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يهخص
حـخػل ًُبه (ملط الكطغىهُه) بحطب ؿطػه ألغالء ًلمه
الخىحُس وغبازة إله مىس ي وهاضون،حطب ججبر ملَ ملط
للهطوب للم ؿخاث حِـه ومحاضبه حِف الؼاحط اهىبِؽ
الصي اػخىلى غلي ًُبت محىال حىىز امللَ الي وحىؾ قهل
ػِؼترز امللَ ًُبه مطه ادطي ويُل ػُيخلط غلي اهىبِؽ
الؼاحط؟
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ًُبت ملط الكطغىهُت
والعجالث الحطبُت ًاهذ في ًل مٍان و الخسضٍب غلى نسم وػام واملـاة
غلى الخالُ ودُمت الهائس (حابي) وػٍ اضن الخسضٍب قذطج الهائس
(حابي) مً دُمخه وهظط ً
ملُا قىحس قطنت الطماة حؼترًح وال جخسضب
ً
مؼطغا وناُ لهائس الكطنت:
قخحطى هحىهم
 اوي اضي حىىز يؼاُ.وبػس ان ضز نائس الكطنت الخحُت الػؼٌطٍت للهائس (حابي) ناُ:
 ان الجىس ًخسضب مىص قجط الُىم ولم ٌؼترح قامطتهم بالطاحت ػاغتواحسة.
 هىاى دٌط يهسز ًُبت وٍجب ان هٍىن غلى اػخػساز زائم وٍجب غلىالجىس ان ًٍىن غلى نسضة نخالُت يبحرة ًىاُ الىنذ
واؿاض الهائس (حابي) له باالهلطاف بػس ان امطه بمىاكلت الخسضٍب بـٍل
حاز ً
حسا ،ونبل ان ًىلطف الهائس (حابي)
ً
مؼطغا قىظط له في نلو
وحس احس الجىىز ًمخٌي حىاز ًخجه هحىه
وضٍبت ،زم جىنل الجىسي امام الهائس وناُ له:
 اها مً الكطنت الثالثت اػخٌالع وغىسي اهباء غاحلت للهائس (حابي) اًًهى؟
 -جحسر...اها (حابي)
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 حاءث اهباء جؤيس ان الٍاهً (أهىبِؽ) اػخػان بهىة غؼٌطٍت مً داضجُ َ َّ
البالز لخحاضب مػه وجحمُه مً امللَ وقطغىن ملط (امىحاث) املػظم.
 يم ًبلـ غسز الجىس؟ واًً مػؼٌطهم؟ ويُل زدلىا ًُبت؟ نطابت غـطة الاف مهاجل وزالر الل عجلت حطبُت وَػؼٌطون نطبالؼىض الؿطبي مً ًُبت.
 ًجب ان ابلـ امللَ وقطغىن ملط بصلَ الان .واؿاض الحس الجىىز واحوطوا له عجلت حطبُت وجحطى هحى نلط قطغىن
زون مىيب وًان ًخحطى بؼطغت ؿسًسة مثل الطٍح
نلط امللَ (امىحاث)
زادل ػاحت الهلط ًان ًجلؽ امللَ (امىحاث) غلى غطؿه ومً حىله
وظضاء ًُبت ًدـاوضون مػه حىُ احىاُ البالز والػباز حُىما زدل غلُه
الهائس (حابي) هظط امللَ له ،زم ناُ:
 جحسر ًا (حابي) اوي اػمػَ. (أهىبِؽ) يبحر يهىت املػبس اػخػان بهىة غؼٌطٍت للسقاع غىهوَػؼٌطون الان غىس الؼىض الؿطبي.
 ججاوظ (أهىبِؽ) ًل الخٌىي الحمطاء وٍجب ان ًخازب. اشا امطوي مىالي املػظم ان اجحطى بالجِف وههض ي غليهم وبػسهااحوط لَ (أهىبِؽ) بحن ًسًَ.
قهاُ احس الىظضاء:
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 لٌىىا ال وػلم ش يء غً هىٍت الجىس الصي احوطهم.قىظط قطغىن ملط للهائس (حابي) قكهم (حابي) ان امللَ ًٌلب الخىهُح
قهاُ (حابي):
 انهم حىىز الـٌُان ولِؽ بُنهم بـط واػخسغاهم (أهىبِؽ) بهىةالسحط.
قهاُ احس الىظ اء بػس ان هم ً
وانكا غلى نسمُه ض ً
غبا:
ض
 وهل لجىىز ملط ًانت ملحاضبت حىىز الـٌُانقاهكػل امللَ وناُ بلىث ًالطغس:
 ان حىىز ملط انىي مً الـٌُان شاجه. اغخصض ًا مىالي لًٌ (أهىبِؽ) ػاحط غظُم ال ٌؼتهان به.قهاُ (حابي):
 بػس اشن حالله امللَ...ما هى ػط الػساء بحن يهىت املػبس وقطغىن ملطوؿػب ملط؟
قهاُ الىظٍط بلىث ًطحػف:
 الجمُؼ ٌػلم ان امللَ (امىحاث) ًطؾب في هسم املػبس ووـط حػالُم(مىس ى) و(هاضون) وجىحُس اله الٍىن وهى ضب (مىس ى) يما ابلؿىا غىه.
قهاُ (حابي):
 وسحطة املػبس والٌهىت ًىػمىن في الصهب ،والكوت ،واليؼاء والخمطالتي جخسقو غليهم في املػبس وهي جخهسم لهم نطبان اله مً حجط وؾحر شلَ
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مً الجاه والػظمت وحمُػىا هىا وػلم ماشا حل غلُىا غىسما ضقوىا
حػالُم (مىس ى) وادُه (هاضون) ولصلَ اها مؤمً بطب (مىس ى) و(هاضون)
واهه مػىا وػىف هيخلط غلى حىس الـٌُان ،قىظط الجمُؼ للملَ ،وهىا
ونل امللَ وناُ:
 قلًٌُ ضب (مىس ى) و(هاضون) مػىا ،قبػس زالر مائت ػىحن وهحً هحاوُوـط حػالُم (مىس ى) ً
ػطا حاء الُىم الصي وحب غلُىا قُه الهخاُ
قلخخحطى ًا (حابي).
 أمط مىالي املػظم .....غىس الكجط ػىف هىهى غليهم وػىف أحاكط(أهىبِؽ) في مػبسه وأحوطه لَ بحن ًسًَ.
في قجط الُىم الثاوي ًان الوباب ًمأل املٍان وحىىز قطغىن بهُازة الهائس
(حابي) جمأل الصحطاء غىس الؼىض الؿطبي ملسًىت ًُبت وأمامهم يخلت
ػىزاء غلى مطمى البلط وغىس الخسنُو اجطح للجىىز أن جلَ الٌخلت
الؼىزاء ما هي إال حىىز الؼاحط (أهىبِؽ) وهم غباضة غً وحىؾ
أحؼازهم أحؼاز بـط ًمخاظ بالهىة الػولُت الٌبحرة ،وضأػهم ضأغ
نٌت ،قبسأ ًدؼطب الطغب في نلىب حىس قطغىن ومىه إلى يباض نازة
الجِف حتى وكل الطغب إلى نلب (حابي) هكؼه ،وهىا أًهً (حابي)
الخٌط الصي ًساهمه هى وحىىزه قالخىف هى الػسو ألاوُ لجِـه
اللؿحر املٍىن مً دمؼت غـط ً
ألكا مهاجل ملطي مً أنىي املهاجلحن
ولصلَ ضؾب في كىؼ ش يء ًٌؼط به هصا الخىف قأمط نائس حِف املُمىت
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بالصهاب إلى املػبس الٌبحر ومػه قطنت مـاة ملحاضبت (أهىبِؽ) واحواضه
إلى ػاحت املػطيت ً
حُا مهُس بالحسًس نبل بساًت املػطيت حتى ًٌمئن
الجىس وٍخأيس الجمُؼ أن الىلط حلُل ملط.
