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 خصيه

 

 

 ماػاُ الهغاع مؿخمغ وعخلت ؾام مً اظل 

 الؼمغص الاخمغ مدكىقت باملخاَغ مما يضقػت ملىاظت 

 نضيهت يىؾل قهل ؾيىجر في عخلخت .

 انها مؿامغه ظضيضه مً اظل اؾترصاص اململٌت 
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 ذاءإْ

  

 

 الي ًل غكام الاؾاَحر

 ضي لٌم ظميػا يخابيأه 

     

  

إسالم العقاد   
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   ..انهقاء..انفصم االول   
  
ًاهذ جلمؼ الهباب الظھبيت لههغ ؾام الانكاوي جدذ اقػت الكمـ  

غىضما ظھغث بىابت مً الشلج وؾِ الؿماء وؾهِ مىھا ؾام وبؿضاصي 

وؾاوؽ وظل الشالزت قىم الػكب الازًغ لخظاث يدكممىن عائدت الىضا 

ًأهھم ؾحر مهضنحن اهھم غاصو الي صياعھ م ؾاملحن بػض عخله في الهباح و

 : قانت ومغھهت وبػض ان اغخضُ بؿضاصي في ظلؿخت ؾأُ ؾام

 ملاطا اججه الي اململٌه ولم يخجه الي ظبل املاظىؽ  -

يؿترخىن ھىا غضه ايام زم يخجھىن الي ظبل  قأظابت ؾام اهھم ؾىف

املاظىؽ مً اظل اخًاع الؼمغص الاخمغ وهھٌ ؾام واججه هدى البىابه 

وزلكت بؿضاصي وؾاوؽ وغبر طلَ املمص ي الُىيل وغلي  الكالطيت للههغ

ظاهبي الُغيو الاشجاع املهلمه في خضيهت الههغ امللٍي ونػض الضعط 

الغزامي الابيٌ زم جىنل امام البىابه الطخمه لخظاث ختي اهكخدذ 

وصلل ؾام وعقانت الي الضازل وبػض صنيهت مً الؿحر بحن ممغاث الههغ 

ًان في نضع الؿغقت يجلـ اججه ؾام الي الؿغقت الٌ بحره وصقؼ الباب بهىه و

غلي الػغف ھاقم الاخمغ قھب وانكا غىضما عأي امللَ وعقانت وبػض ان خيا 

غلي ؾالمخه ظلـ غلي يغس ي نؿحر امام امللَ ؾام بػض ان  هللاامللَ وقٌغ 
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ظلـ الازحر غلي غغقه وامغ ؾام  ؾاوؽ وبؿضاصي باالههغاف للغاخت زم 

 : خمغ وناُهظغ هدى ھاقم الا 

 قٌغا لَ غلي مخابػت اغماُ اململٌه في ؾيابي يا ھاقم    -

 : قهاُ ھاقم 

 ھظا واظبي يامىالي  -

وبػض ان اههغف ھاقم الاخمغ ناح ؾام مىاصيا غلي يبحر الخغؽ قظھغ 

  : بحن يضيه في  َغقت غحن وناُ له

ؾىف جأزظ مػَ زمؿت غكغ مليىن نُػت طھبيت وغضص يبحر مً الجً  -

لبىاء الي قاعع ؾىميا في مضيىه السخغه وحػُي الظھب الي عظل ھىاى اؾمه ا

مغ وجأمغ ميكا وحكغف بىكؿَ غلي بىاء قىضم ال يهل غً قىضم الخىحن الاخ

نؿحر في الغنػت الؿغبيت مً اململٌه للؿيض ميكا  الجً البىاء ببىاء نهغ 

 قهاُ يبحر الخغؽ

 جدذ امغ ظالله امللَ  - 

ؽ وظل ؾام ؾاعم في جأمالجه قاعص الؼھً يكٌغ في ًل اههغف يبحر الخغ 

ماخضر له في عخلخه الازحره لًٌ ؾغغان ماحؿغب زبر ونُى امللَ قضزلذ 

اللىن  غليه ظيىا امه وغلي وظھھا ابدؿامه غغيًت وجغجضي قؿخان اؾىص

قھب ؾام وانكا غلي نضميه قىع عؤيخه امه وخظاء اؾىص طاث يػب غالي 
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بلذ ظبيىه وظلؿذ بجىاعه غلي يغس ي نؿحر بجىاع ويمخه ظيىا بدىان ون

 :يغس ي الػغف ونالذ وھي جخامل وظه  ابىھا 

 غلي ؾالمخَ ياؾام  هللاالخمض  - 

 قٌغا لٍي يا امي - 

 متي جخىنل غً عخالجَ ھظه   - 

  :قىظغ لھا ؾام هظغه اؾخؿغاب وناُ

ًأن عخال -  ًأهني انىم بغخالحي للترقيت او للمؿامغه و  حي بأعاصه مني جخدضزحن و

اها في قضه الهلو غليَ يا ؾام في ًل عخله جظھب اليھا اجىنؼ ان ال حػىص  - 

 مىھا 

يجب ان اهخهغ واؾترص اململٌه وبػضھا ؾىف وؿتريذ جماما يا امي قهِ  -

 ان يٌخب لي الىجاه  هللااصعي لي 

 وھل مً عخالث ازغي  - 

 غغت مً املإيض قأها لً اجىنل غً عخالحي بھظه الؿ - 

زم ؾمؼ ؾام َغم غلي الباب وبػض ان اطن للُاعم بالضزُى ظھغ بحن يضيه 

 :اخض  الخغؽ وناُ له

 ان يبحر خغؽ الؿيضه ياؾميىا يغؾب في عؤيخَ ياظالله امللَ  -

 : قهاُ ؾام
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 اظػلت يضزل بؿغغت  -

ونل بحن يضي ؾام ظني نهحر يملئ ظؿضه الكػغ وله غيىان واؾػخان 

 : يبحرجان وناُ واهل يبحره  واطهان

ع يا ظالله امللَ غً ظھىعي بهىعحي الخهيهت بحن يضي ظاللخٌم لًٌ ظاغخ -

 ىا جبٍي بكضه وجُلب لهاء غاظل يالؿيضه  ياؾم

 : قىظغ له ؾام وناُ

 اطھب اليھا وابلؿھا اهني ؾىف اًىن مػھا غلي الػكاء   -

  :دؿم لھااههغف الجني مً امام ؾام وهظغ ؾام هدى ظيىا وناُ لھا وھى يب 

 اها في قضه الجىع  الا جأًلحن معي  - 

  :قمؿٌذ ظيىا يض ؾام وظظبخه مىھا ونالذ له 

 ھيا بىا ؾىف جأًل معي الؿظاء والػكاء مؼ خبيبه الهلب  - 

وجدغيذ ظيىا وھي ممؿٌه بيض ؾام هدى باب الؿغقت وزغط ؾام وظيىا مىھا 

 :وھم  يطخٍىن وناُ ؾام لھا

 ا ظيىا ال خبيت نلب ؾىاًي ي -

اههط ي الىھاع ًله وؾام يجلـ مؼ ظيىا امه يخدضزىن ويطخٍىن قٍان 

يكخام اليھا يشحرا ولم يجلـ مػھا مىظ مضه يبحره وغىض خلُى املؿاء جغى 

امه واججه الي ؾغقخت ناَػا جلَ املمغاث الُىيله في الههغ وازغط مً 
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ام بلل َياث مالبؿت الٌخاب امللػىن وويػت في صوالب مالبؿت بػض ان ن

الٌخاب بهُػت مً الهماف واقاع هدى الٌخاب بأنبػت الؿبابت وزغط مىه 

يىء ازًغ اناب الٌخاب وازخكي في ملر البهغ زم مض ؾام يضه والخهِ  

نميو ابيٌ اللىن وبىُاُ مً الجيجز الاؾىص واؾدبضُ زياببت وظل يبدض 

بـ غً ظىاعبت ايثر مً صنيت ختي غثر غلي ػوط مً الجىاعب بحن املال

 : واعجضي الاُو زم الشاوي واججه هدى الباب وناُ للخاعؽ

اطھب الي ؾاوؽ وابلؿت ان  امللَ في عخله نهحره الي لىضن لؼياعه الؿيضه  -

 ياؾميىا 

زم اؾلو الباب زلكت واججه هدى الىاقظه ويغب الىاقظه بانبػت غضه 

يغباث وھى يھمـ بٌالم ؾحر مكھىم قاهكخدذ َانت صائغيه قػبر مً 

زاللھا واوؿلهذ زلكت قىظض هكؿت في قاعع بغييذ صعايل وظل يؿحر وؾِ 

ًأهه َكل نؿحر يكاھض  املخالث والىاؽ وھى يىظغ لھم في اهبھاع قضيض 

الُو مغه القخاث املخالث والايىاء وونل غلي هانيت الُغيو ايثر مً زالر 

الشجاع صنائو ختي غبر الُغيو واوػُل يؿاعا واجسظ املمغ الًيو املحزيً با

الههحره والاػھاع ختي ونل الي مجُز ياؾميىا وونل امام  الباب يػضُ مً 

ھىضامه وظل يداُو ان يػيض حؿغيدت قػغه بيضه غضه ممغاث زم صم ظغؽ 

الباب وبػض صنيهت ظھغث امامه ياؾميىا بكؿخان ابيٌ له خمالث عقيػت 
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طي نبل وقػغھا امليؿضُ  قٍاهذ ايثر ظماال مً  ظؿضهامً  يٌكل الٌشحر

ًاهذ حكبه الامحراث  وغلي وظھھا ابدؿامه عنيهت وغؼبه قىظغث في غيىه في 

 : عنت وصالُ ومضث يضھا  جهاقدت قأمؿَ يضھا ونبلھا وناُ لھا 

 لهض اقخهذ اليٍي يشحر  -

  ُ  : قهالذ له وھي جكسر له الُغيو وحكحر له بالضزى

 ًان يجب ان حػلم اهني ابٍي بكضه ختي جأحي   -

الي الضازل وونل وؾِ الهاله قٍان املجُز عنيو ظضا يخىؾِ  صلل ؾام

املٍان مضقأه عزاميه وامامھا يغؾيان بيىھم مىًضه وغلي اليمحن اعيٌه 

ييبره وغلي اليؿاع يغؾيان يبحران قىنل ؾام يىظغ خىله زم اقاعث له 

ياؾمىا بالجلىؽ قجلـ غلي  الاعيٌه وظلؿذ ھي بجىاعه وناُ لھا وھى يمغع 

 ن زهالث قػغه يضه بح

 وملاطا يىتي جبٌحن  - 

لهض اقخهذ اليَ ولً اجدمل البػض غىَ ايثر مً ھظا قهبل ان جهبذ  -

ل صنيهت  ل ؾاغت ًو  ملَ يىذ اعاى  ًل يىم ًو

 ايً والضيٍي ؟ - 

 : قهالذ له بغنت وغؼوبه 

 ؾاقغو الي باعيـ لؼياعه زالتي  - 
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 : قهاُ لھا

را وجمؼم الهلب مً الكىم  يييٍي يشحلهض اقخهذ اليٍي يشحرا وخلمذ بػ -

 اليٍي 

قأنتربذ مىه وهظغث في غيييه واؾمًذ غيىھا وحؿاعغذ صناث نلبھا 

وحػالذ اهكاؾھا ونبلخه نبله عنيهت زم ابخػضث غىه واخمغث وظىديھا ونالذ 

 : له

 ؾىف اغض لَ  غهحر الليمىن اغلم اهَ جدبه  -

عيٌه قىظغ خىله زم اججه واججھذ هدى املُبش جاعيه ؾام ظالؿا غلي الا 

هدى املضقأه وعقؼ يضه الازىان في اججاه املٍان ًله وظھغ مً يضه يىء ازًغ 

يغب الؿغقه ًلھا وغىضما غاصث ياؾميىا وظضث ان ازار املجُز ًله ازخكي 

وظھغ بضُ مىه غلي الاعى سجاصه خمغاء طاث قػغ يشيل وفي املىخهل 

عأؽ املىًضه والازغ غىض مىًضه مً الظھب الخالو ويغس ي يبحر غىض 

ازغ املىًضه  وخُى املىًضه الٌشحر مً الكمىع البيًاء الُائغه في الھىاء 

جترانو وفي املىخهل بانت وعص اخمغ صازل ػھغيه مً الٌغؾخاُ واَبام و 

مػالو مً الظھب الخالو واًىاب مً املكًت وغلي الجضعان الٌشحر مً 

ه قبه صائغيه مً الاػھاع قىنكذ  الاػھاع وامام باب الؿغقت جم  ويؼ بىاب

 ياؾميىا جىظغ خىلھا في حعجب والضھكت والكغخه في غيىھا 
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قغنؼ ؾام بأنبػيت قدؿانِ غليھا الٌشحر مً البلىهاث الخمغاء زم قغنؼ 

مغه ازغي بأنبػيت  قظھغ في الھىاء خُى املائضه بػٌ الٌماهجاث والاالث 

ظميل قىظغث ياؾميىا خىلھا املىؾيهيت التي بضائذ في غؼف لخً يالؾيٍي 

ًاهذ اقض لخظاجھا ؾػاصه قؿهِ ًىب الػهحر مً يضھا قىظغ  في اهبھاع و

له ؾام قأزخكي الٍىب نبل ان يلمـ الاعى واججه هدى خبيبخه وبضاء في 

الغنو مػھا غلي اوؿام املىؾيهي الٌالؾيَ وھى يبدغ في بدغ غيىھا 

م الي ياؾميىا عؾم اهھا وجًغبه غىانل الھىا وجخمؼم عوخه مً قضه  الكى 

 بحن يضيه قھل يػهل ان يكخام الي خبيخه وھي بحن بيضه 

اهخھذ املىؾيهي واججه ؾام هدى عأؽ املائضه وقخذ الٌغس ي لخبيبخه وبػض 

ان ظلؿذ اججه ؾام الي الٌغس ي الازغ وظلـ غليه واقاع هدى املائضه 

اهىاع  اللخىم  قظھغ غليھا ظميؼ اهىاع الُػام، الُيىع بٍل اهىاغھا وظميؼ

املكىي واملهلي واملؿلىم بل ظھغث امام ياؾميىا اهىاع مً الُػام ال حػغقھا 

زم  قغنؼ بأنبػت مغه ازغي قظھغث بيخان لھم قػغ انكغ مشل زيٍى 

الظھب وظؿض ممكىم يغجضون ػي ابيٌ في اؾىص ويدملىن بحن يضيھم 

َبو امللَ ؾام  بػٌ الاواوي وبضاءث الكخاه الاولي في ويؼ بػٌ الُػام في

والكخاه الازغي في ويؼ الُػام في َبو الؿيضه ياؾميىا وبػض ان  ازخكيا 

  : الكخاجان نالذ ياؾميىا
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 يم اهذ عوماوس ي يا مىالي امللَ   - 

  : قىظغ لھا وناُ

 اها ؾام بضون اي اللهاب  جكًلي بدىاُو الُػام  - 

يلمؼ قىظغث له  هظغث ياؾيمىا في الُبو امامھا ووظضث وؾِ الخم ش ئ ما

ظيضا زم الخهُذ ھظا الص ي وبػض لخظه ايدككذ اهه زاجم ػقاف قىظغث 

 : والضھكه غلي وظھھا  قهاُ ؾام لھاهدى ؾام وھي مبدؿمه  ظضا 

يم جمىيذ ان اغيل مػٍي َُى الػمغ ختي يىدني ظھغي قھل جهبلحن بي  -

 ػوظا لٍي 

 : قطخٌذ ونالذ  في صالُ 

   انبل ؾام البكغي ػوظا لي -

 : قهاُ لھا 

 واهتي ؾىف جهبدحن ملٌه غلي مملٌتي  -

 ييل واها لم اؾخُيؼ ان اطھب الي اململٌه  - 

ان ھظا الخاجم مسخىع ويداقظ غليٍي ويجػل نغيىَ ملخهو بٍي واهتي في  -

 اململٌه  وبھظا الكٍل ؾىف جدًغيً الي اململٌه 

الي ؾابو غھضھا  بػض ان اهخھي ؾام وياؾميىا مً الُػام اغاص ؾام الؿغقت

 :وظلـ  غلي الاعيٌه وهظغ في غحن خبيبخه ونالذ له 
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لً انُى لَ اجغى ملٌَ مً اظلي ولً انُى لَ يل غً الخغب لٌني  -

