؾودتف

ماومظطقػًو،م حنيمؼؾبعطلماحدػؿمطؾمعومؼبمجقؾفمتورةماراهمرحقؿًو

مواظدهم ماظذيمترطفؾب موإلبـفو متؿلقل،مروظؾيمُظؼؿيمسقشمهلو إلعرأة

م معـمبعد مجوءت معؿوسى موبعد مظألم، ماألب معـ ماٌربح اظضرب

ورًامظؾكقارر..مأرىماالبمؼػؼدماخرىمؼؽقنمجؾةمروترأسماظؼؿور.م

مععماىؿقعم موؼلطؾموؼشربموؼؿؽؾؿ موؼؾؿلؿ مؼؾؾٌماال مصؿو ابـف

متلؿك مطؿو مظؾؿعزؼي مبوالدوس مجوؤا ماظذؼـ مبوظضققف ،موؼرحى

مبقًم مؼب مدفدة مؼب مواخرى معؽي مؼب ماظغػقر مآ مأرى احقوغًو
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معفرتي ماشؿصوبف، مبعد ماظػوضداتمظشرصفـ مبعققن ـمأرىماٌـؿؼؿ

مميؾ مال معـ مضؾؾ مذاك.عـ ماظشرف مظؽـممؽـ محلـو.. معؾقد اغو

اسؾؿماغفمبػؼدانماظػؿوةمسذرؼؿفومعـم،مظلًمصودؼومسؾكماؼيمحول

ماجؿؿوسقيم ماو مسؼوئدؼي مدقاء محؿكمعرادقؿ ماو شريماوراقمرمسقي

ذاتمسوداتموتؼوظقد..مصؿعؿربمبفذامضدمتعرضًمإلشؿصوبمواغفم

مضوغقغقًوؼؾب مسؾقفو مذرسًوأمقودى مؼؼقظقنمو مطؿو مبعؼقبيم، ظؽـ

ماغؿفكمطؾمأػوسؾمالمؼعينماظ مظؼد مبوطرؼؿفو.. مدؿلؿعقد ماظػؿوة ن

مالم مايقوة ميظوتمؼب مػـوك مدائؿو مؼؼول موطؿو ميظؿفو.. ذلء

رىمآمؼبماظرزقمواظـعؿيمبنمسفمأم.تعقدمايقوةمطؿومطوغًمضؾؾفو

ماظرزقمظقسمم..اظرزاق اظغرؼىمانمععؿـؼلماظدؼـمذاكمؼظـقنمان

ماؼضو ماظلؾى مبؾ معـف ماالصبوب مؼصوبمصم..صؼط ماظذي ذاك

مآم مادؿ مػـو مصقظفر ماؼوه.. مآ مرزضف مرزضو مؼعؿرب بوظلررون

ايؽقؿ،ماصقىمصالنمبوظلررونميؽؿيمعـمآمتعوظبموابؿالءماوم

 .اعؿقونماومعومذوبفمذظؽ

موععوغقفوم موبصػوتفو مبفو ماٌلؾؿقن مؼمعـ مامسًو.. موتلعقن تلعي

 .اظلطققيمواظعؿقؼيماؼضًو
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مػ مأن ماؤعـ مصدصي، معؾقد ؾب متؿقؽؿمظل مخورضي مضقى ـوك

ماظذيمؼػعؾم ماظشلء معو معـماو مػقؿفو،ماو معو مالماسؾؿ بوظطؾقعي،

 .ػذا

ؿمصـعمذاتـومػذهمؿمخؾؼـو..مظكبؿ..مظكبرمبومؼؽقنمإهلومحؼو،مظؽـمظكب

ؿمتؾؽمبوظضؾط،مٌوذامؿماالرضومماظؽقغقيمثوبؿيمظكبوبوظطرؼؼيمػذه..مظكب

مظكب محدث، محدثمعو مضبدثموٌوذا مػذا؟مضبدثمعو مؼػعؾمػق ؿ

 ٌوذامارادمعـذماظؾدءمعومبدء؟

ؾبم معو،موظل مبنظف مإميوغل مظـؼؾمسدم مبنيوديماو معؿػوخرًا ؾب ظل

شرورماومم،دوخرًامعـماالدؼون،مػـوكمعومؼدصعينمألطقنمذقؽًومعو

 ..تؽربماومظـؼؾمعـوصؼًو..محلـًوماغومعـوصؼ

 .ؼبمداخؾلمحروبمالمؼعؾؿفومإالمآمإنمطونمحؼًومعقجقدًا

 .ضدمتػشكمؼبمأؼيميظيموؼبمخورجلمُضؾعيمضٍش

ماغينمسؾكم موظقسماسرتاصو مظقسمضعػو ماظداخؾمػذا معـ مػشفب أغو

 ..بؾماغفومايؼقؼيماظطرؼؼماًطل..
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ربماومسدممعؾوالةماغومحؼومالمادؿطقعماظؿـوزلمظدؼـمعو..مظقسمظؽكب

مؼـظرم مزبؿؾػًو ماو مابؼكمعؿشؿؿًو مان مارؼد مال مطفذا، ارشىمبشلء

م مايؼرية ماظـظرة مبؿؾؽ ماظل موتصغرغلماىؿقع مهؼرغل اظيت

 .بلسقؾبـفؿ

مؼلطؾقنم معو مآطؾ محؼًو مطذظؽ ماغو معـؾفؿ، ماغلوغًو ماطقن مان ارؼد

واذربماٌوءماظذيمؼشربقن،مأسؿؾمبؽؾمروضيتمواحوولمبؽؾمعوم

اعؾؽمانماطقنمظطقػًومحؿكمععماٌرضكموشريماٌرضك،مالمارؼدمانم

  ..اطقنمذوذًامؼبمغظرػؿ،ماغوماغلون

ماطق مضد معـمسدمماحبٌمسـمايؼقؼي.. مخريفب مظؽـمػذا نمعؿلخرًا

م.وصقظلماظقفو

ػذاماألعرمعفبشرتكمبنيماٌلقققيمواألدالم،ماهلدفمعـمايقوة..م

مابراػقؿم!ماظذبح...ماهلدفمعـمايقوة.

محؼقؼقيم مشري مذكصقي مابراػقؿ مأن مؼؾبدقبسك محؼقؼل؟ مػذا ػؾ

تورطبقًوموأغفمالموجقدمهلو..مظؽـمٕمػذامايدؼٌماآلن،مإنمٕم

ؼؽـمإبراػقؿمظؽونمآخرًا،موظؽونمػـوكمامسوسقؾمآخرمأومادقوقم
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مبطرؼؼيمأوم مؼؼقظقنموعـمٔيمتؾبروىمايؽوؼيمظـو مؼؾبكؿربمطؿو آخر

مبلخرىمعـمجدؼد.

ؾبماؤعـمصلؾبدتماظطؾكيمظؽـرةما ظطؾوخني،مإغفؾبمإظفمواحد!مظقمُطـ

ؾبمضدمآعـًمبقجقدمأطـرمعـمواحد،معلعقدم أنمػـوكمآهليمٌومطـ

سؾكمحؼ،ماظؽالممعـطؼلمػؾبـوموأسرتفؾبمبف،ماآلهليماظؼدمييمشريم

مإظفم موضرر متؾبؿطر مال مأن ماٌطر مإظف مضرر مظق معوذا محؿؿًو عؾبفدؼي

ـو؟مإنمطونماظـؾوتوتمأنمتؾبؿطرميوجيمغؾوتوتفمهلو؟معـماألضقىمػؾب

صؿـمصػوتماإلظفمإنماألولمصوظـوغلمظقسمإهلًو،مواظعؽسمصققح.م

موجدمأنمؼؽقنمطؾلماظؼدرة.

مإذنمالمذؽم..مػقمإظفمواحد.

مظؽـمأيؾبمواحد؟م

  .صرحماغفمايؼاظؽؾمؼؾب

ماالبؼورم محؿك مآ.. ماظقلقع.. ماالصـوم.. ماظؼدميي.. اآلهلي

  .واظػؽران
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م مذغيبماذن.. معو مأن ماٌؿؽـ معـ مطون مايؼقؼلمأعو ماإلظف صبعؾ

بطرؼؼيمعومُطؾماظؾشرمعقحدؼـمسؾكمػذاماألعر؟مػـوكمإظفمواحدم

ماىؿقعمسؾكمحدم مؼمعـمبفو مبدؼفقي م،مبطرؼؼي ،ماغؿفكماألعر

مطوألوطلفنيم مطوىوذبقي مسؼقؿي، مجداالت مدون معـ دقاء..

عـال،معقجقدموواحد،موبطرؼؼيمعومغؽؿشػمػذامبوظؿدرؼٍمصؿؽقنم

معؾؿقد مغظرؼي مٔي معـ ماظعؾؿقيمصرضقي مواظرباػني مبوألدظي ي

مأنم مبطرؼؼيمعو،مظقسمذررًو مغراه ماظعؼالغقي،موعـمٔي واٌـطؼقي

غراهمبصقرتف،ماومولقدًامظف،مصـقـمالمغرىماظؽفربوءمأؼضًوموالم

ماىوذبقي،مسبـمغشعرمبفو..

مغشعرمبفو..

مآهليمطـريةموطـريةمجدًا..

ماألصح ماو مبقـفؿ معـ ماالصضؾ ماجد مان ماحوول مجوزمماغو إن

م..اظؿعؾري

م…اومايؼقؼل

م******
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مشرؼىمارقار

ماظشوبمؼؽؿؾبىؾبممعـمضؿـماظػرؼؼماظؾقؾلمؼقعفو،علعقدمطونم ػذا

ٕمؼُؽـمذقؽًومرائعًومطونمصبىمأنمأطقنمعؽوغفمألغينمُأحىؾبمػذا،م

سددماٌرضكمطؿومػقمعؾبؿقضعمضؾقؾمجدًاموػذامألنماىلقرمواظطرقم

عدعرةمبوظؽوعؾموؼصعىماظقصقلماظقـومصؽونمظلمعؾبؿلعمعـماظقضًم

م ماظب مألغطؾؼ ممعلعقدأؼضًو ماٌزؼد مظل مدونموؼؼرأ موعـ مطؿى ممو

مرؼؿشوردمػذهماٌرة.

م؟علعقدطقػمحوُظؽم-

مخبري،موأغً؟-

مايؿدؾبمٓ،مخبريمأؼضًو.-

ٌُلؿشػك؟حلـ-  ًو...معوماألخؾورمطقػمتلريؾبماألعقرؾبمععؽمؼبما

جقدة،مآعؿمحلـًومػـوكمعومؼؾبرؼؾؾبينمبشلنماظـظوممصقفو،موطلغينم-

مؼبمعؾبلؿشػكمالػقتقيمدؼـقيمعـاًل!

مأػومغعؿ،مٕمتؿعقدمبعدمإذن.-
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مادؿغاللم- موجقد مػق مؼؾبؼؾُؼين معو مُطؾ مبوظػعؾ متعقدتؾب مظؼد ال،

مسورػلمأومغػللمظؾؿرضكمعـمضكبؾؾمرجولماظدؼـ.م

ماألعقرم- مػذه مسـ ماظـظر مطػ مبنعؽوغؽ مأخل، مضؿول مؼب ظلـو

مأ ٌُضلمصقؿومجؽًماظقفمعـموزقػيمسؿؾموحبٌ... ضؾًمأغُؽؿموا

مؼبمعفؿيمحبٌموتطؾقؼوتمحبٌمأومعومذوبفمظؾفوععي؟

ؾبمطذظؽ...مأغوموروزموجقنموعوثققماظذيموجدمظـومآهمغعؿ،مسب-

ماظقزقػيمورؼؿشوردمذاك،مآدػمبشلنمعومحدثمؼبمتؾؽماظؾقؾي.

موبعد؟مطقػمتػعؾمظؾؾقٌ؟مػؾمطؿؾؿؾبؿمذقؽًو؟المبلسمالمؼفؾبؿ،م-

مأغوم- ماظؼؾقؾ ؾب مطؿؾ مواظققم موعوثقق مطـريًا مطؿؾو موجقن مروز غعؿ،

مأودؾبماؼضًو، مػؾمطؿؾًمذقؽًو مرواؼؿؽ؟ مبشلن معـؽمموعوذا اظلؿوع

ؾبمطـريًامبلدؾقبؽمظلردكبػو. ماٌزؼدمعـفو،مصؾؼدمُأسفؾ

ماٌزؼدم- ؾب مؼقعنيمطؿؾ معـذؾب مػذا... غعؿ،مطؿؾًموؼؾبلعدؾبغلممسوع

م محدثمؼب مممو مبعضماألعقر ماظردقلماظوشريتؾب مػفرة ماثـوء غور

ؾبماغؿفقـومأممعـماظذيمطؿؾؿفؾبماظققم؟ مأتؾبرؼدؾبممسوسفومعـمحق
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ؾبماغؿفقـوموظؽـمظؽقالمُأذؿًممآهمبوظطؾعمُأرؼدؾبممسوسفومعـ- حق

أصؽوركمػوتكبمعومطؿؾؿفؾبمؼبماألؼومماظؼؾقؾيمػذهكبمسـماظغورموأحداثم

ماهلفرةمإنمٕمؼُؽـمػؾبـوكمأيمعوغعمهلذا.

م‘‘المهزنمإنمآمععـو‘‘عوغعمأطقد،ماظػؼرةمتؾدأمبعـقانمالم-

مواو...معبقؾ!موأغومُطؾلمآذانفبمصوشقي.-

مالمهزنمإنمآمععـو...

مطوغًمسـدمػوجرم ماميوغقيموحلىمطؿو ماألعرمٕمؼُؽـمذرارة ػؾبـو

مٌقاضػـوم مشريمسوبٍر مػوعًو مودردًو مظـو مظقمطونمعػؿوحًو بؾماألعرمطؿو

اظيتمغؼعمبفو،مالمهزنمظقسمعػؿوحماهلؿقمموحلىمأومايزنم

مٌقاضػمالم متعوظب مٓ ماظؽوعؾ ماالدؿلالم معػؿوح ماغف وحلىمبؾ

مذ مدـدغو معـ مضقتـو معـ مصقفو مآمند مإن مغؼقل مأن مدقى لء

مععـو...م

عقضػمطؿقضػكبمظقطلبماظـيبمسـدعومجوءمضققففبمٌـزظفموأحوطمأػؾؾبم

مظقم مطؿو مسؾقف مؼؾبقلد معقضػمال مصؽون مظقلخذوػؾبؿ مبوظؾقً اظؼرؼي

أغفوماظـفوؼيمحؼًو،مصِرجولفبمخؾػمجؾبدرانماٌـزلموأعومماظؾوبموػقم
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طونممععماظضققفموبـوتفمؼبماظداخؾمطقػمدقـفق...؟مالمبؾبدمأغفؾب

ؼؾقٌمسـمعػؿوحمأومبوبمخؾػلمظؾكروجمظؽـفؾبمٕمصبدمصؼولمظقم

أنمظلمضقةمأومآويماظبمرؾبطـمذدؼد،مأغفؾبمؼؾقٌمسـمضقةمتؾبلوسدهؾبم

مضقةم متؽػل مال مأحقوغًو مظؽـ متؾبلوغكبدؾبه مطعشريةلب مذدؼد مرؾبطـ وسـ

مععف،م مبؾمالمتؽػلمحؿكمإنماجؿؿعًمععمدـدلب االغلونموحده

ٌُ شؽؾيمدقىمزوػرػومطؿومأنمظقطموأحقوغًومالمغرىمعـماٌقضػمأوما

طونمؼرتضىماٌقضػموؼؾبشوػدهؾبمصؼطمعـمخورجفمأالمأغفؾبموؼبماظغوظىم

ؽقنمزوػرًامصؼطمبؾمأنمػذهماألعقرمالمهدثمبفذهماظصقرةموالمت

مداخؾم مؼب مخورجقي، مػل مممو مأطـر مداخؾقي مغفوؼؿفو مؼب ندػو

مربؽمظـم مرؾبدؾبؾؾب مإغو مظقط مؼو مضولمضققصف: ماظـيبمسـدعو بقًمظقط

مؼؽب مإظقؽ. مداخؾمصكبؾقا معـ ماٌقضػ موغفوؼي مواظـفوة مايؾ صؽون

مالمغرى مغػلفو،مصـقـمسودًة ٌُشؽؾي موعـمداخؾما ماٌقضػمغػلف

ٌُشؽؾيمحؾمغعؾؿمأندقىماظظوػر،موالم مؼبمداخؾفومأدودًو.ما

رؾبمبومٕمؼُؽـمعػؿوحمالمهزنمإنمآمععـومعؾؿقدًومطؿومسـدمعقضػم

اظردقلمطوغًمسصقؾيممظقطموعػؿوحف،مصوظؾقظوتماظيتمواجففو

ماظـفوؼي،موطقػمال...مب موالمؼؾبقلدمسؾقفوموطؿومظقمأغفو الماؼضًو

مبالمعؾفه، مُأم مأيمذكصمعـوممأبموال ماغف مأغؽور مغلؿطقع ال
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مضبؿقفم مطظفر موواظده موحـوغفو مودصؽفو مبقاظكبدتف مأواًل طونمدقؾبػؽر

موؼؾبلـدؾبه،مطؿومظقمأغـومغؾبـوديمؼومأبلمأؼـمأغًمتعولموأغؼذغو.

م مضدمعقضػمبال ماظدسقة مؼب مؼؾبلوغكبدهؾب مطون موأشؾىمعـ مُأم أبموال

مؼـظرم مبعقدة مضوحؾي مصقراء مؼب مػق موػو مظؾؿدؼـي مورحؾ ػوجر

ؾبم مُأخِرج مأغل موآمظقال معؽي مؼو موؼؼقل: مصقف موظد ماظذي ظقرـف

ماظقر مترك مدعقع مخرجً. معو ماظيتمعـؽ معـ مأدكـ مأحقوغًو ـ

مب مغؾبػورق مأحؾوبـو! مدفو مبلي متؾبضوػك مال ماظقرـ مصؼدان عقعمدعقع

ثؼقؾيمتؾؽماظدعقع،مبوألخصمُأخرى،مػلمدعقعمسؾكمأؼيمحول،م

مؼعؾبدم مٕ ممتمصؼداغفؾب مضد مورـ مأجؾمرؾىماظقرـ! معـ اظيتمتـزل

معـم مورـ مبال مأغً مبؾ مصقلى، مورـؽ مترتك مٕ عؾبؿوحًو،

األدوس،موػذامػقمسؾبؿؼماألٕ،مإٔمبالمدعقع،مإلغلونمبالمورـ،م

مواألص مبوظعؼورب معؾلء معؾبظؾؿ مصغري مشور مأبقمداخاًل مصوحؾفؾب وسل

مطوغًمبداؼوتم ماظشوضي، ماظذيمتؾؼكمظفمؼبمعلريتف ماظقحقد بؽر

مشريم متؽقن مضد مظؾعضـو مرؾبمبو مطفذهكب مٌرحؾي مواظقصقل صعؾي

عؾبؿقضعي،مطؿومظقمُطـومغؼقل:مظؼدمصعؾـومُطؾمعومبقدعـو،معوذامغػعؾم

مسلويممأطـرمعـمػذا...؟ مطونمسؿلمضدي!مأخلمأبلمعوذا إذا

مٌرحؾ ؾب موصؾ موضد مأصعؾ مصغريأن مشور مجقفكب مؼب مأطقن مأن مي
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معقؿًو! مأو محقًو معػوتققًوممعطؾقبًو مؼؾبعطقـو مبلريتفكب ماظردقل مأن أال

مٌرحؾيم ماظقصقل مأن مجدًا مواضقي مظؽـفو مُأخرى مرعقزًا ُأخرى

ماالعؿقونم مػق مبف معررتف معو متػودؼًمعبقع مأن مبعد مجدًا صعؾي

موحضرتمبفوم مظُؼدراتؽموإعؽوغقوتؽماظيتمصؼؾؿفو ايؼقؼلمصعاًل

ٌُؿؽـموظقسمعـماٌعؼقلمأنمتلؿلؾؿمبعدمُطؾممغػلؽ، ظقسمعـما

متـومم مال مصقفو مُطـًمعؾبلؿقؼظًو مظقؾي مُطؾ مبعد ٌُضل ماظؿعىموا ػذا

مػذهكبم مُطؾ مبعد ماظـفوؼي موؼب موتعؿؾ... متعؿؾ ماظشؿس، ظشروق

اظلـقاتمتلؿلؾؿ؟موظكبردقظكبـومرأيمآخرممتوعًو،مبفذاماظؿقترمواظؼؾؼم

أشؾؼمحؾبػرماظغورمظؽقالمطبرجماظذيمسـدمأبومبؽٍرماظصدؼؼموبعدمأنم

سؼربمدوممأومأصعكمؼضعمضدعفؾبمسؾكمحؾبػرةمأخريةمعؾبؿؾؼقيمصقؾبؾدغم

وؼؾؽلمصقـظرؾبماظردقلمضوئاًلمظفؾبموظُؽؾمعـموصؾمٌرحؾؿفموعومسـدم

م.اظردقلمعـمضقلمإنمػقمإالموحلفبمؼقحك:مالمهزنمإنمآمععـو

معـم محومسي، مبلواعر مجـقدػؾبؿ موؼـشرون ماظردقل مأسداء ؼؿقجف

مبرضؿم مطفوئزة مغوضي معوئي مظفؾب معقؿًو مأو محقًو موصوحؾفؾب ممبقؿدلب ؼعقدؾب

مأنم مػؾبـو ماظػرق مأن مأال مظرأسمعطؾقبمدوظقًو، ماظدوالر مرعز ؼؾقؼفؾب

مٕمؼؼؿؾموٕمؼلرقمالم مأومعؾبفرعًو مأومإرػوبقًو اٌطؾقبمظقسمعؾبذغؾًو

مأحد معـ مثلر موال ماظصودقممسداوات مضقعف مسـد مؼؾبلؿك مطون بؾ
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مطو مأغفؾب مذغىمشري مظفؾب مؼُؽـ مؼلؿعقاماألعنيمٕ مٕ ماظذي ٌُـؼذ ما ن

