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 يهخص

 

 

جضوع ؤخضار الغواًت غً الهىة الخاعنت املضقىهت بؿام وهى ال 

ٌػلم ماهُتها قُدىهل بحن غالم الاوـ وغالم الجان مُاعص مً نىه 

الظالم واجباع امللَ هىان وجضوع مػاعى َاخىت بِىه وبحن ملىى 

ًيخظغه هىاى صزُى اعى اللػىاث خُث بلى  الجان مما ًضقػت

 املكاحأث الٌثحر مً
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 ..اجتًاع انطري..   انفصم اول
 

 

و الًُو الظي ًىحره الهمغ غلى مهغبه مً   ظھغالغحالن مً الػضم في الٍُغ

ًإن بضازلھا  ض ًل مىھم حكخػل بالًىء الاخمغ الهاوي و بػًھما البػٌ ٍو

ىظغ ًل  مهباح ًىحر بالًىء الاخمغ وھم غلى ويؼ الاؾخػضاص للهخاُ ٍو

اح جًغب وحھھم وبػض لخظه ؤو ازىحن حػغف ًل بلى  مىھم مىھم الازغ والٍغ

غلى الازغ واهُكئذ اًضًھم وويؼ ًل مىھم ًضه صازل الػباءه الؿىصاء التي 

ًغجضًھا وبضاء الازىان في الؿحر في هكـ الاججاه وغباءه ًل مىھم جُاًغ مً 

ىظغان خىلھم وؾِ الظالم بػُىن خمغاء مثل الضماء  قضه الھىاء ٍو

ل ناخب الجلض الان كغ الهاجم واوػٌـ يىء الهمغ غلى وحه الغحل  الٍُى

 :والكػغ الههحر وھى ًهُى بهىث زاقذ

 ازباع حُضه ؟  -

الغحل الههحر صون ؤن ًلخكذ الُه ؤو ًخىنل غً الؿحر وھى ًىظغ  هاُق

و غلى  ً الٍُغ بػحن طائؿت هدى الاشجاع غلى الاًمً وغلى الِؿاع التي جٍؼ

 الجاهبحن في طلَ  املمغ الًُو 

 اها اخمل الازباع الجُضه صائما   - 
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ل بؿُظ قضًض ؤي  وجىنل غً الٌالم صون ؤن ًىضر ش ئ وقػغ الغحل الٍُى

ه في مػغقه ه حػتًر ش ئ نبل الىنُى قػاص ًهُى بهىث ايثر ؤي  وعؾبه  نٍى

 :ھضوء غما نبل 

ؾىف ٌؿػض غىض لهائي وؾُدملني  ؤهه  اغغف اوي جإزغث يثحرا لٌني مخإيض  -

 الٌثحر مً املھام الخُحره 

و املخػغج مِ الغحل الههحر قكخُ ه ولم ًخدضر ووانل الؿحر في الٍُغ

ً باالشجاع وھى نامذ صون ؤن ًخكھىه بٍلمه واخضه وظھغ غلى وحھه  املٍؼ

ل ًغؾب في مػغقه  مالمذ الؿػاصه قھى ٌػلم ؤن عومان طلَ الغحل الٍُى

الازباعنبل الىنُى ختي ًكىث غلُه قغنه الاهكغاى بٍل الخكانُل لٌىه 

هىغلى مهغبهمً جدهُو الھضف زم اوػُل  لم ًھخم به قھا ھى الان في الٍُغ

و الىاؾؼ املليئ بالؿُاعاث غلى حاهبُه والبُىث طاث الُابو  ًمُا في الٍُغ

الىاخض ؤو ازىحن املخاَه بدضائو نؿحره امام ًل بِذ وبػض املهابُذ التي 

و وظل ٌؿحران نغابه الىهل ؾاغت وغلى يىء ؤخض املهابُذ  جىحر الٍُغ

ل وھى ٌكخػل ؾًبا ونض جخظذ غُىاه بكضه مً جبحن وحه الغح ل الٍُى

و الؿُُان  قضه الؿًب مما حػل ٌكػغ بؿػاصه زم اوػُل ٌؿاعا في ٍَغ

ل وغىضما  هه وزلكه الغحل الٍُى الؼعاغُه ووؾِ الؿُُان ؾلَ ٍَغ

ابخلػھم الؼعع ظھغ قجإه مً الػضم نهغ قضًض الطخامه له بىابه خضًضًه 



 
 

~ 6  ~  
 

ىه وغىضما انتربا  مً البىابه اهكخدذ مً جلهاء هكؿھا صون ؤن ضخمه مٍؼ

الضازل واوؿلهذ البىابه الخضًضه مً بلى  ًكخدھا ؤخض وصلل الغحالن

ل نائال  :زلكھم وناح  الغحل الٍُى

 ؟يُل ظھغ الههغ  -  

 قىظغ له ھىمان طلَ الغحل الههحر هظغه حعجب واؾدىٍاع زم اعصف نائال 

ظه الازكاء .... الاحػغقھا؟  -   حػٍى

  :بص ئ مً الؿباء والخلػثم ناُخىھض عومان و ق 

 الازكاء جسكي الههىع والاقُاء غً غُىن الػامه  ...وػم وػم  - 

ًان نىث املاء ًخًكو بكضه قىظغ عومان بجاهبه قىحض هاقىعه مُاه 

عزامُه بًُاء ووؾِ الىاقىعه َاووؽ مً الغزام ًسغج املاء مً عؤؾه 

م ًلل املٍان والخضًهه املظلمه واوعام  شجغ ًدؿانِ مً خىله والظال 

الٌئِبه وبػٌ الؿغبان التي جهل غلى الاشجاع والىاقىعه وفي نضع الخضًهه 

كاُ وبػٌ الخمازُل  ىه عئئؽ غضًضه مً الَا ظھغ الههغ الاؾىص الظي ًٍؼ

الغزامُه غلى قٍل ؾُالن وقٍل غمالهت لٌىه اهدبه للخمثاُ الػمالم الظي 

ان الخمثاُ الخض الػمالهه لٌىه بػحن ًخهضع مىخهل الههغ الاؾىص قٍ

واخضه وله اهُاب باعػه زغحذ مً قمه وؾغػث في قكخُه مما حػل نلبه 

ًاص ؤن ًسغج مً قمه  :ًىهبٌ مً قٍل ھظا الخمثاُ قػاص ًهُى بهىث 
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 ؟اًً اجى بھظاالخمثاُ  نبُذ... مًل ًاله مً جمث  - 

ًىحض ونذ قىظغ ھىمان له هظغ ؾًب قھم غلى عجله مً امغھم وال 

  :بهىث ًملئت الؿًب لٌىه زاقذ ناُلضًھم  للمكاھضه والخهُم و 

 الاحؿغع نلُال ... جإزغها   - 

جدذ انضامھم وھم ًخهضمىن هدى الههغ الاؾىص الػمالم  ىجهُو الخص 

وبػض بغھه مً الؼمً جىنل الازىان امام الباب الطخم املهىىع مً الكىالط 

ً مىخهل الباب طلَ املهبٌ بلى  ومض ھىمان ًضه غلى قٍل اؾض الظي ًٍؼ

وويؼ يل ًضه غلُه قخدغى وحه الاؾض للُمً والِؿاء زم ػؤع الاؾض املػضوي 

ًاصث ؤن جهم الاطان واهكخذ الباب مً جلهاء هكؿه وصلل الغحالن بلى  ػؤعه 

 الضازل زم اوؿلو الباب زلكھم صون  ؤن ٌؿلهت ؤخض 
  

ًغي ما بالضزل مؼ اهسكاى الهاصم مً الخاعج ؤن  ىًان مً الهػب غل

ىه بجلض  الاياءه غلى اعؾم مً وحىص بػٌ املكاغل غلى الجضاعان املٍؼ

البكغ بضُ مً وعم الخائِ وبػض عئئؽ الخُىاهاث املػلهت غلى الجضعان 

ىه وجهضم ھىمان ويؼ نضمه غلى السجاصه الطخمه الٌثُكت وبػض  للٍؼ

غلى الاياءه واجطر لخظه بضاء غحن ًل مىھم جغي حُضا بػض ؤن اغخاصث 

لھم ؤن ازار املجُز نض اهؼاح غلى حاهب املجُز غلى الُمحن والِؿاع وويؼ في 
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مىخهل الؿاخت الٌبحره في الههغ مىًضه ضخمه مً الخكب ججػلَ 

حكػغ اهَ في ؤخض الػهىع الىؾُي مً الىھله الاولي وخُى املىًضه ويؼ 

ًان ًجلـ غض ص يبحر مً ؤخض غكغ يغس ي ضخم بمؿاهض ضخمه زكبُت و

ًان  ػُىن واؾػت خمغاء وقػغ اقػث و الغحاُ واليؿاء لھم بكغه قًُِت َو

ھىاى يغؾُان لم ًجلـ غلُھم ؤخض وجإيض ھىمان اهھم مسههان لھم 

ًان ًجلـ غلُه عحل له بكغه  وغلى عؤؽ املىًض ويؼ يغس ي ضخم  حضا و

ل ًيؿضُ  ؾىصاء ناجمه وغُىان خمغاء بلىن الضم وقػغ عماصي اللىن ٍَى

ًاهذ اهكه مجغص قخدخان يبحرجان وؾِ وحھه  غلى يخكُه وال اهكه له 

سغج  مً قمه مابحن بوؿغػا  في قكخُه وبمجغص ؤن عآهم هظا وقكخُه ؾلُظه ٍو

 :الغحل ناح غليهم نائال

 مغحي... جهضم ًا ھىمان واحلـ بجىاعي واهذ ًاعومان   - 

ه والؿغوع ؾػض عومان بخلَ الٍلماث واعحؿم غلى وحھه مالمذ الؿػاص

ًان  ػت ختي ًكىػ باملهػض املجاوع للغحل لًٌ ھىمان  وجهضم في زُىاث ؾَغ

اؾغع مىه قخهضم بؿغغه يبحره وحلـ غلى املهػض املجاوع للغحل الاؾىص 

وحلـ عومان بجىاع ھىمان وهظغ ًل مىھم خىله ًخكدهىن وحىه 

الجالؿحن لػلھم ًخػغقىن غلى ؤخض مً بِىھم وبػض لخظاث ونؼ بهغ 

ان غلى بؿضاصي طلَ الغحل الظي ًجلـ امامه غلى الجه املهابله مً ھىم
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املىًضه قٍان ٌػغقت حُضا ببكغجه الهكغاء بلىن نكاع البٌُ وغُىاه 

الىاؾػخان بالىن الاؾىص وقػغه الههحر املضبب مثل الضبابِـ وحؿضه 

الىدُل الغقُؼ قإبدؿم ھىمان له وھؼ عؤؾه في جدُه لبؿضاصي الظي ابدؿم 

خه قھى ھى الا  زغ لھىمان ابدؿامه خهُهُت واعحؿم غلى وحھه الؿغوع لغٍئ

له خُىما ًلكت ؾُض املمالَ هىان بخلَ املھمه  لم ًلهاه مىظ اقھغ ٍَى

الخُحره وصاع ھىمان ببهغه بحن الجالؿحن لػله ًخػغف غلى ؤخض ازغ لٌىه 

اهدبه لظلَ الغحل ناخب حؿض مكخُى بالػًالث وبكغه بالىن الكط ي 

وؾػخان ؾىصاوان واهل صنُو وفي لخُخه ؾبؼ زهالث َىاُ وغُىان 

يكػغ الكغؽ قھظا الغحل اُو مغه ًغاه ھىمان لٌىه لم ًھخم هظغا الهه لم 

ًان  اُو مغه ًغاھم ماغضا بؿضاصي نضًهت  ً و ًًٌ ٌػغف حمُؼ الخايٍغ

 الهضًم 

 ناُھىمان و بلى  جىدىذ الغحل الاؾىص الجالـ غلى عؤؽ املائضه زم هظغ

 :احل بهىث 

 اجمني ؤن جٍىن لضًَ ازباع حُضه ًاھىمان   - 

  ناُ:الغحل الاؾىص الجالـ بجىاع و بلى  اغخضُ ھىمان في حلؿخه وهظغ 

ًالكخني بمھمه غظُمه وجمذ غلى   - ؾُضي وؾُض املمالَ هىان املػظم لهض 

 ايمل وحھه 
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خدضزثم   ىىحػلهبهغ الجمُػػلى ھىمان وھٍى  :هىان ناُاهدبه حمُؼ الخايٍغ

ً اجباعي   -   جدضر ًاھىمان قجمُؼ الخايٍغ

  ناُ:الجمُؼ زم بلى  هظغ ھىمان

ه ؟   -   الا ًجب ؤن ًٍىن الجمُؼ مخسكي في نىعه بكٍغ

 :بؿضاصي مدضزا ھىمان  هاُق

ه لٌىىا غضها  -  بلى  نىعجىا الخهُهُت بمجغص صزىلىابلى  ًلىا يىا في نىع بكٍغ

ؼ  ابدؿم ھىمان الههغ ... مغخبا بَ في نهغ الًُاقت ًا نضًهي الػٍؼ

  ناُ:وقػغ بص ئ مً الغاخه زم 

 لهض غغقىا مٍان ازخباء ؾام   - 

ً وانبذ ًل ازىحن   وقھو الجمُؼ واعجكؼ نىث الھمـ بحن حمُؼ الخايٍغ

بحن مً بػًھم البػٌ في الجلىؽ ًخدضزان بهىث زاقذ ق  هاُنٍغ

 :ھىمان لُهُؼ  الھمـ والھمھماث 

وؾِخم الخاؾػت غكغ مً غمغه بػض ؾضا وؾِخم غمل خكل له وؾُدًغ   -

 حمُؼ  اغًاء حماغت اههاع امللَ الخكل 

بػًھم البػٌ بػض ؾماع بلى  ؾاص الهمذ املٍان وظل الجمُؼ ًىظغ

ًإهه قجغ نىبله لخىه زم  هىان بهىجه الاحل  ناُالٌالم الازحر مً ھىمان و

  :لُهُؼ الهمذ بػض  الخظاث
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ازباع غظُمه وحُضه حؿخدو غلُھا مٍاقئه غظُمه .... لًٌ ماػاُ امامىا   -

 غمل  يثحر ًجبب غلُِىا الهُام به 

  ناُ:اغخضُ عومان في حلؿخت وجىدىذ و  

اخماخم .... بػض اطن ؾُض املمالَ الازباع التي حائخيُمىمهضعازو بهجُضا   -

 جايض ؤن ؾام ماث في غامه الثاوي بػض الىالصه

له ھىمان بؿًب قضًض وھى ًجؼ غلى اؾىاهه نابًا غلى ًضه الُمني وهظغ 

 :بهىث مسىىم ًملئت الدكىجاث  ناُو 

 لٌني مخإيض مً صخت مػلىماحي حُضا   - 

  ناُ:قىظغ له عومان هظغه طاث مؿظي وابدؿم ابدؿامت نكغاء و  

 واها اًًا   - 

 الازىحنى بل زبِ امللَ هىان بُضه غلى املىًضه وناح نائال وھى ًىظغ 

 غلى نُض الخُاه ؤهه  يكاها حضاُ اها جإيضث بىكس ي  - 

قىظغ الجمُؼ له هظغه اؾخكؿاع قكھم هىان اهھم ًغؾبىن في مػغقت يُل 

  هاُ:غغف  ق

ًان ًدبػت لًٌ لً جدؿني لي   - عؤًخه بىكس ي مىظ ايثر مً قھغ مط ي وھىمان 

ًان ًجب غلى ؤن انخله قىع عوئ   ٍتي لهالكغنت لهخله وھظا زُائي 
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بػًھم البػٌ في صھكت وحعجب قھظه ھي املغه الاولي التي بلى  هظغ الجمُؼ

ض مً  ٌػترف قُھا ؾُض املمالَ بسُاء ما وقػغ هىان بإن الجمُؼ ًترنب املٍؼ

ض ش ئ غلى ما  ه وقػغ ھىمان بدغج امللَ هىان نالالخضًث لٌىه لم ًٍؼ

  ناُ:قخىدىذ  و 

 ھل ؾىهخله اللُله ؟  - 

 هظغ له هىان في غُيُت ملُا زم اياف نائال  

 -   ُ ھىمان  هاُلم ًدهل غلى الؿلؿلت امللٌُت قؤهه  ًجب ؤن هخإيض الاو

  : بؿغغت

 الٌھل وجإيضث بىكؿُاهالؿلؿه ھىاًىملُدهلػلُھاواقَبلى  لهضطھبذ  -

ًان لضًه نضعاث مً ؤهه  ٌػغف مً الاؾاؽ خهُهخت ؤو ًضعى نضعاجه اطا 

 الاؾاؽ 

لھىمان  ناُالغحل مكخُى الػًالث و بلى  هىان ههل ابدؿامه وهظغ ابدؿم

  : ًدضزه  وبهغه مػلو غلى الغحل

اها مخإيض ؤن لضًه نضعاث زاعنت وزانت حضا .... لظلَ ؾىف اجىلي غملُه   -

 نخله  بىكس ي 

ؾىف ًخىاحض بىكؿت في ؤهه  اهضھل الجمُؼ مً نغاع امللَ الن ھظا ٌػني

 :ان هى  هاُوؾِ  املػغيه ق
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وػم ؾىف اجىاحض ھىاى واهذ ًا ھىمان وبؿضاصي ًل مىٌم ؾٍُىن مػت   -

 :بؿضاصي  هاُزمؿىن  قاعؽ مً قغؾان اململٌه  ق

لًٌ ھىاى زُغ غلى خُاجَ ًامىالي ومً املايض ؤن حماغت اههاع امللَ    -

 ؾخٍىن ھىاى 

 الغحل مكخُى الػًالث مدضزا بؿضاصي بلى  هىان وھى ماػاُ ًىظغ ناُ 

ال جهلو ًا بؿضاصي قبػض نخل حؿىؽ حماغت اههاع امللَ لً ًخىاحض   -

 ؤخض مىھم  ھىاى 

بػًھم البػٌ وؾاص الھغج بحن الجمُؼ وحػالذ الانىاث بلى  هظغ الجمُؼ

 :هىان  ناُزم 

مجُز ؾام ؾُهخل ًىم غُض مُالصه لًٌ ًجب بلى  ؾىف هظھب بػض ؾضا  -

 غلُىا الاُو  نخل شخو ازغ 

ؿاعا وبضائذ حػلى اهكاؾه  بضاء الغحل املكخُى الػًالث ًىظغ ًمُىا َو

ذ ويغب املىًضه بُضه الِؿغا في  وقػغ ؤن امغه اهٌكل قىھٌ بؿغغت الٍغ

مىخهكھا اوكهخالي ههكحن وؾهِ الجمُؼ غلُاالعى غضا امللٌىىان 

الظًهكظ مً قىنمهػضه واعجكؼ في الھىاء زم ھبِ غلى الاعى وانكا غلى 

وعقؼ الغحل ًضه بػض ؤن اقخػلذ بالىن الاخمغ هدى املكاغل قُاعث نضمُه 

ًإن ھىاى مً  املكاغل مً غلى الجضعان وظلذ جباعػ حمُؼ مً في الؿغقت و
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باعػ بھا زم اقاع بُضه هدى الىجكت التي جخىؾِ ؾهل الؿغقت  ًدملھا ٍو

ه انابذ  وجىحر الؿغقت بمجمىغه مً الكمىع الؿىصاء وزغج مً ًضه يغه هاٍع

الىجكت وؾهُذ غلى الاعى مدضزه نىث يبحر وقىيت يبحره وخاُو ؤن 

ًسغج مً الؿغقت ولٌىه بمجغص ؤن اججه هدى الباب اقخػلذ ًض امللَ هىان 

بالىن الاخمغ وزغج مىھا قػاع ازًغ اناب الغحل مكخُى الػًالث في 

عؤؾت اؾهُه غلى الاعى في خاله اؾماء واظلمذ الضهُا في غُيُت وؾهُذ 

بلى  ل غلى الاعى وبدغيه بؿُُه مً ًض ھىمان هدى املكاغل اغاصھااملكاغ

مٍاهھا غلى الجضعان مغه ازغي وبضاء الجمُؼ في جغجِب الؿغقت مغه ازغي 

واججه امللَ هىان هدى الغحل الؿانِ غلى الاعى و بإقاعه مً ًضه اعجكؼ 

ًإهه مغبٍى بدباُ  الغحل في الھىاء وظل مػلو بحن ؾهل الؿغقت والاعى و

ًاهذ نضمُه بلى  ؾحر مغئُت وبػض ههل ؾاغه اقام الغحل مً ؾُبىبخه و

  ناُ:اؾكل وهظغ هىان له ملُا زم بلى  اغلى وعؤؾه 

ھىا   بلى  اغترف اهھا شجاغت يبحره مىَ اهَ جدىٌغ في قٍل ) قھىص( وجإحي  - 

  :بلؿان زهُل ناُهظغ له الغحل بػحن طائؿت زم 

 يُل ايدككذ امغي؟  - 

ه ) قھىص ( لضًه غكغ قػغاث يكػغ الكغؽ في لخُخه والان بػض ؤن  ببؿاَ  -

 حاوبخَ غلى ؾاالَ ھل ؾخجاوبني غلى ؾاالي 
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ظه الخلجُم -   اهؼلني  وقَ غني حػٍى

ت ... الؿااُ بؿُِ مً اهذ ؟  -   حُض بضاء ًملي غلى قغَو

 اها ) قىحغاف (   - 

اوي ومىجه ازالنَ الخابؼ املخلو للملَ الانكاوي ولٌىبػض ھغب الانك  -

 ملً الُىم؟

 حماغت اههاع امللَ   - 

ضخَ هىان ضخٌه غالُت اھتز غلى ازغھا حضعان الؿغقت بل واملجُز ًله زم 

  ناُ:انترب  مىه ولل خىله زم انترب مً وحھه وهظغ في غُيُت حُضا زم 

ههغ ؾخمىث ؤي  اهَ شجاع خها وغُيَُ ًملئھا الصجاغت لًٌ لً جدهو  -

 ؾض ؾُمىث ؾام وجيخھي الاؾُىعه  الُىم  وبػض

ًاقت الاحغائاث لخماًخه   -  باقي الجماغت ؾخٌدكل ؾُابي وؾىف جخسظ 

 مىَ 

الجماغت مكؿىله بالخجھحز لػُض املُالص ولً ًٌدكل ؤخض ؾُابَ  زم   - 

 انترب مً اطهُت وھمـ نائال

ػا وفي ملر البهغ   -   لً اصغَ جخإلم ؾخمىث ؾَغ

ًاهذ جهل زلل ظھغه غلى اھبت باقي بلى  زم هظغ هىان املجمىغت التي 

امغ مً امللَ املػظم وابدؿم ابدؿامه نكغاء ًملئھا ؤي  الاؾخػضاص لكػل
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الضھاء واملٌغ قكھم باقي املجمىغه الامغ وفي ملر البهغ اقخػلذ ًض الجمُؼ 

 باللىن الاخمغ الهاوي 

ووحھھا هدى الغحل املػلو وزغج مىھا قػاع بالىن الاػعم اناب الغحل و 

 عماص غلى ازغه بلى  جدُى 

ازظ امللَ هىان هكؿا غمُها زم اقاع اللي ؤخض املهاغض الؿانُت غلى الاعى 

قُاع املهػض وانترب مىه زم ھبِ املهػض غلى الاعى وحلـ امللَ في 

 ههل صائغه ًىظغون له زم هظغ مىخهل الؿغقت  واجباغت ًلخكىن خىله في

  ناُ:عومان و بلى 

 ) قھىص ( الان واخًغه لي في الخاُ بلى  اطھب  - 

  ناُ:ھىمان و بلى  ازخكي عومان بمجغص ؾماغت لٌالم امللَ زم هظغ امللَ 

 اًً ًسخبئ ؾام ؟  - 

 في اهجلترا في اخضي الهغي الهؿحره؟  - 

جٌدكل الجماغت ازخكاء ھظا ًجب ؤن هظھب بػض ؾض في الكجغ نبل ؤن   - 

 الغحل 

 ؾىف اطھب الان واغض الغحاُ   - 

اطھب مػت ًا بؿضاصي واغض عحالَ وبػض الاهخھاء ازبرووي ختي اطھب   - 

   :بهىث واھً ناُمػٌم  قخىھض بؿضاصي و 
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 :بهىث مثل الغغض  ناُھىاى زُىعه غلى خُاجَ  قىظغ له امللَ و    -

 خُاحي ال نُمه لھا ماصام ؾام خُا ولً ًهخله ؤخض ؾحري   - 

بؿضاصي زم جدغى هدى الباب وزلكت بؿضاصي واههغقا بِىما بلى  هظغ ھىمان

غحن امللَ هىان ظلذ مػلهت غلُھم ختي زغحىا مً الباب ولً ًىدبت الا غلى 

وھى مىٌـ الغؤؽ وبهىث  ناُنىث عومان الظي غاص وونل بجىع امللَ و 

  : يػُل واھً 

 مىالي ؾُض املمالَ   - 

 جدضر اوي اؾمػَ   - 

 ) قھىص( مهخُى في مجزله ًامىالي   - 

اؾكل خؼها غلى مىث اقض وازلو اجباغت زم ازظ بلى  اخني امللَ عؤؾه

  ناُ:هكؿا  غمُها و 

 اههغقىا حمُػا الان .... ؾيخدغى بػض ؾضا غىض الكجغ   - 
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 ..اخلارقةانقوِ ..انفصم انثاين   
 

 

ت الؾُيذ باهجلترا ونل ؾام ًىظغ مً هاقظه  يذ بهٍغ ًاؾُل بٍغ في قاعع 

الكاعع الخالي جماما مً املاعه في جمام الؿاغت الؿابػت وههل بلى  ؾغقخه

 نباخا  مً قھغ اؾؿُـ وبالخدضًض في الُىم الػاقغ وابدؿم وھى ًىظغ

و غلى الجاهِبحنبلى  ً الٍُغ قؿضا ھى ًىم غُض  الاشجاع الػالُت التي جٍؼ

مُالصه وؾِخم الخاؾػت غكغ مً غمغه وقػغ بؿػاصه قضًضه ججخاح يُاهه 

اض ي  واؾلو الىاقظه واججه هدى املغاًا وظل ًخإمل حؿضه املمكىم الٍغ

ًالثلج وغُىاه الؼعناء ػعنت البدغ وقػغة الانكغ املائل بلى  وبكغجه البًُاء 

مكخُى الػًالث والاھم انبذ قاب نىي الُيُان ؤهه  زٍُى الظھب وقػغ

ؾضا ٌؿخُُؼ ؤن ٌؿخسغج عزهت نُاصه له يما وغضجه امه وظل ؤهه  مً طلَ

ػا ماجؼيغ اهھا  ًكٌغ ما ھي ھضًه غُض مُالصه التي ؾخمىدھا امه له لٌىه ؾَغ

ؾمدذ له ازحرا وبػض غظاب ؤن ٌؿخسغج عزهت نُاصه وھظا في خض  طاجه 

نل امام املغاًا ٌػضُ مً اعجضا بىُاله الجُجز ونمُو ابٌُ وو ، ھضًه

ھىضامه غىضما بضاء ٌؿمؼ انىاث اَكاُ جهغر جإحي مً ًل اججاه قىظغ 

خىله حُضا لِؿخٌكل مهضع الهىث لًٌ اطهه لً حؿػكت في جدضًض 

ؾغقخت املھغحله بػٌ بلى  املهضع قٍاهذ الانىاث جإحي مً ًل اججھا زم هظغ
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غه الظي ًخىؾِ الؿغقت ومٌخبه الاػع  م الهؿحر الظي ًًؼ الص ئ والي ؾٍغ

غلُت حھاػ الٌمبُىجغ واصواث الضعاؾت وجلَ الؿخائغ الؼعناء املػلهت غلى 

ًإهه ًغاھا اُو مغه في خُاجه لٌىه  الىاقظه وظل ًخإمل الؿغقت بغھه مً الؼمً 

ب بھا ولم ًٌدكل مهضع الهىث الظي بضاء ٌػلىا ايثر  لم ًجض ش ي ؾٍغ

ًان ًإحي هاُما ًوايثر قبضاء ٌؿخمؼ حُضا لػله ًكھم ش ئ م بلى  لًٌ الٌالم 

اطهُه ؾحر واضر وؾحر مكؿغ قسغج مً ؾغقخه مؿغغا واؾلو الباب زلكه 

املُبش وقخذ الثالحه بلى  ھبِ الضعج وايػا ًضه في حُب بىُاله الجُجز

ويػھا بلى  وازغج ػحاحه مُاه اقغؽ ههكھا في حىقه وغىضما اغاص الؼحاحه

الخلل لم ًجض بلى  غه وغىضما هظغالاُو قػغ ؤن ھىاى مً ًهل زلل ظھ

ؤخض لٌىه ملر َُل  اؾىص ٌػبر بجىاعه هدى الِؿاع قىظغ ٌؿاعا بؿغغت لًٌ 

ومما ػاص الامغ ؾاء وحػله ٌكػغ بغھبت قضًضه ؤن  غُيُه لم جلخهِ قيئ

اػاصث غً خضھا وانبدذ غكغاث الانىاث ه ٌؿمػ الانىاث التي بضاء

ًإهھا ھمھماث غالُه املخضازله وانبدذ غالُه حضا لًٌ الٌال  م ؾحر مكؿغ و

ًان ٌؿمؼ نىث صناث ؤهه  وبضاء ٌكػغ ؤن ؾمػه انبذ خاص حضا لضعحه

ًإهھا اهكجاع ھائل ًهم له الاطان ولم ًيخھي الامغ غىض ھظا الخض  الؿاغت و

بل ػاص غلُه انىاث خكغاث نؿحره ٌؿمػھا بىيىح جإحي مً خضًهت املجُز 

غف والهاله قىيؼ ًضه غلى اطهه وزغج الامامُه التي ًكهله بِىھا غضه ؾ
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الخضًهه الاماًه لُجض امه حُىا بلى  مً املُبش مؿغغا هدى الهاله ومىھا

جهل في الخضًهت جغجضي بىُاُ اؾىص ونمُو اػعم بجؿضھا الىدُل 

وغُىاھا الًهُهت وقػغھا الاؾىص الامؼ ممؿٌه بغقاف املاء جغف الخضًهت 

ازخكذ الانىاث مً اطهه وقػغ ؤن زم جىھض وقػغ بإعجُاح قضًض غىضما 

 الانىاث 

ازخكذ بؿبب زغوحه مً املجُز قإججه هدى حُىا وعؾم نبله غلى حبِىھا 

 نائله:ونبله  ازغي غلى ًضًھا قإبدؿمذ له حُىا 

 اًً؟ ماػالذ الؿاغت الثامىه نباخا بلى   - 

بىابه بلى  لھا ؾام وھى ًضھـ الػكب الازًغ جدذ نضمُه مخجه ناُ

 :الكاعع بلى  الهؿحره الخضًهت 

املٌخبه ومً املخخمل ؤن امغ غلى ًىؾل  قهاخذ غلُه بلى  ؾىف اطھب  - 

 حُىا وھى ًبخػض غىھا ونبل ؤن ًبخلػت الكاعع 

 ال جخإزغ غلى الؿضاء ؾىف اهخظغى   - 

يذ ختي اهخھي  ًاؾُل بٍغ لىح لھا بُضه وظل ٌؿحر غضه زُىاث في قاعع 

الكاعع الىاؾؼ خُث املُضان الٌبحر والؿُاعاث واملخالث بلى  واوػُل ًمُىا

ىه الغئِؿُت في طلَ الحي وبػض نغابه الىهل ؾاغت مً الؿحر  الٌثحره والبجًز

ً بخمازل اقھغ يخاب  غلى الانضام ونل امام مبني املٌخبه الطخم املٍؼ
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البھى بلى  الػهغ زم نػض الضعج الغزامي وصقؼ الباب الخكبي بُضًه وصلل