ؾىف اَلب مىَ ان جخػھض امامي ان جداقظ غلي هكؿَ ختي حػىص لي ؾاملا 

 وان جُيؼ اوامغي  وهدً في غالم البكغ 

 : قىنل غلي نضميه امامھا وناُ 

اها ملَ غلي انىي ممالَ الجان واها الخايم واهتي ملٌه غلي نلبي والخايم  -

 الكغعي  غليت 

 : زم اهدني امامھا وناُ 

 جدذ امغ ظالله امللٌه -

 : قهالذ له 

 ومتي ؾىف ههيم خكل الؼقاف  -

ًأهه مايؿترو يهىص اعيؿترا وظھغ مً الػضم  قاقاع ؾام بيضه في الھىاء و

ىب مً الٌغؾخاُ وبضاء في نب الػهحر في ابغيو يبحر مً غهحر  الليمىن ًو

الٍىب وويػه  امامه غلي املىًضه زم ناُ لھا وھى يغقل الهليل مً غهحر 

 : الليمىن 

 بػض ان اؾترص ملٍي مً هىان     -

 :قهالذ له

  هللابػض غمغ َىيل ان قاء - 
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  :قهاُ لھا وھى يبدؿم 

 ھي بػض زالر اقھغ  الخغب وقيٌه والھضهه بيني وبيىه ؾىف جيخ - 

 : قهالذ له

غ ختي جھغب مً حؿأُ الىاؽ لٌىَ يجب ان ججض لَ غمل في غالم البك -

الثروه التي ھبُذ غليَ مً الؿماء ام اعى ؾخٌخكي بالخياه في غً ؾغ 

 : غالم الجان قهِ  قهاُ لھا 

الي ازغ هظھب الي اململٌه مً املإيض اهىا ؾىػيل في غالم البكغ ومً خحن -

بػٌ الاغماُ واملھام ووػىص لًٌ ھظا بػض الهًاء غلي هىان غ هباق

 : قأبدؿمذ له ونالذ

 ظميل ظضا واها وظذ لَ غمل واجكهذ لَ غلي ًل فء -

 : قىظغ له في حعجب قايملذ ونالذ  

لهض اعؾلذ لي مبلـ ضخم مً املاُ واها نمذ بؿخأظاع مؿغح يبحر في الؽ -

 ا يىم الاقخخاح قيجاؽ  ونمذ بأيبر خمله صغايت لَ وؾض

 قىظغ لھا وھى ال يكھم ش ئ زم ونل غلي نضميت وهظغ لھا في انخُاب وناُ  

 اي مؿغح ؟ واي اقخخاح   - 

 : قهالذ له 
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ؾىف جهىم بػغى سخغي وھىاى الػضيض مً الهىىاث التي ؾىف جدًغ  -

الاقخخاح  للخهىيغ وؾىف جهبذ اقھغ مً صيكيض قيلض هكؿه وھى اقھغ 

 ؾاخغ يما حػلم 

 لًٌ ملاطا  - 

الن الؿاخغ يجني الٌشحر مً املاُ وبھظا الكٍل حؿخُيؼ ان جهغف زغوجَ  -

صون ان يالخظ اخض زم اهَ ججيض قً السخغ وجبرع قيه ظضا والكھغه 

 والايىاء ؾىف جسكي  خهيهخَ  

 : قهاُ لھا 

 ييل -

 : قهالذ له  

وھظا ؾىف هظھغ للىاؽ ظاهب واخض مً خياجَ وهجػلھم يلخكىن خىله  -

الجاهب ھى ؾام الؿاخغ الكھحر املتزوط مً مضيغه اغماله ويػيل في قيال 

يظا بكاعع يظا وجظل الىاؽ جدؿاُ ماطا ؾىف يهضم مً ظضيض وماطا ياًل 

 وماطا يكغب ويلبـ ولً يػغف  ش ئ ازغ غىَ ؾى ما جهضمه اهذ لھم  

 : قىظغ لھا وناُ

غيه لًٌ لم اجسيل ابضا اغلم اهٍي حػكهحن الهغاءه والضعاؾه واهٍي غبه -

ًاء    اهٍي بھظا  الظ
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 قهالذ له 

لًٌ يجب ان جهضم غغى مكىم للؿايت يبھغ الىاؽ ولًٌ يجب ان يهخىؼ  -

اهاؽ في هكـ الىنذ ان ھىاى زضغت ما في الامغ ختي يظل الدكىيو 

 والدؿائل خُى ؾغ  الخضغت 

 : قىظغ لھا في غيىھا زم ناُ  

 ؾىف ابھغ الىاؽ -

 : قهالذ له   

غظيم ظضا والان ھيا بىا ختي حؿتريذ اها اغضث لَ ؾغقت في الُابو الاغلي   -

 : قهاُ لھا  

 صغيىا وػىص الي اململٌه  -

 :قهالذ له

يجب ان جيس ي اململٌه بًػت ايام وجيس ي اهَ ههل ظني واؾخمخؼ بالخياه  -

 مؼ  البكغ نليال 

باب اخض الؿغف  قأبدؿم لھا زم ناصجه الي الُابو الاغلي وجىنكذ امام 

 : ونالذ له

 ھظه ؾغقخَ -

 : زم اقاعث الي الؿغقت املهابل له ونالذ  
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 وھظه ؾغقتي  -

 : قىظغ لھا في جأمل زم نبلھا وناُ لھا 

 جهبدحن غلي زحر -

ًأهه جظيغ امغ ما قىظغ لھا وناُ   : وقخذ باب ؾغقخت ونبل ان يضزل جىنل و

 الا يىظض ازباع غً يىؾل    -

 لذ قىظغث له ونا

مىظ ان ؾاصع املؿدككي وھى ال يغؾب في ان يخدضر معي او يؿمؼ اؾمَ    - 

 : قخعجب وناُ 

 يىذ اظىه اغؼ انضنائي  -

 زم صلل الي ؾغقخت واؾدبضُ زيابت وؾغيػا ما ؾام في هىم غميو  
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   انفصم انثاين .. الش فيجاش..
  

يىء الكمـ يؿمغ  في اليىم الخالي اؾديهظ ؾام مبٌغا وعؾم قػىعه بأن

الؿغقت ًلھا الا اهه ظل مؿمٌ الػيىحن . جهىع اهه يدلم خلم ظميل يدلم 

بدبيبخه ياؾميىا جسبره اهه طاھب الي الؽ قيجاؽ لخهضيم غغى سخغي 

ھىاى واهه ؾىف يهبذ ؾاخغ مكھىع في غالم البكغ وؾىف يتزوط مىھا 

ه وؾاوؽ يسبره لٌىه غىضما يكخذ غيييه الان ؾيجض هكؿت في ؾغقخت باململٌ

ى الان مً اظل الؼمغص  الاخمغ   بأهھم يجب ان يخدًغ

ؾمؼ َغم غلي الباب قأههبٌ نلبه ھاھى ؾاوؽ يُغم غليه الباب ختي 

ًان خلما ظميال .   ؾيديهظ لٌىه  لً يكخذ غيييه لهض 

 :واعجكؼ نىث الُغم غلي الباب مغه ازغي ناُ

 خؿىا ؾىف اصخى  -

ًان يىء الكمـ يؿمغ الؿغقت وجدغى وظلـ وؾهِ الؿُاء مً ق ىنه . 

ًلھا وھى ظالـ غلي قغاف ابيٌ صازل ؾغقت بيًاء لھا باب اػعم قخأيض 

اهه في مجُز ياؾميىا واهه لم يًٌ خلما قأججه هدى الباب بأنص ي ؾغغت 

 :وقخذ الباب ليجض ياؾميىا جهل  امامه وجهُى له في صالُ 

 مىغض الكُاع يا مىالي    -
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 :ابدؿم لھا وناُ

 ؾىف ابضُ مالبس ي اوال   -

اههغقذ ياؾميىا وبضُ ؾام مالبؿت بأنص ي ؾغغت وھى ؾػيض ظضا لضعظه 

اهه يٍاص يُحر مً الكغح وظغي الي الؿلم وھبِ الي الُابو الاؾكل وظلـ 

غلي عاؽ املائضه يدىاُو الكُاع ويددس ي بػٌ الكاي مؼ خبيبخه وھى يىظغ 

ًأهه يغاھا  الُو مغه قهال  :ذ لهلھا ويخأملھا و

 ؟ملاطا جىظغ لي ھٌظا  -

 :قهاُ وھى يبدؿم 

لم انضم ان اُو ش ئ اعاه في ھظا الهباح ھى وظھَ الجميل وابدؿامخَ    -

 الغنيهت 

 :ىظغث له واخمغث وظىديھا ونالذ لهق 

 اهخھي مً قُىعى ؾغيػا قؿىف هخجه الي الؽ قيجاؽ الان   -

  ؟وملاطا هخجه بايغا ھٌظا - 

 :ي جغقل الهليل مً قىجان الكايقىظغث له ونالذ وھ 

 الهىا ؾىف هظھب بالُائغه يجب ان وؿخسضم وؾائل البكغ وهدً مػھم     -
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اهخھي ؾام مً الُػام واعجضي مػُكت وزغط مؼ ياؾميىا الي الُغيو وعيب 

ًان يخمني  مػھا الؿياعه في اججاه املُاع وھى يكػغ بكغخت قضيضه عؾم اهه 

ُ الاهخهاُ الاوي الا ان ياؾميىا انغث غلي ان يظھب الي  املؿغح مً زال

 الاهخهاُ بالُائغه  

ًاهذ في اهخظاعھم ؾياعه قازغه وبػض  ونل  ؾام وياؾميىا الي الؽ قيجاؽ و

ًاهذ املكاظأه باليؿبه له قٍاهذ نىع ؾام الانكاوي في ًل  ان عيب مػھا 

 :مٍان في  قىاعع الؽ قيجاؽ قىظغ ؾام هدى ياؾميىا وناُ لھا

 م جلخهِ لي ھظه الهىع مً نبل  ل    -

 :قأبدؿمذ ونالذ له 

 اهه اخض الخغؽ الظي معي أمغجه ان يدكبه بَ     -

 :قغقؼ ؾام خاظبت الايؿغ وناُ 

 غظيم ظضا   -

اؾخٌملذ الؿياعه َغيهھا ختي ونلذ الي باب املؿغح الامامي وزغط ؾام 

لخغؽ مىھا صاھؿا غلي سجاصه خمغاء وغلي ظاهبي الُغيو خاظؼ مً ا

ًان يهل امام باب املؿغح مؿتر ظىعط املضيغ  الخام اخًغجھم ياؾميىا و

الظي بضاء في الترخيب بالؿيض ؾام وناص الُغيو غبر بىابه طھبيت الي ؾاخت 

يبحره مً الغزام الابيٌ زم اوػُل يؿاعا واججه هدى ممغ ييو به الػضيض 



 
 

~ 22  ~  
 

) الؿاخغ  مً الؿغف ختي ونل الي ؾغقت  مٌخىب غليھا بالخِ الابيٌ

 :ؾام الانكاوي ( قأبدؿم ؾام وناُ لجىعط

 اقٌغى ؾيضي املضيغ     -

ًاصث اهكه جالمـ الاعى    :قهاُ املضيغ له وھى يىدني في جديت له ختي 

 اجمني ان وكاھض غغى قيو الليله    -

 قأبدؿم ؾام له زم صلل الي الؿغقت وزلكت ياؾميىا  

بحره وامامھا يغس ي يبحر وغلي ًاهذ ؾغقت يبحره في نضع الؿغقت مغايا ي

اليؿاع َهم مً الٌغاس ي الجلض الابيٌ وغلي اليؿاع الػضيض مً الػلب 

واملخىؾُه وزؼاهه مالبـ قىنل ؾام وؾِ الؿغقت  الٌبحره والهؿحره 

 :يىظغ خىله زم هظغ الي ياؾيمىا  وابدؿم وناُ 

 اقػغ اهني ؾىف انضم قيئ غظيم الليله   - 

  :لذ لهقىظغث له ياؾميىا ونا

ًامل  - ؾىف ججض في الخؼاهه مالبـ زانت بالػغى وؾىف اعؾل لَ قغيو 

 مً  اظل ججھحزى 

زم اههغقذ وجىھض ؾام واججه هدى زؼاهه املالبـ وازغط مىھا نميو 

ابيٌ وبىُاُ مً الهماف الابيٌ وبػض ان اعجضي مالبؿه اعجضي ظىاعب 

ان مالبؿه  بيًاء وخظاء ابيٌ وظل يخأمل هكؿه لخظاث وبضاء يكػغ
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ًان يخسيل اهه ؾىف يغجضي مالبـ ظلضيه ؾىصاء  سخيكت وال جليو بؿاخغ و

ويًؼ الخٍل في غيييه ويغجضي نٍغ في اطهيه واهكت يما يغي السخغه غلي 

قاقاث الخلكؼيىن لًٌ ؾغيػا ما اهدبه لضزُى زمؿت  عظاُ وبضاء الغظل 

  :الاُو في حػغيل هكؿه نائال

  اها مايٍل مهكل الكػغ  - 

 :زم جهضم الشاوي وناُ له 

 اها اصمؼ ؾىف هخضعب مػا غلي الخدغى غلي املؿغح  - 

ًان يؼعع املايَ في  ًان لٍل مً الغظاُ الخمؿه مھمه زانت قمىھم مً  و

ًان يًؼ في اطهه ؾماغت زانت ختي ؾخُيؼ ؾماع  مالبـ ؾام ومىھم مً 

ازبروه  املخغط وبػٌ الخػليماث الن الػغى ؾىف يظاع غلي الھىاء يما

ًان مً بيىھم عظل مسهو لكغح ييكيت الٌالم وجهضيم الػغى وظل  و

ؾام مؼ الكغيو نغابت الخمـ ؾاغاث يخضعب غلي الخدغى غلي زكبت 

املؿغح وخكظ املهضمه التي يخبذ له والاجكام غلي الايائه املىاؾبت للػغى 

 وججغبه املايَ وبػض الاهخھاء مً ًل 

ام في ؾغقخت يؿترح نليال نبل بضايه الخضعيباث والاؾخػضاصاث ظلـ ؾ

 الػغى ويغقل  الهليل مً غهحر الليمىن 
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صزلذ ياؾميىا الؿغقت لخجض ؾام يجلـ امام املغايا يىظغ لىكؿه وفي خاله 

 :نمذ جام  قهالذ له

 ؾىف جىجر الليله وؾىف جبھغ الػالم     -

 :قىظغ لھا 

ھل يجىػ ان  ھىاى زالر قخياث يهىمىا بمؿاغضحي في جهضيم الػغى  -

 يدىدى ظاهبا وان  اخًغ اها مؿاغضيً لي  

 :قهالذ له وھي جلىي قكخيھا

 يما حكاء  -

قىنل ؾام وؾِ الؿغقت وھمـ ببػٌ الٌالم الؿحر مكھىم قسغط مً 

زلل ظھغه قخاه قهغاء جغجضي بىُاُ مً الجلض الاؾىص ونميو بضون اػعاع 

لھا قػغ اؾىص والازغي ؾمغاء ظؿضها مً الجلض الاؾىص يٌكل ههل 

 :ؾىاص الليل وجغجضي  هكـ املالبـ جهغيبا قىظغث له ياؾميىا ونالذ له

ال يىظض ونذ للخدهيو في قأن الكخياث التي جدًغھم في ملر البهغ    -

 قالػغى ؾىف  يبضاء بػض صنائو ھيا بىا 

وظھغ غلي وظھھا مالمذ الؿًب ختي اخمغ وظھھا بكضه مً الؿًب 

ا ؾام وبػض ان نُؼ ممغ َىيل ييو نػض وزغظذ مً الؿغقت وزلكھ

بػٌ الضعظاث الهليله وونل زلل ياؾميىا لخظاث نبل ان جضقؼ باب 
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زكبي نؿحر ييو وحػبر مىه الي ًىاليـ  زكبه املؿغح وزلكھا ؾام 