م مععمهذؼره، ماظغور مبوب مأعوم مواضػًو مايربي مرأس مجفؾ أبق

جـقدهمطؿقضػمظقطمحصورمتوممالمعػر،مؼؼقلمأبقمبؽرمظؾردقلمظقم

دفبمآغومأالمأغفؾبمٕمؼؾبؽؾػمأحأنمأحدػؾبؿمأعولمرأدفؾبموغظرمظؾداخؾمظر

مغػلفمظػعؾمذظؽ مُأسؿلمسؾكمبصرم!عـفؾبؿ ػؿمبعدمأنمردمأومرؾبمبو

ُٓمثوظؾبفؾبؿوعومزم‘‘اظردقلمسؾكمصوحؾفم م.‘‘ؾبؽمبنثـنيما

مواو...مػذامرائعمجدًا!م-

ماٌ مظل مأحدطونمدقؾبؽؿؾ ماظلمأن مأحدؾبػؾبؿ مجوء مظؽـ عرضويممزؼد

مأسطقؿفؾبم مأن ماٌرؼضمبعد معـ ؾب ماغؿفق موحقـؿو ماألٕ معـ ؼشؿؽل

ماظبم مسؾبدتؾب مظف،ممعلعقدعؾبلؽـمآالم مرحؾماظبمسؿٍؾ ظؽـمطونمضد

؟مضؾً:مغعؿ.معلعقدوطونمأخقهؾبمعقجقدًامصؼولمظل:متؾقٌمسـم

مصؼوممعـمعؽوغفمواوفماظلموضعمؼدهؾبمسؾكمطؿػلموضول:

مؿمضؾقاًلمععًو.أغفؾبمؼبمدارماظـدوةمؼومرجؾ!متعولمظـؿؽؾ-

ماظرواؼوتم مالمضبىؾب مظقسمعـؾف، مأخقه مطلن مضول، مٌو ؾب صضقؽ

ضقاسدموبدأمؼلكرمعـفوموعـمرواؼوتمسدؼدةمسوٌقيمطوًقؿقوئلم
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اظعشؼماالربعقنمسداءماظطوئرةماظقرضقيموشريػومعـماظرواؼوتماظيتم

مبقعًمعـفومعالؼنيماظـلخ...م

ممت- معوذا مأحبوثًو متؽؿى مأغؽ مأخقك مضول موأغً؟ مؼبمحلـًو ؾؽ

مجؾبعؾؿؽ؟م

مضدمأخربماىؿقعمبلدراري.معلعقدآهمآهماٌعؿقهم-

مال،مظقلًمأدرارمطقػمدؿـشؾبرؾبػومإنمطوغًمدرًا؟-

مظديمبعضماألحبوثماٌـشقرةم- محلـًو... مآعؿ مػذا، مأضصد ال،

مأطؿىماآلنمسـمذلءمُأمسقفمذقػرةماظؽقنم وأخرىمشريمعـشقرة

مبشلغفومأغً.سـماظؽقنمواظػقزؼوءمواالحقوءمأغفومخؾطيمالمتفؿؿم

معؾبقيبم- معـ مصلغو مأرجقك مأخربغل مػذا، مُأحىؾب مأغو مرجؾ ؼو

ماظػقزؼوءمأؼضًو.م

معـف،م- مػذا مدكبعوشؽ مدقدخؾبؾؾب ماظذي ماظؽالم مخرج مإن حلـًو،

مصللضؿُؾؽ.

م مؼب مطؿو موذكصقؿفؾب مجذاب مواثؼي مسقـوهؾب مجودًا... مأصالمطون

)جقؿمبوردـزماٌمديمدورمذكصقيمذقؾدونمطقبرمعـاًل!ممػقظققد
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معلؾلؾ مthe big bang theoryمؼب موُضؾعؿفم( ماظػضػوضي ثقوبفؾب

مبقضم مخؾبصالت موصقف مأدقد مذعر مظدؼف معؼؾقبي، مؼضعفو اظيت

ٌُلؿشػكم ما مؼب ماألذقوء مأشؾى مسـ موبلكرؼي مبلذاجي وؼؿؽؾؿ

م مبدأ مواألبؾف. مبوٌعؿقه مأخوهؾب موؼصػ مبلدره، مسـمواظعوٕ ؼؿؽؾؿ

محبـفكبمذاك...

مأغفوم- متؾؽمغظـ مغرىماظـفقم مسـدعو مصدؼؼل، مؼو مظؾلؿوء أغظر

عؾبشعيمأالمأغفومظقلًمطذظؽموإنمطوغًمطذظؽمصعؾكماالشؾىماغفوم

مطقػم ماظقـو، ماظقصقل مؼب متلخر مصؼط ماظضقء موػذا معقجقدة شري

اغظرمهلذهمحدثمػذا؟مظقسمدمااًلمعؾبفؿًومبؼدرمٌوذامحدثمػذا!م

ٌكؾقريمغؾبلؿقفومعؾبلؽـماٌودةمأغفومذبردمدوئؾمصقفمبعضماٌقادما

مبقـفوم ماظؿػوسؾ موؼؾدأ مجلده مصؿدخؾ مبفو معرؼضًو مسبؼـ آالم،

ٌُصوبيمبوظؿعىمأوماظيتمتؾبلؾىمؼبماردولماؼعوزاتم وبنيماًالؼوما

مؼؽقنم ماظؿػوسؾ مغفوؼي مؼب مإٔ، مغؾبلؿقف مبشلء مظؿؾبـؾففؾب ماظدكبعوغ اظب

مبؾمضؾم ماألٕمععف،مالمتؼؾمطقػمضبدثمػذا ماغؿفوء اظـوتٍمػق

مضب مٌوذا مدث! متؿقاصؼماغظر مسـدعو مؼـؿق مؼدي مذعرؾب مأغفؾب ػؾبـو

اٌعؾقعوتماظقراثقيماظيتمتؾبعطقفوماظشقػرةماظقراثقيمظألغبوضمتؾؽم

اٌعؾقعوتمتقصؾفومؼبماظـفوؼيمظؿـؿٍمخالؼوماظقدمواظشقػرةماظقراثقيم
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ماظشعرم مبـوء مؼؿؿ محؿك موعـقسي مععؾقعوتمزبؿؾػي مبنسطوء تلؿؿر

مُض مطقػمضبدثمبؾ متؼؾ مال مومنقه، مػذا مضبدث! مٌوذا ٌوذامؾ

مصدؼؼلم تظفرمؼبمؼديمأصوبعموالمتظفرماظعققنمعـاًل؟مدفؾيمؼو

ماظقراثقيم ماظشقػرة مؼب ماٌعؾقعوت مػؽذا... مسقـوك متؾبشقى ال

اٌقجقدةمؼبمؼديمدبؿؾػمسـمتؾؽماٌقجقدةمؼبمرأدلمووجفل،م

مظـرىمأؼـم مأظقسمطذظؽ؟مالمتفؿؿ... مدكقػًو مدطققًو طونمجقابًو

مآعؿمحلـًو ماظؿشغقؾمموصؾـو... مأضغطمزر مأغظرمسـدعو ػوتػلمػؾبـو

ماٌـولم مدؾقؾ مسؾك مواخؿور مخقورات ماضغط مثؿ ماهلوتػ ؼعؿؾ

مغـفلم ماظيتمارشىموثؿ مايوصظي ماخؿور معو، مغؼؾمصقرة اخؿقور

معـمحوصظيم مغلخمصقرة مُأرؼد مسـدعو مغؼؾمػؾبـو،محلـًو مبزر االعر

محوصظيم مشبؿور موسـدعو مغلخ مؼؾبلؿك مآخر مخقور مشبؿور أُلخرى

ألعرمبزرمظصؼمػؾبـو،مإذًامظقسمعؾبفؿومطقػمحصؾمػذامبؾمغؾبـفلما

م محصؾ! مٌوذا مطقػمػق مبلداة مؼؾدأ ماظذي ماظلمال مؼؽقن رؾبمبو

مألداةمٌوذا،مظؽـمالمبلسمدلذرحمظؽماآلنمٌوذام ظؾفوتػمعؾبشوبفًو

ؾبمسـمػذهماألعـؾي. متؽؾؿ

مواآلخرم ماظؽؿوبي مؼب معقػقب مأخ مغػلل، ؾب مأضقؿ مأؼـ مػذا! عو

مٕ ماظـرثرة! مصؼدمعقػقبمؼب متؼرؼؾًو مذقؽًو وصؾممؼؾبؽؿؾموٕمأصفؿ
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مو مالممعلعقدضورعـو مبلذقوء مطـريًا مؼؾبـرثر مصعاًل مظلمأنمأخقهؾب ضوئاًل

غوداغلمعرؼضلمعرةمُأخرىمسـمأغفؾبمعوزالمؼؾبعوغلممؼػفؿفومأحد،

ماُىرح، معؽون مؼب مآالم معؾبلؽـممعـ معـ مإضوصقي مجؾبرسي أسطقؿفؾب

مآلالممصفدئمػذهماٌرةمحؿكماظصؾوح.ا

-عوؼؽرودقصًماوصقس-طكظقيمسؿؾمبرغوعٍماطلؾمؼعؿؾماظؽقن-

معؿداخؾيم م)طقدات( موذقػرات مجدًا مرقؼؾي مععودالت مسـ سؾورة

مبؾم مالغفوئقي مظقلً ماظشقػرة مأن مذطر ماٌفؿ موعـ مجدًا وعؾبعؼدة

مبالؼنيم متشؽؾ ماظعربقي مايروف مأن مطؿو مربدودة بوظعؽس

م مإال مظقلً موػل متشؽؾمم73اظؽؾؿوت موبفذا ماهلؿزة مسدا حرصو

ماى موطؿومبالؼني موبالؼقـفو. ماظؽؿى معالؼني مبفو موتؽؿى ؿؾ

مطؾم متـؿٍ ماظشػرات مبالؼني مأدودقي موحدات ظؾـقؿضماظـقوي

ػذهماظؽوئـوتمايقيمتؽقنمأدودفومصؼطمأربعمضقاسدمغقرتوجقـقيم

)طقاغني،مادغني،مدوؼؿقدني،مثوميني(مصشقػرةماظؽقنمغػسمعؾدأم

م مغفوئقي.ايروف مال مظقلً مطقدات مسـفومممتؾؽ مأتؽؾؿ واظيت

ذقػرتلماًوصيمعقجقدةمبنيمخققطمأوتورماظؽقارطوتماٌقجقدةم

ؼبماظذرةمؼبمُطؾمعودةمتراػومسقؾبؽموُطؾمعودةمالمتراػومسقـوكمػذهكبم

ماظيتمعؾبؿؿؾؽيمبشقػرتل.
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م- مععرصي مطقػمتلؿطقع مأغً؟ متؼقل معوذا مرجوءـب مأغؿظر عوموصفؿ

متؼقظفؾب؟محبؼماظلؿوء!

مرؾبشؿمأنمأخلمضولم- حبؼماظلؿوءمإذن!مضدمشريتؽماظـؿلومطـريًا

مسربلمودوصرتموأغًمصغري،موسـم ظلمأغؽموظدتمصؼطمؼبمبؾد

أيممسوءمتؼصد؟مإذامُطـًمتؼصدماظلؿوءممبػفقمماظلؾعممسوواتم

موػؾبـوم مضدؼؿ، مرراز مذو مرجؾبؾ معـ مصقوظؽ مدؼػمصقضـو مػؾبـوك وأن

مػ ماظلؿوء مأن ماظؽقن، مظشقػرة مدري مسـ مظؽ مسؾبؾقمُأسؾـ مُطؾ ل

م ماظلؿوء،موارتػوع مطؾؿي مععوغل معـ ماظؾغي مُطؿؾبى مؼب متؾبذطر طؿو

ماالغػفورم محدث مصعـدعو معقجقدة مشري ماظيتمغؿكقُؾفو واظطؾؼوت

موعوم ماالغػفور معـمأثر مؼؿـوثر مبؾمعو مٕمؼُؽـمػؾبـوكممسوء اظعظقؿ

ؼؾبـؿففؾبمُشؾورماظؽقنمبعدماظؿػوسؾبالتمعـمأجرامموطقاطىموذبراتم

ئؾيمػلماظيتمتضعمظؾؽقنمزواؼوموتضعمضكؿيموثؼقبمدقداءمػو

محدودًا،م معـمغلقٍماظؽقنمظفؾب متـؿٍمعزؼدًا مبشلنموبؿؾوسؾبدػو عوذا

م مأثؾًمأن ماظعؾؿ ماظغققم! معـ ٌُـزل ما األرضمطوغًمعؾبؾؿفؾيماٌطر

ظـمُأضقؿمواألعطورماظيتمغزظًمأغشلتماألرضمػذهكبم"بعدمعقتفو"م

ظؽـمعوميمدكبعوشؽمؼبمعشوطؾلماظعؾؿقيموعـطؼقيتموأدظيتماظعؼالغق
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مػؾبـوكم مأن ماظعؾؿ مؼؾبـؾؿفؾب مسـدعو مػذا مظؽ مودلثؾً مظؽ مضقظفؾب ُأرؼدؾب

مذقػرةمطقغقيموعؾمعـومغػعؾمعومغػعؾ!

صدؼؼلمأغومأصفؿمعومؼؼقُظفؾبمأخلمصؾفذامدقفمأضربمظؽمعـواًلم-

سؾكمثرثرتفمظؽلمتػفؿفومصلسؾؿمأغؽمعومزظًمؼبمحريةمسـمُطؾمعوم

مضولموبنذنمآمدقفمتػفؿمبعدماٌـولمػذا.

محلـًو...م-

مأواعرم- مصقف مدصرتًا مأسطكمأُلدؿوذ معدردي مأنمعؾبدؼر مظق اٌـولمطؿو

ظؾطالبمؼؿففماأُلدؿوذمظؾطالبموؼؾبـوديمأنمُصالنموُصالنمؼؾبـظػقنم

ماظغوئىمدقفمؼزرسقنمورودًام موُصالنموُصالنمععمصدؼؼفؿ اظؼوسي

ؼبمحدؼؼيماٌدردي،مصفؾبـومػـوكمأواعرمعؾبؾوذرةمهدثمصقرًاموػؾبـوكم

لجؾمظغقوبماظشكصماظذيمدقفمؼؾبـػذػو،مصعـدعومؼؽقنمأواعرمتؿ

مغؾوتوتم مصقفو مأرض مػـوك مؼؽقن موسـدعو موتؾبؿطر مشققم ػـوك

ماظؽوعؾيم ماظعؿؾقي موبعد مجبذورػو مومتؿصؾبفو ماالعطور مػذهكب تلؿؼؾؾ

ماظـؾوت،مصالممنقموالمٔورمعـم موؼـؿق ماظضقئلمتؾبـؿٍماظـؿور ظؾؾـوء

وظؽؾمذلءمعـمموالمعطرمعـمدونمعؾبلؾؾفوم"اظلقوب"دونمعطرم

مضطراتم مذقػرة مترتؾط مصعـدعو ماًوصي، مذقػرتفؾب مذطرت اظذي
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مبوظضؾطم ماظؿػوسالت، متؾدأ ماظـؾوت موجذور مأوراق مبشقػرة اٌطر

مطوآلطلؾ.

مألصفؿمأمآ- معـواًل ظؿزدادمرؼؾيتموحريتل!معوممهمحؼًو؟مأطونمػذا

م؟ػذاماظؿعؼقدؾبمُطؾفؾبمؼومرجؾبؾ

مادؿؿع.مالمؼعرفمضربمأعـؾيمدقفمُأسطقؽمشريه،معلعقد-

مالمالمال...مذؾبؽرًا،مأسينمعرؼضلمؼؾبـوديمأغومذاػىمغؾؿؼلمشدًا.-

موأصوبؿفؾبم مدكبعوشل ماسؿؼؾً ماظيت ماظطقؼؾي ماظؾقؾي مػذهكب مبعد ؾب غكبؿ

موعرضكم مودؼوغوتمورواؼي مصقزؼوء ماظؿعذؼى، معـ بؽؿقوتمطؾرية

محؼًو،ماُيُؾؿمعؾبفددًا،م ؾب ماُيُؾؿمظؼدمتعؾ ظـمؼرتؾبطينموذلغلمػذا

وُأخيتمواظعفقزمؼبماظلققموصفلةمطبؿػلماظلققمأممعوذا،مجكبـونم

مسؾكمرؾبطيبمعـم ؾب وتظفرمصقراءمطؾريةموحرمذدؼدمضوتؾ،موضع

ؾبمبالمثقوب،م سوريممتوعًومذدةمعومأصوبينمعـمأذعيماظشؿسمطـ

مصؾبـعًم رػؾمصغريمميشلمأعوعلموؼضقؽمؼرتديمثقوبمطلغفو

ماخؾعمسـؽمردائؽمصلؿقرتقم مظف: ظؼطىمجـقبلمثؾفلمصلضقل

ترتديمصلؿونمماظعفقزمزفرتمصفلةمكقغيمععمثقوبؽ،بفذهكبماظل

معؾبرضعمبرضعؿنيم ماآلخر معـؾفو،مظؽـفؾب مبعفقز مالمؼؾقؼؾب عبقؾمجدًا
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ماظقؾبلرىمسصومضدمييمػشيمترصعؾبمؼداػومظؾلؿوءموسصوػوم وؼبمؼدػو

ؼبمؼدػومسوظقًومتؼقل:مذقطواانمذقطوانفبمرجقؿ!موتصرؾبخمعـمجدؼدم

صعاًلمبؾبؽوءمرػؾمعـمموؼؾؽلماظطػؾماؼضًوموسؾكمػذامادؿقؼظمصلمسع

ُيُؾؿمضدمبؼلمحؾقسماًورج،مصلضقلؾبمؼبمغػللمأنماظصقتمعـما

مرؾؾيمُأذؾبغل.

مأطؿؾـوممتزالعو موضد موغصػ مذفقر مثالث معرت مضد ممترؾب االؼومؾب

أشؾىمعؾبؿطؾؾوتماظؾقٌموضدمرؾىمجقنمعـمعوثققمأنمغعقدماظبم

ماألعر، موغؾبـفل مطوعاًل ماظؿؼورؼر موغؾبلؾؿ ماتصوالتمماظـؿلو اغؼطعً

ماظقضًماظؽوؼبمماميون متعيبمالمأعؾُؽ مسؿؾلموذدة مبؽـرة بلموأغو

أغفومدقفمتـؼطعممـطونمؼظظؾلمالمسـفومواظؿقدثماظقفو،معـم

مػؽذا...مظمظمتل!

بؼربمروزمعينمبدأتؾبمأعقؾؾبمهلومضؾقاًلمصرغومنؾسمؼبماظؾقؾمسـدم

اًل،مأشؾىمعومتؿؽؾؿمسـفؾبمػقمعومُأحىؾبمـؾموغؿقدثمرقؼـطؾؿيمأع

متؾبقى معو مال مزغزاغؿفومأغو مهؾلينمؼب مادؿطوسًمأن موأالمػل

م ماهلوتػ مسرب ماظقفو مبوظؿقدث مإال مإموأالأدؿقؼظ مؼقعل المؼؾدأ

م مؼبمحؾبُؾؿلمععماظعفقزمموأالبرؤؼؿفو مأراػو مبدأتؾب ؼـؿفلمإالمبفو

مؾ.وجكبـونمواظطػ
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مأغلمُأحؾؾبفو...مأغومُأسؾـمصراحًيحلـًوم

أغفومتؾبـلقينمإرػوضلموتعيبموحؾبزؾبغلمسؾكماٌرضكماظذؼـمالمذغىم

مإالم متـؿفل موال معصوحل مسؾك متؾبؼوم ماظيت مايروب مػذهكب مؼب هُلؿ

مورجولموحؿكماظؽوئـوتم جُبـٌمعـمالمذغىمهُلؿ،مأرػولمغلوء

م ماظقفماأُلخرى... موصؾؽب معو مرؾبشؿ موايروب مواالسؿداء اظؼكبؿول!

ػذاماألعرماظذيمطوغًمماالغلونمعـمتطقرمصؽريمصؿومؼزالمؼعقش

ماظؼدميي. مواظؼؾوئؾ مايضورات مؼب ماظلوبؼي ماظؾؾبؾدان األعرممتعقشفؾب

مبعؽسماألعرم مأغفؾب ٌُؾػًمظالغؿؾوه ما ماألغلونموعـ مبف ٌُؾؿزم اظـوغلما

ٌُؿؿلؽمبفومحقـؿومغرىمأغفؾبموسؾكم ٌُعؿؼداتما األولموػقماظدؼوغيموا

معؾبؿ مدؼين معؾبعؿؼد موهلو ماال مضؾقؾي متقجد مال ماظعصقر مبفمعر ؿلؽي

بغضماظـظرمعـمػلماآلهليماٌعؾقدةمأوماٌؿؾعي،موبغضماظـظرمسـم

مبلعرم مؼشرتطقن موبوألعبوع مأغفؿ مأال ماالخؿالصوتمعبقعفو، ُطؾ

ماألرضم مسؾك مدؼوغي متقجد مال ماظلالم، موػق تؾبقرضمسؾكمواحد

ايروبمأومسؾكماظـفىمواظؼؿؾمواظغزو،موػؾبـومغؼقلمدؼوغيموظقسم

م مبُؽؾ مصـرى ماظدؼوغي، مأأتؾوع مدؼـ مظُؽؾ مأن معؾبؿطرصنيمتلطقد تؾوع

مسـمرواؼيمضرأػومضؾؾمأؼومماضؿؾودًومعـفومؼؼقل:معلعقدوطؿومضولم

م‘‘!إنمطونماىؿقعؾبمؼؾبرؼدؾبماظلالم...؟مٌوذامتؾبؼوممايروب‘‘
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ماؼـؿــون

مردوظيم محؿك موال مواحد مػوتػل مشرياتصول معـ مذفقر ثالث

مالم مواحدة مردوظي موظق مرصوصيمرغبي موظق ارؼدمضصرية،مإغؿظرتؾب

ؾبماحؾؽمٕماغلوككبموظـم اسؿذارًامحؿكمارؼدمصؼطمانمؼؼقلمظلمعوزظ

مأصعؾ،مظؽـمالماتصولموالمردوظيموالمأخؾور...

