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 يهخض

 

مٛامغه قي٣ت جدبـ الاهٟاؽ الي اعى الامىاث اعى السخغ 

والخيا٫ م٘ املل٪ ؾام الانٟاوي ملىاظت ٧ائىاث حؿمي خها 

الاعى والهًابيىن و٢ُي٘ الظئاب والٗضيض مً املخلى٢اث 

السخغيت مً اظل الاؾخالء ٖلي ا٢ىي الاؾلخت ليسىى الخغب 

لخغب جض١ يض املل٪ هىان مل٪ الجان واؾترصاص اململ٨ت ُٞبى٫ ا

ا٢ت .   ٞهل جمخل٪ الصجاٖت لٛىى املٛامغه م٘ ؾام وٞع
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  ..انؼائذوٌ..انفظم االول 

ٗذ يض٥ امام  ْالم صامـ وؾ٩ىن يديِ بھم مً ٧ل ظاهب ختي اطا ٞع

ٖييي٪ ال حؿخُي٘ عؤيخھا واطا اههذ ظيضا لً حؿخُي٘ ؾمإ قيئ ؾىي 

 نىث الؿ٩ىن  الخام ختي الھىاء جى٠٢ ًٖ الخغ٦ه 

اهھا اعى الامىاث املىٟي الابضي الظي يخم هٟي ظمي٘ ٢غهاء الجان بٗض مىث 

اصخابھم ل٨ً ؾام وؾاوؽ وبٛضاصي جم الاي٣إ بھم مً ٢بل زىػام قاه 

مل٪ ممل٨ه املاظىؽ ختي يىٟيھم ھىا في ھظا امل٩ان بٗض ان اج٤ٟ م٘ املل٪ 

 هىان خليٟت ختي يخسلو مً املل٪ ؾام  الانٟاوي 

ر ايام وھم في اعى الامىاث بضاء يكٗغ الجمي٘ بالخٗب وبضاء بٗض مغوع زال 

الجمي٘ ي٣ٟض ٢ىاه جضعيجيا ومً خحن الي ازغ ٧ان يٓھغ لھم يإء مً بٗيض 

ان ما يدبسغ ويسخٟي و٧أهه  ٞي٣ىم الجمي٘ بمُاعصه ھظا الًىء ل٨ىه ؾٖغ

الؿغاب وبضاء يدؿغب الي ٢لىب الجمي٘ الاخؿاؽ بالًيإ بٗض ان ٞكلذ 

٦شحره في الخغوط مً ھظه الاعى امللٗىهه بالسخغ وظلـ بٛضاصي  مداوالث

ٖلي الاعى وھى يخدؿـ بحن َياث مالبؿه نىضو١ نٛحر بضازله الؼمغص 

  :الاخمغ و٢ا٫ بهىث  مغجٟ٘

 يجب ان هجض خل  - 
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  :ٞىٓغ ؾام هدى مهضع الهىث و٢ا٫ 

 اقٗغ بال٠ًٗ الكضيض اقٗغ اهني ٖلي مكاٝع  املىث   -

 : ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 جماؾ٪ يامىالي   - 

زم اقخٗل ظؿض ؾام بىاع ػع٢اء قضيضه الؼع٢ت وجدى٫  الي عماص في زىاوي 

 مٗضوصه 

ٞهاح ٧ل مً ؾاوؽ وبٛضاصي ٖليت وخاو٫ بٛضاصي ان يى٣ظ ؾام ل٨ً 

ه ٦بحره ٢بل ان يٟھم بٛضاصي  خغ٦ه الاقخٗا٫ ٧اهذ اؾٕغ مىه ٞأختر١ بؿٖغ

ل الازىان في خال ه مً الظھى٫ والضھكه لبًٗت او ؾاوؽ ماطا يدضر ْو

ل ي٣ترب مىھم جضعيجيا ختي جى٢ٟذ  زىاوي زم ْھغ مً بٗيض يىء ٞط ي ْو

 امامھم ٦خله مً الًإء  مؿخضيغه وزغط مىھا نىث ي٣ى٫ 

 ؾٝى جىٟخذ البىابه الان اؾخٗضوا   - 

ت قضيضه وبضاء ؾاوؽ وبٛضاصي يكٗغان ببرص قضيض  وازخٟي الًإء في ؾٖغ

ان ما بضاءث جؼصاص جضعيجيا وھبذ ٖليھم مً ظه ال كغ١ عياح زٟيٟت ؾٖغ

انٟت ٢اجله لضعظه اهھا نىٗذ صوامه ٞى١  ختي جدىلذ الي عياح قضيضه ٖو

اع بٛضاصي وؾاوؽ في الھىاء  وابخلٗخھم الضوامه وبضاء الازىان  عؤؾھم َو

يكٗغان و٧أهھم صازل اهبىب مُاَي يٗخهغھم ويٟخذ اظؿاصھم واوٗضم 
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ان صازل الضوامه في ق٩ل صائغي وبضاء يدؿغب الًىء الھىاء جماما وھم يضوع 

الي ٖيىهھم وقٗغ الازىان بأظؿاصھم جغجًم بأعى باعصه نلبت وبٗض 

لخٓاث اؾخُإ بٛضاصي وؾاوؽ الىھىى مً ٖلي الاعى وبضائذ ٖيىهھم 

جدكب٘ بالًىء وهٓغ بٛضاصي خىله و٦ظل٪ ٞٗل ؾاوؽ ليجضو اهٟؿھم 

نٟاوي واملل٪ ؾام يجلـ ٖلي الٗغف صازل ال٣اٖت ال٨بري في ٢هغ ؾام الا 

وي٠٣ بجىاعه ھاقم الاخمغ واعحؿمذ الضھكه ٖلي وظه بٛضاصي وؾاوؽ 

وضخ٪ ؾام ضخ٨ه اعجج ٖلي ازغھا ظضعان ال٣هغ ختي ان ھىا٥ ظان في 

 اململ٨ه ا٢ؿمىا ٖلي اهھم ؾمٗى نىث  ضخ٨ه املل٪ ؾام 

 هٓغ ؾام هدى بٛضاصي وؾاوؽ واقاع لھم بالجلىؽ 

  :ظلـ ٧ل مىھم ٖلي ا٢غب م٣ٗض ٢ا٫ لھم ؾام وبٗض ان 

اها مضيً ل٨م بالكغح ولظل٪ اعظى ان ال ي٣اَٗني اخض اوال يجب ان حٗلمى   -

ظيضا اهني ؾام الاناٞني امخل٪ ٧ل ٖلم السخغ وھظا يكخمل ٖلي سخغ 

البكغ والجان ال يىظض سخغ ٖلي الاعى ال اٖلمه و٧ان في م٣ضوعي ان 

 اطھب الي ممل٨ه املاظىؽ ًٖ َغي٤ ٞخذ بىابه اليھا الوي اؾخُي٘ ازترا١

سخغھم ب٩ل ؾھىله ل٨ني ًٞلذ الُغي٣ت الهٗبه ختي ال يدؿغب الك٪ الي 

ىضما خهلذ ٖلي الؼمغص الاخمغ  ٢لب زىػام قاه ويأزظ خؼعه مني ٖو

وؾلمخه الي بٛضاصي ٞخدذ بىابه اهخ٣لذ مىھا الي ممل٨تي وجغ٦ذ م٨ٗم 
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وسخه حكبھني ٞأهخم حٗلمىن اوي اؾخُي٘ ان اْھغ بأل٠ نىعه في ا٦ثر مً 

ل٨ً ھظه الُغي٣ت حكذ ٢ىاي لظل٪ ال اخب ان الجأ اليھا ٦شحرا وبٗض م٩ان 

ان انبدذ في امان في ممل٨تي ونلذ لي اهباء جإ٦ض اه٨م في اعى الامىاث 

وبٗض بدض صام ا٦ثر مً يىمحن اؾخُٗذ ان اظض حٗىيظه جٟخذ  بىابه مً 

 اعى الامىاث الؾخضٖائ٨م الي ھىا 

في صھكه  زم ٢ا٫ ؾاوؽ وھى  ٞىٓغ ؾاوؽ وبٛضاصي الي بًٗھم البٌٗ

 :يىٓغ الي ؾام 

 ل٨ً ملاطا لم جسبرها ب٩ل ھظا مً ٢بل ؟   - 

  :زم ٢ا٫ بٛضاصي

؟ وما ٢هت ھظا الىىع الظي ٧ان يٓھغ لىا وملاطا اقخٗلذ وسخخ٪ واختر٢ذ  -

 ويسخٟي وھظه الغؾاله التي  ظائذ م٘ ٦خله مً الىىع الٟط ي

  :و٢ا٫ وھى  يد٪ ظبھخه ٞىٓغ ؾام هدى ھاقم الاخمغ زم هٓغ لھم

ب في ان ج٩ىهى ٖلي َبيٗخ٨م ختي ال يك٪ زىػام   - في بضايت الامغ ٦ىذ اٚع

قاه في اي ش ئ زم بضائذ اعؾل ٧اق٠ للبدض ٖى٨م في اعى الامىاث ختي 

اٖثر ٖلي٨م ل٩ي اؾخُي٘ ٞخذ البىابه ل٨م والا ٧ان ٖبر مً زال٫ البىابه اي 

دضزذ ھي ال٩اق٠ الظي اعؾلخه ٧ائً ازغ ٚحر٦م و٦خله الىىع التي ج
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واختر٢ذ وسختي بٗض ان ٢امذ باملھمه املُلىبه مىھا وھي بض الُمأهيىه في  

 هٟىؾ٨م  زم بٗضھا جم ٞخذ البىابه 

ٞطخ٪ ؾاوؽ ختي اصمٗذ ٖيىاه ل٨ً بٛضاصي ْھغ  ٖلي وظھه مالمذ 

  :الًٛب و٢ا٫

 ل٨ً زىػام قاه يجب ان يخأصب    - 

 :في ھضوء٣ٞا٫ ؾام :

ا اؾخُي٘ ان امخي مم٩له املاظىؽ بًغبه واخضه مً نىلجاوي ل٨ً اه  -

الى٢ذ لم يدحن بٗض يجب ان هدهل ٖلي ال٩أؽ الظھبي اوال زم صماء الخىحن 

الاؾباوي وههى٘ الخاجم اوال وبٗضھا ؾٝى همخي ممل٨ه املاظىؽ ووؿل 

 زىػام قاه مً ٖلي ْھغ ال٩ى٦ب  والان اُٖيني الؼمغص الاخمغ يابٛضاصي 

غط بٛضاصي نىضو١ نٛحر مً بحن مالبؿت واُٖاه  لؿام زم ظلـ ٖلي ٞأز

  :م٣ٗضه مغه ازغي زم ٢ا٫ ؾاوؽ

 ومتي هغخل الي ال٣ضؽ   - 

   :ٞىٓغ له ؾام في حعجب و٢ا٫

 وملاطا هغخل الي ال٣ضؽ    -

 :وؾاوؽ مٗا  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 الن ال٩أؽ الظھبي في ٦ھ٠ ؾليمان    - 
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  :ٞىٓغ ؾام لھم زم ٢ا٫

 ال ليـ ھىا٥   - 

  :ٞىٓغ له بٛضاصي وؾاوؽ في صھكه وحعجب زم ٢ا٫ ؾام  لھم وھى يبدؿم

ٖىضما عخلىا الي ظبل املاظىؽ ٧لٟذ ھاقم الاخمغ بالبدض والخ٣ص ي ًٖ   -

ذ مىه ٦ما ازبروي ان ال٩أؽ الظھبي في ظبل  ٞغ م٩ان ال٩أؽ الظھبي ٖو

ليـ وازٟذ  ال٩اؽ الامىاث واهه جم ه٣له بىاؾُه ) طاث املخاؾً ( ابىه اب

 :في ظبل الامىاث  ٣ٞا٫ ھاقم 

 وجم حٗحن زالر ٦خائب مً الكياَحن لخمايت ال٩أؽ    - 

  :بٗض ان ھب ٖلي ٢ضميه ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 ل٨ىىا اي٠ٗ ب٨شحر مً مداعبه الكياَحن    - 

  :له وھى يبدؿم٣ٞا٫ ؾام :

 ال جسص ي قيئ يابٛضاصي ٞأها مٗ٪  - 

 اها ال ازص ي ش ئ يامىالي ل٨ً يجب ان وؿخٗض ظيضا    - 

  :٣ٞا٫ ؾام

 ؾجرخل ٚضا ٖىض الٟجغ   - 

 : ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

 ل٨ً ايً ي٣٘ ظبل الامىاث ھظا اها لم اؾم٘ به مً  ٢بل    -
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  :٣ٞا٫ ؾام

 ظبل الامىاث في اعى الامىاث   - 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

ل٨ً امل٩ان ھىا٥ قضيض الٓالم و٢ىجىا جسخٟي جماما زم  ان ھظا امل٩ان قبه   -

 زالي مً ٧ل ش ئ  

 ٣ٞا٫ ؾام :

اعى الامىاث لھا ابٗاص مسخلٟه البٗض الاو٫ ٖىضما ج٩ىن في اعى الامىاث   -

واهذ في خاله مىٟي ٞخ٩ىن ٦ما قھخمىھا اما البٗض الشاوي ٖىضما جضزلھا ًٖ 

البىابه الغئيؿيت للٗبىع الي جل٪ الاعى ٞخ٩ىن اعى  َغي٤ بىابه السخغ وھي

الامىاث مسخلٟت ٦شحرا ٦ما ؾجراھا مٗا وال خاظت لي ان ا٢ى٫ ان الھضهه بييىا 

وبحن هىان لم يدب٣ي مىھا ؾىي قھغ وهه٠ الكھغ ولظل٪ ؾٝى ي٣ىم 

ھاقم الاخمغ بخجھحز الجىىص وخكض ال٣ىاث ازىاء ٚيابىا هدً الشالزت 

 ه ال٨بري وجدغيغ  الاعى اؾخٗضاص للمٗغ٦

   :في هبره ًٚب واؾدياء ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

 جدذ امغ ظالله املل٪ ؾام الانٟاوي    -

  :ٞىٓغ له ؾام و٢ا٫
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اهذ ال٣ائض الٗام للجيىف وھاقم الاخمغ جدذ ٢ياصج٪ يا بٛضاصي ٞيؿ٤   -