جحطى نائس املُمىت واػمه (حىض) مؼ يخِبت مً املـاة في اججاه املػبس
الٌبحر وحاكط املػبس بٍل الجىىز مً أحل الؼٌُطة غلى مذاضج املػبس
وزدل (حىض) املػبس وهى غلى حىازه حتى وكل الى ػاحت املػبس الٌبحرة
قىحس (أهىبِؽ) ًجلؽ غلى يطس ي ٌـبه الػطؾ وفي ًسه غلا ؾلُظ
وٍطجسي مالبؽ ػىزاء وغباءة حمطاء وله لحُت وؿاضب كؿحر وغُىان
حاحظخان وؿػط أحمط ًىٍل وأهل ًىٍل قترحل (حىض) وجهسم دٌىة
وونل أمام (أهىبِؽ) وناُ:
 بأمط حاللت امللَ قطغىن ملط (أمىحاث)وهىا ناًػه (أهىبِؽ) نائال بلىث ؿٌُاوي:
 ال جىحس أوامط هىا زادل املػبس إال أمطي أها.زم هب ً
وانكا قأؿهط (حىض) ػُكه في وحه (أهىبِؽ) الصي دلؼ غباءجه
وألهاها غلى وحه (حىض) وبذكه وضؿانت أبػس (حىض) الػبائت غىه لٌىه
ونل في حالت شهىُ غىسما ادخكى (أهىبِؽ) وظل ًخلكذ حىله ً
يثحرا
وبػس لحظت ؿػط بٌػىت دىجط في ظهطه وهظط دلكه ،قىحس (أهىبِؽ)
هى مً ًػىه ،وناُ له:
 -ال جذل لً جمىث الُىم ،لٌىَ ػخٍىن جابعي ودازمي.
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زم ػهٍ (حىض) غلى ألاضن وحمله (أهىبِؽ) ووهػه غلى مىوسة أغسث
ً
دلُلا للخحىٍُ ،ودلؼ غً (حىض) مالبؼه بِىما ًان (حىض) ًحاوُ
املهاومت لٌىه ال ٌؼخٌُؼ الحطيت وناُ (أهىبِؽ) له:
 ال جذل هصه الٌػىت بذىجط لػىه (أهىبِؽ) ال جهخل ولًٌ بػس إهاقتهصا املـطوب إلى أمػائَ ػدخحىُ إلى وحف (أهىبِؽ) الهاجل واملسمط.
وأمؼَ بكم (حىض) وحػله ٌـطب مـطوب سحطي وهىا قهس (حىض) وغُه
ً
جماما وأؾمى غُىه ،لًٌ حىىز (حىض) في الخاضج ًان الهلو ًخملٌهم
وناُ احس هباي الكطنت:
 غلى الجمُؼ أن ٌؼخػس ػىسدل املػبس آلان ،قخأدحر الهائس (حىض) أمطمطٍب.
وبسأ الجمُؼ في الخحطى هحى بىابت املػبس وهىا ظهط الهائس (حىض) ومػه
الؼاحط وونل (حىض) أمام الجمُؼ ،وناُ:
 غلى الجمُؼ أن ًترحل وٍبخػس غً الخُىُ وٍجلؽ غلى ضيبدُه.قكػل الوابٍ وباقي الجىىز ما أمط به نائسهم (حىض) وهىا كطخ (حىض)
بهىة وجحىُ إلى وحف له ضأغ نٍ وحؼس أػىز له نىة غولُت داضنت
وًىٍل الهامت ومذالب حـبه مذالب ألاػس وهجم بٍل نىة وؿطاػت غلى
الجىىز قهىجه أكبحذ بهىة ألل قاضغ وأػطع مً الوىء وهطب ًل
حىسي وهابٍ هطبت واحسة نبل أن ًسضى أحس منهم ما ًحسر
و(أهىبِؽ) ضقؼ غلاه الؿلُظ في وحه ًل حىسي وهابٍ أدص هطبت مىه
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ً
حمُػا وأكبحىا
وٍحىله إلى وحف ٌـبه (حىض) وبػس أن جحىُ الجىىز
جحذ لػىت (أهىبِؽ) ونل بُنهم وناُ:
 قلُخحىُ الجمُؼ إلى كىضجه البـطٍت.وبػس أن غاز الجمُؼ إلى كىضجه ألاولى ناُ (أهىبِؽ):
 مً آلان أهخم دسم لي أمطي مٌاع وهاقص وجخحىلىن إلى وحىؾ أو بـط فيأي ونذ أضٍسه أها واضجكػذ ضحٍاجه.
في ػاحت املػطيت ًان ًهل الهائس (حابي) وحِـه ونبل الاؿدباى مؼ
حِف (أهىبِؽ) ،وحس الهائس (حىض) وقطنت املـاة جسدل أضن املػطيت
وبُنهم (أهىبِؽ) مهُس بؼالػل مً حسًس وونل (حىض) أمام (حابي)
وناُ:
 ها هى (أهىبِؽ) بحن ًس نائسها املػظم.قىظط له (حابي) وناُ:
 ػخظل أػحر غىسي حتى أمحي حِـَ مً غلى ألاضن وبػسها أػىنَمثل الخطاف إلى حاللت ملَ ملط.
وأمط (حابي) أن ًحخكظىا بالؼاحط في الخلل حتى اهتهاء املػطيت والهائس
(حىض) هكص ألامط وأدص مٍاهه بحن الجِف هى وقطنخه وبػس لحظاث أمط
(حابي) بالهجىم واؿدبَ حىىز (حابي) مؼ حىىز (أهىبِؽ) بٍل نىة
وشجاغت قٍاهذ الىحىؾ جخحطى بذكت وػطغت في أضن املػطيت ويصلَ
حىس ملط وحؼببىا في دؼائط قازحت في ككىف الىحىؾ وًاز أن ًخىؾل

~~ 01

(حابي) وحىىزه في ككىف الىحىؾ وٍذترنها لٌىه ػمؼ كىث (أهىبِؽ)
ًهىُ:
 قـلُخحىُ الجمُؼ.وهظط (حابي) ججاه ملسض اللىث قىحس (أهىبِؽ) ًهل أغلى ػىض
مسًىت ًُبت وفي ًسه غلا ؾلُظ وجحذ اللىض يباض الهازة مً الجِف
وٍخحىلىن إلى وحىؾ (أهىبِؽ) قػلم أهه سحطهم بلػىت (أهىبِؽ) وهظط
(حابي) إلى أضن املػطيت وحس (حىض) وحىىز الكطنت والوباي جخحىُ إلى
وحىؾ وبسأ الهجىم غلى (حابي) وحىىزه مً الخلل مً يباض الهازة
وقطػان العجالث الحطبُت التي جحىلىا ومً الُمحن ًهجم غلُه (حىض)
وقطنخه ومً ألامام ًهجم غلُه حِف (أهىبِؽ) ونس جحىُ الجمُؼ إلى
وحىؾ قأمط (حابي) باقي الجىىز أن جخحطى هحى نائس حِـه في الِؼاض
وٍخمؼَ ًل منهم بمٍاهه بِىما جحطيذ قطنت كؿحرة مً حِف (أهىبِؽ)
هحى أػىاض ًُبت وحؼلهىا ألاػىاض وقىض غبىضهم زادل ًُبت نخلىا
حطاغ الباب الؿطبي وقخحىا باب مسًىه ًُبت لُػبر حِف الىحىؾ
وونل (أهىبِؽ) قىم أػىاض املسًىت ًلطخ في حىىزه وٍهىُ:
 احطنىا ًُبت بأيملها*****
وغبر حىس (أهىبِؽ) مً الابىاب وغىسما وحسوا مـاغل مً الىاض غىس
الابىاب ادصوها واحطنىا ًل مً في ًطٍههم الى الهلط وهم ًلطدىن
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وزدلىا بُىث اهل ملط بل ًل املىاظُ التي ًاهذ جهابلهم وٍصبحىن اهل
املىاظُ وٍاًلىن نلىبهم واحؼازهم ودطحذ الىاغ في الـىاضع جلطخ
وحؼخجس بجِف (حابي) وحِف ملط لًٌ (حابي) وحىىزه ًاهىا هىاى
داضج الاػىاض ًصبحىن وٍمىجىن مثل البػحر غلى ًس الىحىؾ وهىا اًهً
(حابي) بالهعٍمت التي لحهذ به غىسما ضاي الىحران جطجكؼ مً دلل الاػىاض
وغلم بؼهىي مسًىه ًُبت وامط مً جبهي مً الجىس بالهطب الى الجىىب
والاحخماء باللىاء الخاػؼ حىىبا وقط هى هاضبا الى الهلط في محاوله مىه
لىجسه امللَ .