مٌوذامؼومعقدكمٌوذا...م؟

ماغفم مأبدًا مأسؾؿ مٕ مظؽـ مدؿلخذه، ماظقضقي متؾؽ مأن مأسؾؿ ؾب طـ

ماظدرجي،مانمؼلؼطمصرؼليمدفؾيمؼبماحضونمتؾؽم ضعقػمهلذه

ماظشؼراء...م

مومبفذهماظلفقظيموترطينمػؽذا...إدؿلؾؿمهل

ؾبمعـؾف،مأغومالمادؿلؾؿ،موظـمأترؾبكمحيبمبفذهماظلفقظيم ظؽـمظل

مواىقمحور،مالماسؾؿم ظؿؾؽماظقشدة...مظؽـماٌؽونمػـومعظؾؿمحؼًو

مطؿمؼقممادؿغرقمعؽقثلمػـو..!

ماظيتم ماظصغرية مغػسماظػؿوة ماغفو ماظقاضح معـ مبوبمصغرية ررضي

م.مجؾؾًمظلماظطعوممضؾؾمبضعمدوسوت.
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م.اميوندخؾًموضوظًم:مرعوعؾبؽمؼوم

ؾبمأصفؿمعـمطالعفومصؼطمإمسلموطوغًمررؼؼيمظػظفمظفمعبقؾيم طـ

مجدًا،مطوغًمبوظؾغيماظعربقيمتؾؽماظيتمطوغًمتـطؼمبفومجدتل.م

مسّؾمدلظؿؾبفو ماظؿقغلقي مبوظؾففي ماتؽؾؿ مأن ؾب مأدؿطقعموحووظ ل

ماؼصولمطالعلمهلوم:معـماغؿؿمٌوذامأغومػـوم؟م

ماغيتمتلؿطقعنيماظؿؽؾؿمبوظعربقي؟ممردتمضوئؾيم:مواو

مضؾًم:مغعؿم،ماظؼؾقؾ.

مضوظًم:مدُلخربمواظديموأسقدمبعدمضؾقؾ.م

مرجؾم ماألخريمشريمأغفموبعدمدضوئؼمدخؾمععفو ٕمأصفؿمطالعفو

متؾبرؼدؼـم موٌوذا مأغيت مبؾد مأي معـ م: مظل موضول ماظلـ مؼب طؾري

ماإلظؿقوقمبوظؿـظقؿماألرػوبل؟

م معـف مأصفؿ مٕ مألغل مبؽؾؿي ماغطؼ مأخرىمٕ معرة مخرج ذقؽًو،

مطـريًا...مأغومأبؽلمُطؾمؼقمموطؾم ؾب ماغومؼبمزالعل..مبؽق ؾب وبؼق

دوسي،مأسقشماآلنمؼبمعؽونموععمُأغوسمالماسؾؿمعـفؿمذقؽًومدقىم

مأغفؿمعـماٌقصؾ...
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آخرمذلءماتذطرهؾبمػقمصقتماغػفورمطؾريمػزمطؾمذلءموذعرتؾبم

م.بضقءمدخؾمسقـويموذعرتؾبمبعدػومأغينمأرريؾبمؼبماظلؿوء..

مصؿوةم موجف مسؾك مسقـوي ؾب مصؿق محؿك مػذا مإدؿؿر مطؿ مأسؾؿ وال

مصغريةمجؾؾًمظلماظطعوم.ممم

مجدًامجدوسوتموجوءماحدػؿمععماظر مودقؿًو ؾماٌلـ..مطونمذوبًو

مضوعقسمظؾغيم موؼبمؼده مأغقؼي مؼرتديمثقوبًو ذاتمسضالتمعػؿقظي

ٌُلـمطوغًمغرباتمصقتفكبماألغؽؾقزؼي،م هدثمبشلءمععماظرجؾما

م مػذهمتؾبشعرؾبغل مواىدة، معقدك مبلؼوم متؾبذطرغل مضدميي... بلذقوء

ماظؾغيموػذاماظصقت..

ماغفوماظعربقي...م

معرحؾًومعومامسؽم؟مم-

ماغفؾبم متؾني ماالغؽؾقزؼي، ماظؾغي مطوغً مطالعف ماصفؿ مأن ادؿطعً

معـؼػموعؿعؾؿمؼؾدومأغفمروظىمؼبماىوععي..م

م.اميوناغومم-

مػؾماغيتمػؾبـومألجؾمداسش؟مم-



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

007 

 

موتع مدماظف، ؾب مألجؾمادؿغرب مػؾبـو مأغو مال م: مظف مضوئؾي فؾً...

محؾقيب!

مػؾمػقمجفوديمؼبمتـظقؿمداسش؟مم-

مالم..ماغفمممرض.م-

موتؼقظقـفومعػؿكرة؟مم-

ماظرجؾم مػدئفؾب مٕ! مأسؾؿ مؼضربينموال مان موطود موجفل مؼب صرخ

ماٌلـمورؾىمعـفمانمؼػفؿماألعرمطوعاًلمعينمصعودمظؾلمال.

م؟اؼـمحؾقؾؾبؽمػذا..مؼبمأيمعؼرمارػوبلمؼعؿؾم-

مأيمم- معع مؼعؿؾ موال ماظطؾوبي مألجؾ معقداغل معلؿشػك مؼب اغف

متـظقؿمإرػوبل..ماغفؾبمؼبمربطؾيم..

مظؼدم م"بررؾي". مصقرًا: ماظعفقز مصؼول مبوًطل.. ماٌؽون مإدؿ ؾب ضؾ

مػـوكمعلؿشػكمعقداغلموصقفم مظؾشوبمأن موضول ماٌؽون مادؿ صفؿ

موضولم ماظشوب مصفدئ ماظؾالد. مخورج معـ ماألجوغى معـ اظؽـري

محلـًو..م

ٌُلـمبوظؿقدثمواظشوبمؼؾبرتجؿمظلمطالعف:مبد مأما



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

008 

 

ظؼدمسـرغومسؾقؽكبمعرعقيمؼبماحدىماظشقارعموتؾنيمظـوماغؽمعصوبيم

ؼبمعـطؼيم"اٌــك"ماصقىمصقفمبعدمحودثماالغػفورماظذيمحصؾم

ثالثيماذكوصماعرأةمورػؾموذوب،مادؿشفدماظشوبمظقؾؿفوماعوم

مواظطػؾمصفؿمؼبماٌلؿشػكماألعرؼؽلماظذيمتؿقدث نيمسـف،ماٌرأة

كبمػـو؟ موسؾكمعومؼؾدومانمحؾقؾؽمؼبمتؾؽماٌلؿشػك..مظؽـمٕمأغ

سؿوه،مبعدماخؿػوءمعقدكمأرادماحدماظـؿلووؼنيمانمطبطؾينمم-

مواغومٕم ؾبمذظؽموظؽـمسؿلمأرادماجؾوريمبفذا واغومبدوريمرصض

اطـمارؼدمأنماخذلمعقدكموأنمؼعقدمظرياغلمطؿوماغو..مألغينمإعوم

مظفماعومظؾؿقت.

اظشوبماظقدقؿمذاك،موضقؽماظعفقزماٌلـمضقؽيمعؾؾؾيمابؿلؿم

معوم ماظغرؼى معو ماألعر معو ؾب: مصؼؾ مواإلرؿؽـون.. ماظراحي مبشوسر

مبدأمجديمماٌضقؽم؟ مهلذا معقدك.. ماظشوبم:مإمسلمأؼضًو رد

بوظضقؽمسؾكمطالعؽموبدأمؼؾؿحمظلمأنمزوجيتمالمتؾبقؾينمعـؾم

محؾؽمٌقدك.

مظدخقلمد ٌُلـم:مايؿدمٓماغؽمظلًمػـو مذوبفما اسش،ماومعو

مزـمعـفـمأغفـمدقُؽـمؼبمريذظؽمصؽـ مهلذا معـماظػؿقوتمجوؤوا
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مبُلممسقـقفو.مالمتؼؾؼلمدقفم ماىققؿ اىـي..موتؾنيمهلـمأغفو

ماظبم مغلخذك مأن مغلؿطقع مال مظؽــو مدؼورك ماظب مظؾعقدة غؾبلوسدؾبك

مارجوءم معـ ماظؽـري مسؾك مؼؾبلقطر مداسش مصؿوزال متؾؽ، اٌلؿشػك

مظ مصرصي مدــؿظر ماٌدؼـي، ماظققغلقػ مٌـظؿي معـظؿيمأؿلؾقؿؽ و

مٌطورمأربقؾمعـمجدؼد.خريؼيمتلؿطقعماخراجؽمععفؿم

طونماظشوبمؼؾبرتجؿمظلموأغومبدأمسؾلماألرتقوحمواظطؿؽـقـيمألغفؿم

ؾبم ظـمؼػعؾقامذقؽًومدقؽًومظل..ماخرجقغلمعـمتؾؽماظغرصيموأصؾق

مجدًا،مواٌضقؽمؼبم مععلمظطقػًو موطونمتعوعؾبٌؾفؿ مإبـيمهلؿ مظق طؿو

غفومسؾؿًمبؼصيتمعرمأنمزوجيمعقدكمذاكمطوغًمتغورؾبمعينمألاأل

مموأنمحؾقيبمإمسفؾبمعقدكمأؼضًو..

ممممآهمؼومعقدك..

م

م******

م

م
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م

 ...مسيحـي مـؤمـن                           

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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معلققـلمعـمعــ

مم-سؾقفماظلالم-مبعدمعقالدماٌلقحم7102/آب

ٕمؼؽـماظصقتمخقواًلمطؿومتصقرت،مصقتماظطػؾماظذيمطونمؼبم

مإنم مصؿو محؼقؼل مأغفؾب متؾني مبؾ مُأذؾبغل مؼب معؾبعؾؼًو مبؼل موأغفؾب حؾبُؾؿل

مسؾكمإحدىم ؾبمُشرصيماإلغعوشمحؿكمذوػدتؾبمرػاًلمعؾبلؿؾؼقًو دخؾ

مالمؼؾبؾونمعـممشطقَباألدكبرىمضدم بـقممسؿقؼمطلغفؾبمعقً،مصغريمجدًا

مدـ ماًؿس مبعؾبؿر مأغفؾب مؼدهمػـداعفكب مؼب مأغؾقب مسرب مؼلخذ قات

اظقؾبلرىمطقلًومعـماظدممعؾبعؾؼمسؾكمدرؼرهمواظقدماأُلخرىمعربقريم

مظف،م ماظطؾقىؾب ماظيتمدفؾفو مواظعالجوت مظؾلقائؾ مثوغل بلغؾقب

مبؿؾبفؿيلب مربؽقم معـال!ممطلغفؾب مؼفرؾبب مظؽقال مبوظؼققد موعؾبؽؾؾ عو

وؾسمجبوغؾفمواظكبدتفؾبموضدمغوعًمػلماأُلخرىمسؾكمُطردققبفومعـم

موموتعؾفومورؾبمبومبؾبؽوئفومسؾقف...رػوضفذدةمإ

مضبدؾبثم معو موػذا ماظطػؾ مرأس مُضرب ماظلرؼر مسؾك مرأدؾبفو غوئؿي

مطل مرؾقعل موػذهكبمغفؾب مػؽذا ماأُلم متؽقن مأن ماظطؾقعل معـ مأغفؾب ؾب غظ

متؾؼكماظبمأنمؼؽربمبؾم اظطؾقعيماظؾشرؼيميـونماأُلممسؾكمرػؾفو

م موصوتفو، مدخقظفممعؾبعؾؼًوحؿك موتورؼخ مورضؿفؾب مامسف مخقؿؿف سؾك
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معـم مرػؾ مؼصرؾبخ، ماظذي مإذن ماظطػؾ مػق مطون مؼقم مضؾؾ طون

مايربم معؾبكؾػوت معوزاظً مظؽـ ماٌقصؾ معـ ٌُقرر ما اىوغى

مبدػسم متـػفر مأن مضررتمإحداػو ماألغؼوضمصؼد مهً عقجقدة

اظطػِؾمهلو،مُظغؿمعوطرمعؾبكؿؾهمؼظفرمصفلةمظقؾبؾؼلمبفذاماظطػؾمؼبم

مُأعف.مػذاماظلرؼرمعع

م

مادؿماٌرؼض:مربؿقد...

مسؾبؿرماٌرؼض:مػبليمدـقات...

م...مم7771رضؿماٌرؼض:م

متورؼخمدخقلماٌرؼض:م؟؟؟؟

م

م******م

م
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مبلوقم موأٌف معؾبعوغوتف مهؿؾبؾ مؼلؿطقع مؼُؽـ مٕ مبطاًل مؼُؽـ ٕ

واحدة،مإصوبيمؼبمبطـفمتؾبؿزقمأععوئفمعـمذدةمأٌفو،موصققمُطؾم

مػذامدعقعمُأعف...

طاًلمؼؿقؿؾمػذهكبماألذقوءمُطُؾفومدؾبصعيمواحدةموبعؾبؿرمال...مٕمؼُؽـمب

مصغريمطفذا...م

مؼؿلٕ...م مأغفؾب مشري مإصوبي مععـك معو مؼعؾؿ مال مأغفؾب مظدرجي صغري

متؾؽلم مٌوذا مؼعؾؿ مال مأغفؾب مظدرجي مؼرىمصغري مأغفؾب مشري مسؾقف ُأعفؾب

مدعقسفوموحؾبزغفومصقؿلٕمأطـر...

مصغريمظدرجيمأغفؾبمالمؼعؾؿمعومععـكمطؾؿيمإٔمغػلكبفو...م

ٌُصوبنيمُطُؾفؿ،مصطقؾيم تؾؼكمعـماألٕمعومؼؽػلمطلغفؾبماعؿصمآالمما

مأن مٕمأذعر مشريه،ممعؽقثفكب معؾبصوبًو مأو ٔوغقيمسشرمػؾبـوكمعرؼضًو

مغؿلعؾم مأُلخرى مسؿؾقي معـ مؼؾقف، ماظذي معـ مأدقء مؼقم ؼقعًو...

قوتمشريمتؾؽماظلرؼعيماظيتمنوحمإحداػو،مأطـرمعـمتلعيمسؿؾ

قرؼيمواظطؾقىمسؾكمدرؼرهمعؾبؾوذرًة.مظقمُضؿـومبفومأغومواٌؿرضيماظؽ

مواحدًامصؼطمممومسوغوهؾبمربؿقد...مصؼطمؼقمم سوغكماإلرػوبققنمؼقعًو

واحد...مظؽونمؼقمؾبمجققؿفؿمأعوممأسقؾبـفؿمؼبماظدؾبغقو،مطونمربؿقدم
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ماظقاحدمعؽوتماٌراتموسؾكمأذؽول عؾبؿعددةممؼرىماٌقتمؼبماظققم

مأؼضًو.

مسؾكمذؽؾمإٔ...

مسؾكمذؽؾمدععيمواظكبدتف...

معـم معصؾوحفو مظقؾبشعؾ مزرػو مضغط مؼلؿطقع مال مُظعؾي مذؽؾ سؾك

مإغفوطف...ذدةمأٌفكبمو

ٌُقطؿي... مسؾكمذؽؾمأطؾيمالمؼلؿطقعمبؾعفومبلؾىمحـفرتفكبما

مظفؾبمحقـفومأنممذقؾسأومظنبمأوممصشورسؾكمذؽؾم ظؼدمطونمحؾبُؾؿًو

مظؽـفؾبمٕمؼلؿطع...ماظؾطورسعـمرضوئؼممؼلُطؾمرؾبضوضيمواحدة

م مسؿقطون مسؿق، مظل: ماظعراضقي مبوظؾففي معـممؼؼقُظفو مضؾقاًل ُأرؼدؾب

م ماظؾنبمأو مأو مصوجلغلمبطؾىماٌشروبمم.اظشقؾساظذرة ذاتمؼقم

مطوعاًلم مجلدي مبـوء موػدم مضؾيب مضطع معو مظؽـ م"دػـ" اظغوزي

ُأرؼدؾبمضدعلمأؼـمػل؟!مإٔمتػرغمعـممقسـدعومرؾىمعينمضوئاًل:مسؿ

معؿكم مظل؟! مؼؾبصؾققغفو مزاظقا مأعو مبعد؟ ماألرؾوء مأؼدي بني

م؟دقـؿفقن
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ماظقاحمودؾبدر

ؼؼرأمعـمطؿوبمآلخرمالمميؾؾبموالمؼشؼك،ماتصؾمبلممعلعقدعوزالم

مإالموتذطرتؾبممخوظد مإنمدخؾؿؾبفو طبربؾبغلمأنماذػىمظغؾبرصؿفؿمصؿو

طوغًمُشرصيمزبؿؾػيممؼبمدارماظـدوة!معلعقدطؾؿؿفمسـدعومضولمإنم

ظقحوتؾبفوموررؼؼيمصرشماألدرىموترتقؾفومم،جدًامسـمبوضلماظغؾبرف

طؿومؼبمخقؿمطونمعؾبكؿؾػممتوعًو،مطوغًماٌصوحػمؼبمُطؾمعؽونم

م معؽون( مُطؾ ٌُؼدسمؼب م)اظؽؿوبما ٌُؾعـرةماٌرضك وبعضماظُؽؿؾبىما

ؾبممخوظدوشريؾبػومصققماٌـضدةماظيتمتؼعمُضرؾببمدرؼرم مأسؿؼدمأغفؾبُطـ

،مذلءمعومغؽفيمعومزبؿؾػيمعلعقدؼؽرهماظُؽؿؾبىموأغفؾبمالمؼؼرأمطؿوم

مػؾبـو.

ماجؾس،ماجؾس...ماػاًلمودفاًلمبؽمؼبمسوٌـو.-

مآهمذؽرًا،مظؽـمعومػذاماظذيمأراهمعوذامتػعؾقنمػؾبـو؟-

مأالمتعؾؿمعوذامؼػعؾقنمػؾبؿ؟مأالمترى؟-

م ممأممترطًمُطؾمذلءمومسعًمطال-وأردفمضوئاًل:ممخوظدضوهلو

م؟علعقداٌعؿقهم
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معوذا...مسـمعوذامتؿقدث؟!-

مدخقظـوم- مبدأ مصؼررغو متؾشريؼي مػؾبـو ماٌـظؿي مأن ممبو دُلخربؾبك...

مأواًلم ؾب مصـق مررؼؼؿـو، مسؾك متؾشريؼنيمظؽـ مأؼضًو مغؽقن مأن هلو

غؿػؼمونؿؿعمدائؿومسؾكمعومدقفمغػعؾفؾبمظؽـمػؾبؿمسؾكمسؽلـومالم

مؼؿؽؾؿقنم مال مأغفؾبؿ مغظـ مصبعؾقغـو مصؼط مػؿ مذلء مصعؾ ؼؾبقووظقن

مأغ مؼظـقن مودؼــو مإهلـو مسـ مصبعؾقغومذقؽًو مأن مؼلؿطقعقن فؿ

مأبطولمرغبيمعـاًل.غؾبصدقمأغفؿم"دقبرمخري"مأوم

مٕمأصفؿمبعد...معوذامتؼصدمبؽالعؽ؟-

مم- مأواًل،مسزؼزي، مسربل مدؼـ مرجؾ مظؾؿرضك مبعـقا مضد ػمالء

ماظعؿؾم مؼب مواإلخالص ماظؿدؼؾبـ مأغُػلفؿ مسؾك مؼؾبظفرون مضد وثوغقًو

ٌُشرقمعـموحؾبىماٌرضك،مثوظـًومؼؾبقووظقنمأحقوغًومإزفورم اىوغىما

مُطؾمعومظدؼفؿ.

مؼؽقنمػؾبـوكمذلءمؼبمطالعؽمضدمتـقيماظقصقلم- حلـًو...مرؾبمبو

أيمذلءمدلءممأجدظف،موظؽـمعومؼػعؾقغفؾبمػقمحؼًومطؿومُضؾً،مٕم

ؾبمأطـرمعـمعرةماٌؿرضيماظؽقرؼيمتؾؽلم عـفؿ،موأغومأرىموضدمرأؼ

سؾكماظطػؾمربؿقدموٕمؼؽـمػـوكمأحدمؼبماظغرصيمشريػو!مصؿوم
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اظغرؼىمإنمطوغقامصعاًلمؼؾبقؾقنماٌرضكمأومأنمؼؽقغقامصعاًلم"دقبرم

مخري"م؟!!

م مردؾب ممآدمطون مؼؾبشؾف ماآلخر مػق مطون مهلفيممخوظدشرؼؾًو، وظؽـ

مضؾقاًل،م مطوغًمعؾبكؿؾػي مخوصيمطالعف جوظسمسؾكمأرؼؽيمصغرية

م مشوظؾًو، مطؾؿيمبف مضرأتؾب مظلػقـي مصقرة مسؾكمشالصفكب مطؿوبًو ضبؿؾؾب

مبـػلفمردًامسؾكمطالعل:أظقاحموبدأمؼؼرأمعـفؾبم

إغفؿمؼؿلؾؾقنمبؾطء،مالمؼذطرونمطؾؿيمدقؽيمواحدةمضدمآمأوم-

مظؽـفؿم مضقعـو، ماألخرىماظيتمؼعؾدوغفو موالمحؿكماألوثون غقح،

مصبعؾقغؽم ماىدؼدة، مبلوثوغفؿ متؿعؾؼ مبوظؿدرؼٍ، صبعؾقغؽ

هؾفو،موهؾفومأطـر،موبوظؿدرؼٍ،مدقفعؾقغفومربقرمحقوتؽ،م

مؼدو مطؿو محقهلو مظـمدؿدور موبوظؿدرؼٍ مسؾقبودؾبػو، ماالوثون محقل ر

م مإلهلؽ مسؾودتؽ مألوثوغفؿ–تعقد مضقعـو مسؾودة بويرارةم-وال

ماالوثونم متؾؽ ماظب مدقؿقجف ماظؿعؾؼ مروضي معـ مذلء غػلفو...