امي الابٌُ الٌبحر زم  انترب مً الغحل العجىػ الهابؼ زلل البىَ الغز

  ناُ:و 

ا حىن يُل خالَ الُىم ؟ -  نباح الخحًر

اهدبه له حىن طلَ الغحل الجػىػ وهظغ له مً اؾكل هظاعجه الھاللُه 

 :له  ناُوابدؿم في  وناع و 

 مغحي ؾام يُل خالَ؟  - 

 اقًل مىَ بٌثحر   - 

ش وظل وابدؿم له حىن وقھم صغ ابت ؾام له زم اججه ؾام هدى نؿم الخاٍع

ًإهه ًبدث غً ش ئ ختي ونؼ بهغه غلى قخاه  ٌؿحر وؾِ عقىف الٌخب و

ًاهذ جغجضي قؿخان له لىن ػھغي غلُه وعص يثحر ولھا قػغ انكغ مثل 

زٍُى الظھب ججلـ غلى مىًضه زكبُت يبحره وفي ًضھا يخاب غىىاهه 

ش الامم والخًاعاث الؿابهت قإنت رب مىھا ببُئ قضًض وغلى خحن ؾغه جاٍع

نبلھا مً زضًھا قإهدبھذ وهظغث الكخاه  الُه وبػض لخظه غىضما جدههذ 

 :ذنالمىه ابدؿم و 

 اوه ؾام اقؼغخني   - 
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ابدؿم لھا ؾام وحلـ غلى املهػض املجاوع لھا وويؼ مغقهؼ غلى املىًضه 

  :لھا بهىث غظب  ناُو 

 مهغ  بلى  اقخهذ الٍُي ايثرمً اقدُاقي  - 

 نالذ: ضخٌذ ضخٌه غالُه و 

   :له هالذيثحرا  ھؼ عؤؾه وابدؿم قبلى  اطا اقخهذ  - 

 ھظه الضعحه بلى  اجدب مهغ  -

عؾم اوي لم اعھا في خُاحي ابضا الا اهھا بلضي واقخام الُھا يثحرا وما الظي   - 

قَ قإها  اغغ  الٌخب هى احي بٍالي ھىا في ھظه الؿاغت واًاى ؤن جهُى لي الهغاء

 حُضا اهذ الجهغاء ابضا 

 اقخهذ لٍُي وؾإلذ هكس ي اًً ؾإحضًَ في مثل ھظه الؿاغت ؾحر ھىا   - 

 لٌني لم اهخھي مً نغاءه ھظا الٌخاب بػض   - 

اطن ؾام انىاث مغه ازغي قهًب خاحُبُه وهظغ خىله بلى  حؿؿلل

وبضائذ الانىاث حػلى وهظغ زلل الكخاه لُجض ھٍُل مً اللىن الكط ي 

 ؿم البكغ ٌكبه ح

ه املٍان  ًاهذ مجغص يخله قًُه جخدغى وجخجه هدى ػاٍو لٌىه ؾحر واضر 

قظل ؾام  ًدبػھا بىظغه ختي اخخكذ جلَ الٌخله الكًُه في الجضعان واهدبه 

  ناُ:للكخاه و 
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 نلتي ش ئ ًا ًاؾمُىا ؟  - 

 ماطا بَ ًاؾام اها اخضزَ واهذ الحؿمػني  ماطا بَ؟  - 

 ال قيئ اها بسحر   - 

ًاهذ واضخه ھظه املغه    قهاُ ؾام :واعجكػذ انىاث ايثر وايثر لٌىھا 

 اعقىماهضع  - 

 نالذ: اهدبھذ ًاؾمُىا له وهظغث له بضھكه و  

  ناُ:ؾام ماطا نلذ  اهدبه ؾام لھا و   - 

 ھل نلخه ھظا بهىث مغجكؼ   - 

 وػم لًٌ ماطا نلذ   - 

 نلذ ) حػاُ ھىا (   - 

 ال اهَ جدضزذ بلؿت ازغي   - 

 ؟؟يُل... لؿت ازغي  -

 نالذ: هظغث له ًاؾمُىا ملُا في خحره والضھكت غلى وحھھا زم  

 اهَ جدضزذ بلؿه الجً   - 

ھما وقغؽ قاه و   ًاصث ؤن جسغج مً مذجٍغ   ناُ:جخظذ غحن ؾام و

 ويُل غغقتي اهھا لؿت الجً ؟  - 
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عاؾخھا ويخبذ ايثرمً بدث غً نغاءث غىھا في غضه يخب ويىذ انىم بض  -

 ھظا  املىيىع

ًاهذ واضخه ھظه املغه لٌىه  اعجكػذ اهكاؽ ؾام واعجكػذ مػھا الانىاث و

لم ٌؿخُُؼ ؤن ًدضص مهضعھا مً اًً جإحي قٍاهذ الانىاث جإحي مً ًل 

  ناُ:مٍان  باملٌخبه زم هظغ في غحن ًاؾمُىا و 

 ًجب ؤن اههغف الان   - 

ؿاعا وھى واهھٌ مً مٍاهه واججه ه دى باب الخغوج وظل ًخلكذ ًمُىا َو

ًىظغ هدى ايُاف بالىن الكط ي والاؾىص جُحر في ًل الاججاھاث وجخدغى 

باب املٌخبه قػغ ؤن ھىاى مً بلى  بؿغغت غالُه في ًل مٍان وغىضما ونل

ًهل زلكت وغىضما هظغ زلكه وحض احؿاص ؤو ايخل حكبه احؿاص البكغ 

ت وجىظغ هدىه زم بضاءث الهىعه جىضر بالىن الكط ي والاؾىص جهل زلك

ه وبػض لخظه ؤو ازىحن  جُا وؾام ًًُو مً غُيُه ختي جدبحن له الغٍئ جضٍع

ل  ًاهذ احؿاص مسخلكت بحن الٍُى ظھغث الاحؿاص حُضا وبىيىح قضًض 

ل وناخب الكػغ الههحر والػُىن  والههحر والغقُؼ واملمخلئ والكػغ الٍُى

ًاهذ ا حؿاص مسُكت ًهكػغ لھا الابضان وبضاء الىاؾػت والاهُاب الباعػه 

ؾام ًخهبب غغنا وجخظذ غُيُه واؾبدذ يغباث نلبه اؾغع مً الهُاع 

واهكاؾه اغلى مً نىث َبُى الخغب وبضاء الجً الىانل امام ؾام ًالخظ 
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 ًغاها ( قھم ؾام واصعىؤهه  ؤن ؾام ًغاھم وبضاء الجمُؼ ًغصص ًلمه واخضه )

غاھم ؤهه  ًغاھم ؤو ؤهه  لٌىه لم ٌكاء ؤن ًجػلھم ٌػغقىن ًكھم لؿت الجً ٍو

الكاعع وھبِ الضعج  املٌخبه الي زغج مً هكؿا غمُها زم قإزظ، ًكھم لؿخھم 

وؾِ الكاعع ًىظغ هدى مبني املٌخبه الٌبحر وھى ؾحر  وونل الغزامي

مهضم ماخضر مػت والاف  الاؾئله جضوع في عؤؾت ال ًجض لھا احىبه قٌُل 

 ؟ومتي حػلم لؿت الجً

وملاطا ًغاھم؟  وملاطا عؤھم الُىم ولم ًغاھم ابضا في خُاجه مً نبل ؟ ھل ھى  

غلى مكاعف املىث ولظلَ بضاء ًغي الاقباح والجان زم ؾمؼ نىث هكحر 

و وحض ؾُاعه مؿغغه جخجه هدى  ؾُاعه قىظغ هدى الُمحن غلى الٍُغ

 واملؿاقت بِىه وبحن الؿُاعه غضه بىناث قإؾمٌ غُىه وبضاء ٌكػغ ؤن

ًإهه ٌػبر مً زالُ اهبىب يُو وان ؤهه  الھىاء ًهل  وبضاء ٌكػغ ًسخىو و

نضمُه جبخػض غً الاعى وانبذ صازل ھظا الاهبىب صون ھىاء زم ظل مىخظغ 

نضمه الؿُاعه لٌىھا لم جإحي ولم ٌكػغ بإي ش ئ لٌىه لم ٌؿخُُؼ الخىكـ 

اء ولم ٌؿخُُؼ ملـ الاعى وبػض لخظه ملؿذ نضمه الاعى مغه ازغي وبض

عئدُه مغه ازغي بلى  ًسغج مً الاهبىب الًُو وبضاء الھىاء ًدكغبؤهه  ٌكػغ

هل امام الخىى  قإزظ هكؿا غمُها وقخذ غُيُه لُجض هكؿت في خمام ٍو

ھىا وھى  بلى  هكؿت في املغاًا قىظغ خىله ولم ًكھم ش ئ يُل ونلبلى  واهظغ
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ًان ًهل في الكاعع امام املٌخبه والؿُاعه اًً ط ؤهه  ھبذ ؟ وقػغمىظ لخظه 

ًان وازو مً خمام ؤخض ؤهه  خهُهه قىظغ خىله وغغفؤهه  ًان ًدلم لٌىه 

الخاعج لُجض هكؿه وؾِ ؤخض بلى  الامايً الػامه قسغج مً الخمام مؿغغا

ه وهظغ بلى  الجمُؼ بىظغه بلھاء زم زغج مً املهھيبلى  املهاھي الاهجلحًز

و الػام وايدكل ت اعبؼ قىاعع قٌُل نُؼ ًبػض غً املٌخبه مؿاقؤهه  الٍُغ

 ھظه  املؿاقت في ملر البهغ ؟ 

يذ جىنل ؾام غً الؿحر وهظغ 71امام املجُز عنم  ًاؾُل بٍغ بلى  بكاعع 

املجُز املٍىن مً َابهحن باللىن الابٌُ والاػعم زم غبر الخضًهت الهؿحره 

غم غلى الباب غضه َغناث  مخجه نىب الباب الخكبي بلىهه الاػعم َو

ت زكُكت وبػض ل خظه مً الاهخظاع قخذ له الباب قاب ناخب بكغه زمٍغ

 :اللىن وغحن صنُهت وقػغ ايغث  مبدؿم نائال

 مغخبا ًاؾام جكًل    -

 :بهىث مخهُؼ ناُزم  نلو هظغله ؾام في

ال ونذ لضي ًاًىؾل ؾىف اقغح لَ ًل ش ئ قُما بػض والان ؾحر   -

 مالبؿَ  وؾىف اهخظغى غىض البدحره 

وؤصاع ؾام ظھغه له وصھـ الػكب الازًغ جدذ نضمُه واججه نىب 

الكاعع وظل ًىؾل في مٍاهه ًىظغله في بالھه وھى ال ٌعي ش ئ زم صزل املجُز 
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واؾلو الباب زلكت وظل ؾام ٌؿحر في الكاعع الػام وغلى وحھه غالماث 

ًإهه مىػُؼ غً الػالم وفي غامله الخام ال ٌؿمؼ نىث الؿُاعاث  الضھكت و

ًاهذ وال  املاعه ختي طلَ الٍلب الظي مغ بجاهبه مؼ جلَ الكخاه الكهغاء التي 

ججزه ًلبھا لم ٌػبئ به ؾام عؾم زىف الٍلب الكضًض مً ؾام غىضما انترب 

الكغاع مً امام ؾام وؾهُذ الكخاه غلى الاعى بلى  مىه لضعحه صقػذ الٍلب

الًُو بحن مً ؾغغت الٍلب في الغيٌ زم اوػُل ًمُا واججه نىب املمغ 

و مسخهغ هدى البدحره وبػض صنُهت مً الؿحر بضاء ٌؿمؼ  املىاُػ مخسظ ٍَغ

نىث املاء وظھغ مً بػُض ؾُذ البدحره واوػٍاؽ يىء الكمـ غلُھا 

ًاهذ جدلو قىم البدحره وطلَ  اياف ش ئ مً السخغ والجماُ والُُىع  التي 

والؿىع  ههل البدحره مثل اللؿانبلى  الجؿغ الخكبي املمخض مً الكاَئ

الهؿحر املغجكؼ ههل متر غً الاعى املبني مً الدجاعه الظي ًدُِ البدحره 

في قبه صائغه والاشجاع الٌثُكت الػالُت املخىازغه ھىا وھىاى نغب البدحره 

ًاهذ جًُل ش ئ مً الجماُ والسخغ لًٌ ؾام لم ٌػبئ بٍل ھظا  املػؼوله 

بلى  لؿغغت مً مٍانالجماُ قٍان ًكٌغ في ما خضر له ويُل اهخهل بھظه ا

ازغ ويُل ال ٌكػغ بالخىف مما خضر زم انترب مً الؿىع وحلـ غلُه في 

مهابل البدحره وظل قاعص الؼھً صنُهت وھى ًىظغ هدى البدحرة زم ؾمؼ 

ػا نىب الهىث قىحضه  نىث زُىاث انضام ًإحي مً الخلل قىظغ ؾَغ
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جه زم جهضم حىن بجؿضه املمخليئ وقػغه الٌؿدىائي قٍان مثل الثىع في نى 

غه املٍىهه مً اعبؼ اقغاص ومخػخھم  حىن مً ؾام وزلكه باقي غهابخه الكٍغ

ھضف في الخُاه ؾىي ؤي  الىخُضه ھي يغب ؾام وحػظًبت قلم ًًٌ لھم

الدؿٌؼ في الحي ويغب ػمالء املضعؾت والعجائؼ وزانت ؾام الظي خاُو 

ًان ًككل امام ن ىه  حىن ويثر الضقؼ غً هكؿت يثحرا بإؾخماجه لٌىه صائما 

 غضص غهابخه 

وانترب  ؾام وھؼ عؤؾه في ًإؾكىع ونىغبهغه غلى حىن زم ھب وانكا جىھض

  ناُ:مً حىن الظي جىنل امام ؾام غلى مهغبه مىه زم 

 حىن لِـ الان... الُىم ؾحر مىاؾب   - 

اقغاص الػهابه التي جدبػت وحمُػھم في ؾً الثامىت بلى  ابدؿم حىن وهظغ

ًان انؿغھم ؾىا ولم ًخجاوػ غكغ والخاؾػت غك غ وعؾم ؤن حىن 

كھمىن حىن مً هظغه واخضه ؤهه  الؿاصؾت غكغ الا ًتزغمھم حمُػا ٍو

 :ؤخض اقغاص الػهابه مدضزا  ؾام  هاُق

 غُض مُالصى يھضًت  وناح الازغ بلى  ھل جغؾب في جإحُل الػهاب  - 

 ؾام ًغؾب في بػٌ الدكىھاث غلى وحھه نبل غُض مُالصه   - 

لھم حىن هظغه خاصه ازغؾھم حمُػا زم انترب مً ؾام وانبدذ  قىظغ

 :في ؾًب ناُاملؿاقت  بِىھم زالر امخاع قهِ و 
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لً جكلذ مني الُىم ًاؾام ؾىف اقخذ غظامَ الم انل لَ الل مغه الا   -

 جهترب مً  ًاؾمُىا 

 يغبه مما صقؼ ؾامبلى  زم عيٌ حىن هدى ؾام وھى ًٍىع ًضه في اؾخػضاص

م ًضًه ًدمي وحھه واؾمٌ غُيُه قسغج مً ًضه صعع له لىن عف مػهبلى 

اػعم مثل الخائِ اخاُ بِىه وبحن حىن الظي اؾخُم بالضعع وقػغ بٌھغباء 

حؿغي في حؿضه مما صقػت للهغار واههلب غلى ظھغه مؿكُا غلُه ومالبؿت 

ممؼنت ووحه ًهُغ صما قكؼع اقغاص غهابخه واعحؿم غلى وحھھم الضھكه 

لى وحھه ؾام ھى الازغ واججھى حمُػا هدى حىن وخملىه يما اعحؿمذ غ

هغر مً الالم واههغقىا حمُػا في اججاه الاشجاع الٌثُكه وبحن  وھى ًئن ٍو

ًان ًسخبئ ازىان مً الانؼام ًغجضون مالبـ عزه بالُه لھم عؤؽ  جلَ الاشجاع 

له واطهان  في حجم زمغه البُُش وغُىان واؾػخان نلؼ واهل يبحره ٍَى

ًاهذ صھكخھم الجهلػً صھكت ؾام يبحراجا ن في حجم اطن الخماع و

ُ  ناُالازغ في حعجب و بلى  والػهابه قىظغ ًل مىھم   :الانؼم  الاو

 ًمخلَ نضعاث زانت ؤهه   - 

 اها الاقھم ملاطا هغانب ھظا الكاب مىظ غضه اغىام   - 

جىھض الهؼم الاُو زم حلـ غلى الاعى واؾدىض بظھغه غلى ؤخض الاشجاع  

  ُ:ناو 
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 الم جغي ماطا قػل   - 

 ازغج صعع ما الجضًض في ھظا   - 

 ؤن ھظا الكاب له نضعاث زانت وحباعه   - 

 ويُل غغقذ   - 

 الن الضعع الظي زغج مىه ال ًسغج الا مً امللىى   - 

 لٌىه بكغي   - 

ً ولظلَ هغانبه   -   وػم بكغي ولِـ له نٍغ

 ماػلذ لم اقھم قيئ  - 

ً ومً ؤن عنض البكغ   - ً ولًٌ ھظا الكاب بضون نٍغ و الهٍغ ًخم غً ٍَغ

الهػب  عنضه وجدضًض مٍاهه ولظلَ امغها امللَ هىان ؤن هغانبه  وھىا ناح 

 :والغغب ًظھغ غلى وحھه ونىجه  ناُالهؼم الثاوي و 

 وػم امللَ هىان امغوي ؤن ازبره بإي ش ئ حضًض ًدضر لھظا الكاب   - 

الان وازبره بما خضر واها ؾىف انىم امللَ بلى  وماطا جيخظغ اطھب  -

 باملغانبه  والا سجىَ امللَ 

ًا زلكت   ويؼ الهؼم الثاهُانبػتقُكمه مخدحرا زم اؾمٌ غُىه وازخكي جاع

ػعاث ؾباع اؾىص جخُاًغ في الھىاء وهھٌ الهؼم الاُو مً مٍاهه وظل ًغانب 

 ؾام  مً بػُض وھى مسخبئ زلل الاشجاع 
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لبدحره وھى ًكٌغ قُما خضر ويُل زغج الضعع حلـ ؾام غلى الهىع امام ا

ب الظي ًيخابه ؤهه  ٌكػغ به الُو مغه في خُاجهؤهه  مىه وھظا الكػىع الؿٍغ

بت زم قػغ ؾام بُض  ٌكػغ باليكاٍ والهىه حؿغي في حؿضه اهھا نىه ؾٍغ

ؤخض جىيؼ غلى  يخكت قىظغ زلكه وحض نضًهت ًىؾل ًهل بجاهبت 

  ناُ:مبدؿم زم حلـ بجىاعه و 

 ماطا خضر   - 

هظغ له ؾام في خحره وقٌغ نلُال ھل ًسبر نضًهت الىخُض غلى ماخضر ام 

بلى  في خاله الاقهاحؤهه  ًدخكظ بما خضر وؾىف ًدضر ؾغا وقػغ

لم ًهضنت ؤهه  نضًهت بُما خضر ؾُسهغ نضًهت الىخُض ومً املايض

ؤخض بما خضر ؤي  ولظلَ نغع ؾام ؤن ًدخكظ بؿغه بحن نضعه والا ًسبر

انبذ لضًه نىه ؤهه  املايض ؤن ھىاى اخضار ازغي ؾىف جدضر وقػغ ومً

  ناُ:زاعنت مثل الابُاُ الخاعنحن الظي ٌكاھض اقالمھم  زم ابدؿم و 

ًاهذ جُاعصوي مغه ازغي  ھؼ ًىؾل   -  ال قيئ اهھا حماغه حىن السخُكت 

  ناُ:عؤؾه هاقُا و 

 غلى حىن وحماغخه السخُكت الا ًٌل ابضا غً مخُاعصجَ  هللالػىت   - 

هت ما ؤهه  اظً  -   ؾٌُل مً الُىم قإها حؿلبذ غلُھم بٍُغ

  ؟ويُل خضر ھظا ازبروي  - 
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الضعع الظي ظھغ مً ػعاغت ش ئ ًهىله له ؾحر نهت ؤي  ابدؿم له زم قٌغ في

   زم  ناُ:

 صغَ مً ھظا الخضًث السخُل املھم اوي حؿلبذ غلُھم  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

~ 33  ~  
 

 ..ػٍذ ادلٍالد..انفصم انثانث   
 

 

كخذ  جًغب اقػت الكمـ وحه ؾام وھى ؾاعنا في هىم غمُو زم ًدثائب ٍو

ىظغ ػخضُ في حلؿخه غلى الكغاف ٍو ؾغقخه والي الىاقظه واقػت بلى  غُيُه َو

ػم الظالم الكمـ التي حؿمغ الؿغقت زم ًخجه هدى ا ؿلو الؿخائغ َو لىاقظه َو

بكٍل وؿبي غلى الؿغقت زم ًهؼ بهغه غلى ًىمه يبحره مً الھضاًا غلى 

ىظغ خجه هدى املٌخب ٍو ؿمؼ بلى  مٌخبه قُبدؿم ٍو ھضاًا غُض مُالصه َو

مهضع الهىث لُجض هكغ مً الجً بلى  نىث ھمـ مً زلل ظھغه قُىظغ

ىظغ هدىه قُىظغ له ؾام بجؿض نؿحر هدُل وغحن واؾػخان وحلض اخمغ ً

ًاملىحي  ھبِ الضعج ووحه قاخب  للخظاث زم ًسغج مً الؿغقت مؿغغا ٍو

خجه هدى ؾغقت الجلىؽ لُجض اعبػت اشخام مً بِىھم ؾُضه ًجلؿان  ٍو

ٌه وغلى الٌغس ي املجاوع ججلـ حُىا والضه ؾام قُػم  الهمذ  غلى الاٍع

  :لخظه زم جهُى حُىا في نلو

هُى  ؾغقخَبلى  ؾام انػض  -  ل ٍو  الان  ًىظغ له الغحل الغقُؼ الٍُى

 اھال ؾام يُل خالَ لهض انبدذ عحال   - 
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كت غلى الاشخام املخىاحضون بلى  قُىظغ ؾام حُىا في اهخظاع ؤن جهىم بخػٍغ

في  املجُز لٌىھا جىظغ في الاعى وجكًل الهمذ قُهُى الغحل الغقُؼ 

ل   :الٍُى

 اها ؾاوؽ نضًو نضًم البَُ   - 

زم ٌكحر هدى الؿُضه طاث الكػغ الاخمغ واملالمذ الھاصئه والاهل الهؿحر  

 ُ هى   :ٍو

 وھظه الؿُضه ھي ؾُال نضًهت نضًمه اًًا   - 

كحر  ُ بلى  َو هى   :الغحل الطخم ناخب البكغه الؿمغاء الانلؼ ٍو

 وھظا ھى قىعجُان اما الازحر ھظا قإؾمه حىاعو وحمُػىا انضناء ابَُ   - 

 ناُ:نلُالزم  هظغ لھم ؾام 

 لٌني لم اعايم مً نبل   - 

اغؼعوي ًابني يىا مكؿىلحن وزاعج اهجلترا وونلىا لُله امـ ونامذ حُىا    -

 خكلت غُض املُالص بلى  بضغىجىا

ًان ؾام ًىظغ خىله وغُىه جخدغى في ًل اججھا وھى ًغي الجان في ًل مٍان  

ًان ًالخظ جدغى غحن ؾام في حم ىن بؿغغت وؾاوؽ  ُؼ الاججاھاث ًخدًغ

  هاُ:ق

 ھل جغي ش ئ ال هغاه هدً   - 
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  ناُ:خضًث الغحل قإبدؿم و بلى  اهدبه ؾام 

 القيئ   - 

 نالذ: جىھضث ؾُال و  

ًل غام واهذ بسحر ًاؾام ھل ونلذ لَ ھضاًاها  هظغ لھا ؾام بػحن   - 

 ه وناُ:خائغ 

 ھل يىتي نضًهت ابي   - 

 وػم   - 

  ناُ:قىظغ لھا ؾام في حعجب و  

ًي نؿحره غلى ؤن جٍىوي نضًهت له    -   لٌني اعا

 نالذ: ابدؿمذ و 

 ؤن ًغاوي الىاؽ انؿغ ؾىا مً ؾني الخهُهي  هللااهھا ھبه مً غىض   - 

 ھل يىتي حػملحن مػه في مػمل الٌمُاء الخام به   - 

 بالُبؼ يىذ اغاوهه   - 

  ناُ:هظغلھا ؾام هظغه املىخهغ وبدؿم ههل ابدؿامه و   - 

 ً ابي لم ًمخلَ مػمل يمُاء ولم ًكھم ش ئ في الٌمُاء لٌ  - 

جلػثمذ ؾُال وظلذ جىظغ هدى الجمُؼ لػالھا ججض مىهظ لھا قطخَ  

  ناُ:قىعجُان و 
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 اهَ خها حكبه اباى حُضا ًاؾام    - 

 :ؾام  هاُق

  ناُ:حُىا و بلى  ؾمػذ ھظا يثحرا  هظغ حىاعو   - 

 نالذ: لم جهضمي لىا ش ئ ؾُضحي حُىا  اهدبھذ حُىا و   - 

 غلى الكىع   - 

  نائله:واججھذ نىب املُبش واجبػخھا ؾُال  

 ؾىف اطھب مػٍي ًي اؾاغضى   - 

ٌه بجىاع ؾاوؽ وغلى املهػض املجاوع حلـ حىاعو  حلـ ؾام غلى الاٍع

 وامامه  حلـ قىعجُان 

  :ؾاوؽ لؿام هاُق

  ناُ:ٍخھم  اهدبه ؾام له وهظغ في غُىه و ؾىف حػخاص غلى عئ   - 

 غُىَ مثلھم   - 

 الوي مىھم   - 

ً زم غاوص الىظغ    ناُ:ؾاوؽ الظي بلى  هظغ ؾام هدى الازىان الازٍغ

خھم خىلَ في ًل مٍان حؿخُُؼ ؤن  وھم  - اًًا مىھم.... اطامللذ مً عٍئ

خھم وؾىف ًسخكىن   جغيؼ  غلى غضم عٍئ

 اًً ًظھبىن بلى   - 
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مٍان قھم غماع البُىث اهما ؾُسخكىن مً هظغى قهِ  بلى ؤي  لم ًظھبى  -

 وبالتريحز حؿخُُؼ ؤن جغاھم مغه ازغي 

 يُل حػغف ًل ھظا ومً اهذ   - 

 اها مىھم ونبل ؤن انُى لَ مً اها ازبروي اهذ اوال ماطا حػغف غً ابَُ   - 

ًان ٌػمل مھىضؽ وماث في خاصر ؾُاعه وھ  - ظا ًل اؾمه غاصُ مً مهغ و

 ما  اغغقت لًٌ ما صزل ابي بُما اعاه ؤو بَ اهذ 

 اها نضًو ابَُ   - 

ناَػخھم حُىا غىضما صزلذ غلُھم خامله في ًضھا نيُه غلُھا اًىاب 

غهحر لُمىن  ونضمذ لھم حمُػا وغىضما بضاء الجمُؼ الكغب هظغ لھم 

  ناُ:ؾام في صھكت و 

  ناُ:احكغبىن مثلىا  قطخَ ؾاوؽ و   - 

 وهإًل مثلٌم وكغب   -

  نائله:قهغزذ حُىا في وحه ؾاوؽ  

 بماطا ازبرجه ًاؾاوؽ قغص ؾاوؽ غلُھا بھضوء وعػاهه   - 

اھضائي ًا حُىا اها لم ازبره بإي ش ئ بػض  هھٌ ؾام وونل وؾِ الؿغقه   - 

   ناُ:و 

 ًجبان اقھم ًل ش ئ ماطا ًدضر    -
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  ناُ:هظغ له ؾاوؽ ملُا زم 

 مً خهَ ؤن جكھم لًٌ لِـ الان   - 

 ًجب ؤن اقھم الان   - 

جب ؤن ال هخدضر امامه   - نضًهَ ًىؾل ؾىف ًغن حغؽ الباب الان ٍو

ش ئ يما اجمني ؤن الا جٍىن نههذ غلُه بػٌ الخؿحراث التي خضزذ ؤي  في

لَ مىظ لُله  امـ ... والان اطھب واقخذ له الباب وغىض املؿاء ؾىف 

قىظغ ؾام هدى باب املجُز وبػض لخظه ؾمؼ نىث  هخدضر في ًل ش ئ

ؾاوؽ قإقاع له الازحر بان ًظھب لُكخذ الباب  بلى  الجغؽ ًغن زم هظغ

  ناُ:و 

 جظيغ ؤن جهُى له اهىا انضناء والضى   - 

  ناُ:قخذ ؾام الباب ووحض ًىؾل امامه الظي ابدؿم بضوعه له و  

ملكىف في وعم ھضاًا ًل غام واهذ بسحر ًاؾام ونضم له نىضوم يبحر   -

ًاعث جھىِئه قإبدؿم ؾام له وناقدت بدغاعه  بالىن الاخمغ ومثبذ غلُه 

واصزله املجُز وغىضما انترب ًىؾل مً ؾغقت املػِكه نام بخدُه الًُىف 

ووالضه ؾام وقػغ ؤن نلبه ًسكو بكضه وان الغغب ٌؿُُغ غلُه بكضه وان 

نا زم اججه هدىالؿلم الجى انبذ قضًض الخغاعه والسخىهه وظل ًخهبب غغ 

 ؾغقخه بلى  الُابو الثاوي زلل  ؾام الظي ؾانتبلى  املاصي
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ىؾل الؿغقت وبػض ؤن اؾلو ؾام الباب جظيغ يالم ؾاوؽ  صزل ؾام ٍو