مٗه ٖمليه ججھحز الجيىف والان  اطھبى ظميٗا للغاخت والاؾخٗضاص للغخيل 

 ٚضا 

ل ؾام ظالؿا ٖلي الٗغف قاعص  اههٝغ ھاقم الاخمغ وبٛضاصي وؾاوؽ ْو

الؼھً ي٨ٟغ في مهحر اململ٨ه ومهحره اطا زؿغ املٗغ٦ه او اطا لم هيجر في 

نى٘ زاجم الؼمغص الاخمغ ختي يُٗيه الي مل٪ الٟٗاعيذ  ليخسلو مً لٗىه 

ھىع ھظا  هىان التي يؿيُغ ٖليھم بھا  ًٖ َغي٤ الخاجم الاؾىص ولم يىدبه لٓ

ل ي٣ى٫ له   :الجني ال٣هحر الظي ْھغ بحن يضيه ْو

 مىالي املل٪ ؾام   - 

  :ل٨ً بٗض ٞتره اهدبه ؾام لىظىص ھظا الجني ٣ٞا٫ له 

 ماطا خضر ؟  - 

 اخمل ل٪ اهباء ٚحر ؾاعه    - 

   :٣ٞا٫ ؾام

 جدضر   -

  :٣ٞا٫ الجني 

٢مذ بخ٩ليٟي  اهذ حٗلم يامىالي اوي ٦بحر خغؽ الؿيضه ياؾميىا واهذ  -

 بمغا٢بت الؿيض يىؾ٠ في ازغ ل٣اء  لىا 
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  :٣ٞا٫ ؾام 

 .... جدضر  ااٖلم ٧ل ھظ  - 

ونلذ لي اهباء ان املل٪ هىان ٢خل الؿيض يىؾ٠ نضي٤ ظاللخ٨م بٗض ان   -

ٞكل الازحر في ٢خل٪ ٖىض امل٣ابغ ٩ٞاهذ مھمه يىؾ٠ ھي ٢خل٪ ٚضعا  

ىضما ٖٝغ هىان بأن املھمه ٞكلذ طھب اليه بىٟؿت ومؼ٢ه  جمؼي٣ا ختي  ٖو

 ان ظؿض يىؾ٠ لم يدب٣ي مىه اي قيئ

م ٧ل ماخضر اصمٗذ ٖحن ؾام وقٗغ بان ٢لبه يخمؼ١  ٖلي ٞغا١  نضي٣ت ٚع

 :زم هٓغ هدى الجني و٢ا٫ له 

 اؾم٘ يا صوكان    - 

  :٣ٞا٫ الجني

 صوكان في زضمه ظالله املل٪    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

٦م يؿخٛغ١ بىاء مسبئ ؾغي مجھؼ ب٩ل ش ئ للخياه  ٞيه الي ابض الابضيً ؟   -

  :٣ٞا٫ صوكان ٦بحر الخغؽ

 قھغ وهه٠ الكھغ يامىالي   - 

  :٣ٞا٫ ؾام 
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مً الجائؼ ان ي٩ىن ھظا ھى ازغ امغ اُٖيت ل٪ يا صوكان ٞاهذ حٗلم ان   -

ب في ان جبني مسبأ ؾغي في م٩ان بٗيض ال  الخغب ٖلي الابىاب ولظل٪ اٚع

لي٪ ان جبني  يٗلمه اخض ؾىا٥ ختي اها ال يجب ان اٖٝغ م٩ان ھظا املخبأ ٖو

ھب اململ٨ه وفي خاله ٢هىع و٢إل وه٣ِ خهيىه وخضائ٤ وجى٣ل اليه ٧ل ط

و ؾ٣ٍى اململ٨ه جازظ امي والؿيضه ياؾميىا  مىحي او و٢ىعي في الاؾغا

وجظھب بھم الي املخبأ وجسخٟي ھىا٥ وج٣ىم بدمايخھم ماصمذ خيا ٞمً 

املإ٦ض بٗض مىحي او اؾغي ؾٝى يخُاعصھم هىان لي٣خلھم وال حٗىص الي ھىا 

َا٫ ب٪  الؼمً ال جسبر اخض  مغه ازغي الا في خاله اؾترصاصي للممل٨ه ومھما

 ًٖ م٩ان املخبيئ ختي اها  

  :ٞىٓغ له صوكان و٢ا٫

ؾٝى اصاٞ٘ ٖىھم ختي ازغ لخٓه في خياحي  يامىالي وؾٝى ا٢ىم   -

 بسضمخھم 

 والان اطھب وهٟظ الامغ   - 

اههٝغ صوكان واججه ؾام الي ظىاح الىىم الخام به في ال٣هغ وبٗض ان 

 ٖمي٤ و٧أهه لم يتزو١ َٗم الىىم مىظ ٢غون    اؾدبض٫ مالبؿت ٚام في هىم

 ****** 
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 ..أرع األيوات..انفظم انثاين  
 

في جمام الؿاٖت الغابٗت ٞجغا و٠٢ )ؾام (و)بٛضاصي( و)ؾاوؽ( امام خائِ 

مً الصخغ اؾٟل ال٣هغ ونلى اليه ًٖ َغي٤ بىابت ؾغيه مً صازل ظىاح 

  :ؾام و٢ا٫هىم ؾام  ٖبر ممغ َىيل مً الدجاعه زم هٓغ لھم 

ھظا امل٩ان ھى ا٦ثر الاما٦ً في ال٣هغ ٖؼله ختي وؿخُي٘ ٞخذ البىابه الن   -

ب في ان يخدبٗىا  ٖىض ٞخدھا جتر٥ ازغ ٦بحر ملضه  هه٠ ؾاٖت ٧امله وال هٚغ

 اخض 

ٞىي٘ ؾاوؽ خ٣يبت مً ال٣ماف الاػع١ مخىؾُه  الدجم ٖلي الاعى 

  :و٢ا٫

 ھل اؾخُي٘ ان اؾاٖض٥ يامىالي    - 

  :وھى يىٓغ هدى الخ٣يبه٣ٞا٫ ؾام :

 ال ل٨ً ماھظه الخ٣يبت ياؾاوؽ ؟   - 

  :وھى يبدؿم ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 بھا زيمت سخغيه وبٌٗ الُٗام والاصواث التي ٢ض  هدخاط اليھا في عخلخىا    -

 :ٞطخ٪ بٛضاصي و٢ا٫ في جھ٨م 

 الم ججض خ٣يبت انٛغ مً ھظه    -
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 : ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

اطا ويٗذ بضازلھا ٞيل ؾٝى جبخلٗت ويٓل وػهھا  اهھا خ٣يبت مسخىعه  -

 زٟي٠ مشل الغيكت و جدؿ٘ للٗضيض  مً الاقياء ال٨شحره 

 :وھى يكٗغ بؿٗاصه الؾخٗضاص ؾاوؽ للغخلت٣ٞا٫ ؾام : 

 ٖٓيم ظضا ياؾاوؽ والان ھيا بىا   - 

زم اقاع هدى الخائِ الصخغي بهىلجاهه وھى يخمخم ب٨الم ٚحر مٟھىم 

خائِ مً الشلج ٞٗبر ؾام وزلٟت بٛضاصي وؾاوؽ الي  وجدى٫ الخائِ الي

 الجه الازغي  وازخٟذ مً زلٟھم البىابه جاع٦ه ازغ يكبه بساع املاء 

٧اهذ الاعى نلبه جدذ ا٢ضامھم والجبا٫ الٗاليت جديِ بھم مً ٧ل ظاهب 

والؿماء ناٞيت والكمـ ؾاَٗت  ٞىٓغ الجمي٘ خىلھم زم ٢ا٫ بٛضاصي 

 مؿخٟؿغا 

 ھل ھظه اعى الامىاث ؟   - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

 ٖلي ما اٖخ٣ض    - 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 ل٨ىھا مسخلٟت جماما ًٖ املىٟي    - 

  :٣ٞا٫ ؾام
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٦ما ٢لذ ل٪ اهھا لھا ابٗاص مسخلٟت وجٓھغ بأق٩ا٫ مسخلٟت وهدً ٖبرها مً   -

 البىابت الغئيؿيت ولً ي٣ٟض اخض  ٢ىاه ھىا 

ه في  الاججاه الكغقي ٖبر ممغ يي٤ بحن ٞخىھض الجمي٘ و٢اص ؾام املجمٖى

ؾلؿلت ظبليه جديِ بھم مً اليمحن واليؿاع و٧اهذ الاعى مً جدخھم 

حر مؿخىيه و٧ان ھىا٥ ال٨شحر مً املىدىياث واملىدضعاث  الخُغه  مخٗغظه ٚو

 : ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 ملاطا ال هيخ٣ل اهيا الي امل٩ان امليكىص ؟   - 

  :صون ان يىٓغ له٣ٞا٫ ؾام :

اعى مجھىله باليؿبت لىا وال وٗلم اي قيئ ًٖ ؾ٩ان ھظه الاعى  هدً في  -

 وال هضعي مً يؿخُي٘ ان ييخ٣ل  زلٟىا ويخدبٗىا في خالت الاهخ٣ا٫ الاوي 

اؾخ٨مل ؾام الُغي٤ هدى الكغ١ ختي يٗبر ؾلؿه الجبا٫ وبٗضھا ي٣ُ٘ 

ال٨شيحر مً الىصيان ختي يهل الي ظبل الامىاث  املخهً مً ٢بل ظىىص 

ن لخمايت ال٩أؽ الظھبي وبيىما ھم ي٣ُٗىن ال٨شحر مً املمغاث الكيُا

ان ما بضائذ  غه بضائذ السخب جخجم٘ في الؿماء وؾٖغ الًي٣ت والٖى

الؿماء جمُغ ٖليھم وبضاء الجمي٘ يؿحر في زُىاث بُيئه بؿبب املياه التي 

جدؿا٢ِ ٖليھم مً الؿماء مشل الكالالث و مما ػاص الامغ نٗىبه ٖليھم ان 

جدىلذ الي اعى َيييه بٟٗل الامُاع الٛؼيغه التي جىھمغ ٖليھم و٧لما  الاعى
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مغ الى٢ذ ا٦ثر ٧لما اقخضث الامُاع ا٦ثر ختي بضاء الجمي٘ يعجؼ ًٖ الغؤيت 

م اهھم في قھغ مايى  وابخلذ مالبؿھم بكضه وبضاء الجمي٘ يكٗغ بالبرص ٚع

٧ان   قھىع الؿىه باليؿبت لھم ل٨ً الجى في اعى الامىاث وھى اًٞل 

 مسخل٠ جماما 

  :جى٠٢ ؾام ًٖ الؿحر و٢ا٫ لؿاوؽ 

 اههب لىا الخيمه يا ؾاوؽ هدخمي بھا مً الامُاع  الٛؼيغه  -

ازغط ؾاوؽ مً الخ٣يبت ٢ُٗت ٢ماف نٛحره في حجم ٠٦ اليض زم يغب 

ٖليا زالر مغاث بيضه وال٣ا بھا ٖلي الاعى وهٟخدذ مً جل٣اء هٟؿھا وجم ص١ 

اوجاص الخميت  في الاعى واعجٟٗذ وجم ههب الخيمه في ملر البهغ اججه ؾام 

اهذ هدى مضزل الخيمه الؿىصاء املؼيىه بىعص طھبي وصل٠ الي الضازل و٧ 

الخيمه نٛحره مً الخاعط وال يخجاوػ اعجٟاٖھا ا٦ثر مً هه٠ متر ل٨ىه 

جٟاظأ ٖىضما صزل ووظض ان اعجٟإ الخميه ٦بحر ظضا مً الضازل وبھا 

ؾاخه ٦بحره و٦غس ي يكبه ٦غس ي الٗغف في نضع الخيمه ومً خىله زمؿت 

٦غاس ي مً الخكب املكٛى٫ ويخىؾُھم مىًضه مخىؾُه الدجم والاعى 

ص اخمغ وظضاعن الخميه مؼيىه بال٨ثر مً املكاٖل و٧ان ھىا٥ بھا سجا

لي اليمحن زالر اؾغه  ٞى١ بًٗھا  مضٞائه ٦بحره مكخٗلت بىاع ػع٢اء ٖو

 البٌٗ وبھا 
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  :خمام مخىؾِ الدجم ٞأبدؿم ؾام وهٓغ هدى ؾاوؽ في  صھكه و٢ا٫

 اهھا قضيضه الجما٫ ياؾاوؽ   - 

 : ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

ي زيمه مل٨يه ل٨ً الى٢ذ لم يؿٟٗني ٦ىذ اخاو٫ ان اخهل ٖل  -

واخًغث بض٫ مىھا زيمه ٖاصيه ل٨ىھا مسخىعه ايًا و٦ما جغي بھا ال٨شحر 

 مما يؿاٖضها ٖلي  الب٣اء في امان 

 : ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

 ٖٓيم ياؾاوؽ ٖلي الا٢ل ؾٝى هدخمي مً الامُاع  -

وظلـ ؾام ٖلي ال٨غس ي ال٨بحر الظي يكبه الٗغف وظلـ بٛضاصي ٖلي 

س ي املجاوع له بيىما اججه ؾاوؽ هدى املىًضه واقاع لھا بيضه ٞاعجٟٗذ ال٨غ 

في الھىاء واججھذ هدى ؾام زم ھبُذ امامه مباقغه وانبدذ ٖلي م٣غبه 

مىه وبضاء ؾاوؽ في ازغاط بٌٗ الُٗام مً الخ٣يبت الؼع٢اء ووي٘ الُٗام 

 :ٖلي املىًضه زم ظلـ ٖلي م٣ٗض بجىاع ؾام وبٛضاصي ٣ٞا٫  ؾام 

 ٦م اهذ ظميل وعائ٘ ياؾاوؽ    - 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 اها في زضمه مىالي املل٪   - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 
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 ٦ىذ ظائ٘ ظضا .... ق٨غا ل٪ يا ؾاوؽ   - 

  :وبضاء الجمي٘ في جىاو٫ الُٗام زم ٢ا٫ ؾاوؽ لؿام 

 متي ؾٝى ههل الي ظبل الامىاث  -

 ٣ٞا٫ ؾام :