م.اىدؼدة،ماظيتمتؿقركمخبؾٌمودونمأنمتؼقلمإغفومأوثون..

مأغبدمخرييماظعؿري"مرواؼيم/مد.م–"أظقاحمودؾبدؾبرم

م
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ؾبمعؼصدػؾبؿموبدأتؾبموأطؿؾـومحدؼــوم حؿكمرؾقعمصفٍرمجدؼد،مصفؿ

أذعؾبرمأغينمعؾبراضىمعـمضكبؾؾماظطرصنيمععًو،مررفماًريموررفم

ظؽـمعـمػقمغقحمؼبمضصؿـوموػؾبـومماظشرماظذيمؼرتديمضـوعماًري!

ٌُلؿشػك؟!م مؼبما

ماظقثـم مأو ماىدؼد ماظدؼـ مأغفو ماظلؾع مسـ مؼؿؽؾؿ ماظراوي طون

ٌُ موا ماظلؾع مدخقل مررؼؼي موأن مسوٌـواىدؼد، متؾبشؾفمـؿفوتماظب

م.مؼبماظرواؼيمصعاًل!مبؾمػلمبعقـفومًطوغاظيتم

ماظؿ مػمالء محؼًو،مريؾشررؼؼي موعؾبؿقازغي معؾبـلؼي مخؾبطي مطوغً ؼـ

بوظؿػصقؾ،مادؿدراجمحؼقؼلمظدؼـفؿموعـمدونممخوظدذرحفومظلم

مإهلـو، مسـ ماظؿؽؾؿ مدىمأو مأو معؾبـوضشي ؾبمأي معوثققممضغط سؾك

مظـعقدماظبماظـؿلومبعدمأنماغؿفقـومعـماظؾقٌ،مصالمحوجيم طـريًا

ظـومبوظؾؼوءمأطـر،مصؽونمؼؼقلمإغفماظشفرماألخريمودقؾبغودرماىؿقعم

مالم مإذن ماٌـطؼي، مؼب مإرػوبقني مؼؾؼك موٕ ماظؿقرؼر ماغؿفك صؼد

جرحكمالمعؾبصوبنيمودـعقدمععفؾبؿ،موطلغلمتذطرتؾبمربؿقدمسـدعوم

ماٌقصؾ مهررت مػؾبـوكممضول مؼؽقن مطقػمظـ مأصوبوت، مال إذن

مجرحكمطوظطػؾمربؿقدمصؾؼوؼومعؾبكؾػوتمايربمبوضقي.
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مُطؾمؼقم،مؼوم ماظؽقرؼيمتؾبصؾلمظفمطؿو ؾب مرأؼ معؾبفددًا مظغؾبرصؿفكب سؾبدتؾب

كب،مؼومؼلقع،موتدسلم كبمؼومأب ؾبممعـمإهلفومأنمؼؾبشػك،أب خرج

بصؿًمُأصؽرمبُؽؾمذلء،مظؼدمتغريتمحقوتلمُطؾقًو،مٕمأسؾبدمذاكم

ٌُ مطونما ماظذي ماُيُؾؿ مأرى مأسد موٕ ماإلدالعقي مظؾُؽؿؾبى ؿقؿس

بفدوءمعـفومودخؾًمماميونؼزورؾبغلمطؾمعرةمؼبمعـوعل،مخرجًم

معؾقؽيم مطوغً معدؼـي ممسوء ماظب مأغظرؾب مواظققم مهلو، مصفلة روز

ٌُؾعـرةموايربماظطوحـيمبوٌعوركم وطلنمبؼوؼوماىـٌمواألدؾقيما

م ماظيت مُطصور مؼب معوزاظً ماألرػول مبفو معؽون،ؼؾعى وطلغلممؾ

موعـمحقظلمجؾبـٌمؼبمُطؾم مضطراتماظدعوء معـفؾب متـزلؾب مدقػًو أغبؾؾب

ؾبم مطؿومظقمُطـ عؽونموجفلمعؾبؾطخمػقماآلخرموجلديمثؼقؾمجدًا

معـ معؾبـفؽًومعؾبـؿفقًو مودلدؼطمضرؼؾًو معـمحقظلمحربلمأغو ماظـوسؾب ،

ٌُصوبنيموؼدصـقنماظؼؿؾكموؼلخذونمأدؾقؿفؾبؿ،ماغؿفًم ضبؿؾقنما

طوغًمػؾبـوكمحربمٕمأرػوموضدمأوذؽًمسؾكممحربماٌدؼـيمظؽـ

مسؾكماألرض،مظؼدم مصقرموضقسلمخوعدًا سدويمؼبممشؾؾيناالغؿفوء

م معـ ماآلن: مبوظل مؼب مطبطر معو موُطؾ محربل، مػق معـ ػقمغقح

ممسدوي؟!

م******م
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مأنمطؾم مظق مطؿو مايدؼـي ماظؿؽـؾقجقو مظقسمسصر وطلغلمؼبمسصر

مأو ماًورجل ماظعوٕ معـ ممنؾؽف معو مصفلة، ماخؿػك سصرممذلء

مإالم مادؿكداعفو مػقماهلقاتػمصؼطمواظيتمالمضبؼمظـو اظؿؽـؾقجقو

مػذهم مظكبؿ مبعد مأصفؿ مٕ مالزظً مأعؾ... مطؾؿي مسـد مأو مُشرصـو، ؼب

اظؽؾؿيمبوظذات!م"أعؾ"ميظيمرؤؼيتمهلوماغؿوبينمذعقرمعؾبكؿؾػم

مظدؼفم مدقؽقن معرؼضمؼراػو مصلي مظؾؿرضك مأغفو محقـفو وصؽرتؾب

اظؼؾقؾ،مظؽـمتؾنيمالحؼًومظلممأعؾمبوظشػوءمعـاًلمأومذلءمعـمػذا

مسـفؿم مأواًل مبعقد مصؿقضعفو مرؤؼؿفو مؼلؿطقعقن مال ماٌرضك أن

مالم وضرؼىمسـمُشرصـومسبـ،مواألعرماآلخرمػقمأنماٌرضكمأدودًو

طبرجقنمعـمُشرصفؿ،مإذنماظؽؾؿيمظـومسبـ!مظؽـمعوماٌؼصقدمبفوم

مبوظضؾطمإنمٕمؼؽـمطؿومصلرتؾبفومحنيمرؤؼيتمهلومألولمعرة؟!

ؾبم مأغظرمػؾبـوموػؾبـوكمطؿومأصؾق موؼلورًا اظؿػًمحقلمغػللمميقـًو

ؾبمأترضىمخربمعومأومضدوممذكصمعومظقؾبكربغلمبلعرمعومالم ظقمُطـ

ماآلنمأنمُطؾمذلءمتغريمبعدمدخقظلم مأسؾؿفؾب مػقمظؽـمعو معو أسؾؿ

ٌُلؿشػكمواىؿقع،موطلغـومػؾبـوممخوظدظغؾبرصيم وحدؼـلمععفؿمسـما

دقىماٌوءمطؿومظقمطوغًمؼبمضرؼيمصغريةمخورجقيمالمؼؾبققطمبفوم

ؾبمأغؿظرمدػقـيم جزؼرةمعففقرةمالمرققرمسؾقفومحؿك،مطؿومظقمطـ
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مسقين!م مبُلم مُضرؼش مأرى مبدأتؾب مععـو! مأرطى مظل مظؿؼقل تلتل

ماٌقزػني،م ٌُلؿشػك، ما مسـ مُطؾقًو مغظرتل ماخؿؾػً بوظطؾع...

مو مجفؾ موأبق مُأعقي مأرى مبدأتؾب محؿك مواٌرضك طوغًماٌؿرضني

دارماالرضؿمبـمابلممخوظدرؼشموطلنمُشرصيماظؽـقليممبـوبيمعؼرمُض

ذامظقسمػؾبـوكمذلءمؼبمداخؾلمؼؼقلمظل:مػمظقمطونماالرضؿ!مطؿو

وعرةمُأخرىمأخريةمرؾبمبو،مميـعؾبينممعؽوغؽمُأخرجمبلضربمُصرصي!

مماظضغطمأطـرمسؾكمعوثققمبوظعقدةمػقمرػؾ!مربؿقد...

م

م

م******

مم

م

م

م

م



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

032 

 

م

مم...روزق بلة في غرفة                            

م

م

م

 

م

م

م

م

م

م

م
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مُضؾؾيمؼبمشرصيمروزم

ماظشفرماألخريمضدمازدادتمسـمحدػو،مأوم طوغًمعؾبـوضشوتمػذا

مجؾلوتم مطوغًمػؾبـوك مػـو! مضوغقغًو مؼضع معـ مأدودًو، محد أي

مبنيماٌؿرضنيماظعربمواألجوغىمعـم مبعضماظشلء غؼوشمحودة

ماٌ مسـ مواعرؼؽو، مأوروبو مظعؾيمدول مأن مظق مطؿو مواظدؼوغوت لقح

ماأل مضدموغق مغقحفؾبؿ مأن مظق موطؿو ماغؿفًمصالحقؿفو مضد ماٌوصقو أو

ماظؼ ماظلؾبرسي مبودؿكدام موبدأ مسـده ماظؽقؾ مأطربمرػح مألخذ صقى

مرطؾف ماظب مممؽـ مإدقوقسدد ماظدطؿقر ماٌرضك،مم، مبنضـوع عؾبلؿؿر

وصؿوةمُأخرىمٕمم"أرعقوػلم"مممرضيمجدؼدةمتظفرمسؾكماظلوحي

مو ماظعرب معـ مممرض معع ماظدؼـ مسـ متؿؽؾؿ مبعد، تؾبقوولمأرػو

ماإلجوبيمسؾكمدمالمررحف:

مغػسم- مؼب ماظلؿوء مؼب موؼؽقن ماألرض مؼب ماظقلقع مؼؽقن طقػ

ماظقضً؟م

موعـمضولمػذا؟-

مصققم- معو مآهلي موجقد مسؾك متدل مطـرية مآؼوت مػؾبـوك حلـًو...

مؼؼقلم مصؿـاًل معلؿػز" مبشؽؾ ماظلؿوء ماظب م"وأذور ماظلؿوء ػؾبـوكمؼب
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وربُؽؿ"مذاػىمظربلم"اظقلقعمأغفؾبمذاػىماظبماآلبموؼؼقُظفومجبؿؾيم

مػؾبـوكمآهليمؼبماظلؿوءمشريماظقلقع!مإذن

ماٌقضقعم مؼب متدور مبدأت مبؾ مظمؼوت، مهؾقؾف مسؾك متؾبفؾفؾب ٕ

م ماظدطؿقر مؼػعؾ مطؿو مآخر مصقوشيمإدقوقبشؽؾ متؾبعقد مبدأت ،

مدماظفم معـ مأطرب مػق مٌو ماغؿؾوػف مظػً مظؿلؿطقع ماٌقضقع ضوظى

ذؽ،موحدثمؾفؾبمبعدػومسؾكمدمالمآخرمدقفمؼطرحفؾبمبالمقوتؾبف

ماٌؿرضم ؾب ممسع محؿك ماألصدضوء معع ماغو ؾب ماغشغؾ مإن مصؿو صعاًل

آهلي؟!مصلجوبؿفؾبمبؽؾمبلوريممياظعربلمؼؼقلمهلومإذنمػؾبـوكمثالث

ٌُرتجؿسـمررؼؼم– ،مُطؾمعومؼبماألعرمطؿومظقمطوغًماظشؿسمال-ا

ػلمنؿمتشعؾبماظـقرموتؾبعطلمايرارةماظالزعيمظؾعقش،مصوظربمػقم

ماظُؼاآلبمواال مواظروح ماظقضًمغػلفبـ موأردصًمدسمؼب ضوئؾي:م،

م ماأُلخرى مبوآلهلي متمعـ موال مبوٓ متمعـ مظكبؿ ماوم–واغً معـاًل ثقر

مالمؼؾبرون،مصـلؿطقعمم؟-أودؼـ مأؼضًو رؾبشؿمانمإهلُؽؿمالمؼؾبرىموػؾبؿ

آهليمتؿقؽؿمبوظؽقنموبوألضدارموبوإلغلونممإنمػؾبـوكبفذامأنمغؼقلم

ٌُؼوبؾمػ قماظعؾودةمواظلفقدموتؾبلكرمظفؾبماظؽقنممبومصقفمًدعؿف،موا

مالم مأؼضًو مإهلُؽؿ مأن متؾبرىمرؾبشؿ ماظيتمال ماآلهلي مترصضقن مظكبؿ هلو،
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متؼقل مظؽقال متؾبرى ماظيتمال ماآلهلي مسـ موحدؼـل ماغفوممؼؾبرى؟ ظل

ماصـوممالمتضرؾبموالمتـػع!

ظقػؾيمأرادماىؾقسمعرةمضوممعـمعؽوغفمشوضؾًوموحوئرًامم،ؾفوٕمؼؾبف

مج مواضقًو مطون مواضقًو، ماظرتددؾب مطون مظقسمُأخرى مأغفؾب مسؾقف دًا

بدرجيمذطوئفوموثؼوصؿفومبوألدؼون،مرؾبمبومالمتؽقنمػلمبؼقةمذطوءم

عـاًلموظؽـماظشوبمػؾبـومٕمؼلؿطعمأنمؼغؾؾفو،مشودرممخوظدصرؼؼم

مخودرًا...م

ادؿؿرمػذامايولمععماٌؿرضيماىدؼدةمواٌؿرضنيماظعربمطـريًام

مٕمتؽـم مذقؽًو متركماٌلؿشػك،مٕمتؽـمتللُظفؿ مأؼوم مآلخر رؾبمبو

ػلمعـمؼؾدأمبػؿحمعقضقعمعو،مطوغًموؾسمصؼط،مطونمايدؼٌم

اظدؼينمؼؾبػؿحمبقجقدػوموتؽقنمػلمثوغلمأومثوظٌمذكصمؼؿؽؾؿم

ء،مُطؾمجؾبؿؾيمأومإجوبيمتؾبفقىمسؾكمُطؾمذلسـدعومؼؾدأماظـؼوش،م

مطوغًمتلؾُؼفومبؽؾؿيم"ؼبماميوغل"موؼبماسؿؼوداتلماظيتم تؾدأمبفو

،مذػؾـوماغوموروزمبطؾىمعـماٌدؼرماظبمأربقؾمتؾبؽؿؾأؤعـمبفو...مو

ماظيت مثالثيمأؼوممصؼطموغعقد،موػذامىفقدغو مبذظـوػومإجوزةمٌدة

م مبف، مواإلخالص ماظعؿؾ مطؾريةمؼب متطقرات مدرؼعي أحداث

مٌُلؿشػكمؼبمتؾؽماظـالثمأؼوم،مبؾموؼبمأربقؾمأؼضًو!حصؾًمؼبما



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

036 

 

مأربقؾم مذقارع مؼب مواظؿفقل ٌُؿعي موا ماظراحي معـ مأؼوم... ثالثي

م مطـودقضكبفو، مأذقوء موروز ماغو موُطردؼيمرياذرتؼـو موثقوبمسربقي ة

مطوغًم ماظعراضقي ماظـؼوصقي مظؾرعقز ٌُفلؿوتماظصغرية ما وبعضمعـ

مروز!..مماميـــأؼوممعبقؾيمضضقـوػومععًومأغومو

مععًوم مأربقؾ مضؾعي مدـزور مُطـو مروز، معـ مبداًل مععل مطوغً ظقؿفو

مغوصقرةم مُضرب ٌُؿفؿعي ما مظؾطققر ماظصغرية ماظؼؿح محؾوت وغرعل

ظؾبؾؼقفومذطرىمخوظدةمُيؾـو،ماظؼؾعي،مُطـومدـؾؿؼطماظصقرماظؽـريةم

وغشربمعـماظؼفقةماظيتمتؾبؾوعمسؾكماظطرؼؼ،موألطؾـومعـماظُؽشؽم

ماظؼ معـف،ماٌؽواظصغريمؼبمزاوؼي مواظذيمطونماىؿقعمؼلُطؾؾب نمؾعي

مالمتق مواجؿؿوسلمظدرجي صػموطلنماىؿقعمؼعرفؾبمذعيبمجدًا

مطوغًم مرؾبمبو ٌُلؿشػك، ما مؼب مطؿو مدقاغو، مشرؼى مال بعض،

ادرتاحيماٌقزػنيمواجوزاتفؿمػؾبـوموضدمُأصقؾقامبعدوىمعـماظـوسم

مطوغًماظػورقمظُؽؾمذلء،مبؾممػؾبـو، معـماإلجوزة ماألخرية اظؾقؾي

ُوىؾبمعومضؾؾفومعـمُطؾمعومصعؾً...معـمُطؾماغفومقمطوغًمطؿومظ

أالمأغفؾبمطونمضدمبدأمماميونرؾبشؿمعومأعؾؽفؾبمؼبمضؾيبماووهممحقوتل!

م معؽوغفؾبؼؿالذك مروز ماخذت محؿك مصشقؽًو مػذهمذقؽًو مواظؾقؾي ،

ماظؾوبم ؾب مُشرصيتمصؿق مؼب مألغوم ؾب مدخؾ معؾبغوؼرة، طوغًمعؾبكؿؾػي



 ظل الله على االرض                                             لقواى علً
..................................................................................................................... 

037 

 

ؾبمظدضوئؼمطلغفوممبفدوءمظـصػفمثؿمغظرتؾبماظبمبوب ُشرصيمروز،موضػ

معـم مبوبمُشرصيتمعـمجدؼد ؾب مدـنيمعـماظؿػؽريمأشؾؼ مأو ذفقر

ؾبم مبوبمُشرصؿفو،ممسع ؾب مررض معـفو موبداًل دونمأنمأدخؾبؾماظقفو

معـماظداخؾمؼؾبشريؾبمظلؼقطمذلءمعومأومأنماظذيمؼبماظداخؾم صقتًو

ؼلؿعفؾمظػؿحماظؾوبمأومعؾبؿؾفػمهلذا،مطؿومظقمأغفومطوغًمتعؾؿم

مبػؽرةممأغل مبوظذات،مصؽرتؾب ماظؾقؾي ماظؾوبموؼبمػذه دقفمأررقؾب

م مأغفو مرؾبمبو مظؽلمغؾؼكمػلمدكقػي ٌُدؼر معـما عـمرؾؾًماإلجوزة

مسؾك مألؼوم ماظبماظـؿلو،ممععًو صؿقًمضوئؾي:ماألضؾمضؾؾمأنمغعقد

ؾبمبوغؿظوركمسزؼزي. مُطـ

ماظغؾبرصيم مأتلعؾمغػللمداخؾمعرآة ؾب ٕمأغطؼمحبرفمواحدمدخؾ

متؾبقركم مُأغـقؼي موحرطوت مبطقؽي مخبطقات مسبقي تؼدعً

مهؾلين مأن مبفو مهوول مذعرػو معبوهلو،ممخبصالت بلقِر

مواحؿضـؿينوضػًمخؾػلم واضعيمخدػوموعبقعمخؾبصالتمممتوعًو

متؾؽ مبظفريماظشعر مظـوم:مظصقؼي مشػر مرجؾبؾ،مضد مأسشُؼؽمؼو أغو

مروػرةمماظقلقع مصروحؾبـو مغشوء معو مُطؾ مبف... ماظؼقوم مغؾبرؼدؾب معو ُطؾ

واظروحماظيتمؼـؼذؾبػوماظربمظـمتؿغريمودؿؾؼكمخوضعيمظف،معمعـيم

ٌُـؿظرةمواظيتمدقفمغؽقنمصقفومععًومػؾبـوكمععفؾبم بويقوةماألبدؼيما
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موبلرػوظـو. مبـو مأشؿضمؼػرح مصؼط محؾقيبمصعؾفو، مؼو مغلؿطقع ..