ش ئ ازغ ختي ًسخكي الجان ؤي  قإؾمٌ غُىه للخظاث مداوال التريحز في

ًان ًل ال جان الظي ًملئ الؿغقت مً هظغه وبػض لخظاث غىضما قخذ غُىه 

املىحىص في الؿغقت ازخكي قإبدؿم ؾام وقػغ بص ئ يئُل مً الغاخه 

والؿػاصه زم اججه هدى َغف الكغاف  وحلـ غلُه وحلـ ًىؾل بجىاعه 

  ناُ:و 

 مً ھم ؟  - 

 اهھمانضناء ابي  -

 لٌني لم اعاھم مً نبل   - 

 ًاهى زاعج اهجلترا   - 

 ه الخهُهت ًا ؾام اهھم ازاعو الغغب في هكس ي بكض  - 

مىھم عؾم الؿمىى الظي ؤي  هظغ له ؾام في حعجب قھى لم ٌكػغ بھظا ججاه

  هاُ:ًدُِ  بھم ق

 ملاطا   - 

ال اغلم قػغث ؤن اهكاس ي جخالش ي  ونضعي ًًُو وانبدذ يغباث نلبي    -

غ والجى انبذ ايثر سخىهه  ػت حضا والػغم انبذ ؾٍؼ  ؾَغ

 لٌىَ ال حكػغ بھظا الان   - 
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لهض ػاُ الكػىع بمجغص ؤن ابخػضث غىھم اهھم في ؾاًت في الخهُهت وػم   -

 الؿغابه  وحلىصھم نكغاء وغُىهھم ػائؿت 

 صغَ مىھم حمُػا ولىكخذ ھضًخَ وهغي ماطا اخًغث لي  - 

ًاهذ  انترب ؾام مً غلبت الھضاًه وبضاء في قخذ الھضًت التي ازًغھا ًىؾل 

بضازل نىضوم يبحر وبضازلھا نىضوم انؿغ حجما قىظغ ؾام لُىؾل 

  ناُ:الازحر و  قإبدؿم 

 ...ايمل   -

وقخذ ؾام غضه نىاصًو نؿحره صازل بػًھا البػٌ ختي  وحض ؾاغت ًض 

 ناُ:ماعيه عولٌُـ ابدؿم ؾام لُىؾل و 

 اهھا ھضًه حمُله اقٌغى ًاًىؾل   - 

ال غلَُ اها اغلم اهَ جمىِذ ؾاغت عولٌُـ صائما والان قلىكخذ باقي   - 

 الھضاًا 

ًاهذ غبائت ؾىصاء  ىؾل هدى املٌخب وقخذ ؾام اُو ھضًه و واججه ؾام ٍو

 وبضازل  الػبائت وعنت قكخدھا ؾام غلى عجل ونغاء ما قُھا 

ؼي ؾام ًل غام واهذ بسحر ھظه الػبائت ملَ لىالضى اجمني ؤن حكھض  ) غٍؼ

ش مكغف مػه  نضًو ابَُ ؾاوؽ(   ش مكغف يما قاھضث جاٍع مػَ  جاٍع

  ناُ:هظغ لھا ًىؾل و 
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ب ال اغلم مً - بت وملمؿھا ؾٍغ  نماف نىػذ ؤي  اهھا غبائت ؾٍغ

ًان لىالضه زم قخذ ؤهه  الهاھا ؾام حاهبا وھى قضًض الكغح امخلَ ازحرا ش ئ 

ًاهذ غباعه غً جاج ملٍي مً الظھب مغنؼ بالُانىث الھضًه الثاهُ ه و

  ناُ:والؼمىعص وقخذ  ًىؾل قمه غلى ازغه زم 

 ًاله مً جاج ملٍي ال اظً ؤن ملٌه اهجلترا جغجضي اقًل مً ھظا   - 

ًاهذ مؼ  لم ًھخم ؾام بٌالم ًىؾل ؤو بضھكخه ولٌىه وحض وعنت نؿحره 

 الخاج  ونغاء ماقُھا 

ؼي ؾام ًل غام واهذ بسحر واجمني لَ صخت حُضه ھظا الخاج ملَ  ) غٍؼ

ؼ غلَُ اخخكظذ به ؾىىاث يثحره ختي اھضًه لَ في غُض  شخو غٍؼ

 مُالصى الخاؾؼ غكغ  نضًو ابَُ حىاعو ( 

جىھض ؾام وهحي الخاج حاهبا زم انترب مىه ًىؾل وظل ًهلب الخاج بحن ًضًه  

   ناُ:اًا و املغ بلى  وويػه غلى عئؿه زم اججه

اها امللَ املػظم ملَ اهجلترا لهض غكىث غىٌم حمُػا  زم هظغ هدى ؾام  -

   ناُ:وضخَ و 

 اوي اجدضر مثل امللىى الِـ يظالَ   -

  ناُ:ضخَ ؾام و 

 ابضا اهما حكبه شخاطًً عوما في الهغن الغابؼ غكغ  امللىى ال حكبه اهذ -
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ًخهاعع مػه في ش ئ  زلؼ ًىؾل الخاج وويػه حاهبا واججه هدى ؾام وظل

  ناُ:مً  الضغابه وھم ًطخٍان وبػض ؤن اهخھُا 

 ًىؾل  اقخذ باقي ھضًاى  -

ل ملكىف في وعم مؼعيل بالىن الاؾىص بلى  اهدبه ؾام ٍى ش ئ ؾلُظ َو

ػا ونغاء بىظغه قهِ يما  قانترب مىه ووحض وعنت نؿحره غلُھا قكًھا ؾَغ

 قػل في  املغاث الؿابهت 

ؼه ؾُال (  ) ًل غام واهذ بسُحر   ھظا الهىلجان ھى لَ مً الان  الػٍؼ

ويؼ ؾام الىعنت في حُبت وقخذ الهىلجان لُجض نىلجان مً الظھب 

  ناُ:الخالو  مغنؼ باملاؽ قىظغ ًىؾل له و 

 في اقمئزاػ -

بت قُما حؿخسضم ھل جھل بھا غلى ؾىمَ    -  ماھظه الػها الخكبُت الؿٍغ

الهىلجان غلى خهُهخه بِىما ًىؾل ال ًغاه ًغي ؤهه  قىظغ ؾام له زم اصعى

  هاُ:ق

 لػلى احػٌؼ غلُھا غىضما اقُش   - 

الھضًت الازحره وقخدھا قىحض بضازلھا يخاب ضخم ًخػضي غضص بلى  زم اججه

وعناجه الكان وعنت مهىىع مً حلض البكغ اؾىص اللىن قكخده وصقً عؤؾه 



 
 

~ 43  ~  
 

به وونل  ًىؾل بجىاعه ًهغاء مػه قهغاء ؾام بهىث زاقذ ال ٌؿمػه 

 :ؤخض 

الؾم ؤهه  ) ظ َو يخاب امللىى وابىاء امللىى هخىاعزه قُما بُيىا وبه ًل حػاٍو

 السخغ  البكغي والجني ( 

ًاهذ هو الػباعه املٌخىبه في الهكده الاولي والػباعه الىخُضه في  ھظه 

  :الهكده  ولًٌ ًىؾل ناح نائال

 ابٌُ  يخابؤهه   -

  ناُ:قىظغ له ؾام و 

 ماطا ؟  - 

 نكداث الٌخاب بًُاء   - 

  هاُ:اصعى ؾام ؤن ًىؾل ال ًغي الغؾم والٌالم املىحىص بالٌخاب ق 

 ؾىف ايخب مظيغاحي الُىمُه في ھظا الٌخاب   - 

ًالھا مً ھضاًا خهلذ غلُھا ھظا الػام ًاؾام اظً ؤن ھضًتي ھي اھم   -

 لَ ھضًه حائذ  

ًان ؾام ًهغاء الىعنه الهؿحره امللخهت مؼ الٌخاب  ًان ًخدضر ًىؾل  بِىما 

ًان ھظا ههھا   في  نمذ و
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) ھظا الٌخاب ملَ ابَُ ًخىاعزت الابىاء والاخكاص حُل بػض الازغ ويما وعزه 

خىاعزت ابىائَ مً بػضى ًل ما في ھظا الٌخاب ؾىف  ابَُ جىعزه اهذ ٍو

ظه املٌخىبه في  جخػلمه في زمؿت غكغ صنُهت ال ايثر بمجغص ؤن جهغاء الخػٍى

الهكده الثاهُت وجلمـ الٌخاب بػضھا وال ٌؿخُُؼ ؤخض ؤن ًىكظ ًل ما في 

ض مً هىغَ (  ازى ابَُ  قىعجُان  الٌخاب الا اهذ الهَ قٍغ

جخظذ غحن ؾام وھمـ نائال  قىعجُان ھى غمي يُل ٌػهل ھظا ؟ هظغ  

  ناُ:ًىؾل له و 

 ھل جدضر هكؿَ ًاؾام   - 

 ناُ:له ؾامثم  هظغ

 ال ابضا يىذ اقٌغ بهىث مغجكؼ   -

  ناُ:حلـ ًىؾل غلى َغف الكغاف زم 

اظً اوي ؾىف اؾخػحر مىَ ھظا الخاج في ؤخض مؿغخُاث املضعؾه غىضما   -

الػب صوع امللَ اصوعاص الثاوي لٌني ال اظً ؤن الُانىث املغنؼ غلى الخاج 

 خهُهي الِـ يظالَؤهه  الىھله الاولي جخسُلخهُهي لٌىه  مً 

داُو ؤن ًغبِ الھضاًا بما خضر له وبما ًغاھا  كٌغ ٍو ًان ؾام مكؿُى ٍو

والهضعاث الخانه التي انبذ ًمخلٌھا لٌىه ونؼ في خحره مً امغه ؤن الخاج 

ًان ابي ؾاخغ ام ملَ  والػبائت والهىلجان ملَ ابي والٌخاب ملَ له ھل 
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ى الضهُا ًلھا مػغوقه باليؿبه لىا زم اهدبه ؾام لهىث مملٌه وملى ؤي  غلى

 حُىا وھي جهغر  غلُھم مً الُابو الاُو وجهُى 

 مىغض الخكل ھُا ًاًىؾل ؤهه  ھُا ًاؾم  - 

ھبِ ؾام الضعج وزلكت ًىؾل واججھى هدى الخضًهت الامامُت للمجُز 

بھا في وجكاحإ ؾام بسُمه يبحره حكبه زُمه الؿغى لھا اللىان ػاھُه جم هه

ًان ھىاى زكبه مؿغح  الخضًهه الامامُه وفي نضع الخُمه غىض املهضمه 

وغلُھا غضه نىاصًو يبحره جٌكي الزكاء عحل بالـ لھا اللىان مخػضصه بحن 

ي والاؾىص والٌغاس ي جم ويػھا بكٍل مىاؾب بدُث هالالاػعم والاخمغ والبرج

ه ومكاھضه مً غلى املؿغح وجم ويؼ الػضًض مً الؼھىع والىعوص  حؿھل الغٍئ

الٌبحره بالىاهھا الؼاھُه في ًل عيً في الخُمه وجم نىؼ بىابه مؼعيكه 

الكاعع وفي ؾهل بلى  ي اللىن غىض البىابه الاماًه املاصًههالبهماف بغج

مه البرانت الالمػت وونل الاعبػت  ًان ًخضلي الػضًض مً الاحجاع الٌٍغ الخُمه 

بدؿامه عنُهت حمُله وونل الًُىف غىض زكبه املؿغح وغلى وحھھم ا

ًىؾل وؾام في ػھُى جام مً قضه حماُ املكھض وجهضم ؾام  هدى حُىا 

  ناُ:التي جهل غىض البىابه في اؾخهباُ الًُىف وابدؿم لھا و 

 متي جم ججھحز ًل ھظا؟  - 

 نالذ: ابدؿمذ له حُىا في عنت وغظوبه و 
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ؼي   -  ًل غام واهذ بسحر ًاغٍؼ

ًان ؾام وحُىا في  وبضاء الًُىف مً الجحران واھل الحي في الخىاقض جباغا و

نلب بلى  اؾخهبالھم وبػض ؤن عجذ الخمُه بالًُىف بضاء الهلو ًدؿغب

 ؾام وظھغ  غلى وحه الهلو قإنترب مىه ًىؾل وھمـ له في اطهه نائال

 ال جهلو ؾىف جدًغ   - 

 زم هظغ له ؾام وابدؿم ههل ابدؿامه وغاص ًىؾل ًهُى له  

 ھا ھي ھىاى الم انل لَ اهھا ؾىف جدًغ   - 

هظغ ؾام في الاججاه الظي اقاع الُت ًىؾل لُجض ًاؾمُىا بهىامھا املمكىم 

 جخهضم 

هدىه جغجضي قؿخان اخمغقإبدؿم وجهضم غضه زُىاث وبػض ؤن بخاصُ مػھا 

 :لھا   ناُالخدُه 

 ايىذ ازص ي الا جدًغي   - 

  مً املؿخدُل ؤن اوس ي غُض مُالصى  - 

اؾمُىا الخُمه وحلـ الثالزت بجىاع بػًھم بلى  صزل ًىؾل وزلكت ؾام ٍو

البػٌ غلى ؤخض الٌغاس ي وؾِ الخُمه زم اهُكاء الىىع وملػذ اياءه 

زكُكت غلى املؿغح ال ٌػلم ؤخض مهضعھا زم ظھغث قغاقاث مً الًىء 
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الاػعم الكاجذ وظلذ جُحر وؾِ الجمھىع والجمُؼ ًخابػھا بػُىه والابدؿامه 

  ناُ:غلى وحھھم زم ظھغ  قىعجُان غلى املؿغح ونضم هكؿه زم 

ه مً احل ابً اخي ؾام اجمني لٌم   - ؾىف انىم ببػٌ الالػاب السخٍغ

 املؿغح بلى  ونذ ممخؼ  والان اعؾب في ؤخض املخُىغحن ًخهضم

عقؼ الجمُؼ ًضه قازخاع قىعجُان ًاؾمُىا قخهضمذ هدى املؿغح وؾام في 

ؾب في غضم مكاعيخھا في مثل ھظه الالػاب زم ويػھا ؾاًه الهلو قٍان ًغ 

قىعجُان صازل اخضالهىاصًو وبػضان اؾلهت ظل ًخمخم ببػٌ الٍلماث 

الؿحر مكھىمه واظلمذ الضهُا وزغج مً الهىضوم بػض ؤن اهكخذ مً جلهاء 

هكؿه الػضًض مً الُُىع املًِئت مثل املهابُذ وبػض ؤن اقخػل الايائه في 

مهػضھا وؾِ بلى  اؾمُىا مً وؾِ  الجمھىع وغاصثًل املٍان ظھغث ً

 :قىعجُان ناُجهكُو خاص مً الجمھىع زم 

ھل مً مخًىع حضًض وبضاء الجمُؼ في عقؼ ًضه في ًل خماؽ قھخل 

دُان  مىاصًا حُىا وجهضمذ حُىا في حصجُؼ يبحر مً حمُؼ الخًىع  قىٍع

 ناُ قىعجُان:و 

هغاه ًل ًىم غلى زكبه ازكاء الىاؽ واظھاعھم في مٍان ازغ امغ ؾھل 

املؿاعح اما الان ؾىف هغي مالم جغوه مً نبل زم اظلمذ الضهُا وزغحذ 

اياءه زكُكه مً زكبه املؿغح زم اقاع قىعجُان بُضه هدى حُىا قخدىلذ 



 
 

~ 48  ~  
 

اع في الھىاء بػُضا غً الخُمه ووؾِ بلى  امام اغحن الجمُؼ َائغ الؿغاب َو

صًو ونام بكخدھا وازغج مىھا ػھُى الجمُؼ جهضم قىعجُان هدى ؤخض الهىا

الؿُضه حُىا ووؾِ نُداث  الاعجباب والضھكت والخهكُو الخاص غاصث 

 مهػضھا بلى  حُىا

وبػض الػضًض مً الكهغاث التي نضمھا قىعجُان اخًغث حُىا يػٌه غُض 

ؼ  ىه بالٌٍغ مه بًُاء مٍؼ ًاهذ يػٌه يبحره مً زالر اصواع بٌٍغ مُالص ؾام و

  ومٌخىب غلُھا  اؾم ؾام
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 ..انشرش جووذلا.. انفصم انرابغ  
 

 

اههغف الجمُؼ بػض اهخھاء الخكل وظل ؾام ًىظغ في غحن ًاؾمُىا غىض 

الباب زم  انترب مىھا وعؾم غلى قكخھُا نبله عنُهت واخمغث وحىدُھا 

 :بهىث زاقذنالذ و 

 ھظه ھي ھضًت غُض مُالصى   - 

ًي ؾضا الِـ يظالَ   -   ؾىف اعا

 ؾيخهابل ؾضا نباخا في املٌخبه    - 

ػت وظل ؾام ًخابػھا بىظغه ختي ازخكذ  واههغقذ ًاؾمُىا في زُىاث ؾَغ

غً  الاهظاع وغىضما الخكذ زلكه وحض قىعجُان ًهل غلى مهغبه مىه مبدؿما 

  ناُ:زم 

 قخاه عنُهت وحمُله   - 

 وػم اهھا يظالَ   - 

 ھل جدبھا ؟  - 

 هظغ ؾام بػُضا غً غحن قىعجُان زم اعصف نائال  

   .اهَ ؾاخغ باعع خها  - 

  ناُ:ابدؿم قىعجُان و 
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 اها وامثالي ههىؼ السخغ ووؿاغض السخغه في اغمالھم  - 

 وػم مػَ خو .... قٌغا لَ غلى الھضًت وغلى  الاخخكاُ   - 

 ًل ما اجمىاه ؤن جٍىن ؾػُض   - 

غىه غضه زُىاث زم جىنل امام باب  ھؼ ؾام عؤؾه في اًجاب واههغف

  ناُ:املجُز  وهظغ ججاه قىعجُان و 

بهىث  ناُھالهذ خها ازى ابي انهض ھل اهخػمي  ابدؿم له قىعجُان زم   -

 : ئصاف

وػم اهذ ابً اخي وقهُهي الىخُض ولًٌ ال جخعجل الامىع قإمامىا الٌثحر   -

 مً  الىنذ ؾىف اقغح لَ ًل قيئ

الضازل وونل قىعجُان وؾِ الخُمه بلى  ه زم صللھؼ ؾام عاؾت باملىاقه

وعقؼ ؾبابخه في الھىاه وزغج مىھا يىء اخمغ نىؼ في الھىاء اقٍاُ وعمىػ 

بت زم ازخكذ بػض لخظاث اعجكػذ اصزىه وابسغه يثحره مً خىله زم  ؾٍغ

ويػھا الاُو يما بلى  ازخكذ الخُمه والٌغاس ي واملؿغح وغاصث الخضًهت

عؤي َُل قبذ ؤهه  ب املجُز ونبل ؤن ًضزل زُل لهًاهذ زم اججه هدى با

ًغيٌ وؾِ الظالم غلى الجاهب الازغ مً الكاعع امام املجُز قانترب مً 

بىابه الخضًهت املُله غلى الكاعع وصنو الىظغ في الجه الازغي وجبحن له 
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غُىن خمغاء جلمؼ وؾِ الظالم بحن الاشجاع غلى  الجاهب الازغ مً املجُز 

 الخُي هدى املجُز قخىھض واؾغع 

صزل قىعجُان املجُز واؾلو الباب زلكت وعقؼ ؾبابخه هدى الباب قسغج مىه 

يىء اػعم نىؼ ش ئ ٌكبه الضعع غلى الباب زم هظغ زلكه لُجض الجمُؼ 

  :له قهاُ ؾاوؽًهل وؾِ  الهاله في خاله صھكه مما ًكػله 

 ماطا خضر؟  - 

 :وھى ًلخث  هاُ قىعجُانق 

 هىان واجباغت ھىا   - 

 :حُىا والغغب غلى وحھھا هالذ ق 

 ويُل غغف مٍان ابني   - 

  ناُ:هظغ ؾاوؽ لھا و  

ىَ ًاحُىا ؤهه  مً املايض  -   عنض نٍغ

 :بهىث واھً  ذنالاعحؿمالغغب غلى وحھه حُىا و 

ض  -   ....   ؟وماطا ًٍغ

  :ؾُالنالذ 

 مً املايض ًغؾب في نخل ؾام   - 

 وما الػمل   - 
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حُىا والغغب  هالذًجب ؤن هھغ مً ھىا خاال  ق ناُهظغ ؾاوؽ للجمُؼ و  

 :ًظھغ غلى وحھھا 

 اًً ؟بلى   - 

وي الهھم ؾُدبػىهىا  اهخهاالالخهً الازحر لًٌ ال ًجب ؤن ال هيخهل بلى   - 

 :في ھضوءنالذ ؾُال 

 ؾغبان  بلى  هخدُى حمُػا  - 

  ناُ:هظغ لھا حىاعو في ؾًب و 

ش ئ ختي الان وحُىا يُل ؾدخدُى  ؤي  ويُل ًخدُى ؾام وھى ال ٌػغف -

  ناُ:ھىا نغر ؾام و 

ش ئ  ماطا ًدضر ومً ھى هىان وملاطا ًغؾب ؤي  نمخا اعحىيم اها ال اغغف  -

 في  نخلي وماطا ًدضر لي مىظ لُله امـ 

 :وھى ًىظغ في غُىه  ناُانترب مىه قىعجُان وويؼ ًضه غلى مىٌبُه و  

ججھؼ خهُبخَ في الخاُ ذ لضًىا للكغح الىنذ ًىكظ مىا ًجب ؤن الون  -

ؾام والؿًب  هاُزمؿت صنائو يدض انص ي وبػضھا ؾىف هغخل  قامامَ 

  :ًملئ وحھه ونىجه

 ما ًدضر  اعخل مً ھىا نبل ؤن اقھم واعي لً  -
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َاع باب املجُز واهسلؼ وؾهِ غلى الاعى مدضزا ضجه يبحره قؼع لھا 

الضازل الػكغاث مً الجً غلى قٍل صزان اؾىص وبضاء  بلى الجمُؼ واهضقؼ

اللىن الاخمغ الهاوي بلى  الجمُؼ ًإزظ ويؼ اؾخػضاص وجدىلذ ًض الجمُؼ

وظھغ مىھا ؾُىف ػعناء وانبذ ًل واخض ًمؿَ ؾُل اػعم زغج مً ًضه 

لخىه وابخػضث حُىا وحلؿذ اؾكل املىًضه املؿخضًغه وظل اجباع ؾام 

الُابو الاغلى وصزل ؾغقخه وازغج مً بلى  غع ؾامًباعػون الجً الاؾىص وھ

الضوالب خهُبت يبحره وبضاء ًجمؼ اؾغايت بؿغغه يبحره وويؼ الهىلجان 

والػبائه والخاج والٌخاب في الخهُبت وويؼ بػٌ املالبـ ونىعه ًاؾمُىا زم 

ًاهذ املػغيه غلى اقضھا قىحض قىعجُان ًباعػ بلى  ھبٌ الضعج اؾكل و

جً بؿُكت الاػعم ويغب اخضھم يغبه نؿمخه ههكحن زمؿه اقغاص مً ال

ههكحن زم اعجكؼ في الھىاء واعجكؼ مػه بلى  ويغب الازغ غلى عؤؾه اوكهذ

زالزه مً الجً وظل ًدباعػان غلى الجضعان زم انبذ ٌؿحر قىعجُان غلى 

الؿهل ويػً الثالث بؿُكت واياح بغاؽ الغابؼ وؾغؽ ؾُكت في نلب 

ض غً زمؿحن هكغ مً الخامـ زم اوكو الجضاع الا  ًمً للمجُز وصزل ما ًٍؼ

الجً قخهضمذ ؾُال هدىھم وزغج مً قمھا صزان اؾىص اخغنھم حمُػا 

بلى  صقػت واخضه وظل ًخىاقض الاغضاص مً الباب والجضعان وزغج حىاعو 

الخضًهت الامامُه وونل وؾِ الخضًهت ًباعػ بؿُكت اغضاص يبحره مً الجً 
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خلهي الػضًض مً الُػىاث ز م زغج مً ًض حىاعو الػكغاث مً الؿُىف ٍو

الضزل غىضما بلى  والغماح ظلذ جدباعػ مؼ اهكاع الجً وخضھا وصزل حىاعو 

ؾمؼ نىث نغار حُىا قٍاهذ ججلـ غلى الاعى ومً خىلھا الػكغاث مً 

الجان قظل ًُػىھم بؿُكت وؾاغضھا غلى الىھىى وظل ؾام ٌكاھض ما 

ًان ٌكػ غ بؿًب قضًض وبضاث الخهُبت ًدضر وھى ال ٌكػغ بإي زىف بل 

هضع مىھا ضجه مثل َبُى الخغب قكخدا ووحض  في ًضه جھتز بكضه ٍو

بلى  الهىلجان ًھتز بكضه قىظغ له ملُا زم نبٌ غلُه بُضه وعقؼ ًضه

الؿماء قسغج مىھا ياء اخمغ ناوي اهدكغ في ؾهل الؿغقت ًلھا وهخج غىه 

و لخظاث زم ھضاء وجبحن ؤن ا و ھائل وظل الخٍغ و هاجج غً اخترام خٍغ لخٍغ

ه   ًل الجان  املىحىص في الؿغقت غضا انضناء ؾام وامه البكٍغ

ؾام في صھكتوخاله مً الهمذ حؿُُغ غلى املٍان بلى  ونل الجمُؼ ًىظغ

 :له  ناُزم  انترب ؾاوؽ مً ؾام في زُىاث بُُئه وازظ مىه الهىلجان و 

 الخهُبت بلى  اغُض الهىلجان  - 

خالخه الاولي وويؼ الهىلجان في بلى  لخظه زم غاص هظغ ؾام في غحن ؾاوؽ

 ُ الكاعع  واججه ؾاوؽ بلى  الخضًهت زمبلى  الخهُبه وزغج الجمُؼ مً املجز

الؿُاعه بلى  الؿُاعه الاولي زم اججه حىاعو وؾُال وحُىابلى  وقىعجُان وؾام
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 الثاهُه وبػض ؤن عيب الجمُؼ في الؿُاعاث  جغحل ؾاوؽ مً الؿُاعه واججه

 ناُ:ؾُال وجدضر مػھا غبر الىاقظه و   بلى

 اجبػُني بؿُاعجَ   - 

ؾُاعجه وجىلي ھى الهُاصه زم اهُلو بؿغغت  حلـ بلى  زم غاص مغه ازغي   

 قهاُ ؾاوؽ:ؾام بجىاع ؾاوؽ وفي الخلل قىعجُان 

اوي مً ھىاى  هاُالبلضه الهاصمه وبػضھا ؾىف هيخهل اهخبلى  ؾىف هخجه

 الا ًخدبػىا ؤخض  ًختي هًم

  ناُ:هظغ له ؾام زم  

 ؟ما الظي خضر معي ھىاى   - 

ماخضر امغ َبُعي اها ال اهٌغ اهني جكاحائذ مثل الجمُؼ لًٌ ؾغغان ما   - 

 اصعيذ 

 وماطا اصعيذ   - 

بضازلَ نىه حباعه ال ًخدملھا حؿضى واهذ ال حؿخُُؼ الؿُُغه غلى   -

جلَ الهىه قخسغج مىَ صون اعاصه مىَ في ونذ الخُغ  لًٌ ال جهلو ؾىف 

 جخػلم ًل ش ئ  وجخػلم يُل حؿُُغ غلُھا 

 :في نلو بهىث واھً  ناُجىھض ؾام و  

ًاهابي هكغ مً الجً   -   ھل 
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ُاعه في غحن قىعجُان ونبل ؤن ًجُب هظغ له ؾاوؽ زم هظغ في مغاًا الؿ

الازحر ؾمػىا نىث اهكجاع اَاعاث الؿُاعه وقاھضو غضص يبحر مً الجان 

 ًُحر مً  خىلھم ومً بِىھم اللملَ هىان 

جىنل ؾاوؽ بالؿُاعه في الخظه الازحره نبل ؤن جىهلب وجغحل الجمُؼ زم 

ىان زغج مً ًض ؾاوؽ ؾُل اػعم ومً ًض قىعجُان ؾُل اػعم وظل الاز

ًباعػان الػضًض مً الجان صقاغا غً ؾام الظي ظل ؾايىا في مٍاهه 

ًان ؾاوؽ ًباعػ بًغواوه وقغاؾه وجلهي يغبه  والضھكت غلى وحھه بِىما 

ؾُل مً ؤخض الجان في ػعاغت اهُكئ لھا ؾُكه ونبل ؤن ًخلهي يغبه ازغي 

في غىهه مً الجً عقؼ ؾام ًضه وغلى وحھه غالماث الؿًب وزغج مً ًضه 

همغ بلىن اخمغ مثل الىاع ھجم  غلى هكغ مً الجً ومؼنه وظل الىمغ ًُاعص 

 الجان 

بِىما انترب مىه امللَ هىان قاھغا ؾُكه قخضزل قىعجُان وباعػه لٌىه جلهي 

ه اؾهُخه غلى الاعى وعقؼ ؾام ًضه ًدمي هكؿه نبل  مً هىان يغبه نٍى

م اؾخًم به هىان ؤن ًخلهي الًغبه مً هىان قسغج مً ًضه صعع بالىن الاػع 

بت وفي جلَ  مما حػله ًبخػض غضه زُىاث للخلل وهظغ هدى ؾام في نلو وٍع

ًاص ؤن ًُػىه لًٌ هىان ازخكي في ملر البهغ  الخظه انترب مىه ؾاوؽ و

 ُ   :وظل نىث هىان  ًترصص في الخالء وھى ًهى
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 لً جكلذ مني املغه الهاصمه ًاؾام   - 

وؾام مً قىعجُان الؿانِ غلى ھضاء ؾام وھضاء الجمُؼ وانترب ؾاوؽ 

الاعى مؿكُا غلُه وخمله ؾاوؽ بإقاعه مً ًضه واعجكؼ قىعجُان في الھىاء 

وظل ًُحر  زلل ؾاوؽ وؾام وھم ٌؿحران غلى انضامھم زم جىنل ؾاوؽ 

  ناُ:و 

جمؿَ بُضي حُضا واها ؾىف اخمل قىعجُان بالُض الازغي ختي هيخهل 

الاوي ؤو الؿحر يثحرا  هاُىي غلى الاهخوي مً  ھىا الن قىعجُان لً ًهاهخهاال

ًجب ؤن ًخلهي الػالج زم انترب ؾام مً ؾاوؽ ومؿَ ًضه ومؿَ الازحر 

 بجؿض قىعجُان وازخكُا  
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 ..احلصٍ االخري..انفصم اخلايص  
 

 