 والكخياث 

ًاهذ الٍىاليـ مؼصخمه بكضه مً يثره غماُ الضيٍىع والاياءه وغماُ 

ىله الي البكغ التي حػمل بؿغغت الهىث واملىؾيهي قىنل ؾام يىظغ خ

قضيضه ويهغزىن غلي بػًھم البػٌ وبػض لخظاث ھضاء الجميؼ 

واههغقذ الىاؽ ًلھا ولم يدبهي اخض  ؾىي ياؾميىا وؾام وقخياث الػغى 

ومضيغ املؿغح ظھغ غلي زكبت املؿغح عظل عقيؼ له قػغ يؿدىائي وغيىان 

 دى الجمھىع وناُ غؿليخان واهل عقيو نؿحر يغجضي بظله ؾھغه وهظغ ه

ايھا الؿيضاث والؿاصه اليىم يىم اؾخصىائي الهه يىم ميالص اغظم هجىم  -

ايدككذ غالم السخغ وزكت اليض اهه يىم ميالص الؿاخغ الػظيم الظي 

اظاقغه قأعظىيم ان جغخبى معي بكضه بؿاخغ  مىھبخه السخغيه مىظ وػىمه

 ولض يبحرا عخبى معي بؿام الانكاوي 

ليـ هظغ ؾام هدى ياؾميىا وبضاء يسكو نلبه بكضه وبضاء ومً بحن الٍىا

يكػغ ان ظؿضه ًله جدُى الي نُػت مً الشلج وان نضماه لً جخدمل وػهه 

وان نضمه جغقٌ ان جخدغى قضقػخه ياؾميىا بيضھا صقػت زكيكت هدى 

ًأهھا غلي زهت يبحره مً هكؿه وأظلم  املؿغح قخهضم في زُىاث زابخه و

بإعه اياءه نؿحره غليت وونل وؾِ املؿغح يىظغ الي  املؿغح جماما واجبػت
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الخكىص الھائله التي ججلـ امامه في الهاله وفي البىىاع وبضاء يكػغ اهه 

 َكل نؿحر يغجضي قىعث وبضاء يخهبب غغنا زم ناُ مدضزا  هكؿه 

 "حصجؼ وال جىظغ لھم قأهذ امللَ ؾام الانكاوي  "

ًان يالمه له مكػُى السخغ غليه قكي ز  الُ لخظاث بضاء يھضاء زم ناُ و

 بهىث ھاصئ 

مؿاء الخحر ايھا الؿيضاث والؿاصه اها لم اخًغ الي ھىا لخهضيم غغى  -

سخغي وزكت يض بل خًغث الي ھىا ختي اظػلٌم جغون السخغ الخهيهي بحن 

ايضيٌم قاليىم ؾدخأيضون ان غالم زكت اليض يسخلل جماما غً غالم السخغ 

جم خىلٌم الان ؾىف ججضون اهكؿٌم ججلؿىن وايبر صليل اهٌم اطا هظغ 

 وؾِ قاَئ والغماُ جدذ انضامٌم وغلي  اليمحن ؾخجضون البدغ 

قىظغ الجيمؼ خىله قىظضو اهكؿھم يجلؿىن غلي الٌغاس ي وؾِ قاَئ 

والظالم يديِ بھم مً ًل ظاهب وناله املؿغح ازخكذ جماما قبضاء الجميؼ 

دىھم وعقؼ يضه الي الاغلي في نغار مً قضه  الضھكت قىنل ؾام وهظغ ه

 :وناُ

 اطا هظغ الجميؼ الي ھىا لخظاث     -

 :قبضاء الجميؼ يىظغ هدى ؾام قأيمل يالمه نائال  
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ان الػغى لم يبضاء بػض وهظغا لكضه بغوصه الجى قأهىا غضها الي املؿغح   -

 وناله  الػغى مغه ازغي 

الػغى يما قىظغ الجميؼ خىله قىظضو اهكؿھم صازل املؿغح وؾِ ناله 

 :ًاهى  وحػالذ الهيداث والهغار والخهكيو الخاص زم هظغ لھم وناُ

 اؾمدى لي ان انضم لٌم املؿاغضه الاولي لي عوها     -

قضزلذ الكخاه الكهغاء واياء املؿغح ًله باهىاع مبھغه واعجكػذ املىؾيهي 

 :وبػض ان  خيذ الجمھىع ونكذ غلي يمحن ؾام قػاص و ناُ

 لشاهيت وھي هاها واملؿاغضه ا   -

قضزلذ الكخاه الؿمغاء وونكذ غلي يؿاع ؾام بػض ان خيذ الجمھىع 

 :قخهضم ؾام غضه  زُىاث الي الامام وناُ

ھىاى الٌشحر مىا يجيض الؿباخت لًٌ  ھل حؿخُيؼ ان حؿبذ صازل ھظا    -

 الكيئ 

ًاهذ املؿاغضه عوها اخًغث ًىب ماء ونضمخه لؿام  وفي جلَ الخظاث 

للىاؽ هدى الٍىب قبضاء الجمھىع في الطخَ لًٌ بػض لخظاث وأقاع ؾام 

اعجكػذ املىؾيهي واظلم املؿغح وظھغث بإعه اياءه غلي ؾام وؾِ املؿغح 

قىيؼ ًىب املاء غلي زكبه املؿغح وابخػض غىھا غكغه زُىاث زم بضاء في 

ًأهه يهكؼ  الغيٌ هدى ًىب املاء وغىضما انترب مىه نكؼ بضازل الٍىب و
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ًان ؾام صازل الٍىب قأنتربذ عوها صازل خىى  اؾخدمام وبؿغغت الًىء 

والخهُذ الٍىب مً غلي الاعى وبضاءث في غغيه امام الجمھىع والٍامحراث 

ختي يؿخُيؼ الجميؼ ان يغي ؾام وھى بضازل الٍىب في حجم غهله الانبؼ 

واعجكػذ انىاث الخھليل والهغار مً قضه الاهبھاع  وانبذ الخهكيو خاص 

 ظضا 

ؾذ املؿاغضه ًىب املاء غلي زكبت املؿغح قظھغ ؾام امام الىاؽ اقغ 

وججؿض لھم في حجمه الُبيعي ومما صقؼ الىاؽ للجىىن ايثر  ان مالبؿه 

 ظاقت ظضا عؾم اهه زغط  لخىه مً املاء 

ونل ؾام ايثر مً صنيهت امام الىاؽ مبدؿم والخهكيو الخاص مؿخمغ 

 وبػض ان بضاء 

وبضاء الاهدباه واظلم املؿغح واعجكػذ نىث  ؾام في الخضر نمذ الجميؼ

 :املىؾيهي  الظي ػاصث مً خضه الخىجغ غىضما ناُ ؾام 

اها اغلم ان ھىاى الٌشحر مً الىاؽ حػكو الخيىاهاث  لًٌ ماطا ؾيدضر   -

 ان ظھغ همغ  غلي املؿغح ھل ظھىع الىمغ ؾىف يؿبب الؼغغ 

ح وغاص الي الػمو قخػالذ الهيداث بالىكي قأبخػض ؾام غً َغف املؿغ 

وظل  يىظغهدى مهضمه املؿغح وھى يھمـ بٌالم ؾحر مكھىم والىاؽ في خاله 

جغنب قضيه وبػض لخظاث بضاء ؾام في الغيٌ زم نكؼ في الھىاء وؾهِ 
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ًان جدُى الي همغ اؾىص  غلي الاعى غلي نضميه ويضيه لٌىه غىضما ؾهِ 

 لي املٍان وظل يىظغ هدى الىاؽ لخظاث وخاله نمذ  قضيضه حؿيُغ غ

ًأهھا اغىام يشحره وھى يهل غلي املؿغح في  مغث لخظاث الهمذ غلي ؾام 

ًأن طنىعه همغ اؾىص والىاؽ ججلـ غلي املهاغض في خاله نمذ و  ھُى و

غلي عؤؾھم الُحر وبػض لخظاث بضاء الخهكيو جضعيجيا ختي اعجكؼ بكضه 

 وونل ظميؼ الجمھىع  غلي نضميه اخترام للؿاخغ ؾام الانكاوي 

انتربذ عوها وهاها مً ؾام وھى في نىعه همغ وويػى غليه نُػت يبحره مً 

الهماف الابيٌ وبػض لخظاث اػاخى الهماف مً غليت قظھغ ؾام بجؿضه 

البكغي وھى ظالـ  غلي نضميه ويضيه زم ونل غلي نضميه وهظغ هدى 

 :الىاؽ وناُ

بٍل بؿاَه قٌغا لٌم ظيمػا لًٌ مؼ الاؾل الػغى لم يبضاء بػض الاهني    -

 لم انضم لٌم  ش ئ سخغي خهيو 

ًان يًؼ نضمه غلي  ًان يػخلي صعظاث ؾلم وھميه بل  وازىاء يالم ؾام 

ًأهه يػخلي صعظاث ؾلم والىاؽ في نمه الاهبھاع وھي جغي ؾام يغجكؼ  الھىاء و

ًاهه يػخلي ؾلم خهيهي ختي ونل الي انص ي اعجكاع ممًٌ زم ظلـ غلي  و

ًأهه يجلـ غلي يغس  ي وبضائذ عوها وهاها في الؿحر اؾكل ؾام ختي الھىاء و

يخأيض الىاؽ ان ؾام يجلـ غلي الھىاء قػال والخهكيو يكخػل والاهبھاع 
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يؼصاص وبػض لخظاث ھبِ ؾام صعظاث الؿلم  الخكي يما نػض وونل يحي 

 الجمھىع زم ناُ  اعؾب في ان يكاعيني اخضيم زكبه املؿغح 

عقيؼ نهحر الهامه يغجضي بظله ؾھغه قغقؼ الٌشحر أيضيھم قأزخاع ؾام عظل 

واججه الغظل هدى زكبه املؿغح وؾِ حصجيؼ الجمھىع زم اخًغث هاها 

 :ميٌغوقىن لؿام  وبػض ان ونل الغظل بجىاعه ناُ ؾام في املايَ

 جديه يبحره لھظا الغظل الصجاع    -

 :قػاص الجمھىع للخهكيو مغه ازغي زم ناُ ؾام للغظل  

 ما اؾمَ     -

 ي بٌؿخاوي  اؾم  -

 ماطا حػمل   -

 :قهاُ الغظل وھى يبدؿم  في  

 جُىيغ الاؾلخت   -

 :قىظغ ؾام للجمھىع وناُ ياخٍا  

 اهه عظل زغي خها  زم غاص وناُ للغظل    -

ھل جمخلَ نلب شجاع وغلي اؾخػضاص ان جٍىن مؿاغض لي  قأبدؿم الغظل  

 :وناُ وھى يھؼ عأؾه بااليجاب

 اظً طلَ    -
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 له وھى يػُي املايَ لىاها  نل وؾِ املؿغح  قهاُ ؾام 

قىنل الغظل وؾِ املؿغح زم اخًغث عوها نُػت مً الهماف الابيٌ 

الٌبحره وزم بضاء ؾام في ويؼ نُػت الهماف غلي الغظل وبػض لخظه 

ؾهُذ نُػت الهماف غلي الاعى وازخكي الغظل زم اقاع ؾام هدى 

زلكھا نىضوم زكبي شخو ما في الٍىاليـ قظھغث هاها  وھي حسخب 

اخمغ اللىن مشبذ غلي عجل وويػخه امام ؾام زم  اههغقذ هاها وونكذ 

 :زلل ؾام  قهاُ ؾام

اهٌم جخىنػىن اهه ؾىف يظھغ مً الهىضوم بالُبؼ لًٌ اطا ظھغ الغظل    -

مً الهىضوم قما ھى الكاعم بيني وبحن اي ؾاخغ ازغ وغلي الػمىم ختي 

 جلـ ھىاى في مهػضه يُمأن نلبٌم قهضيهي  بٌؿخاوي ي

قىظغ الىاؽ هدى مهػض الغظل قىظضوه يجلـ زم ونل الغظل غلي نضميه 

 :بػض ان َلب مىه ؾام طلَ وبضاء الغظل في جديه الجمھىع 

 زم ناُ ؾام ان ھظا الهىضوم ھى ازغ ما انضمه الليله    -

وغلي خحن ؾغه انتربذ مىه عوها وھي جدمل ؾيل يبحر في يضھا يغبذ به 

م قؿهُذ عأؾه غلي الاعى واهكجغث هاقىعه صماء مً ظؿضه زم غىو ؾا

بًغه ؾيل ازغي نهمذ الجؿض ههكحن وؾهِ ؾام غلي الاعى والىاؽ 

جهغر في ػغغ وبضاء الجميؼ يهل غلي نضميه وؾخػض للغخيل لًٌ املؿغح 
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اظلم وظھغث بإعه اياءه غلي ظؿض ؾام والضماء املخىازغه في ًل مٍان 

 بضاء الجمھىع يكػغ  ان ھظا ظؼء مً الػغى واعجكخػذ املىؾيهي ق

اخًغث هاها نُػت نماف ؾىصاء يبحره ظضا وويػخا غلي الجؿض املخهُؼ 

ًان الجؿض املخهُؼ ازخكي  والغأؽ املكهىله وبػض انل مً ظؼء مً الشاهيه 

جماما وعقػذ هاها الؿُاء الاؾىص لخٌكل للىاؽ ازخكاء الجؿض زم ظھغث 

ىظغ الجمھىع هدى بإعه الاياءه ليجضو ؾام بإعه اياءه وؾِ الهاله ق

يهل وؾِ الهاله بحن الىاؽ وھى مبدؿم  ويغجضي نميو بضون اػعاع 

 بالىن الاؾىص وبىُاُ مً الهماف باللىن الاؾىص 

زم أقاع ؾام للىاؽ هدى املؿغح قىظغ الجميؼ هدى املؿغح ووظضو هاها 

ـ بيًاء زم هكخذ الهىضوم ويسغط مىه ؾام الانكاوي وھى يغجضي مالب

زغط مً الٍىاليـ ازىان مً ؾام الانكاوي وججمؼ غلي املؿغح اعبؼ وسخ 

مً ؾام الانكاوي زم بضاء الاعبؼ وسخ في صزُى الهىضوم جباغا وؾِ 

جهكيو خاص مً الجمھىع الظي بضاء يھخل بأؾم ؾام الانكاوي وبػض ان 

ب صزلذ الاعبؼ وسخ صازل الهىضوم حػاون ًل مً هاها وعوعها في سخ

الهىضوم الي الٍىاليـ واظلم املؿغح جماما للخظاث وبػض ان اياء املؿغح 

مغه ازغي ظھغ مً الٍىاليـ ؾام الانكاوي وھى يغجضي بظله ؾىصاء 
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ونميو ابيٌ وببيىهه ؾىصاء وونل وؾِ الجمھىع للخديت زم بضاء في 

 جهضيم  هاها للخديت زم عوها  للخديت واؾلهذ الؿخاع 

ليـ ليجض ياؾميىا جىظغ له في صھكه وجهُى له اججه ؾام هدى الٍىا

 :والكغخه في  غيىھا

 03ان وؿبه املكاھضه ازىاء الػغى غلي الهىىاث واملىانؼ ونلذ الي    -

 مليىن  اهذ خههذ هجاح لم يدههت اخض مً نبل ياؾام  

 :قىظغ لھا ؾام وناُ

 واهتي ايًا هجختي    -

ًان في قضه الابھاع والغوغت  -   والجماُ اهه غغى مخٍامل قػال ان الػغى 

واججھذ ياؾميىا زلل ؾام وزلكھا هاها وعوها وزغط مً الباب الهؿحر 

وھبِ الضعط وظل يؿحر وؾِ املمغ الًيو ختي ونل الي ؾغقخه وبػض ان 

صزل الؿغقت واؾلو الباب ازخكذ ًل مً هاها وعوها في ملر البهغ زم بضاء 

 :ا ؾام في ايؿدبضاُ مالبؿه  ونالذ ياؾميى

ؿاث الػغى ومً اليىم ؾىف ابضاء في ظلاهىا خههىا زغوه َائله مً ھظا   -

غمل مؼ اصخاب الهىىاث واصخاب املؿاعح ختي ازخاع اقًل غغى ماصي 

لىا الن مً املإيض ان ھىاى الػضيض مً الهىىاث ؾىف جغؾب في ازظ خو 

الاطاغت خهغي واصخاب املؿاعح ايًا ؾىف يهضمىن غغوى ماصيه 
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اظل انىاغَ في الػغى غلي مؿاعخھم لًٌ اَمأن اها ؾىف  ضخمه مً