 مً امل٣غع ان ههل بٗض ٚضا نباخا    - 

  بٛضاصي:٣ٞا٫ 

يجب ان هسخبئ ظيضا ٞىع ونىلىا الي ھىا٥ وه٣ىم  بدمالث اؾخُإل ختي   -

 ه٨ك٠ اما٦ً جمغ٦ؼ الخغؽ 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

وھى يغق٠ ٣ٞا٫ ؾام ويجب ان هً٘ زُه ظيضه ملخاعبت الخغؽ    - 

  :ال٣ليل مً خؿاء البهل

ال اًْ اهھا ؾخ٩ىن ٨ٞغه ظيضه ٞمىاظه مشل ھىالء الجىىص ش ئ مغھ٤   -

باؾخضعاظھم بٗيضا ويدؿلل اخضا الي ٢لب الجبل  للٛايت واها اًٞل ان ه٣ىم 

 ويؿغ١  ال٩أؽ 

  :ٞىٓغ ؾاوؽ هدى بٛضاصي و٢ا٫ 

 ٨ٞغه ٖٓيمه وزانت اهھم لم يخى٢ٗت ٢ضوم اخض   -

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:
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 وماطا ؾيٟٗل ابليـ اطا ٖٝغ بؿغ٢ت ال٩أؽ    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

اهه ال يھخم بھظا ال٩أؽ ل٨ً ابيخه جھخم به وال اًْ  اهھا حؿخُي٘ ٞٗل ش ئ   -

 بضون اطن ابليـ  

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 عيخه مكٛىلىن  باٚىاء بني البكغ  طو٦ما حٗلم يابٛضاصي ان ابليـ و   -

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

ؽ وملاطا ازٟذ ال٩أؽ أليـ بخٗحن خغؽ ٖلي  ال٩اب ل٨ً ملاطا ٢امذ ابىه  -

  ؟ھىا 

 ٣ٞا٫ ؾام :

٢امذ بخٗحن خغؽ ٖليه الهھا حٗلم ان ال٨خاب امللٗىن ؾٝى يدهل ٖليه  -

ىضما يدهل ٖليه الصخو املىاؾب ؾٝى يؿعي في الخهى٫  شخو ما ٖو

ؽ ھىا الن ھظا امل٩ان ال يؿخُي٘ أٖلي ال٩أؽ الظھبي ٣ٞامذ بأزٟاء ال٩

ىذ ان الؼمغص الاخمغ في خمايت املاظىؽ  وػياصه في  اخض ا لىنى٫ اليه ابضا ْو

 ٖييذ ٖليه خغؽ   ٍياخالاخ

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:
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وما قأهھا وقأن ال٩أؽ اطا خهل ٖليه اخض ان  الهغإ بٗيض ٖىھا   -

وھى يا٧ل زمغه جٟاح بٗض ان  ٣ٞا٫ ؾاوؽوجدغيغ الٟٗاعيذ ال صزل لھا به  

  :اهھي َٗامه

عيه اصم ٖليه طاهذ حٗلم يا بٛضاصي ان ابليـ واٖىاهه يؿٗىن زل٠   -

الؿالم ومً اھم اؾلخه ابليـ ھم الٟٗاعيذ الن البكغ يؿخٗيىىن بھم في 

ب في ان  عيه اصم ط اٖما٫ السخغ والُالؾم والسخغ مً الكغ٥ وابليـ يٚغ

واطا جدغعث الٟٗاعيذ لً يؿخُي٘  البكغ مماعؾه السخغ  هللاحكغ٥ با 

 ھظا ي٣ٟض ابليـ ؾالح ٢ىي وب

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

 يؿخُي٘ البكغ حسخحر الجان بض٫ مً الٟٗاعيذ   - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

ابليـ واٖىاهه ال ي٨ٟغون بھظه الُغي٣ت بل ي٨ٟغ في  انٛغ الامىع ويدؼن  -

 بكضه اطا ٣ٞض ا٢ل ؾالح في يضه  

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 وم٘ طل٪ ھى ال يھخم بامغ ال٩اؽ   - 

 :٣ٞا٫ ؾام  
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الهه يٗلم ان مً يؿخُي٘ الخهى٫ ٖلي ال٩أؽ شخو يمخل٪ ال٨شحر مً   -

ال٣ىه وابليـ ال يكٛل هٟؿت بهغإ ازغ ٚحر نغاٖه م٘ البكغ ولظل٪ اطا 

ٖٝغ ان ال٩اؽ خهل ٖليه اي شخو ؾٝى ي٨ٟغ في وظىص بضيل ازغ 

هىب ومً الجائؼ ان يغؾل ظوؾالح ازغ يجٗل البكغ يغج٨بىن املٗاص ي وال

ما٫ بمؿاٖضه  لھم مً  يٗلمھم حسخحر الجان بض٫ مً سخغ الاٞال٥ والٖا

 الٟٗاعيذ 

  :و٢ا٫ ؾاوؽ 

واها ال اًْ ان الٟٗاعيذ ؾٝى جخسلي ًٖ صوعھا م٘ البكغ بھظه الؿھىله   -

ختي بٗض جدغيھم ل٨ً ابىه ابليـ جسص ي ان يؿخُي٘ اخض نىاٖت زاجم 

 الاخمغ ويؿيُغ ٖلي الٟٗاعيذ ويمىٗھم مً مؿاٖضه  البكغ   الؼمغص 

 :٣ٞا٫ ؾام

ب في ان   - ت الاهخ٣اميه وال جٚغ لظل٪ ٢امذ بدمايت ال٩اؽ والهھا جمخل٪ الجٖز

حٗص ي امغ ابليـ هٟؿه ويٗذ خمايه ٖليه الهھا حٗلم اطا ؾغ١ اخض 

 ال٩اؽ  ؾٝى حؿعي لالهخ٣ام مىه  

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

ً  ٢ضعاجھا الاؾخصىائيه    -  اها ؾمٗذ ٦شحر ًٖ طاث املخاؾً ابىه ابليـ ٖو

 ٣ٞا٫ ؾام :
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ھي ال حؿخُي٘ ان جٟٗل اي ش ي بضون اطن ابليـ  والا هٟاھا الي ابض الابضيً   -

 ٞھي جسكاه ظضا  

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

ظمي٘ اجبإ ابليـ يأجمغون بامغه ويسكىن بُكه بكضه وال اًْ اهني   -

 مً اجباٖت اوك٤  ٖىه او ٖها له امغ   ؾمٗذ ان اخض

 ٣ٞا٫ ؾام :

 اًْ ان الامُاع جى٢ٟذ   - 

   :ٞأججه بٛضاصي الي زاعط الخيمه زم ٖاص و٢ا٫ 

 الامُاع جى٢ٟذ والكمـ في ٦بض الؿماء   -

 ٣ٞا٫ ؾام :

 ھيا ه٨مل عخلخىا ختي املؿاء وبٗضھا هىهب الخيمه  للمبيذ   -

ا٢ت الؿحر في اج جاه الكغ١ بٗض ان وي٘ ؾاوؽ الخيمه في اؾخ٨مل ؾام وٞع

ا٢ت اميا٫ ٦شحره بحن الجبا٫ ختي ونلى الي  الخ٣يبت الؼع٢اء و٢ُ٘ ؾام وٞع

لي مغمي  ؾاخت ٦بحره زاليت جماما مً اي ش ئ ؾىي الخكائل  الخًغاء ٖو

  :البهغ ٧ان يٓھغ زالر ظبا٫  ٦بحره ٞأقاع ؾام هدىھا و٢ا٫

ان ظبل الامىاث زل٠ ھظه الجبا٫ ويجب ان ههل الي ھظه الجبا٫ ٚضا   -

 ختي وؿخُي٘ ان ههل الي ظبل  الامىاث بٗض ٚض 
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انبذ الجى قضيض الخغاعه واقٗت الكمـ الخاع٢ت جلھب اظؿاصھم وھم 

ھغ واصي ٦بحر مً  يؿخ٨ملىن الؿحر هدى الجبا٫ ختي جبضلذ الاعى ْو

اعى ھظا الىاصي بھا ال٨شحر مً  الٗضم يديِ به اشجاع ٖاليه و٧اهذ

الك٣ى١ والخٟغ الٗمي٣ت بل و٧اهذ ھىا٥ اظؼاء مً الاعى زٟيٟت ويٗيٟت 

 حكبه الؼظاط اطا وي٘ اخض 

٢ضمه ٖليھا اهھاعث الاعى مً جدخه ٞخى٠٢ ؾام ٖىض  بضايت الىاصي وهٓغ 

 :هدى بٛضاصي وؾاوؽ و٢ا٫

 اع بأخضها في اي و٢ذ اخؼعو ظيضا اهھا اعى ػظاظيت ومً الجائؼ ان  جىھ  - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

 هخسظ ھيئه الُحر وهُحر في الؿماء ختي وٗبر  الىاصي   -

  :في اؾدياء ٣ٞا٫ ؾام 

اهىا في اعى الامىاث وليـ بھا اي َيىع ھل  ؾمٗذ ًٖ َائغ جم هٟيت الي   -

 ھىا مً ٢بل  

  :ٞخلٗشم بٛضاصي و٢ا٫

وهدً هُحر في الؿماء ي٣ت  حره وؾٝى وٗبر في ا٢ل مً ص٢ان املؿاٞت ٢ه  -

 :له  ٣ٞا٫ ؾاوؽ 
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واطا قاھضها اخض ؾ٩ان ھظا الىاصي وهدً هُحر في  الؿماء ماطا ؾيدضر   -

 في عأي٪؟

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

 اهه مجغص ا٢تراح اليـ ٦ظل٪   - 

 ٣ٞا٫ ؾام : 

ؾٝى اٖبر اها اوال ويجب ٖلي٨م ان جدٟٓى ظيضا  خغ٧احي وزُىاحي ختي   -

 حٗبرو بٗضي

٧اهذ الاعى بھا ق٤ َىلي وفي هھايخه اه٣ؿمذ الاعى ههٟحن جاع٦ه خٟغه 

ٖمي٣ت ٖغيھا يخجاوػ زالر امخاع ٞبضاء ؾام الخدغ٥ هدى الك٤ الُىلي 

ىضما جأ٦ض ان الاعى نلبه  ٤ يخدؿـ الاعى مً جدخه ٖو ووي٘ ٢ضمه بٞغ

وجخدمله وي٘ ٢ضمه الازغي زم بضاء في الؿحر في زُىاث بُيئه ومدؿىبه 

يخدؿـ ب٣ضمه الاعى ختي ونل الي الاه٣ؿام الٗغض ي في الاعى و٢ٟؼ وھى 

٢ٟؼه ٖاليت ختي ٖبر الي الجھه الازغي وبٗض لخٓاث وبٗض ان جأ٦ض ان الاعى 

لً جىھاع به هٓغ هدى باقي الُغي٤ ٞىظض مؿدى٣٘ له لىن اؾىص ويهضع ٖىه 

ت مً الدجاعه ٞىي٘ ٢ضمه  عائدت ٦غيھت ظضا ووؾِ ھظا املؿدى٣٘ مجمٖى

ُـ في املؿدى٣٘ وزغط م٩ان الدجغ  ٖلي الدجغ الاو٫ ٞأهھاعالدجغ ٚو

هاٞىعه مً الىاع الخمغاء قضيضه اللھب ووي٘ ؾام يضه ٖلي ٖيييه يدمي بھا 
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وظھه مً الىاع وبٗض لخٓاث ھضائذ الىحران وازخٟذ ٞىٓغ ؾام هدى 

اع به  الدجاعه ووظض واخض ازغ هدى اليؿاع ٣ٟٞؼ ٖليه ٞخدغ٥ الدجغ َو

ونل الي الجه الازغي وبٗض ان ٢ٟؼ ؾام هدى الاعى الهلبه مً الجه ختي 

ھغ ٖلي مغمي البهغ حجغيً ازغيً بض٫ مً  الازغي ازخٟي الدجغ ْو

الدجاعه التي ازخٟذ زم اقاع هدى بٛضاصي بأن يٗبر ٞبضاء الازحر في الٗبىع 

بىٟـ الُغي٣ت التي ٖبر بھا ؾام ولم يأزظ و٢ذ َىيل مشلما ٞٗل ؾام 

ا ٖبر ؾاوؽ ھى الزغ الي الجه الازغي وظلـ ٖلي  الاعى بجىاع ؾام وبٗضھ

 و٢ا٫ 

برث   -   اها لم انض١ اهني ٞٗلخھا ٖو

  :ٞطخ٪ ؾام و٢ا٫ 

 اخؿيذ ياؾاوؽ والان ھيا بىا ه٨مل الُغي٤   - 

غٕو  و٢اص ؾام الُغي٤ بحن الاشجاع الٗاليت ال٨شيٟت في َغي٤ مخٗغط ٞو

ل ا٦ثر في الاشجاع املدكاب٨ه ال٨شيٟت جذج ب اقٗت الكمـ و٧لما جٚى

الُغي٤ بحن الاشجاع ٧اهذ الكمـ جسخٟي زل٠ اٚهان الصجغ  ٞهاح 

  :بٛضاصي و٢ا٫

 متي هسغط مً ھظا امل٩ان    - 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 
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 اًْ ان ھظا امل٩ان ال هھايت له ٞىدً وؿحر ٞيه مىظ  ا٦ثر مً ؾاٖت    -

 ٣ٞا٫ ؾام :

 نمخا اوي اؾم٘ انىث   - 

جمي٘ يىهذ ظيضا ٞبضاء الجمي٘ يؿم٘ نىث زُىاث ا٢ضام ٞبضاء ال

 وصبيب ٖلي الاعى وبضاءث الاعى  جھتز مً جدخھم 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 اًْ اهه ٢ُي٘ مً الاب٣اع يمغ مً ھىا    - 

  :ٞىٓغ له ؾاوؽ و٢ا٫

 ال يىظض اب٣اع ھىا ل٨ني اج٤ٟ مٗ٪ اهه ٢ُي٘ يمغ مً  ھىا   -

 ٣ٞا٫ ؾام : 