نلط امللَ
ًان ًجلؽ قطغىن ملط بحن الىظضاء والهلو غلى وحههم حمُػا لًٌ
غىسما بساء في ػماع اكىاث كطاخ وغىٍل اججه الى ؿطقه الهلط ووحس
ًُبت جحترم والىاغ جهخل في الـىاضع والىحران في ًل مٍان وفي هصه
اللحظت زدل (حابي) الهلط ومالبؼه ممعنه والسماء جملئ وحهه وحؼسه
وناُ وهى ًلهث:
 دؼطها املػطيت وػهٌذ ًُبت في ًس حِف (أهىبِؽ) يُل حسر هصا (أهىبِؽ) سحط هاغ يثحرة مً ككىف الجِف واههلبىا غلىىا نبل انهحهو الىلط
 -واًً باقي الجىىز؟
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 لم ًدبهي احس ػىي الل مهاجل وػبهىها الى اللىاء الخاػؼ في الجىىبوال ًىحس احس ػىي حطغ الهلط
قهىا بٍي قطغىن وناُ
 اهذ جهىُ ػبهىها الى اللىاء الخاػؼ مػىا هصا اوى ػىف اهطب ًجب ان جترى الهلط ًا مىالي قجِف (أهىبِؽ) نازم الى الهلط والًىحس ونذ لسًىا
 يُل اهطب واها ملَ ملط ًجب غلىىا الكطاض الى اللىاء الخاػؼ في حىىب ملط حتى هجمؼ حِـاوهلملم ؿخاث اهكؼىا بػس الهعٍمت ،وػىف وػىز ووؼترز ًُبت مطه ادطي
وهىا زدل احس الجىىز مً الحطغ الخاق بالهلط وٍهىُ:
 مىالي حِف (أهىبِؽ) غلى ابىاب الهلط وال اظً ان حامُه الهلطػىف جلمس امامهم يثحرا
 يم جبهي مً الىنذ؟ الهلُل وػٍُىن حِف (أهىبِؽ) في ػاحت الهلطقىظط (حابي) للملَ في جىػل وناُ:
 ال ًىحس ونذ امامىا ًجب ان هخحطى هحى هكاف الىُل الان وهىاىػكُىت ػىف جحملىا الى الحلً الادحر لىا
وهى اللىاء الخاػؼ في الجىىب حُث ًيخظطها هىاى مً جبهي مً الجِف
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قخحطى قطغىن بػس ان هظط ًىٍال الى ًُبت وهي جحترم وًان مػه وظضاء
ملط وبػى الخسم مً الهلط والهائس (حابي) مخجهحن الى ػطزاب ػطي
جحذ الهلط له باب كؿحر وبػس ان غبر (حابي) الؼطزاب ًان دلكه
امللَ وحطغ الهلط مً حىله والىظضاء وفي ًس ًل منهم مـاغل مً هاض
جىحر املٍان وبػس ػاغت وكل (حابي)
وامللَ الى هكاف الىُل بػس ان نازهم الؼطزاب الى هىاى ضيب امللَ
و(حابي) ومً مػهم الؼكُىت وابحطوا في اججاه الجىىب حُث ادط ملجا
امً لهم جاضًا دلكه ًُبت جحترم غلى امل الػىزة مطه ادطي .
****
الطكُل الحطبي الجىىبي
في مؼاء الُىم الثاوي وكلذ ػكُىت قطغىن ملط جحمل الهائس (حابي)
والىظضاء والحاؿُت امللٌُت وامللَ الى الطكُل الحطبي في الجىىب وقىض
وكىلهم جحطى حطغ امللَ واغس الطًاب للملَ والهائس (حابي) وباقي
الىظضاء وًان الهائس (ظوضغ) في اهخظاضهم ومػه دمؼحن قاضغ وغـطون
عجله حطبُه جهل غلى حاهب الٌطٍو في اػخهباُ مىيب امللَ اػخػساز
لىهله الى حلىه ومالشه الادحر وغىسما دطج امللَ مً ػكُيخه وهعُ الى
ضكُل املُىاء الحطبي جهسم هحىه الهائس (ظوضغ) ونسم له الخحُت امللٌُت
زم ناُ:
 -وـٌط ضب (مىس ى) و(هاضون) غلى هجاه مىالي امللَ
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جنهس امللَ زم هظط حىله ًخكحم الؼكً الحطبُت زم هظط الى (ظوضغ)
وناُ:
 اجمجي ان جٍىن الؼكً الحطبُت غلى اػخػساز للهخاُ في انطب ونذ قاهالم اهىي البهاء هىا يثحرا
 مىالي ػكىَ الحطبُت هي انىي الؼكً في املىٌهت ًلهاقىظط امللَ الى (حابي) الصي ًهل غلى ًمُىه زم ناُ:
 اغلم هصا حُسا يما ًاهذ حُىؿىا البرًت وعجالجىا الحطبُت هي الانىيقـػط (حابي) بالحطج وهظط الى الاػكل زم هظط له (ظوضغ) وقهم ان امللَ
ًىبر (حابي) قهاُ مساقػا غىه:
 حىىز امللَ جحذ نُازه انىي نازه ملط الهائس (حابي) وهى وظٍطا نىٍاو حهو في غهس حالله امللَ اهخلاضاث وقخىحاث غظُمه
قهاُ امللَ
 اغلم ان اللىاء الخاػؼ هى الحلً الادحر في الجىىب واللػُس لحماًتملط مً الخٌط لًٌ يم بلـ غسز حىىز
الحلً بالخحسًس
قكهم (ظوضغ) و(حابي) ان امللَ حىُ زقه الحسًث الهه ال ًهبل ش يء
ػىي اػترزاز ًُبت قهاُ (ظوضغ):
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 الجِف الثاوي ٌػؼٌط بايمله في حلً اللىاء الخاػؼ وحػسازه غـطهالاف مهاجل ودمؼه الاف عجله حطبُه وزالر الاف ضامي واهوم الُىا
الل مهاجل مً الجِف الاوُ الصًً هجى مً املػطيت
قهىا هظط امللَ هظط ادطي ل ـ(حابي) وناُ:
 جهلس الكاضًٍ مً املػطيت يما قط ملٌهم املػظم مً نبوه ػاحطوالكول ٌػىز للهائس (حابي) قهاُ (ظوضغ) مبرض املىنل:
 الجىس ال ًانه لهم بمحاضبه الـٌُان ومىاحه السحط وحىىزه ويماػمػذ ان الهائس (حىض) نائس حِف املُمىت وهى نائس شجاع وٍمخاظ
بالهىة ونؼ اػحر لػىه (أهىبِؽ)
وهىا جنهس امللَ وامط (ظوضغ) بالخحطى هحى الحلً واؿاض (ظوضغ) للجىس
بالخحطى وبساء مىيب امللَ في الخحطى هحى نلػه الجىىب والحلً
الادحر في اللػُس ودلكه (حابي) والىظضاء والحاؿُت امللٌُت وفي املهسمت
(ظوضغ) وحىىزه وامللَ ًخىػٍ املىيب حتى وكل الى ابىاب املسًىت
وزدلها امللَ ومنها الى الهلط امللٍي وًان ؿػب الجىىب ًهل حىُ امللَ
ًىُ الٌطٍو مً البىابت الى الهلػت ًلىح له واػخهبله اػخهباُ حاقل
وًاهه ملَ مىخلط ضؾم غلمهم بؼهىي مسًىه ًُبت وهطوب ملٌهم
وغىسما زدل الهلط اججه هحى الـطقت امللٌُت وهظط الجمىع الىاغ
وجصيط املـهس املكجؼ لٌُبت وهي جحترم واحترم نلبه غلىها واؿخػل في
قؤازه هاض الثاض لٌُبت وؿػبها مً (أهىبِؽ)
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ًُبت مؼاء هكؽ الُىم
زادل نلط قطغىن بٌُبت .بػس هطوب امللَ الى الجىىب حلؽ (أهىبِؽ)
غلى الػطؾ في ػاحت الهلط الٌبحرة
وحىُ اغمسه الهلط ًان ًىحس امامه غسز دمؼه غـط نكم حسًسي
ٌؼؼ الهكم الىاحس الى زالزحن ضحال وبػس ان هظط حىله في محاوله مىه
لخلسًو واػدُػاب املىنل اهه ظقط بملَ ًُبت ناُ بلىث ًالطغس:
 ازدلىا الٌالبقسدل ضحل ًىٍل اػمط الىن له غُىان شاث الـو الٌىلي وؿػط ًىٍل
حتى الاضن وػبؼ ؿػحراث في لحُخه ومكخىُ الػوالث غاضي الجؼس
وٍمؼَ بٌطف ػلؼله حسًس ودلكه مائه ضحل مهُسًً بالؼلؼلت وهم
يباض نازه وهباي حِف قطغىن الصًً ونػىا جحذ سحط ولػىه
(أهىبِؽ) وًان مً بُنهم الهائس (حىض) وبػس ان جكحلهم (أهىبِؽ)
حُسا اؿط للطحل قهام الادط بىهػهم في الانكاق الحسًسًت في ؿٍل
مجمىغاث زم ناُ الطحل الاػمط:
 مىالي (أهىبِؽ) لهس هكصث وغسي لَ وغاوهخَ حتى جمٌىذ مً الحٌمفي ًُبت قهل حاء ًىم دالص ي
قطحَ (أهىبِؽ) ضحٌه غظُمه اهتز غلى ازطها اضحاء الهلط زم ناُ
 (ماضهساض) اهذ انىي ماضز مً الجً ولَ مػعه داكت غىسي قٌُلاحطضى
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 لٌىَ انؼمذ لي اهَ ػخحطضوي وجمىحجي حطٍتي اشا غاوهخَ واهخلطثغلى قطغىن.