ئ بلى  غىض قغوم الكمـ اهخهل ؾام مؼ ؾاوؽ وقىعجُان ؤخض الكَى

ًاهذ  الكمـ ونذ الكغوم وامىاج البدغ الخالُت مً املاعه والػامه و 

شخو وھىاى غلى الجاهب الازغ مً ؤي  غالُت والكاَئ زالُا جماما مً

ًان ھىاى ًىر زكبي  با مً البدغ  الكاَئ وغلى مؿاقت ههل مُل جهٍغ

وخُض وؾِ الخالء مٍىن مً َابهحن  وله بىابه خضًضه نضائه ٌػخلُھا 

 َدالب البدغ

وح صقؼ ؾاوؽ الباب الخضًض وجهضم بإهكاؽ مخهخػت وبجؿض ًملئه الجغ 

هدى الخضًهت املھجىعه التي ًملئھا الؿغبان في ًل مٍان وصھـ بهضمه 

الػكب الانكغ الؼابل ومً زلكت قىعجُان وؾام الظي ظل ًخجُى ببهغه 

 خُى املٍان زم صقؼ ؾاوؽ  الباب الخكبي املخھالَ وصزل واجبػت الجمُؼ

ؿخُُؼ وؾِ ظالم املٍان احؿػذ خضنت غحن ؾام  ختي جدكبؼ بالًا َو

ا لًٌ الظالم الخالَ اخاُ بحن وبحن مكاھضه املٍان وبػض لخظه ظھغث  الغٍئ

هحران غلى الخائِ وجبحن ؤن ھىاى مكاغل غلى الجضعان اقخػلذ بإقاعه مً 

ؤهه  ًض ؾاوؽ قىظغ ؾام هدى املٍان وحعجب مً هظاقت واحؿاع الٍىر عؾم

مً الضازل مثل الههغ في ؤهه  نؿحر الدجم الاؤهه  مً الخاعج ًظھغ



 
 

~ 59  ~  
 

ىه بىعم خائِ غلُه وعص اخمغ وغلى الجضعان  احؿاغت قٍاهذ الجضعان مٍؼ

دُه ملىاظغ َبُػُت وفي نضع املجُز ؾلم  املكاغل املىحره وبػٌ الالىاح الٍؼ

صعحاجت عزامُت بًُاء غلُھا سجاصه خمغاء وبػٌ الاغمضه الظھبُت البرانت 

غقت الجلىؽ لُجض مضقئه عزامُت بًُاء قخهضم ؾام واوػُل ًمُىا هدى ؾ

ضخمه وقىم املضقئه قمػضاهان مً الكًت الخالهت وامامھا يغؾُان مً 

الجلض الاخمغ لم ًغي ؾام يغؾُان في خُاجت اضخم مىھما وغلى الِؿاع وحض 

ٌه مً الجلض الاخمغ وبجىاعھا يغؾُان انؿغ وؿبُا جخىؾُھم مىًضه  اٍع

ًاهذ مؿخضًغه لھا اعحل طھبُت وعزام  ابٌُ قاھو البُاى ختي الاعى 

بًُاء اللىن قغقؼ ؾام عؤؾه هدى الؿهل وحض الٌثحر مً الىجل الظي 

ً بالٌغؾخاُ زم اججه ؾام الؿغقت املجاوعه لُجض ؾغقت  ًًاء بالكمىع مٍؼ

الُػام مٍىهه مً مىًضهخكبت يبحره خىلھا ؤخض غكغ يغؾيي مً 

قت وحض غضص يبحر مً الخكب املبًُ بالهُُكت الخمغاء وفي نضع الؿغ 

ٌه مً الجلض  الٍاؽ الكًُت في صوالب مً الؼحاج وغلى الُمحن وحض اٍع

ٌه يغس ي اؾىص مً  ٌه يغس ي  اؾىص وغلى ٌؿاع الاٍع الاؾىص وغلى ًمحن الاٍع

 الجلض 

جىھض ؾام واعجمي غلى ؤخض يغاس ي مائضه الُػام زم جكاحاء بجؿض قىعجُان 

ت ؾاوؽ ولم جمغ ؾىي لخظاث بػض ؤن ًغجمي امامه غلى املائضه بػض ؤن ويػ
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اقخػلذ ًض ؾاوؽ بالىن الاػعم الكاجذ ومغعھا قىم حبحن قىعجُان الا 

ٌه ًىظغ خىله في صھكت زم  جلـ غلى الاٍع   ناُ:والازحر ًكُو مً  ؾُبىبخه ٍو

 اًً هدً   - 

 الخهً الازحر   - 

 واًً الباقي ؟  - 

ب  ؾُال وحىاعو وحُىا زلكىا ؾىف ًدًغون غما  -   نٍغ

انغب مهػض مً مهاغض املائضه وحلـ بلى  ازظ قىعجُان هكؿا غمُها زم اججه

  ناُ:غلُه  مثلما قػال ؾاوؽ زم 

ًاهذ خغحه حضا ًاقىعجُان لٌني اؾخُػذ قكائَ   -   خالخَ 

 قٌغا لَ ًاؾاوؽ    - 

  ناُ:هظغ لھم ؾام و 

 اها نلو حضا غلى امي    - 

  ناُ:جىھض قىعجُان و 

و    -  هدً حمُػا في نلو غلُھا زانت بػض ؤن ھاحمىا هىان وهدً في الٍُغ

  ناُ:قىظغ له ؾام و 

 ھلخظً ؤن هىان ھاحم امي ؟  - 

 :ؾاوؽ هاُق 
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 ال اظً قھى ٌؿعي زلكَ اهذ وال ًھخم بإمغ حُىا   - 

ظم ظھغ مً الػضم ؾُال وھي جدمل بحن ػعاغُھا حثمان حىاعو ووحھھا ًجزف  

 :الازحر لھا  ناُھا الجمُؼ وانترب ؾاوؽ وؾام و صماء قاهدبه ل

 ماطا خضر ؟   - 

 باهكاؽ مخهخػت  هالذق

و وناجلذ اها وحىاعو بٍل نىه مً احل   - لهض ھاحمىا هىان وهدً في الٍُغ

ًاهذ يبحره حضا قماث حىاعو وجم زخل حُىا ولم  خماًت حُىا لًٌ الاغضاص 

و   ناُاػعف ؾام الضمؼ و  اعؾب في جغى  حثمان حىاعو ھىاى وؾِ الٍُغ

  :بهىث ًملئه البٍاء

 ًجب ؤن اؾخػُض امي   يُل جغيتي امي ًاؾُال ؟ ؟ مي اًً امي ًا ؾاوؽا  - 

كاُ واخمغ وحه ؾام بكضه زم اخمغ باقي  زم اهكجغ في بٍاء ونغار مثل الَا

ًإن بلى  حؿضه وجدُى حؿض ؾام اللىن الاخمغ الهاوي واھتز الٍىر ًله و

دُه حؿهِ غلى الاعى  71 ھىاى ػلؼاُ بهىه عؾتر مما حػل اللىخاث الٍؼ

والىجل ؾهِ وصالب الٍاؽ الكًُه جھكم واعحؿم الغغب غلى وحه 

  ناُ:الجمُؼ زم انترب ؾاوؽ مً ؾام  ونغر في وحھه و 

اھضاء ًاؾام ؾىف ًخدُم املجُز بٍامله ... ؾىف وؿخػُض حُىا لً هترى   -

 ؤخض  زلكىا ابضا 
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خالخه الاولي مغه بلى  ػت زم بضاء ًھضاء وبضاء ٌػىصهظغ له ؾام بػحن صام

  :بهىث خاص ونىي  ناُازغي زم  اججه هدى انغب مهػض و 

 انؿم بٍل ما ھى ؾالي وهكِـ ؤن لم اؾخػُض امي ؾىف امؼنٌم حمُػا   - 

 ناُ:قىعجُان و  مىه انترب 

هدً هدمَُ وهدمي حُىا مىظ غكغون غاما .... اَمإن ؾىف اؾخػُض   -

 ي  لى ًلكني الامغ خُاحي حُىا خت

ؾام وبهىه وخؿم وانغاع وھى ًىظغ في غحن قىعجُان بػض ؤن ونل  هاُق

 غلى  نضمُه 

 قهالذ ؾُال:ال لً ٌؿخػُض ؤخض امي ؾحري    - 

  ناُ:لٌىَ جدخاج ونذ ختي حؿخػض  قخىھض ؾاوؽ وخَ طنىه و   - 

ؾام يل ؾىف وػمل غلى ججھحزى مً الان وختي وػغف مٍان حُىا  مسر   - 

  ناُ:ًضه غلى قػغه و 

ويُل ؾىػغف مٍان امي ختي وؿخػُضھا  انترب مىه قىعجُان وويؼ ًضه   - 

  ناُ:غلى يخل ؾام و 

قهاُ ؾام هدً لىا حىاؾِـ وغُىن في مجلـ هىان ًسبروها بٍل قيئ    - 

   :في ؾًب
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ًان لٌم حىاؾِـ وغُىن ملاطا لم جسبريم غُىهٌم غً مىغض   -  واطا 

 الھجىم 

ًان بلى  وھى ٌكحر قهاُ ؾاوؽ صوالب الٍاؽ الكًُه بؿبابخه قُػىص يما 

 وحػىص  الٍاؽ بضازلت 

 وھل جظً اهىا اجِىا الَُ امـ غبثا ام حئىا لىىكظ مسُِ ما   - 

ويػھا الاُو بإقاعه مً ًضھا وھي بلى  وھي حػُض جغجِبالدجغه حؿُال هاُق

 جهل  في مٍاهھا وجىظغ هدى ؾام 

ًان لضًىا مػلىماث جايض ؤن هىان ؾىف ًھجم غلَُ ًىم  ؾاوؽ مػه خو  -

غُض مُالصى واجسظها خظغها لٌىىا لً وػلم ؾاغت الھجىم ولً جهُى اغُيىا 

 ؤن هىان ًىىي  زُل حُىا 

وھى ٌكحر بؿبابخه هدى حؿض حىاعو قُظھغ بالهغب مىه  هاُ قىعجُانق

ؿض حىاعو جابىث مً الظھب مغنؼ باملاؽ والجىاھغ الىكِؿت زم اعجكؼ ح

 بإقاعه ازغي مً  ًض قىعجُان وجم ويػت بضازل الخابىث وجم اؾالنت 

ًاهذ حػخمض غلى نخل ؾام لٌىه ؾحر الخُه   - مً الىاضر ؤن زُه هىان 

  نالذغىضما  قكل في ازترام صعع ؾام ونغع زُل امه  قىظغث له ؾُال و 

 في صھكت 

 ھل ازغج ؾام صعغا   - 



 
 

~ 64  ~  
 

 قإبدؿم ؾاوؽ ههل ابدؿامه باھخت والخؼن في غُيُت غلى نضًهت حىاعو  

صعع  نىي لً ٌؿخُُؼ حني نىي مثل هىان ازترانت والان صغىها هىھي ؤهه   -

 ھظا  الػمل 

واقاع ؾاوؽ هدى جابىث حىاعو قإنترب قىعجُان وؾاوؽ وؾُال مً 

 الخابىث  ونامىا بدمله واججھى هدى الخاعج وزلكھم ؾام 

الاعبػت وؾِ الكاَئ بجىاع بػًھم البػٌ والخابىث امامھم  ونل

خسُلىن حىاعو بضازله زم جهضم قىعجُان هدى الخابىث و    ناُ:ًىظغون الُه  ٍو

ؼ قإهذ ووػم الار ووػم الهضًو   -   اعنض في ؾالم اًھا الهضًو الػٍؼ

  :وھى ًىظغ هدى الخابىث ناُزم جهضم ؾاوؽ وونل بجىاع قىعجُان و  

وخغوب يثحره زًىاھا مػا واھُى ايثر  مػا يثحره نًِىاھا ثؾىىا  -

قاھخھا مػَ ومغاث يثحره اههظجني مً املىث املخهو ًالُخني يىذ بجاهبَ 

اههظى مً املىث ؤو انخل اها بضُ مىَ قإهذ ار ونضًو لً اعا مثله في 

له ابضا والان نض  اقترنىا والي لهاء ازغ في الػالم الازحر ًا ا غؼ خُاحي الٍُى

 نضًو 

ىه جهضمذ هدى  جىھضث ؾُال واػعقذ الٌثحر مً الضمؼ وفي زُىاث خٍؼ

الخابىث وجىنكذ بجىاعه واقاعث بُضھا هدى الاعى قظھغث خكغه يبحره 

جدؿؼ للخابىث وجىازغث الغماُ غلى الجاهب الازغ ناوػت ًىمه يبحره زم 
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ي الهاع في الخابىث واعجكؼ في الھىاء وصزل الخكغه واؾخهغ فبلى  اقاعث ؾُال

 :وھي نالذ ھضوء جام زم 

حكحر هدى الخكغه قُدؿانِ مً الؿماء الٌثحر مً الىعوص واوعام الصجغ 

 الخكغه ختي ازخكي الخابىث بلى  والهباع 

 اهذ في مهام ابي لً اوؿاى ابضا ًا حىاعو لً اوؿاى ماصمذ خُا   - 

ظل نضعه و بلى  واحھكذ في البٍاء الخاع قإنترب مىھا ؾاوؽ ويمھا

الخابىث بلى  وھى ًىظغ ناًُدؿـ غلى عؤؾھا في خىان بِىما جهضم ؾام و 

   :املىيىع في  الخكغه املؿُي باالػھاع والهباع

ل لٌني عؤًذ قَُ الكاعؽ الصجاع   - لً اغغقَ يثحرا لم اغغقَ لىنذ ٍَى

 الىبُل  واملخاعب املؿىاع قالترنض بؿالم 

زم جهضم قىعجُان هدى الخكغه ايثر واقاع هدى ًىمه التراب قاهخهلذ بؿغغت 

ًاملهبلى  البرم   الخكغه وجم حؿُُت الخكغه 

مغث لخظاث والجمُؼ هظغه مػلو غلى الخكغة التي ازخكذ زم بضاء الجمُؼ  

 ًىهغف جباغا هدى الخهً

 :ناُحلـ الجمُؼ هدى ؾام الجالـ غلى ؤخض املهاغض خى املائضه زم 

  :ؾاوؽ له

 بػض ؤن اهخھُىا مً الضقً انبذ امامىا الٌثحر مً الػمل   - 
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  :وھي جًؼ الٌثحرمً الُػام غلى املائضه ؾُالهالذ ق 

 ًجب ؤن هإًل اوال الن ؾام لم ًإًل ش ئ مىظ لُله امـ   - 

بام الكھُت ووحض صًَ عومي بلى  قىظغ قىعجُان املائضه ووحض الٌثحر مً الَا

اَبام مً الاعػ والٌثحر مً اَبام الؿالَه واًىاب مً الػهحر يبحر وخىله 

 هاُ قىعجُان:ًاهذ  جًػھا ؾُال امام ًل شخو ق

 مً اًً لَ ھظا  - 

 نىػخه بالسخغ ھل غىضى ماوؼ   - 

 ال ماوؼ غىضي ماصام الاًل قھي   - 

قانلذ ؾُال بػض ؤن حلؿذ بجىاع ؾاوؽ وحلـ قىعجُان بجىاع ؾام  ھُا  

  ناُ:ًاؾام قالخإًل ش ئ  قىظغ له ؾام في خؼن و 

  :له قهاُ ؾاوؽلً اًل ش ئ نبل ؤن حػىص امي    - 

ًجب ؤن جإًل ختي حؿترص نىجَ وغاقُخَ وجداعب مً احل اؾترصاص حُىا   -

 ً الػمل وال  جيس ي امامىا ؾضا نباح بٌغ الٌثحر م

  ناُ:هظغ له ؾام زم بضاء في جىاُو الُػام وبػض ؤن اهخھي مً َػامه  

 اعؾب في الىىم    - 

 قهالذ ؾُال:

 ؾام لھا  هاُفي الُابو الػلىي ؤخض غكغ ؾغقت ازخاع مىھم ماحكاء  ق  - 



 
 

~ 67  ~  
 

 ما نهتعنم ؤخض غكغمػٌم ؟   -

 قهالذ ؾُال:

 نهت جههضؤي   - 

ل اعي ؤخض غكغ يغس ي خُى امل  - ىًضه واخض غكغ مكػال في ًل ؾغقت ًو

 قهاُ ؾاوؽ:فء  مً خىلي ؤخض غكغ  

ؾبداهه عنم  هللاھىاى غلم ٌؿمي غلم الاعنام والغمىػ لٍل اؾم مً اؾماء 

 به  وؿخمض نىجىا وھىاى اعنام جدغنىا وجهخلىا قىخجىبھا 

 ظىيذ ؤن الجً ال ًمىث   - 

البكغ لٌىىا هغايم واهخم ال هدً همىث وهٌبر وهإًل ووكغب وهدىاؾل مثل   -

جغوها  واغماعها ايبر مً اغماعيم زم ھىاى مىا مً ًخجضص قبابت بػض 

 الكُِسىزه مثل ؾُال

ه   -   لٌني اعيم في نىع بكٍغ

 وػم هدً وؿخُُؼ ؤن هخجؿض في نىع البكغ ووؿخُُؼ ؤن هظھغ في نىعه  -

ضه  ؤي   شخو هٍغ

 جهبدىن غلى زحر حمُػا   - 

 ىم ھاصئ اجمني لَ ه  - 
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الُابو الػلىي وظل ًخكهض الؿغف ختي بلى  اججه ؾام ونػض الضعج الغزامي

 اجسظ  الؿغقت الازحره في املمغ املىحىص في الُابو الػلىي ؾغقت له 

غ ضخم له غمضان هداؾت يبحره والؿغقت ًلھا  ًاهذ ؾغقت يبحره بھا ؾٍغ

ماغضا بًُاء الاعى والؿهل والجضعان ًل ش ئ مً خُى ؾام ابٌُ 

دت بھا مغاًا ضخمه  ًاهذ بالىن الاػعم الكاجذ وغلى الُمحن حؿٍغ الؿخائغ 

وغلى الِؿاع صوالب مالبـ قىيؼ غلُالكغاف خهُبخت وحلـ غلى الكغاف 

اث  ـ مدخٍى لخظاث ًىظغ خىله ٌكاھض الؿغقت حُضا زم بضاء في جكَغ

 ظيغالخهُبت وويؼ مالبؿت في الضوالب زم وحض الٌخاب في ناع الخهُبت قخ

ٌؿخُُؼ ؤن ًخػلم ًل فء في زمؿت غكغ صنُهت وامخلئ نضعه باالمل ؤهه 

لػله ٌؿخُُؼ ؤن ٌؿترص امه بالسخغ قكخذ الٌخاب غلى الهكدت الثاهُه 

ونغاء الُلؿم حُضا وخكظه غً ظھغ نلب زم اؾلو الٌخاب وبضاء في نغاءه 

الُلؿم وبػض ؤن اهخھي ويؼ ًضه غلى الٌخاب قكػغ بٌھغباء حؿغي في 

ت وبػض  حؿضه ويىء ابٌُ نىي ًًغب غُيُه مما حػله ال ٌؿخُُؼ الغٍئ

لخظه بضاء ًظھغ له في مسُلخه بػٌ الغؾىماث والُالؾم والكمىع 

اؽ  الؿىصاء ونىع لخُاث وغهاعب ونىع ملضن في غهىع مسخلكت نضًمه ًو

خم جهكُت صمائھم صازل اواوي  طھبُت غلُھا صماء ونىع لبكغ ًظبدىن ٍو

ؾابغه ونىع ازغي لجباُ وصخغاء ووصًان وؾغبان جىػو  قًُت في غهىع 
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وجظبذ ونىع لغؾىماث قُُاهُه واعنام الجُيُت وغغبُت وھىضًت والٌثحر مً 

اللؿاث والػلىم جضقو في عؤؾت مثل البرم زم ظھغ امامه قاقت ؾىصاء 

وقػغ بجؿضه ٌؿهِ غلى الاعى وبػض ههل ؾاغت اؾدُهظ ؾام مً 

ضًه وظل  ؾكىجه ووحض الٌخاب بجىاعه غلى الاعى قجلـ غلى نضمُه ٍو

ًإن ھىاى نُػت مً الكاف  ًىظغ خىله قٍاهذ الؿغقت ؾحر واضخت املالمذ و

و ختي ونل باب الؿغقت وهاصي غلى بلى  غلى غُيُت قظل ًخدؿـ الٍُغ

قىعجُان الظي ھب في حؼء مً الثاهُه لىجضه ؾام لًٌ ؾام لم ًغاه ومؿَ 

غ و  قىعجُان ًض ؾام وصزل مػه الؿغقت بلؿت   ناُوحلـ ؾام غلى الؿٍغ

  :الجُيُت نضًمه

ال اغغف ماطا خضر اها ال اعي لهض طھب بهغي  قخعجب قىعجُان مً لؿت   - 

 بالػغبُت  ناُؾام و 

ت  -   :متي حػلمذ اللؿت الاجُيُت  قهل ؾام بالػبًر

 لؿت ؟ؤي  ماطا  -  

 هاُ قىعجُان:ق

ه والالخُيُت    -  ت وجكھم الػغبُت والاهجلحًز  اهذ جخدضر الػبًر

 :باالملاهُه قهاُ ؾام 

 اها ال اغغف ماطا خضر اها ال اعي   - 
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قىظغ قىعجُان خىله قىحض الٌخاب غلى الاعى قإنترب مىه وخمل الٌخاب 

وويػه غلى املىًضه الهؿحرة بجىاع الكغاف زم حلـ بجىاع ؾام وصزل 

 :الازحر  ناُؾُال وؾاوؽ و   الؿغقت ًل مً

 ماطا خضر لؿام لهض ؾمػىا نىجه مىظ لخظاث   - 

  :ؾام بللؿت الكغوؿُت هاُق 

 ؟ال اصعي ماطا خضر  -

 هاُ قىعجُان:ق 

ؾام حػلم غلىم الٌخاب ًلھا في زمؿت غكغ صنُهت وانبذ ًجُض ًل لؿاث  -

ل اللىان السخغ الخانب بالجً والبكغ مػا وانبذ ًغي  بػحن الاعى ًو

 زانبت ماوعاء  البداع وانبذ نىه ؾمؼ ؾام مثل الجً 

  ناُ:قطخَ ؾاوؽ و  

وػم يىذ اغلم ؤن ھظا ؾىف ًدضر ال ٌؿخُُؼ ؤخض ؤن ًكػل ھظا الا اطا   -

 ًان ههل  بكغ وههل حان 

  ناُ:قىھٌ ؾام وونل غلى نضمُه ونغر و  

 ماطا ؟ اها ههل بكغ وههل حان    - 

 قهالذ ؾُال:
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ًاؾام والا ؾهِ مؿكُا غلَُ الن الهىه بضازله الان واهذ في خاله  اھضاء -

 غضم  اجؼان 

  :ؾام هاُق 

 اعؾب في الكھم الان    - 

 قهاُ ؾاوؽ:

اؾمػني حُضا اهذ ههل بكغ وههل حان والهىه بضازلَ مىظ الهؿغ   -

لًٌ لً حػمل الا غىضما جخم الخاؾػت غكغ مً غمغى وقػال اهذ الخظذ 

ًان ًىههَ بػٌ الامىع مث خَ للجان والضعع الظي ًسغج مىَ لًٌ  ل عٍئ

الػلم والٌخاب اغُاى الػلم والػلم ھظا اجدض مؼ نىاى وحػلَ الان في 

خاله غضم اجؼان وقػل بػٌ الهضعاث في حؿضى مثل خاؾت الؿمؼ 

ًاهذ  جكهض الػلم الظي  والبهغ هدُجه بػض اقاعث املخ لھظه الخىاؽ التي 

 انبذ لضًَ  

 :ؾام  هاُق

 لٌني لم اعي ش ئ  - 

ھظا امغ َبُعي لً غُىاى انبذ لضًا نضعه زانت الان بػض ؤن اؾخىغب   -

غهلَ يمُه الػلىم واملػاعف اصعى مسَ اهَ لَ نضعاث زانت وانبذ 
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ًغؾل اقاعاث للخىاؽ بكٍل مسخلل ولظلَ اهذ جغي وحؿمؼ بكٍل 

 مسخلل  لٌىَ ؾضا ؾىف 

ػغ بكػىع مسخلل والان اعجاح حؿدُهظ وجغي ًل ش ئ بػحن ازغي وؾىف حك

 نلُال  وؾضا ؾىف هخدضر 

واؾخلهي ؾام في الكغاف وھى ال ًغي ش ئ وزغج الجمُؼ مً الؿغقت واؾلهى 

 الباب  زلكھم وؾام ؾام في هىم غمُو 
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 انفصم انطادش .. كشف احلقٍقة..
 

وجثائب زم غاف م مً هىمه وحلـ ههل حلؿت غلى الكاؾدُهظ  ؾا

ؾغقت الُػام قىحض بلى  مالبؿت وھبِ الضعج الغزامي واججهاؾدبضُ 

بام غلى املائضه  الجمُؼ ًجلـ غلى مائضه الاقُاع وؾُال جًؼ بػٌ الَا

   ناُ:قجلـ غلى ؤخض الٌغاس ي  و 

 نباح الخحر  -

  :بػض ؤن عص الجمُؼ غلُه جدُت الهباح...  ناُقىظغ له ؾاوؽ و  

 اجمني ؤن جٍىن بسحر الُىم    - 

 ؾام   هاُق

  هاُ قىعجُان:بإقًل خاُ  ق  -

 ويُل حكػغ  -

ه لم اقػغ بھا مً نبل   -   اقػغ بهىه حباعه وبيكاٍ وخٍُى

 بػض ؤن ويػذ ازغ َبو َػام وحلؿذ غلى ؤخض الٌغاس ي  قهالذ ؾُال 

 يُل خاُ بهغى الُىم   - 

  :ؾام وھى ًدىاُو نُػت زبز هاُق 
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بهغي الُىم خضًض لضعحه اوي اؾخُُؼ ؤن اعي مازلل الجضعان وؾمعي   -

خاص حضا لٌني اؾخُُؼ الؿُُغه غلُھم بالتريحز واعي واؾمؼ غلى هُام 

 اؾخُُؼ ؤن اخضصه  اها 

 قىعجُان وجباصال الىظغ  و ؾاوؽ ابدؿم 

 :مضاغبت قهالذ ؾُال

 اجمني ؤن ال جغي ماجدذ املالبـ    - 

  :ؾاوؽ اُنقطخَ الجمُؼ زم 

اهذ الان جمخلَ غلم وسخغ البكغ وسخغ الجان يما امللىى وامللىى   -

وخضھم ھم مً ٌؿخُُػىن ؤن ًمخلٍى ًل ھظا الػلم لًٌ اهذ وخضى مً 

حؿخُُؼ ؤن جىُو وجىكظ  سخغ البكغ وسخغ الجان قٌما حػلم ھىاى جالؾم 

ه ال ٌؿخُُؼ الجان جىكُظھا    قهاُ ؾام :سخٍغ

الاؾخضغاء قالبكغ وخضھم ًمخلٍىن الهضعه غلى الىُو  اغلم مثل َالؾم  -

بمثل  ھظه الُالؾم مً احل اؾخضغاء الجً لٌني اعؾب في قھم الههت مىظ 

  ناُ:البضاًت  قىظغ له ؾاوؽ و 

 اهھي اقُاعى وؾىف اهخظغى في ؾغقت الجلىؽ وؾإنو غلَُ ًل قيئ   -

زم هھٌ ؾاوؽ وزغج مً ؾغقت الُػام واججه هدى ؾغقت الجلىؽ وظل 

  :ؾُالنالذ ؾام  غلى املائضه ًدىاُو الاقُاع وبػض لخظاث مً الهمذ 
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 خضزني غً نىاى ًاؾام    - 

  ناُ:قطخَ ؾام و 

ض مً هىعي   -   ھل اها قٍغ

 هاُ قىعجُان:ق

ٍىن ههل حني وههل بكغي   - وػم اهذ اُو مً ًىلض مً البكغ ٍو

قالىيؼ الُبُعي املػغوف لضًىا ؤن الجان ال ًىجبىن مً البكغ لًٌ مً 

  :بكسغ قهاُ ؾام الىاضر ؤن  املعجؼه خضزذ  

املعجؼاث وغلى ؾبُل املثاُ اؾخُُؼ ؤن اجىاحض في ايثر مً  انىؼ واها  -

 ل مٍان في هكـ الىنذ بهىه الػه

 قهالذ ؾُال:قىظغ قىعجُان هدى ؾُال في صھكت  

ھظا مؿخدُل قىدً الجان هيخهل بؿغغت زاعنت لًٌ الن وؿخُُؼ ؤن   - 

 قهاُ ؾام :هكػل ھظا  

ؾغقت الجلىؽ بلى  للػهل البكغي معجؼاجه وان لم جهضقي اطھبي -

 وؾخجضًىني  احلـ الان مؼ ؾاوؽ 

 :بكٍل ھؿخحري  نالذقطخٌذ ؾُال و  

 يال خها اهذ ھىاى الان لًٌ يُل اها لم اعي في خُاحي مثل ھظا ابضا   - 
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ًاهذ املكاحاءه الٌبري  قخدغى ًل مً ؾُال وقىعجُان هدى ؾغقت الجلىؽ و

غىضما وحضو ؾام ًجلـ مؼ ؾاوؽ قخباصُ الىظغ مؼ بػًھم البػٌ زم 

 :لھم ؾاوؽ ناُهظغ له ؾام  وابدؿم و 

 احلؿا الان وؾىف هخدضر   - 

ًان ًجلـ ؾاوؽ غلى  قجل ٌه بِىما  ـ قىعجُان وؾُال بجىعا ؾام غلى الاٍع

  ناُ:الٌغس ي الطخم وخضه زم 

ًان ھىاى مملٌه مً ممالَ الجً املؿلم   - مىظ ايثر مً غكغون غاما 

ًان ملَ غاصُ ًساف  ًان ًدٌم بالػضُ بحن  هللاًدٌمھا امللَ الانكاوي و و

لَ هىان ھجىم قغؽ غلى اململٌه الخلو واململٌه جىػم بالغزاء ختي قً امل

مً احل الؿُُغه غلى اململٌه وجىهِب هكؿه ملَ غلُھا لًٌ امللَ 

الانكاوي لهىت صعؽ نىي وقغصه في الجباُ والضًان ھى وحِكت وظً 

ًان امللَ بلى  الانكاوي ؤن هىان اهخھي الابض  وغم الؿالم غضه اغىام و

ن الىاؽ وفي ؤخض اللُالي الانكاوي ٌػكو الخجؿض في قٍل بكغ والخجُى بح

وھى ًخجُى في قىاعع اهجلترا ؾمؼ نىث نغازامغاءهكھب لىجضه الؿُضه 

قٍاهذ جخػغى للؿغنت جدذ جھضًض الؿالخىونػذ الؿُضه في خب 

 قهاُ ؾام :الانكاوي مً اُو هظغه  

 الانكاوي ھى ابي والؿُضه ھي حُىا الِـ يظالَ    - 
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 قهاُ ؾاوؽ:

غً خهُهخه وظل ًخجؿض في نىعه بكغي وجهابل  وػم لٌىه لم ًٌكل لھا  -

با وانبذ غكهىا لھا بال خضوص واھمل يثحرا في الخٌم  مؼ حُىا ملضه غام جهٍغ

ًان صائما ما ًجلـ قاعص الؼھً ًكٌغ في حُىا ختي طھب الُھا و  لھا  ناُو

الخهُهت وويؼ جدذ نضمُھا زالزت ملُىن نُػت طھب والٌثحر مً املغحان 

 :له  نالذھؿذ ًل ھظا بهضمُھا و واملاؽ لٌىھا  ص

 الابض مھما يىذ بكغ ام حان  بلى  اها اخبَ ًا حىن واجمني ؤن اغِل مػَ  - 

  :لھا ابَُ ناُوھىا 

 اها اؾمي الخهُهي الانكاوي ومؿلم  وحىن ھظا اؾم مؿخػاع   - 

وبػض طلَ اجكو مػھا غلى الؼواج والخُاه مػھا في غالم البكغ في نىعجه 

ت زمؿ ػِل ھى في غالم البكٍغ ت غكغ ًىما زم ًتريھا زمؿت غكغ ًىما َو

ًامل غلى ھظا املىىاُ ههل الكھغ في غالم البكغ  الجان وظل مػھا غام 

ظھب ھى تريھا في غاملھا ههل الكھغ الازغ ٍو  ًدُا خُاه يثحرا ما خلم بھا ٍو

غالم الجان وفي  ؤخض الاًام طھبذ حُىا الُه في ؾاًت الؿغوع والكغخت بلى 

 :له نالذ ؿمغھا و ح

 اها خامل ًاانكاوي   - 

 :لھا  ناُقبھذ لىن ابَُ وهظغ لھا هظغه ؾًب قضًضه و  
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 الجان ال ًىجبىن مً البكغ وھظا الُكل لِـ ابني اهذ زائىه   - 

ًان ابىى قُضص الخب لھا ولم ٌؿخُؼ ؤن ًهخلھا ؤو  وفي طلَ الىنذ 

ھجغ الُكل الظي في اخكائھا   ٌسخُھااو ًدغنھا وايخكي ؤن ًھجغھا ٍو

 قهاُ ؾام :

 ابي جسلي غني واها حىحن ؟   - 

 :ؾاوؽ هاُق

الاعى وما غلُھا لم ًدضر ووحضها حني  هللاًان مػه ًل الخو قمىظ زلو   -

ت غلى الغؾم مً ؤن خىاصر الؼواج جدضر مً خحن ازغ بلى  ًىجب مً بكٍغ

لًٌ الاهجاب لم ًدضر ابضا ومؼ طلَ ايخكي ابَُ بإن ًھجغ حُىا قهِ 

اململَ وحض خغب قغؾت جضوع بحن هىان بلى  وبػض ازغج مً غىض امَ وطھب

بٌالمه واملػؿُى ووغىصه الٍاطبه ؤن  وحِكت وحِل اململٌه قإؾخُاع هىان

ًجمؼ خىله بًػت الاف مً الجان لُهاجلى مػت وخاعب ابَُ بٍل نىه 

وقغاؾت لٌىه نخل في املػغيه وؾهُذ اململٌه في ًض امللَ هىان ويىذ اها 

ابَُ وبدثىا غً حثماهه في ًل بلى  وقىعجُان وؾُال وحىاعو  مً اقض املهغبحن

ًان ماػاُ اعحاء اعى املػغيه ختي ه هىم له بجىاػه جلُو به وغىضما وحضهاه 

لىا ؤن   ناُلىا ما خضر بِىه  وبحن حُىا و  هاُخُا ولخهِ اهكاؾه الازحره ق

 هدمي حُىا وما في بُىھا الهه ًدبھا وبػض ؤن ماث 
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حُىا وانؿمذ لىا ؤن الجىحن ھى ابً الانكاوي بلى  طھبذ اها وؾُال وقىعجُان

نكاوي ويُل نخل قبٌذ غلُه بٍاء خاع وانؿمىا وقغخىا لھا ما خضر مؼ الا 

لھا بدماًخھا ھي وابىھا مھما خضر وفي ھظا الُىم ھجم غلُىا هىان وعحاله 

ختي ًهخل حُىا وابىھا قٍان هىان ًسكا خضور املعجؼه وان جىجب حُىا 

َكل ههل حني وههل بكغي ًُالب بالخٌم واؾترصاص ملَ ابُه وصاقػىا 

ظه جدمھا بػض ؤن غىَ وغً امَ في طلَ ال ُىم حُضا وھغبىا بھا ونىػىا حػٍى

قكل هىان في نخلَ وفي ؾً الؿابػت ايدككىا ؤن هىان ٌؿخػحن باالنؼام مً 

ظه  احل مغانبخَ وخاُو نخلَ بىكؿه في ؤخض الاًام لًٌ اؾخُاغذ الخػٍى

التي نىػاھا لَ قىعجُان والخغاؽ الظي ويػھم خىلَ لخماًخَ في نض 

سر طايغجَ ختي ال جخظيغ ش ئ قٍاهذ امَ جُلب ھظا هىان غىَ ونمىا بم

صائما واخخكظىا بٍل مخػلهاث ابَُ ختي جخم الخاؾػت غكغ مً 

ىجمخلَ الهىه الٍاقُت مً احل اؾترصاص ملَ ابَُ واها لم اعؾب في  غمًغ

اهانو غلَُ ما خضر الا في جلَ اللخظه التي حؿُُغ قُھا غلى نىاى ختي 

خاع اما جهبذ ملَ غلى انىي ممالَ الجان جهضم ًل ًلمه انىلھا لَ وجس

 ؤو جهبذ بكغي ٌػِل  خُاه بإؾت 
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اهھي ؾاوؽ خضًثت زم هھٌ ؾام وظل ًخجُى في الؿغقت نلُال وخى ًًؼ 

  ناُ:ًضه في  حُب بىُاله الجُجز زم هظغ لھم و 

 اها ؾام ابً امللَ الانكاوي ولي الػھض وامللَ املىخظغ   - 
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 ..يؼطكر انتذرٌب ..انفصم انطابغ  
 

 

بػض ؤن هُو ؾام بخلَ الٍلماث هھٌ الجمُؼ وانُكى بجىاع بػًھم 

 و حمُػا في هكـ واخض  ناُالبػٌ  وحلؿى غلى عيبدُھم امام ؾام و 

وهدً وػلً والئىا الخام والكامل لَ يملَ غلى مملٌه الانكاوي وهخػھض   -

بدماًت  امللَ ختي ازغ هكـ لىا وان هُُؼ اوامغى في الؿغاء والًغاء 

 والغزاء والكضه  غاف امللَ ؾام الانكاوي 

  :لھم ناُابدؿم لھم ؾام زم هھٌ الجمُؼ و  

 ملَ بضون مملٌه وبضون عغُه    - 

 :له  ناُوؽ و انترب مىه ؾا

ؾىسىى مػَ ًل الخغوب مً احل اؾترصاص امللَ لػائلت الانكاوي  -

 واؾترصاص  اململٌه لىا مً ًض الُاؾُت هىان  

 قهالذ ؾُال:

َاؾُت ٌػكو ؾكَ الضماء وجهضًم الهغابحن مً البكغ له ًل ًىم ؤهه  وػم  -

 هاُ قىعجُان:وظلم  الجان انبذ ش ئ بكؼ ال ًُام  ق

ب    -   امللَ ؾام الانكاوي ؾِىھي ًل ھظا غما نٍغ

 قهاُ ؾام :
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 ومً اًً هإحي بالجىىص للخغب    - 

 قهاُ ؾاوؽ:

 قهاُ ؾام :ؾىف هظھب لؼغماء الهبائل وهًمھم مػىا    -

لً اجسُل اهھا ؾىف جٍىن مھمه ؾھله زانت اوي مً البكغ قٌُل   -

ًان ابي جسلي غني ولم ًهضم ًدبػىن بكغي وما ھى الضلُل اوي ولي الػھض اطا 

ه قٌُل ًهضنىن ػغماء الهبائل اوي ولي  ؤن هكغ مً  الجً ًىجب مً بكٍغ

  ناُ:الػھض جىھض قىعجُان و 

 ًجب ؤن جدهل غلى نالصه الخٌم    - 

   :في حعجب قهاُ ؾام

 مانهت ھظه الهالصه    -

 قهاُ ؾاوؽ:

ًان الج  - ان ٌؿًٌ الاعى مىظ مالًً الؿىحن ونبل زلو اصم غلُه الؿالم 

وقً امللَ هىان الايبر حض امللَ هىان الخالي ؾؼواث يثحر غلى ًل ممالَ 

مالئٌه مً الؿماء اباصث ًل الجان واؾغو مً اؾغو  هللاالجان زم اعؾل 

ؾلُمان وخٌم  هللاالجباُ والىصًان ختي احي ػمً هبي بلى  وھغب البهُت مىھم

لجان وغالم البكغ وانبدىا ھى ًل ممالَ الجان وبػض مماجه جُابو غلى ا

ض غضا الجً املؿلم َبػا الهه  هسترم وهمـ وهخلبـ في البكغ يُكما هٍغ
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ونام الانكاوي الايبر ببىاء اُو مملٌه مً ممالَ الجً ونىؼ  هللاًسص ي 

 نالصه للػائلت ال ٌؿخُُؼ ؤخض ؤن ًغجضي الهالصه 

له ًظوب يما الا هكغ مً غائلت الانكاوي واي شخو ًغجضًھا مً زاعج الػائ

 ًظوب  امللر في املاء 

 واًً ھي ھظه الهالصه   - 

اها في حبل الظالم ؤن اؾخُػذ ؤن جدهل غلُھا وجغجضًھا ؾىف ًامً بَ   -

خدضون مػىا   ًل  ػغماء الهبائل ٍو

 ويُل اخهل غلُھا واًً ھى حبل الظالم   -

اهھا مىُهت في حباُ الالب مسكُت غً غُىن البكغ ال ًغاھا وال ٌؿخُُؼ   -

 ؤخض ؤن  ًضزلھا الا الجان 

 قهالذ ؾُال: 

 ؤو ههل حني   - 

 قهاُ ؾاوؽ: 

لٌىھا عخله مدكىقت باملخاَغ الن حبل الظالم ٌؿٌىھا الػماالنت وبػٌ   -

غالم ازغ لم بلى  الىخىف الخُحره الهَ بمجغص غبىعى البىابه ؾىف جيخهل

 جغاه  مً نبل 

 قهاُ ؾام : 
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 اها اغلم بػٌ الُالؾم التي حؿاغضوي في الخىهل بحن الػىالم    - 

 هاُ قىعجُان:ق

ه زانت لًٌ ؾاوؽ ًههض ؤن الػالم   - هدً وػلم اهَ لضًَ نضعه سخٍغ

املىحىص في  حبل الظالم غالم مسُل واملؿامغه ؾحر مدؿىبه وھىاى زُغ 

 غلى خُاجَ 

  ناُ:ؾام و قطخَ  

 احؿخھحن بهضعاحي ًاغمي   - 

  ناُ:قىظغ له قىعجُان و  

 ابضا لٌىىا هسص ي غلَُ    - 

 قهاُ ؾاوؽ:

نبل ھظا ًجب ؤن وؿترص حُىا ونبل اؾترصاصھا ًجب ؤن ًخضعب ؾام حُضا 

 ختي ًخهً  مھاعاجه 

 قهالذ ؾُال:

ب اًھا امللَ املػظم  بلى  مػَ خو ًا ؾاوؽ والان  -  قىظغ له مػؿٌغ الخضٍع

  ناُ:ؾام و 

ب ؟   -   مػؿٌغ جضٍع



 
 

~ 85  ~  
 

بلى  هظغ له الجمُؼ وابدؿمىا له زم زغحى مً الؿغقت وزغج مػھم ؾام

 الكاَئ  وانُل الجمُؼ في نل واخض وامامھم ؾام زم 

  ناُ:هظغ ؾام خىله و 

   ؟ھل املٍان ھىا امان  - 

 هاُ قىعجُان:ق

خه ابضا ختي ھظا الخهً .... مٍان امً حضا وال ٌؿخُُؼ البكغ ؤهه   - عٍئ

الٍىر مسكي غً غُىن البكغ وجم جإمحن الجه الكغنُت والؿغبُت للٍىر 

ھىا لً ًخدمل الجلىؽ يثحرا وؾىف بلى  والكاَئ واطا  احي ؤخض البكغ

 ًىهغف ولً ًغي الٍىر  

  ناُ:قىظغ ؾاوؽ في غحن ؾام و 

بَ وؾُال وقىعجُان ؾِؿػضاوي في طلَ وؾيخضع   - ب يلي اها مً ؾُهىم بخضٍع

ًىم  مً قغوم الكمـ وختي الؿغوب والان خاُو التريحز وازغاج صعغَ 

 امامَ 

قىظغ ؾام هدىھم ونُب خاحبُت وعقؼ ًضه امامه وخاُو ازغاج الضعع لٌىه 

 قهاُ ؾاوؽ:لم  ًىجر 

ش ئ وجغيظ غلى قٍل الضعع قمً ؤي  ًجب ؤن جهكي طھىَ جماما مً -

 املمًٌ ؤن  ًخؿحر قٍله بغؾبخَ اهذ 
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ؾام ونُب خاحبُت وخاُو التريحز ايثر وايثر زم عقؼ ًه امامه وزغج  قػاص

ػا ما ازخكذ قطخَ  ش ئ  مثل قهاغاث الهابىن الؿائل امامه وؾَغ

 ناُ:ؾاوؽ  و 

 ھظا حُض حضا خاُو ؤن جغيظ ايثر وايثر  -

وظل ؾام نغابه الثالر ؾاغاث ًداُو التريحز غلى ازغاج صعغت لٌىه لً 

  ناُ:هھائا مما صقػت للُإؽ وحلـ غلى عيبدُه و ًىجر في  ازغاج الضعع 

 مً املؿخدُل ازغاج ھظ الضعع الؿبي   - 

 :له ھمؿا  ناُقخهضم ؾاوؽ هدى ؾام وھمـ في اطهه و  

دىاوب غلُھا اهىاع مسخلكه مً الجان   - ھل حػلم ؤن امَ حؿخهب الان ٍو

و قغحھا   وجإن مً  قضه جمٍؼ

ث مثل الغغض حػل الؿغبان بهى  ناُقىظغ ؾام له ونض اقُاٍ ؾًبا و 

ػت مً قضه الخىف مً نىث ؾام    :حؿهذ غلى  الاعى نَغ

ًاطب  -  اهذ 

وعقؼ ؾام ًضه وزغج صعغت زم زغج مً الضعع مىحه ػعناء اَاخذ بٍل مً 

اع ؾاوؽ وقىعجُان وؾُال مؿاقت ههل مُال وؾهُى في املاء مً  امامه َو

 قضه 
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الُت مؿاقت زالزت امخاع مً الًغبه مً صعع ؾام واعجكػذ امىاج البدغ غ

 نىه  يغبه الضعع الظي زغج مً ؾام 

وظل الثالزه ًهاعغىن املىج ختي هجخا في الخغوج مً املاء وحلؿى غلى  

 نالذ: الكاَئ وھم ًلھثىن زم هظغث ؾُال هدى ؾاوؽ و 

 ماطا نلذ له   - 

 يىذ اخاُو اؾًابت قهِ   - 

 :ه ؾُال ل نالذانترب ؾام مً ؾاوؽ وهظغ في غُىه زم  

ًان ًغؾب في اؾًابَ لِـ ايثر   ؤ اھض -  ًاؾام ؤن ؾاوؽ 

  :له قهاُ ؾاوؽ

اخُاها ًابني الؿًب ًٍىن اقًل مً الُإؽ واهذ قاھضث ماطا قػلذ   -

 واهذ في  نمه ؾًبَ 

وھى  ناُلًٌ ؾام ظل في خاله مً الؿًب وھى ًىظغ في غحن ؾاوؽ و 

  :ٌؿاغض  ؾاوؽ في الىھىى

 اؾل ًاؾاوؽ لٌني يىذ في قضه الؿًب    - 

 :ؾاوؽ هاُق

ب   - ب والان قالىٌمل الخضٍع خاُو اؾخدًاع خاله الؿًب ھظه في الخضٍع

  :له ؾاوؽ ناُقاؾُل الجمُؼ وونل ؾام امامھم و 
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 والان خاُو ازغاج صعغَ لًٌ احػل الضعع يػُكا للؿاًت  -

الضعع ًظھغ امامه قغقؼ ؾام ًضه واؾخدًغ خاله مً الؿًب وجسُل ؤن 

وبػض حؼء مً الثاهُت زغج الضعع في قٍل خائِ مً الًاء الاػعم قانترب 

  ناُ:مىه ؾاوؽ  وخاُو ازترام الضعع بؿُكت وازترنت بالكػل قىظغ له و 

 احػل الضعع انىي مً طلَ   - 

قإقخضث ػعنت صعع ؾام ايثر وخاُو ؾاوؽ ؤن ًسترم صعع ؾام لٌىه قكل 

غضه في ازترام الضعع وخاُو الازىان وهجخا في قُلب مً ؾُال ؤن حؿا

لب ؾاؾى مً ؾام ؤن ًجػل الضعع في اقض اهىاع الضقاع زم  ازترام الضعع َو

خاُو ازترانت ھى وؾُال لٌىھم لم ًىجخى واقترى مػھم قىعجُان ولم ًىجى 

 في ازترام الضعع قُلب  ؾاوؽ مً ؾام ؤن ٌؿحر قٍل الضعع 

ًان صازل يغ ؤهه  قبضاء ؾام ًخسُل ه مً اللىن الاػعم وبػض حؼء مً الثاهُت 

ؾام صازل صعغت في ًىعه ػعناء زم َلب مىه ؾاوؽ ؤن ًغجكؼ بالضعع مً غلى 

ؾُذ الاعى قاعجكؼ ؾام زالر امخاع وھبِ ببُئ قضًض وظل ٌؿحر مً 

قٍل مثلث ومغبؼ وخائِ بلى  قٍاُ الضعع غضه ممغاث مً قٍل ًىعه

ىه ؾاوؽ ؤن ًًغب مىحه غانكت مً واقٍاُ غضًضه وفي الىھاًت َلب م

الضعع ناجله جهخل مً ًهل امامه زم ابخػض الجمُؼ مً امامؿام وجسُل ؾام 

اهالضعع ًهضع مىه مىحه ػعناء قضًضه وبػض لخظه زغج مً الضعع مىحه 
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ػعناء امخهھا البدغ وغىضما هظغ الجمُؼ هدى البدغ وحضو الػضًض مً 

  :ؾاوؽ ناُدؿم الجمُؼ لؿام  زم الاؾماى التي جُكى غلى ؾُذ البدغ قإب

ب   -  الكمـ انتربذ مً املؿُب هٌخكي بھظا الُىم غلى ؤن هٌمل باقي الخضٍع

 ؾضا 

اههغف ؾاوؽ غائضا هدى الٍىر وزلكت ؾُال وونل ؾام ًىظغ هدى البدغ 

 :له  ناُوونل  قىعجُان بجاهبه و 

 لَ صعع نىي اها لم امخلَ مثله ختي ابَُ لم ًمخلَ مثله ابضا  - 

  ناُ:قىظغ له ؾام وابدؿم ههل ابدؿامه و  

 هاُ قىعجُان:يم جمىِذ ؤن اعاه اواؾمؼ نىجه  ق  - 

  ؟م ابَُ ؤھل حػلم اوي جى  - 

 م ابي ؤھل اهذ جى   -

 هاُ قىعجُان:ق 

 وػم  -

 :البدغ بلى  وھى ًىظغ ناُقخىھض ؾام و 

ه    -  لٌىَ في نىعه بكٍغ

 هاُ قىعجُان:ق
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تي في نىعحي الخهُهت الوي نبُذ حضا قىدً الجان  - ال اظً اهَ جغؾب في عٍئ

م لٌىىا  هللالً  ًسلهىا  في اخؿً نىعه بل زلو الاوؿان في اخؿً جهٍى

 قهاُ ؾام :  هللاحمُػا غباص 

ه الجان لًٌ مً الاقًل ؤن ال اقىه   - الهىعه وػم لٌني اغخضث غلى عٍئ

 هدى ابي والان قالىضزل  التي في  مسُلتي

ل جكانُل ماخضر له مً اعبػت  حلـ ؾام في ؾغقختغلى الكغاف ًخظيًغ

ًان ًخمىاه ھى عزهت نُاصه  اًام ويُل جبضلذ خُاجه مً قاب ًل ما 

ولي غھض وخغب ومملٌه مً الجً بلى  والجلىؽ مؼ خبُبخه مضي الخُاه

الكغح بدُاجه الجضًضه وبالهىه التي  ًان قضًضؤهه  ونضعاث زانت وعؾم

ًان ًدً خُاجه الهضًمه وھى ًجھل ًل فء غً ھظا الػالم بلى  امخلٌھا لٌىه 

  هاُ:ووؾِ ھظه الاقٍاع ؾمؼ نىث َغم  غلى الباب ق

 جكًل   - 

قضزل ؾاوؽ ومػه في ًضه يخاب نؿحر وانترب مىه وحلـ بجىاعه غلى 

 ناُ:الكغاف  و 

 عجخَ اجمني ؤن ال اًىن اػ   - 

 ونذ ؤي  يال ًاؾاوؽ اهذ جضزل غلى في  - 

 انبدذ جخدضر مثل امللىى قالضماء امللٌُه ججغي في غغونَ   - 
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ًان غىىاهه الػائله املالٌه و   :له ناُزم نضم له يخاب 

ش خُاه  غائلت الانكاوي وازظ ؾام الٌخاب وزغج  - ؤن ھظا الٌخاب ًدمل جاٍع

 ؾاوؽ وجمني له هىم ھىِئا 

ش ًل ملَ وماطا  ش الػائله واؾماء امللىى والاحضاص وجاٍع وظل ؾام ًهغاء جاٍع

ت  قػل في قتره خٌمه ومتي اهخھذ قتره الخٌم ونهه ابُه وػواحه مً البكٍغ

حُىا وفي ازغ حؼء مً الٌخاب وحض عؾاله مٌخىبه بسِ مسخلل بػٌ 

ه  الهضمُه جهُى   الص ئ بالؿت الػبًر

 ضاء ؾُىع خُاه امللَ ؾام الانكاوي ابني اهخھخذ خُاحي والان ؾىف جب 

ًإهه ًداُو خكظ قٍل  قػغف ؤن ھظا ھى زِ ابُه وظل ًىظغ له يثحرا و

بلى  الخِ زم هھٌ مً الكغاف واججه هدى الىاقظه وقخذ الؿخاعه وهظغ

الؿماء الهاقُت والي البدغ ويغب اليؿُم وحھه زم هظغ في ؾاغت ًضه 

وجظيغ اًامه مػه وجظيغ خبُبخه  الغولٌُـ التي اھضاه له نضًهتًىؾل

ًاؾمُىا قاججه هدى خهُبخه وازغج نىعجھا وظل ًخإملھانلُال زم اغاصھا 

 الكغاف بلى  الُمٍاهھا مغه ازغ واججه

الىىم ولم ًلبث ؾىي صنائو ختي بلى  واؾخلهي غلى اظھغه في مداوله مىه

 زام  في هىم غمُو
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ائضه الاقُاع غىضما صزل ًان ًجخمؼ الجمُؼ في نباح الُىم الخالي غلى م

 غلُھم 

ؾام ووحض وحه ؾُال غابؿا بػٌ الكيئ وجىظغ هدى ؾاوؽ في غبىؽ 

 :ًجلـ غلى املائضه  وھى قهاُ ؾام 

 ماطا ھىاى ؟ ھل خضر ش ئ؟  - 

 قهاُ ؾاوؽ: 

 ابضا  -

 :ؾُال قهالذ 

-  ُ نىعجىا الخهُهت واها لم اغض اجدمل بلى  وػم ؤن ؾاوؽ ًمىػىا مً الخدى

ت ايثر مً طلَ  قىظغ له ؾام و ؤن اظل    :له ناُفي نىعحي البكٍغ

 ملاطا جمىػھا ًاؾاوؽ؟  - 

ىظغ هدى قهاُ ؾاوؽ    :ؾُال قؼعا وھى ًلىى في قمه نُػت زبز ٍو

 ختي ال جكؼع مً ھُئت اخضها   - 

  ناُ:قطخَ ؾام و  

 الجيس ي اوي واخض مىٌم واهني امللَ    - 

  ناُ:زم ھب ؾام وانكا غلى نضمُه و 
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الهغاع امللٍي عنم واخض ظھغو في نىعيم الخهُهت وال جخسكى في نىع   -

ه  الا غىضالًغوعه  بكٍغ
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 ..اجلاضوش..انثايٍ   انفصم 
 

 

حلـ ؾام غلى املائضه مغه ازغي بػض ؤن انضع نغاعه وابدؿمذ ؾُال له 

ُ   نالذو   :نىعجھا الخهُهت بلى  له  نبل ؤن جخدى

 قٌغا لَ الُھا امللَ املػظم   - 

ًاهذ لھا حلض مً اللىن الاخمغ بلى  زم جدىلذ ؾُال نىعجھا الخهُهت قا

وغُىاھا قو َىلي بالىن الانكغ الكاجذ ولھا قػغ مثل الضبابِـ الهؿحرة 

الجان  سغج مً حبھخھا نغون نؿحرة مضببت وغلى اَغاف عؤؾھا اطهان ٍَى ٍو

 ناُثل مسالب الثىع قىظغ له ؾام و مثل اطن الخماع  ومسالب ًضھا م

 :مضاغبا 

 ًالُخني لً انضع ھظا الهغاع   - 

نىعجه الخهُهُت بلى  قطخَ ًل مً ؾاوؽ وقىعجُان زم جدُى قىعجُان

الجان  قٍان له حلض مً اللىن الكط ي وغُىان طاث قو َىلي واطهان ٍَى

ل بل قضًض الُُى واهل اقُـ وؾاغضًً مثل  مثل اطن الخماع ووحه ٍَى

الجباُ الغواس ي ونامه نهحره ال جخجاوػ املتر والىهل متر وبػض لخظه 

ًان ٌكبه قىعجُان بلى  جدُى ؾاوؽ ھى الازغ خض يبحر بلى  نىعجه الخهُهت و
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ًاهذ بالكو الُىلي طاث  له التي لضي ؾاوؽ وغُىاه  مؼ ازخالف الاهل الٍُى

 لىن اخمغ صايً واطهُه انؿغ نلُال 

له  ًاهذ مً قىعجُان ومسالب ٍَى ًاهذ نضمُه حكبت انضام املاقُت بل  حضا و

  :مضاغبا ناُانضامھم  حمُػا يظالَ زم هظغ لھم ؾام وابدؿم لھم و 

ه  بلى  قالُػىص الجمُؼ  -   نىعجه البكٍغ

  :ؾاوؽ ناُقطخٍى حمُػا زم 

 ؾىف اهخظغى غىض الكاَئ   - 

 :له  ناُقهبٌ ؾام غلى ػعاع ؾاوؽ نبل ؤن ًىھٌ و  

 اَلو غلى اؾم ؾام   مً ابي ھى  - 

 :في مغاعه  ناُقخىھض ؾاوؽ و 

 ھظا الكإن ٌؿئل غىه قىعجُان   -

زم زغج ؾاوؽ مً الؿغقت وهظغ ؾام هدى قىعجُان الجالـ بجىاعه غلى 

 :الازحر   هاُمائضه  الاقُاع ق

ًان ًلكظ اهكاؾت الازحره و   -  :لي ناُابَُ 

ؤن اخًغ له يخاب الػائله ولم ًًٌ مػه ؤخض في جلَ اللخظه ؾحري اها   -

ويخب بسِ ًضه الغؾاله التي نغائخھا في الٌخاب ولًٌ ؾاوؽ لً ًهضم الن 

ًان مؿاًغ لخِ الانكاوي واجھمني في طلَ الىنذ اهني مً قػل  زِ الغؾاله 
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غلى ھظا مً احل خماًخَ ووكب بُيىا نغاع ولٌىىا اجكهىا في الىھاًت 

ًان  ًاهذ ونُت الانكاوي الازحره وبؿٌ الىظغ غً  اطا  خماًخَ هظغا الهھا 

 ابَُ اَلو غلَُ الاؾم ام ال 

ازظ ؾام هكؿا غمُها زم زغج مً ؾغقت الُػام واججه هدى الكاَئ ووحض 

 ناُ له: البدغ قىنل بجىاعه و بلى  ؾاوؽ  ًهل ًىظغ

 مىظغ بضٌؼ الِـ يظالَ   - 

 :ھى ًسغج مً ًضه ؾُكا اػعم اللىن و  ناُقىظغ له ؾاوؽ و  

 الُىم ًىم املباعػه   - 

ًمؿَ في ًضه ؾُكا وفي ؤهه  يل ًضه وجسُلبلى  قىظغ ؾام له زم هظغ

لخظاث ظھغ بحن ًضًه ؾُل باللىن الكط ي له ههل خاص المؼ بل قضًض 

 اللمػان وظل ًباػع 

 ؾاوؽ بمھاعه قضًضه وبػض ههل ؾاغت مً املباعػه جىنل ؾاوؽ ًلخهِ

 :ؾاوؽ له  ناُاهكاؾت  وازكي ؾُكت قكػل ؾام مثله و 

 اًً حػلمذ املباعػه بھظه املھاعه   - 

 قهاُ ؾام : 

ال اصعي ًاؾاوؽ لٌني احض هكس ي انىؼ اقُاءبمجغص جسُلھا في طھني    - 

 قهاُ ؾاوؽ:
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 اطن جسُل قھض ؤو اؾض مً الىاع  -

مً الىاع الؼعناء قكخذ ؾام يل ًضه وزغج مىھا قھض مً الىاع واؾض غمالم 

وقُل مً الىاع الخمغاء وزمؿت غكغ زغجِخا مً الىاع اخاَى حمُػا 

بؿاوؽ في ويؼ اؾخػضاص زم بػض لخظه اججھىا حمُػا هدى املُاه وازخكى 

  ناُ:بضازلھا قىظغ له ؾاوؽ  و 

ض مً هىغَ والان ًجب ؤن هسخبرى في الا   -   الوي هخهاالاهذ خها قٍغ

ت مً الضوائغ غلى الغماُ بإحجام مسخلكت زم وبضاء ؾاوؽ في عؾم مجمىغ

 :لؿام ناُابخػض  غىھا ھى وؾام مؿاقت زالزه امخاع و 

 الضائغه الاولي بلى  اهخهل مً ھىا -

ؤهه  ًهل في الضائغه الاولي وبػض لخظه قػغؤهه  قإؾمٌ ؾام غُىه وجسُل

صازل اهبىب مُاَي واهه ًدىكـ مً زهب ابغه وان نضمه ال جلمـ الاعى 

نضعه مغه ازغي  وملـ الاعى بهضمه وبػض ؤن بلى  بضاء ًدؿغب الھىاءزم 

قهاُ ًهل بضازل الضائغه الثالثت ولِـ الضائغه الاولي  ؤهه  هظغ خىله  وحض

 ؾاوؽ:

 ؾىف هخضعب غلى التريحز املھم اهَ اهخهلذ صون ؤن جخمؼم اونالَ   - 

الوي ختي اًهىه جماما هخهاالوظل ؾام نغابت زالر ؾاغاث ًخضعب غلى الا 

ػا   قٍاهذ  لضًه الهضعه غلى الخػلم واجهان الاقُاء ؾَغ
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ب غلى ًل اهىاع السخغ  وبػض مغوع ايثر مً اعبػت اقھغ مً الخضٍع

الؾم هخهاالوالا  غم الخسكي َو الوي واملباعػه بٍل اللىان الاؾلخت والضعوع َو

الؾم ابلى  ً غالم الجانهخهاملالا  ؾخضغاء وحسخحر غالم البكغ والػٌـ َو

اجهً مھاعاث لم ؤهه  الجان الخانت بالبكغ اجهً ؾام حمُؼ مھاعجه ختي

ً البكغ  ًاهذ لضًه مثل الؿمؼ مً وعاء البداع وسخب نٍغ ًًٌ ًخسُل اهھا 

 واؾخجىابه والخػضص في نىع مسخلكت له قايً لضيهالهضعه غلى الظھىع امام

 مسلىنكي ايثرمً نىعه ومً الجائؼ ؤي 

ل واخض ان ًهل اما م اخضھم وھىاى اعبػت ؤو زمؿت اشخام مً ؾام ًو

 مىھم ًكػل  ش ئ ازغ 

ًإؽ مً الىبُظ الاخمغ امام هاع  حلـ ؾام في ؾغف الجلىؽ ًددس ي 

 املضقإئه في 

ؿخمؼ مىؾُها يالؾَُ نضًمه قاعص بلى  لُالي هىقمبر ناعنت البروصه َو

 ون ؤن ًظغص هاُالؼھً ًكٌغ  في حُىا ؾمؼ نىث زُىاث ًإحي مً زلكت ق

 :الخلل بلى 

 لِـ الان ًاؾُال اها اعؾب في الجلىؽ وخضي نلُال  قانلذ ؾُال   - 

 :لھا  ناُويُل غغقذ اهني ؾُال  قطخَ و   - 

 اها اغلم ماال حػلمحن   - 
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 لًٌ ھىاى يُل ًغؾب في مهابلخَ   - 

  : لھا ناُقإزخكي ؾام مً غلى املهػض وظھغ قجإه مً الػضم امام ؾُال و  

ًخظغ في ؾغقت الُػام  ھل صغىجُه غلى الػكاء  ؤهه  اًً ھظا الًُل ؟  - 

 وػم  ھُا بىا

اججه ؾام وؾُال هدى ؾغقت الُػام ووحض قىعجُان وؾاوؽ ًجلؿان غل 

ل مثل قػغ الكغؽ  املائضه وبجىاع ؾاوؽ ًجلـ هكغ مً الجً له قػغ ٍَى

كاغلى نضمُه قىظغ له ملُازم اججه ؾامىدى عؤؽ املائضه قھب الجمُؼ وان

 :ؾاوؽ  ناُواهدني له الجمُؼ  و 

 ھظا بؿضاصي ؤخض حىاؾِؿىا بحن نىاث امللَ هىان   - 

قدُاه ؾام بھؼه زكُكت مً عؤؾت زم حلـ غلى املائضه زم اقاع له بالجلىؽ  

 قجلـ الجمُؼ ومً بِىھم ؾُال 

  : ؾام ناُزم 

 اجمني ؤن ًٍىن لضًَ اهباء ؾاعه   - 

  : بؿضاصي هاُق 

ها ؾػُض حضا بمهابله ولي الػھض وامللَ املظكغ ؾام الانكاوي قإها في ا  -

ؾضمخَ مىظ وػىمه اظاقغى قٌىذ في حِل امللَ الاقهاوي مىظ اغىام 

حِل امللَ هىان ختي بلى  غضًضه  زم جظاھغث باالوكهام غىه واهًممذ
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ؼ ل ھظا باالجكام مؼ الػٍؼ  انبدذ مً اقض املهغبحن  الُه ومً اھم اجباغت ًو

  ناُ:ؾاوؽ  قىظغ له ؾام و 

اها انضع مجھىصى واقٌغى غلى الخطخُت الٌبحره التي نمذ بھا مىظ    -

 اغىام  غضًضه والان هإًل وهخدضر 

  : ؾام ناُزم اقاع ؾام هدى الُػام قبضاء الجمُؼ في الاًل زم  

ؼي بؿضاصي   -  كَ لىا الُىم ًا غٍؼ  ما ؾبب حكٍغ

بحن نضمَُ مىظ ايثر مً زالزت اقھغ لًٌ  في الخهُهت يىذ اهىي ؤن انل  -

الكغنه لً حؿىذ لي وغىضما حائذ الكغنت خًغث ختي انُى لَ غلى 

  ناُ:مٍان اخخجاػ  الؿُضه حُىا  قخىنل ؾام غً الُػام وهظغ له و 

 واًً ھي   -

 :بؿضاصي هاُق 

 اهھا في زحر خاُ لٌىھا مذجىػه صازل سجً بإعى اللػىاث   - 

 قكھو الجمُؼ وجىنل الجمُؼ غً الاًل وبغػث غُىاھم حمُػا 

داُو ؤن ًداقظ غلى عباَه حإقت قهاُ ؾام   :في ھضوء  ٍو

 اؾخمدَُ غؼعا ؤن حكغح لي ما ھي اعى اللػىاث   - 

 :لؿام  قهاُ ؾاوؽ، قىظغ بؿضاصي هدى ؾاوؽ 



 
 

~ 010  ~  
 

لىخىف ھىاى وهكي ابلى  اهھا اعى ملػىهه ًخم هكي ًل الاقغاع وامللػىهىن   -

ه وحمُؼ السخغه املؿًىب غلُھم مً وػاعه السخغ واملخٍىم  الاؾُىٍع

ابض الابضًً وجهؼ جدذ ناع املخُِ الھاصي وال ًهل الُھا بلى  غلُھم بالىكي

و َلؿم ال ٌػلمه ؤخض ؾىي امللىى قهِ   ؤخض الا غً  ٍَغ

قكغص ؾام نلُال وخاُو ؤن ًتزيغ الُلؿم وبػض لخظه جظيغ قٍل الغؾم 

 قهاُ ؾام :وجظيغ الٍلماث التي جهغاء    للُلؿم

 اعى اللػىاث ختي اخًغ امي بلى  جظيغث الُلؿم وؾىف اطھب ؾضا  - 

ؾغقت الجلىؽ وحلـ بلى  وهھٌ مً مٍاهه وزغج مً ؾغقت الُػام واججه

امام هاع املضقإة ًددس ي الهلُل مً الىبُظ الاخمغ وبػض قتره نهحره صزل 

 ال غلُه ؾاوؽ  وونل بحن ًضًه نائ

 اهھا مؿامغه ؾحر مدؿىبه   - 

 ناُ له: قىظغ له ؾام وعقل الهلُل مً الٍائـ زم  

لهض اجسظث نغاعي باملؿاصعه ؾضا واطا لم جغؾب في الخًىع معي ؾىف   -

 اجضبغ امغي 

  ناُ:مهػض و  قخىھض ؾاوؽ وحلـ غلى انغب 
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اها لم انل اهني لم اخًغ مػَ لٌني انُى ًجب ؤن هكٌغ حُضا وهًؼ   - 

زُه  قطخَ ؾام بكٍل ھؿخحري زم ونل غلى نضمُه وانترب مً ؾاوؽ 

 :بؿًب  ناُو 

ھىاى بلى  الخُت ھي اهني ؾىف اقخذ بىابه اعى اللػىاث وؾىف اطھب  -

 اخًغ  امي املخُىقه مىظ ايثر مً اعبػت اقھغ 

  اُ:نقخىھض ؾاوؽ زم  

 اها اقػغ بَ واغلم ما مضي قػىعى ولًٌ ...  - 

  ناُ:وھىا ناَػت ؾام و  

 ال ًىحض لًٌ ؾىف وؿاصع ؾضا غىض الكجغ   - 

  ناُ:قىظغ له ؾاوؽ ملُا زم  

ض   -   لَ ما جٍغ

واههغف ؾاوؽ مؿاصعا الؿغقت وبػض لخظه صزل غلُه قىعجُان وؾُال 

 :له  ؾُالهالذ ق

 لهض ؾاصع بؿضاصي   - 

  ناُ:ظغ له ؾام و قى 

اعى اللػىاث ؾضا غىض الكجغ مً مىٌم ؾىف ًظھب ؤي  ؾىف اطھب  - 

 :وقىعجُان  قهالذ ؾُالمعي  
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 حمُػا ؾىف هدًغ مػَ ولً هتريَ ابضا وخضى   - 

 :ؾام هاُق 

 ) ھظه املھمه ھي غمل جُىعي ولً احبر ؤخض غلى الظھاب معي ابضا ( 

 هاُ قىعجُان:ق

 مؿخػضون غىض الكجغ () ؾىف هٍىن حمُػا 
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 ..أرض انهؼُات ..انفصم انتاضغ   
 

 

كت  ًان ؾام ًجلـ غلى عيبدُه وؾِ املجُز ًغؾم بَغ في قجغ الُىم الخالي 

خمغاء بػٌ الغؾىماث والاعنام الالجُيُت وبػٌ الخغوف الالجُيُت غىضما 

ھبِ مً الُابو الػلىي ًل مً ؾُال وقغوجُان وؾاوؽ وونل الجمُؼ 

  :لھم بػض ؤن اهھي الغؾمقهاُ ؾام الغؾم  بلى  ًىظغ

ؿىف اهخهل اها اوال زم ؾاوؽ هخهاللهض اهخھُذ وانبذ الُلؿم حاھؼ لال   -

  :وبػضه  ؾُال وقىعجُان

 ؾىف هيخهل واخض بػض الازغ الِـ يظلَ   - 

  ناُ:قىظغ لھا ؾاوؽ و  

وػم الن الُلؿم ًىهل الكغص الىاخض والبىابه ال جكخذ ايثر مً صنُهت   -

ػا ختي ال ٌكػغ بىا ؤخض مً  ؾٍان اعى اللػىاث   جب ؤن  هيخهل ؾَغ  ٍو

 :لؿُال هاُ قىعجُانق

 ھل اخًغحي مػٍي بػٌ الظاث    - 

  :خهُبت ًضھابلى  وھي حكحر قهالذ ؾُال

 اقھغ  وػم اخًغث َػام وقغاب ًٌكُىا زالر   - 

  ناُ:قىظغ لھم ؾام و 
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 ؾىف انىم بكخذ البىابه الان -

اقاع ؾام بُضه هدى الُلؿم وھمـ بٌالم ؾحر مكھىم وؾحر واضر زم 

اقخػل الغؾم بالىن الاخمغ الهاوي وعقؼ ؾام ًلخا ًضًه هدى الغؾم وبظل 

ًغصص في ھمـ بػٌ الٌالماث الؿحر مكھىمه وبػض لخظاث زغج مً الغؾم 

عى بىابه مً الىاع لھا باب مً ماصهالػحت قكاقت قىظغ املىحىص غلى الا 

ٌؿهِ في بئر سخُو وان ؤهه  ؾامىدى الجمُؼ وابدؿم زم غبر البىابه وقػغ

الھىاء بضاء ًىػضم والظالم خالَ وبػض لخظاث مً الؿهٍى اؾخُم ؾام 

ؿدكو الھىاء  ضًه وھى ًِكػغ بضواع قضًض َو باالعى وحلـ غلى عيبدُت ٍو

حؿم بجىاعه زم جىالذ الاحؿام املدؿانُه قىظغ ٌؿاعا  زم قػغ بؿهٍى

قىحض ؾاوؽ وؾُال وقىعجُان بجىاعه وبػض  لخظاث ونبل ؤن ًهل اخضھم 

 غلى نضمُه اوؿلهذ البىابه 

ونل ؾام غلى نضمُه وهظغ خىله قىحض اعاض ي قاؾػت زًغاء واشجاع 

 غالُت 

جدذ  ضخمت والػضًض مً الجباُ غلى مؿاقت زالزت اًام وغكب ازًغ

 ناُ:نضمُت قىظغ  هدى املجمىغت و 

 لم اجسُل ؤن اعى اللػىاث بھظا الجماُ    - 

 هاُ قىعجُان:ق
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 ال ٌؿغى املكھض قھىا غلى ھظه الاعى ًٌمً الخُغ الخهُهي   - 

بضاء ؾام في الخدغى وزلكت باقي املجمىغت وظل ٌؿحر وؾِ الاعاض ي 

  ناُ:لخظاث و اَغاف الؿابت زم جىنل بلى  الخًغاء  ختي ونل

 اًً ؾىظھب ؟ ھل ؾىػبر الؿابت ؟ بلى   - 

 قهاُ ؾاوؽ:

 بؿضاصي ايض لي ؤن سجً اعى اللػىاث مىحىص في نلب الجباُ وختي ههل  -

 ھىاى ًجب غلُىا ؤن وػبر الؿابت   بلى 

 قهاُ ؾام :

 الجباُ جبػض غىا مؿاقت زالر اًام   - 

 هاُ قىعجُان:ق 

 وي الاهخهاًجب غلُىا ؤن هيخهل   - 

 قهاُ ؾاوؽ: 

الھالى  قىظغ له ؾام وھى ال بلى  الوي ؾُهىصهاهخهاالال جًٌ اخمو الا   - 

 :لِكغح له  قهاُ ؾاوؽًكھم ش ئ 

الاوي ًترى زلكت بىابت وھمُت وھؼه بؿُُه ال ٌكػغ بھا ؤخض لًٌ  هخهاُالا   -

قيئ ؤي  ؾٍان اعى اللػىاث ؾىف ٌكػغون بھا ومً املمًٌ ؤن ٌػبر زلكىا
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مً زالُ  البىابه الىھمُت وهدً ال هغؾب في ؤن ٌكػغ بىا ؤخض  جىھض ؾام زم 

  ناُ:

 السجً ؾحرا غلى الانضام بلى  الجباُ ومىھابلى  اطا ؾىف هظھب  - 

وبضاء ؾام في ازترام الؿابت وزلكت املجمىغه قٍاهذ الاشجاع غالت ويثُكه 

اء الظالم ًدل بػض ههل ؾاغت مً الؿحر وؾِ الؿابت بضؤهه  حضا  لضعحه

 قهاُ ؾام :

 ھل خل غلُىا الظالم   - 

 هاُ قىعجُان:ق 

 يال لًٌ الاشجاع جذجب غىا الًاء   - 

قإقػل ؾام نُػت مً الخكب امللهاة غلى الاعى بالىاع وعقػھا في ًضه ختي 

ًغي  امامه وقػل مثله باقي املجمىغت قطخَ ؾام نائال اهذ جغي في الظالم 

 ل في ًضى  قطخَ ؾاوؽ نائال ًاؾىؽ قلماطا جمؿَ مكػ

 مكاعيه وحضاهُت ًامىالي   - 

ضھـ جدذ  وايمل ؾام واملجمىغت الؿحر وؾِ الؿابت يثُكت الاشجاع ٍو

و مخػغج واوعام الصجغ  نضمه الػكب الانكغ زم بضاء ٌؿحر في ٍَغ

املدؿانِ جدذ نضمه انبذ انكغ اللىن وقضًض الجكاف وبضاء ٌؿمؼ 

ٌؿخُُؼ جدضًض مهضعه قإقاعللجمُؼ نىث ھمـ مً خىله لٌىه لم 



 
 

~ 018  ~  
 

بالخىنل زم بضاءًىهذ للھمـ حُضا لٌىه ؾغغان ما ازخكي زم الخظ 

ًاث زلل اؾهان الاشجاع الػالُت قىظغ هدى الاغلى  وحىص بػٌ الخدغ

ت حُضا زم زغج مً بحن بلى  وعقؼ املكػل الاغلى ختي ؾاغضه غلى الاعٍئ

با اؾهان الاشجاع مجمىغت مً الانؼام ًخجاوػ غضص ھم الػكغه انؼام جهٍغ

 ُ نؼم مىھم مؿاقت الخمؿىن ؤي  ًغجضون مالبـ بالُت وممؼنت الًخجاوػ َى

لت قإقھغ ؾام   له واظاقغ خاصه ٍَى ؾىتي متر ولھم غُىن واؾػت واهىف ٍَى

قهاُ واملجمىغت ؾُىقھم واقھغ الانؼام ؾُىف نؿحره خاصه لھا ههل المؼ 

 ؾام :

 :ؾاوؽ هاُماھظه املخلىناث وماطا ًمؿٍىن في ًضھم  ق  - 

ه بل انىي ؾُىف غلى   - اهھم الانؼام خغاؽ الؿابه وؾُىقھم خاصه ونٍى

 وحه  الاعى وھم مً نىػىھا بإهكؿھم 

وبضاء الانؼام في حكٌُل صائغه خُى ؾام واملجمىغه ولم ًغؾب ؾام في 

ًان ًغؾب في الخضًث مػھم  خل ؾلمي بلى  لػلت ًخىنلالاقدباى  مػھم بل 

  هاُ:ق

ىها وػبر في ؾالم بلى  اها ؾام الانكاوي ولم اخًغ  -   ھىا مً احلٌم اجًغ

قىظغ حمُؼ الانؼام لھم وحػالذ الهُداث والھمؿاث قُما بِىھم زم جهضم 

 ناُ له: يبحر  الانؼام هدى ؾام و 
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غي ھىا لٌىىا لً هكھم يُل لبكبلى  ونلذ لىا اهباء اهَ ؾىف جدًغ  -

 قهاُ ؾام :ھىا  بلى  خهحر  مثلَ ًهل

 ويُل ونلذ لٌم الاهباء   - 

ب وعقؼ حائؼه غلى بلى  امللَ هىان ًهُى اهَ ؾىف جدًغ  -  ھىا غما نٍغ

  ناُ:عؤؾَ  قىظغ له ؾام و 

 حائؼهػلى عؤس ي اها .   - 

  ناُ:قطخَ الهؼم و  

ىاث  وػم مً ًإحي له بغؤؽ ؾام الانكاوي ؾىف ًسغج مً اعى اللػ  - 

 :بػض ؤن ازمض ؾُكت  ناُقطخَ ؾام و 

واها ؾىف ازغحٌم حمُػا مً ھىا في خالت واخضه وھي ؤن جهىم اهذ   -

  ناُ:وحمُؼ  الانؼام بمؿاغضحي  قؿًب الهؼم و 

ًاطب لً ٌؿخُُؼ ؤخض ازغاحىا مً ھىا ؾىي امللىى واهذ   - اهذ بكغي 

 مجغص  بكغي ملىر خهحر 

ونكؼ الهؼم نكؼه غالُت قاھغا ؾُكت في وحه ؾام في مداوله ػعع ؾُكت في 

نلب ؾام لًٌ ؾام ازغج صعغه الظي اؾخًم به الهؼم وؾهِ بػُضا غً 

ؾام الظي اقھغ ؾُكت وبضاء في نخاُ غىُل وقغؽ بحن الانؼام ومجمىغت 

ؾام قٍان الهخاُ اغىل ما ًٍىن والانؼام انىي مما جسُل ؾام ختي ههل 
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ؾام لم ًًٌ ًجغح الانؼام ابضا وظل ؾام ًباعػ الانؼام وؾاوؽ اغخلي  ؾُل

 ؤخض الاشجاع الػالُت وظل ًباعػ الػكغاث مً الانؼام وھى ًدىهل مً شجغه

ازغي وجىاقض الػضًض مً الانؼام ختي انبذ غضصھم ًخجاوػ الخمؿحن بلى 

خُُؼ نؼما وجٍازغث الاغضاص غلى ؾام وقىعجُان وؾُال وههل ؾُىقھم لم حؿ

ازترام حلىص الانؼام الؿمٌُه زم نغر ؾام وقخذ يل ًضه وزغج مىھا 

الػكغاث مً الاؾىص الػمالنت املكخػلت هاعا التي اقدبٌذ مؼ الانؼام 

ومؼنخھم وقدخھم حمُػا ونخلذ مىھم الٌثحر وبضاء البانُت في الھغب قكخذ 

مسالب ؾام ًضه وازغج مىھا َُىع حكبه الههىع لٌىھا لھا اعبػت احىدت و 

اَُى مً الانؼام اهكؿھم ولھا عؤؽ مثل عؤؽ الاؾض مكخػله بىاع ػعناء 

وظلذ الههىع جُحر زلل الانؼام وجىهٌ غلُھم مً الاغلى وجمؼنھم 

ًإهھم صًضان الاعى وبػض ؾاغت مً الهغاع ازخكذ حمُؼ املخلىناث التي  و

 زغحذ مً  ؾام بكػل السخغ وجبهي احؿاص الانؼام املمؼنت والاقالء

يمل ؾام الؿحر بػض ؤن اَمإن غلى صخت وؾالمه بانُاملجمىغت واهھم ا

حمُػا بسحر وبػض ههل ؾاغت مً الؿحر غلى الانضام وؾِ الؿابت جهضم 

 ؾاوؽ وهدى ؾام  وظل ٌؿحر بجىاعه للخظاث نبل ؤن ًهُى 
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ؤن الانؼام قهًى الثهى في ًل اهىاع البكغ الان الٌثحر مً السخغه   -

ًان ًجب غلَُ الاقدباى مػھم مً اؾخػبضوھم  وحػلىھ م زضم في مىاػلھم 

  ناُ:البضاًت  قىظغ ؾام له زم 

ًاهذ حُضه وحؿخدو املخاوله   -   مداوله الخضًث مػھم 

 ھىا بلى  مػَ خو غلى الانل غغقىا ؤن هىان ٌػغف بهضومَ  - 

 لٌىه يُل غغف   - 

ُىا وجداُو جىنؼ ؤن بكٍل ما ؤو بإزغ اهَ ؾىف حػغف مٍان حؤهه  اظً  - 

 اههاطھا

ھىا مما ٌكٍل بلى  اطن انبدذ اعى اللػىاث ًلھا حػلم اهني ؾىف اخًغ  -

 زُغ  يبحر غلُىا 

ال اظً ھظا مؼ ؤن الخُغ نائم لًٌ اهذ مً البكغ وؾٍان اعى اللػىاث   -

الاعى واظً اهھم ًخػاملىن مؼ بلى  لم ًخىنػىا نضوم بكغي مً هكؿت

 اؾُىعه ؤهه  املىنل غلى 

 ويُل جىنػذ مثل ھظه الامىع   - 

 الم جغي الضھكه غلى وحىه الانؼام خُىما نلذ اهَ ؾام الانكاوي   - 

 وػم مػَ خو   - 
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ظل ؾام وباقي املجمىغه ٌؿحران غلى انضامھم ختي امس ي اللُل وغم الظالم  

 قهاُ ؾام :الؿابت 

 ؾُال ابني لىا بِذ نؿحر للمبِذ   - 

الػضًض مً الخكب وظاللخكب ًخُاًغ  قخدغيدؿُال وعقػذ ًضھا وحمػذ

 في 

ًان ھىاى ًىر  ترام بجىاع بػًه البػٌ وبػض انل مً صنُهت  الھىاء ٍو

و السخغ    :لھمقهاُ ؾام زكبي  نؿحر جم بىائه بمػغقت ؾُال غً ٍَغ

 اظً ؤن ھظه البهػت مً الاعى امىه للمبِذ الُىم الِـ يظالَ   - 

 :وھى ًجمؼ الػضًض مً الخُب لِكػل هاع امام الٍىر  هاُ قىعجُانق 

اظً طلَ قاملٍان ھىا ھاصء حضا والاشجاع الػمالنت مً خىلىا في ًل مٍان    -

 جدمُىا مً غُىن ؾٍان الظالم 

اقػل قىعجُان الىاع وحلـ الجمُؼ في قبت صائغه خُى الىاع وازغحذ ؾُال 

مُؼ في جىاُو الُػام مً  خهُبت ًضھا بػٌ الُػام والكغاب وبضاء الج

 قهاُ ؾاوؽ:

 هاُ قىعجُان:الجباُ بػض ؾض  قبلى  اظً اهىا ؾىهل  - 

 اطا وانلىا الؿحر بھظا الكٍل صون غهباث ؾىف ههل بػض ؾض    - 

   :قىظغ ؾام هدى ؾُال نائال
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 الم جتزوجي ًاؾُال   -

 نالذ: قخىھضث ؾُال و  

 ًان لي ػوج قُما مط ي ولٌىه عخل غىا    - 

 ؾام :قهاُ 

َ ؟  -   ھل ھجٍغ

ال لم ًھجغوي لٌىه نخل في مػغيه نلب اململٌه بجىعا الانكاوي ولم اجؼوج   -

 مغه  ازغي بػضه 

 :وخؼن خهُهي  ىفي ؤس قهاُ ؾام  

ً مثل  -   ھظا  اها اؾل ًاؾُال لم اعؾب في ؤن جتزيغي ش ئ خٍؼ

 قهالذ ؾُال: 

 وھي جبدؿم ههل ابدؿامه وجًؼ َبو الُػام غلى الاعى امام الىاع  -

 ال  غلَُ ًاؾام قإها لم اوؿاه في خُاحي نِ   -

زم ؾمؼ الجمُؼ نىث نغار نىي مثل الغغض ًهاخبت ھؼه اعيُت غىُكت 

جدُم غلى ازغھا الٍىر الخكبي قھب الجمُؼ غلى نضمُه واقھغ الجمُؼ 

ه اهُكإث غلى ؾُىقھم غضا ؾاوؽ الظي نترب مً  الىاع وهكش هكسه نٍى

ازغھا هاع املخُم وبػض لخظه اھتزث الؿابت ًلھا بؼلؼاُ غىُل ونمؼ نىث 

نىث الكُُان طاجه قتراحؼ الجمُؼ وازخبئ ؾام ؤهه  نغار نىي ًىحي
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واملجمىغت زلل ؤخض الاشجاع وبػض لخظه ظھغ ؤخض الػمالهت قٍان ٌكبه 

ضخمه انلؼ الغؤؽ وله غُىن واؾػت البرج املٍىن مً اعبػىن َابو له عؤؽ 

وقم يبحر مليئ باالؾىان الخاصه مثل اؾىان ؾمَ الهغف املخضازلت وحؿضه 

 ًملئت الكػغ وظھغ زلل الػمالم زمؿت غماالنت  ازغي 

جهضمذ الػمالهت هدى املىخهل وحلـ الجمُؼ غلى الاعى زم ظھغ مً بحن 

ل في ًضه نكو الاشجاع  غمالم ازغ لٌىه انؿغ حجما مً البهُت ًدم

غمالم به  الػضًض مً الانؼام وويػه بغقو غلى الاعى  قھمـ ؾام في اطن 

ب مىه نائال  قىعجُان الهٍغ

ه ال وحىص لھا   -   يىذ اظً ؤن الػماالنت مسلىناث اؾُىٍع

اهھا انىي مسلىناث في الؿابت ًجب ؤن هخجىب الاقدباى مػھم قال َانت   - 

مً زلل الصجغه قىحض اخضھم ٌكػل  لىا بھم قىظغ ؾام هدى الػماالنت

هاعا والازغ ًًؼ مجمىغت مً الانؼام صازل ؾُش غمالم مً الخضًض زم 

اججه هدى الىاع وويؼ الهؼام غلُھا وظل ًهلب الؿُش غلى الىاع وبػض ؤن 

اهدكغث عائده الكىاء اهكضقؼ ؤخض الػمالهت وازظ الؿُش ونبل ؤن ًلخھمه 

ه غلى عؤؾت مً ؤخض  اقغاص مجمىغهالػماالنت حػلذ الؿُش جلهي يغبه نٍى

ٌؿهِ غلى الاعى واقخٌمؼ الازغ في غغاى  يبحر جدُم غلى ازغه الػضًض 

  :في ھمـ ناُمً الاشجاع قخىھض ؾام و 
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 وما الػمل الان ؟  - 

ؿاعا قىحض شجغه غمالنت بھا قو َىلي في ؤخض  قىظغ ؾاوؽ ًمُىا َو

  هاُ:حؼوغھا  ق

ھظا الكو بلى  ئغ قُما بِىھم ووهخهلؾىف هيخھؼ قغنت الهغاع الضا  -

 املىحىص  في الصجغه ووههغف غىض الهباح 

 هاُ قىعجُان:ق

 يال ًجب غلىا ؤن هخسكي وهسغج مً ھظا املٍان وؾام ًجُض الخسكي    - 

 قهالذ ؾُال:

الا حػلم ؤن الػماالنه ٌكمىن عائده البكغ والجان والانؼام ومً املايض   -

ػثرون غلُىا    ؾىف  ٌكمىن عائدخىا َو

 :وھى ًيخهل هدى حؼع الصجغه قهاُ ؾام 

 ھُا بىا الان   - 

وجدغى الاعبػت هدى حؼع الصجغه وصزل ؾام وزلكت باقي املجمىغت قٍان 

دؿؼ  للجمُؼ وحلـ الاعبػت صازل حؼع الكو املىحىص في الصجغه يبحر ٍو

ًاهذ ھظه ھي املغه الاولي التي ٌكػغ  الصجغه والخىف والغغب ًخملَ ؾام و

بھا بالخىف مً بػض ؤن ايدكل نىاه الخاعنت قٍان عغب خهُهي لم ٌكػغ 

ازغ زاعج حؼع الصجغه بلى  به ابضا في خُاجه زم ظل ًُل بغؤؾت مً خحن
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ضاء نىجھم قىحضھم ًجلؿىن غلى لحري ماطا ًكػل الػماالنت بػض ؤن ھ

ھت لم ٌؿخُؼ ؾام  هضع غىھم عائدت يٍغ ه ٍو الاعى ًإًلىن الانؼام املكٍى

 ؤن ًخدملھا لٌىه في الىھاًه ؾلبت  الىػاؽ 
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 ..انرحهة  ..انفصم انؼاشر  
 

 

اؾدُهظ ؾام في نباح الُىم الخالي واًهظ باقي املجمىغت وزغج الجمُؼ مً 

بحن حؼع الصجغه لُجضو الػماالنت في خالت هىم غمُو قخدغى ؾام 

واملجمىغت غلى اَغاف انابؼ انضامھم ختي ال ٌؿدُهظ الػماالنت وظل 

 ٌؿحر ؾام مً بِىھم بسكت  وعقانت 

ُھا الػماالنت صون ؤن ٌؿدُهظ غبر ؾام واملجمىغت املؿاخت التي ًجلـ ق

 :وھى ًدىكـ الهػضاء قهاُ ؾام مىھم  ؤخض 

 غبرها صون ؤن ٌكػغ بىا ؤخض   هللاالخمض   - 

 وھى ًىظغ زلكت هدى الػماالنت  قهاُ ؾاوؽ

 ًھيئ لي ؤن اخضھم ؾاصع بايغا   - 

 :ؾام  ناُقخىنل الجمُؼ وهظغو زلكھم هدى الػمالهت و  

ػا   -   ال اظً ھظا وغلى ًل خاُ ھُا بىا مً ھىا ؾَغ

ٌمل ؾحره قػغ بھظه اعيُه قػغف ؤن ؤخض  ونبل ؤن ًلخكذ ؾام ٍو

الػماالنت ًخدغى وونؼ بهغه غلى نضم غمالنت جهل امامه قغقؼ بهغه هدى 

الاغلى لُجض ؤخض الػمالنت ًهل امامه ونغر بهىه حػل باقي الػمالهت 

ٌؿدُهظىن ونبٌ غلى ؾام بُضه الػمالنت وعقؼ ؾام هدى قمه ختي ًلخھمه 
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عجُان ؾُكت وػعع ؾُكت في نضم الػمالم قهغر الػمالم غلى ازغ قإقھغ قى 