ت حؿل٣ى الاشجاع   -   بؿٖغ

وازخٟي ؾام في ملر البهغ زم ْھغ مغه ازغي ٖلي اخض ٞغٕو الاشجاع وھى 

ظالـ ٖليھا واٚهان الاشجاع جسٟيت جمام زم ْھغ بجىاعه بٛضاصي 

ل  وؾاوؽ اٖخلي شجغه ضخمت ٖاليت  ٧اهذ ٖلي الجه امل٣ابله لھم ْو

ٕ الجمي٘ يغا٢ب الُغي٤ مً ٞى١ الاشجاع والاھتزاػاث جؼصاص وحكخض ختي ٞغو 

ھغ مً بٗيض َبىع َىيل ل٩ائىاث ٚغيبت  الاشجاع بضاءث جھتز بكضه ْو

الك٩ل لھا اظؿضاص بضيىه ظضا وظلض انٟغ مترھل واَىالھم ال يخجاوػ 
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زالزحن ؾىديمتر ولھم عؤؽ حكبه زمغه البُيش مؿخضيغه وليـ لھم قٗغ 

 ولھم ٖيىن واؾٗت مؿخضيغه وال يىظض في وظىھھم ؾىي ٞخدخان 

ٞخأ٦ض ؾام اهھا الاه٠ ولھم اؾىان خاصه مؿىىهه ومضببه  مخضازله ٧أؾىان 

لي  اؾما٥ ال٣غف وال يىظض لھم قٟخان  ٞكھ٤ بٛضاصي و٢ا٫ ھمؿا ٖو

ب   وظھه مالمذ الٖغ

 اهھم خها الاعى   - 

 ٞىٓغ له ؾام و٢ا٫ في حعجب 

 ماطا ج٣هض   - 

ھم خها الاعى الء إ الجان ال يسص ي قيئ ؾىي الظئاب وخها الاعى وھ  -

٧ائىاث ليؿذ بكغيه وليؿذ مً الجان او الكياَحن وليؿذ خيىاهاث 

ل٨ىھم يمخل٩ىن ٣ٖى٫ وهٓام ظباع يأجمغون بأمغ مل٪ مىھم ويخٛظون  ٖلي 

  :أ٧ل الجان  ٞىٓغ له ؾام و٢ا٫

 يأ٧لىن الجان ؟   - 

  :ھمؿا ٣ٞا٫ بٛضاصي

 يأ٧لىن الجان في ملر البهغ   - 

 م ويٟٗاء ل٨ىھم نٛاع الدج  - 
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ل٨ً لھم عائدت ججٗل الجً يخجمض في م٩اهه وال ي٣ىي ٖلي الخغ٦ت بٗض ان   -

 ي٣ىم بكمھا ويلخ٠ خىله  الٗكغاث والٗكغاث مىھم يلخھمىهه 

ٞىٓغ ؾام هدى الاؾٟل ٞىظض ٢ائض الُابىع يخى٠٢  ويكحر لھم بالى٢ٝى 

 :و٢ا٫ لھم 

 الي الخهً  ؾٝى وٗؿ٨غ ھىا الليله ووؿخ٨مل الؿحر في الهباح   -

كغون ٧ائً ٚحر  ال٣ائض  ٧ان الُابىع يخ٩ىن مً زمؿت ٖو

 ٣ٞا٫ ؾام : 

 ؾٝى هغخل بٗض ان يسىم الجمي٘ في الىىم    - 

   :ٞىٓغ له بٛضاصي و٢ا٫

 اهھم ال يىامىن   -

 :في اؾدى٩اع  ٣ٞا٫ ؾام 

 ٦ي٠ ال يىامىن ؟  - 

اهھم يخجمضون في الكخاء ويضزلىن في بياث قخىي  ويٓل الجمي٘   -

 مؿدي٣ٔ َىا٫ ٞتره الهي٠ 

قٗغ ؾام ان الخغ٦ه مً اؾٟلھم جى٢ٟذ ٞىٓغ هدى الاؾٟل ٞىظض ظمي٘ 

ال٩ائىاث جى٢ٟذ ًٖ الخغ٦ه وجداو٫ ان جدضص م٩ان الھمـ ٞٗٝغ ان 

لذ ال٩ائىاث في خاله ججمض ينىجه ونىث بٛضاص حؿتر١  اعجٟ٘ ٢ليال ْو
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الؿم٘ لخٓاث زم ظلـ ٢ائض الُابىع ٖلي الاعى واقٗل الىحران وظلـ 

ى١  ت ظلؿذ ٖلي الاعى ٞو خىله زالر اشخام ازغيً بيىما باقي املجمٖى

اث مً زالر او  هان املدؿا٢ُه ٖلي الاعى في مجمٖى اوعا١ الاشجاع والٚا

ت اقٗلذ الىحران امامھم وؾم٘ ؾام ٢ائض  ال خغؽ اعبٗت اٞغاص و٧ل مجمٖى

  :وھى ي٣ى٫ 

 ايً الهياصيً ؟  - 

 ٣ٞا٫ اخض الاٞغاص الجالؿحن مٗھم  

 في ًٚىن ص٢ي٣ت ؾيهلىن الي ھىا   - 

 ٦م اجمني ان يدًغو مٗھم وظبه زميىه ٞأها ا٧اص  امىث مً قضه الجٕى  -

لم يدًغو مٗھم ؾىي ٢غهاء الجان اصخاب الاظؿاص الھؼيله واللخىم   -

 الجً يمغ مً ھىا مىظ ا٦ثر مً ٖام  الٟٗىت ٞىدً لم هغي هٟغ مً 

ت ٖلي ٢ضمه ويغب الازغ ٖلي  عاؾه يغبه ٢ىيه و٢ا٫  ٞھب ٦بحر املجمٖى

 :له

ال جخھ٨م .... واق٨غوي الهني وظذ ل٨م لخم ال٣غهاء  بض٫ مً ا٧ل اوعا١   -

 الصجغ 

 :ًٞٛب ال٩ائً الازحر مً قضه الًغبه و٢ا٫ له بهىث  مبدىح بك٘
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اهذ ٢ائض ال٨كاٞت والُغي٤ واها ٢ائض الهياصيً ٞال  حٗاملني ھ٨ظا مغه   -

 ازغي 

  :ٞطخ٪ ٢ائض ال٨كاٞت ضخ٨ه ٢ىيه و٢ا٫ 

٢ائض الهياصيً ْل في خحره مً امغه زالر اقھغ ٧امله يبدض لىا ًٖ   -

غي٣ت بأندياص زمؿت ٖكغ  الُٗام ولم يجضه ختي ٢ام ٢ائض ال٨كاٞت ٞو

 ل٪ ٢غيً مً الجان  اليـ ٦ظ

 ال جخھ٨م ٞأهھا الهضٞت ھي التي لٗبذ مٗ٪ صوعا  ٦بحرا   -

وع٧له ب٣ضمه ع٧له ٢ىيه اَاخذ به وؾ٣ِ ٖلي الاعى وبضاء الصجاع يكخٗل 

بيىھم والؿب والغ٧ل والٌٗ بيىھم ٖلي اقضه ويداو٫ ال٩ائً الشالض 

الجالـ مٗھم ان يٌٟ الصجاع بيىھم و٧ان ؾام يغا٢ب املكھض مً ٞى١ 

غ ان ھظه الخٓه ھي اللخٓه الخاؾمه للھغب مً ھظا املأػ١ الصجغه وقٗ

والدؿلل الي الخاعط ازىاء اوكٛالھم بالصجاع ٞيما بيىھم مما يؿاٖضه ٖلي 

ب في ئصزاع ٧ل ٢ىاه في مىاظه الشالر  ججىب مداعبه ھظه ال٩ائىاث ٩ٞان يٚغ

  :ٞغ١ التي ج٣ىم بدمايه ال٩أؽ  لظل٪ ھمـ و٢ا٫ لبٛضاصي

 ىض اقاعحي ؾٝى هخدغ٥ ٖ  - 

هاء ٞى١  وهٓغ هدى ٞغٕو الاشجاع بدشا ًٖ ؾاوؽ ٞىظضه يجلـ ال٣ٞغ

اخض الاشجاع ٞأبدؿم له واقاع له بان يھبِ ل٨ىه وظض زيا٫ ٧ائً نٛحر 
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يخدغ٥ زل٠ ؾاوؽ في عقا٢ت وزٟت و٢بل ان يهضع مً ؾام اي اقاعه او 

ًغ اي قيي لخىبيه ؾاوؽ ٧ان ال٩ائً الهٛحر ٞخذ ٞمه وزغط مىه صزان از

جسكب ٖلي ازغه ؾاوؽ وججمض في م٩اهه و٧أهه جمشا٫ و٢بٌ ال٩ائً ٖلي 

ه  ٣يه وھبِ به مً ٞى١ الصجغه وخضر ٧ل ھظا في ؾٖغ ؾاوؽ مً مٞغ

قضيضه ٢بل ان يٟھم ؾام او ي٣ىم بخيبيه ؾاوؽ وقٗغ ان ظؿضه يخجمض 

ھى الازغ وبغص قضيض يؿغي في ٖغو٢ه وبضاء يخهبب ٖغ٢ا وقٗغ بيض نٛحره 

٣يت ٧اهذ ٢بًه خضيضيه قضيه ال٣ىه ل٨ً ؾام لم ي٣ضع  ج٣بٌ ٖلي مٞغ

ٖلي الهغار او ال٨الم وقٗغ بان اليض جضٞٗت هدى الاؾٟل ويؿ٣ِ مً ٞى١ 

ل ٖلي ظلؿخه ھظه لخٓاث ختي قٗغ بجؿض ازغ  الصجغه ٖلي وظھه ْو

يؿ٣ِ بجىاعه ٞخا٦ض اهه ظؿض  بٛضاصي وؾم٘ انىاث ال٩ائىاث جھلل 

  :وج٣ى٫ 

 اهھا وليمه اهھا وليمه   - 

 زالر اهٟاع مً الجً   - 

 ٖاقذ ٞغ٢ت الهياصيً   - 

 ابدشى في ٧ل م٩ان مً املإ٦ض ان ھىا٥ املؼيض مىھم   - 

 :٣ٞا٫ اخض الهياصيً  

 ٞدكىا الىاصي ٧له ولم هجض اخض ٚحرھم    - 
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  :٣ٞا٫ ٢ائض ال٨كاٞت

 ٖٓيم ظضا ؾٝى ي٨ٟيىا لخمھم ٞتره الهي٠ ٧له   - 

والخھليل بالٛىيمه وبضاءث ال٩ائىاث جغ٢و ع٢هت واعجٟٗذ الطخ٩اث 

الىهغ في صاوائغ خى٫ بًٗھم البٌٗ وھم يھؼون اعصاٞھم ونضعوھم 

 ويٛىىن اٚىيت الىهغ  املٗخاصه 

ٚىيمت الهي٠ ... مً لخىم الجان الكهـي  ج٨ٟي َىا٫ الهي٠  .... ياله مً  

 ههغ  خ٣٣خه ٞغ٢ت الهياصيً البىاؾل 

 بيت ال٣ىيه ٖاقذ الٟغ٢ت الخغه الا  

ٚىيمه الهي٠ مً لخىم الجان الل هـي  اقٗلى الىحران ظهؼو ال٣ضوع واملاء  

 املٛلي  ٞاليىم يىم الٛىيمه الا٧ل والغاخت 

 و٢ىلى وصاٖا للخىم ٢غهاء الجان الٟٗىت  

 ٚىيمت الهي٠ مً لخىم الجان الكهـي 

لم يؿخُ٘ ؾام ان يىٓغ خىله ليكاھض ع٢و ال٩ائىاث ل٨ىه ٧ان يؿم٘ 

ٚىائھم ويغي بُٝغ ٖيىه ع٢و ال٩ائىاث بٗض ان ؾ٣ِ ٖلي وظھه ٖلي 

الاعى وانبذ ظؿضه مخجمض وبٗض لخٓاث بضاء يكٗغ اهه يؿخُي٘ جدغي٪ 

م اهه ماػا٫ ٚحر ٢اصع ٖلي ال٨الم ل٨ىه  بٌٗ اناب٘ يضه واناب٘ ٢ضمه ٚع
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 ى٫ الخجميض ؾٝى يؼو٫ ٖىه ٖما ٢غيب الن ههٟت بكغي جأ٦ض ان مٟٗ

بت ٢ىيه في ٦ؿب الى٢ذ ختي يؼو٫  مٟٗى٫ الخجميض   وإظخاخخت ٚع

 :ناح ٦بحر ٢ائض ال٨كاٞت وھى يطخ٪ ٢ائال 

 اخًغو املاء ؾٝى ه٣ىم بؿل٤ الجان الان    - 

  :٣ٞا٫ ٢ائض الهياصيً

ٞغي٤ ال٨كاٞت ھى الظي يجب ان يدًغ املاء مً  ٖىض الىب٘ ٞھظا   -

 ازخهان٨م 

  :ٞىٓغ له ٢ائض اال٨كاٞت و٢ا٫ 

 و٦ي٠ يدًغ الهياصيً الُٗام بضون ماء ھظا واظب  ٖلي٨م   -

  :و٢بل ان ييكب الصجاع مغه ازغي ٢ا٫ ال٩ائً الشالض  الظي مٗھم

هخدغ٥ بباقي الُٗام الي  ؾٝى ه٣ىم بكىي اخض الجان وهأ٧ل ووكب٘ زم   -

 املل٪  

 :ٞهاح ٢ائض ال٨كاٞت ٢ائال 

غ٢تي ال هأ٧ل اللخم مكىي وال هأ٧له صون َھي  مشل البھائم امشا٫   - اها ٞو

 الهياصيً 

  :ٞغ٧له ٢ائض الهياصيه ع٧له ٢ىيه في نضعه اؾ٣ُه اعيا  و٢ا٫
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ايھا  البھائم امشالي وامشا٫ ٞغ٢تي ھم مً اخًغو ل٪  الُٗام الي ھىا  -