اوؿو ًل ش ئ لَ ولً وػغى نبل زالر اقھغ مً  الان ختي يكخام الىاؽ 

 ايثر للػغى  

 :قأبدؿم لھا ؾام وناُ

 غظيم ظضا زالر اقھغ قتره ظيضه ظضا      -

 :قهالذ ياؾميىا

 ملاطا     -

بػض ان اخًغ مً الھىاء قهاُ ؾام وھى يغقل الهليل مً غهحر الليمىن  

 :صوعم يبحر 

ؾىف اهخھي مً الخغب مؼ هىان بػض زالر اقھغ مً الان واؾترص اململٌه     -

 :قهالذ ياؾميىا 

غظيم ظضا واها في ازىاء ھظه الكتره ؾىف اجضبغ لَ ايبر خمله صغايت   -

للػغى الهاصم  وما غليَ ؾىي ان ججھؼ اهذ غغى ظضيض يبھغ الىاؽ ايثر 

 وايثر  

 :وظھغ قجأه مً الػضم عظل ابيٌ يغجضي غباءه ؾىصاء قىظغ له ؾام وناُ

 وػيغ وػاعه السخغ ! ما الظي أحي بَ الي ھىا ؟ ھل خضر ش ئ لجيىا ؟     -

 :قهاُ الىػيغ
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 ان الؿيضه ظيىا بسحر    -

 :قهاُ ؾام وھى في خاله حعجب  

 اطن ماطا خضر ظػلَ جدًغ الي ھىا وبضون مىغض ؾابو ؟ - 

  :ُ الىػيغقها 

ع يا مىالي لًٌ المغ زُحر ظضا ونلذ اهباء للىػاعه ان ھىاى نغيه ظاغخ -

اهجلحزيه يهام قيھا الليله َهـ نغابحن وؾىف يخم طبذ ايثر مً زمؿحن 

 قخاه مً اظل الخهغب  مً امللَ هىان 

 وملاط لم جخدغى عظاُ الىػاعه وجھضم ھظا املٍان وجىهظ الابغياء  - 

ىن املٍان ھىاى ايثر مً  - زالر الالل قاعؽ مً قغؾان امللَ هىان يداَو

للخمايه  وھظا الػضص ايبر بٌشحر مً نىه الىػاعه يامىالي اهه ظيل نؿحر  

  :قهاُ ؾام له 

اطھب اهذ الي بؿضاصي ونل له يدًغ الي الهغيه ومػت زمؿت الالل  - 

 قاعؽ واها ؾىف  انل الي ھىاى نبل ان جهلى اهخم 

  :ؿام وصؽ في يضه وعنت وناُ له قىظغ الىػيغ ل 

 غىىان الهغيه في ھظه الىعنت يامىالي   - 

زم ازخكي الىػيغ وازغط ؾام مً بحن َياث مالبؿه نىلجاهه واقاع به الي 

 :ظؿضه  قخؿحرث مالبؿه الي مالبـ الخغب وهظغ هدى ياؾميىا وناُ لھا 
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ويجب يىذ اجمني ان اظل بجىاعى لًٌ ھىاى زمؿىن قخاه ؾىف جظبذ  -

 ان اههظ  ھإالء الابغياء 

قػاههخت ونالذ له وھي جداُو ظاھضه ان جغؾم غلي وظھھا ابدؿامه وجسكي 

 :مالمذ  الهلو 

 اخظع ظيضا ايھا امللَ الػظيم  - 

اههغف ؾام او باالخغي ازخكي مً امام ياؾميىا في ملر البهغ زم نالذ في  

  :ييو

ف هسغط وؾىجض الػضيض مً ايھا الخاعؽ الاُو ججؿض في نىع ؾام قؿى  - 

 البكغ امام  الباب في اهخظاع ؾام الانكاوي .  

 قظھغ بحن يضيھا ظني حكبه في نىعه ؾام 
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 انفصم انثانث .. انقرابني
 

وؾِ ظلمه الليل وامام بىابه اخض املهابغ الاهجلحزيه ونل يىظغ هدى الباب 

في الؿماء  الخضيضي املىهىف وھى يغجضي غباءه ؾىصاء والهمغ مٌخمل

 والغياح جخالغب بُغف  الػباءه 

صقؼ الباب الخضيضي بيضه وجهضم الي الامام وصھـ جدذ نضميه الػكب 

الازًغ وظل يؿحر وؾِ املهابغ وقىاھض الهبىع الغزاميت البيًاء التي 

يهل غليھا الػضيض مً الؿغبان الؿىصاء ويىء الهمغ يىػٌـ غلي وظه 

لي زالر عظاُ يخمغيؼون خُى الػضيض يىؾل مً خحن الي ازغ ختي ونل ا

  :مً الهبىع املخكىعه خضيشا زم ازظ هكؿا غميها  وناُ لھم  

 ھل اهخھيخم ؟  - 

  :قهاُ اَىلھم نامه

 وػم اهخھيىا  - 

  :قػاص يىؾل يهُى لھم  

 يم نبر خكغجم    - 

  :قهاُ اَىلھم نامه

 زمؿىن نبرا  - 
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  :قىظغ يىؾل هدى الهبىع املكخىخت وناُ 

 اطن ھيا بىا ختي ال هخأزغ غلي مىغض الخكل    - 

جغجكؼ غً ؾُذ الاعى ايثر مً  جهضمھم يىؾل وؾِ الهبىع والاصزىت التي

ًان يؿحر بجىاعه الغظل  متر وههل غً ؾُذ الاعى ووؾِ الًباب 

  :الُىيل وناُ له 

اها اغلم ان ؾام الانكاوي نضيهَ قلماطا ال جخهغب مىه وجدهل غلي ًل   - 

 ه التي  جغؾب قيھا ؟الهى 

  :قخىنل يىؾل وهظغ له هظغه خاصه مغغبه وناُ له 

ان ؾام الانكاوي ماھى الا قاقل ؾحر ناصع غلي خمايت هكؿه واطا خالكت   - 

 الخظ ختي الان قلً يٍىن الخظ خليكت بػض ھظه الليله 

اؾخٌمل يىؾل الؿحر وؾِ قىاھض الهبىع وؾٍىن الليل ووػيو الؿغبان 

ي ازغ ختي اوػُل يؿاعا واجسظ َغيو َىيل مؼيً باملكاغل مً خحن الل

ًان ھىاى ايثر مً زالزحن عظل  غلي الجاهبي وغىضما ونل الي هھايت الُغيو 

يغجضون الػبائاث الؿىصاء وفي ايضيھم الػها السخغيه وؾِ ؾاخت يبحره 

وامامھم صخغه يبحره غليھا قغاف مً الهل يغنض قىنه ظؿض قخاه قهغاء 

ان ابيٌ ويهل بجىاع الكخاه ازىان مً الغظاُ الاُو َىيل جغجضي قؿخ

الهامه له مالمذ خاصه ابيٌ اللىن والشاوي اؾىص اللىن له قػغ مجػض عقيؼ 
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ًان ھىاى زمؿىن قخاه  ًأهه زاعط لخىه مً مجاغت  وغلي اليمحن واليؿاع  و

غاعيت جمام مهلىبحن ظميػا غلي نلبان مً الخكب واؾكل ًل مىھم ئهاء 

 ىداؽ الانكغ مً  ال

قو يىؾل َغيهت وؾِ الجمىع الؿكحره ختي ونل الي الصخغه الٌبحره 

  :وونل  بجىاع الغظل الُىيل زم جهضم الغظل الاؾىص وناُ

الان واليىم ؾىف جيخھي اخؼاهىا وؾىف هدهل غلي نىه ظباعه لً يػھض   - 

 بھا اخض مً نبل ؾىف هملَ الػالم ًله لم يدبهي غلي املىغض ؾىي صنيهت

واخضه وجبضاء مغاؾم الاخخكاُ والػھض بً البكغ و ملَ ملىى الجان امللَ 

املػظم وؾيض الظالم امللَ هىان  املاهذ لىا ًل نىه سخغيه ؾىف هدهل 

 غليھا 

ونل الجميؼ مخضلي الغأؽ في خاله ؾٍىن جامه ملضه صنيهت زم صقـ الجميؼ 

ب نؿحر في غهاه السخغيه صازل الػباءه وازغظى ظميػا بضُ مىھا يخا

حجم يل اليض مً الجلض الاؾىص وبضاء يبحر الجماغت الظي يػخلي الصخغه 

 في نغاءه بػٌ الُالؾم 

والجميؼ يغصص زلكت وھم يخمايلىن الي الامام والي الخلل ويىؾل يهل 

 بجىاعه يهغاء  مػھم مً يخاب يكبه يخب الجميؼ 
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قىم عؤؾھم بػض انل مً صنييهت بضاءث الاعى جھتز مً اؾكلھم وجخجمؼ 

الػضيض مً السخب الؿىصاء الهاجمه وھم مؿخمغيً في الهغاءه بضون جىنل 

ًاهذ ھظه  الػالماث ججػلھم يؿخمغون في الهغاءه وحصجػھم غلي املط ي  بل 

 قيما يكػلىهه 

ًان يهغر في الكًاء  ظھغث في الؿماء غالماث البرم ونىث قيُاوي 

لًباب ًل قبر غلي الاعى اھتزث له الهلىب واعحػكذ له الاظؿاص واخخل ا

ختي انبذ الجميؼ ال يغي يل يضه امامه واهخھي الجيمؼ مً نغاءه الخػاويظ 

ل  وظھغ صزان اؾىص يشيل قىم عؤؾھم وبضاء يلخكه خُى اظؿاصھم ًو

ًأن غلي  عؤؾھم الُحر   اغًاء الجماغت في زباث جام و

ض يهم جٍازغث الاصزىه الؿىصاء واقخضث الھؼه الاعييه وانبذ نىث الغغ

الاطان زم بضاء ًل اغًاء الجماغت في الاججاه هدى الكخياث املهلىبه 

ىم نؿحر  واخضزى قو نؿحر في انضام الكخياث ونامى بخىنيل َغف زَغ

في الكو والُغف الازغ مهىب هدى الاواوي الىداؾيت اؾكل ًل قخاه وبػض 

ًاهذ الاواوي ممخلئه غلي ازغھا بالضماء واعقخػ ذ ايثر مً ههل ؾاغت 

انىاث الكياَحن ايثر وايثر واھتزث الاعى ايثر  واهكجغث ًل الؿغبان 

 املىظىصه في املهابغ وجىازغث اقالئھا في اعظاء املٍان 
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اعجهي ًل اغًاء الجماغت ؾلم زكبي ختي ونل الي ضخيخه وبػض ان ھضاء 

املٍان  جماما والهمذ ؾيُغ غلي اعظاء املهابغ بضاء اغًاء الجماغت في 

ايا جباغا زم ھبِ الجميؼ مً الؿلم الخكبيي وخمل ًل واخض هدغ الطخ

مً الاغًاء الاهاء اململىء بضماء الطخيت وونل الجميؼ في قبه صائغه بػض 

ان ويػى الاواوي امامھم غلي الاعى وهظغ الجميؼ هدى الهائض الظي يهل 

غىض الصخغه وغلي يمحن الغظل يىؾل وامامه اهاء مً الضماء وغلي اليؿاع 

ظل الازغ وامامه اهاء مً الضماء زم انترب الغظل مً الكخاه التي جغنض غلي الغ 

قغاف الهل وھي قانضه الىعي وونل امامھا جماما زم ازغط مً بحن مالبؿه 

زىجغ له يض مً الػاط ونبٌ غليه بيضيه الازىان وعقػھما في الھىاء  زم بضاء 

ن اهخھي  مىھا َػً يىُو ببػٌ الٌالماث باللؿت الكاعؾيت الهضيمه وبػض ا

 الكخاه في نضعھا بٍل نىه 

ظھغث في ملر البهغ بػض َػً الكخاه الػكغاث مً الاصزىه الؿىصاء التي 

جُايغث ًلھا هدى الغظل وصزلذ في قمه بٍل ؾغغت ونىه وھى يهغر مً 

قضه الالم زم اؾمٌ غيىه وؾاصث خاله مً الهمذ الخام وغيىن ظميؼ 

زم قخذ غيييه لحراه الجميؼ نض جدىلذ  اغًاء الجماغت جترنب ما يدضر

غيىه الي اللىن الانكغ زم بضاء يكػغ  بهىه حؿغي في ظؿضه وقغص ػعاغيت 

  :ونغر نغزه اهخهاع زم ناُ بهىث قيُاوي 
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 ھيا يا اَكالي   - 

بضاء ظميؼ اغًاء الجماغت في الىظغ هدى الاواوي الىداؾيت التي امام ًل 

غ جخجؿض بالضماء وظيمؼ الاظؿاص ال مىھم وبضاء يسغط مً الاواوي اظؿاص بك

زمؿىن ؾم زم جُايغث الضماء املخجؿضه في قٍل بكغي يخجاوػ َىلھا غً 

 وصزلذ في قم ًل غًى مً  اغًاء الجماغت 

مغث ايثر مً صنيهت نمذ جام والٍل مؿمٌ الػيىحن وغىضما قخذ ًل 

ًاهذ بالىن الانكغ بضاء الجميؼ يكػغ بالهىه حؿغي في ظؿضه  غًى غيىه 

ًاهذ نغزاث الىهغ والكغخت   وبضاء الجميؼ في  الهغار بهىث قيُاوي و

غمذ الكىض ي بػض انل مً صنيهت بحن نكىف الجماغت غىضما ظھغ ؾام 

َائغا قىم عؤؾھم وھى يػخلي قىم ظھغ قغؽ اؾىص مجىذ ويكحر بهىلجاهه 

هدىھم ويسغط مىه هاع جدغنھم قبضاء الجميؼ في ازغاط غهاه السخغه 

ء الٍل في جهىيب غهيھم هدى ؾام بيىما هظغ يىؾل الي الؿماء وبضا

وللغظلحن الازغيً وظھغث نبه مً الىاع ووظض ؾام قهام بخػىيظه خمايه له 

ًاهب جدميھم مً يغباث  ؾام   جديِ بھم مً ًل 

هجر الػضيض مً السخغه في اؾهاٍ ؾام مً قىم الكغؽ الُائغ وخغم 

غلي ؾام ويىظھىن هدىه الػضيض مً  الكغؽ وبضاء ظميؼ السخغه يخٌخلىن 

ًان يخكاصا ًل الًغباث  اللػىاث التي جسغط مً غهيھم السخغيه لٌىه 
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ببراغت ويىظه لھم اللػىاث مً نىلجاهه جدغنھم وجكخذ غظام اؾالقھم زم 

بضاء يسغط مً ظھغ ؾام الػضيض والػضيض مً اليسخ التي حكبه قٍاث ھىاى 

اغىام السخغه وھىاى وسخ جدمل وسخ جدمل ؾيىف مً هاع ػعناء جًغب 

الغماح مً هاع خمغاء واقخض الهخاُ وبضاء ؾام يكػغ بالخػب وازخباء زلل 

اخض قىاھض الهبىع يدخمي به مً يغباث السخغه املميخه وبيىما ھى غلي 

ھظا الخاُ ظھغ امامه يىؾل نضيهت وغلي وظھه مالمذ الؿًب والػباءه  

 ه في وظھه ؾام وناُ له جخُايغ في الھىاء عاقػا غهاه السخغي

ظميؼ اليسخ مىَ جدمل اؾلخه الا اليسخه الخهيهت قھي الىخيضه التي  -

 جدمل  الهىلجان امللٍي 

 قىظغ ؾام له في حعجب والضھكه غلي وظھه وناُ  

 يىؾل ماطا جكػل ھىا ؟ زيل لي اهَ مغيٌ في املجُز   - 

  :قطخَ يىؾل وماػاُ مىظھا غهاه السخغيه في وظھه ؾام وناُ

اهذ قاقل وصائما يىذ اصاقؼ غىَ واخميَ مً الكباب الظيً يهىمىن  -

بًغبَ صائما وما خضر لَ ما ھى الا يغبه خظ الهَ مىلىص مً الجان اما 

الَ الجان واها مً البكغ الوي اقًل مىَ اها قؿىف اؾيُغ غلي  ًل مم

 بٌشحر 

 :قهاُ ؾام والؿًب غلي وظھه  
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ًاهذ الخهض والخؿض والؿحره غىضما خهض الار غلي  - اُو ظغيمه غلي الاعى 