ًاص ؤن ًضھـ قىعجُان لًٌ الازحر جضخغج غلى  الًغبه الهؿحره وعقؼ نضمه و

الاعى ھاعبا مً نضم الػمالم وظل ؾاوؽ وؾُال وقىعجُان ًُػىىن 

الػماالنت في انضامھم بالؿُىف صون حضوي وفي لخظه حائذ قٌغه في ػھً 

خذ يل ًضه وازغج مىه الػضًض مً الكغاقاث الؼعناء التي حكؼ قىعجُان قك

ياء اػعم قؿكىعي وظلذ الكغاقاث جُحر قىم عؤؽ الػماالنه غلى امل 

ىن ؾام لًٌ الػمالم الهابٌ غلى  تًر ؤن ًيكؿل الػماالنت بالكغقاث ٍو

ًان ًبػض الكغاقاث غىه بُضه الُمُني وفي ًضه الِؿغا ظل نابٌ غلى  ؾام 

لِؿحري وانترب باقي الػماالنت وظل ًخهاعغىن قُما بِىھم غلى ؾام بُضه ا

 ؾام ختي ناح اخضھم نائال   

قھي ولً ؤهه  بكغي واها لم اجظوم لخم البكغ مىظ غهض مً الؼمًؤهه   -

 جدهل غلُت وخضى   

ه مً ؤخض الػمالهت اَاخذ به بػُضا وجهاعع  له نٍى قخلهي الػمالم ًع

الػمالم الهابٌ غلى ؾام هدى الؿُش الػماالنت قُما بِىھم واججه 

ًان ؾام اقخػل ؾًبا وبضاء  الخضًضي ونبل ؤن ًؼعع الؿُش في عؤؽ ؾام 

ًخسُل هكؿت في حجم ھظ الػمالم وبػض انل مً زاهُت واخضه جطخم ؾام 

وانبذ مثل البرج املٍىن مً اعبػىن َابو واقدبَ مؼ الػمالم في نغاع 
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غيالث مً ؾام قھجم الػمالم غلى يبحر وظل الػمالم ًخلهي اللٌماث وال

ؾام ونبٌ غلى ًضه واؾهُه اعيا واججه هدى ؤخض الدجاعة الػمالنت 

 ُ ًاص ؤن ًدُم عؤؽ ؾام بھا لًٌ قىعجُان ھى الازغ جدى غمالم بلى  وعقػھا و

مثل ؾام وازظ مً الػمالم الدجغ قاؾخؿل ؾام الكغنت وازغج ؾُكت 

غلى الاعى وھجم بهُت  الاػعم واَاح بغؤؽ الػمالم قخضخغحذ الغؤؽ

ل واللٌماث وظل ؾام  الػماالنت هدى ؾام وقىعجُان واقدبٍا مػھم بًغ

ًاهذ الػمالهت جسلؼ الاشجاع مً  وقىعجُان ًباعػان الػماالنت بؿُىقھم و

الاعى وجضاقؼ بھا غً اهكؿھم وحغح ؾام الػضًض مً الػمالهت صون ؤن 

غ ؾام هدى قىعجُان ٌؿهِ مً بِىھم ؤخض وجٍازغث الػماالنت غلُھم وهظ

غه مً مػهمت هدُجه غًت مً ؤخض الػمالهت له  قىحضه ًجزف صماء ؾٍؼ

ًاهذ مىحه ناجلت مً صعغت التي  قإزغج ؾام مً حؿضه مىحه ػعناء يبحره 

جضعب غلُھا حػلذ الاغماالنت جخمؼم اونالھا وجىازغ اقالء الػماالنت في 

حجمه الُبُعي مغه بلى  اعحاء الؿابت ًلھا وبػض لخظاث ھضاء ؾام وغاص

ازغي وغاص قىعجُان ھىه الازغ وحلـ الازحر مؿدىض بظھغ غلى ؤخض حؼوع 

الصجغه ممؿٍا بمػهمه الظي ًجزف قإنترب مىه ؾاوؽ ويؼ ًضه غلى 

مػهم قىعجُان وزغج مىھا لىن ازًغ قؿكىعي وبػض لخظاث جم قكاء 

   قهاُ ؾام :قىعجُان جماما وغاص مػهمه اقًل مما ؾبو 
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 قػلذ    ماطا   -

   ناُ:قىظغله ؾاوؽ وابدؿم و 

ظه الككاء     - ظه زانت بالجان حػٍى  اهھا حػٍى

قىظغ ؾام هدى ؾاوؽ وؾُال والخظ قىعجُان غالمه الاؾخكھام غلى وحه 

   هاُ:ؾام ق

-   ُ خطخم بلى  ؤن املاعص مً الجً قهِ ھى مً ٌؿخُُؼ ؤن ًخدى غمالم ٍو

 لًٌ ؾاوؽ وؾُال لِـ مً املاعصه  

    ناُ:م ؾام و قإبدؿ 

 اطا ھُا بىا لِـ امامىا مدؿؼ مً الىنذ     -

 بلى  اؾخٌمل ؾام وباقي املجمىغت الؿحر غلى الانضام ختي زغحى مً الؿابت

ً بخمازُل مً الدجاعه للجً والغى  و َُو مخػغج بحن الجباُ مٍؼ ٍَغ

نلبت عماصًت اللىن وھُاًل غظمُه مخىازغه في ًل مٍان وبػٌ الُُىع 

و قىظغ ؾام خىله ًخإمل املٍان قاملخذجغ  هاُ ه الػمالنت غلى حاهب الٍُغ

    :ؾاوؽله 

 هدً في واصي السخغه املىكحن في اعى اللػىاث     -

   :ؾُال وھي جغحػل عغبا  هاُق
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اقغؽ وازُغ اهىاع السخغه ھىا ومً الجائؼ ؤن ٌسخغها اخضھم في  -

 زضمخه اطا قػغ بىا   

    :وھى ًىظغ خىله هاُ قىعجُانق

ًل ھظه الخمازُل مً الجان الظًً غهى اوامغ السخغه   قهغر قُھم   -

 ؾاوؽ نائال   

    ناُ:قُهمذ الجمُؼ   قىظغ لھم ؾام و   -

 ماصمذ اها مػٌم ال جسكى ش ئ غلى ھظه الاعى     -

طهُھا عيػلى عيبدُھا وويػذ ًضھا غلى اقهغزذ ؾُال بهىه وؾهُخػلى الا 

    ناُ:لىن الاخمغ قانترب مىھا ؾام و وھي جهغر وحؿضھا ٌكخػل بال

 ماطا ًدضر ًاؾُال    -

  قهاُ ؾاوؽ: 

قهاُ ؤن ؤخض السخغ في حلؿت جدًحر الان لدسخحر ؾُال في زضمخه     -

    :وھى في قضه الؿًبؾام 

 يُل ٌػهل ھظا واها امللَ يُل ًجغاء ھظا الؿاخغ     -

هكغ مً ؤي  ٌؿخُُؼ حسخحراهذ لم جىهب بػض والسخغه ھىا في مىكي ال   -

ؤي  ھىا لًٌ مً الجائؼ حسخحر ؾُال ؤوبلى  الجً وال ٌؿخُُؼ الجً الخًىع 

 ؤخض مىا الهىا ھىا في اعى اللػىاث   
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قىظغ ؾام هدى ؾُال قىحضھا جخالف امام غُىه زم ازخكذ قىنل ؾام 

    :له قهاُ ؾاوؽوؾِ املمغ   ًهُذ بإغلى نىجه مىاصًا غلُھا صون حضوي   

 ال حضوي مما جكػل اهھا الان بحن ًضي الؿاخغ     -

قسغج مً حؿض ؾام ايثر مً الل قبُت له وظل اقباه ؾام ًبدثىن في ًل 

قبر في املمغ وبحن الجباُ صون حضوي زم احخمػذ اقباه ؾام امامه قغقؼ 

الؿماء واقخػلذ بالىن الاخمغ الهاوي  وظل ًغصص َلؿم ما بلى  ؾام ًضه

 ُ َائغ عر غمالم وظل ًُحر وؾِ الجباُ والؿھُى بلى  وبػض لخظه جدى

اطهه نىث بلى  والىصًان واملمغاث الجبالُت وھى ٌؿترم الؿمؼ ختي ونل

ؾُال جهغر مً قضه الالم ًإحي مً ؤخض الٌھىف قإنترب مً الٌھل وصزله 

وھى غلى ھُئت الُُحر قىحض ؾُال جهل وؾِ صائغه مً الىاع وخىلھا 

غوف الالجُيُه وامامھا ؾُضهعجىػ قمُاء مجمىغت مً الغمىػ والخ

ه وونل بلى  جغجضًالؿىاص وجطخَ بكٍل حىىوي قخدُى ؾام ھُئخه البكٍغ

   :لھا  ناُامام الؿاخغه العجىػ و 

ٌُھا   - اها ؾام الانكاوي ولي غھض مملٌه الانكاوي وھظه مً اجباعي اجٍغ

 جغخل ختي اغكى غىَ   

دكمم حؿضه وھي جهضع قدُذ قخدغيذ الؿاخغه وانتربذ مً ؾام وظلذ ج

   نالذ: مثل قدُذ الاقاعي و 
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ه الانكاوي ، ههل   - وػم اهذ ولي الػھض اُو مً ؾُدٌم اململٌه مً ػٍع

حني وههل بكغي اها اغترف لَ اهَ جملَ نضعاث زاعنت ولٌىَ ماػلذ 

نؿحر غلى مىاحھتي ؤو مىاحھت هىان املػظم ؾىف جبدغ في بدغ مً الضماء 

 ػغف   ختي جدهل غلى ال

ًي ؾُال الان     -  ال قإن لٍي بما ؾىف ازىى اجغ

ؤن ؾُال سجُىه غىضي وال حؿخُُؼ الخغوج مً ھظه الضائغه والٌؿخُُؼ   -

اغظم ؾاخغ غلى الاعى ؤن ًدغعھا مً ًضي ختي غبض الجباع ابى ػع هكؿت 

 لً ٌؿخُُؼ   

  نالذ: مً ھى غبض الجباع ابى ػع   ضخٌذ ضخٌت قُُاهُه و   -

اغظم ؾاخغ غلى ؤهه  الا حػغف غبض الجباع ابى ػع ًالَ مً قاب بإؽ  -

وحه الاعى ماث مىظ ايثر مً مئاحي غام وھى اُو مً اجهً السخغ الاؾىص 

 وناوؼ الخاجم الاؾىص يُل ال حػغقت   

ًي ؾُال والا   - ال اعؾب في مػغقخه ؤو ؾماع نههَُ السخُكت ھظه اجغ

   نالذ: نخلخَ   قطخٌذ العجىػ و 

اطن انخلني ؤن اؾخُػذ وضخٌذ ضخٌه قُُاهُه زبِثت وازخكذ وظل 

 نىجھا ًترصص في اعحاء الٌھل املظلم وھي جهُى   

 ابدثػني ًا ؾام ابدث حُضاختي جهخلني  
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ًان قىحض  وظل ؾام ًىظغ خىله حُضا وال ًجض ؤخض زم هظغ هدى ؤخض الاع

بػت قسغج غُىن خمغاء مثل الضماء قغقؼ يل ًضه هدى الغيً واقاع بإن

مىه يىء ازًغ جكخذ له حضعان الٌھل وؾهُذ العجىػ غلى الاعى 

   نالذ: وهظغث له بؿًب و 

 الُىم ًىم ھاليَ ًاؾام     -

اقعي غمالنت لھا اهُاب مً الىاع ولؿان مً الىاع وغُىن خمغاء بلى  قخدىلذ

هضع مىھا قدُذ نىي قىظغ لھا ؾام ومسر بُضه غلى حؿضه  مثل الضماء ٍو

ُ وھى ًخم َائغ غمالم وظل ًُحر وؾِ الٌھل بلى  خم ببػٌ الٍلماث قخدى

ًيكب مسالبت في حؿض الاقعي الاغمالنت ختي جمًٌ مىھا وحػلهذ الاقعي في 

اع بھا الخاعج وؤلهاھا غلى الاعى وؾِ املمغ الًُو زم بلى  نضم الُائغ َو

 ُ ه بػض ؤن جدىلذ الاقعيبلى  ھبِ ؾام وجدى  نىعه حُىابلى  نىعجه البكٍغ

قٍل بلى  الؿُضه العجىػ املخدىلهنالذ قإههبٌ نلب ؾام وانترب مىھا و 

   :حُىا 

 اههظوي ًا بني اوي اخخًغ     -

انترب مىھا ؾام وغُىه مؿغؾغه بالضمىع وحلـ غلى عيبدُت امامھا قإقاعث 

ًاص ؤن ًهضم ؾام لٌىه جكاصا  بُضھا هدى ؾام وزغج مً ًضھا قػاع اػعم 

ظه لٌىھا لم الكػاع بملي متراث ومغ  بجىاع اطهه قإبخػض غىھا ويغبھا بخػٍى
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جهِبھا وجدخُمذ الاعى مً اؾكلھا وازخبإث زلل ؤخض الخمازُل وظلذ 

ه بكػاع ازًغ اللىن واػعم اللىن ججاه ؾام ًخكخذ له  جىحه يغباث نٍى

ظ بٍل ؾالؾت وازخبئ زلل ؤخض  الدجغ ًلما انابه وؾام ًخكاصي الخػاٍو

ها زم زغج مً زلل الخمثاُ وھى ًًغب الؿاخغه الخمازُل وازظ هكؿا غمُ

ظ التي جسغج مً ًض الؿاخغه  ظ لم جهِبھا زم جلهي ؾام ؤخض الخػاٍو بخػاٍو

جمثاُ مً الدجغ قھضائذ الؿاخغه وضخٌذ ضخٌه  بلى  جدُى غلى ازغھا

قُُاهُه وانتربذ مً جمثاُ ؾام الدجغي وظلذ جدكممه وھي جطخَ 

 وجهُى   

ُ ھاھى ولي الػھض ًخ  -  اخضي نُعي الكىُؼ الجمُله   بلى  دى

وظھغ غلى وحھه ؾاوؽ وقىعجُان الضھكت واصمؼ قىعجُان وؾهِ ؾاوؽ 

غلى عيبدُت وويؼ يل ًضه غلى وحھه زم ضخَ ؾام ضخٌه غالُت وزغج 

ظه  مً زلل الخمثاُ الدجغي املخخبئ زلكه والهي غلى الؿاخغه حػٍى

    ناُ:ُُؼ الخغيه و الخجمض التي ججػلھا جخجمض في مٍاهھا وال حؿخ

ولي الػھض لم ًمذ بھظه البؿاَه اًھا العجىػ الكمُاء وھظا الخمثاُ   -

 الدجغي ما ھى الا نىعه مني   

 ُ عماص واقاع بإنبػت هدى العجىػ وزغج بلى  زم هكش ؾام في الخمثاُ قخدى

ُ هالمىه قػاع بغج  عماص اؾىص اللىن ًخُاًغ في الھىاء   بلى  ي اللىن حػلھا جخدى
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زم هظغ ؾام هدى ؾاوؽ وقىعجُان بػض ؤن انبل ًل مىھم هدى ؾام 

    :ؾاوؽ ناُواخخًىىه بهىه و 

 ًالھا مً زضغت اها غً هكس ي نضنذ     -

 واها اًًا     -

له نالذ ابدؿم ؾام لھم زم ظھغث ؾُال امامھم قإعجمذ في اخًان ؾام و 

    :بػض غىام خاع

   :لھا  ناُقإبدؿم ؾام و قٌغا لَ ًاؾام لهض اههظث خُاحي     -

واهتي خاقظتي غلى خُاحي غلى مضاع حؿػت غكغ غاما والان ًجب غلُىا ؤن   -

 هسغج مً ھىا وبؿغغت   

جدغى ؾام وباقي املجمىغت مً املمغ الًُو وظل نغابت الؿاغت ٌؿحرون في 

ت مً الجىاهب     قهاُ ؾاوؽ:َغم مخػغحه يُهت ًدُُھا الخمازُل الدجٍغ

حمُؼ السخغه في بلى  مً املايض ؤن ماخضر مؼ  ھظه الؿاخغهىنل نضاه 

   هاُ قىعجُان:ھظاالىاصي   ق

لً ًھاحمىا ؤخض مً السخغه بػض نخل العجىػ الكمُاء   قطخٌذ ؾُال   -

   نالذ: و 
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 اها في ؾاًت الؿػاصه قؿام ًل ًىم ًٌدؿب مھاعاث ونىه حضًضه لم اجسُل  -

ب ؾىف ًبھغها بهضعاث اغظم وانىي مً ؤهه  ًمخلٌھا ومً املايضؤهه  غما نٍغ

    ناُ:ھظه  قطخَ ؾام و 

 اوي احُض سخغ البكغ ونضعاث الجان وسخغ الجان ھظا ما في الامغ     -

ض مً هىغَ     -  لًٌ ھظا ٌػني اهَ قٍغ

 ناُالامام قىحض ؾلؿله مً الجباُ و بلى  زم جىنل ؾام في هھاًت املمغ وهظغ

   :لجباُ لھم وھى ٌكحر هدى ا

 ھاھى سجً اعى اللػىاث بحن الجباُ ھل جغوهه    -

   ناُ قىعجُان:قىظغ الجمُؼ هدى الجباُ و  

مً املخخمل ؤن ههل له ؾضا نباخا اطا وانلىا الؿحر َىاُ اللُل   قىظغ   -

    :وھى ًدىھض ناُلھم ؾام و 

ت امي لًٌ الخغم ش ئ ھام حضا ولظلَ ؾىف وػؿٌغ بلى  يم اقخهذ  - عٍئ

السجً غىض خلُى بلى  ھىا اللُلت وؾىف هخدغى ؾضا نباخا ختي ههل

 الظالم قكي الظالم جٌثر الخُل   

قىاقو الجمُؼ غلى انتراح ؾام وبضاء ؾاوؽ وقىعجُان غلى بىاء ًىر 

للمبُدبِىما ؾُال ظلذ حالؿت حػاوي مً ازغ حلؿت الخدًحر وبػٌ 

 الًػل الػام الظي انابھا   
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مً بىاء الٍىر الخكبي وصزل ؾام الٍىر وزلؼ  اهخھي ؾاوؽ وقىعجُان

خظائت وحلـ غلى َغف الكغاف ًىظغ خىله قٍان ًىر بؿُِ ونؿحر 

بػٌ الص ئ قٍان ھىاى اعبػت مساصع للىىم ومىًضه نؿحرة مؿخضًغه 

خىلھا اعبػت يغاس ي زكبُت وبػض ؤن اؾخلهي ًل مىھم غلى ؤخض املخاصع 

ؼ خُى املائضه قىظغ لھم ؾام بضائذ ؾُال في ججھحز الػكاء وحلـ الجمُ

    ناُ:و 

ًجب ؤن هجض زُت ختي هسترم السجً صون الاقدباى مؼ الخغاؽ والخغوج 

 بجُىا في ؾالم   

   قهاُ ؾام :قىظغ له ؾاوؽ ولم ًجض ش ئ ًهىله زم جباصُ الىظغ مؼ قىعجُان 

 ماطا ھىاى ؟    -

   هاُ قىعجُان:ق

 هدً هسص ي ش ئ ما ؟    -

    ناُ:ػام غىه وهظغ لھم زم قإبػض ؾام َبو الُ

 ماطا جسص ي ؟    -

    :بػض ؤن جباصلذ الىظغ مؼ الجمُؼ قهالذ ؾُال
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ؤن سجً اعى اللػىاث مً ًضزله ًكهٌ نضعاجه ًلھا ختي الجان الظي   -

ٌسجً ھىاى ًكهض نضعاجه وجهبذ نضعاجه مثل نضعاث البكغ الػاصًت واطا 

 صزلىا مػَ ؾىف هٍىن في ايػل خاالجىا   

ه قإها امخلَ سخغ البكغ وسخغ الجان     - لٌني ملً اقهض نضعاحي السخٍغ

    :ؾاوؽ ناُبػًھم البػٌ و بلى  قىظغ الجمُؼ

ت الخانت بالجان اما سخغ البكغ قؿىف   - ؾىف جكهض نضعاث السخٍغ

قهاُ ًٍىهًػُل وؾحر مازغ ولً حؿخُُؼ مىاحه الخغاؽ بھظا السخغ   

    :وحھهبػض ؤن اعحؿمذ الخحره غلى ؾام 

 وملاطا ال ًكهض الخغاؽ نىاھم ؟    -

   :لؿام وھى ًبخػض غً املىًضه  هاُ قىعجُانق

 ؤن الخغاؽ مً الػمالهت     -

قبھذ وحه ؾام واههغف غىھم واؾخلهي غلى الكغاف وظل ًخإمل ؾهل 

سغج مً السجً  الٍىر الخكبي وھى ًكٌغ في ش ئ ما ًكػله ًجػله ًضزل ٍو

خجىب مػغيه مؼ الػمالهت ختي ؾلبت الىػاؽ  صون ؤن ٌكػغ به ؤخض ٍو

 واؾمٌ غُيُت   

   

   



 
 

~ 031  ~  
 

 .. ضجٍ ارض انهؼُات ..  صم احلادي ػشرانف  
 

 

اؾدُهظ قىعجُان مً الىىم لُجض الٍىر زالُا جماما مً الجمُؼ قسغج مىه 

ض ًل مىھم قىم  بدثا غىھم قىحض ؾاوؽ وؾُال ًجلؿان غلى عيبدُھما ٍو

هل امامھم امللَ هىان املػظم قهاح هىان     عؤؾه ٍو

    :ھمؿا ناُاحلـ غلى عيبدَُ ًا قىعجُان   حلـ قىعجُان غلى عيبدُت زم   -

    ؟ماًً ؾا  -

  قهاُ ؾاوؽ:

ال اصعي اؾدُهظذ ووحذ هىان قىم عؤس ي   قهاح قىعجُان في وحھه هىان   -

 نائال   

    ناُ:اًً ؾام ؟ ماطا قػلذ به   قطخَ هىان ضخٌه قُُاهه و   -

 لهض اًلخت     -

بػًھم البػٌ وهظغث ؾُال هدىھم وھم ال بلى  قىظغ ؾاوؽ وقىعجُان

 ًكھمىن ش ئ 

   :لىىان  قهالذ ؾُال

 ؟  م اؾمؼ ًىما ؤن الجان ًإًل البكغل  -

    :هىان وھى ًطخَ بكٍل ھؿخحري  هاُق
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ًان َبو   - ؼحي ؾُال ؾام لم ًًٌ الُبو الغئِس ي في وحبه اقُاعي بل  ًاغٍؼ

 حاهبي غلى الاقُاع   

 ُ ؾام قىظغ الجمُؼ الُبػًھم بلى  قصخَ هىان بكٍل ھؿِخحري زم جدى

    ناُ:مىھم ؾام و البػٌ وھم ال ًكھمىن ش ئ قإنترب 

اها ؾام لهض نضنخم زضغتي اهھا هجخذ مػٌم وؾىف جىجر مؼ   -

   :ؾاوؽ  ناُالػماالنت   قىھٌ الجمُؼ مً غلى الاعى وهظغو هدى ؾام و 

 لًٌ يُل اجسظث قٍل هىان ويُل غغقذ قٍله     -

   قهاُ ؾام :

 ُ قٍله امغ بلى  ال جيس ي اهني عؤًخت ًىم ؤن ھاحمىا وهدً في الؿُاعه زم الخدى

ظه الخدُى   قطخَ الجمُؼ  ؾھل قػىض الكجغ اؾدُهظذ ونىػذ حػٍى

   :ؾُال نالذ و 

 ًالھا مً قٌغه قُُاهُت لًٌ مً املايض ؾىف جىجر     -

   هاُ قىعجُان:ق

قهاُ وػم ؾىف جىجر الهىا اهسضغىا ومً املايض ؾىف ًىسضع الػماالنت     -

    :لھمؾام 

ؾىف جيخظغووي اهخم زاعج الاؾىاع وؾىف  السجًبلى  وغىضما ههل  -

 الخهً   بلى  وي وؾىف وؿاصع السجًاهخهاالاهخهل مؼ امي 
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   قهاُ ؾاوؽ:

   ناُ:نهغ الًُاقت في اعى الجان   قخعجب ؾام و بلى  ال ؾىف وؿاصع  -

 نهغ ماطا؟    - 

  قهاُ ؾاوؽ:

نهغ الًُاقت في اململٌت الكغنُت ؤن مملٌه الانكاوي زالر مىاَو  -

اململٌه الىؾُي واململٌه الؿغبُت واململٌه الكغنُه وامللَ هىان ٌؿُُغ غلى 

اململٌه الىؾُي والؿغبُت ولم ًكغى ؾلُاهه غلى اململٌه الكغنُت ختي 

 الان   

 وملاطا ٌعجؼ هىان غً الؿُُغه غلُھا ؟    -

  قهاُ ؾاوؽ:

بكًل املهاومه بهُاصه الخلُكت زىعبُان قھى غلى اجهاُ صائما بجؿىؾىا   -

مضه بٍل الخُِ والازباع     في نىاث هىان ٍو

 بؿضاصي الِـ يظالَ    ...اه  -

   قهاُ ؾاوؽ:

ال بؿضاصي ًمض حماغت اههاع امللَ قهِ اما الجؿىؽ الثاوي قھى عومان   -

  ومً اجباع امللَ هىان ومً املهغبحن له 

    ناُ:قطخَ ؾام و  
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 اقػغ ؤن هھاًت هىان اوقٌذ اهَ صاھُت ًا ؾاوؽ جمخلَ غهل حباع     -

    ناُ:قطخَ ؾاوؽ و 

ھظا مضح حمُل مىَ لًٌ ھاالء الجىاؾِـ ًضًىىن بالىالء لىالضى   -

 الانكاوي ولَ مً بػضه وھم قػلى ھظا جُىع مىھم لِـ ايثر   

   قهاُ ؾام :

ًاقئھم مٍاقئت يبحره والان بػض اهخھاء ًل ش ئ   - واؾترص اململٌه ًجب ؤن ا

ًجب ؤن وؿخٌمل الؿحر قإممىا حبل قاھو الاعجكاع ؾىف هدؿلهت 

 السجً مؼ خلُى الظالم   بلى  وؾىهل

ايمل ؾام وباقي املجمىغت الؿحر غلُاالنضام ختي ونل الجمُػالي خاقت 

ملهاخبت له في الجبل وبضاء ؾام الدؿلو غلى الجبل وزلكت باقي مجمىغخت ا

ؾكذ الجبل وجىنل بلى  الغخله وبػض ؤن اههٌ الىھاع بإيمله ونل ؾام

غىض البىابه الؿغبُه للسجً وازخكي ھى واملجمىغت بجىاع الهىع زم ازغج 

كت في الضواًت  كت خمغاء للىن وصواًت خبر اخمغ وؾمـ الَغ مً حُبت َع

بت وبضاء في عؾم الُلؿم غلى الاعى وبػٌ الاعنام اللالجُي ُت والغمىػ الؿٍغ

   :ؾاوؽ هاُ لهالتي ًجھلھا اجباغت اهكؿھم ق

 ماطا جكػل ؟    - 

    :وھى مىھمَ في الغؾمقهاُ ؾام 
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اعؾم َلؿم الخغوج مً اعى اللػىاث ختي هٍىن غلى اھبت الاؾخػضاص   -

 غىضما ازغج ومعي امي  

   قهاُ ؾاوؽ: 

    :لھم ناُاطن ؾىف هيخظغى ھىا   اهخھي ؾام مً الغؾم و   -

ظه في   - الغؾم انبذ حاھؼ وغىض غىصحي ؾاملا مؼ امي ؾىف انغاء الخػٍى

انل مً صنُهت وؾىف جىكخذ البىابت لًٌ جظيغو حمُػا ًجب ؤن ههُى 

 وحھخىا نبل ؤن وػبر البىابت ختي ال جًُؼ في اعى اللػىاث 

   هاُ قىعجُان:ق 

 مملٌه الانكاوي الكغنُت    -

   ناُ:قىظغ له ؾام و 

 وػم اهھا اململٌه الكغنُت ازغ مػهل لىا    -

    ناُ:قىظغ له الجمُؼ زم انترب مىه ؾاوؽ وويؼ ًضه غلى يخل ؾام و 

بَ ختي حػىص اجمني -  لىا ؾاملا    ان اًىن اخؿيذ جضٍع

    :وھى ًدخًً ؾاوؽقهاُ ؾام 

 ال جهلو قإها ابً الانكاوي الٌبحر     -

    :الازحر ناُزم انترب مىه ؾُال وقىعجُان و 
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ؼ اجمني ؤن   - لم ايً قسىعا ًىما مثلما اها قسىع بَ الُىم ًا ابً اخي الػٍؼ

ب     حػىص غما نٍغ

    :له ؾُال نالذقإبدؿم له ؾام و 

 ؾىف هيخظغى ھىا ال صاعي للخإزحر     -

 ُ قبُت امللَ هىان وفي بلى  قىظغ لھم ؾام زم مسر غلى حؿضه بُضه وجدى

الباب قٍان باب السجً قضًض الطخامه زُىاث عقُهت انترب مً 

ًان ًهل  مهىىع مً الكىالط واؾىاع السجً مً الدجاعة وزلل الابىاب 

ازىان مً الػماالنت نامىا بكخذ الابىاب بمجغص  قاھضو ؾام املخدُى في 

الضازل وقػغ بإن نىاه جيسخب بلى  قٍل هىان وغبر ؾام البىابه الكىالطًت

ت مغه ازغي وقػغ بضواع وزىف قضًض ًخملٌه  مىه واهه غاص  بهىجه البكٍغ

لٌىه ناوم ھظا الكػىع وظل ٌؿحر وؾِ املمغ الًُو الغزكبيي وغلى 

ت ضخمه ختي ونل و حضعان حجٍغ ازغ املمغ ووحض بىابت بلى  حاهبي الٍُغ

مً الخضًض قىنل امامھا وبػض لخظاث اهكخدذ البىابت وغبر ؾام ومغ 

م وحض هكؿت في بھى يبحر وفي الىؾِ بجىاع الػمالم الخاعؽ غلى البىابه ز

جمثاُ  مً الغزام الاؾىص غلى قٍل امللَ هىان وؾهل البھى مغجكؼ بكضه 

والجضعان مً الدجاعه باللىن الاؾىص نبل ؤن ًخهضم وحض زالر عحاُ 

    :اوؾُھم ناًُخهضمىن هدىه وعيؼ الثالزت امام امللَ  هىان و 
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ؿػضوي  حك  - كَ   اها مضًغ السجً ًا مىالي َو  ٍغ