 الخجزيغ 

ل  ووزب ٖليه ٢ائض ال٨كاٞت بٗض ان هھٌ مً ٖلي الاعى اؾ٣ُه اعيه ْو

ي٨يل له الل٨ماث ووكب اْاٞغه في نضعه ووظھه وباقي الٟغ٢ه حكاھض صون 

ان ججغء ٖلي الا٢تراب ووكب شجاع ٖىي٠ بيىھم للمغه  الشاهيه واعجٟٗذ 

 انىاجھم بأ٢ؼع الكخائم 

ا٢ت ٖلي الاعى يضٖى ان يُى٫ ھظا الصجاع ختي يؼو٫ مٟٗى٫  هللا وؾام وٞع

 الخجميض ومً خحن الي ازغ 

 ٧ان يكٗغ ؾام بهىلجاهه بحن نضعه وبحن الاعى بحن  َياث مالبؿه 

ىضما ناح ال٩ائً الشالض ٢ائال    :ٖو

 ٦ٟي شجاع ... ٦ٟي   - 

  :اهدبه الازىان املدكاظغان اليه و٢ا٫ ٢ائض الهياصيً 

 ھى الظي بضاء ووظه ئھاهت بالٛت لٟغ٢ت الهياصيً ال  يمدىھا الا الضم  -

 :٣ٞا٫ الشالض  

ؾٝى وؿى١ الٛىيمه الي املل٪ في الخهً وھى ي٣ىم بخىػيٗھا بالٗض٫ بحن   -

 الٟغ١ ٦ما يٟٗل ٧ل ني٠  والان ھيا بىا 
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مشل َابىع الىمل الظي يدمل الؼاص الي املخبأء خمل ٧ل ال٩ائىاث ؾام 

ا٢ ت وھم في خاله الخجمض ٞى١ عؤؾھم لضعظه اه٪ اطا عأيذ الاظؿاص وھي وٞع

جخدغ٥ ؾدكٗغ اهھم  يخدغ٧ىن مً جل٣اء هٟؿھم وال يدملھم اخض مً 

اؾٟلھم مغث زالر ؾاٖاث وھم يخدغ٧ىن بھم ختي ونلى الي زالر ظبا٫ 

قاھ٣ت الاعجٟإ وبحن الجبا٫ ٧اهذ ھىا٥ الٗضيض مً ال٨ھٝى املٓلمه ل٨ىھم 

لي طل٪ ال٨ھ٠ ناخب البىابه املؿخضيغه ٩ٞان ال٨ھ٠ قضيض الٓالم صلٟى ا

وقضيض الاهدضاع ايًا لضعظه ان ؾام قٗغ اهه ؾٝى يؿ٣ِ مً ٞى١ عؤؽ 

ال٩ائىاث ختي ونلى الي ؾاخه ٦بحره ٧ان في اؾخُإ ؾام ان يغي الصخىع 

ىضما ال٣ى به ٖلي الاعى  املخضليت والكبا٥ واملكاٖل في ؾ٠٣ ال٨ھ٠ ٖو

ان يغي بٌٗ املكاٖل ٖلي ظضعان ال٨ھ٠ و٦غس ي مً الصخغ اؾخُإ 

الطخم يجلـ ٖليه ٧ائً يكبه ال٩ائىاث التي اخًغجه الي ھىا ل٨ىه اَى٫ 

ب٨شحر مىھم ويخجاوػ َىله املتر وقضيض البضاهه وله ظلض مترھل ظضا وؾبٗت 

اؾىان في ٞمه ويدمل ٖها زكبيت نٛحره في يضه واقاع بھا هدى ؾام 

ا٢ت  الجاز   :محن ٖلي الاعى امامه و٢ا٫ بهىث ظھىعيوٞع

 مً ايً اخًغجم ھإالء   - 

  :٣ٞا٫ ٦بحر الهياصيً

 ٞغ٢تي ھي مً اخًغجھم ٧اهى يسخبإن ٞى١ الاشجاع   - 
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  :ٞطخ٪ املل٪ و٢ا٫ 

 يالھا مً وليمه ج٨ٟيىا َىا٫ الهي٠ ل٨ً ما الظي  احي بھم الي ھىا    -

 ال وٗلم يامىالي   -

 :٣ٞا٫ املل٪ وھى يكحر هدى ؾام  

 جدضر اهذ   - 

ٞىٓغ له ؾام وھى ظالـ ٖلي الاعى ال ي٣ىي ٖلي الخغ٦ه م٘ اهه بضاء 

يكٗغ بأن الخسضيغ الظي يؿغي في  ظؿضه بضاء يظھب و٢ا٫ بهىث يٗي٠ 

  :واھً

 اها ؾام الانٟاوي مل٪ ممل٨ه الانٟاوي    - 

 ٞھب مل٪ خها الاعى ٖلي ٢ضميه و٢ا٫

 مل٪ ملى٥ الجان   - 

 ٞىٓغ له ؾام في صھكه وقٗغ اهه يخھ٨م 

  :٣ٞا٫ مل٪  خها الاعى

الا حٗلم ان مٗكغ الجً في املمال٪ ٧لھا جُل٤ ٖلي٪ اؾم مل٪ ملى٥   -

الجان ل٣ىج٪ ... ل٨ً اهخٓغ اها ال اعي ل٪ اي ٢ىه ٞاهذ اؾحر بحن يضي وبٗض 

ي ٞھإالء ال٣ىم ٢ليل ؾٝى ا٢ىم بكىي لخم٪ الجميل ختي جخٛظا ظماٖاح

 لم يظو٢ى لخم الجان الكھي مىظ ا٦ثر مً ٖام وال  اؾخُي٘ ان امىٗھم 
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م اهه ٧ان ٖلي  وبضاء ؾام يكٗغ اهه ٖاص الي خالخه الاولي مغه ازغي وٚع

ٌ ٨ٞغه ان يىھٌ وبضاء يمض يضه بحن َياث مالبؿه في  الاعى الا اهه ٞع

ل ع صون ان يكٗغ به اخض ختي ٢بٌ ٖلي نى ظبُئ قضيض وخ لجاهه ْو

هٓغه مٗل٤ ٖلي املل٪ و٢ا٫ له ختي ي٨ؿب املؼيض مً الى٢ذ ختي جدحن له 

 الٟغنه املىاؾبت  لل٣ًاء ٖليھم 

 يال٨م مً مؿا٦حن ... اها اقٗغ باالؾ٠ الكضيض مً  اظل٨م   -

  :ٞىٓغ له املل٪ في حعجب و٢ا٫ 

 ھل جخھ٨م ٖليىا   - 

ي٠ والاهخھاء مىا ا٢هض ماطا ال ل٨ً احؿائل ماطا جٟٗلىن بٗض اه٣ًاء اله  -

جٟٗلىن في الهي٠ ال٣اصم ھل  يٗىص الجمي٘ الي ا٧ل لخم ٢غهاء الجً الًٟٗ 

 مغه ازغي 

 ھظا ليـ مً قأه٪   - 

غ ل٪ ٧ل ٖام زمؿىن هٟغ مً  الجً لخأ٧لى لخمھم   - ل٨ني اؾخُي٘ ان اٞو

 ٞأها مل٪ ملى٥ الجان ٦ما ٢لذ 

  :ضلي لؿاهه و٢ا٫ وھى يلھضٞلمٗذ ٖحن مل٪ خها الاعى وؾا٫ لٗابت وج

ض٥ ھظا    -   خ٣ا ھل حؿخُي٘ ان جىٟظ ٖو

  :وبضاء يكٗغ بأن خيلخه هجخذ٣ٞا٫ ؾام 
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 وٗم وملا ال   - 

ض٥   - ل٨ً ما الًمان ... اطا جغ٦خ٪ جىهٝغ الان ٞمً  الجائؼ ان جدىض بٖى

ت٣ٞا٫ ؾام مٗىا     :في ؾٖغ

انض٢ائي ھم الًمان ٞھاھى بٛضاصي ٢ائض الجىض وؾاوؽ عئيـ وػعائي   -

٨م ملضه ؾذ ؾاٖاث ٣ِٞ اطھب الي اململ٨ه  بحن يضي٨م وجدذ جهٞغ

 واخًغ ل٨م املؼيض  مً الجان وبٗضھا احؿلم اصخابي 

  :ٞىٓغ له مل٪ خها الاعى و٢ا٫ في قغوص 

 ؾٝى هدكاوع اوال   - 

البهغ ٧اهذ ٧ل ال٩ائىاث صازل ال٨ھ٠  واقاع هدى باقي ال٩ائىاث وفي ملر

جغ٦ٌ زل٠ الٗغف الدجغي الطخم وازخٟى زلٟه م٘ املل٪ للدكاوع 

ا٢ت صون خمايه الهھم يٗلمىن اهھم في خاله ججمض وال  جاع٦حن ؾام وٞع

يؿخُي٘ اخض مىھم الخغ٦ه وقٗغ ؾام اهه ٞغنخه الىخيضه للىجاه ٞھب 

مخم ب٨الم ٚحر مٟھىم وھى ٖلي ٢ضميه وازغط نىلجاهه مً بحن مالبؿه وج

عاٞ٘ يضه و٢ابٌ ٖلي الهىلجان ب٣ىه الي اٖلي وبضاء يدؿا٢ِ الشلج مً 

ؾ٠٣ ال٨ھ٠ وبضاء الشلج يؼخ٠ ٖلي الاعى والجضعان واملكاٖل وبضاء ٧ل 

ش يء يخجمض جضعيجيا وبضاء يكٗغ خها الاعى بداله البرص الكضيضه ختي  

  :مل٪ خها الاعى نغر ب٣ىه و٢ا٫
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 يؼخ٠ ٦ي٠ خضر ھظا   الكخاء  - 

  :٣ٞا٫ اخض ال٩ائىاث وھى يداو٫ الھغب

 اهه ٚضع بىا وؾٝى هخجمض   - 

وؾيُغث خاله مً الٟٕؼ والغھبت ٖلي ظمي٘ ال٩ائىاث وبضاء الجمي٘ يداو٫ 

مذ الٟىض ي امل٩ان واعجٟٗذ  الٟغاع مً امل٩ان و٧ل ٧ائً يھغب في اججاه ٖو

ما٦ىھم  ويخدىلىن الي جمازيل الهغزاث وھم يخجمضون واخض جلى الازغ في ا

 مً الشلج 

ا٢ت ٧لھم  وبٗض ص٢ائ٤ ھضاء امل٩ان بٗض ان ججمض مل٪ خها الاعى وٞع

وجدى٫ ال٨ھ٠ الي اللىن الابيٌ مً ازغ الشلج وبضاء ؾاوؽ وبٛضاصي 

يخدغعان مً ازغ الخجمض بٗض ان جدى٫ ٧ل ال٩ائىاث الي جمازيل مً الشلج  

 وؽ وبٛضاصيوطھب مٟٗى٫ سخغ ال٩ائىاث ًٖ ؾا

لي وظھه ابدؿامه ٖغيًت  و٢ا٫   :وو٠٢ ؾام يىٓغ لھم ٖو

 الظي هجاها مً ايضي ھظه املخلى٢اث   هللاالخمض   - 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 مً ايً ظائخ٪ ھظه ال٨ٟغه الٗب٣غيه   - 

 ٣ٞا٫ ؾام : 
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جظ٦غث خضيض بٛضاصي ٖىضما ٢ا٫ لي اهھم يضزلىن في بياث قخىي   -

 ٨ٟٞغث ان اظمض امل٩ان لٗلي الامغ يٟلر  مٗھم 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

ت ٢بل ان هخجمض  ٞالجى  قضيض البروصه   -  ھيا هسغط مً ھىا بؿٖغ

ا٢ت ٢غابه هه٠ ؾاٖت ٧امله يبدشان ًٖ مسغط مً ال٨ھ٠  ل ؾام وٞع ْو

به الٗضيض مً املمغاث والؿغاصيب التي جإصي صون ظضوي ٩ٞان ال٨ھ٠ 

ظميٗا في هھايخھا الي هٟـ ؾاخت ٖغف مل٪ خها الاعى و٧لما اجسظ ؾام 

ا٢ت اخض املمغاث يهل بھم املمغ في الىھايه الي هٟـ امل٩ان مغه ازغي  وٞع

 ختي قٗغ ؾام اهه يضوع 

ت او صازل مخاھه وھىا جى٠٢ ؾام ًٖ  الخغ٦ه وؾِ  صازل خل٣ت مٟٚغ

  :اخت و٢ا٫الؿ

 ان لم هجض مسغط ؾٝى هخجمض مً البرص   - 

 زم هٓغ خىله ووظض زالر ٦ھٝى امامه و٢ا٫ وھى يكحر هدىھم 

 لم يدب٣ي ؾىي زالر ٦ھٝى ومً املإ٦ض ان املخغط  ھى واخض مىھم    -

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

وؿل٪ ال٨ھ٠ الاوؾِ ٞأها اعي به ال٨شحر مً  املكاٖل ومً املإ٦ض اهه   -

 غوط َغي٤ الخ
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ا٢ت الؿحر صازل ال٨ھ٠ الاوؾِ وھم يؼخٟىن عي ايضيھم  وبضاء ؾام وٞع

واعظلھم مً قضه يي٤ ال٨ھ٠ وم٘ اوٗضام الھىاء واعجٟإ صعظه الخغاعه 

صازل ھظا ال٨ھ٠ الهٛحر الظي يكبه جخغ الاعهب جمني ؾام ان ييخھي 

اهھاعث ؾغيٗا ويسغط الي الىىع ل٨ً صائما جأحي الغياح بما ال حكخھي الؿًٟ ٞ

الاعى مً اؾٟلھم وؾ٣ِ ؾاوؽ وبٛضاصي في بئر سخي٤ وحٗل٤ ؾام بيض 

واخضه في صخغه ٢بل ان يؿ٣ِ وباقي ظؿضه يخضلي الي الاؾٟل هدى البئر 

ل يجاھض ختي اؾخُإ ان يهٗض مغه ازغي  ا٢ت ْو السخي٤ الظي ابخل٘ ٞع

ل يىٓغ هدى البئر الظي ْھغ بٗض اوك٣ا١ الاعى لٗله هاء ْو  وظلـ ال٣ٞغ

يغي انض٢ائه واقٗل يضه بىىع ابيٌ قضيض البياى ووظه الىىع هدى البئر 

ختي يغي اي ش ئ ل٨ً البئر ٧ان قضيض الٗم٤ وقضيض الٓالم ايًا ولم يدؿني 

له اي ٞغنه في ان يغي اي ازغ لھم وخيىما جا٦ض له اهھم في حٗضاص املىحي او 

يجض قيئ امل٣ٟىصيً ظلـ مؿدىض ٖلي ظضاع ال٨ھ٠ وھى يىٓغ خى٫ وال 

ؾىي الٓالم والؿ٩ىن يديِ به مً ٧ل ظاهب وبٗض ان ٖؼم ٖلي اؾخ٨ما٫ 

ضم الاؾدؿالم جدغ٥ مغه ازغي وبضاء الؼخ٠ في اججاه املخغط ل٨ىه  عخلخه ٖو

ان ما ونل الي ؾاخت ٦بحره يخىؾُھا بغ٦ه ماء ؾىصاء والصخىع مً  ؾٖغ

لي ٞىظض خىله في ٧ل م٩ان وال يىظض اي مسغط في ھظه الؿاخت ٞىٓغ الي  الٖا

بٌٗ الك٣ى١ في ؾ٠٣ ال٨ھ٠ وجى٢٘ ان ي٩ىن الليل ٢ض خل لظل٪ ھى ال 



 
 