ازيه  وؾاع  وغىضما خهض ابليـ غلي اصم غليه الؿالم والخهض صائما يإصي 

 الي الھالى  

  :قهغر يىؾل وناُ

 اله اهذ ھالَ اليىم ال مد - 

قىظغ ؾام هدى الؿماء زلل يىؾل قىظغ يىؾل زلكت هدى املٍان الظي 

يىظغ له ؾام قىظض بؿضاصي يُحر غلي َائغ ضخم يكبه َائغ الغر لًٌ 

انؿغ حجما وبضون عيل واههٌ بؿضاصي غليه واؾهِ يىؾل اعيا 

نضع يىؾل وزغط مىه قػاع اػعم قاججه ؾام هدىه ووظه نىلجاهه هدى 

  :عه ظػله يكهض الىعي زم  هظغ هدى بؿضاصي وناُ لهاناب يىؾل في نض

 قٌغ لَ يابؿضاصي    - 

  :قهاُ بؿضاصي وھى يىظغ هدى يىؾل مً خحن الي ازغ ويىظغ هدى ؾام 

 ھل اهذ بسحر يامىالي     - 

 وػم بسحر اَمأن  - 

   :قهاُ بؿضاصي وھى يكحر هدى يىؾل 

 الىعي ملاطا لم جهخله  ضاهه قان - 
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التي ملئھا زمؿه الالل ظني َياع يهاجلىن  قهاُ ؾام وھى يىظغ الي الؿماء

 ظىىص  هىان ويدغنىن السخغه 

 اهه نضيهي مھما قػل قله خو غىضي - 

بضاء ؾام في الاقدباى في املػغيه وجم جهؿيم الهىاث الي ظىاح ايمً بهياصه 

بؿضاصي وظىاح ايؿغ بهياصه ھاقم الاخمغ ونلب الجيل بهياصه ؾام الظي 

 اغخلي الصخغه 

الضعع الظي اخخمي قيه يبحر الجماغت زم وظه يغبه بهىلجاهه هدى ويغب 

الغظلكسغط مً غها الغظل قػاع اػعم اللىن الخدم مؼ قػاع ؾام الاؾىص 

الخاعط مً الهىلجان وظل الكػاغحن في خاله اجهاُ ختي اهٌؿغ الاجهاُ 

وخضر اهكجاع ھائل جمؼم ظؿض الغظل غلي ازغ الاهكجاع وونؼ ؾام بػيض 

ىه لم يهاب بأي زضف وهظغ خىله قىظض الغظل الاؾىص يداُو غىه لٌ

الھغب مً املػغيه قًغبه بهىلجاهه وزغط مىه قػاع اؾىص اناب الغظل 

 في ظھغه قخىازغث اقالء الغظل في ًل مٍان غلي ازغ  الًغبه 

ًان بؿضاصي في مأػم خهيهي ازىاء املػغيه قٍان يداعب ظىىص هىان والسخغه 

ػض ان جمذ مغاؾم الهغابحن انبذ ًل السخغه يغون ايًا الن السخغه ب

الجان وانبدذ نىاھم ؾحر غاصيه والانىي مً طلَ ان ظميؼ السخغ 

اجسظو حكٌيل الىجمه وعقػى غهيھم السخغيه هدى الؿماء وزغط مىھا 
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ًان يدغم ًل الجً الُياع مً ظىىص ؾام قغقؼ  قػاع اػعم نىي مبھغ 

يه مً لػىاث السخغه وھى يهل بؿضاصي يضه ونىؼ لىكؿه صعع نىي يدم

وؾِ الجىىص التي جدترم واقخض الًغب ختي بضاء صعع بؿضاصي يىھاع وبضاء 

ًان يخابؼ ظميؼ الاخضار  يكػغ اهه ؾىف يؿهِ في اي لخظه لًٌ ھاقم 

بؿضاصي يػيكت وؾىف جىھاع  تظبوھى يهاجل في الجاهب الازغ وايدكل ان 

ى بؿضاصي وانخدم زِ الىاع ومً الجائؼ ان يسؿغ بؿضاصي هكؿه قُاع هد

قھى مً الجً الاخمغ الظي يخدمل نىه الىحران واهدكله وزغط به وسخبه 

وقٌغه زم جطخم بؿضاصي ختي انبذ في حجم بغط بػيضا قىظغ له بؿضاصي 

ًأهھم ؾغب مً الىمل   ايكيل وبضاء يضھـ السخغ بهضمه  و

اصي ظيضا قخذ بؿض ظبتلم يٌخكي ھاقم بظالَ وختي يديهً اهه نام بخأمحن 

يضه الازىان وزغط مىھا ايثر مً زمؿمائه قھض مً الىاع الخمغاء يهاجلىن مؼ 

 بؿضاصي وما جبها  مػه مً ظىىص 

اججه ھاقم الاخمغ هدى نىاجه التي بضاءث جھؼم نىاث هىان الكغؾه ونام 

الخىام خىلھم بػض ان امغ بػٌ الجىىص بالضواعان مً الخلل  بخًيو 

ًاهذ نىاث هىان حؿدؿلم ن ملخانغه ظىىص هىا وفي انل مً ههل ؾاغت 

امام الؿؼو الكغؽ بهياصه ھاقم الاخمغ وبػض ان جم جهيض ظىىص هىان 

 بالؿالؾل ؾانھم ھاقم الاخمغ الي امللَ ؾام 
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الجالـ قىم الصخغه الٌبحره بػض ان اهخھذ املػغيه وجهضم بؿضاصي ايًا 

ميؼ امام ؾام وناُ ومػه نغابت  الل اؾحر مً ظىىص هىان وونل الج

  :بؿضاصي

 لم يدبهي اخض مً السخغه  - 

  :قىظغ له ؾام وناُ 

 ويىؾل ھل ماث     - 

 :قهاُ بؿضاصي له 

 ھغب مً املػغيه  لهض عأيخه واها اناجل وھى يھغب ويغيٌ بػيضا  جىكـ  - 

  :ؾام الهػضاء زم ناُ

 يم غضص الاؾغي     - 

  :قهاُ ھاقم الاخمغ

 اؾحر   033اها معي    - 

  :وناُ بؿضاصي

 واها معي الل اؾحر     - 

  :قهاُ ؾام

ؾىف جأزظ ظميؼ الاؾغي يا ھاقم الي مملٌه امللَ هىان وجهىم   - 

 بدؿليمھم الي نائض  الجيىف 
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قىظغ له ھاقم في خحره زم ھؼ عأؾه بااليجاب واههغف ھى وظىىصه ومػه 

  :الاؾغي زم  هظغ ؾام هدى بؿضاصي وناُ

 ايً هىان الان يا بؿضاصي   - 

  :قهاُ بؿضاصي 

 إيض اهه في مىخهل املخيِ الھاصي الان مً امل- 

  :قهاُ ؾام بخعجب 

  ملاطا ؟   - 

الن ظميؼ ملىى الجان جخىاظض ھىاى ازىاء مغاؾم جهضيم الهغابحن لھم وال 

 حػىص الي  اململٌه الا مؼ بؼوؽ الكجغ 

  :قخىھض ؾام وناُ  

 ئطن ھيا بىا قيجب غلي ان اجدضر مؼ هىان   - 

ًا زلكه املها بغ وقىاھض الهبىع املخُمه وظشض اههغف ؾام وبؿضاصي جاع

حػم املٍان وازخكي في ملر البهغ زم ظھغ قىم  هالكخياث املهخىله والكىي

ًان هىان يجلـ غلي غغف مً الضزان الابيٌ وغلي يميىه غضص  ؾُذ املاء و

غكغه يغاس ي مً الضزان الابيٌ يجلـ غليھا اجباغت مً الجً وغلي 

 اليؿاع غكغه يغاس ي ازغي 
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باقي اجباغت وجهضم ؾام هدى املجلـ وونل في املىخهل وزلكت يجلـ غليھا 

  :بؿضاصي  وناُ

ججاوػث خضوصى يا هىان وماخضر اليىم لً يمغ وصماء الكخياث الطخايا  -

 لً يظھب  ھباء 

   :قىظغ له هىان وناُ 

لى لم ايً في خاله ھضهه مػَ الان لٌىذ ظػلذ امَ جدؼن بكضه ليـ  -

 ججض لَ نبر جبٍي قىنه  الهني نخلخَ  بل الهھا لً 

  :قطخَ ؾام وناُ

اها اعؾلذ لَ ما جبهي مً املخىشحن الظي جهُى غليھم ظيل ملَ ملىى   - 

الجان ولى يىذ اعؾب في ان انخل وابيض ًل ظيكَ لكػلذ لٌني التزم بٌالمي 

واها امھلخَ زالر  اقھغ ختي حؿدؿلم او حػيض بىاء ظيل مً املخىشحن 

 ػىن  جىاظھني به ايھا الهؼم املل

  :قهغر هىان وناُ بهىث يملئه الؿًب 

 جأصب واهذ جخدضر مؼ ملَ الظالم ايھا الغغضيض   - 

 :قهاُ ؾام والؿًب يملئه
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اؾمؼ ياهىان لم يدبهي غلي اهخھاء املھله ؾىي قھغان وان جٌغع ماخضر  - 

اليىم واطا ؾمػذ اهَ غلي اجهاُ بأي اخض مً البكغ ؾىف اهھي الھضهه 

 . مً طايغه الجان اظمػحنديَ بيني وبيىَ وام

ًا هىان زلكت يكُاث ؾًبا   زم اههغ ؾام وبؿضاصي جاع
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 انرابع .. بذايّ انرحهّ..انفصم  
  

صازل نهغ ؾام وفي حجغه مؿخضيغه حجغيه يؼيً ظضعاهھا املكاغل اظخمؼ 

ؾام الانكاوي مؼ ؾاوؽ وبؿضاصي غلي مىًضه مؿخضيغه جخىؾِ الدجغه 

ًامله  ناُ ؾام لھا اعبػت  يغاس ي زكب يت وھم يغجضون مالبـ الخغب 

  :مدضزا بؿضاصي وؾاوؽ وھى في نمه الؿًب

 هىان يجب ان يخأصب ويجب ان جيخھي الھضهه   - 

  :قهاُ بؿضاصي مػلال

 لٌىه غاع غليىا ان هىهٌ الھضهه بػض ان اجكهىا  قهاُ ؾاوؽ  - 

وبه يؿيُغ وال جيس ي اهىا الان في مىنل يػل قھى يمخلَ الخاجم الاؾىص  -

غلي  الػكاعيذ واي مداوله مىا للغص غلي طبذ الابغياء ؾىف جٌبضها زؿائغ 

 قاصخت 

قھب ؾام وانكا غلي نضميه وظل يلل اعظاء الؿغقت ًلھا وھى غانض يضيه 

  :زلل ظھغه  وغانض خاظبيت زم الخكذ لھم وناُ

 اغلم ظيضا ما جهىلىهه لًٌ يجب ان هيخهم مً هىان غلي ماقػلت   - 

  :ؾاوؽ قهاُ
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الاهخهام الخهيهي ھى ان ههىؼ الخاجم الاخمغ ووؿيُغ هدً غلي ظيل  - 

 الػكاعيذ  

  :قؿغح ؾام للخظاث زم ناُ

بل ؾىػُي الخاجم الاخمغ مللَ الػكاعيذ وههىؼ مػه اجكانيت ؾالم بييىا  -

 واجكانيت  صقاع مكترى 

 قىظغ له بؿضاصي وابدؿم زم ناُ  

 ووػم الغائ يا مىالي  - 

  :ُ ؾاوؽ وھى يطخَ بكضهقها 

ان الػكاعيذ غلي عنبخھم ؾيل امللَ هىان وال يغؾبىن في املخاعبه مػت  -

لٌىھم مجبريً غلي طلَ بؿبب الخاجم الاؾىص واطا اغُيىاھم هدً الؿالح 

الظي يىاظھىن به  هىان مً املإيض اهىا ؾىُىنھم بمػغوف مضي الخياه  

 :قهاُ ؾام 

 ظياُ الهاصمه مً ملىى الػكاعيذ  والخاجم الاخمغ ؾيخىاعزت الا  - 

  :قهاُ بؿضاصي

 اطن متي هغخل في اخًاع الؼمغص الاخمغ   - 

  :قهاُ ؾام ھى يخجه هدى املهػض ويجلـ غليه
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يجب ان هدًغ الؼمغص الاخمغ ويخم نھغ الؼمغص مؼ صماء الخىحن الاؾباوي  -

جم في الٍأؽ الظھبي للملَ ؾليمان الخٌيم وبػضھا وؿخُيؼ ان وكٍل الخا

 الاخمغ ھٌظا  يهُى الٌخاب 

  :قبھذ وظه بؿضاصي وؾاوؽ وناُ الازحر وھى يأزظ هكؿا غميها 

ان الؼمغص الاخمغ غىض املاظىؽ وال وؿخُيؼ ؾغنخت والخىحن الاؾباوي في  - 

ًأؽ  ظباُ الاوملب مً ظه اعى الجان وال يهل اليھا اخض ختي امللىى اما 

يھل ؾليمان لًٌ ال يغاه ؾليمان قھىاى نهت جهُى اهه في قلؿُحن في 

 اخض مً البكغ وال الجان الا  املخخاع 

  :قىظغ له ؾام وناُ 

 مً املخخاع   - 

  :قهاُ بؿضاصي في يأؽ 

اهه ملَ مً ملىى الجان يأحي في اخض الاػمان يدهو الػضُ بحن ًل   - 

 املمالَ ويىهكؼ  الظلم غلي يضه لٌىھا اؾُىعه حػلمىاھا مىظ الهؿغ 

  :قهاُ ؾام وھى يىظغ في وظىه الازغيً ويبدؿم  

 غلي ما اظً اهني املخخاع  - 

  :قهاُ ؾاوؽ 

 واها اظً طلَ لًٌ ييل ؾىدًغ الؼمغص الاخمغ    - 
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  :قهاُ ؾام

قاه ملَ املاظىؽ وهُلب مىه الؼمغص وهضقؼ ؾىف هظھب الي امللَ زىػام  - 

 اي زمً  مً اظل الخهُى غليه 

  :قهاُ ؾاوؽ بػض ان ونل غلي نضميه 

ال اظً اهھا قٌغه ؾضيضه قامللَ زىػام قاه عقٌ مؿاغضه الانكاوي في  - 

 خغبه غلي  هىان  

  :قهاُ ؾام 

 املؿاغضه جسخلل غً صقؼ الشمً   - 

  :قهاُ بؿضاصي 

 ىه وال وؿخُيؼ قخذ بىابه لھا  لًٌ اعى ظبل املاظىؽ مده - 

  :قىظغ له ؾاوؽ وناُ

 ؾىف هظھب غً َغيو بدغ الاھىاُ    - 

  :قىظغ ؾام لھم وناُ 

 لم اؾمؼ بھظا البدغ مً نبل  - 

  :قىظغ له ؾاوؽ وناُ 
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ان اعى وبداع الجان في غالم مىاػي لػالم البكغ وال يغاه الا الجان وھظا  -