 (ماضهساض) هل ػمػذ ًىما غً ػاحط ًكي بىغسه وٍحطض الػبُس مًالجً الصي ًملٌهم
 اقهم مً شلَ اهَ حسحب وغسى لي اقهم ما ؿئذ وهُا اهلطف مً امامي ايها الجً الؿبيوادخكي املاضز وغلى وحه مالمح الؿوب زم امط (أهىبِؽ) باحواض الٌػام
للٌالب قؿوب (حىض) وناُ:
 هحً ػازه ملط ولؼىا يالبها ػُاحي الُىم الصي ػخهخلقُه غلى ًسي ًا (أهىبِؽ) وحؼُل زمائَ غلى ضمحي وػُكي قؿوب
(أهىبِؽ) واؿاض بػلاه هحى (حىض) قخحىُ الى وحف له ضاغ نٌه
وحؼس اوؼان مكخىُ الػوالث زم زدل غسز يبحر مً دسم (أهىبِؽ)
وهم انعام مً الجً ًحملىن ؿىاُ يبحر ًهٌط مىه السماء وبساء ًل نعم
ًمس ًسه زادل الـىاُ وٍذطج بهاًا احؼاز بـط مً امػاء وضاغ واضحل
وما ؿابه شلَ وٍلهىن هصه البهاًا زادل الانكاق الحسًسًت وبساء ًل
مً في هصه الانكاق بالخحىُ الى وحىؾ قىض مـاهسه الٌػام وبساء
الجمُؼ في الاًل بـٍل ًسُ غلى انهمايهم قُه وانهم ٌؼخمخػىن
وٍلسضون اكىاث مثل اكىاث ظئحر الاػس ووحىؾ البرًت و(أهىبِؽ) مً
حىلهم ٌـاهسهم وهى ًبدؼم لم جًٌ الىحباث مـبػه باليؼبت
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لىحىؾ(أهىبِؽ) املحبىػىن زادل الانكاق ولصلَ ظلذ حمُؼ
الىحىؾ جلطخ لخٌلب املعٍس مً الٌػام والحم البـطي املمخؼ ونام
(أهىبِؽ) وانكا وناُ:
 لم ٌػس غىسي ًػام حاهع لٌم وان يىخم جطؾبىن في املعٍس قػلىٌمباللُس
وامط(أهىبِؽ) بكخح الانكاق لٍل الىحىؾ وفي غخمه اللُل دطحذ
الىحىؾ الى املسًىت جلتهم ًل مً ًهابلها وبساء كطاخ الاهالي ٌػلى وٍملئ
الٍىن واكىاث ابىاب املىاظُ حؿلو دىقا مً مالناة الىحىؾ لًٌ ازطٍاء
ًُبت
اًهىىا الؼط وهى جهسًم نطبان للىحىؾ وادطحىا مً مىاظلهم بػى
الخسم حجي جاًلهم الىحىؾ وال ًهجم غلىهم احس وبِىما الىحىؾ ججىب
ؿىاضع ًُبت جبحث غً الٌػام وجلطخ كطاخ ؿٌُاوي ٌـِب له ضاغ
الٌكل في املهس ًان هىاى كطاخ ادط غلى باب احس الازطٍاء قؼمػه
احسهم واججه هحى الكخاه املهُسة امام الباب وهظط في وحهها زم معم
مالبؼها وانخلؼ ضاػها والتهم الطاغ زم باقي الجؼس زقػه واحسه وبساء
البحث غً الٌػام امام بُىث الازطٍاء حتى غثرث ًل الىحىؾ غلى
قخُاث امام املىاظُ قمنهم مً ًان ًلتهم الكخاه زقػه واحسه ومنهم مً ًان
ًوؼ مذالبه في كسضغا ًىتزع الهلب وٍلتهمه اوال زم باقي الجؼس ومنهم مً
ًان ًوؼ مذالبه في قطج الاهثى وٍذطج احـائها زم ًلتهمها لًٌ ًل شلَ
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لم ٌـبؼ وحىؾ(أهىبِؽ) مما زقػهم لسدىُ بُىث الازطٍاء وكطاخ
الاهالي والخسم ًان ًملئ ًُبت ًلها ومً لم ًمذ غلى ًس الىحىؾ ماث
ضغبا مً اكىاتهم ومً اكىاث كطاخ الطحاًا لًٌ (حىباُ) شلَ الكالح
امللطي البؼٍُ ًان له ضاي ادط غىسما ػمؼ بٍاء ظوحخه واًكاله ادص
ػُل ًان مذبئ جحذ قطاؿه ودطج ملىاحه الىحىؾ وناُ لعوحخه نبل
ان ًذطج
 اما ان امىث ضحل او اغىز بٌلوونل (حىباُ) وػٍ ؿىاضع ًُبت وهى مـهط ػُكه وٍلطخ وٍهىُ
 هلمى ًا وحىؾ (أهىبِؽ) اها في اهخظاضيموغىسما بساء احس الىحىؾ الانتراب مىه نكع (حىباُ) في الهىاء وظضع
ػُكه في نلب الىحف واػهٌه اضها زم هجم غلىه وحف ادط مً
الخلل قالخكذ (حىباُ) دلكه وبوطبه ػُل واحسه اًاح بطاغ الىحف
وًاضث في الهىاء بػُسا غً الجؼس وظل ًترهح لحظاث حتى ػهٍ ولخكذ
الىحىؾ حىُ (حىباُ) في ؿبه زائطة قبساء (حىباُ) بوطب الىحىؾ في
انسامهم وًل مً ٌؼهٍ منهم ًٌػىه في نلبه وهاُ (حىباُ) الٌثحر مً
الجطوح بمذالب الىحىؾ لٌىه نخل منهم الٌثحر حتى ملح احسهم ًخجه
هحى مجزله قطنس دلل الىحف لىجسه ظوحخه وابىائه وقىض زدىله املجزُ
وحس الىحف ًهل وػٍ ػاحت املجزُ اللؿحر وٍمؼَ بعوحه (حىباُ)
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مً ؿػطها وٍسه الادطي غىس نلبها وَؼخػس ان ًهخلؼ نلبها وونل (حىباُ)
حائط امام املـهس غاحع غً قػل ش يء حتى ػمؼ كىث (أهىبِؽ) ًهىُ:
 غلى ًل الىحىؾ ان حػىز للهلط الانوهىا الهي الىحف ظوحه (حىباُ) اضها وهطع في ًلب ػُسه (أهىبِؽ)
وهى الػىزة الى مهط الهلط وضيى (حىباُ) في اججاه ظوحخه واحخونها
حُسا وظل ًهبل ضاػها وٍسيها ودطج اًكاله اللؿاض الثالر مً مذابئهم
واضجمىا في احوان ابيهم والسهـت والكذط جملئ وحه الاًكاُ والعوحت
مما قػله (حىباُ) مً نخاُ ؿطغ ونىي للىحى
اللىاء الخاػؼ حىىبا
ضؾم يثره الحطغ غلى ابىاب قطغىن في مهطه الجسًس في الجىىب الا انهم
لم ًخمٌىىا مً اًهاف هصا السدان الاػىز الصي مط مً امامهم مذترم
ًل الابىاب والحىاحع والحطاغ والجِف حتى وكل الى نلط قطغىن
ملط وونل وػٍ ػاحت الهلط مما حػل ًل الىظضاء الجالؼحن في
حوطه قطغىن جطحػف ضغبا وبػس ان ججؼس الججي (ماضهساض) امام امللَ
ججمؼ الحطاغ حىله في ؿبه زائطة مـهطًٍ ػُىقهم في وحه الججي
قطحَ الادط ضحٌه اهتز لػا اضحاء الهلط وظل قطغىن حامسا كلب