ضدمشػرمظـومظُؽؾممركمظـومظقؾؿـو،اظقلقعمظقؾبؾومذبلءسقـوكموتلعؾم

ٌُلؿشػك،موإلدخولماظـقرم ٌُلوسدةماظـوسمؼبما إخالصـومؼبمسؿؾـوم

م ٌُعؿؿي، ما محقوتفؿ مدقفماظب مأغـو مربدود ماظغري مظعؾؿف مظـو شػر

موغعؿؾم ماٌغػرة مدقى معـفؾب مغطؾى مال موأغـو مبف ماميوغـو مؼب غلؿؿر

مؾمأجلودماظذؼـمالمؼعؾؿقنمبقجقده.ألجؾفكبمؼبمبٌمروحفمداخ

مهلوم ؾب ماره مأغل ماغُؽرؾب مال محؼًو مدوحرة مإغفو مبؽؾكبؿوتفو، ؾب شرض

ماصعؾفؾبموظكب ؿومضوظؿفؾب،مظؽـماالعرمعؾبكؿؾػمسـدمإهللموظـمؼلؿحممبو

وطالعفكبمسـممخوظدؼبمُشرصيممآدمػؾبـو،موؼبمتؾؽماظؾقظوتمتذطرتؾبم

مظؽـم مصؼطمألدخؾبؾمدؼـفو؟ مطوغًمتػعؾمػذا مظق االدؿدراج،معوذا

ؾؾبينمعـذؾبماألؼوممقإغفومصؿوةمرائعيموتؾبمال،مروزمظقلًمعـؾماظؾؼقي،

األوظبمظؾفوععيموضدماسرتصًمبفذامضؾؾمذبقؽـوماظبماظعراق،موضؾؾم

مصوحىم مأن مبؾ ٌُلؿشػك، ما مؼب ماظذؼـ مػمالء مُطؾ اظؿعرفمسؾك

صؽرةماظعؿؾمؼبماظعراقمطونمعوثققمبوألصؾ،مإذن...مطوغًمتؿؽؾؿم

م مظكبؿ مغػلل معع مواظصراع ماظؿػؽري مؼب مشورضًو ؾب مُطـ مؼبمسـدعو أغو

مدخقهلو،معـمرؾىمأومأعرمبذظؽ؟مالمأحد،م ُشرصؿفو!مظكبؿمضررتؾب

مُأحو معو مُطؾ مإرادتل... مطؾؿوتفومإغفو مػق ماآلن مسؾقف ماظرتطقز ول
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موحصرتؾبم مداخؾل مؼب ماظيت مواظضقضوء ماظـزاع مُطؾ ؾب أخرج

مإظقفو،م ؾب مجعؾؿينمأظؿػ مأن مبعد مظعقـوػو تػؽرييموترطقزيمصؼط

م مطوغً مأصؾقً مضد مؼداي مبؽؾؿو مؼداػومتؾبؿلكبُؽ مبلشالِل عؾبؽؾؾي

ماظقلقعماظـوسؿؿنيم مروح ماضؾؾ مظلمػقو مؼؼقلؾب مسقـوػو موبرؼؼ تـظرؾب

دسفوموؿوزماظشرمواظظالمماظذيمؼبمداخؾؽموتؼضلمسؾقفؿومظؽلم

أترؾبطفومظؽلمروحمروػرةمغؼقيمخوظقيمعـماظذغقب،مهصؾمسؾكم

م مؼبمداخؾؽ، ماًوعدة ماظـؼقي ماظروح مسؾك مأيمطؾؿيمتعـر عؾبؿؾفػي

ضغطًمسؾكمؼدايمبقداػوملمؼبمػذهكبماظؾقظوت،متؾبـطؼمعـمظلوغ

معؾبشريةم مأنمادؿقؼظمعـماظقػؿماظذيمأغًبشؽؾمبطلء صقفممبفذا

متؾبصورعمطؾؿوتم مآدموأنمأترؾبكماظؿػؽريماحملدود،مطوغًمطؾؿوتؾبفو

معـفو،مأغفؾبمهديمدقىمحؾؾم وطؾؿوتماظرواؼيماظيتمطونمؼؼرأ

م مظؽـفؾب مبعقد، ماظطرفماآلخر معـ موآخر مػؾبـو معـ مصبرهؾب بؼقةمأحدفب

طوغًماظقرضيماألخريةماظراحبيمهلومػلماظؾؾبؽوءموعوزالمصوعدًا...م

ماظيتم ماظشؿقع مضقء مصقفو مداخاًل معؾبؿألظؽي ماظدععي مأرى ؾب ُطـ

حضرتفومعـمأجؾل،ماظغؾبرصيمتشعمبـقرمالمأسؾؿمعـمأؼـمجوءمظؽـفؾبم

معغورةم معـ مدععي مأول مدؼطً ماظشؿقع، متؾؽ مظقسمعـ بوظؿلطقد

م مسؾك معـ معؾبـقدرة متـزلؾب مؼبمسقـوػو متقضػًمظقػؾي ماالؼلر خدػو
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ماألرضم مسؾك مودؼطً مادؿلؾؿً محؿك مصؽفو مأرراف غفوؼي

معب مواالغؿقورصؼررنؽبقب ماألعر مصعؾ ماظدعقع ممقع برصقؼوتفو،مأدقة

محزؼـي مدوخـي محؼقؼقي مدعقع مبشؽؾمم...طوغً مؼداي أصؾؿً

مدعقسفوم معودقي مواظؿػؿً مأخريًا ماألشاللؾب مُصؿقً محؿك بطلء

وطلغفومادؿلؾؿًموظـمتلؿؿرمبويدؼٌمإلضـوسل،مبقدػوماظقؾبؿـكم

مذعرتمبفذا...م مظؼد مظؾؿزؼد مأحؿوج مال مسؾكبؿًمأغل مضد مأغفو أال

موطوغًم مبلقرػو ؾب ماضؿـع مأغين مععرصي معو مبطرؼؼي ادؿطوسً

تـؿظرمعينمحرطيمأخريةمظقـؿفلمُطؾمذلءمؼبمتؾؽماظؾقظيموؼؾدأم

مػقؽؿفو ماظقؾبلرىموضد مأنمُأعلؽمبقدػو معـمجدؼد،مطوغًمتـؿظر

ماظؾقظي،م مؼبمػذه مصعؾلماظيتمالبؾبدمعـفو مظردة ظلموػقؽيمجلدػو

م مُأدؼرؾبػو مدقف مأغل متعؾؿ مطوغً مؼدػو مظعقـوػومعـ موأغظرؾب ظطرؼب

مؾقًومأخريًامبعدمأنمطوغًماهُلدنوأعلحؾبمدععؿفوماألخريةمظؾبعؾـمصؾب

ماظذيمميلحؾبم مإصؾعل مأن موطوغًمتعؾؿ متـػعمبشلء، مال ٌُؿؽررة ا

موششوءـب مُشؾورًا مدقؿلحؾب مؼمدععفو مررؼؼمٕ مسـ مظرتى مؼؾبرى ؽـ

مسـماظذيمررقماظؾوب،م معؾبكؿؾػًو بصرػوماىدؼدمرجؾباًلمآخرممتوعًو

مصؼط،م ميظي مطوغً مرؾبمبو مأخريًا، ممبؾبعؿؼداتفو مؼمعـ مبوت وأغفؾب

م موتطقرت محدثً... مظؽـفو مظعقـوػوماظـظرات ماظـظر معـ ظؿصؾح
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متؾب مُضؾؾي ماظب ماظلوحرة مطوغًمتلُؽؾبفو مضدميي محقوة مبفو ماميونكؿؿ

طوغًممقضماظذيمزفرمؼبمحؾبُؾؿفكبمذاتمظقؾي.واظعفقزمواظرجؾبؾماألب

مععم ماميونأرقلمُضؾؾيمبؾمطوغًماظقحقدةمؼبمحقوتل،مٕمأصعؾفو

ماىدة مورؼـي مألغفو ممضط، محؿك، مُأحوول مٕ ُأشؾكبؼًماٌمعـي

م مٕ ممتوعًو مبصريتل ماظؾقؾي معضًمتؾؽ مبشلء مُأصؽر بوغؿصورمأسؾبد

ؾؽماظرواؼيم"أظقاحمودؾبدؾبر"مواظراويمظؿمآدمدقرمروزمسؾكمطؾؿوتم

مأنم مظؾوبماظغؾبرصي ماظصؾوحموصقتمرورق محؿكمطون خؾبؿؿًمظقؾي

غلؿعدمظؾلػرماظبماٌلؿشػكمعـمجدؼد،مطوغًمظقؾيمبرسوؼيماآلهليم

م.اٌلقققيمطوغًممبؾبؾورطيماظقلقع

م

م

م******

م

م

م
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مرؼؿشورد

م مصقفو مطون مظغرصؿفؿ، معلعقد معع مدخؾ مخوظدومآدمذوػدتف

وآخرون..ماغؿظرتمطـريًامرؼـؿومخرجقا،مؼبماظصؾوحمخرجمطؿومظقم

معـم مخورج ماغف مظق مطؿو معؾبـفؽ مرأؼؿفؾب مخودرًا، مصوردًو مأصؾح أغف

دوحيمحرب،مترىمعوماظذيمجرىمؼبماظداخؾمسـمعوذامهدثقام

 وعوذامطوغقامطبططقن؟

م معع معلعقد مخرج مبدضوئؼ مخروجف مظؾعضفؿممخوظدبعد ؼفؿلقن

مؼؽؿؾ ماغفؿ مظق مذاػؾنيممبؿعؾقؼوتقنمايدؼٌماظؾعضمطؿو اخرية

 .ظردػوتفؿموسؿؾفؿ

ؼبمغػسماظققممٕمؼفدأمظلمبولمصذػؾًمظردػيمعلعقدماحوولمانم

عـمجدؼدمم.اخذمعـفمبعضماظؽالممظعؾلمادؿطقعمععرصيمعومجرى

 .طونمؼؽؿىموؼؽؿى..مػذاماظرجؾمتعقسمحؼًو

 .اظلالممسؾقؽؿم-

ضؾؿفومبشؽؾمعلؿػزمظؽـفمردمسؾقفومبوظرتحقىمايور،مؼؼولمأنم

ماىوغىم ماخراج مؼب مجفدػؿ مضصورى مبذل مضبووظقن اٌمعـقن
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معـمأغفؿمعـماصضؾماٌكؾقضوتماٌاٌشرقمعـفؿمظؽلمؼؾبؼـعقامشريم

 .رضسؾكماأل

مععفمصؾؿمأجدمشريمأغلمأوضعًمغػللم حووظًمأنمأصؿحمعقضقسًو

لردمظلمحؽوؼيمعـمدونمرعؿمؼبمورريمبلماظلمسـماظذيمؼؽؿؾفمص

متؾبلولمعـماظؼؿؾكمعـم مضطراتمدٍم مصؼطمبرائقي والمظقنمممزوجي

 .ععرطيمبدر

سـدعومتؽؾؿمظلمسـمػذهماٌعرطيموبوألخصمسـمعؼؿؾمأبقمجفؾم

مبوممسوهمرأسماظؽػر،مطونمؼؼقهلومعػؿكرًامبفو..مطؿومظقماغفمػقم

 .عـمضؿؾف.ماومطؿومظقمأنماظـصرمطونمغصره

ٌوذاممسحمإهلؽؿمم:ؾمدردمحؽوؼيماٌعرطيمظلدلظؿفمبعدمأنماطؿ

ماإلظفم مبفداؼي ماظؼضقي متؾبقؾ مأن ماٌؿؽـ معـ مطون مأعو مجرى، مبو

 ػمالءماظـوسماظذؼـمرصضقاماالميون؟

أسؾؿمأغفمدمالمدكقػمودوذج..موعبقعماٌؾقدؼـمظدؼفؿمػؽذام

ادؽؾي،مذكصقًومالمادؽؾمألسرفماإلجوبيمامنومأدؽؾمصؼطمأُلبرػـم

اشوتمطؾريةمؼبماالميونمالمؼلؿطقعقنماعالئفومظؾؿمعـمأنمػـوكمصر

ماظلوذجي مبوالجقبي متؽقنم، ماظلوذجي مصوالدؽؾي مسؾكمحؼ ظؽـفؿ
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ظؽـمعمعـمميؾؽمسؼؾقيمعلعقدمظقسمطليم،ماالجوبيمهلومطؿـؾفو

م.عمعـمآخر

مبؿلؾلؾم موبدأ مذكصقًو.. مظل معؼـعًو مطون ماخرى معرة اىقاب

أولمععصقيمحقلمتورؼخمايروبمواظشرمؼبماظعوٕموتؽؾؿمظلمسـم

مضؿؾمحدثًم موسـماولمجرميي مٕمتؿؿ. ممسوػو،مسـمدفدة طؿو

 .ؼبماظؿورؼخ،مسـمأخمضؿؾمأخوه

مأبؾقسم مؼرضك مٕ م"اظؽكبرب" موػؿو متؼرؼؾًو معرتابطني مطوغو اظلؾؾون

مػقم مٌو مرنيمصرصضمدفدة معـ مآدم موألن مغور معـ مألغف اظلفقد

معـفؿم مواظطنيمصؾؽٍؾ مبنيماظـور ماٌؼورغي مميؽـ مال مأغف معع دوغف،

مػوبقؾمطونمبلؾىمايلدم مضوبقؾماظذيمضؿؾماخوه ماعو ممقزاتف.

ماجراهم ماظذي ماالخؿؾور مبعد مظف مآ مطؿؾف مٌو ماظرضك موسدم اوال

 .هلؿ،مصؿؽربمورصضمصؼؿؾمضوبقؾماخوهمػوبقؾ

مػذ مظققعـو معقجقدة معوزاظً مػذه مواظطؿعمااظدواصع مايلد ،

 .واظؽكبرب..م"اغومخريفبمعـف"موػذامعومأوضقفمظلمعلعقد

مؼؽ ماآلؼوتماظيتمتذطرموٕ مبويدؼٌمسـ موإدؿؿر مبؾ مبفذا ؿػكب

موطقػقيم موأدؾوبفو مظل معبقعفو موأوضح مواىفود ماظؼؿول صقفو
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متـظرم موال ماآلؼي مبلطح متلخذ مصؽوت مػـوك موأن مععفو اظؿعوعؾ

مبعنيم متلخذ ماظـصقصمصبىمأن موأن مصقفو ماظذي ماظعؿؼ ظؽؿقي

ماظؿورطب ػوملمودقوقماالؼوتموعومضؾؾفوموبعداالسؿؾورمععمدقوضفو

موبعدمم معؿفزئي.. ماالخرىمالمانمتؾبلخذ عـمآؼوتمتؽؿؾماحداػو

ععرصيمػذهماظؿػوصقؾمؼلؼطمطـريونمصرؼليمظؾففؾ.مظقؿققلمإعوم

  .ٌؿشددمإعومإلرػوبلمضوتؾمبندؿماظدؼـمطداسشماظققم

مأنم مبعد معلعقد موبني مبقين مطالم مشري معـ مدوطـًو ماىق بؼل

مصوحؾفو موعو مبدر مععرطي محقل مأحودؼــو معـ عـمغؼوشممإغؿفقـو

  .حقلمعشؽؾيماظشرمؼبماظعوٕ

ظؽـمذاكماظصؿًمذاكماظلؽقنماظذيمظقمدخؾمأحدمظظـمأغـومؼبم

ماظققشو،مظؽـمعـماظداخؾم معغؿضنيماألسنيمطؿو حوظيمدؾوتمأو

ماآلخرػـمًطوغ مأحدػؿ مبفو مؼؾبطقـ مععورك موبنيمموك بقين

  ..ذاتل

مادع مؼب مأصؽر متـؿفل، مال ماظيت معـمؽعورطل موخورجي مداخؾي ؾي

سؼؾلمؼلللموضؾيبمصبقىمعـمدونمتدخؾمعلعقدم،معؼؾلضؾيبمظ

معـمدوغف عـذماؼوعلمععمصدؼؼلمذاكممبوألعر،مظؼدمحبـًمطـريًا
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واغومعلؿؿرمبوظؾقٌمؼبمتؾؽمماظشوذماظؾعنيماظذيمرردغلمعـمذؼؿف

مصؼطمصقؿومطبصماٌلقققيمٕماطـماصؽرمؼبمأعرم اظلـقاتمحبــو

 .االدالممضطمػقمدؼـمذرؼرمظقسمإال

ماظيتمظؽـ..موبعدما معـمأنماإليودمػقمايؼقؼيماظقحقدة الغؿفوء

موبعدم ماإلدالم مؼب متؾنيمبؾقـل مإظف، مال ماالرضمواغف مػذه سؾك

مأنم مضول: مصقف ماظشوػد مظؽـ مامسف ماذطر مال مظربغوعٍ عشوػدتل

االيودمغصػماالميونمصوٌؾقدمؼـطؼمبـصػماظشفودةماظيتمؼـطؼم

ماٌلؾؿ،مضوئالم"المإظف"مأالمأنماٌمعـمؼؽؿؾمبؼ م"قظفم"إالمآبفو

مأغين مادذعرتؾب مػـوك مغعؿ مظؾؿزؼد.. ماحؿوج مؼبمؽمال ماخرى ؾي

جعؾيتمظؽـماالجوبوتمعقجقدةموإنمٕمتؽـمظدىمعلعقدمصؾدىم

مدمالم مبوظل مؼب محقـفو مخطر مسـفو، مبوظؾقٌ مدلدؿؿر شريه،

م ماؼوه مذورطـو موعلعقد مأغو مجؾلؿـو مبف مدخؾممآدمخؿؿـو مان بعد

 ..صدصيمظؾكقؿيماظيتمطـومصقفو

 ٌوذاماالميون؟م-

 عوذا..؟م-

 أضقلمظؽمٌوذامضبؿوجماالغلونمظالميون؟م-
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مطؾميظيمذعقرم مظقمأغفمؼؿذطر مطؿو أعولمرأدفمظألدػؾموإبؿلؿ

ؾبمعؿلطدًاماغفمضبوولم عبقؾيمظفمععماالميون!مذعرتمبفذامبؾمطـ

انمؼػؽرمبنجوبيمسؾؿقيماومعـطؼقي،مظؽـفمٕمصبدمصؼطمتؾلؿ،مظؼدم

ميونموحؾفمظف،مظؽـفمٕمصبدماجوبيمتذطرمطؾمعشوسرهمووهماال

مظغرضمإلجوبيت.واحدةمتػلمبو

طررتمؾبدماظلمعـمجدؼدمصرصعمرأدفمسؾكمحنيمٌوذاماالميون؟مم-

مغللمأغينماغؿظرم موأغف مظعوٕمآخر مطونمداخاًل مأغف مظق مطؿو شػؾي

 .اجوبيمظلمالمعو

 ػؿؿؿؿؿم-

 .جوبيإػذامطونمردهمالم

م م:مآدمصؼول مٌلعقد مجقاب مال مأن مسؾؿ مأن مسبؿوجممبعد إغـو

مايقوة مسقاصػ مبـو متعصػ محني معؾفؽـو مألغفؾب م..ظإلميون

مغدخؾم ماظيت ماظصعؾي ماظظروف مؼب مسؾقف مغعؿؿد مألغـو سبؿوجف

 .سبؿوجفمألغـومدائؿًومسبؿوجمٌلؽـوتمسـدعومغؿلٕ.م.صقفو

م.اذنمػقمعصؾقيمالماطـرم-
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مدماظ موؼبماالدوسمبدأ مطذظؽ،مبؾمػلمطذظؽمحؼًو مؽظـؼؾمأغفو

االميون،مسـدعومأضقلمظؽمأغينمحبوجيمظصدؼؼلمم"سبؿوج"ؾؿوذامب

ظقلوسدغلمؼبماعرمعومصنغينمأدؿكدممصدؼؼلمػذامألجؾمعصؾقيم

 .ظؽـمػذامالمؼعينماغينماحؾفمصؼطمألجؾمػذام.وحوجي

 ٌوذامتؾبقىمانمتؽقنمعمعـًومسدامتؾؽمايوجي؟م ٕماذن؟م-

ماالنمسؾكموذؽممسوعم ماغو مبوظذات، ماظـؼطي طـًمحبوجيمهلذه

مارؼدمجقابًومطؾؿوتمار معـذمدـقات،مضؾؾمإيوديموبعده.. ؼدػو

مارتوحؾب،مظقسمظعؼؾلمبؾمظؼؾيب بفمدقىممظؽـ..مٕمصبىمجقابًو

مالم متقصػ.. مال مأذقوء مػـوك مصدؼؼل مؼو محلـًو م: مضول اغف

مواعوطـ ماذكوص مػـوك موصػفو، ماالغلون مالممؼلؿطقع وأذقوء

مميؽـمأليمذكصموصػفو..

معمعـ ماغو مم؟تللظينمٌوذا مظقسمحىمم،ظفألغينمحبوجي وظؽـف

ماغفم مسـف ماظؼقل مادؿطقع معو مطؾ مذلء مإغف مبؾ مصؼط عصؾقي

 ..نمػـوكماذقوءمالمتقصػأظؽمضوئاًلممطرروأ..م"حؼقؼي"

م.االميونماحدىمتؾؽماالذقوءو
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ؾبمطـريًا،مٕمأسؾؿمعومحدثم ؾبمظغرصيمغقعل،متعؾً...متعؾ ذػؾ

مظؽـينم معـف مبعضماظؽالم مألخذ مٌلعقد مذاػؾًو ؾب مُطـ ماظداخؾ ؼب

م.وآدموجدتؾبمغػللمصرؼليمدفؾيمبنيمظلوغني..معلعقدم

مسـممآدم مطؾؿوتف معـ مواثؼًو مؼؽقن موطقػ مٌوذا مػق؟ معـ ػذا..

مااالميون،م ماظلذاجي مػذه مالمتقصػ،معو غفمػروبمػـوكمأذقوء

عـماإلجوبيمبوظطؾع..موعومضصدهمانماالميونمحؼقؼي..مبدأمرأدلم

مسؿقؼ مظـقٍم مدخؾً ماغين مدقى مغػلل ماجد موٕ ،مؼمٌين،

مادؿقؼظًمصقفمبعدممسوسلمخربًامأصدمماىؿقع.م

م

م******

م

م

م

م
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م...الشهر االخير      

م

م
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ماظشفرماالخري

م-سؾقفماظلالم-بعدمعقالدماٌلقحمم7102غفوؼوتمأؼؾقل/

خربمصودممصقرمدخقظلمظؾؿؾبلؿشػكمععمروز،متؾبكربؾبغلمبفماٌؿرضيم

اغـومصؼدغوماٌرؼض...مصؼدغومربؿقد!مظؼدمضررمأنمالمؼؾؼكماظؽقرؼيم

اظؾقحيمٕممأنمؼؾؿقؼمبوظطػؾنيمسؾدمآمورػؾؽبسؾكمػذهكبماألرضمو

ؼؿقؿؾمأطـرمممومسوغوهمضررمأنمؼؾبـفلمدعقعمواظدتفمضررمانمؼؾبـفلم

مأنم معػودؾبػو مردوظي مؼرتؾبك مأن مضرر مسؾقف، موحؾبزغؾبـو مععف عؾبعوغوتـو

ؼرتؾبكماظعراقموأػؾفؾبماظطوئػقيمواظؿػرضي،مردوظيمتؿضؿـمبققمموصوتفم

مر مأغفؾب مسؾقف موبؾبؽوئفؿ ماٌقزػني مظُؽؾ مؼعؾبدماجؿؿوع موٕ مصغري ػؾ

أنمؼقحدماألدؼونمواظؼقعقوتماظعراضقيمبؾموحؿكممادؿطوعمعقجقدًا

سـماٌـطؼيمأنمم"األجوغى"مؿادؿطوعمانمصبعؾماىؿقعممبومصقف

موأنمؼماؼؾؽق مؼؿؾقنمسؾقفمؼػسؾقفمععًو مداخؾمخقؿيمواحدة مععًو قا

م.ظفمطؿومصعؾماٌلققققنمآؼوتموؼؼرؤونمظفؾبماظدسوءموؼؾبغـقن

سي،مردوظيمضوعـيمطونماجؿؿوعمظُؽؾماظطقائػمبلضؾمعـمغصػمدو

ٌُلؿشػكمحبدمذاتفومطوغًم اغـومغلؿطقعماظعقشمدقؼًومصضاًلمأنما

طػقؾيمأنمؼعؾؿماظعراضققنمواظعوٕمبلدرهمأنماىؿقعمؼلؿطقعمأنم
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ؿماظؾعضموأنمؼصؾمُطؾفبمظؼؾىماآلخرموالبؾبدمعـفومؼبمؼػفؿمبعضفؾب

ؼقممعـماألؼوم،مالبؾبدمعـمأنمؼؽقنمػؾبـوكماطـرمعـمغصػمدوسيم

ماى مبفو مؼؽقنمؼػفؿ مأن مضط معؾبؿؽـًو مظقس ماظؾعض مبعضفؾبؿ ؿقع

معـطؼقيمٌوم مظقلًمصقرة ماظلالمموتؾبؼوممحروب،مإغفو اظشعورمػق

ٌُؾودراتم مبو مظف موؼطؿح ماظلالم مؼؾبرؼدؾب ماىؿقع مأن مروٌو ضبدؾبث،

مٌوذاماٌممتراتمواٌـظؿوتموإداغوتمايربموجرائؿفوو مإذن ...