~ 43  ~  
 

يغي اي يىء يدؿغب مً جل٪ الك٣ى١ زم هٓغ هدى البر٦ه وجى٢٘ ان ج٩ىن 

ھظه البر٦ه ج٣ىص الي هھغ ما زاعط ھظا امل٩ان وبٗض ج٨ٟحر ٢غع ان يخدى٫ الي 

 َحر  ويسغط مً بحن الك٣ى١ 
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 .. ضابٍوٌذلا..انفظم انثانث 
 

بر مً زاللھا  اجسظ ؾام ھيئه الُحر واعجٟ٘ الي اٖلي ختي ازتر١ الك٣ى١ ٖو

اص الي نىعجه  الي ؾاخت ٦ھ٠ ازغي انٛغ مً الاو٫ ٞھبِ ٖلي الاعى ٖو

ل يىٓغ خىله يؿخ٨ك٠ امل٩ان ٩ٞان ال٨ھ٠ به الٗضيض  الاولي مغه ازغي ْو

الًٗالث ال يخجاوػ َى٫ الىاخض مىھم مً الخمازيل الدجاعيه ل٣ىم مٟخى٫ 

املتر ولھم عؤؽ نٛحره حكبه عؤؤؽ البكغ الي خض ٦بحر ٞخىھض ؾام وقٗغ 

ل ي٨ٟغ في مسغط له ل٨ىه قٗغ بأن ھىا٥  اهه انبذ سجحن ھظا امل٩ان ْو

ىضما هٓغ هدى  جدغ٧اث جدضر مً خىله ٞىٓغ ظيضا ٞلم يجض اخض ٖو

 ى٠٢ صھكخه الخمازيل  الدجغيه لم يجضھا مما ازاع امل

لي خحن ٚغه ْھغث الخمازيل الدجغيه امامه في  حك٨يل خغبي م٩ىهه مً  ٖو

  :ٖكغه عظل و٢ا٫ اخضھم

 مً اهذ ؟ وما الظي احي ب٪ الي ھىا   - 

 اها ؾام الانٟاوي مل٪ ممل٨ه الهٟاوي   - 

ھم ٞٓھغ في ملر البهغ بحن  ٞىٓغ الجمي٘ له بًٛب واقھغ الجمي٘ ؾيٞى

ت الھًابيىن ٖلي الٟىع ٞھى ؾي٠ يضي ؾام ؾي٠ اػع١  قضيض الؼع٢ت ٖٞغ

ملى٥ ا٫ الانٟاوي الظي ٢خل الٗضيض مىھم في الٗھىص الؿاب٣ت ونغر ٧ل 
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الھًابيىن وبضاء الھجىم ٖلي ؾام وبًغبه ؾي٠ واخضه ٢ؿم ازىان مىھم 

الي ههٟحن وجٟخذ اظؿاصھم الصخغيه وجدىلذ الي صخىع نٛحره و٢ٟؼ 

ًٗ اخض ال ھًابيىن في نضعه بالؿي٠ وجٟذ الازغ الي ؾام في الھىاء َو

٢ُ٘ نٛحره والخ٠ خىله ا٦ثر مً اعبٗت ٞغؾان وبضاء في مباعػه ٖىيٟت مما 

ل يباعػ بؿيٟحن ختي ٞخذ  صٞٗت في ازغاط ؾي٠ ازغ في يضه الازغي ْو

اظؿاصھم ظميٗا وبٗض ان ھضاءث املٗغ٦ه وهٓغ خىله وظض اظؿاصھم 

٩ل مغه ازغي و٧ل ٢ُٗت مً الصخغ الصخغيه ٖلي الاعى جھتز بكضه وجدك

املٟخذ جخدى٫ الي ٧ائً مشلھم مغه ازغي ويدمل ؾي٠ وفي زال٫ ص٢ائ٤ ٧ان 

ال٨ھ٠ يمخلئ بٗكغاث الھًابيىن اصخاب الاظؿاص الصخغيه وھم يدملىن 

الؿيٝى ٞازٟي ؾام ؾيٟت وازغط نىلجاهه وجمخمب٨الم ٚحر مٟھىم وزغط 

٢خھم ظميھا وجٟخذ اظؿاصھم مغه مً نىلجاهه هاع ػع٢اء قضيضه اللھب اخغ 

اصث الي الخياه في  ان ما حك٩لذ الصخىع املٟخخه مغه ازغي ٖو زاهيت وؾٖغ

اق٩ا٫ الھًابيىن ول٨ىھم ا٦ثر ب٨شحر ھظه املغه هديجه ان الخٟخذ ٧ان ا٦ثر 

٨ھ٠ ب٨شحر ًٖ املغه الؿاب٣ت ٞهغر ؾام وھى ي٠٣ في مىخه٠  ال

  :اهب و٢ا٫ظوالھًابيىن يديُىن به مً ٧ل 

 البر١ الها٤ٖ   - 
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خذ الجمي٘ وھضاء  وزغط مً نىلجاهه قغاعاث ٦ھغبائيه انابخھم ظميٗا ٞو

ال٨ھ٠ لخٓاث ٢بل ان ييبٗض ھظه املغه املئاث مىھم ٞخأ٦ض ؾام اهه ٧لما 

خاو٫ ٢خلھم يبٗشىن مً ظضيض وان مداعبخھم ال ظضوي مىھا ٞخدى٫ الي 

اع الي ؾ٠٣ ال٨ھ٠ وزغط الي الؿماء الها ٞيت والليل البضي٘ ن٣غ َو

والھضوء والھىاء املىٗل زم ھبِ ٖلي الاعى بٗض ان ٖاص الي َبيٗخه مغه 

ازغي ٞىظض الھًابيىن يسغظىن مً جدذ الاعى ٖبر ق٣ى١ نٛحره 

ويغ٦ًىن زلٟت ٞداو٫ ان يخدى٫ الي ن٣غ مغه ازغي ل٨ً اخض الھًابيىن 

حجغ جخٟخذ امؿ٪ ب٣ضمه ولم يكاء ؾام ان ي٣خله ختي ال جيبٗض ٧ل ٢ُٗت 

مىه الي ٞاعؽ ًٞغبه ب٣ضمه في وظھه واهٟهلذ عأؾه ًٖ ظؿضه وع٦ٌ 

ت له بحن اشجاع الٛابت وھى يىٓغ خىله مً خحن الي ازغ  ؾام ب٩ل ؾٖغ

واهدبه الي ان الٗكغاث مىھم جغ٦ٌ زلٟت ٞأزخبئ زل٠ اخض الاشجاع و٢غع 

ض مً ان يخسٟي في نىعه الٟاعؽ الظي ٢ُ٘ عاؾه بٗض ان جأ٦ض اهه لم يبٗ

ظضيض وبٗض ا٢ل مً لخٓه جدى٫ ؾام الي ق٩ل الھًابيىن وانبذ قبيت 

الٟاعؽ الظي ٢ُ٘ عأؾه وؾ٣ِ ٖلي الاعى واصعي اهه ٞا٢ٌ الىعي ختي 

 يؿخُي٘ الھغب مىھم ٖىضما يمغون بجىاعه ل٨ً ٧ان مسُيئ ٞھم ال يتر٧ىن 

 ظغخاھم و٢خالھم زلٟھم بل يخى٢ٟىن و يأزظوهھم مٗھم  

 بجىاع ؾام ٞىظضوه ٖلي الاعى ٞىٓغ  اخضھم له و٢ا٫ ٖبر الھًابيىن 
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 اهه الٟاعؽ الاػع١   - 

هدى ال٨ھ٠ مغه ازغي  ٞألخ٠ خىله الٗكغاث وخملىه بحن ايضيھم واججه به

ىضما قٗغ بأهه  وؾام يخٓاھغ امامھم باهه ٞا٢ض الىعي جماما وبٗض صا٢ائ٤ ٖو

ٞى١ صخغه باعصه جٓاھغ باهه يٟى١ مً ٚيبىبخه ليجض هٟؿه يغ٢ض ٞى١ 

ٞغاف مً الصخغ وخىله الٗكغاث مً الھًابيىن يىٓغون له وال٣ل٤ ٖلي 

ىضما هٓغ لھم بضاث الابدؿامه حٗىص لھم مً ظضيض ٞخأ٦ض اهھم   وظىھھم ٖو

 ماػالى مىسضٖحن ٣ٞا٫ اخضھم له 

 ھل اهذ بسحر ؟  - 

ٞلم يكاء ؾام ان يخدضر ختي ال ي٨كٟه اخض ٞمً املإ٦ض اهھم يٗلمىن 

نىث ھظا الٟاعؽ زم اهه ال يٗٝغ ماطا ي٣ى٫ ٞھؼ عاؾه بأيجاب وجھللذ 

  :اؾغيغھم ظميٗا  وؾائل اخضھم  و٢ا٫

 ماطا خضر ل٪ ايھا الٟاعؽ    - 

  :٣ٞا٫ اخض الھًابيىن 

اها عأيذ الٟاعؽ الاػع١ وھى ي٣بٌ ٖلي ؾام مً ٢ضمه ويغبه ؾام في   -

عاؾه يغبه ٢ىيه ٧اص يمىث  ٞيھا ل٨ً اعجٟ٘ الٛباع ولم اعي اي قيئ بٗض 

  :طل٪  ٣ٞا٫ الاو٫ لؿام وھى يٗخ٣ض اهه الٟاعؽ الاعػ١

 ھل ٢خلذ ؾام الانٟاوي   - 



 
 

~ 48  ~  
 

ھؼ ؾام عأؾه هٟيا زم قٗغ اهه يجب ان ي٣ى٫ ش ئ  ٞالٗيىن جدمل٤ ٞيه ٞ

  :بكضه ٣ٞا٫

 جدى٫ الي َحر وھغب   - 

  :ٞطخ٪ اخضھم و٢ا٫ 

 اهه خ٣ا مل٪ ظباع وصاھيت   - 

  :٣ٞا٫ اخض الھًابيىن مٗتريا 

اعا٥ قضيض الاٞخىان به و٧أه٪ وؿيذ ان ابىه ھى مً خاعبىا و٢خل الاالٝ    -

ي الاعى واملمال٪ ولم يھضاء له با٫ ختي هٟاها ظميٗا ھىا في اعى  مىا وقغصها ف

 الامىاث 

بھذ وظه ؾام لؿماٖت جل٪ ال٩لماث وقٗغ ان اباه لم  يتر٥ له الا ٖضاوه 

  .ظمي٘ ال٩ائىاث واملخلى٢اث السخغيه

 :٣ٞا٫ اخض الھًابيىن  

ا ممل٨خه اها لم اوس ي ما ٞٗله الانٟاوي بىا ل٨ىني لم اوـ اهه مً ٞخذ لى  -

لىٗيل ٞيھا ل٨ىىا زىا الٗھض و٢مىا بكً ھجماث ٖلي باقي املمال٪ مً اظل 

الظھب والًٟه وھظا ما صٞٗت ملخاعبدىا ؾىىاث ٖضيضه ختي  هجر في هٟيىا 

 الي ھىا 

 ھا ھى ابىه ٧ان بحن ايضيىا وھغب   - 
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ت مً الھًابيىن يلھشىن وي٣ىلىن  بأٖلي نىث   ٞضزل ٖليھم مجمٖى

 ان خها الاعى ؾيھاظمىهىا في زال٫ ص٢ائ٤ مً  الان   -

  :٣ٞا٫ اخضھم له 

 ل٨ىھم مخجمضيً في ٦ھٟھم   - 

  :٣ٞا٫ الغظل 

ا٢ت واهھم ٚىيمخھم   - طاب الشلج وي٣ىلىن اهىا ازظها مىھم ؾام الاناٞني وٞع

ا٢ت    وؾيھجمىن ٖليىا ان لم  وؿلمھم الانٟاوي وٞع

  :٣ٞا٫ اخض الھًابيىن 

ائىاث بٛيًت ال جٟھم وال حكٗغ ومھما جدضزىا  مٗھم لً يٟھمى قيئ  اهھا ٧   -

  :و٢ا٫ ازغ

اها ؾأمذ مً ھظه ال٩ائىاث الخ٣حره واليىم ؾٝى  ا٢ط ي ٖليھم ظميٗا   -

ا١   ھيا بىا ياٞع

وبضاء الجمي٘ يخدغ٥ وھم يدملىن ؾام ٖلي اٖىا٢ھم وھم مخسيلحن اهه 

ابت ٞىظضو الٗكغاث مً خها الٟاعؽ الاػع١ وزغظى به  مً ال٨ھ٠ الي الٛ

الاعى ج٠٣ خى٫ ال٨ھ٠ واجسظ الھًابيىن حك٨يالجھم الخغبيت وو٠٢ 

ؾام بيىھم ويٟهل بحن حك٨يالث خها الاعى والھًابيىن مؿاٞت  هه٠ 

  :ميل ٖلي الا٢ل ٞىٓغ اخض  الھًابيىن الي الٟاعؽ الاػع١ و٢ا٫ له
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 خ٣ھم اليـ ٦ظل٪ لً هبضاء بالھجىم ول٨ً اطا ھجمىا ھم اوال ؾٝى  وس  -