محاقظ غلى ضابٌه الجائف زم ناُ (ماضهساض):
 اجظىىن ان ػُىقٌم ػخهخلجي ام جظىىن اوي حوطث الى هىا لهخلقطغىن قهاُ قطغىن:

~~ 20

 وما الصي احي بَ الى هىا حئذ ادسم مىالي ملَ ملط ولى اضزث نخلَ لكػلذ ولً ٌؼخٌؼ احسمىعي
 مً اهذ بحو ضب (مىس ى) و(هاضون) اها هكط مً الجً يىذ ادسم ػاحط ملػىن اػمه (أهىبِؽ) وحئذ الَُبذٌه ان اػخٌػذ جىكُصها ػىف تهعم
(أهىبِؽ) وجهخله وحؼترز ًُبت
 وما الصي زقػَ لخُاهت ػُسى (أهىبِؽ) اها لم ادىن بل اهخهم مىه الهه دان الػهس والىغس الصي نٌػه غلىوهىا زدل الهائس (حابي) ؿاهط ػُكه في وحه الججي الػمالم الصي ًهل
بحن ًس قطغىن لًٌ قطغىن امط (حابي)
والجىىز بان ًذمسوا ػُىقهم واهلطف الحطاغ والىظضاء ولم ًدبهي احس
ػىي (حابي) وامللَ وناُ قطغىن للججي:
 يىذ جخحسر غً دُاهت غهس ووغس وػم (أهىبِؽ) وغسوي بخحطٍطي مً غبىزًخه ومً دسمخه اشا غاوهخه غلىهعٍمخَ ولم ًىكص غهسه
 ويُل ازو بججي ًذسم ػاحطوهىا قخح الججي (ماضهساض) يل ًسه امام امللَ لُادص منها وضنه كؿحره
مٌخىب قيها ًلؼم سحطي وناُ
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 هصا الٌلؼم اشا هٌهذ به ًهخلجي وٍحطنجي في الحاُ وهصا همان لَحتى جٌمان مً هاحُتي
 وما هى املٌلىب؟ ان اغاوهَ غلى هعٍمت (أهىبِؽ) وحؼترز ًُبت في مهابل ان جهخله حتىاػترز حطٍتي
 نبل ان اػاُ يُل نهعمه ػىف اػاُ قىكترن اهىا اجكهىا قٌُلحػاوها وحػاون (أهىبِؽ) قاهذ ماظلذ دازمه
 وػم اها دازمه لًٌ لً اًُػه بػس الان اشا اجكهىا ونٌػذ لي غهسحالله امللَ وفي هصه الحالت ػىف ٌػانبجي (أهىبِؽ) بالسجً لٌىَ
ػخٍىن مػَ الخٌت ًاملت حتى اػترزاز ًُبت وغىس نخل (أهىبِؽ) ػىف
اجحطض
 وما الوامً لَ اوي ػىف انخل (أهىبِؽ) في مللحه مً ًبهي (أهىبِؽ) حُا اهذ جطٍس الخالق مىه الُىم نبلؾس
 وػم مػَ ًل الحو والن ما هي الخٌت التي ػخجػلىا وؼترز ًُبتمجزُ (حىباُ) مىخلل اللُل
حلؽ (حىباُ) في ظاوٍت بػُسه في احس اضحاء املجزُ ضاقػا يكه الى الؼماء
ًسغى ضبه وٍهىُ وهى ًبٍي والسمىع جبلل لحُخه الحمطاء مثل اؿػه
الـمؽ غىس الؿطوب
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 ًا ضب (مىس ى) و(هاضون) اغجي غلى السقاع غً اػطحي ويً في غىن اهلًُبت قىحً في يطب غظُم قاضقؼ غىا الػصاب واهلط ملَ ملط غلى
الؼاحط (أهىبِؽ) يما هلطث هبَُ (مىس ى) غلى سحطه قطغىن.
وهىا اهخكى حؼس (حىباُ) غىسما ؿػط بُس بـطٍه جىهؼ غلى يخكه
قىظط دلكه لُجس ظوحخه جهل دلكه زم حلؼذ الهطقلاء بحىاض ظوحها
وحككذ له زمىغه نائله
 زو ان ضب (مىس ى) و(هاضون) مػَ قاهذ ناجلذ وباضظث الىحىؾ لُلهامؽ مثل غـطه قطػان ويخب لَ الىجاة
 الٌطب ًعزاز والٌػام في املجزُ بساء ًىكص والىحىؾ ججىب ؿىاضع ًُبتًىاُ اللُل .وغؼايط (أهىبِؽ) حؼطم املحاالث والخعائً ًىاُ النهاض ولم
ًدبهي لىا ش يء واكبحىا مسجىهحن في زًاضها مىص ًىمحن ال وؼخٌُؼ
الخطوج
قخنهسث ظوحخه ونالذ:
 اشن هطحل ونهطب داضج ًُبت نهطب الى اًً؟ الى اللىاء الخاػؼ حىىبا مؼ امللَ -وهترى اضهىا وبُدىا
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 ػىف وػىز مؼ ملَ ملط وػىف جحاضب بجاهبه وهسدل ًُبت ابٌاُقجِف ملط ؿػبها وؿػب ملط حِـها وٍجب ان ههل بجاهب ملَ
ملط حتى الىلط
 وػم غىسى حو وبػس الىلط ػىف ههل حمُػا ًس واحسه لبىاء ملطمً حسًس وظضاغه اضاهيها بػس ان اجلل (أهىبِؽ) اضهها ودطب زًاضها
وحطم ظضغها لًٌ يُل نهطب الى اللىاء الخاػؼ
جنهسث ظوحخه ووهػذ اكابػها غلى ؿكخيها زم نالذ:
 غىس الكجط جٍىن وحىؾ (أهىبِؽ) في ًطٍو الػىزة الى الهلط وجظلالـىاضع دالُه مً اي ماضه ػاغت ًاملت نبل اهدـاض حىىز (أهىبِؽ)
 اشن قلجرحل الى ؿاًئ الىُل غىس الكجط وهادص ػكُىت الى الجىىبحُث ٌػؼٌط حِف امللَ
نلط قطغىن بٌُبت
زادل الهلط امللٍي بٌُبت ًان ًجلؽ (أهىبِؽ) غلى الػطؾ ومً حىله
انعام مً الجً وانترب مىه احس الانعام وهمؽ في اشن (أهىبِؽ) قىنل
الادط وناُ
 امُىساض امُساض (ماضهساض) ججؼس لي في الحاًُان الؿوب ًملئ وحه (أهىبِؽ) والـطض ًخٌاًط مً غُىه وظهطث هاض
ظضناء وػٍ ػاحت الهلط اضحػب غلى ازطها حمُؼ الانعام وادخبئ الجمُؼ
دلل الاغمسة وظهط الججي (ماضهساض) امام الؼاحط نائل:
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 امط مىالي (أهىبِؽ)قهاُ (أهىبِؽ) بلىث ًالطغس:
 اًً يىذ ايها امللػىن؟ يىذ اظوض غـحرحي ونبُلتي مً الجً اججطاث غلى الٌصب امامي ًا ملػىن اها لم ايصب غلىَ الم جخجه حىىبا حُث ٌػؼٌط حِف قطغىن وػم شهبذ الى الجىىب الن غـحرحي حؼًٌ هىاى لًٌ مً ادبرى؟ لِؽ مً ؿان الخسم والػبُس امثالَ ػؤاُ امللىى امثالي والان اشهبوانخل ملَ ملط لٍي جثبذ والئَ لي
 لم اغاوهَ بػس الُىم احىيذ اهذ حتى جطقى لي ًلب ؟ ػىف اغصبَ واحػلَ غبره لجمُؼغـائط الجً واها الان غلى ًهحن