متؾبؼوممايروب!م

ظؾعضمطؿومصعؾـوموؼبمُشرصيمؼلؿطقعماىؿقعماظعقشمععمبعضفؿما

مومبكؿؾػم مواألطراد ماظعرب ماظعراضقني معـ موثالثي مأغو واحدة

مٕمتُؽـمغصػمدوسيم مأذفؾبر مطوغًمػبلي اٌذاػىمواظدؼوغوت،

مأذفؾبرممتوعًو،م مغلُطؾمععًوموالمؼقممواحد...مبؾمػبلي غعؿؾمععًو

مأحقوغًوم ماظؼدم موُطرة مواٌوصقو ماألوغق مغؾعى مععًو، موسبزن غػرح

مسـ مذلء،مموغؿقدث موُطؾ مدؼـقي معؾبـوضشوت ٌُكؿؾػي ما اظـؼوصوت

مؼزالؾبمػؾبـوكممانؾقـوُطـوموطؿومضوظًم "سوئؾيمطؾريةمواحدة"مظكبؿمعو

وبؾبؾدانمتؿؼوتؾ؟!مٌوذامتؾبؼوممايروبمإنمطونممأضقامموُضرىموضؾوئؾ

معـم موعـطؼقًو معمثرًا ماضؿؾودًو مطون محؼًو مؼطؾىماظلالم!! اىؿقع

م.علعقدسـدممًطوغيتماظماظرواؼي
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ماظؼوئؿيم مايروب مهلذهكب مضققي موأصؾح مآخر مأحد مشودر واظققم

مصغريمظدرجيم مظؾلؿوء مؼـؿؼؾ مآخر مرػؾ مسؾكمجؾبــفؿ، ٌُـؿفقي وا

مدؼـ مأو معذػى مأو مضقعقي مععـك معو مؼعؾؿ مال ماظؿطرفمأغفؾب ،مأو

مإغؽؾقزؼيم موأشوغل معقدقؼك مظفؾب متؾبشغؾ ماظؽقرؼي ماٌؿرضي طوغً

موؼـوم مأٌف موتؾبفدئ مؼؾبقؾؾبفو مُأشـقي مأطـر مغقعًوممطوغً مغفوؼؿفو ؼب

مػـقؽًومػل

مم Good Good Father !ُأشـقيماألبماىقد

You're a good good father 

It's who you are, it's who you are, it's who you are 

And I'm loved by you 

It's who I am, it's who I am, it's who I am 

You're a good good fatherم

نمعؾبشؿوضًومظقاظدهمرؾبمبومطورؾبشؿمأغفؾبمٕمؼؽـمؼػفؿماظؽؾؿوت،مأالمأغفؾبم

مؼزؾبره مٕ مطونمماظذي مرؾبمبو مصؼط، مواحدة معرة مدقى ماٌلؿشػك ؼب

ؼشعرمأنمػؾبـوكمأبمأسظؿمعـفمعقجقدمؼبمعؽونمعو،مأالمأغفؾبمطونم

ضبؿوجؾبماظبمواظدهكبمأطـرمعـمأيموضًمعضك،موأيموضًمضدمعضكم

وصغريمجدًا،مظؽـمعشوسرهؾبمووهمواظدهمأدودًوموطونمرػاًلمصغريًام
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ًمُأشـقيمتؾبزؼحؾبمسـفؾبمػؿفموآالعفموؼـومؾبمبعدمطوغًمضوئؿيمصؼدمطوغ

معـمػؾبـومم،اغؿفوئفو مأخؾورًا ؾب موٕمؼلؿقؼظ،ممسع مغوم ماٌرة وػذهكب

محقًوم متؾبؾؼقف ماظيت ماألجفزة مواظكبدتف مومبقاصؼي مأزاظقا مأغفؾبؿ وػؾبـوك

عـفؾب،مصؼدمضولمأحدؾبػؾبؿمأنمػؾبـوكمعرضكمظدؼفؿمأعؾمأطربمعـمػذام

مبلؾىم مصلقؾبعوغلمطـريًا مايقوة مبؼلمسؾكمضقد ماظذيموإن اظطػؾ

مأتعسمعومؼؽقن...مدؿؽقنؾبمحقوتفؾبغؼصمإحدىمأرراصف،م

ٌُلؿؼؾؾ! مطونمعـماٌؿؽـمأنمؼؾبصؾحمرؾقؾًومؼبما

مادؿماٌرؼض:مربؿقد...م

مسؾبؿرماٌرؼض:مػبليمدـقات...

م...مم7771رضؿماٌرؼض:م

متورؼخمدخقلماٌرؼض:م؟؟؟؟

مأغفؾبم مأسؾؿ مأُطـ مٕ مدخقظف، متورؼخ مأحػظ مأن مبوظل مؼب ٕمطبطر

طػؾماًوصماظدقؽقنمدقؽقنماظطػؾماظـوظٌموٕمأطـمأسؾؿمأغفؾبم

مػذهم موترك معوتمصقف مواظقضًماظذي ماظؿورؼخ مبوظضؾط مأسؾؿ بل،
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موععم مأصعؾ ؾب مُطـ موعوذا محقـفو ؾب مُطـ مأؼـ مجقدًا مأسؾؿ ايقوة،

معـ!

معؾبؾوذرًةم ؾب مودخؾ مسزاء ممبـوبي مظف مأضؿـوهؾب ماظذي ماالجؿؿوع اغؿفك

ماصعؾمؼبماظعودة،م ماألؼوممطؿو ماميونظغؾبرصيتمأتلعؾمعومحدثمػذهكب

وأترؾبُكمخورجيمعـمحقوتلمربؿقدمؼرحؾموأغومأؤعـمبدؼـمجدؼدم

ماألعقرمدؼين،مصضاًلمسـمُضؾؾي!م ػؽذاموبؾلوريمحدثًمُطؾمػذهكب

مدؾبصعيمواحدة!م

م******

ػؾمػذهمػلماإلذورةماظيتمرؾؾؿؾبفومعـمآ؟مايؾؿمعـمجدؼد...م

ميظيم مطوغً مػؾ مروز! مػق ماظشقطون مػؾ مواظعفقز، اظطػؾ

م ماظيت ماظراحي مبمفوصقذعرتؾب مووػؿقي؟ معزؼػي مروز ػؾمؽؾؿوت

مصؼط موخدسؿين مغػلل مظل مؼبمم؟دقظً ماظذي ماظرتدد مػذا ػؾ

داخؾلمدقؾبقلؿمسؿومضرؼىمبردوظيمأطرب؟متؾبـػلمبفومحؼقؼيماظقػؿم

ؾبمصقف؟مأمماغفومدؿؾبـؾؿؾبفمظل؟ماظقلقعماممآم؟اظذيم مُطـ

مضبـم مٕ مأي مغقعل، معـ ؾب مادؿقؼظ مسـدعو معؾبؿلخرًا ؾب ماظقض طون

مبؿقاضقًم،بعدوضًماظعؿؾم م،قياظعراضماظلوسوتماظرابعيمصؾوحًو
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ماهلقاءم معـ مواتـػسمضؾقاًل ماظلؿوء ماظب مُشرصيتمألغظر معـ ؾب خرج

مؼؽقنم مبؾ ماٌقزػقن مؼظفر مال مأوضوت مػؽذا مؼب ماٌـعش، اظؾورد

ؼؽقنماىقمػودئًومومغوئؿمحؿكماظػرؼؼماظؾقؾلمؼػعؾمػذا!اشؾؾؾبفؿم

مؿؾؼقيمؼبماظلؿوء.واتلعؾماظـفقمماٌطؾؿيمأعؾممدجوظسمسـجدًا،م

ؿب مؼدموضع ماًؾػ معـ ماصفلة موأظصؼً مطؿػل مسؾك خدػومػو

مادؿدارتمصؽوغًمخبدي مبؽؾؿي ماغطؼ مأن موضؾؾ مهلذا ؾب مصزس ،

ٌُلؿشػك مجدؼدةمؼبما مبدتمشرؼؾي،مطلغفو سقؾبـفوم،موضعًماصؿوة

مب معـمعقـواظلقداء مجزء مؼؾبغطل ماآلخر مػق ماألدقد مذعرؾبػو ي،

وجففومعـماىفؿني،معلؽًماظؽردلمبؽؾؿومؼداػوموبداماٌقضػم

بشؽؾمشرؼؾًومطلغفومتؿقداغلمؼبمأعرمعو،ماشؿضًمسقـوػوموضوظًم

مػودئ:مأغومجكبـون...

ذعرػومعـممػؾًمرؼوحمعقمسقيمطوظيتمسـدغومؼبماظـؿلو،مأبعدتؿب

ؾبمرائقيموجففوم ُطؾمذلءمػودئًو،مطلغـوممطونصقفو،مماميونمشؿ

ؼبمصقؾؿموػؾبـوكمعؾبفرممأومذكصمعومؼعرتفممبوماضرتصفمأومؼؾبعرفم

مسـمغػلفمآلخرمصؿؽقنمعػوجلةموعؾمعـماٌشفدمصودعًومودوطـًو.

ؿب مدؾبكرؼي،ممجؾل مأو مذرؼرة مابؿلوعي معؾبؾؿلؿي ماألرض سؾك

مأغلمخوئـ!مبفومدؾبكرؼيممموموجدتينمصقف،موطلغفومتؾبؾؿح
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مم- ؾب متقزػ مهلذامعرتعبيػؾبـو مطورػي مأظػموؼٍؾممواغو مبعد وػذا

متؾبعوغلمووؼؾ مصدؼؼيت مأترك مأن مسؾلؽبقب مػقـًو مؼؽـ مٕ ماغفؾب مأال ،

م مآتل مأن مصؼررتؾب موُأردؾفوماالغؿظور، مأخؾورك مألسؾؿ مصؼط هُلـو

مالمظطػمآمظؽوغًممؼبماظعراقماميون،مػؾمتعؾؿمأنمإلميون وظق

م؟اآلنمهًمأغؼوضمإحدىماظؾـوؼوتمؼبمعـطؼيماٌــك

ؾب موٕمادؿطقعماظـطؼمبؽؾؿيمواحدةمحؿك..مصؾبدع

المدالعًومسؾكمأسؾبنيماىؾـوء...مالمدالعًومسؾكمأسقؾبـماًقغي،مم-

مضؾمظلماآلنمعوذامدُلردؾمهلو؟مػو؟م

م متعوزيمظؽمصؼدمخوغؽمماميونعرحؾًو مطوعؾ مجـون،معع مأغو ػذه

مواآلنمػفبـوكمصؿوةمأخرىمؼبماحضوغف؟حؾقؾؾبؽم

م؟أضقلمهلومػذامظقؾبفـمجـقغفوػؾم

م مأم معرحؾًو مععمماميوناضقل: ماظُؼؾؾ مؼؿؾودل ماٌلؿؼؾؾل زوجؾبؽ

م؟موحؾقؾؿفماىدؼدةماآلغليمروز..مػ

م مظلماآلنعوذا مصدؼؼي ماظقشد.سلويمأنماخربمأسز مإغطؼمأؼؾبفو م؟

مؼعؾؿ...م ماىؿقع ماغبؼ ماظُؼؾؾي؟ مبشلن ؾب مسؾؿ مألغين تـدػش
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صؿوتؾبؽماىدؼدةمتلؿؼؾؾماظؿفوغلمعـماىؿقعمبعدمأنمأسؾـًمأغؽم

موتؾبقؾؾبفو..ضؾؾؿفوم

م موضوظًم: مسؿقؼًو ماخذتمغػلًو خبريماآلن..مماميونضؾؾمرحقؾفو

ماتصؾـوم مأن مبعد ماظـؿلو ماظب مأربقؾمدؿعقد ماظب معـظؿي ذػؾًمعع

مذاكم معـ ماظزواج مسؾك مؼؾبفربػو مظـ مأغفؾب مبدوره مضول ماظذي بعؿفو

ماٌعؿقهماظـؿلووي..

مجؾبؾم محؼًو... مخقغي ماظرجول مأغؿؿ مربؼقن، ماظعرب ظؽـ..

ماػؿؿوعؽؿمػقماىـس...موشد.م

م...اميونضوظًمػذامورحؾًمورحؾًمععفومرائقيم

م******مم

م

م

م

م
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ؾبمغبــوعــيم مبـــــالل...ايؾــشل!مابــــ

طونمؼقعًومحومسًو،مسـدعومصعدمسؾكماظؽعؾي،مسـدعومغظرمظؾفؿقعم

م مودقضفو، مبققتفو موذقارسفو، معؽي مأزضي محؾبر، بدأمبعنيمرجؾبؾ

باللمعؾبعؾـًوماظـصر،مطؿومظقمأغفؾبمضبؿؾمبقضًومأوممسوسيمطؾريةممؼمذن

ماٌلؾؿنيم معـ مايوضرؼـ مخالهلو معـ مؼؾبـودي معؾبضكؿ ذا

ٌُشرطني عـمضقكمبـػلفمؼبمدؾقؾمآموؼبمبؾموؼؾبـوديمبفومم،وا

معؾبع مطون معـ مؼؾبـوديمبفو مطفذا، مؼقم مظقضقفمطفذا،مدؾقؾ ورضًو

مسودؽبم معـ مأطـر مجفؾ مأبق مأم مآذاه؟ معـ مأطـر مُأعقي متذطر تؾبراهؾب

معؾبؾني مصؿحفب مصؿقحوتمماظردقل، مأسظؿ معـ معؽي مصؿح مؼقمؾب طون

اإلدالمموعـمأسظؿمأؼوممسزماإلدالم،مؼقعفومأدؿطقعمأنمأدبقؾم

ماظذيم ماظقاديمغػلفؾب معـمبنيمدعقعماظقادي!مغعؿ ابؿلوعيمدبرجؾب

م مؼؿكقؾموجقد مُضرابيمبشريمٕ مسؾقف ماظققم مؼؼػؾب سؾكمدطقف،

تؾبؾوعمتؾبعؾدموتؾؽماالصـومماظيتمطوغًم،ماغلوغًومأظػماًؿليمسشر

ظؾرزق،مظؾفؿول،مظؾقؾبى!ماصـوممالمتؾبلؿـموالمتؾبغينمعـمجقع،م

اأُلخرى،مرؾبمبومطوغًمػؾبـوكمبؼوؼوممتـولمصققممواحدةمتؾقُطلرتم

مسص مغفوؼي ماغفو مبالل، مبفو مؼؿؽػؾ مأؼضًو متؾؽ ماظؽعؾي، رمدطح

مؼؽقن،مطوعؾ،مسصرمجوػؾل،مطونم صقفماظضعقػماظعؾدمأذلمعو
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ؾبمضبوتماآلنمأسزمعومؼؽقن،مصؽؿومضولمسؾبؿرمبـم قمفبماًطوب:مسب

ُٓمبوإلدالممصننمابؿغقـوماظعزةمبغريهمأذظـومآ!مُطؾمذلءم أسزغوما

مسؾكم ماظلقد موتؽرب مواظؽراػقي مبويؼد ٌُعؾؽي ما ماظصقراء تغري،

سؾقدهمواظلودةمعـمُضرؼشمٕمؼؾؼكمعـفؿمعـمؼرصعمعـكرؼفمسؾكم

ٌُعودظيماظؼدمييم مدقادقيماآلن،مبؾموهقظًما ذلء،مبوتماظُؽؾؾب

ماال مصقفو مضبُؽؿ ماظيت مسؾقد ماظب مسؾقدػؾبؿ ماالدقودمدقودؾب مبلؿقى

ماخؿػكم موضد مبؾ مواميون. مطؿؼقى موأصضؾ موعؾبفؿؿع، طشعى

أبقمجفؾ،ماظؾعضمعـماالدقودمؼبمسصرمػقؿـؿفؿ،مُأعقيمعـاًل...م

مبوتمؼبمغظرم مأغفؾب مأال مأدؾؿ مضد مدػقون مأبق مأن معـ مبوظرشؿ واآلن

مذظقاًلم موضقعًو معؾبشرطني، مؼزاظقن مال ماظذؼـ مُضرؼش معـ ضقعف

مدارموخصق مدخؾ معـ مضول: مسـدعو مسؾقف مأحدػؿ مدبقؾلمظرد صًو

مرجؾبؾم مصرد مآعـ، مصفق مبقؿفؾب مدخؾ موعـ مآعـ، مصفق مدػقون ابل

معوم مبققتـو. مدخؾـو مإن مبقؿؽ، مذلن موعو مودؾبكرؼي: مبغرابي سؾقف

مػؾمحدؼٌم مبغضماظـظر مإذن، مػقؾي مذا مؼؽقن مأن مضبوول زال

مبلمدػقونمعقجقد،دمسؾكمطالعفمعقجقدمأممال،مصؽالممأوجقدمر

ماظردقل، معـ مدقفممبلواعر مصطرؼي مرؾقعي مصفق مسؾقف ماظرد أعو

ماظقفمغظرةمهؼري،مأوم تؽقنمؼبمداخؾمأيمرجؾمعـمعؽيمؼـظر
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ودخقظفمؼبمجؾبنبمظرتطفمسؾودةماالوثونمودؼوغيمآبوئفموأجداده،مبؾم

معـم موػربًو مادؿلالعًو مأو مأؼضًو ماظؾعضمجؾـًو مؼعؿربهؾب مضد اإلدالم

مالؼزاظق ماظذؼـ مغظر مؼب مػذا مربشقرؼـ،ماظعؼوب، مزالعفؿ مؼب ن

ؼـؽرونمرؤؼيمايؼ،مبؾموؼروغفمظؽـمعؾبعظؿؾبفؿمعوزالمميؾؽمجنيم

معـمجقـوتمابلمجفؾ،مذاكماٌلؽني...مراحمضققيمتؽرب!

معؾبعؿؼداتماظعصرم مبلقؼ مطػقؾ موحدهؾب ماظؽعؾي مسؾك مبالل صعقد

مدقدًام مأصؾح ماظعؾد مذوزبًو، مواظقضقف مصؼط مصعقده اىوػؾل،

مػل مػذهكب مرعودًا، مأصؾح ممواظلقد مايقوة، مؼبمرؾقعي متورة تؽقن

مؼؾؼكم ماالميون موبوعؿالطف ماظؼؿي، مرأس مؼب موتورة ماظقادي أدػؾ

مػؾبـوك...م وذؾفماىزؼرةمبلدرػو،مإذنمتغريتمرؾقعيمعؽيمواضػًو

صؼط،مبؾماغؿفًماألصؽورمأومطلؾطيموصرضمدقطرةمسلؽرؼًومظقسم

مطوغًمتضعؾبمضقعفومأدػؾماظلوصؾني،موتؾبؼقدمواضعفؾبؿمظقؾؼكمؼبماظيت

دقد،مالمضوغقنمالممرمُطؾمسؾدمأغفؾبمسؾد،موؼبمصؽرمُطؾمدقدمأغفؾبصؽ

مصؽرةمشريمػذه.

م ممآدمضورع معؽيمعلعقدحدؼٌ مصؿح معـمسـ مظل مؼؼرأ مطون ،

مؼؽقنماظػؿحمػق ؾب مضدموصؾمظـفوؼؿفو،محق آخرمعوممرواؼؿفموأغفؾب

مطؿىمؼبمرواؼؿفمسـماظردقل.
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ؾبمصقؾؿًومحدؼـًو،مػقومصؾـشوػد!- مظؼدمجؾؾ

م؟آدمعومػق؟مأيمصقؾؿمؼوم-

مبالل...-

مػلم ماًوصي، ماًقؿي مؼب ٌُلؿشػك ما مؼب مغعرضفؾب مصقؾؿ مآخر طون

غػلؾبفوماًقؿيماظيتمنؿؿعمصقفوموػلمتؾؽماًقؿيماظيتمؼؾبصؾلم

م مصالتفؾبؿ، ماٌلقققني مرائعًو،مذوصقفو مطون مععًو ماظػقؾؿ ػدغو

مقشـمسـمضصيمباللمبـمربوح،مغعؿمباللمايؾشل،ماظؼصيمسـامن

م مرجؾ مسـد مسؾدًا موأصؾح مأخؿطػ معـمارػؾ مدقد مُأعقي مسفؾب

موعـمابـفمدوداتمعؽي،م ؼؾؼكمباللماألٕمواظؿعذؼىمواظذلمعـفؾب

موؼبم مُأعقي، معـ مبؽر مأبق موؼشرتؼف ماإلدالم صػقان،محؿكمؼظفر

متؾؽم ماظيتمطوغًماظػوصؾمبنيماٌلؾؿنيمواٌشرطني، مبدر ععرطي

معوز مواضعـو، مؼب معقجقدة معوزاظً ماظيت مععوركماٌعرطي مػؾبـوك ال

ماظذؾبلم مبني مواألميون، ماظُؽػر مبني مواظؾورؾ، مايؼ مبني تؾبؼوم

أؼـؿوموجدمأتؾوعمررف،مصفؾبـوكممعـماظؼققد،مواظعؾقدؼيمواظؿقرر

م ٌُؼوبؾي، ما ماىفي موؼب مػؾبـوك مأؼضًو، مظؾطرفماآلخر ظقلًمأتؾوع

مععوركم مبؾ موحلى، معؿطقرة موادؾقي مودققف مدعوء ععورك
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متػ مضؿع مععورك مصؽرؼي، محؾبر،داخؾقي ماظعؾدممؽري مادؿطوع ػؾبـوك

،مؼصعدمباللمعلعقداظؼدؼؿمضؿؾمدقده،موؼبمصؿحمعؽيموطؿومضولم

مضوظًمظف موعو مُأعف مػؾبـوكمؼؿذطر ماظـوس، مؼب مظقمذن حنيمماظؽعؾي

عالنمعـماظرجؾمسظقؿًو،م:ماظلقػموايصونمالمصبطونمصغريًا

ماردتمأ ماظؼققد،ماذا ماظؿكؾصمعـ مسؾقؽ مسظقؿًو مرجاًل متؽقن ن

نمتؽقنمسظقؿًومػقماظيتمالمتؾبرى،ماظيتمؼبمداخؾؽ،مأدمتؾؽماظؼقق

منمايقوةماًوصيمبؽمعـمدونمضققد.أنمتؽق

معـم مصقتقي معضكوت متزسفـو مطوغً مسـدعو مػذا مغػعؾ طـو

مانؾقـو،م مًطوب مؼلؿؿع ماًورج مؼب ماىؿقع مطون اًورج،

ٌُلؿشػكمألصقوبفوماُىددماظعراضقني،موغؾبغودرمععًوم جوءتمظؿؾبلؾؿما

م ماظب ماغاٌقصؾ مظؼد ماظعراق مخورج ماظب موبعدػو مدورغومؿأربقؾ فك

مػـو...