ٞىٓغ له ؾام وھؼ عأؾه بااليجاب وقٗغ بأهه في مى٠٢ خغط بحن ٢ىم 

يجٗلى ظؿضه يخجمض ٖىضما يكم عائدخھم و٢ىم يخ٩ازغون ٧لما ٢خل اخض 

مىھم واو٫ مغه يكٗغ بأهه ٢ليل الخيله وفي ٢مه ال٠ًٗ وال يجض خل ؾىي 

ىضما جبضاء املٗغ٦ه ؾٝى  الخسٟي والخٓاھغ بأهه اخض ٞغؾان الھًابيىن ٖو

يدؿلل مً بيىھم ويھغب ويداو٫ ان يؿخٛل ٚياب خها الاعى ًٖ ٦ھٟھم 

ويظھب مغه ازغي الي ھىا٥ للبدض ًٖ ؾاوؽ وبٛضاصي زم اهدبه ان اخض 

عظا٫ خها الاعى ي٣ترب  مىه وجى٠٢ امامه ٖلي مؿاٞت ٖكغون ٢ضم 

  :و٢ا٫

غ٢خمىھم مىا وان ؾام الانٟاوي وعظاله ٧اهى في ايضيىا هدً الاو٫ واهخم ؾ  -

 لم حؿلمىھم لي الان ؾٝى  ابيض٦م ظيمٗا 

   :٣ٞا٫ اخض الھًابيىن له 

 و٦ي٠ جأ٦ض ل٪ اهھم مٗىا    -

 :٣ٞا٫ خها الاعى الىا٠٢ امامھم 

ٖىضما طاب الشلج وبدشىا ٖىھم وظضها ؾام الانٟاوي يداعب٨م في ٦ھ٨ٟم   -

ا٢ت ومً املإ٦ض  اهھم م٨ٗم   ولم هجض ايي ازغ لٞغ
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 يىظض اخض مٗىا واطھب مً ھىا يا صوصه الاعى  الٟٗىه ٢بل ان اسخ٤٣ ال  -

 جدذ ٢ضمي  ٞىٓغ له خها الاعى في ًٚب و٢ا٫ 

 اطن ھي الخغب   - 

ان ما اقدب٨ذ ٞغؾان  واههٝغ ٖائضا الي نٟٝى ٢ىاجه مغه ازغي وؾٖغ

م  الھًابيىن م٘ خها الاعى و٧اهذ املٟاظئه ان الٛلبت لخها الاعى ٚع

الا اهھم يهضعون عائده ججٗل اٖضائھم جخجمض في اما٦ىھم نٛغ حجمھم 

زم ي٣ٟؼون ٖليھم وي٣خلٗىن عؤؾھم وھىا ا٦دك٠ ؾام ان الھًابيىن 

يمىجىن بٗض ا٢خإل الغأؽ وبٗض ان اعجٟ٘ ٚباع املٗغ٦ه حؿلل ؾام مً بيىھم 

وھغب بٗيض ٖىه زم ٖاص الي ق٩له الاو٫ مغه ازغي وو٠٢ يىٓغ لھم مً بٗيض 

ىن بًٗھم البٌٗ ٞىظض اخض اٞغاص خها الاعى يكحر هدىه وھم يداعب

وجا٦ض اهه قاھضه مً بٗيض وبضاء ٧ل اٞغاص خها الاعى جغ٦ٌ في اججاه ؾام 

بىن في الاهخ٣ام مىه  و٧ل ٞغؾان الھًابيىن يغ٦ًىن في اججاه ٞھم يٚغ

بىن في ان  يا٧لىهه ٖلي وظبه الٗكاء   وخها الاعى يٚغ

ع٦ٌ ؾام بحن الاشجاع الٗاليت مؿاٞت ميل ٧امل والھًابيىن وخها 

ل يؿبذ  الاعى يغ٦ًىن زلٟت ختي ونل الي خاٞت هھغ ٣ٟٞؼ في املاء ْو

بٗغى الىھغ ختي ونل الي الًٟت الازغي والھًابيىن وخها الاعى 

يخدبٗىهه ويؿبدىن زلٟت ولم يجض ؾبيل ؾىي ان يؿحر في طل٪ املض١ 
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والىھغ ٩ٞاهذ الاشجاع ٦شيٟت ومدكاب٨ه وازترا٢ھا  الًي٤ بحن الاشجاع

ل يغ٦ٌ بمداػاه الىھغ وھم يغ٦ًىن زلٟت ختي ونل  قضيض الهٗىبه ْو

الي ؾاخت ٦بحره زاليت جمام مً اي قيئ ؾىي بٌٗ الاشجاع املخىازغه ھىا 

 وھىا٥ وقٗغ اهھم ٣ٞضو ازغه ٞجلـ اؾٟل اخض الاشجاع يلخ٣ذ اهٟاؾت

البرص وان ظؿضه يضزل في مغخله جسضيغ ٞٗلم ان وبٗض لخٓاث بضاء يكٗغ ب

ل يجاھض هٟؿت للؿحر ل٨ىه  خها الاعى ي٣تربىن مىه ٣ٞاوم ھظا الكٗىع ْو

ؾ٣ِ ٖلي ع٦بديه واؾدىض ٖلي الاعى بيضه وفي جل٪ اللخٓه بضاء يٓھغ 

خها الاعى مً بٗيض امام ٖيييه ٞخدى٫ الي سٗبان نٛحر الدجم وبضاء 

لي ق٤ َىلي بجٕؼ شجغه وصل٠ الي الضازل يؼخ٠ ٖلي الاعى ختي ونل ا

ىضما ونل الھًابيىن وخها الاعى الي امل٩ان ولم  وھى ٖلي ھيئه سٗبان ٖو

  :يجضو ؾام نغر اخض  الھًابيىن في ًٚب و٢ا٫

 ايً ازخٟي اهه ٧ان ھىا مىظ لخٓاث    - 

  :الاعى ٣ٞا٫ مل٪ خها

 اهخم  الؿبب في ھغوبه .... ٧ان بحن ايضي٨م    - 

  :اخض الھًابيىن ٣ٞا٫ 

 و٧ان في ايضي٨م اهخم اوال وھغب مى٨م اليـ ٦ظل٪    - 

  :٣ٞا٫ مل٪ خها الاعى ل٩ل عظاله
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 ابدشى ٖىه في ٧ل م٩ان ٞمً املإ٦ض اهه ماػال ھىا  ٞھى لم يبخٗض ٦شحرا   -

وظلـ الجمي٘ امام الصجغه وؾام يجلـ صازل ھظا الك٤ الهٛحر بجٕؼ 

ى ختي يسغط ل٨ً مغث ؾاٖت ٧امله الصجغه يىٓغ لھم وييخٓغ ان يى هٞغ

ىضما اؾدي٣ٔ ٧اهى لبت الىٗاؽ وهام ٖو في هٟـ  صون ان يىهٝغ اخض ٚو

ظلؿخھم وال يٗلم ؾام ٦م ؾاٖت ياٖذ في الىىم ل٨ىه جأ٦ض اهه هام ٦شحرا 

ل ي٨ٟغ ٦ي٠ يسغط مً ھظا املأط١ ٞھى الان  ختي َلٗذ ٖليت الكمـ ْو

ٝ ه٣ُه يٟٗھم وھي جٟخيذ يؿخُي٘ ان يداعب الھًابيىن بٗض ان ٖغ 

عؤؾھم ل٨ىه لم يٗٝغ ٦ي٠ يخٛلب ٖلي خها الاعى وزانت اهھم يهضعون 

عائده ججٗل ظؿضه ٧له يخذجغ وو٢٘ في خحره مً امغه ٦ي٠ اؾخُإ ابىه 

اؾخيئىاؽ ھظه املخلى٢اث التي حؿمي الھًابيىن و٦ي٠ ؾمذ لھم بالٗيل 

ؾاؽ وقٗغ ان ھىا٥ ؾغ في اململ٨ه وملاطا ٞخذ لھم ابىاب اململ٨ه مً الا 

وجمني ان ي٩ىن ؾاوؽ بجىاعه الان ختي يٟؿغ له ھظا الؿغ ل٨ً ايً ؾاوؽ 

وبٛضاصي الان اهه جغ٥ عظالهخلٟت ولم ي٨ٟغ ختي في الھبٍى الي طل٪ ال٨ھ٠ 

للبدض ٖىھم ٖىضما ٧ان ھىا٥ وقٗغ باالؾ٠ والخؼي الكضيض الهه جسلي 

٢لبت يخمؼ١ ٖليھم ٞھى ال ٖىھم وھم مً اجبٗىه في ٧ل عخالجه وقٗغ بأن 

يٗٝغ مهحرھم ختي الان ولظل٪ ٢غع ان يسغط مً ظٕؼ الصجغه وھى ٖلي 

ھيئه الشٗبان ويؼخ٠ بٗيضا ٖىھم زم يخدى٫ الي َحر ويظھب الي ٦ھ٠ خها 
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ھم ٞؿٝى  ا٢ت وان ٧ان ؾاوؽ وبٛضاي ل٣ى مهٖغ الاعى ويبدض ًٖ ٞع

يؿخد٣ىن ظىاػه يدهل ٖلي اظؿاصھم مً اظل ظىاػه ٦بحره جلي٤ بھم ٞھم 

مل٨يه ملا ٢ضمىه مً جطخياث وبُىالث مً اظل اململ٨ه ومً اظله  لخمايخه 

 وجضعيبه وججھحزه ٖلي  مضاع اٖىام َىيله ٢بل ان ي٨دك٠ خ٣ي٣خت 

بضاء ؾام يؼخ٠ وھى في ھيئه الشٗبان زاعط ظٕؼ الصجغه في بُئ قضيض 

الاعى في ختي ال يكٗغ به اخض ومغ بجىاع اخض الھًابيىن الجالـ ٖلي 

هاء زم جى٠٢ ؾام ًٖ الخغ٦ه وھى يمغ مً زلٟت ٖىضم بضاء  وي٘ ال٣ٞغ

ت  الازحر في ٞغص ؾا٢يت الي الامام واؾخل٣ي ٖلي ْھغه خيىھا ھغب ؾام بؿٖغ

 ٢بل ان هھاع ھظا الجؿض الصخغي ٖليت وھى في نىعه  سٗبان  قضيضه 

٩ٞان  وقٗغ بيض باعصه صخغيه ج٣بٌ ٖليه مً ٖىض الغاؽ ويىٓغ له ظيضا

اخض الھًابيىن يىٓغ له في حعجب زم ٢ام بغمي الشٗبان بٗيضا ٖىه في 

اقمئزاػ ُٞاع ؾام في الھىاء ختي ؾ٣ِ ٖلي ٕٞغ شجغه وؾم٘ نىث اخض 

خها الاعى ي٣ى٫ لٟاعؽ الھًابيىن بٗض ان  قاھضه وھى يبٗض الشٗبان 

  :ٖىه

 ماطا ٞٗلذ ؟  - 

 ٧ان ھىا٥ سٗبان وجسلهذ مىه    - 

  :عى الىا٠٢ امامه و٢ا٫ٞهغر خها الا 
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 اه٪ مسلى١ ٚبي.... اهه ؾام الانٟاوي يا ٚبي  - 

 اهه سٗبان نٛحر   - 

 ھل عأيذ مً ٢بل سٗبان في اعى الامىاث يا مٗخىه   - 

ٞد٪ ٞاعؽ الھًابيىن عأؾه وقٗغ بالٛباء ٣ٞا٫ ٧ائً خها الاعى 

  :للجمي٘

 ان ؾام الانٟاوي يخسظ نىعه سٗبان نٛحر ابدشى  ٖىه في ھظا الاججاه   -

في جل٪ اللخٓه قٗغ ؾام باالؾدياء و٢غع ان ي٣خلھم ظيمٗا ويىاظھھم ٞٗاص 

الي نىعجه الاولي وجطخم ختي انبذ َىله زالزحن ٢ضم وو٠٢ امام الجمي٘ 

ھم الخاصه ال٣ىيه وهجخى في  ًَٗ وبضاء الھًابيىن يداعبىن ؾام بؿيٞى

ؾام في اما٦ً ٖضيضه ٞھى باليؿبه لھم ھضٝ ٦بحر وواضر وانابخه ؾھله 

ل٨ىه ايًا هجر في ٢خل الٗضيض مىھم بٗض ان ا٢خل٘ عؤؾھم وبضاء خها 

الاعى يلخٟىن خىله في قبه صائغه ويٟخدىن اٞىاھھم ويسغط مىھا صزان 

ازًغ وبضاء ظؿض ؾام يخسضع ٖلي ازغ ھظا الضزان وبضاء يضھـ خها 

ب٣ضمه ٢بل ان يؿ٣ِ ٖلي الاعى ل٨ً خها الاعى ٧ان يهى٘ خٟغه  الاعى

اؾٟل الاعى يھغب اليھا مً جدذ ٢ضم ؾام الٗمال٢ت وھىا ٖلم ؾام ملاطا 

ا٦دؿبذ ھظه املخلى٢اث ھظا الاؾم ٞھم ليؿى نٛاع الدجم ٣ِٞ بل 
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يؿخُيٗىن ان يهىٗى خٟغ واهٟا١ في الاعى مھما ٧اهذ َبيٗت ھظه الاعى 

 يه صخغيه او َيي

اع في الؿماء  ىضما جأ٦ض ؾام ان الٛلبت لخها الاعى اجسظ ھيئه َحر َو ٖو

٢بل ان يؿ٣ِ ٖلي الاعى في خاله ججمض واعجٟ٘ في الؿماء ٖاليت ختي 

 ازخٟي زل٠  السخب الضا٦ىه جاع٧ا زلٟت الھًابيىن وخها الاعى 

ب ؾام في ظلب الٗضيض مً املكا٧ل له ٞبمجغص ان ابخٗض ًٖ  لم يٚغ

ىن وخها الاعى ٢غع ان يھبٌ ٖلي الاعى ختي ال يغاه اخض ازغ الھًابي

وھى يُحر في الؿماء وبٗض ان اهسٌٟ بك٩ل جضعيجي وا٢ترب مً الاعى وظض 

غح  شخهان يخدغ٧ان ٖلي الاعى وبٗض ان ص٤٢ الىٓغ لھم جأ٦ض اهھم ھم ٞو

ٞغخا قضيضا وھبِ امامھم مباقغا وججؿض لھم في نىعجه الخ٣ي٣يت 

مغه الاخؿاؽ بالؿٗاصه واعحؿمذ ٖلي و  ظھه ابدؿامه ٖغيًه ٚو

٣اء صعبه ؾاوؽ وبٛضاصي   والُمأهيىه ٞىع عؤيخه النض٢اءه  وٞع

حٗاه٤ مٗھم ٖىا١ قضيض واصمٗذ ٖيييه ٞغخا و٧ان ؾاوؽ وبٛضاصي اقض 

ل يؿحر مٗھم وھم يدباصلىن اَغاٝ الخضيض و٢و  مىه ٞغخا بھظا الل٣اء ْو

وبٛضاصي في البئر ختي  وظضھم لھم ٧ل ماخضر له بٗض ان ؾ٣ِ ؾاوؽ 

تزاع الهه جغ٦ھم صون ان  ب مً خحن الي ازغ في ان ي٣ضم لھم الٖا و٧ان يٚغ
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يٗىص لھم ليؿاٖضھم ل٨ً هٓغاث ٖحن ؾاوؽ وبٛضصي املدؿامدت ظلٗخت 