لٌشحر مً املخلىناث الكغؾت واملخىخكت البدغ اقغؽ واغىل البداع وبه ا

 واخب ان  اَمأن ظالله امللَ عخلخىا ھظه املغه لً جٍىن عخله ؾھله  

  :قىظغ له ؾام وناُ 

اقھم ما جغمي اليه ياؾاوؽ لٌني لم اغغى خياه ظىىصي للخُغ مً اظل  -

ل ما املَ قضاء للمملٌه وھظا واظبي اما اهذ  خمايتي الصخهيه وخياحي ًو

قمً  املمًٌ ان جدىدى غً ھظه الغخله  قهاُ بؿضاصي وؾاوؽ في  وبؿضاصي

 هكـ الىنذ  لً هكاعم امللَ ؾام الانكاوي مضي الخياه  قأبدؿم ؾام وناُ 

اطن ابضاء يا بؿضاصي في ججھحز ؾكيىه يبحره ونىيه مجھؼه بٍل ش ئ مً  - 

 اظل عخلخىا 

*** 

ًاهذ جهل ؾكيىه  مً الخكب غىض قغوم قمـ اليىم الخالي غىض املغؾا 

قضيضه الطخامه لھا قغاع بالىن الابيٌ مغؾىم غليه قػاع اململٌه 

ًان ھىاى ظؿغ مً الخكب انُل غلي  الظھبي وبحن الؿكيىه واملغؾا 

 ظاهبيه الجىىص في صعوغھم الؿىصاء  وغلي نضعھم وظه الاؾض الظھبي

جىنل مىيب ظالله امللَ ؾام الانكاوي املٍىن مً زمؿت غكغ غغبت 

الخيُى الىاعيت امام املغؾا ومً بحن ھظا الػضص الٌبحر مً الػغباث ججغھا 
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ھبِ مً الػغبه الغابػت ًل مً بؿضاصي وؾاوؽ ومً الػغبت الخامؿه ھبِ 

ھاقم الاخمغ وھبِ ؾام وظيىا مً الػغبت الؿابػت وباقي الػغباث ھبِ 

مىھا الخغؽ الظي اخاٍ بجالله امللَ في قبه  مغبؼ يىههت يلؼ وجدغى 

 غؽ وامللَ وظيىا هدى الجؿغ الخ

جىنل ؾام والخغؽ غىض مهضمه الؿكيىه وهظغ في غحن بؿضاصي وؾاوؽ زم 

هظغ في  غحن امه ووظض الهلو والخىف قغؾم غلي عاؾھا نبله نؿحره وناُ 

 :لھا ھمؿا

 ال جهلهي غلي ولضيَ ياظيىا  - 

  :لهقابدؿمذ ظيىا وعبُذ غلي يخكه زم هظغ هدى ھاقم الاخمغ وناُ  

 ؾىف جضيغ قإن اململٌه في ؾيابي  - 

 :قهاُ ھاقم  

 ؾأًىن غليھا نىي امحن  - 

قخىھض ؾام وهظغ لھم هظغه ازحره زم اججه هدى الؿلم الخكبي ونػض الي 

وهظغ هدى ظيىا وھاقم وبضائذ الؿكيىه في الابداع في طلَ الخليج الؿكيىه 

 الًيو مخجه هدى  بدغ الاھىاُ .
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 اخلايص ..انرحهّ..انفصم  
  

ًاهذ الكمـ اوقٌذ غلي الؿغوب وماػاُ ؾام وعقانت غلي ؾُذ الؿكيىه 

ومػھم مائت بداع يبدغون في الخليج الًيو الظي يكهلھم غً بدغ الاھىاُ 

ل البداعه غلي الؿكيىه يػملىن ويؿخسضمىن املجاصيل غلي ظاهبي  ًو

ًان  دغ ختي يػخلي بغط املغانبه اغلي الؿكيىه يغانب البالؿكيىه وھىاى مً 

 يبلـ الهائض ؾاوؽ الظي يبدغ  بھم 

جىنل ؾام غىض مهضمه الؿكيىه يىظغ الي البدغ بػض ان هؼع الخىػه 

الخضيضيه مً عأؾه وويػھا ظاهبا وظل قاعص الؼھً في سخغ الكھغه في الؽ 

ًان يكػغ بًيو قضيض في نضعه قٌم جمني ان  قيجاؽ وخبيبخه ياؾميىا و

 يػلم متي ؾيػىص مً عخلخه ھظه   يجلـ مػھا ايثر مً طلَ وھى ال

  :اهدبه ؾام لهىث بؿضاصي وھى يهل بجىاعه يهُى له  

مىالي املػظم ھل يامغ لىا بأؾخسضام السخغ مً اظل ػياصه ؾغغت  - 

 الؿكيىه نليال ختي  ههل الي بدغ الاھُى  

  :قىظغ له ؾام وناُ له

 اؾخسضم السخغ في ػياصه الؿغغت مً اظل الىنُى الي ظبل املاظىؽ    - 

  :قخلػشم بؿضاصي زم ناُ
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مىالي بمجغص صزىلىا بدغ الاھىاُ ؾىف هكهض ًل الؿيُغه غلي الؿكيىه  - 

وؾىف حؿحر في َغيهھا بؿغغت مدضصه ختي ههل الي ظبل املاظىؽ لٌىىا 

 وؿخُيؼ ان هخىنل متي  وكاء 

  :قھؼ ؾام عأؾه بااليجاب وناُ له 

 خؿىا اطھب واقػل ما جغيض  -

غىض مهضمه الؿكيىه ختي زيم الظالم غلي البدغ  ظل ؾام َىاُ اليىم

وبضاء يكم عائدت  غكً جملئ املٍان قاعجضي الخىػه واججه الي نمغه الهياصه 

املمخلئ بالبداعه ونػض الؿلم الخكبي وصلل الي مغوعا بؿُذ الؿكيىه 

نمغه الهياصه مً زالُ باب زكبي نؿحر مىهىف غليت غباعه جهُى ) ما 

بالخِ الظھبي زم جىنل بجىاع ؾاوؽ الظي يهل امام جسكاه ؾخجضه ( 

عجله الهياصه وامامه واظه ػظاظيت غغيًت جٌكل له البدغ ًله وبجىاعه 

يغاس ي مىًضه مؿخضيغه غليھا زغائِ وبػٌ الاًىاب الكاعؾت وغضص زالر 

ًان ھىاى عنػت ظلضيه  زكبت نؿحره وغلي الجضاع الخلكي لضقت الهياصه 

 هكـ الػباعه املٌخىبه غلي الباب مػلهت  مىهىف غليھا 

  :قىظغ ؾام هدى ؾاوؽ وناُ له

 متي ؾىهل الي بدغ الاھىاُ   -

  :قهاُ ؾاوؽ وھى ماػاُ يىظغ امامه هدى البدغ 
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 اهىا صزلىا بدغ الاھىاُ مىظ زالر صنائو  قهاُ ؾام  -

وھظا يكؿغ ؾغ اهدكاع الغائدت الىدىه التي اهدكغث في اعظاء املٍان ًله   - 

 :وھى يطخَ  قهاُ ؾاوؽ

اطا هظغ ؾيضي الي البدغ قؿيجض املاء اؾىص ومً خحن الي ازغ ؾيجض  -

الػضيض مً ظشض املىحي غلي ؾُذ املاء الن ھظا البدغ ال يؿخُيؼ اخض ان 

 يػبر مً زالله بؿالم  ابضا 

  :قىظغ له ؾام زم اقاع هدى الغنػت الجلضيه وناُ 

   ؟ما نهت ھظه الػباعه ياؾاوؽ -

  :قهاُ ؾاوؽ 

اوي ھى الظي ههل ھظه الػباعه وههكھا غلي الباب الن الاؾُىعه الانك -

جهُى ان بدغ الاھىاُ يسغط مىه ًل ش ئ هخسيله او يخسيله اي شخو غلي 

 ظھغ الؿكيىه ويخجؿض  ويظھغ لىا ظميػا امام اغىىا 

قجلـ ؾام غلي املىًضه وهظغ هدى الخغائِ وبضاء في قٌ ًل الخغائِ 

خظ ان ظميؼ الخغائِ حكحر الي َغيو ظبل املىظىصه غلي املىًضه قال 

املاظىؽ لًٌ مً َغم مخػضصه زم الخظ وظىص مغبؼ مػضوي مً الىداؽ 

الانكغ وبه زالر مغبػاث نؿحره مً زالر اججاھاث غلي املغبؼ الٌبحر بالىن 

 الاؾىص قظل يىظغ اليه وھى يهلب املغبؼ في  يضه زم 
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  :ناُ لؿاوؽ 

نهت ھظا املغبؼ مىظ متي وهدً مانهت ھظه الخغائِ ياؾاوؽ وما  -

 وؿخسضم  الخغائِ في الؿكغ 

قىظغ له ؾاوؽ زم ناُ ياخٍا وھى يىظه الضقه هدى الكماُ الكغقي 

  :وماػاُ يىظغ  هدى البدغ 

ان الخغائِ مھمه مً اظل جدضيض الاججاه الن بدغ الاھىاُ ال يىظض في  -

له ظالم في ظالم و  مً املمًٌ ان ؾمائه هجىم وال جُلؼ غليه الكمـ ابضا ًو

هظل هبدغ قيه مضي الخياه والن ههل الي الي قاَئ ابضا. اما املغبؼ قھى 

يهىم بخدضص الاججاھاث الكماُ  والجىىب والكغم والؿغب لًٌ ال يؿخُيؼ 

 اي شخو ان يؿخسضم مغبؼ الاججاھاث 

الخظ ؾام ان ؾاوؽ يخدضر مػت وھى ال يىظغ هدىه ابضا قاججه اليه في 

ًاهذ املغه الاولي لؿام يكػغ قيھا زُىاث زهيله و  الغغب يملئ نضعه و

 خىف مىظ ان وصع غالم  البكغ غىضما جم الخاؾػت غكغ مً غمغه ال

جىنىف ؾام زلل ؾاوؽ وويؼ يضه غلي يخكت قدغى الازحر عأؾه هدى 

ؾام قكؼع ؾام بكضه وبضاء نلبت يسكو بكضه وقػغ ان صماءه ججمضث في 

ل وؾهِ غلي الاعى مؿدىض غلي يضه غغونه وجدغى غضه زُىاث للخل

وؾاوؽ يهترب مىه ونض ازخكذ مالمذ وظھه جماما وانبذ وظھه غباعه غً 
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عنت ظلضيه ؾىصاء بال اي مالمذ وزغط  مً ًل مٍان صازل ؾغقت الهياصه 

 ُ   :نىث يكبه نىث الكيُان يهى

 اهھا هھايخَ ايھا الُكل املضلل   -

جدُى الي بكغي غاصي بل جدُى وقػغ ؾام ان ًل نىاه طھبذ مؼ الغيذ واهه 

 الي  ايػل بكغي غلي وظه الاعى وھى ال يػلم ملاطا وييل خضر ًل ھظا 
 

اوؿلو باب نمغه الهياصه وجدىلذ الىظه الؼظاظيه املُلت غلي البدغ الي 

قاقت ؾىصاء وبضاء ًل ما في الؿغقت يھتز بكضه وجطخم ؾاوؽ في حجم 

ًاصث عأؾه جدُم ؾهل نمغه الهيا صه وبضاء ؾام يهغر بكضه غمالم و

وظل يؼخل غلي الاعى في اججاه  الباب وؾاوؽ يهل امامه والهىث يسغط 

 ُ   :مً ًل مٍان في الؿغقت يهى

 ال مكغ اليىم ال مكغ  -

ًان مىنىص بهىه قيُاهيه وخاُو ؾام ان  خاُو ؾام قخذ الباب لٌىه 

يسغط ؾيكا يضاقؼ به غً هكؿه لٌىه لم يىجر في اؾخسضام اي سخغ غلي 

الم وانترب مىه   الَا

ًان ؾام في حجم غهله  ؾاوؽ ونبٌ غليه مً عنبخه وويػت في يل يضه و

 الانبؼ  في يل يض ؾاوؽ 
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اهٌؿغ الباب وصزل يخله هىعاهيه بيًاء نبل ان يهبٌ ؾاوؽ غلي ؾام 

صازل يل يضه زم َاعث الٌخله الىىعاهيه في اججاه ؾاوؽ وغبرث مً زالله 

ن اؾىص وغاصث الؿغقت الي ويػھا الاُو واهكجغ ؾاوؽ وجدُى الي صزا

وبضاء ؾام يھضاء وھى يىظغ هدى الٌخله الىىعاهيه التي جهل امام وھى يداُو 

ان يكھم قيئ زم بضاءث الٌخله جأزظ قٍل  ما وبضاء يخجؿض امامه ؾاوؽ 

 بػض ان ازخكذ الٌخله الىىعاهيه 

غاصث له  اججه ؾام وظلـ غلي انغب مهػض بػض ان ھضاء وقػغ ان ًل نىاه

  :مغه ازغي  وهظغ هدى ؾاوؽ الظي انترب مىه وناُ له

ان بدغ الاھىاُ يجؿض لىا ًل مساوقىا واهذ اقض مساوقَ ھي ان جظھب   -

يسىهَ انغب الاشخام اليَ ولظلَ عأيذ اهذ اهني جدىلذ  ًل نىجَ وان 

الي غضو امامَ وان نىجَ ازخكذ ويجب ان حػلم ان اي شخو غلي ؾُذ 

مً اي قيئ ؾىف يخجؿض وؾىف هغاه ظميػا امام اغييىا الؿكيىه يساف 

 والخؿلب الىخيض غلي ھظا ھى اهىا هخؿلب غلي  مساوقىا  

  :قخىھض ؾام وناُ وھى يىظغ هدى الاؾكل  

 وييل جدىلذ اهذ الي يخله مً الىىع   -

  :قأبدؿم ؾاوؽ وناُ 
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 يجىػ اهَ جغاوي غضو لَ ولظلَ غهلَ نىع لَ اهني يخله مً الىىع الهه ال  -

غضو ومىهظ في هكـ الىنذ وبػض ان اهھذ اللػىت عأيخني غلي ان جغاوي 

 خهيهتي  

  :قخىھض ؾام وصقً وظھه بحن عاخخيه زم ناُ

اهه زُغ يبحر وغظيم والهاصم اؾىء مما جسيلذ قھىاى ايثر مً زمؿحن   -

 ظني غلي  الؿكيىه وال وػلم ماھي مساوقھم 

  :بجىاع ؾام قهاُ ؾاوؽ وھى يجلـ غلي اخض الٌغاس ي  

ًامل ختي ههل الي ظبل املاظىؽ   -  امامىا اؾبىع 
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 انطادش .. نعُة انظم..انفصم 
  

ًاهذ  ًامله وؾام يبدغ في بدغ الاھىاُ صون خضور اي قيئ و  مغث زالر ايام 

ًان يخابؼ َغيو الؿحر مؼ ؾاوؽ وبؿضاصي يخابؼ  الاظىاء ھاصئه جماما و

 البداعه غلي  ؾُذ الؿكيىه 

ًان الظالم لم يغي ؾام وعق انت يىء الكمـ غلي مضاع الشالر ايام املاييت 

يديِ بھم مً ًل ظاهب والؿماء ملبضه بالؿيىم واملياه زهيله الخالَ 

ًان ؾام والبداعه يغون بػٌ ظشض املىحي  ونىامھا ؾليظ ومً خحن  الي ازغ 

ًان يخجه الي  املخػكىت جُكى غلي ؾُذ البدغ وغىضما يكػغ ؾام بالخػب 

ًاهذ الؿغقت ال يىظض بھا ش ئ ؾغقت نؿ حره اؾكل الؿكيىه ختي يؿتريذ و

ؾىي ؾغيغ واخض ومىًضه نؿحره مؿخضيغه ويغس ي واخض ولھا هاقظه واخضه 

ًان صائما يدب ان يىظغ مً زالُ جلَ الىاقظه الي جلَ املياه التي  مؿخضيغه 

ًان يهاب بداله مً  حكهھا الؿكيىه بٍل نػىبه ومً خحن الي ازغ 

ًان يخظيغ خياجه في غالم البكغ ونبل ان الطخَ الھ ؿخحري غىضما 

ًان يظً اهه يػلم ًل ش ئ وان غلىم الجؿغاقيا التي  يٌدكل خهيهخه و

 صعؾھا َىاُ ؾىحن الضعاؾت 



 
 