ماغفؾبمؼقمماظرحقؾ..

مضوظًمؼبمخطوبفوم:م

ماظلودةماظؽرام،مؼقممعؾبؾوركمظـومعبقعًو،مؼقممهؼقؼم- اظققمماؼؾبفو

اظـصرماظؽؾري،ماظـصرماظذيمأتؽؾؿمسـفؾبمغصرؾبمؼلقع،مغصرؾبمإخراجم
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ماظبماظـقرمسـمررؼؼمضؾىماظقلقع،ماظق مأؼفوماظـوسمعـماظظالم قم

ٌُلؿشػكماظيتمظطوٌومسؿؾؿؾبؿم اظلودةماظؽرام،ماظققمماألخريمؼبمػذهما

متورةم ماهلالك، معـ ماظشعى مػذا ماغؼوذ مدؾقؾ مؼب مصقفو جُبفدفب

مجفقدم مغـلك مظـ مايرب، معـ موُأخرى ماظظالم معـ اغؼوذؾبػؿ

ٌُلعػنيمؼبماظشؿوءمواظصقػمؼبماظربدماظؼورسموايرماظشدؼدموػؾبؿم ا

مدؾ مؼب موؼؾبفروظقن معـمؼرطضقن موجؾؾف ماٌرؼض ماظب ماظقصقل قؾ

دقورةماإلدعوف،مػذهماىفقدمعؾبؾورطيمبودؿماظقلقع،مظـمغـلكم

مبقدعفؿمؼبمصوظيماظعؿؾقوتم معو ماظذؼـمبذظقا مجفقدماألرؾوء اؼضًو

مواٌؿرضنيم ماألعؾ، مبـقر مواٌؾقؽي محفؿًو ماظصغرية ماًقؿي تؾؽ

ٌُلؿشػك،مظـمغـلكمجفقدمُطؾم بوظطؾعمؼبمعبقعمُشرفمواضلومما

ماٌـظػنيممعـ موجفقد مطورطرن مواظلقد مبرزا ماألعين اظػرؼؼ

ٌُفـددنيمواظطؾوخني،مطُؾُؽؿمعؾبؾورطقنمبودؿماظقلقع،مآعني...م موا

مجدقبتل..

ؾبمُأحفقيمحربلماظيتم ؾبماخريًامربطمعبقعماظـؼوط،محؾؾ ادؿطع

،معلعقداظققممػقمصؿحؾبمعؽيمؼبمرواؼيممؼبمداخؾل،مُصؽًمضققدي،

مؼبماظػقؾؿ،موصؿقلمؼبم اظشقطونمواظؼققدماظيتمؼبممواضعل،صؿقؾبفو

داخؾلموعومضبدثمععلمُطؾفومصقفومربطمواحد،موسؾلقبمأنمأجدم
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مظؾ بػؿحممؿكؾصمعـماظشقطونموأنمأضؿؾبؾمروحف،اظقدقؾيماألخرية

م مدػقـي مؼب مرطقب مأو مضدمخوظدعؾبؾني ماظػؿح موضصي مغقح مضصي ،

أهلؿؿينمأالمأتركمأعقاجماظؾقرمتؾبغرُضينموالماظػؽرمؼؾبؼقدؾبغل...متؾؽم

اظؼققدماظيتمالمتؾبرىمواجفؿؾبفوماظققممؼومجدتل،مػلمغػلؾبفوماظؼققدم

مأنمغقحًوم مظق مطؿو ماظققم مبالل،منقتؾب مواظدة اظيتمتؽؾؿًمسـفو

مودؾبدره مأظقاحف مسؾك مععف مبرطقبل ماظرجؾبؾمم،نوغل مأن ؾب سؾؿ

األبقضمرؾبمبومؼؽقنؾبمغيبمأومردقل،مظؽـمظقسمربؿدمسؾقفماظصالةم

ومٕمؼُؽـمغؾقًومأومردقال،مبؾمواظلالم،مبؾمغقحمؼومجدتل،مورؾبمب

مبؽـ مأبعد مؼؽقن مورؾبمبو معـاًل. مبالل مأصقوبف... مأنمريأحد معـ

معـال...ممآدمؼؽقنمضدمرأىماٌؾعقثمعـمآ،م

جدتل...ماظققممتؾنيمظلمأغفؾبمؼبمػذهمايقوةمالبؾبدمأنمتؽقنمعقضـًوم

مبعضماظشؽم مداخؾل مؼب مػؾبـوك معوزال مرؾبمبو ماظروحل، بوالتصول

موا ماألحالم مبدأتؾبمووه معو مأغينمبطرؼؼي مأال مذوبف، موعو ظلقر

م عؾبؼؿطػمأخريمظؽـفؾبممعلعقدروىمظلمُأصؾلمصالتلماًوعلي!

معوم مبداؼوت مؼب مؼؽقن مأن معـ مأضرب مبؾ مطؿى، معو مآخر ظقس

ماظػؼرةم مدقؽؿؾف، معو مآخر مؼؽقن مظـ معؽي مصؿح مأن موعقضـ طؿى،

سـدعومسذبفؾبمدقدهمحؿكمجعؾفؾبمتؾؽمطوغًمسـمسؿورمبـمؼودر!م
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ؼؾقؼمبوظردقلمواإلدالم،مظؽـ...م"ظؼدمطونمعؾبفربًا،ممؼـطؼممبومال

مطونم مأغفؿمبشر،معفؿو مؼؾبؾنيمظـو معو طونمعقضػمالمؼؾبقؿؿؾ،مػذا

مػؾبؿم ماظـفوؼي مصػل موصرب، مهؿؾ مضقة مأعبع مواالغؾقوء ظؾصقوبي

ماٌرةمسؾده"م،مػزمماظلقدمػذهبشر

محوضرًام مطؾمعـمطون مؼبمُأذن ؾب معوزالمؼط مأنمصقتمسؿور أذعرؾب

بدرمعـف،موطؾؿوتمتقبؿف،مأدبقؾمأنممسؿوظؾردقلمسـدعومأسؿذرم

مؼبم مظؾـققىماظشدؼد موصؾ مأومصقراءممإحدىبؾبؽوءه معؽي، أزضي

موبنيم مبقـفو مسـفو مربفؾبمماٌدؼـيبعقدة مؼؾبـوجلمبفو ماهلفرة، سـد

معـف، مصقوبلمموؼعؿذر مجدتل، مؼو مُأذغل متدخؾبؾ مبؽؾؿوتف أذعؾبرؾب

نمطونم:مإآخرمؼؾبـودؼين...م"أالمأنمُطؾمعومضوظفؾبماظردقلمظفؾبمحقـفو

مسودو مإن مبوإلميون، مضؾىمماضؾؾؽمعؾبطؿؽـ مظعؿور مطون مإذن صعؾبد!"

ؾبم مآعـ مسـدعو مطون موطقػ مطون معوذا موضؾيب؟ مبوإلميون، عؾبطؿؽـ

روحقي!مطونمممبؾبعؿؼداتمروز،مأوممبومآعـًمعـمطؾؿوتمدقرؼي

سؿورمؼؿعذبمجلدؼًوموعـمأثرػومدىماظردقلموذطرمآهليمُضرؼشم

وضؾؾفؾبمعؾبطؿؽـ،موأغومالمُأسذبمبشلء...مبؾموضؾيبمعؾبطؿؽـمخبري،م

مبؽؾؿوتفو!

مجدتل!م...عومايؾمؼوم
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ماظيتم ماظطوئرة معدرجوت ماظب معؿقجفًو مجرًا محؼقؾيت مأجرؾب اظققم

دقفمتؼقدؾبغومؼبمرحؾيماظعقدة،معطلرهماظرأس،مخفؾ،مؼبمحقوءم

مغدعًم مظؼد مضوئال: مؼؾبـودي مداخؾل مؼب مذقؽًو مأن مظق مطؿو ُأغـك،

حؼًو!مظؽـمبليموجفموسنيمدقفمتعقد!!مطؿومظقمأغفؾبمؼؼقلمظلم

اًفؾ،معـمخفؾممظـمتـػعمسقدتؽمٓ!مػؾبـوكمطؿقيمطؾريةمعـ

ؾبمأسؾؾبده،مخفؾمعـماسرتافمبذغىم وضقفمأعوممإهللماظذيمُطـ

غعؿ،ماآلنمأغومعؾبلؾؿماضرتصؿفؾبمبؽوعؾموسلؽبقبمورؾبذدي،مسؼاًلموضؾؾًو،م

معؾبفردم مطوغً ماظؼرآن، موأضرا مصرائض، ماًؿس موُأصؾل وعمعـ

م مظؽـمحدثً، مبؾميظي، ماظؿقبي،مظقؾي، مربلمدقؼؾؾؾب مأن أسؾؿ

مإهلًو مظـؿكقؾ مػذا، متقابًو،ممأسؾؿ مشػقرًا مظقس ماظؿقبي، مؼؼؾؾؾب ال

مبفم مأعرك مٌو موعؾبـوؼب مدلء مأيمسؿؾ مظؿػعؾ موعؾبـؿظر عؾبرتبصمبؽ

صؼطمظقؾبلفؾمسؾقؽمغؼطي،متؾؼكمععؽماظبمؼقممايلوب،مالمتقبيم

مإهللم مظؽـ... مؼعقد، مظـ ماظلفؿ مرجقع،مخرج مال مغدم مال سـفو

م مأسؾؿ، مػؽذا مظلمظقس مؼلؿح مال مداخؾل مؼب مذلء مٔي مأغفؾب أال

بي!مأغومغودممحؼًومٌومصعؾً،مظؽـماظؿقبي،ماظقضقفمأعوممآمبوظؿق

م مبوظطؾع، مظقسمتؽؾؾبرًا مادؿصعؾفؾب، معو مػذا معومواالسؿذار، مأسؾؿ ال

مُأمسقف،مدقىمخفؾمرؾبمبو!
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مُضرابيمػبليمأذفؾبر،مٕمؼؿغريم معـذؾب مُشرصيتماظيتمترطؿؾبفو ؾب دخؾ

معؼؾضمغوصذةم محؿكمسؾك معؽوغف، مؼب مذلء مُطؾ مؼزال معو ذلء،

م مصقري،ماظغؾبرصي ماىدارؼي، معؾبؾصؼوتل مصغري، مدؾبب عؾبعؾؼ

ؾبم مصؿق معؽوغف، مؼب معوزال مأغفؾب مغضقػمرؾبشؿ مذلء مُطؾ اٌـضدة،

ماًومت!م ماآلخر، مػق معقجقدًا معوزال مػؾ مألغظر مخزاغيت دؾبرج

ؾبمسؾكموذؽم ؾبمأُلسؾـمهلومزواجل،مُطـ أغبؾفؾبموأتذطرمطؿمتدرب

طون،ماظزواجمعـفومظؽـمُطؾمذلءمتغري،مػؾبـومُطؾمذلءمثوبًمطؿوم

متؼرؼؾًو،م مذلء مؼؾبغري مال مواظزعون ماٌؽون متؿغري، مدواخؾـو مأن أال

ؾبمعـمسبؽؿمسؾقفؿو. مسب

ماألضؾم- مسؾك معرتون ماظغرصي موتؾبـظػ مؼقم مُطؾ ماظقف متـظر طوغً

مؼقعقًو،مطوغًمتؿكقؾمأغفؾبمؼبمؼقممعـماألؼوممدؿؽقنؾبمُشرصؿفو.

م معوغد، مصقتماظعؿ ماظيتماغف مأذفؾبر ماًؿلي مايدؼٌمسـ بدأغو

ؾبمبف ومسـفؿ،مػقمؼؾبؽؾؿينمسـماظـؿلوموأغومسـماظعراق،ماظعؿمشؾ

ٌُؼربموجورؾبغو،مطونم عوغدمظقسمسؿلم)أخقمأبل(مبؾمػقمصدؼؼفؾبما

مععًو،م مؼذػؾونمظؾؿلفد مخطقؽيت،مصفقمدائؿًو مأعر مسؾقف ؾب ضصص

مبـوبيمأبل،موعؾبؿدؼـمؼؾبقىماٌلوجدمطـريًاموظفؾبمععورفمعـماألئؿيم

معـمؼؾبلوسدمؼبماٌقضقع.مرؾبمبومػؾبـوك
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ُٓمظـو...- مُضؾمظـمؼؾبصقؾـومإالمعومطؿىما

معؾبؼدر،مسـماآلؼيم مصؼطمبعدمحدؼـفمسـمأنمُطؾمذلء آؼيمواحدة

متؾؽم مذعقري مصعؾف، مظل معؽؿقبًو مطون مصعؾؿفؾب معو مأن متمطد اظيت

مبصقتفماظعذب،متالوةم مآمإذن،متالمبعدػو اظؾقظيمطونمؼعؾؿفؾب

ماظَّذكبؼرجؾبؾمعمعـ،معؾبلؾؿمعمعـم" محؽبؿمبكمِإذؽباموؽبسؽبَؾكماظمـبَؾوثؽبيكب مخؾبؾخملُػقا ؽب

مَأغؿبُػلؾبفؾبؿؿبموؽبَزنبقام ؿبمسؽبَؾقؿبِفؿؿب ؿبموؽبضؽبوَض ماْظَلرؿبضؾبمبكبؿؽبومرؽبحؾبؾؽب ؿبمسؽبَؾقؿبِفؿؾب ضؽبوَض

مِإنمبماظؾَّفؽبمػؾبقؽبم مِإَظقؿبفكبمثؾبؿمبمتؽبوبؽبمسؽبَؾقؿبِفؿؿبمظكبقؽبؿؾبقبؾبقا مِإظَّو ماظؾَّفكب ؽب معكب مَظومعؽبْؾفؽبَل َأنؿب

ماظرمبحكبقؿؾب" ماذكوصمدبماظؿمبقمبابؾب مثالث مععمضصي مؼذػؾقا موٕ ؾػقا

اىقشمظغزوةمتؾقك،مػؾبـوكمخطقؽيمسؾكمُطؾمحول،مػؾبـوكمضقؼم

صدرمٌوماضرتصقه،مػؾبـوكمأعرمصرؼحمٕمؼؾبـػذوه،مرؾبمبومؼبمُطؾمضصيم

أغفؿمٕمؼؿكؾػقامسـمضصد،مرؾبمبومطوغًممعـماظؼصصماظـالثيمند

ضوضًمسؾقفؿميظوت،معـعؿفؾبؿ،ميظوتمغعؿ،مظؽـمحدثً،م

مأجدؾب مأتؾبراغل موأغوماألرض، ماظـالثي مصقفؿ! مالمم،غػلل مأن غعؾؿ

معؾفلمعـفؾبمإالمإظقف.

مظذغىم- ماضرتاصؽ مخبصقص مظؽ مضقظفؾب مُأرؼدؾب معو مُطؾ معقدك، ؼو

مأنمتفرؾببمعـمآمإظقف،مإذنم مودرؼعًو،مػق مطـريًا تـدعًمسؾقف

ظقسمأعوعؽمحؾ،مأتذُطرمسـدعومُطـًمصغريًامضؾؾمحقاظلمسشرونم
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م ٌُشوشؾوتموُطؾؿو مواظكبدؾبكمسوعًو،مُطـًمتعؿؾما موطون صعؾًمواحدة

مسوضؾؽ،م مأغفؾب مرؾبشؿ معؾبؾوذرًة ميضـف متؿفف مُطـً مسؾقفو ؼؾبعوضؾؾبؽ

مسـدعومؼؼرتفما عومؼقضـمبطؾقعؿفماظػطرؼيمأنممظطػؾمخطًلأحقوغًو

المعفربمعـماظعؼوبمإالماالسؿذار،مؼرعلماظطػؾمغػلفؾبمبلحضونم

مايـون،م مؼلؿغؾ موسطػفؾبؿو، محؾبؾفؾبؿو مؼلؿغؾ مواظده، مأو واظدتفكب

أترىمػذهكبمايـقيمعـماأُلممحنيمرؾبمبومغلؿطقعمتلؿقؿفومذػوسي،م

مسـم متؾقٌ مطوغً ماظيت مضصي مأتذُطر مظطػؾفو، موتشػع هضـ

يرب؟مإغفوموطؿومضولماظردقلم"آمأرحؿمبعؾودهمعـمأبـفومؼبما

بـدعؽ،مآمضدمتوبمسؾقؽ،مظؿؿقب،محونمدوركمػذهمبقظدػو"م

ماآلنمووصقيتمظؽمؼومبؾبينمأنمتفرؾببمعـمآمإظقف.

معـفؾبمإظقف...

معوغدم ماظعؿ مبؽالم موتػؽرتؾب ماظؾقؾي متؾؽ مُشرصيت مبوب ؾب أشؾؼ

م.وجؾواآلؼوت،موٕمأجدمغػللمدقىمأغينمبنيمؼدؼفمسزم

تؾبلوربينمبعدمأنمتؽؾؿماظعؿمعوغدمماميونتؿوظًماألخؾورماظلعقدة،م

متغور،م معوزاظً مظؽـفو مصعؾً، مممو ؾب متؾبؾ مضد موأغين ععفو،

ؾبمغؿوئٍمتدرؼيبوخصقصًومعـماظُؼؾؾي،م م..وأخريًامحونموض
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ٌُكؾص؟مطؾؿوتم ػؾمتؼؾؾقينمرجؾبؾؽماألبدي،موحوعقؽكبموزوجؾبؽما

م موضع مجدًا، معؾبرتؾؽًو ؾب مُطـ محؿكمعؾبؿؼورعي معرتون، معين اًومت

موص مبـػلفو مإصؾعفو مؼب مووضعؿفؾب مػل مغعؿمغبؾؿفؾب مضوئؾي: رخً

محػؾم مورؼؿشورد موجقن معوثقق معـ مُطؾ مغعؿ،محضر ماظرجؾبؾ أؼؾبفو

م مجقن مصقف مضول ماظؾلقط، محػؾفؾبممإلميونزصوصـو مطون مظؼد عوزحًو:

األولمأعبؾمبؽـري،موضقؽمبعدػومدوخرًا،مطونمحػاًلمصغريًا،م

مجد موبلقطًو ممتًمدعقدًا، مإن مصؿو مأؼضًو، مدرؼعًو محػاًل مطون ًا،

م موضعـو مأن مبعد مزواجـو، ماظشقخ موأسؾـ ماألوراقماٌرادقؿ سؾك

بعضماآلؼوتمعـماظُؼرآنماظؽرؼؿ،مطونمُطؾمماظرمسقي،موبعدمضراءة

معوم مػق مروز مزفقر مأن مأال مؼؾبرام، مسؾكمعو مبعقدة مزاوؼي معـ ذلء

م معؾبمذبعد،صوجؽـو،مطوغًمذوحؾيماظعققن،مذعرؾبػو ؿزضي،مثقوبؾبفو

مػذام مصعؾً مضد مأغفو مؼؾدو مأو مضربفو، مضد مأحدػؾبؿ مأن ؼؾدو

م.بـػلفو،مضدمبؽًمطـريًامسؾكمعومؼؾدو

مصرخًمبوطقيمتـدؾببمحظفو...

متؼقل مأحؾؽ..مم:تورة مترطؿينمأغو محؾقيبمٌوذا مجقغل.. جقن..

معقدك...ماؼفوماًؾقٌمايؼري..م:وتورةمتؼقل
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م،مػـقؽًو..اميون:مػـقؽًومظؽؿمثؿمتؼقل

مطـريًا...مالمالمأغومأطرػؾبؽؿم:تؼقلوصفلةم

مأغؿؾبؿمخقغيموحؼراء..

مأذفرم مدؿي موبعد ماٌلؿشػك، ماظب معوثقق مواخذػو مسؾقفو ُأشؿل

تعوىًمبوألدوؼيمواىؾلوتماظـػلقيمحؿكمأغفومضوظًمظلمذاتم

مظؽـمطوغًم ؼقممرأؼؿؾبفومصدصيم:مطوغًمُضؾؾيتمععؽمعبقؾيمحؼًو

مأغلم مأال مجقن معـ مأغؿؼؿ مأغل مبفذا ؾب مزــ مإال. مظقس شؾطي

مخق مصقفو متصقى مضد مخقورات... مايقوة مصفذه ورتـومأخطلت،

م:ممإلميونوضراراتـو،موضدمتؾبكطه.موأردصًمضوئؾيم

معـؾمم- مودقؿًو مدقؽقنؾب معو، مذقؽًو مهؿؾني مأغؽكب مأرى عؾورك..