    :وھى ًبدؿمقهاُ ؾام 

 ازغي   ه  جغيؼ امامي مغ ال غلَُ  ًامضًغ السجً ال  -

ًان عنُو ولُُكمؼ مضًغ ؤهه  قىظغ لهمضًغالسجً في حعجب قالخظؿام

السجً قداُو جصخُذ الخُاء الن هىان لً ٌػامل اجباغت بھظا اللُل 

   :في خضه ونغامه هاُق

 ى ھىاى ختي جإحي لي بالسجُىه حُىا   ؾغقخَ وؾىف اهخظغ بلى  ھُا بىا  -

    :في حعجب ناُقغقؼ مضًغ السجً عؤؾه و 

لب السجُىه حُىا بلى  لًٌ الامحر بؿضاصي خًغ  - ھىا مىظ لخظاث َو

هت الان الخًاعھا     والخغؽ في ٍَغ

قىظغ له ؾام زم جهضم غضه زُىاث ونلبت ًسهل بكضه قھى بػض لخظاث 

مضًغ السجً امام امللَ هىان وناصه غبر ؾىف ًغي امه مغه ازغي قخهضم 

هػض الٌثحر مً  ممغاث يثحره يُهت وؾاللم عزامُت ؾىصاء ظل ؾام ًجُز ٍو

ؿحر بحن املمغاث الًُهت ختي ونل ؾغقت مضًغ بلى  الؿاللم الغزامُت َو

السجً وھي ؾغقت قاؾت بھا يغس ي ضخم اقبت بٌغس ي الػغف وغلى 

بالكغو الاؾىص قخهضم ؾام  حىاهب الؿغقه ؤخض غكغ يغس ي نؿحر مبًُ

هدى الٌغس ي الٌبحر وحلـ غلُت زم ؾاصع الؿغقت املضًغ وظل الخغاؽ 
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والػماالنت بحن ًضي ؾام وبػض لخظه صزل غلُت بؿضاصي واهدني امامه 

   ناُ له: وانترب مىه و 

و الَُ بالسجُىه   قإقاع   - مىال امللَ ملاطا خًغث بىكؿَ اها يىذ في ٍَغ

 هترب مىه زم ھمـ ؾام في اطن بؿضاي نائال   ؾام لبؿضاصي ؤن ً

 اها ؾام     -

    :ھمؿا ناُقىظغ له بؿضصي في حعجب و 

 ھىا   بلى  ملاطا خًغث  -

 ھىا   بلى  حئذ اههظ امي لًٌ ملاطا خًغث اهذ  -

   :بؿضاصي  هاُق

 عؾُى ًهُى لي اهاخًغ حُىا مً سجً اعى اللػىاثبلى  اعؾل هىان امللَ -

 الىؾُي في مملٌه الانكاوي   اململٌهبلى 

    ناُ:قىظغ له ؾام و  

 وملاطا     -

 ال اغغف لٌىه ًسص ي مً ؤن جسترم اهذ اعى اللػىاث وجىهظ امَ     -

 وما الػمل     -
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ال جهلو ؾىف هدًغ حُىا وؾىف جسغج اهذ بھا واها ؾىف اطھب الُت   -

ھىاى وازظث بلى  وانُى له ؤن الاهباء في السجً جهُى اهَ خًغث

 السجُىه بىكؿَ   

 لًٌ ھظا زُغ غلى خُاجَ ًا بؿضاصي ومً املايض ؾىف ًٌكل امغى     -

ال جهلو قامللَ هىان اؾبي مما جخسُل   وھىا ناَؼ الخضًو ؤخض الخغاؽ   -

 وھى ًهُذ نائال   

 مضًغ السجً ومػت السجُىه حُىا     -

ممؼنت وفي ًضھا زم صزل مضًغ السجً وزلكت السجُىت حُىا بمالبـ 

ًاص ؤن ًغيٌ في اججاه حُىا لًٌ  الخضًض قھب ؾام وانكا غلى نضمُه و

 بؿضاصي امؿٌه مً مػهم ًضه وھمـ في اطهه نائال   

 جمالَ هكؿَ ختي هسغج مً ھىا    -

قظل ؾام وانكا في مٍاهه ونلبت ًسكو بكضه بِىما انترب بؿضاصي مً 

   ناُ له: السجُىه و 

ه ام  -  ام امللَ املػظم هىان   اعيعي ًاحاٍع

   نالذ: قىظغث حُىا له وبههذ في وحه بؿضاصي و 

مؼنَ اعبا   بلى  ؾىف ًدًغ ابني -  ھىا ٍو
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ؾُىقھم ومً بىھم مضًغالسجً قىظغ بؿضاصي الُھم واقاع  قكھغ الخغؽ

ه ؾهُذ غلى الاعى  لھم بالخىنكل زم نكؼ حُىا غلى وحھھا نكػت نٍى

مىحھا  ناُغلى الؿلؿلت الخضًضًه و مً ازغ الهكػت زم نبٌ بؿضاصي 

   :خضزت هدى هىان

 السجُىت جدذ جهغف حاللت امللَ املػظم    -

بهىث يػُل ونلب ًغم لخاُ امه وھى ٌػلم ؤن بؿضاصي قهاُ ؾام 

 نكػھا ختي ًىهظھا مً الهخل غلى ًض مضًغ السجً   

ؾىم السجُىه زلكي ًا بؿضاصي قؿىف حسجً في سجً اململٌه الىؾُي   -

 امام غُني   

له ختي  زم جدغى ؾام وزلكت بؿضاصي وحُىا وظل ٌؿحر وؾِ املمغاث الٍُى

البھى الٌبحر للسجً قبضاء بؿضاصي ًالخظ ؤن نامه ؾام انبدذ بلى  ونل

 انهغ وقػغ ؾام بضاء في الظھىع   

   ناُ له: و قإنترب بؿضاصي مً ؾام 

ظه الدكبت بىىان ؾىف جسخكي وؾىف حػىص - بلى  اؾغع الخُي ؤن حػٍى

 نىعجَ الهدهُهت   

ُ ؤهه  قىيؼ ؾام ًضه غلى قػغة قالخظ وحه بلى  في همى وبضاء وحھه ًخدى

ؾام الخهُهي واؾغع ؾام الخُي وغىض البىابت اخني ؾام عؤؾت وقخذ 
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صي مؼ حُىا غىض البىابه الػمالم الباب وزغج ؾام مً السجً وجىنل بؿضا

    ناُ:والػمالم بضاء ٌؿلو الباب مغه ازغي وناح مضًغ السجً و 

ًاخغاؽ انبًى غلى بؿضاصي والسجُىه وظلذ حُىا جىظغ هدى ؾام غبر   -

جُا وال حؿخُُؼ جهضًو غُيُھا قجؼبھا بؿضاصي مً  البىابه وھي حؿلو جضٍع

ث وعقؼ  ؾام ًضه هدى ًضھا وغبر مػاه البىابه نبل ؤن حؿلو بؿىتي مترا

    ناُ:البىابه وزغج مىھا صعع بالىن اخمغ نىؼ خاحؼ امام البىابه و 

 

 البىابه الان  وػبر ھظا الضعع لً ًىنكھم يثحرا ًجب ان -

وؾام في الغيٌ ججاه الهىع ختي غثر غلى ؾُال  وبضاء بؿضاصي وحُىا 

   ناُ قىعجُان:وؾاوؽ وقىعجُان قخىنل الجمُؼ و 

 ؾالمخَ ًا حُىا    خمضا غلى  -

قكٌغجه حىُا زم اعجمذ في خٌ ابىھا ؾام وظلذ جبٍي واخخًىھا ؾام 

   :لھا  ناُبكضه و 

 لً اجغيَ بػض الُىم ًاامي لً اجغيَ ابضا     -

    :حُىا هالذق

ھىا اها لم اقَ لخظه واخضه في اهَ لم جدًغ لًٌ بلى  يُل ونلذ  -

   قهاُ ؾاوؽ:يُل   
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له     -  اهھا نهت ٍَى

   :بؿضاصي  ناُ

 اقخذ البىابه الان ًاؾام ؤن الجىىص زلكىا وال اممىا ونذ     -

ظ ختي اقخػلذ الغؾىماث  قكظل ًغصص ؾام الٌثحر مً الخالنم والخػاٍو

  ناُ:وظھغ باب مً الىاع له بىابه الػحه قىظغ هدى امه و 

 اغبري اهتي اوال  ونىلي اململٌه الكغنُت    -

 نالذ: خىنكذ حُىا امام البىابه و ق

 اململٌه الكغنُت وغبرث البىابه -

    :قىظغ ؾاوؽ هدى ؾام وانل 

    ناُ:والان خان صوعى ًاؾام   قىظغ ؾام هدى بؿضاصي و   -

لهض اهٌكل امغ بؿضاصي ًجب ؤن ًدًغ مػىا اغبر اهذ اوال ًابؿضاصي  -

 وحمُػا زلكَ  
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  ..ممهكّ االصفاين انشرقٍة ..انثاين ػشر انفصم
 

 

ؾهُذ حُىا امام الههغ امللٍي في اململٌه الكغنُت وؾهِ زلكھا جباغا ًل 

مً بؿضاصي وؾاوؽ وؾُال وقىعجُان وؾام وبمجغص غبىع ؾام مً البىابه 

ه ججاه  غبر زلكت ؤخض الػماالنت واوؿلهذ البىابت قىحه ؾام يغبه نٍى

ىعجُان ًل مىھم يغبه بكػاع الػمالم ووحه ؾاوؽ وؾُال وبؿضاصي وق

اػعم مً اًضًھم ججاه الػمالم قخمؼم اعبا وانبذ اقالء وبػض لخظه جهضم 

هدىھم غضص مً الجىىص بػض ؤن زغحى مً باب الغئِس ي للممٍله وھم 

دملىن في  ًغجضون صعوع خمغاء مىهىف غلُھا وحه اؾض وزىطه خمغاء ٍو

ًھم الازغي مىهىف غلُھا اًضًھم عماح وصعوع خمغاء اللىن مؿخضًغه في اًض

خهضمھم يبحر الخغم بِىما ظل ؾام ًخإمل مىظغ الههغ امللٍي   وحه اؾض ٍو

املٍىن مً غضه َىابو ونباب بالىن الاػعم والههغ باللىن الابٌُ وغلى 

الُمً َابُت ػعناء اللىن وغلى الِؿاع َابُت ػعناء اللىن والؿىع مً باللىن 

ىت با  لىعوص   الابٌُ والبىابه خضًضًه مٍؼ

ػا ماحػغف غلى  جىنل يبحر الخغؽ وزلكت باقي الخغؽ امام الجمُؼ زم ؾَغ

    هاُ:ؾاوؽ ق

 ناُ له: ؾاوؽ لهض غضث لىا ؾاملا   قخهضم ؾاوؽ و   -
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 اًً الهائض    -

 هاُ:ق

 في الههغ    -

الخضًهت طاث بلى  وجهضم يبحر الخغم وزلكت باقي املجمىغت وغبر البىبت

ىه والػكب الازًغ والاػھاع املترانت غلى الجىاهب الاشجاع الٌبحره  املٍؼ

باب مً الكىالط وبػض لخظه بلى  وظل ؾام واملجمىغت ٌؿحرون ختي ونلى

ً بخمازُل لجمُؼ الخىاهاث بلى  اهكخذ الباب وغبر الجمُؼ البھى الػمالم املٍؼ

والاعيُاث البًُاء والؿخائغ الؼعناء والىجل الٌبحر املكخػل بالكمىع 

دُت املخىازغه غلى الجضعان في ًل مٍان وفي الٌب حره البًُاء واللىخاث الٍؼ

ل   ازغ البھى ممغ ٍَى

  

باب مً زكب البلٍى بلى  غبر الجُمؼ املمغ ختي ونل بھمٌبحرالخغؽ

الهاغت امللٌُت بلى  املضھىب باللىن الاػعم وصزل ؾام زلل يبحر الخغؽ

ًان في نضع الؿغقت يغس ي يبحر ٌكبه يغس ي الػغ  ف وبجىاعه يغس ي انؿغ و

ًان ًجلـ الهائض وزلُكت اململٌه غلى الػغف قخدغى مؿغغا هدى  وؿبُا و

    ناُ:ؾاوؽ و 

ؼي ؾاوؽ     -  اھال بَُ ًاغٍؼ
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  :ؾاوؽ وھى ٌكحر هدى ؾام ناُوبػض ؤن عخب به وجباصُ مؼ الخدُت 

 انضم لَ ؾام الانكاوي ولي الػھض     -

    ناُ:م زم حثا غلى عيبدُه و قىظغ له الهائض واهدني له في اخترا

 اململٌه ًلھا جدذ جهغف حاللت امللَ ؾام الانكاوي   -

  ناُ:قؿاغضه ؾام غلى الىھىى و  

 الًىدني ؤخض امامي ابضا     -

    ناُ:قإقاع الهائض هدى يغس ي الػغف و 

 جكًل بالجلىؽ حالله امللَ قاهذ اخو بالهُاصه مني   -

   قهاُ ؾاوؽ: 

هدً مىھٍىن حضا والؿُضه حُىا ام حالله امللَ ھي اًًا مىھٌه قالخإمغ  -

ذ حالله امللَ     لىا بالخمام والثُاب الىظُكت و الؿغف ختي ٌؿتًر

ؾغقخھم وبػض ؤن ازظ ؾام خمام بلى  وبػض صنائو اججه ًل مً ؾام وحُىا

ًان  صافئ واؾدبضُ زُابت اؾخلهي غلى الكغاف ولم ًلبث ؾىي صنائو و

 في هىم غمُو    ًسىم

اؾدُهظ ؾام في نباح الُىم الخالي لُجض هكؿت صازل ؾغقت ملٌُه وفي 

غ والجضعان بًُاء وػحاج الىىاقظ غلُت عؾىماث  قغاف ملٍي مكغوف بالخٍغ

دُت بالىان ػاھُت قإنترب مً الىاقظه وهظغ هدىالخضًهت الؿىاء والاشجاع  ٍػ
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ه  ًالثلج الػالُت زم صزل غلُه اعبؼ حىاعي في نىع بكٍغ طاث بكغه بًُاء 

وقػغ انكغ مثل زٍُى الظھب وهھىص مكضوصه يبحره وقكخان مثل 

    ناُ:الغومان ونىام ممكىم قىظغ لھم ؾام و 

 مً اهخم ؟   -

    :اخضھم هالذق 

 هدً حىاعي الههغ حئىا ملؿاغضه حالله امللَ في اعجضاء مالبؿت   -

   قهاُ ؾام :  

 ھل اهخم مً البكغ     -

ًامىالي هدً مً الجان هدً اًىار الجان لًٌ الامحر ؾاوؽ َلب مىا ال   -

ت حمُله الهَ بكغي وال ًصر ؤن هظھغ لَ  ؤن جهىع لَ في نىع وؿاء بكٍغ

ً   قإبدؿم ؾام و      ناُ:بهىعجىا الهبُدت التي ال حؿغ الىاظٍغ

نىعجھا الخهُهت انبدذ بلى  ؤن ؾاوؽ مػه خو بػض ؤن جدىلذ ؾُال  -

 غلى اغُائھا امغا بالخدُى   قضًض الىضم 

-   ُ شخو ؤي  نىع بلى  هدً جدذ امغ مىال املػظم ووؿخُُؼ ؤن هخدى

ضه   قىظغ لھا ملُا زم      :بترصص ناُجٍغ

 ھل حػغقحن ًاؾمُىا     -

ت هالذق  :الجاٍع
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 اطا عؤًذ نىعه لھا اؾخُُؼ ؤن انبذ ھي   -

   قهاُ ؾام : 

 يال ؾىف جهبدحن في هكـ ھُئخھا لٌىَ لً جٍىوي ھي     -

 امغى    في مًاحػت ؤخض مىا قٍلىا جدذ اطا عؾب مىالي  -

 عب الػاملحن    هللااوي ازاف  هللااؾخؿكغ   -

ت    نالذ: نىعه ؤخض املمثالث املكاھحر و بلى  قخدىلذ الجاٍع

 ھل ھظا اقًل ًا مىالي    -

    ناُ:قطخَ ؾام و  

 صاعي للخدُى املؿخمغ ًا ..... ما اؾمَ   ال   -

 اؾمي ھى ...    -

   :وناَػھا ؾام نائال 

 ال صاعي لظيغ الاؾم قإها لم اهىي املٍىر ھىا يثحرا والان ماطا لضًىا    -

تهالذ ق     :الجاٍع

 ؾىف وؿاغض حالله امللَ في جبضًل زِبابت    -

ً بالىعوص البًُاء  قضزلذ حُىا الؿغقت وھي جغجضي قؿخان اػعم اللىن مٍؼ

وغلى عؤؾھا جاج مً املاؽ قإهدني لھا الجىاعي واقاعث لھم حُىا بالخغوج 

    :لهنالذ مً الؿغقت وبػض ؤن زغج الجىاعي  ؤنتربذ مً ؾام واخخًيخت زم 



 
 

~ 047  ~  
 

 ھل همذ حُضا لُله امـ     -

 َ ؤخض   وػم ًا امي واهتي ھل اػعج  -

يال لً اقػغ بص ئ بػض ؤن ازظث خمام صافئ واخًغث لي الجىاعي الػكاء   -

 عخله في بدغ الاخالم   بلى  طھبذ

 اطا ؾمدذ لي امي ؤن جيخظغوي نلُال في الخاعج ختي اؾدبضُ مالبس ي     -

 ؾىف اهخظغى في الهاغت امللٌُت  لًٌ اوال نل لي ماطا جىىي ؤن جكػل     -

   ناُ:هظغ لھا ؾام و 

 ؾىف حػغقحن ًل ش ئ في ونخه ًا امي     -

زغحذ حُىا مً الؿغقت وجغيذ ؾام وخضه زم اججه ؾام هدى الباب واَل 

  :لھم  ناُالخاعج وهاصي غلى الجىاعي قدًغو بحن ًضًه و بلى  بغؤؾه

 اخًغي لي زُاب الخغب    -

ً بالظھب ؤو ًان مٍؼ ت صعع اخمغ اعجضاه غلى نضعه و  قإزًغث له الجاٍع

بػغوم مً الظھب وغلى نضع الضعع وحه اؾض باللىن الانكغ وعجضي بىُاُ 

الؿىص وقىنت مجمىغت مً الضعوع خُى الكسظ والؿانت باللىن الاخمغ 

وغىض مػهم ًضه اعجضي صعوع زكُكت باللىن الاخمغ زم اعجضي زىطه خمغاء 

ه   هاُغلُھا جاج مً الظھب الخالو ق    :للجاٍع

 ؤن لً اجىهب ملَ بػض قلماطا ھظا الخاج؟    -
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   هالذ: ق

لٌىَ ملَ غلى اململٌه الكغنُت وھي حؼء مً مملٌه الانكاوي وھي زالهت 

 لَ وحػضاص ؾٍاهھا مً الجان ايثر مً زمؿحن ملُىن وؿمه   

الهاغت بلى  املمغ املاصيبلى  قابدؿم لھا واعانت نىلھا زم زغج مً الؿغقت

ىله قخذ الخغاؽ الباب واهكش الخغاؽ في البىم مػلىا غً امللٌُه وقىع ون

نضوم امللَ وصزل ؾام لُجض يغس ي الػغف في نضع الؿغقت وبجىاعه يغس ي 

نؿحر ججلـ امه غلُه وامام يغس ي الػغف مجمىغت مً الٌغاس ي مهُكه 

غلى الجىاهب ًجلـ غلُھا يبحر الخغؽ والهائض وؾُال وقىعجُان وؾاوؽ 

خه للملَ وحلـ ؾام غلى الػغف  وبؿضاصي قھب الجمُؼ غلى نضمُه قىع عٍئ

    ناُ:وحلـ الجمُؼ بػض ؤن اطن لھم ؾام بالجلىؽ و 

غلى ؾالمه امي لًٌ اممىا الٌثحر مً الػمل قُجب ؤن وؿخػض  هللاهدمض   -

 لؿىى خغب قغؾت مً احل اؾترصاص باقي اململٌه   
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  ..اختار انقرار   ..انفصم انثانث ػشر 
 

بػض ؤن اهخھي ؾام مً يالمه اؾدىض بظھغه غلى يغس ي الػغف وهظغ للجمُؼ 

  قهاُ ؾاوؽ:في اهخظاع عص مىھم 

مً احل الضزُى في الخغب يض هىان ًجب ؤن وؿخمُل ػغماء الهبائل اوال   -

   قهاُ ؾام :وھظا لً ًخم الا بىحىص نالصه الخٌم   

 والهالصه في حبل الظالم    -

   :بؿضاصي  هاُق

واها اظً ؤن هىان ؾىف ًيخظغها ھىاى الن مً املايض ونلذ له الاهباء ؤن  -

ؾام حلـ غلى غغف اململٌه الكغنُت قؿُداُو بٍل الُغم ؤن ًمىػت مً 

 ُ  الهالصه   بلى  الىنى

  هاُ قىعجُان:ق

ًدكض نىاجه الان ؾاحػضاص للمػغيه غلى ؾبُل الاخخُاٍ ؤهه  ومً املايض -

  اطا قكل في اغانت ؾام  

 :مىحه خضًثت هدى الهائضقهاُ ؾام 

 ما حػضاص نىجىا الان     -

   :الهائض  هاُق 
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 زالزمائت الل قاعؽ وزالزمائت الل حني َُاع    -

 قهاُ ؾام :

 واطا قً هىان ھجىم يضها قما ھى الػضص املخىنؼ    -

   :يبحر الخغؽ  هاُق

 ان ًھجم بهغابت ههل ملُىن حىضي    اجىنؼ -

    :بؿضاصي هاُق

ههل ملُىن حىضي في املىحه الاولي قخػضاص حِل امللَ هىان ًخجاوػ  -

 امللُىن وههل امللىن حىضي ناصع غلى خمل الؿالح   

    ناُ:قخىھض ؾام و 

 ًاله مً حػضاص ضخم ويُل ؾىىاحه ھظا الخػضاص الطخم   -

   قهاُ ؾاوؽ: 

ػغماء الهبائل اؾخدثھم للمكاعيه مػىا في بلى  اطا بضائذ اها مً الان عخله -

املػغيه ازىاء عخلخَ اهذ ًامىالي للخهُى غلى الهالصه قؿىف هجمؼ نغابت 

 امللُىن حىضي لًٌ املھم ؤن حػىص لىا ومػَ الهالصه  

   قهاُ ؾام : 

 ؾىف هغخل اها وقىعجُان ؾضا مً احل الخهُى غلى الهالصه    -

    :الهائض هاُق
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وؾىف احھؼ لَ زالزت الاف حىضي في زضمخَ ًا مىالي ختي اطا خضر   -

 قُيئ واقدبٌذ مؼ حىض هىان  

   قهاُ ؾاوؽ: 

ًان نائض  - واها اعشر بؿضاصي في الظھاب مػَ قھى ًجُض قىىن الهخاُ و

 املُمىه في حِل الانكاوي   

   ناُ:قىظغ ؾام هدى ؾُال و 

 لم اؾمؼ نىجَ ًاؾُال     -

   هالذ: ق

ان ًھجم هىان غلى مملٌه الكغم في ؾُابٌُا مىالي وزهىنا اهىا  زص يا -

ؼ بؿضاصي    قهضها اھم غحن لضًىا في نكىقه وھى الػٍؼ

    :يبحر الخغؽ هاُق 

ؼحي ؾُال قھىاى نغابت الؿخمائت الل حىضي في خماًت  - اَمئني ًا غٍؼ

ًاملت     اململٌه واؾخُػذ اها الضقاع غىھا غلى مضاع حؿػت غكغ غاما 

    ناُ:قخىدىذ ؾام و 

ًان في املاض ي ًمض اململٌه  - ان ؾُال مػھا خو الن بؿضاصي اهٌكل امغه و

ھا هىان لًٌ ال خُلت بٍل الخُِ والدكٌُالث الخغبُت التي ؾىف ًھجم ب

 لضًىا ؾىف هظھب وهترى باقي الجِل في خماًت اململٌه   
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    :الهائض هاُق

 والان ًامىالي ًجب ؤن جإحي معي لخكهض الجِل لًٌ ؾيخجه هدى الكغقت    -

 اججه ؾام والهائض وحُىا هدى الكغقت امللٌُه وونل ؾام ًىظغ مً الكغقت

ًان ًهلبلى  في الاؾكل حِل امللَ ؾام  الؿاخت الامامُت للههغ و

ھم  ت والغماح والؿُىف والضعوع في ٍػ الانكاوي مضجج بالؿالح والخُُى الىاٍع

الاخمغ وقىع ؤن عؤي الجِل امللَ ؾام  ھخل الجمُؼ بإؾمه ويهذ َبُى 

الخغب وظل الجِل ًھخل بإؾم امللَ ؾام قغقؼ ؾام ًضه ًحي الجِل زم 

    :نل ؾام وؾئل الهائض نائالاججه هدى الضازل واججه زلكت الهائض قى 

ه    - ه ختي الجِل في نىع بكٍغ  ملاطا الجمُؼ في نىع بكٍغ

    :الهائض هاُق 

 اهھا اوامغ ؾاوؽ ختي ال جكؼع حاللت امللٌه حُىا   -

 قىظغ ؾام هدى حُىا وابدؿم  

 :حُىا هالذ ق

ؼ ؾاوؽ ال ًخظيغ اهني يىذ ػوحه امللَ الانكاوي    -  مً املايض ؤن الػٍؼ

    ناُ:امللَ ؾام غلى الػغف و  حلـ
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غا لي في الكتره املهبله ختي اهخھاء  - ؼ ؾاوؽ وٍػ ؾىف ًخم جىهِب الػٍؼ

الخغب ونائض اململٌه ؾىف ًٍىن زلُكت لي غلى اململٌه في ؾُابي وؾىف ًخم 

 حػحن الامحر بؿضاصي نائض الػام للهىاث   

  ناُ:زم انترب الهائض مً ؾام و 

ًاب حاھؼ ًامىالي لخكهض الجِل    -  الغ

 قهاُ ؾام :

 غمان الاُو   الك  -

ومً الان ال ٌؿمذ الخض الضزُى غلى واملٍىر بحن ًضي وھى في نىعجه )

    (الخهُهت

    :الهائض هاُق

الكغمان هاقظ ًا مىالي وؾىف ايخب الكغمان الاُو وؾىف اقغف غلى  -

ػت    جىَػ

زم جدغى ؾام وزلكت الهائض وؾاوؽ وزغج مً الؿغقت واججه ؾاوؽ في  

له وظلذ حُىا  ػغماءبلى  عخله قانه الهبائل نض حؿخؿغم الغخله اؾابُؼ ٍَى

ًان ٌؿحر قىعجُان بجىاع ؾام والخؼن غلى  وؾُال في الههغ امللٍي بِىما 

   هاُ له: وحھه قالخظ ؾام مضي الخؼن غلى قىعجُان ق
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ال جدؼن ًاقىعجُان قإهذ لَ مىهب يبحر في اهخظاعى بػض اهخھاء الخغب  -

 واؾترصاص اململٌه قاها يىذ اغلم اهَ جغؾب في مىهب الهائض الػام   

   هاُ قىعجُان:ق

ًل ما اھخم به ھى ؾالمخَ ًا مىالي واؾترصاص اململٌه وقغى ؾلُاهَ  -

 غلُھا   

الامامُه وعيب ؾام غغبت ملٌُه الؿاخت بلى  ونل ؾام وباقي اقغاص الخاقُت

 ججغھا زُُى مً هاع وؾائو الػغبت ھى ؤخض الانؼام   

ًاهذ الػغبت قبت مؿخضًغه ولھا ؾخائغ بًُاء غلى الىىاقظ واملهاغض مبُىت 

ل الىػام ومٌؿىه بالجلض الاخمغ قجلـ ؾام وبجىاعه قىعجُان وبؿضاصي  بَغ

ًان وفي الامام بجىاع الؿائو حلـ الهائض وبضائذ ال ػغبت في الخدغى و

ت وغلُھا قغؾان مً الجان وزلل  ًخهضمھا مجمىغت مً  الخُُى الىاٍع

ت وفي الؿماء غضص  الػغبت مجمىغت مً الكغؾان ًمخًىن الخُُى الىاٍع

زالر حكٌُالث مً الجان الُُاع ًل حكٌُل مٍىن مً زالزحن حني َُاع 

و ًهُل حِ ل امللَ ؾام ًُحرون قىم الػغبت امللٌُت وغلى حىاهب الٍُغ

 وھى ًھخل باؾمه   

 غاف امللَ ؾام الانكاوي     -
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بُى الخغب جضم مً خىلھم والخغاؽ ًىكسىن في البىم جدُت للملَ  َو

وؾام ًجلـ ًىظغ مً هاقظه الػغبت وغلى وحھه ابدؿامه نؿحره والضھكت 

   :لكىعجُان  ناُغلى وحھه زم 

 ـ مً الجان   ماطا ؾُهىلىن ؤن غغقى ؤن ملٌھم مً البكغ ولِ  -

    :بؿضاصي هاُق

بػض اطن الامحر قىعجُان احُب غً ھظا الؿااُ هُابت غىه ًا مىالي ًجب ؤن  -

حػلم ؤن حمُؼ مً في اململٌه الكغنُت ٌػلم حُضا اهَ ههل حني وههل 

بكغي واهَ ابً الانكاوي واهَ الىخُض الهاصع غلى الخىهل بحن غالم الجان 

 وغالم البكغ   

 الجمُؼ ؤن ًٍىن ملٌھم ههل بكغي    وھل جهبل  -

بل جهبلى ؤن ًٍىن ملٌھم ههل حني واهذ جغي بىكؿَ الترخاب الخاع   -

 قإهذ امللَ الكغعي للمملٌه   

كغح له بؿضاصي مھام ًل قغنت  اههط ي الُىم وؾام ًخكهٌ الجِل َو

الههغ وبػض بلى  وحكٌُالث الجُىف وعجب الًباٍ زم غىض املؿاء غاص ؾام

   ناُ له: ؾغقخت   صزل زلكت قىعجُان و ؤن صزل 

 حبل الظالم   بلى  مىالي امللَ ؾىف هخدغى غىض الكجغ  -

 أَتظروَا يغ اجلسء انثاىن " ضاو واخلامت االضود"



 
 

~ 056  ~  
 

 

 

 

 

 دلسٌذ يٍ أػًال ادلؤنف ٌرجً انتواصم ػهً:

 

Wattpad facebook 

 

 دلسٌذ يٍ انرواٌات ٌرجى زٌارة يوقؼُا:

 

site  facebook 

 

 

 

https://www.wattpad.com/user/eslamelakkad?fbclid=IwAR2t5dG0aYPcVT1io8CvxCBwoIFE1P27F8v6UU3qgx7yheRH2zj7PZ9LU9E
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