~ 65  ~  
 

ابلؿخه بٍل جكانيل الٌغه الاعييه اما الان قھى يبدغ في بدغ ال يػلم غىه اي 

 اخض مً  البكغ 

غ مً الىاقظه املؿخضيغه الخظ وظىص بيىما ؾام ؾاعم في جامالجه وھى يىظ

 ظؼيغه 

نؿحره غليھا سػبان غمالم له عأؾان الغاؽ الاولي عاؽ ؾضه لھا غىان طاث 

 قو  َىلي وزم مشل قم الشاغابً والغاؽ الشاهيت عاؽ سػبان الٌبرا 

زغط ؾام مً ؾغقخت يھغوُ ونػض الضعط ختي ونل الي ؾُه الؿكيىه 

الجؼيغه قىظض الشػبان يؼخل غلي الاعى في واججه هدى املهضمه وهظغ هدى 

 اججاه البدغ زم  ؾام في املاء وازخكي 

هظغ ؾام خىله باخشا غً ؾاوؽ او بؿضاصي زم ناح غليھم مىاصيا قخجؿض 

  :امامه  بؿضاصي وؾاوؽ قهاُ لھم 

مً املإيض اهھا مساوف اخض  غلي جلَ الجؼيغه سػبان له عأؾان ان ھىاى  -

 اقغاص الُانم  

  :قهاُ ؾام

 وما الػمل    -

  :قهاُ ؾاوؽ بدضه

 يجب ان وػثر غلي ناخب جلَ املخاوف    -
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ًان ايبر  ًان قضيض الطخامه  وفي جلَ اللخظه ظھغ الشػبان مً املاء و

لؿكيىه ؾبػت مغاث وبضاء ًل البداعه في جىظيه بػٌ اللػىاث احجما مً 

 والخػاويظ التي جسغط  مً ايضيھم هدى الشبػان لٌىھا لم جإزغ قيه ابضا 

جدُى ؾاوؽ وبؿضاصي الي َيىع الغر وبضاء ًل مىھم في مھاظمه الشػبان زم 

جدُى ؾام الي جىحن غمالم بضاء يىكض الىاع في اججاه الشػبان الظي بضاء 

يلخھم الػضيض مً البداعه في قمه صقػت واخضه زم جدُى الشػبان الي صزان 

 اؾىص وجبسغ في الھىاء 

واغخهض الجميؼ اهھم جسلبى غليه لٌىه ظھغ مغه ازغي مً املاء مً الجه 

 الكغنيت  للؿكيىه 

قػاص ؾاوؽ الي نىعجه الاولي وناُ لؿام اهھا لػىه الظل  قىظغ ؾام هدى  

  :مغجكؼ الشػبان وناُ بهىث

 ًلما نخلىاه ؾيػىص مغه ازغي    -

قهاُ بؿضاصي وھى يُحر في الؿماء مداوال قهؼ غحن الشػبان او انخالع اخض  

  :الغؤؽ

 وييل هخؿلب غلي زياُ الظل    -
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لشػبان ويخلهىن قىظغ ؾام هدى ظميؼ البداعه قىظض الجميؼ يداعب ا

ًان يخكاص الخػاويظ السخغيه اھا بٍل بغاغت مً ايضيھم في اججاه الشػابً الظي 

  :ومھاعه زم ناُ ؾام 

 يجب ان هجض ناخب املخاوف الن الظل يسخكي اطا ازخكي ناخبت   -

ًان الجميؼ مكؿُى بهخل الشػبان الػمالم وؾام مكؿُى بالبدض غً 

ناخب املخاوف وبػض مغوع ايثر مً صنيهت وظض ؾام اخض اقغاص الُانم 

ى يىظغ هدى الشػبان  اججه ظالـ في ػاويه بػيضه مىٌمكا  ويغحػض زىقا وھ

  :ؾام هدى الجني الهابؼ في الؼاويه وناُ  

 اهذ ياھظا اهظغ الي   -

ًان هظغه مػلو غلي الشػبان قػاص ؾام وناح في وظھه غضه  لًٌ الجني 

  :مغاث زم  نكػت غلي وظھه قأهدبه الجني له زم ناُ ؾام 

يجب ان جخسيل ش ئ ازغ جسيل اهَ ملَ غلي مملٌه الانكاوي وججلـ  -

ِ خضيهت الههغ امللٍي وامامَ الػضيض مً وؿاء البكغ الجميالث وؾ

اب امامَ والخغؽ والخضم مً الػغايا  ل ما لظ َو يغنهىن لَ والُػام ًو

خىلَ والخمغ امامَ والكايھت ويجلـ  بجىاعى وؿاء ظميالث يضاغبن 

 زهالث قػغى 
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ػبان ابدؿم الجني وبضاء في جسيل املكھض امام غيييه زم هظغ ؾام هدى الش

ًان  يھاظم البداعه قىظضه جذجغ في لخظاث وانبذ مشل الدجغ  الظي 

قغقؼ نىلجاهه في اججاه  الشػبان وزغط مىه قػاع اػعم جدُم غلي ازغه 

 الشػبان الظي جدُى الي حجغ 

لم يمغ ونذ يشحر ختي غاصث الخياه غلي الؿكيىه الي َبيػخھا مغه ازغي 

ي الشػبان وانبذ البداعه يبدغون بٍل بػض ان حؿلب ؾام الانكاوي بضھاء غل

نىجھم مً اظل غبىع بدغ الاھىاُ في انل ونذ ممًٌ وونل بيىھم بؿضاصي 

يصجػھم ويدض في هكىؾھم  عوح الهخاُ مً اظل الخجضيل بٍل نىه وػياصه 

 ؾغغت الؿكيىه في مياه زهيله 

ظلـ ؾام وؾاوؽ في نمغه الهياصه يخدضزىن ويدكاوعون في ما بيىھم غً 

يله ازغي اطا ما عقٌ زىػام قاه ملَ املاظىؽ بيؼ الؼمغ الاخمغ لھم وؾ

وبيىما ھم غلي ھظا الخاُ صزل غليھم بؿضاصي وظلـ بيىھم بػض ان نضم 

 الخديه امللٌيه للملَ ؾام  الانكاوي وناُ ؾام لبؿضصي 

 اخب ان اؾمؼ عأيَ يا بؿضاصي في انتراح  - 

   :وھى غانض خاظبت 

  اي انتراح يامىالي - 

 ماطا هكػل اطا عقٌ زىػام قاه ان يبيؼ لىا الؼمغص الاخمغ  - 
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  :قهاُ بؿضاصي ياخٍا  

هًاغل له الشمً ووػُيه بػٌ الامخياػاث ان زىػام قاه يػكو املاُ  -

 والظھب  ايثر مً غيييه 

قهاُ ؾام بػض ان جباصُ الىظغ مؼ ؾاوؽ الظي ظھغ غلي وظھه مالمذ 

   :اؾخدؿان  الغأي

 ياػاث التي ههضمھا له  وما ھي الامخ - 

   :قهاُ بؿضاصي وھى يؿدىض بظھغه غلي املهػض

وؿخُيؼ ان ههضم له الخمايه بجيل مملٌه الانكاوي بػض الخؿلب غلي  -

هىان قأهذ حػلم يامىالي ان املاظىؽ ظيىقھم نؿحره ويػيكت وايػل 

مً اهھا جدمي مملٌخھا  ولظلَ يػخمضون غلي جدهحن اململٌه بالسخغ 

 حػلم مً الؿھل ازترانت  والسخغ يما

ًأهه يؿئله غً عأيه في نُى بؿضاصي قىظض ؾاوؽ  قىظغ ؾام اججاه ؾاوؽ و

يسغط مً بحن مالبؿه بغاص مً الىداؽ الانكغ يبحر ويًؼ البراص غلي املائضه 

ويكػل الىاع مً اؾكله زم ظھغ مً الػضم في يل يض ؾاوؽ زالر اًىاب 

  :يبحره وويػھا امامه  وناُ

 هىؼ الكاي اوال زم وؿخمؼ الي باقي خضيض بؿضاصي صغىها ه - 
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وبضاء ؾاوؽ في نىؼ الكاي وبػض ان نام بهب الكاي صازل الاًىاب 

  :عقل مىه  الهليل وناُ وھى في قضه الؿػاصه

 لم اخدس ي مشل ھظا الكاي مىظ ايثر مً زالر قھىع     -

  :قىظغ له ؾام وناُ

 ھظا الٍىب اخؿيذ يا ؾاوؽ واها ايًا يىذ اقخام الي مشل  - 

 :زم هظغ ؾاوؽ في اججاه بؿضاصي وناُ له 

 ھل لضيَ مؿغياث ازغي ههضمھا لخىػام قاه  - 

قىظغ له بؿضاصي في اقمئزاػ زم ونل غلي نضميه واججه هدى صقت الهياصه 

وزلؼ زىطجه  الخضيضه وقخذ يضه الي الامام وجمخم ببػٌ الٌالم الؿحر مكھىم 

ضيض مً الٌػَ زم ويػت غلي املىًضه زم ظھغ بحن يضيه َبو  يبحر به الػ

  :وناُ وھى يجلـ

 الكاي خبيب الٌػَ اليـ يظالَ   - 

  :قطخَ ؾام زم هظغ هدى ؾاوؽ وناُ

ٌػَ ا الٌػَ ياؾاوؽ ان الكاي خبيب الًان يجب غليَ ان جهىؼ لى - 

 ھھھھھه 

  :قهاُ بؿضاصي مضاغبا 

 م له الُػام اهه بسيل ظضا يا مىالي الا جغاه ال يأًل ش ئ الا غىضما ههض -



 
 

~ 70  ~  
 

ًاص ان يىهلب غلي ظھغه مً قضه الطخَ قهاُ ؾاوؽ  قطخَ ؾام ختي 

  :وھى غانض  خاظبيت

 ھظا الهني صائما مكؿُى وال اقٌغ في قھىاحي   - 

  :قهاُ ؾام ھى يهضم الٌػَ الي ؾاوؽ

 جكًل يا ؾاوؽ بػٌ الٌػَ املجاوي     -

  :قىظغ له ؾاوؽ وناُ

 ماطا جههض ياؾام    -

  :وناُ ؾام وضخَ بؿضاصي وؾام بكضه 

 يىذ صائما احكٌَ في مضي بسلَ يا ؾاوؽ لٌىني الان جأيض لي ًل قيئ   -

  :قؿًب ؾاوؽ وناُ

  صغىا مً ھظا الخضيض وايمل لىا خضيشَ يا بؿضاصي    -

يجب ان ههضم له املؿغياث مشل ان هًاغل له زمً الؼمغص الاخمغ او ان  -

 هغؾل له  خاميه جدمي مملٌه املاظىؽ  

  :قهاُ بؿضاصي

ى ال يھخم بدمايه اململٌه الهه يظً ان سخغ املاظىؽ انىي اهىاع ھ  -

 السخغ وال  يؿخُيؼ اخض ازترانت قيجب غليَ ان جهترح ش ئ ازغ  

  :ناُ ؾام
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 ما عايٌم ان وػُيه ًل غام عبؼ زغواث اململٌه    -

  :وبؿضاصي في صھكت وناُ الازحر  وؽقىظغ له ؾا 

 لًٌ ھظا قيئ مبالـ قيه ظضا يامىالي -

  :قهاُ ؾام   

ؾىف يدهل غلي عبؼ زغواث اململٌه في الػام الاُو وفي الػام الشاوي ؾىف   -

 جسخكي  مملٌه املاظىؽ مً غلي وظه الاعى 

قىظغ له الجميؼ في صھكه قهاُ ؾام لھم وھى يغقل الهليل مً ًىب 

 :الكاي ويخظوم  نُػت مً الٌػَ 

 اهھا قػال قھيت ولظيظه يا بؿضاصي ....  - 

 الذ اعجابَ يا مىالي  اهھا ه هللاالخمض  - 

 :قهاُ ؾام 

بػض ان انىؼ الخاجم الاخمغ واغُيه مللَ الػكاعيذ ؾىف امىدت الٌخاب  -

امللػىن ھضيه وغىضما يهغاءالٌخاب ؾيػلم ان الخُغ ًله يٌمً في الؼمغص 

الاخمغ ومً املمًٌ  ان يهىؼ اي شخو ازغ زاجم انىي مً الخاجم الظي 

املاظىؽ ويبيض املاظىؽ جماما او مػه ولظلَ ؾىف يكً خغب غلي ظبل 

غلي الانل ؾىف يسًؼ ملَ املاظىؽ لھم وبھظا الكٍل ؾىف هخدغع في 
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الػام الشاوي مً الاجكام ولً هضقؼ لھم ش ئ الان  الػكاعيذ لً يهبلى ان 

  :يازظو مىا قيئ  قهاُ ؾاوؽ

اهھا قٌغه ؾليمه لًٌ ييل هًما ان الػكاعيذ ؾىف يكىىن خغبا غلي  - 

 املاظىؽ  

  :قطخَ بؿضاصي وناُ

اي شخو غانل ؾىف يكٌغ في الخسلو مً مىبؼ الكغ الظي يھضصه  -

والؼمغص الاخمغ املىظىص في ظبل املاظىؽ ھى ايبر زُغ يھضص الػكاعيذ 

 ويجب ان يخسلهى  مىه او غلي الانل يٍىن جدذ ؾيُغه الػكاعيذ  

 :قهاُ ؾام 

ص الاخمغ وان اطن اجكهىا ؾىف وػغى غليه ايػاف مًاغكت زمً الؼمغ  -

 لم يىاقو  ؾىف وػغى غليه عبؼ زغواث اململٌه ًل غام  

 :قهاُ بؿضاصي 

 متي ؾىهل الي زىػام قاه يا ؾاوؽ  - 

  :قهاُ ؾاوؽ وھى يىظغ اليه قظغا

ؾىف ههل بػض زالر ايام اطا اؾمغث الؿكيىه في الابداع بھظه الؿغغت   -

  :قهاُ بؿضاصي

 غلي ؾُذ الؿكيىه   بػض اطن ظالله امللَ ؾىف اجابؼ البداعه - 
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 انطابع ... خوزاو شاِ..انفصم  
  
ًان    ونلذ ؾكيىه امللَ ؾام الانكاوي الي قاَئ مملٌه املاظىؽ و

الكاَئ يعج بالجان والجً البداع وبػض ان زغط ؾام مً الؿكيىه حػغف 

اع اخض  الجان ختي يبلـ امللَ زىػام قاه   غليه الجميؼ َو

كيىه وبػٌ بضاء البداعه في اهؼاُ الػغباث امللٌيه مً غلي ؾُذ الؿ

الخيُى الىاعيه التي ججغ الػغباث وعيب ؾام وعقانت الػغبت الاولي وقو 

َغيهت وؾِ ممغاث ظبليه وغغه ختي ونل الي بىابه قىالطيه ولم يخىنل 

امام البىابه يشحرا ختي اهكخدذ ووظض امللَ زىػام قاه يهل امام البىابه 

ه زمغه البُاَـ بجؿضه البضيً ويغقت الطخم وعأؾه املؿخضيغه التي حكب

وغيىاه طاث الكو الُىلي واهيابت الباعػه التي حؿغػ في قكخيه ويغجضي غبائه 

 مً الخغيغ الظھبي ويهل بجىاعه الػضيض مً الخغؽ امللٍي 

وغلي ظاهبي الُغيو انُل غضص مً الجىىص التي جغجضي مالبـ خغبيت طاث 

ت َائغ الػىهاء اللىن  الاػعم والخىط الخضيضيه الؼعناء وغلي الخىطه عيك

 ػعناء اللىن 



 
 