اهَ اجكهذ مؼ ملَ ملط غلى ػُسى (أهىبِؽ) وػىف اغصبَ حتى
جهىُ غلى ًل ش يء ًذم الاجكام والان ًا
ايها الانعام انبوىا غلى (ماضهساض) واسجىىه في ناع املحٍُ حتى اهظط في
امطه اما ان ًهخل او ٌؼخؿكطوي واغكى غىه
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 اهذ ًاقط ملػىن اوي امىذ بطب (مىس ى) و(هاضون) وًالػمَ وسحطىمىػىوي الان مً نخلَ قلً جطؾمجي غلى السجىز لَ بػس الان الوي اسجس
هلل الىاحس الههاض ضب ًل ش يء وملٌُه
مسًىت ًُبت
قجط الُىم الثاوي ونل (حىباُ) امام مجزله مذخبئ دلل شجطه يبحره
ًطانب الٌطٍو حتى ًٌمئن اهه دالي جماما
مً اي ماضه بػس ان غعم امطه غلى الطحُل ونلبه ًسم بـسه وؿػط ان
حلهت حاف حسا وبػس لحظاث اؿاض بُسه لعوحخه وابىائه املذخبئحن دلل
باب الساض حتى ًخهسمىا وغىسما انتربذ ظوحخه مىه هاولخه ػُكه
وابدؼمذ له قادصه منها ووهػه دلل ظهطه وبساء ًدؼلل جحذ حىح
الظالم ودلكه ظوحخه واًكاله مطوضا ببىابه مسًىه ًُبت التي جىنل امامها
لحظاث نبل ان جنهمط زمىغه حعها غلى قطام زاضه واهله واضهت
واكسنائه قىهػذ ظوحخه ًسها غلى ظهطه جحؼه غلى مىاكله الخهسم:
 ػىػىز غما نطٍبقهاُ لها:
 يم اجمجي املىث غلى جطابها وغلى ابىابها مً ان اقاضنهازم اججه هحى ابىاب املسًىت وانترب مً الحاضغ الجالؽ غلى الباب
وقاحاه بوطبه نىٍه غلى ضاػه اقهسجه الىعي وبساء في ضقؼ مخاضَؽ
الابىاب وغبر هى وظوحخه وابىائه مً الباب مخجهحن الى مطس ى الىُل
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وغىسما انترب مً املطس ي ؿاهس ضحل ًهل قىم ظهط ػكُىت قاججه هحى
نائل
 كباح الخحر  ....الى اًً جخجه؟قىظط الطحل له زم هظط الى ظوحه (حىباُ) واًكاله نائل:
 الجىىب هل ًمًٌ ان هبحط مػَ ممًٌقاؿاض (حىباُ) الى ظوحخه وابىائه وجحطى الجمُؼ هحى الؼكُىت زم اغخلي
الطحل مىلت الهُازة بػس ان ضقؼ الهلب وهازا غلى البحاضة لطقؼ الـطاع
وبساء في الابحاض وجحطيذ الؼكُىت وظل (حىباُ) هظطه مػلو غلى مسًىه
ًُبت وابىابها واػىاضها وهى ًبخػس غنها وًان حعء مً حؼسه ًكاضنه
وبساث اهكاػه وػلى ضوٍسا ضوٍسا وحاوُ ان ٌؼٌُط غلى زمىغه لًٌ
مـاغطه ًاهذ انىي مىه قبٍى بٍاء الاًكاُ وًاهه ًكل قهس امه في لحظه
وظل ًبٍي حتى ػمؼ كىث احس البحاضة ًاحي مً دلكه وٍهىُ
 اشا ًان هصا ؿػىضى واهذ جكاضنها ومػَ ظوحخَ وابىائَ قما هىؿػىض ملَ ملط وهى ًكاضنها وجاضى دلكه ؿػبه بايمله
 مً املؤيس اهه ًخمعم هصا هى الكطم بحن الػامت وامللىى قامللَ اػخٌاع ان ًٌخم ؾوبه مًاحل جحهُو الىلط
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مؼاء هكؽ الُىم
ًان ًجلؽ (أهىبِؽ) غلى الػطؾ في نلط مسًىه ًُب ًكٌط في املطحلت
الهازمت وهي الؼٌُطة غلى باقي املسن والحلىن حُىما زدل غلىه زالر
انعام ًحملىن صحً يبحر مً الىحاغ به ماء وهػىه امام (أهىبِؽ)
الصي اهدبه لهم بسوضه ووهؼ ًسه زادل املاء زم قخح الهالزة التي ًان
ًطجسيها في غىهه غلى ؿٍل نلب وادطج منها ش يء ما ٌـبه التراب الاحمط
ووهػه في املاء زم زنو الىظط في صحً املاء وبساء ًظهط الهائس (حابي)
غلى حىازه ومػه زالزحن قاضغ ٌؼحرون وػٍ ػلؼله حباُ ػِىاء
قوطب (أهىبِؽ) صحً املاء بُسه اػهٌه غلى الاضن واهخكى حؼس
الانعام ضغبا مً ؾب الؼاحط وناُ احس
الانعام املهطبىن
 ماشا ضاي ػُسي لُؿوب ًل هصا الؿوب؟ (حابي) ًخجه الى بىابه اضن الظالم اشا انترب مً البىابت ػُهخل غلى ًس غـائط الجً (حابي) ػُسدل مسًىه اضن الظالم غً ًطٍو مسًىه الىىض ويُل غطف مىالي (أهىبِؽ)؟ اها اغلم اهل الاضن ًا ملػىن ال ًىحس ش يء ًذكي غجي ًبػا ًا مىالي لًٌ ال ًىحس غـحرة مً الجً ػخهبل ان حؼاغس (حابي)قٍل الػـائط تهابَ
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 (حابي) الن ًٌلب مؼاغسه الجً ملحاضبتي بل ػِؼطم يخاب السحطةحتى ًهطا ًلؼم ػلب الهىه وٍادص
نىحي وبػسها ًحاضبجي وَؼترز ًُبت
 واشا ػلب نىجَ هل ػُحلل هى غلىها؟ ًا ؾبي غىسما حؼلب نىه ػاحط ما جصهب نىجه الى حبل الىاض وما الػمل ًا مىالي؟ اشهب ودص مػَ ما ًٌكَُ وانخل (حابي) ومً مػه نبل ان ٌػبر بىابهالػالم الؼكلي الى اضن الظالم
 امط مىاليزم ادخكي الهعم ومػه زالر انعام وظل (أهىبِؽ) وحسه في الهلط وكطخ
في الىحىؾ وامطهم بالخطوج الى
املسًىت لللُس والهخل اهخهام ملا ًكػله (حابي) وامللَ
اللىاء الخابؼ حىىبا
وػٍ ػاحت نلط قطغىن في الجىىب ونل (حىباُ) امام امللَ ونم
غلىه احىاُ الػباز في مسًىه ًُبت ويُل
ًمخىن ًل لُله غلى ًس وحىؾ (أهىبِؽ) وبػس ان اهخهي (حىباُ) مً
حسًثه ناُ امللَ وهى ًحاوُ الؼٌُطة غلى
مـاغطه وزمىغه مً قطي الحعن والاس ي غلى ؿػبه
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 اهذ ضحل شجاع ًا (حىباُ) الهَ ناجلذ مً احل اػطجَ واها مىحخَلهب قاضغ مً الان.