مواظدهمبوظطؾع.

مم.مبؾمرػؾي،مرػؾ:مظقسمماميونردتم

م

مممم******

م
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م

م

م...رسالة الى محمىد                                      

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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معؾبرتعبيم/رعضون!م72ردوظيماظبمربؿقد:م

م مُأطؾكبؿؾبؽمبوإلغؽؾقزؼي؟ مظكبؿ مأنمػؾمتعؾؿ مرؾبمبو مُظغي،مأغًمتعؾؿ إغفو

مبفو،م ماظـورؼي ماألشؾؾقي محلى مآلخر، معؽون مدبؿؾػمعـ اظُؾغي

واظؿعدادماظلؾبؽوغلمهلو،مأومرؾبمبومتؽقنمُظغيمشصى!متؾبػرضمسؾكم

مٕم متعؾؿ مأغً ماظشعى، مذاك مظدوظي معؾبقؿؾني مضكبؾؾ معـ ذعى

مبقفوم معر ماظيت مايروب مطؾ مرؾبشؿ ماظعراق، مؼب مػذا ضبصؾبؾ

ماظيتمدع مطعفقٍزمواالحؿالالت مسوجٍز، مذؾفؽب موبوت مػقؽؾؿفؾب رت

اإلغؽؾقزؼيممبوظؾغيالمؼؿؽؾؿماظشعىماظعراضلمسؾكمحوصيماهلووؼي،م

اظربؼطوغقيموظقلًماالعرؼؽقي،موعوماظػوردقيمبؾعقد،مرؾبشؿمطؾمعوم

مظـمتلؼطم معؾبؿؿلؽي،مٕ،مورؾبمبو مدارجي حدث،معوزاظًماظعربقي

مأبدًا.

تعؾؿمأنمُظغيتمظقلًماظعربقي،مإمنومصؼطمتؽـمأغومعؾبؿلطدمأغؽمٕم

مزظًم معو مأم مسـف؟ مأتؽؾؿ معو متػفؿ مػؾ مبفو، ماظؿقدث ُأجقدؾب

ماالغلونم مادؿكدعفؾب مجدًا مضدؼؿ ماخرتاع مػل ماظُؾغوت صغريًا؟!

مصالم مبشؽؾمربدد، مؼلؿكدعقغفو معوزاظقا مبقـفؿ، مصقؿو ظؾؿقاصؾ

مُأخرى!م مطوئـوت معع ماآلن ماظب مبقضقح مؼؿؽؾؿقا مأن ؼلؿطقعقن
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كماألضؾمؼػفؿقنمبعض،مالمأضصدماظػفؿماظداخؾل،مرؾبشؿمإغفؿموسؾ

ماظؾعض،مأالم ماظـوسمبعضفؿ مدقفمؼػفؿ معو مؼقعًو مأغفؾب أغلمأعقؾؾب

أنماظػفؿمػؾبـومػقمظغقيمصؼط،مورؾبمبومتؾبلؿكدمموبـلؾيمالمؼؾبلؿفونم

بفوم"اإلذورات"مصوالثـونمؼؾبؽؿالنمبعضفؿماظؾعض،مػؾمتعؾؿمعوذام

ؾبمعومأسينمبوإلذورات؟مغعؿ،معومزظًمصغريًا ،معـذؾبمرحقؾؽموسب

ؾبمصقف،معـم غزالمسبوولمأنمغػفؿمدواخؾـو،موعومأوصؾـوماظبمعومسب

مغػعؾمأيمذلءم مواٌؽوغي، موحؾبىماظلؾبؾطي مورؿعموحلد، جشع

م ماظـوس، مِرضك ماإلنوز، مذعقر مسؾك ماظضقءمظؾبقصؾبؾ تلؾقط

معؽونم معـ مأغـو مغلقـو مأغـو مظق مطؿو مظؾعوعي، مأغُػلـو مإبراز سؾقـو،

م مظق مرؾبمبو مضقاغنيمأحقوئقيمواحد! ماٌؽونماظذيمأغًمصقف مؼب طون

ماآلنم مظُؽـً ماظيتمسـدغو معـؾ مواظزعـ مدُبصماىلد وصقزؼوئقي

مأتؽؾؿم معو مدؿػفؿ مُطـً ماألضؾ مسؾك مظؽـ مطـريًا، مظقس طؾريًا،

سـف،مرؾبشؿمسؾؿلمأغؽمتػعؾ!مأذعؾبرؾبمدائؿًومبفذا،مأغًمتػفؿ،موالم

مأذؾبؽمإرالضًومأنمطالعلمؼصؾماظقؽمبطرؼؼيلبمعو.

عؾبعظؿمطؾؿوتلماظعربقيمورؾبمبومأشؾؾفوممػؾمتعؾؿمظكبؿماإلغؽؾقزؼي؟إذنم

متطؾقؼمسؾكمجفوزمصغريمامسفؾبم ماغفؾب مضقضؾ" م"عرتجؿ ؼؿؽػؾمبفو

"اهلوتػ"ماوماهلوتػماظذطل،مالمأسؾؿمعدىمدرجيمذطوئفمحلىم
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آدػ،مؼؾبلؿكدممذاكماظؿطؾقؼمظؿققؼؾماظؽؾؿوتمعـممIQمعؼقوس

مسؾؿً مػؾ مواظعؽس، ماظعربقي ماظب مغػفؿمماإلغؽؾقزؼي مطقػ اآلن

م مبلقط مدر مػـوك ماعبع–بعضـو؟ ماظـوس مبفم-ؼعؾؿفؾب دُلخربؾبك

ماهلقاتػم مان مؼعقن م)اظـوسمال مواظؿطؾقؼوت ماهلقاتػ مذكبطر سؾك

ٌُرتجؿمذاكممادؿطوسًمدؾىم"اإلذورات"معـفؿ(! رؾبمبومعـمدونما

مالم مُظغي مال ماظؾعض! مبعضـو معع مغفوئقًو مصفؿـو مؼـؿفل دقف

احلـًماغًمذطل!ماهلقاتػممإذوراتمالمظؼوءاتمادودًو،مظكبؿ؟

مؼوممةعر مذلء مُطؾ محرصقًو مذلء مُطؾ مدؾؾً مسزؼزي، مؼو ُأخرى

مربؿقد.

ماظعربقيم معـ مأطـر مػذهكب ماظُؾغي متػفؿ معينمأغؽ ماسؿؼودًا أطؿؾبىمظؽ

ؾبم مُطـ ُظغؿؽماأُلم!موػذاماالسؿؼودمظقسمعـمصراغ،مبؾمجوءمسـدعو

مرضوئؼم ماعؽوغقؿؽمألطؾ موسدم مأػؿقي معدى مظؽ ماذرح مان ُأحوول

،مُطـًمدائؿًومتؼقلمظلمُأرؼدؾبمبعضًومعـفومواغومُأحوولمأنماظؾطورس

مربؿقدم مؼو معرؼضًو مُطـً معرضؽ مسؾك مأطؾفو مخطقرة مظؽ ُأصلر

مرؾبمبوم ماظـقر، مظرتى مظؽ مايقوة ماصؿؿقؽبؿفو مضد طوغًمدـنيمضؾقؾي

طونمالمؼزالمزالمماظرحكبؿمضبفؾبىمسـؽمضؾقاًلمعـماظـقرموػذامبعدم

معؾبػوج ماظذيمأودىمانمادؿؼؾؾًمطؿقيمطؾرية ؽيمؼبمذظؽماالغػفور
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بؽماظبمعومُطـًمسؾقفمعـمعرضموعومتؽقنمسؾقفماآلن،مطونمظلم

غًمجقدًا"مٕمؽمظقالم"تؾؽماظػؽيماظيتمتعرُصفومأآعولمطؾريةمبشػوئ

متػفؿم مُطـً مدـػؼدؾبك ماغفؾب مواحدة مٌرة موظق مظل مطبطر موٕ ُأصؽر

مظؽموتضعمػوتػف ٌُؿرضيماظؽقرؼيمتشغؾفو وماأُلشـقيماظيتمطوغًما

محقلم ماآلن متؿلوءل مػؾ مودودتؽ، مهً مرأدؽ مُضرب اظصغري

مػؾم ماألشوغل! متشغقؾ موؼلؿطقع مؼؾبرتجؿ ماٌعفزة؟ اهلوتػ

مادؿطعًمبعؾبؿركماظصغريمذاكمانمتعؾؿمعومػلماألشوغل؟!

م موػذا ماىقد" م"األب مسـ مُأشـقي متُؽـمطوغً مٕ ماؼضًو، امسفو

بقـؿومُطـًمماظؾطورستػفؿمطالعلمحقلمرصضلمإلسطوئؽمرضوئؼم

مت متؾؽ، ماأُلشـقي مجقدًا موطقػمػفؿ مػذا مصعؾً مطقػ ماسؾؿ ال

مصؼطم مواحدة مصلؿؽقن مصرضقي مػؾبـوك مطوغً مظق مظؽـ ادؿطعً،

ماغًمتعؾؿم ماألبمظؼؾؾؽ، موحـون متؾبقوولمجؾىمسورػي وػلمان

ما مصؼط،مطوغًممةىؿقعمانمواظكبدكمٕمؼزؾبركمدقىمعرطؿو واحدة

مسـ مجدًا موسدعمٌي مُطرػف مُأعؽمحقل معع معؾبفودظؿف ؾب ممسع دممعو

مظقمأغؽماظلؾىمصقؿومحصؾم مبوظؾؼوءمسـدكماومزؼورتؽمطؿو رضوه

وظقسمػق!مطؿمأغومغودممؼومربؿقدمظؿؾؽماظؾقظوت،مسدممتدخؾلم
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ٌُـودى،مظؽـمصوتم مابـؽ؛مأغًماآلبما مرجؾمإغفؾب وضقظلمظف:مؼو

ماالوانمهلذا.

رؾبمبومُطـًمتقادلمغػلؽمبفو،مرؾبمبومطوغًماالشـقيمطػقؾيماومسؾكم

ماظشفورماألضؾمتؾبؼؾؾمعـمأٌ مؼقم ؽماظداخؾل،مػؾمُطـًمعؾبلؿقؼظًو

مذاك؟مػؾمُطـًمتعلمعومضبدؾبثمحؼًو؟

عومتؾؽماظؼلقةمؼومتؾبرى،معـمأؼـمحصؾمسؾقفومأبوك؟مطونمععؽ،م

ػقمعـمأخذكمٌقضعماالغػفور،مػقماظلؾى،مأومسؾكماألضؾمأحدم

األدؾوب،مغعؿمضدرؾبكمظؽـمطونمالبؾبدمعـموجقدمبعضماظرغبيمؼبم

مسؾك مطقػمرووسفؾب ترطؽمؼبمربـؿؽمؼبمأٌؽمتؾبقوربمؼبممضؾؾف،

مععرطؿؽماألخريةموحدك؟!مطقػ!

ػؾمطونمممـمضولمآمسـفؾبؿم)اظؼودقيمضؾقبفؾبؿ(؟محؿكمععمرػؾ؟م

معوذامظقمطونماظطػؾمابـفمأوؽبمععفؾبمأؼضًو؟

مرطيمؼبمحقوتؽ؟ػؾمطونمؼعؾؿمأغفومآخرمعع

موُطؾلمؼؼنيم مدلررحمسؾقؽمدمااًل مػذا مأغؽمظـمتؾبفقىمرؾبشؿ أسؾؿ

م مصرضقيتمبقصقظف مػؾ محؼًو؟ ماأُلشـقي متػفؿ مُطـً مػؾ إظقؽ،
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مأمم مطوعاًل؟ ماإلغؽؾقزؼي ماظُؾغي متػفؿ مبدأت مأغؽ مأم صقققي؟

ماالثـون؟

أغًمؼبماىـيمسؾكمأؼيمحول،موتلطؾمالمربولماظؽـريمعـمرضوئؼم

م.اظؾطورس

المتعؾؿمعومػؾمتعؾؿمؼومربؿقدمأنمظقؾيماألعسمطوغًمظقؾيماظؼدر؟م

مسـد موعؾبفؿي معؾبؼددي مظقؾي ماظدؼوغيممػل، مأصقوب اٌلؾؿني

مطدؼوغيم ماٌلؾؿنيموظؽـ مأول ماآلبمػق مإبراػقؿ مطون احملؿدؼي،

ماسؾؿم ماظزعون، مآخر مغيبؾب مغيبمؼؾبلؿك مايوظقي مبفقؽؿفو مجوء صؼد

تلؿصعىماعرمصفؿمعقضقعمعـمػؾبؿماألغؾقوءمسؾكمأؼيمحول،ممأغؽ

مواظبماظـوسم ماظقـو إغفؾبؿمبشرمؼقحلمآمهُلؿموؼؾبؽؾؿؾبفؿ،موؼؾبردُؾفؿ

مؿقامانمالمإظفمإالمػق.ظقعؾ

واظـيبمربؿدمػقمآخرمعـمبؾبعٌ،مػؾمتعؾؿمأنمظدؼفمادؿمآخرمػقم

مربؿقد؟معبقؾمأظقسمطذظؽ!

ربؿدماظـيبمػقمعـمغشرماظدسقةمظؾـوسمظقمعـقامبوٓمتعوظبماظذيم

اغًماآلنمسـده،مػؾمتؿكقؾمأنمػؾبـوكمطـريمعـماظـوسماظققممالم

مؼؾبصدضقنمانمآمعقجقد؟م
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م معؾبؾورطي مغؿؾعماظؾقؾي موأبقاك مأغو ٌُقؿدؼي ما ماظدؼوغي ماتؾوع سـد

ربؿد،مػلماظؾقؾيماظيتمبدأمصقفوماردولمآمظؾقحلم)اٌالك(ماظبم

مػلم مدقاه، مال مآمإظف موان مبوًوظؼ ماالميون مأعرؾب موبدأ ربؿد،

مغعقشمأسؿورًام ؾب مصـق مأظػمذفر، معـ مخريفب مألغفو مأؼضًو عؾبؼددي

مآمأطـر،مطؿ مظـعؾؾبد موغطؿعمبوٌزؼد مغقح،مضصرية مطونمؼبمأؼوم و

موؼعقشقنم مأرقل مأسؿورؾبػؿ مطوغً مآخر، مزعون مؼب مآخر ردقل

مظػرتاتمأرقلمعـو،مظؽـمتعؾؿمعومصعؾؿفؾبماهلقاتػ!مإغفومذطقي.

ماظؾقؾيموٕمتُؽـمضدمُأصؾًم مضؾؾمدـقاتمؼبمعـؾمػذه ُطـًمحقًو

مإنمٕمؼؽـم ماظؼدر، مظؽـفؾب مدققدؾبثمظكبـؿـع، معو مغعؾؿ مظقؿـو بعد،

بكخرموإنمٕمتُؽـمبؿؾؽماظُؼـؾؾيمصؾغريػو،مبذاكماٌؽونمصلقؽقنم

مواٌؿرضيم مظؽ مدسقغو مربؿقد مؼو مغـلؽ مٕ ماألدػ! معع معػر ال

اظؽقرؼيمأؼضًومرؾبشؿمأغفومالمتمعـمبؾقؾيمطفذه،مؼبمعـؾمتؾؽماظؾقؾيم

ٌُلؿشػك،معـمطونمؼعؾؿمأنم ضؾؾمدـنيمطوغًمأؼوعلماألوظبمؼبما

حوولمانمُطؾمػذامدققدؾبث،مُطؾمذلءمزائؾمؼومربؿقد،ماظققممُأ

مورضوئؼم موسطػمسؾقفو، محـون معـ مأعؾؽ معو مالبـيتمُطؾ ُأسطل

اظؽـرية،مرؾبمبومظكبلدادمدؼـمالمؼؾبؿؽـمددادؾبه،مأسدؾبكمأغلمماظؾطورس

مدلسؿينمبفو!
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عوزاظًمععل،م-دؾوؼدرعون–آهمغعؿ،مطدتؾبمأغلكمأتذُطرماظُؾعؾيم

مأبـيتم مرأتفو مأبلمأسطقينمعرؼؿذاتمؼقم مؼو مػذهكب ،موضوظً:معو

.مصرحًمطـريًامسـدعومضغطًماظزرماألغبر،مضوظً:مإؼوػومألغظر

مػؾم مأخ؟ مظل موػؾ مضوظً: مأبين. محملؿقد، مضؾً: مػذهكب؟ ظكبؿـ

مميؾؽمأظعوبًومعبقؾيمُأخرىمطفذهكب؟

مالمغؿذطرؾبكمبنيم ؾب مسزؼزيمسب ذكبطراكمضوئؿي،مأغًمالمتؾبـلكمؼو

متػؽريغوم مؼب مأدعكبغؿكبـو مؼب مػوػؾبـو مربػقرفب مأغً مبؾ مواآلخر ايني

و،ماغًماظذطرىمبُلعفو،ماغًماظراحؾماظؾوضل،مواجلودغوموأرواحـ

ُشرفكبمضؾقبـو،معػوتقحؾبمأضػوهلومبقدك،ممؼبمدواخؾـو،متلُؽـمؼبمطؾ

مربؿقدم مؼو ماظؾعضمرحؾ مسؾقـو، ماظداخؾ مؼب متمثر ادؿطعًمأن

مظؽلم موؼؾبفوػد مؼؾبؽوصح معوزال مواظؾعضماآلخر ماغً، مرحؾً طؿو

بعدممؼؾبعقدماألرضماظبمعومطوغًمسؾقفو،مرؾبمبومأدقءمحودثيمحدثً

ظؼدمعزضًمضؾقبماىؿقع،مرحقؾؽمطوغًمدؼقطمعـورةمايدبوء،م

نمواظكبدكمضدمبؽكمدظقؾمأوماثؾوتمعو،مظؽـمالمأذؾبؽمأمظقسمظدي

معمسؾكمأؼيمحول.سؾقفو!مػلمظؾفؿق

م
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جوءمايؼؾبمحقـفوموزػؼمبورؾؽبمعوماظـوسمخبريماظققممؼومربؿقد،م

ٌُؿشددؼـ،مرقؼًمصػقيمُأخرىمعـماظؿورؼخمعؾقؽي ما مطونمؼدسقهؾب

مواظدعوء،م مواظدعور مبوًراب معؾقؽي مضؾقبؾبفؿ، ٌُؿزضيكب موا بوظشؾبفداء

ؿؾؾبمظعقدةمُصؿقًمصػقيمجدؼدةموبوتماىؿقعؾبمسوعاًلمعؾبؿطقسًومؼع

محؾبطوعفوم مسؾك مُصرش مضدميي مأرضفب مسفدػو، مدوبؼ األرضمسؾك

موطـوئسفبم معلوجدفب مسؾقفو مبؾبـقً مُأخرى مأرضفب مظؾـؼوصي، رصقػفب

أسؿدةمصؾدةمضرؼؾًومٌـوراتممتؾبكؾكبدمذطرىمأخقاتفو،مالمأذُؽمبرصع

مجدؼدةمتؾؼكمخوظدةمظؿورؼخمعدؼـيمخوظدةمطوٌقصؾ.

م

م******

م

مواميونغؼػماآلنمسؾكمضربماىدة،مغرويمهلومعومحصؾمظـو،مأغوم

م معـماىوععي،معرؼؿوابـؿـو مأخريًا ؾب وطونمحبؾـبـومموأغينمدبرج

األولمسؾكمبؼقيماألحبوثمطقػمالموضدمطؿؾفؾبمأربعيمأذكوصمعـم

مواًوعسمعؾقد ماٌؾقدمم،دؼوغوتمورقائػمزبؿؾػي وسؾكمدرية

مذاك،مظؼدمأخؿػكمعـذؾبمزصوصـوموٕمغلؿعمظفؾبمخربًامحؿكماظققم!
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م.مسؽ،مسؾكماعرؼؿأبمظطػؾيمتؾبدسكممأغينماظققمجدتل..م

م.اميونم-

مغعؿمسزؼزيمعقدك.م-

مقفمغؾبلؿلمرػؾـوماظؼودمم"ربؿقد".دم-

م!مظؽـمظكبؿمػذاماالدؿمبوظذات؟ممظقسمدقؽًوم-

مإغفومضصيمرقؼؾي...ماصغلمهلومجقدًا.م-

م

مم******

م

م

م

م

م
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مرؼؿشورد

ٕمأطـمأسؾؿمأغفمؼبمؼقممعـماألؼوممأغينمدلضعمضدعويمسؾكمم-

مأرضمذاكماظقاديماظذيمتؽؾؿمسـفمعلعقد...

م مسـ مؼؾقٌ معـ مطؾ مصدؼؼل مؼو م: مضوئاًل معلعقد ايؼمتؾلؿ

م؟مصبدؾبه..معومرأؼؾبؽماآلنممبؽي

متقصػ..مم- مال مأذقوء مػـوك مأن مظـؼؾ مأو معبقؾي! مػل بوظطؾع

م؟آدموعؽيمإحدىمتؾؽماألذقوء،مأظقسمطذظؽمؼوم

مأجؾمؼومرؼؿشورد.م-

م

م

م

م

م

م
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هصادر الوعلىهاث الخاصت برواٌت هسعىد ) السٍرة الٌبىٌت ( وهصادر 
 لوعلىهاث العاهت عي الذٌاًت الوسٍحٍت : ا

 السٍرة الٌبىٌت البي هشام

 السٍرة هستورة ألحوذ خٍري العوري

 الرحٍق الوختىم لصفً الرحوي الوباركفىري

 فقه السٍرة لوحوذ سعٍذ رهضاى البىطً

 العهذ القذٌن -الكتاب الوقذس 

 العهذ الجذٌذ –الكتاب الوقذس 

Spiritual Truths – James Miller 

Islamic Jesus – Mustafa Akyol 
No God But One / Allah or Jesus? – Nabeel Qureshi  

 

 

 

 



 