~ 75  ~  
 

ًان مبدؿما ظضا وقاجذ  جغظل ؾام  مً الػغبت واججه هدى زىػام قاه الظي 

ػعاغيت غلي ازغھما قخىنل ؾام امامه وغلي وظھه ابدؿامه مهُىػت 

 ُ   :ويمه زىػام قاه  الي نضعه وھى يهى

 اھال ومغخبا بامللَ الؿالي ابً امللَ الانكاوي الػؼيؼ لهض قغقذ مملٌخىا - 

 الهؿحرة  املخىايػت بدكغيكَ اليىم لىا  

  :قىظغ له ؾام وناُ

 اھال بَ يا زىػام - 

 اھال بَ اهذ في مملٌخَ الشاهيه يا اغظم ملىى الجان جكًل    - 

  :قىظغ ؾام هدى ؾاوؽ وبؿضاصي الظيً يهكىن غلي يميىه وناُ 

 انضم لَ نائض الجيىف بؿضاصي  - 

  :قغخب به امللَ زىػام جغخيبا خاعا زم ناُ ؾام 

 وھظا ھى ؾاوؽ عئـ وػعاء اململٌه ومؿدكاعي  - 

  :قهاُ زىػام

ان حكغيكٌم اليىم ھى بمشابت غيض نىمي يجب ان يسلض في طيغي اململٌه    - 

  :قهاُ ؾاوؽ 

  جبالـ ايھا امللَ املخىايؼ  ال - 

  :قطخَ زىػام وناُ 
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اها انُى الهضم صائما يا ؾاوؽ والان جكًلى ؾىف هيخهل مً زلل جلَ  - 

 البىابه الي  الههغ امللٍي مباقغا

زم اقاع بؿبابخه هدى الكًاء قأهكخدذ بىابه زلجيه وغبر مً زاللھا زىػام 

  قاه  واجباغت وؾام وعقانت الي خضيهت الههغ امللٍي

ًان الههغ قضيض الطخامه مبني مً الدجاعه وبه الػضيض مً الابغاط طاث 

الاؾىص ومً خىله ؾىع ضخم وبىابه مً الخكب البلٍى ويهل امام اللىن 

 البىابه ازىان مً  الخغاؽ يغجضون الضعوع الخغبيت وفي ايضيھم الغماح 

ضو غبر ؾام وعقانت زلل امللَ زىػام الي الؿاخت الامايت للههغ ونػ

ظميػا الضعط الدجغي وصلل الجميؼ الي صازل الههغ مً زالُ باب مً 

الخكب نؿحر الدجم الي ؾاخت يبحره يخىؾُھا جمشاُ مً الدجغ لخكاف 

ضخم وفي نضع الؿاخت ؾلم يبحر مً الدجغ يإصي الي الُابو الشاوي وغلي 

ًان ھىاى ممغ ييو ناصھم زىػام في طلَ املمغ ختي ونل الي ناغت  اليمحن 

ًاهذ ظضعاهھا مؼيىه باملكاغل ويخىؾِ الدجغه  الخٌم امللٍي بالههغ و

َاؾه يبحره بھا هاع ػعناء وفي نضع الؿغقت غغف امللَ زىػام مً الخكب 

ًان ھىاى غكغون مهػض انؿغ حجما  الاعبيؿَ وغلي يمحن ويؿاع الػغف 

مً  الخكب قضغاھم زىػام للجلىؽ وظلـ ھى غلي الػغف زم هظغ هدى 

  :له ؾام وناُ
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ان ظئدىا جُلب مً الػىن في خغبَ غلي هىان قيدؼهني اوي اعصى زائبا   - 

 :قطخَ ؾام وناُ 

 ال اوي اجضبغ امغي لٌني ظئخَ في َلب اقض واھم مً مػاوهخَ  - 

  :قهاُ زىػام بأھخمام قضيض 

 ماھى ؟ - 

 اعؾب في زمؿىن نُػت مً الؼمغص الاخمغ   - 

 :ى يخكدهت ظيضا قىظغ له زىػام في حعجب وناُ له وھ

 اهه َلب عجيب وؾغيب   - 

  :قهاُ ؾام

 وما العجيب في َلبي ھظا ؾىف اخهل غلي الؼمغص واصقؼ زمىه  - 

قاغخضُ زىػام في ظلؿخه وقػغ بص ئ مً الغاخت واوكغح نضعه بػض ان 

  :ؾمؼ ًلمه  صقؼ الشمً وناُ له

لًٌ صغني ًل الؼمغص الاخمغ املىظىص في اململٌه ملٌَ ايھا امللَ املػظم  -

 اؾألَ  في اي ش ئ جغصي الؼمغص الاخمغ 

  :قىظغ له ؾام وناُ 

 وھل يصر لي ان اؾألَ قيما ؾخهىؼ بشمً الؼمغص  - 

 :قهاُ زىػام مخلػشما وھى يكػغ بالخغط  
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اهه الكًُى قهِ الظي صقػني للؿإاُ قىاصعا ظضا ما يدخاط الجً الؼمغص  -

 الاخمغ او  يأجيني ملَ يُلبت 

 الؼمغص الاخمغ  يم جغيض زمً - 

 :قهاُ زىػام  

زمً الؼمغص ان جمٌض مػىا يىمان حػلم يھىه املػابض سخغ غائلت الانكاوي   - 

قىظغ ؾام هدى ؾاوؽ وبؿضاصي الظي جخظذ غيىاھم واهضقؼ ؾاوؽ 

 ُ   :يهى

ان سخغ غائله الانكاوي يخىاعزت الاظياُ ظيل بػض الازغ وال يصر ان  -

 يخػلمه اخض  مً زاعط الػائلت 

  :قهاُ زىػام وھى مبدؿم ابدؿامه غغيًت 

اغلم ھظا ظيضا ولظلَ َلبذ ان هخػلمه يما َلبذ طلَ الُلب مً ابيَ  -

الانكاوي  غىضما ظائني يُلب الػىن مني في عصع هىان لٌىه عقٌ حػليم 

 الٌھىه  

  :قهاُ ؾام مىضقػا 

واها مىاقو وؾىف اغلم الٌھىت ًل غلىم غائله الانكاوي في يىمان قهِ  - 

 ان اججھؼ لي الؼمغص الاخمغ   يًَ يجب  غللٌ

  :قهاح زىػام نائال 
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 الؼمغص الاخمغ للملَ ؾام الانكاوي  - 

قظھغ بحن يضيه ظني نهحر الهامه اخمغ اللىن له عاؽ يكبه عأؽ الكيل 

يضيه نىضوم نؿحر في حجم يل اليض وويػت بحن يضي امللَ يدمل بحن 

 م نضمه لؿام وھى يهُى له زىػام الظي ازظه مىه  واقاع له باالههغاف ز

 الاخمغ نىضوم به ايثر مً مائت نُػت ملَ لَ  صغ ھظا ھى الؼم  - 

قأزظه ؾام وقخذ الهىضوم وملئ يل يضه بالؼمغص الاخمغ وھى يىظغ له في 

حعجب قٍان بغام وله سخغ ؾغيب يسُل الاقئضه ويظھب الػهل قىيؼ 

 :م الظي ناُ له الؼمغص صازل  الهىضوم واخٌم اؾالنت زم هظغ الي زىػا

اعي اهَ مغھو مً غىاء الُغيو ويجب ان حؿتريذ اليىم اهذ وعقانَ  -

 ياؾام وؾضا  غىض املػبض الٌبحر ؾىف هبضاء اُو صعؽ مً صعوؽ السخغ 

ھب ؾام وعقانت غلي نضميه وبػض ان نام الجميؼ بخديت امللَ زىػام ظھغ 

في نهغ  ظني غمالم  ناص ؾام وعقانت الي ؾغف الغاخت الخانت بھم

   :الًياقت  وظل زىػام ظالـ غلي الػغف لخظاث يكٌغ زم ناح مىاصيا

 بازىث يا بازىث  -

  

  



 
 

~ 81  ~  
 

قظھغ بحن يضيه ظني مخىؾِ الُُى له لىن قط ي وعاؽ مخىؾُه ويسغط 

مً ظبھخت نغهان وغيىان طاث قو َىلي ويغجضي غباءه خمغاء اللىن مىهىف 

 ناُ له  غليھا قػالث  هاعيت وبػض ان ناصم الخديه للملَ

 جدذ امغ ظالله املَ   - 

  :قهاُ زىػام

 اعؾب في اعؾاُ عؾالت اخًغ وعنت ونلم وايخب ما ؾىف امليت غليَ  - 

قكغنؼ بازىث بأنبػت وظھغ وعنت مً الجلض وعيكه ومٌدله بحن يضه وظلـ 

اخض الٌغاس ي وظھغ امامه مىًضه مؿخضيغه نؿحرة وبضا يٌخب ما يهىله غلي 

  :ھي مً الٌخابه ناُ له امللَامللَ وبػض ان  اهخ

 انغاء غلي مؿمعي ما يخبذ  قبضاء بازىث في الهغاءه وناُ   - 

اهه مً زىػام قاه الي امللَ املػظم ملَ الظالم وامبراَىع الجان هىان  "

اغلم اهني ماػلذ غلي غھضي بَ واوي زاصمَ املُيؼ مىظ ان اجكهذ مػَ 

َ قيھا باهه في خاله غلي الهًاء غلي الانكاوي واعؾلذ لَ عؾاله ابلؿخ

يػل ويككذ لَ غً مىاَو يػل الجيل غىضه واهخهغث غليه و 

ابلؿَ اليىم ان ابىه ؾام الانكاوي ظائني في َلب الؼمغص الاخمغ وال اصعي في 

اي ش ئ يدخاظه لٌىه مً املإيض اهه ؾيؿخػحن به في الخغب غلي ؾيض الظالم 

اململٌه يىمان  هىان ولظلَ نمذ بهىاغت خيلت وؾىف يمٌض غىضي في 
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يبضائان مً الؿض واعظى ان جغؾل لي عصا قأها ال اغغف ماطا انىؼ مػت  ھل 

 اجغيه يظھب ام ههىم بظبدت ھىا وهيخھي 

  "زىػام قاه الخاصم املُيؼ     

  :قىظغ له بازىث وناُ

 وؾىف يهل بالغص ؾضا  ؾىف اعؾل اؾغع وانىي ظان َياع خاال   - 

 :قهاُ له زىػام 

ال بل جغؾل ظً ؾىام غً َغيو البدغ وھظا ايثر امان مً الُحران  -

واملؿاقت ؾىف جٍىن نهحره غً َغيو البدغ وؾىف يدًغ بحن ايضيىا 

  :املؿاء قهاُ بازىث  بالغص الليله غىض 

 جدذ امغ مىالي املػظم  - 

واههغف وظل زىػام قاه قاعص الظھً يداُو ان يخىنؼ عص هىان غليه ويمني 

الىكـ ان يٍىن الغص بهخل ؾام الانكاوي وييخھي مً وؿل ھظه الػائله الي 

الابض قھى يٌغه غائله الانكاوي مىظ نضيم الاُػ بؿبب جكىنھم في قىىن 

ًاقت  املمالَ قھم يملٍىن سخغ امللَ ؾليمان الخٌيم وال السخغ غلي 

يػلمىه الخض الا للػائله قهِ والخهض والؿحره ظػلىه يكٌغ في َغيهت 

للخسلو بھا مً الانكاوي قخهغب مىه وفي هكـ الىنذ اجدض مؼ هىان وبػض 

ان غغف اؾغاع امللَ الانكاوي واؾغاع ظيكه ابلـ غىه امللَ هىان وبظلَ 
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يجه الخضيػت والان يمني الىكـ بهخل ھظا الابً الظي ظھغ ونؼ الانكاوي هد

ًان يػخهض اهه جسلو مً غائله الانكاوي ًلھا لٌىه  له مً الػضم بػض ان 

ل ھظا الهيذ والكھغه مجغص يالم يدىهل  يغجر ان الابً يػيل الكأن ًو

 غلي اقىاه الجان الخمهي  مدبي الازاعه والبدض غً الابُاُ 

 **** 

م وؾاوؽ وبؿضاصي في ؾغقخھم بههغ امللَ زىػام قاه مغ اليىم ًله وؾا

يدكاوعن قيما بيىھم غً الػلىم السخغيه التي ؾيػلمھا ؾام لٌھىت املػبض 

بضون ان يكص ي اؾغاع غلىم سخغ غائلت الانكاوي وفي الىھايت اجكهى غلي ان 

يهىم ؾام بخػليم بػٌ الخػاويظ  ولُالؾم الخكيكت التي ال حكٍل ؾغ مً 

 ائلت اؾغاع الػ

ًان زىػام قاه يجلـ في مسضغت في اهخظاع الغص مً امللَ  غىض خلُى املؿاء 

هىان ولم يُُى اهخظاعه قضزل غليت بازىث ومػت اخض اقغاص الجً الُياع 

  :وھى يدمل عؾاله  قأزظه زىػام وقٌ الغؾاله ونغاءه ؾغا زم ناُ بازىث

 ھل امغ ؾيض الظالم بهخل ؾام الانكاوي    - 

  :م وناُ قأبدؿم زىػا

بل امغ بما ھى اؾىء مً الهخل ويخب في عؾالت اھم حػىيظه ال يػلمھا اخض  - 

ؾحرة لًٌ املھم الان اطھب اهذ الي ؾام واجباغت ونل له ان الػكاء ظاھؼ 
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الهاغت الىاعيت في الخضيهت الخلكيت للههغ وال جضزل مػھم الان واسخبه الي 

 ا ناُ ؾيض الظالم واها ؾىف اجبضع الامغ ھىاى  في جلَ الهاغت يم

 لًٌ ملاطا ؟ - 

 اقػل ما أمغجَ به الان وؾىف اقغح لَ ًل ش ئ قيما بػض  - 

طھب بازىث وناص ؾام وعقانت هدى الهاغت الىاعيت بػض ان جىنل غلي الباب  

 :ناُ لھم 

 الي ھىا جيخھي مھمتي ... جكًلى اهخم اهه غكاء امللىى  - 

ؾام وبؿضاصي وؾاوؽ اوؿلو  وقخذ لھم الباب وصلل الي الضازل ًل مً 

ًان الظالم قضيض ظضا ختي ان ؾام غىضما قخذ يل يضه  الباب زلكھم وا

ببرص قضيض والاعى مً اؾكله عزىه قخلكذ خىله امام غيييه لم يغاه وقػغ 

ؾاوؽ وبؿضصي في اقػاُ ايضيھم بالىىع يداُو ان يجض قيئ يغاه وخاُو ھى 

 ُ ؾام مً اظل الغؤيه لٌىھم لم يغو ش ئ زم نا

 ايً هدً؟ - 

  :وؾمؼ نىث زىػام قاه يهُى لھم  

اهخم سجىاء اعى الامىاث ولً جسغظى مىھا ابضا وھظا بأمغ ؾيض الظالم  - 

امللَ املػظم  امبراَىع ممالَ الجان هىان واها زاصمه املُيؼ لهض جسلهذ 

 مىَ ياؾام الي الابض  
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  :زم ازخكي نىث زىػام قاه وناُ ؾام 

هخهم مىَ اقض الاهخهام ؾىف جخمني املىث ولً ايھا امللػىن ؾىف ا - 

 جدهل غليه  

  :قهاُ بؿضاصي 

 اهھا اعى ملػىهه   - 

  :قهاُ ؾاوؽ

بل مىكي يسجً قيه ًل نغهاء الجً بػض مىث اصخابھم وھى مٍان قضيض  - 

الظالم وهدً الان سجىاء ھظه الاعى وال مكغ وال مسغط مىھا ابضا الا اطا احي 

 ي الخغوط  شخو ما يػغف  الُغيو وؾاغضها ف

  :قهاُ بؿضاصي

بل والاصھي مً طلَ اهىا في زالُ قھغ واخض ؾىف ههكٌ ًل نىجىا  - 

 جضعيجيا  

  :قهاُ ؾاوؽ

 اهھا الىھايت ..... هھايت الغخله ياؾام  -

  :قهاُ ؾام  

 ال بل ھىاى امل اهظغوا ھىاى قػاع مً الًىء ھىاى ھل عأيخم الكػاع    - 
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  :قهاح الجميؼ

 وػم هغاه لًٌ ييل خضر ھظا   -

  :ُ ؾامقها

 ھيا بىا هٌدكل ؾغ ھظا الًإء   -

 

 

 

  "ضاو وارض االيوات "اَتظرو اجلسء اخلايص بعُواٌ 
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