لم ٌؼخٌؼ (حىباُ) ان ًلسم ما ًحسر له قهى جحىُ مً قالح بؼٍُ
الى قا غ في لحظه واحسه بامط مً حالله
امللَ
 ًاله مً ؿطف غظُم ًا مىالي اها ال اػخحهه بل حؼخحو ايثر مً شلَ والن اشهب اهذ واػطجَ لٍي حؼترًح لًٌ ؾساػىف حػىز الى ًُبت وحسى
 اغىز الى ًُبت ؟ وػم لًٌ ػُػىز الكاضغ (حىباُ) مً احل ان ًجىس ايبر غسز مً اهلًُبت لٍي جٍىن غلى اػخػساز زادل اػىاض
املسًىت مً احل املػطيت الٌبري وجٍىن في اهخظاضي اها وباقي الجىىز
واػطجَ وابىائَ ػُيخظطون هىا وبػس الىلط ػُسدلىن ًُبت مطقىغحن
الطاغ
 امط مىالي املػظم لًٌ ماشا اقػل بػس ججىُس الاهالي اضػل لي ضػىُ وػىف جادص مجي باقي الاوامطزم الهي (حىباُ) الخحُت غلى امللَ واهلطف هى وظوحخه والكطحت
والـطف جملئ نلبه ونلبها مً احل الطجبت التي هالها (حىباُ) وظاز الامط
ؿطقا بػس ان اغخمس غلىه امللَ في امط هام زادل اػىاض ًُبت
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ػٌح البحط
ًان البحط هازئ جماما وال ًىحس اي ش يء ًسُ غلى اضجكاع الامىاج وجهلب
الجى وظهىض الطغس والبرم لًٌ ظهىض حؼط مً الىاض العضناء ٌؼحر غلىه
(أهىبِؽ) ًكؼط الامط الؿطٍب لخهلب ػٌح البحط وظاز الامط وهىحا
غىسما ظهط ادط الجؼط غطؾ ابلِؽ وهى حالؽ غلىه وفي ًسه كىلجان
مً هاض وضاػه في حجم الكُل وسجس (أهىبِؽ) بحن ًس ابلِؽ وناُ له:
 مىالي اهذ ًا مً ججلؽ غلى غطؾ مً هاض اها غبسى ودازمَ املٌُؼ(أهىبِؽ) ال جتريجي وحسي قالجالؽ
غلى غطؾ الكطزوغ الصي ًلهب هكؼه بالىاحس الاحس ًاز ان يهعمجي
قهاُ ابلِؽ بلىث مثل اكىاث غـطاث الجباُ التي جنهاض:
 ماشا جطٍس مجي ًا (أهىبِؽ) الم امىحَ ًل ش يء لخخؿلب غلى غباز مًًجلؽ غلى غطؾ الكطزوغ
 (ماضهساض) اكبح ًؤمً بطب (مىس ى) و(هاضون) وباغجي مللَ ملط ونائسالجِف الان في ضحله الى مسًىه اضن الظالم لِؼلب نىحي بػس ان ًادص
يخاب السحطة
قطقؼ (أهىبِؽ) ضاػه وهظط الى ابلِؽ الصي اهخكى مً مٍاهه واججه هحى
(أهىبِؽ) وزهؽ ضاغ (أهىبِؽ) بهسمه وناُ:
 غىسما جخحسر لي حسجس وال جطقؼ ضاػَ الا بامط مجي -امط مىالي
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 والان اشهب وحاضب بٍل نىه واشا هعمَ قطغىن وحىىزه ػىف امىحَش يء ًجػلَ اػٌىضه غلى مط الػلىض والاظمان
 ما هي ًا مىالي؟ ػخػطف في الىنذ املىاػب والان اشهب ال اضؾب في ػماع كىجَ الابػس ان جوؼ حس ملا ًحسر اما الىلط او الهعٍمت وػىف هطي مً
ػُيخلط اها وغبُسي اما الصي ًجلؽ غلى غطؾ الكطزوغ وغبازه ًجب
ان جكؼس الػباز ًلها نبل ان ًىلس هبي هللا محمس قاػمه غلى غطؾ
الطحمً قاها لم ايطه احس ايثر مً محمس وغلى الجمُؼ ان ًسدل مملٌتي
نبل ان ًىلس هصا الىبي
 هل اكبح مُالزه نطٍب نطٍب او بػُس ًجب ان هكتن ًل الػباز حتى ال ًجس احس ًدبػه واهذ دازمي وٍجب ان جٌُؼ امطي امط مىالي لًٌ هل ًىحس اهبُاء بػس (مىس ى) و(هاضون) ال اغلم لًٌ اػم محمس مٌخىب بجىاض اػم هللا غلى الػطؾ ومًاملؤيس اهه اهم الاهبُاء وٍجب ان هكتن حمُؼ الػباز وٍىدـط الكؼاز حتى
ال ًدبػه احس والان اؾطب غً وحهي
وادخكي ابلِؽ وغطؿه وادخكي (أهىبِؽ) والجؼط وغاز البحط الى هسوء
اػسُ اللُل ػخائطه غلى (حابي) وحىىزه املخجهحن الى اضن الظالم في
ضحله ال ٌػلم غىانبها الا هللا  ،وهىا امط (حابي) الجىىز باملبِذ في وػٍ
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الصحطاء حتى اللباح زم ٌؼخٌمل الطحلت في الُىم الثاوي وبػس ان جم
ججهحز دُمت الهائس (حابي) للمبِذ ونبل ان ًسدل دُمخه ػمؼ كىث
حبل ًنهاض قىظط دلكه وحس غلى مؼاقت ٠١١متر ان الاضن جيـو وٍذطج
مً جحذ الاضن انعام ًحملىن الؼالح قػلم انهم انعام (أهىبِؽ) وهىا
كاح (حابي) في حىىزه نائل
 اػخػسوا الانعام نازمىنوبساء الجمُؼ في ضقؼ الؼالح واجذصث ًل الجىىز الدـٌُل الػؼٌطي
للهجىم وبػس لحظاث ًاهذ نىاث (حابي) حـدبَ مؼ الانعام ونخلىا منهم
الٌثحر لًٌ الانعام غىسما ؿػطو بالهعٍمت واًهً نائسهم ان الهعٍمت هي
ملحره املحخىم امطهم بالخذكي وادخكذ ًل الانعام مً بحن اًسي نىاث
(حابي) الصًً جملٌتهم السهـت وونل الجمُؼ ًىظط حىله باحثا غً
الانعام زون حسوي وهىا غاز (حابي) الى دُمخه وحلؽ ٌؼترًح مً غىاء
الهخاُ بػس ان دلؼ دىشجه وؾؼل ًسه ووحهه وادص هكؼا غمُها
زم ناُ لٌبحر الحطغ:
 ًجب ان حؼترًح الجىىز مً غىاء الٌطٍو والهخاُ لًٌ ًجب غلىَ حػحنحطاػه ًىاُ اللُل وٍخم جبسُ الحطغ
ًل قتره حتى اللباح جحؼبا الي هجىم مباؾذ
قهاُ يبحر الحطغ
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 امط الهائس املػظم (حابي) ػىف ًىكص في الحاُ لًٌ اها لم اجىنؼ ايهجىم ًحسر اللُلت
 في حاله مىاحه الانعام والجً والسحطة ال ًجب ان هخىنؼ ش يء ػىيالؿسض قهٍ وال ش يء ادط ػىي الؿسض واههض ي الثلث الاوُ مً اللُل
والهسوء ًذُم غلى املٍان ومؼ بساًت الثلث الادحر ونبل بعوؽ الكجط بساء
ٌـػط (حابي) بحطيت ؾطٍبت في دُمخه قخحطى مً الكطاؾ وادص ػُكه زم
حؼلل وػٍ الظالم الى ملسض اللىث ونبى غلى احس الانعام املذخبئ
بػُسا في دُمت (حابي) وبػس الهبى غلىه ناُ (حابي) له:
 ما الصي احي بَ الى هىا؟ حئذ اجللم غلىٌم واغطف ماشا جكػلىن حتى ادبر نائس الانعامقلاح (حابي) الى يبحر الحطغ وغىسما حوط ناُ له:
 هل حػطف يُل زدل هصا الش يء الى دُمتي ويم غسز املدؼللحن الىككىقىا
 نائسي (حابي) هحً غُىن ػاهطة وال حؿكل وال جىام لًٌ اغسازها نلُلهباليؼبت لهم
 واحجمىا واحؼازها يبحره باليؼبت لهم ومؼ شلَ لم ًذش ى الانعاممىاحهخٌم ًجب غلىَ ان جخػلم ش يء مً غسوى ًا يبحر الحطغ والان
انبى غلى هصا الهعم وػىف ًٍىن اػحر مػىا ًىاُ الطحلت
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اػخلهي (حابي) غلى ظهطه نلُال زم ظهط له (ماضهساض) شلَ الججى الصي
امً بطب (مىس ى) و(هاضون) ونبل ان ٌػخسُ (حابي) في حلؼخه ناُ
(ماضهساض):
 ال جذل اها (ماضهساض) اها احوطث لَ يخاب السحط يُل احوطجه الى هىا؟ هطبذ مً السجً وػطنذ الٌخاب ًجب غلىَ نطاءة الٌالػم الان حتىوؼلب (أهىبِؽ) نىجه
 لًٌ ًجب ان وؼخػس ملحاضبت (أهىبِؽ) ال جهلو اها شهبذ الى قطغىن ملط وادبرجه ان الٌخاب معي وهى مًامطوي ان اشهب الَُ وامىحَ اًاه
 وابً امللَ والجىىز ؟ امللَ في ًطٍهت الى ًُبت الان وػىجخمؼ حمُػىا غىس اػىاض ًُبت فيالكجط والان انطاء الٌالػم وبػسها
جحطى الى ًُبت
بساء (حابي) في نطاءه الٌالػم وبساء ًظهط في الؼماء زدان يثُل وًان
بىابت جكخح قىم ضاس ي (حابي)  ..وظهط بطم وبساء ٌؼمؼ اكىاث كطاخ
ًانها اكىاث ش يء ؿٌُان  .....وبػس ان اههي الهطاءة ادخكي ًل ش يء
وغازث الاحعاء الى ًبُػتها مطه ادطي
وػٍ مسًىه ًُبت
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حؼلل (حىباُ) الى وػٍ املسًىت ومػه ما ًهطب مً دمؼت غـط ؿابا مً
ابىاء ًُبت بػس ان هجح مػهم في انىاغهم باالهومام الى املهاومت التي
ػدخمطيع زادل اػىاض املسًىت في اهخظاض باقي حِف ملط .
وما ًان غلىه ػىي ججىُس ايبر غسز مً ؿباب ًُبت ولصلَ امط ان
ًصهب ًل ؿاب ممً ًان مػه الى احس الاحُاء ومذاًبت للىاغ واجكو
غلى ان ًجخمؼ بهم حمُػا في الؼاحت الؿطبُت غىس الباب الؿطبي ملسًىه
ًُبت غىس الكجط .
لم جًٌ املهم املٍلل بها (حىباُ) ػهلت قٍان ًجب غلىَ جحطٍط الهائس
(حىض) مً الاػط ،وادترام نلط مسًىه ًُبت ؿبه مؼخحُل بػس ان
جمطيع قُه (أهىبِؽ) .
حؼلل (حىباُ) الي زادل الهلط حتى وكل الى السجً وظل ًبحث غً
(حىض) بحن حمُؼ املؼاححن وبػس غىاء وحسه في احس العهاظًٍ الاهكطازًت
وبوطبت ػُل واحسه يؼط (حىباُ) الهكل املىحىز غلى الباب قىظط له
(حىض)
وهمؽ نائال:
 اهذ محن ؟ اها مىسوب مً غىس امللَ وحئذ احطضى ايها الهائس املػظم . مً الاقول لَ ان جطحل نبل ان ًطام احس -الن اضحل بسوهَ قاهذ ػىف جهىز للمػطيت مً السادل
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 اضحل نبل ان جخحىُ الى وحف مً وحىؾ (أهىبِؽ) واههي غلىَ قاهذلم اغس اكلح لش يء
 غىسما هذطج مً هىا ػدىلطف غىَ اللػىت يُل ًحسر هصا ؟ هُا الان وػىف اؿطح لَ بػس الخطوج مً الهلطدطج (حىض) بصحبت (حىباُ) مً الهلط مخجهحن الى الؼاحت الؿطبُت
غىس الباب الؿطبي ملسًىه ًُبت وغىسما وكل ظهط لهم (ماضهساض) قاضحػف
حؼس (حىباُ) و(حىض) قهاُ (ماضهساض)
 اها (ماضهساض) حجي ميـو غً (أهىبِؽ) وادسم حالله امللَ الان ال جذلقهاُ (حىباُ) بلىث واهً
 ماشا جطٍس ؟ًجب ان اؿكي الهائس (حىض) مً لػىت (أهىبِؽ) حتى ًٍىن غلى اػخػساز
الهخاُ غىس نسوم للجِف
 هل الجِف نازم ؟ غىس الكجط ػُجخمؼ الجِف غىس الباب الؿطبي والهائس (حابي) ػُهجممً الباب الـطقي املسًىت
زم انترب (ماضهساض) ووهؼ ًسه غلى كسض (حىض) وهمؽ الٌالم ؾحر
مكهىم قلطخ (حىض) غلى ازط هصا الٌالم وػهٍ غلى الاضن ودطج مً
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حؼسه زدان اػىز يثُل وبػس لحظاث اػخػاز (حىض) وغُه وهظط حىله
ملُا وابدؼم وناُ للججي:
 ؿٌطا لَ (ماضهساض)واهلطف (ماضهساض) ولم ًمط الٌثحر مً الىنذ حتى ظهط مجمىغه ضحاُ
قهاُ (حىباُ)
 مً املؤيس انهم اهالي ًُبت حاءوا للمؼاغسة وجهسًم زمائهم قساء لها .قبػس ان انترب الطحاُ مً (حىباُ) ناُ لهم مـحرا هحى (حىض):
 هصا هى الهائس (حىض) وػىف ًهىزها حمُػا هحى الىلطقهاُ (حىض) مبدؼما
 يم غسزيم؟قهاُ احس الطحاُ:
 زالزمائت ضحل هل دسم احسيم في الجِف حمُػىا دسمىا في حِف ملط واها دسمذ مػَ نطب الاولي الخاػؼ غظُم هصا ػِؼهل غلىىا يثحرا غىس الكجط ػُلل حِف ملط بهُازهامللَ لخحطٍطها والن ػىمٌث هىا
نلُال حتى ًلل الجِف .
ًىم املػطيت
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في الكجط ًان حِف ملط بهُازه ملَ ملط غىس الباب الؿطبي وحىىز
(حابي) جهخحم مسًىه ًُبت غىس الباب
الـطقي .
الهائس (حىض) ومً مػه مً الطحاُ ػهلت الامط يثحرا غلى حِف ملط بػس
ان قخحى لهم الابىاب واؿدبٌذ الهىاث
مؼ حِف (أهىبِؽ) في مػطيت كؿحره ولم ًلبث (أهىبِؽ) في نله يثحرا
حتى ايدـل اهه قهس ًل نىجه وحاوُ
الهطب بػس ان جذلذ غىه ًل الجىىز والانعام والجً .
لًٌ الهائس (حىض) زدل الهلط وًاضز (أهىبِؽ) وباضظه مباضظه الابٌاُ
ونخله يما وغس وػالذ زماء (أهىبِؽ) غلى ػُكه
وغىسما حـطقذ الـمؽ ًان امللَ (امىحاث) ًجلؽ غلى غطؿه واػترز
ًُبت وًلب (حىباُ) ان ًحوط بحن ًسًه
وناُ
 اهذ ضحل شجاع ًا (حىباُ) واها اهىئَ غلى شجاغخَ وامىحَ لهبقاضغ وها هي ظوحخَ احوطجه لَ يما
وغسجَ ....واحخكلذ ًُبت ًلها بالىلط ...
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ملسيذ ين أعًال املؤنف يرجي انتىاصم عهي:
facebook

Wattpad

ملسيذ ين انروايات يرجى زيارة يىقعنا:
facebook

site
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