 يكٗغ بغاخت ٦بحره زم ٢ا٫ له بٗض ان اهخھي مً ٢و عوايخه  ٖليھم 

 واهخم ماطا خضر ل٨م   - 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

ؾٝى ه٣و ٖلي٪ ٧ل ش يء ل٨ً صٖىا اوال وٗؿ٨غ  ھىا ٞىدً لم هخظو١   -

 في صھكه ٣ٞا٫ ؾام :َٗم الظاث او الىىم مىظ ليلخحن  

 ھل خ٣ا مغ ٖليىا يىمحن   - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

وٗم ان الخياه صازل ال٨ھٝى ججٗل٪ ج٣ٟض اخؿاؾ٪ بالؼمً ل٨ً ھظه   -

 ھي الخ٣ي٣ت 

خغيه مً الخ٣يبت الؼع٢اء وجم وي٘ وبضاء ؾاوؽ في ازغاط الخيمه الس

ا٢ت الي الضازل وال٣ي ؾام بجؿضه ٖلي  الخيمه بحن الاشجاع وصل٠ ؾام وٞع

ال٨غس ي بمجغص صزىله ٩ٞان يكٗغ بالخٗب الكضيض وظلـ بجىاعه بٛضاصي 

وبضاء ؾاوؽ في ججھحز الُٗام ووي٘ ٖلي املىًضه الٗضيض مً الخىم 

بٌٗ الخًغواث والٟا٦ھت الكھيت وخؿاء البهل الظي يكخھيت ؾام و 

ت وبضاء الجمي٘ في الا٧ل بكھيت ٦بحره و٧أهھم لم  والٗضيض مً الخلىي املخىٖى

يخظو٢ى الظاث مىظ ؾىىاث ومغ و٢ذ َىيل وھم يأ٧لىن صون ان يخٟىه اخض 
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ب٩لمه واخضه وبٗض ان قٗغ الجمي٘ بالكب٘ وامخالئذ بُىهھم اججه ؾاوؽ 

) بغاص( مً الىداؽ الانٟغ وأقاع  هدى املضٞئه وازغط مً خ٣يبخه الؼع٢اء

هدى ٞھىه البراص بيضه ٞخض٤ٞ املاء مً يضه الي البراص وويٗه ٖلي الىاع بٗض ان 

اقٗل املضٞأه وبدغ٦ه عقي٣ت مً يضه ْھغ في  الھىاء زالر ا٧ىاب زاليت 

 وبضاء يهى٘ الكاي 

لم يمغ ؾىي ص٢ائ٤ ٢بل ان يىًم ؾاوؽ لؿام وبٛضاصي بٗض ان نى٘ 

  :وظلـ الشالزت خى٫  املىًضه املؿخضيغه و٢ا٫ ؾام لھم الكاي لھم

ماطا خضر م٨ٗم و٦ي٠ زغظخم مً ال٨ھ٠ و٦ي٠  هجىجم مً الؿ٣ٍى   -

 في طل٪ البئر 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

ٖىضما ؾ٣ُىا جدىلذ اها وبٛضاصي الي َيىع وخاولىا الهٗىص الي اٖلي   -

بكضه وايغب ل٨ً ٧ان ھىا٥ ٢ىه زٟيت ججظبىا هدى الاؾٟل و٦ىذ ا٢اوم 

م ان م٘ ا٢ترابىا مً الاعى  الھىاء بجىاخاحي ل٨ً ْل الؿ٣ٍى ٦ما ھى ٚع

٤ وا٦دكٟىا  بضاء الؿ٣ٍى يھضاء ٢ليال وؾ٣ُذ اها وبٛضاصي ٖلي الاعى بٞغ

اهىا صازل ٦ھ٠ يمخليئ بالظھب والًٟه ٧ان ھىا٥ ماليً مً ال٣ُ٘ 

 الظھبيت والًٟه وال٩إؽ الظھبيت مً مسخل٠ الٗهىع والخًاعاث

وحؿغب الك٪ الي ٢لبي ان ي٩ىن ھظا ھى ٦جز الھًابيىن ل٨ً ٢بل ان اجٟھىه 
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ب٩لمه الي بٛضاصي ْھغ لىا مً ظضعان ال٨ھ٠ زمؿىن ٞاعؽ مً ٞغؾان 

الھًابيىن ل٨ً لخؿً الخٔ ٞأها خاعبخھم مً ٢بل مٗاملل٪ الانٟاوي 

ولظل٪ ٦ىذ اٖٝغ ه٣ُه يٟٗھم و٦ي٠ اجسلو مىھم واقھغث ؾيٟي 

ل الهغإ بييىا ٢غابت الؿاٖت وهدً هباعػھم ختي وقھغ بٛضاصي ؾ يٟت ْو

٢ًيىا ٖليھم ظميٗا ل٨ً ْلذ املك٩له ٦ما ھي ٨ٞي٠ هسغط مً ھظا 

ال٨ھ٠ وهدً ال وؿخُي٘ ان هُحر بؿبب سخغ الھًابيىن الظي ييكغوهه 

في مساػن ٦ىىػھم ولم هجض اي بىابه لھظا ال٨ھ٠ ل٨ً بٛضاصي ٧ان ٖلي 

وال ٦ي٠ صزل خغاؽ ال٨ىىػ الي طل٪ امل٩ان ومغ ي٣حن جام بأن ھىا٥ مسغط 

اليىم الاو٫ وهدً ه٨ٟغ في مسغط وم٘ الاؾ٠ ٖىضما قٗغث بالجٕى وخاولذ 

 ازغاط اي  قيئ مً الخ٣ي٣ت وظخھا زالييه 

وھى يغق٠ ال٣ليل مً ٧ىب الكاي الظي يكبه الُحن اللؼط في ٣ٞا٫ ؾام 

ال يجيض اٖضاص مؼا٢ت ختي ال يًٛب ؾاوؽ ٞھى يٗلم مؿب٣ا ان ؾاوؽ 

  :الكاي بالسخغ وزل٤ املاء مً الٗضم لظل٪ عق٠ ال٣ليل  مجامله له و٢ا٫

ل٨ً الخ٣يبت بھا الخيمه والُٗام واهذ ازغظذ لىا  مىھا الان الٗضيض مً   -

 الُٗام  

  :ٞطخ٪ بٛضاصي و٢ا٫
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وٗم ل٨ً صازل ٦ھ٠ ٦ىىػ الھًابيىن يسخٟي اي قيئ سخغي واي قييء   -

عه يسخٟي الن سخغ الھًابيىن ٖلي ٦ىىػھم قضيض صازل خ٣يبت مسخى 

 وم٣ٗض ٞھم  حٗلمى السخغ ٖلي يض ھاعوث وماعوث 

ت واخضه  و٢ا٫   :زم ججٕغ ؾاوؽ هه٠ ٧ىب الكاي في ظٖغ

وليـ ھظا ٧ل قيئ بل وان ٦ىىػھم ايًا ال يؿخُي٘ اخض ان يلمؿھا ٞھي   -

مسخىعه ومً يمؿھا جدغ١ ظؿضه وم٘ طال٪ خاو٫ بٛضاصي ان يماعؽ 

بٌٗ الالٗاب السخغيه مً اظل ٞ٪ سخغ الھًابيىن  والخهى٫ ٖلي 

 خٟىه مً ٦ىىػھم ل٨ىه ٞكل بالُب٘ 

 :وھى يبٗض ٧ىب الكاي ٖىه وماػا٫ ال٩ىب  ممخلئ ٣ٞا٫ ؾام 

 و٦ي٠ زغظخم مً ھىا٥   -

بٗض مغوع يىمحن جأ٦ض لي اهىا ھال٩ىن ال مداله زانت اهىا لم وؿخُي٘ عؤيه   -

املخغط الهه مسخىع وبضاء الاؾدؿالم يدؿغب الي ٢لبي و٢لب بٛضاصي ختي 

ظل٪ ٞٗل ْھغ زالر اٞغاص مً الھًابيىن ٞخدىلذ الي قبيه لھم  و٦

ىما  ا٢تربى مىا ٢ا٫ اخضھم لىا   :بٛضاصي ٖو

 ؾٝى هأزظ هدً هىبه الخغاؾت واطھبى اهخم للغاخه  الان   -

و٧ان مً الجائؼ ان جى٨ك٠ خيلخىا لى ٧اهى اٚل٣ى البىابه زلٟھم ٞىدً لً 

ْلذ البىابه  هللاه٣ضع ٖلي ٞخدھا او عؤيخھا بٗض ان جىٛل٤ ل٨ً الخمض 
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غظذ اها وبٛضاصي في ملر البهغ وبٗض لخٓه واخضه مٟخىخه بٗض صزىلھم وز

مً زغوظىا ا٦دك٠ الخغاؽ الجضص ظشض انض٢ائھم وبضاء الخغاؽ في 

مُاعصحي اها وبٛضاصي وجم مدانغجىا ٖىض الجبل الكغقي ول٨ىىا اهخهغها 

لمىا ان الھًابيىن وخها  ٖليھم وخيىھا بضاء الجمي٘ في الاوسخاب ٖو

نٟاوي ٖىض هھغ املاء  وبٗض بدض قا١ ًٖ الاعى يُاعصون املل٪ ؾام الا 

 الىھغ وبٗض ان بضائذ عخلخىا مً اظل اه٣اط٥ يامىالي ججؿذ   اهذ امامىا 

 :ٞابدؿم ؾام و٢ا٫ لھم 

 ٖلي ؾالمخ٨م  هللاالخمض   - 

ب في ان يؿأ٫ ؾاوؽ الٗضيض مً الاؾئله ًٖ الھًابيىن ل٨ىه لم  و٧ان يٚغ

ب في ان يش٣ل ٖليه ا٦ثر مً طل٪ وا زخاع ان يإظل الخضيض الي و٢ذ ازغ يٚغ

 :ٖىضما  يؿتريذ بٛضاصي وؾاوؽ و٢ا٫ ؾام لھم 

ؾٝى ا٢ىم بىىبه الخغاؾت الاولي واهخم ازلضو للىىم الان والىىبه الشاهيه   -

 مً الخغاؾت ؾٝى ج٩ىن مً 

ههيب ؾاوؽ والىىبه الشالشه ختي قغو١ قمـ اليىم  الشاوي مً ههيب 

 بٛضاصي 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 



 
 

~ 62  ~  
 

ھظا واظبي يامىالي ... اؾتريذ اهذ واها ؾٝى ا٢ىم  بدغاؾه الخيمه َىا٫   -

 الليل 

 :٣ٞا٫ ؾام

ب في الىىم الان اؾترح اهذ  ٞماػا٫ الُغي٤ َىيل   -  ال يابٛضاصي ٞاها ال اٚع

زغط ؾام مً باب الخيمه جاع٧ا زلٟت ؾاوؽ وبٛضاصي وھى يؿم٘ ھمؿھم 

ً الٗضو٫ ًٖ الخغاؾت وان ويٗلم اهھم يدكاوعن خى٫ ٦يٟيه ا٢ىاٖت ٖ

يسلض للىىم وان ھظا ھى واظبھم ل٨ىه لم يبالي لھم و٢غع ان يجلـ امام باب 

الخميه يكاھض الٛغوب والكمـ جخدى٫ الي لىهھا البرج٣الي ويخمخ٘ بالھىاء 

الى٣ي ويهٟي ػھىه جماما مً اي قيئ ومً جل٪ الا٩ٞاع التي جضوع في عأؾه 

ـ ٖلي صخغه نٛحره يمحن الخيمه ٖىض ًٖ ٖالم الھًابيىن العجيب وظل

الباب  والھىاء املىٗل الباعص يًغب وظھه مً خحن الي ازغ ويؿخم٘ الي 

نىث الغياح وھي جضاٖب اوعا١ الصجغ ويىٓغ الي الؿماء الهاٞيت ويخاب٘ 

مكھض الٛغوب الجميل وؾِ َبيٗت ظميله والاشجاع الخًغاء والخكائل 

٩ان الجميل اؾمه اعى الامىاث وبٗض الخًغاء مً خىله وحعجب ان ھظا امل

ان اؾض٫ الليل ؾخائغه واْلم امل٩ان وؾيُغ ٖلي امل٩ان الهمذ املىخل 

اقٗل يضه بىىع ابيٌ قاھ٤ البياى يىحر له امل٩ان ختي يؿخُي٘ عؤيه مً 

يدؿلل في ظىذ الٓالم وبٗض لخٓه قٗغ بيض شخو ٖلي مى٨بيه ٞىٓغ 
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ـ بجىاعه ٖلي الاعى و٢ا٫ وھى زلٟت ليجض ؾاوؽ يىٓغ له ويبدؿم زم  ظل

 يىٓغ له 

 اعي في ٖييي٪ اؾئله ٦شحره   - 

  :ھى يىٓغ الي الامام هدى الٟغا٣ٞٙا٫ ؾام  

 وٗم ل٨ً الخضيض مً املم٨ً ان يخأظل ختي حؿتريذ    - 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

اهذ حٗلم ان عاختي ٖىضما اعا٥ مل٪ ٖلي ٧ل قبر مً اعى ممل٨ه   -

 الانٟاوي ل٨ً صٖىا مً ھظا الخضيض  وأزبروي ٖما يجى٫ في عأؾ٪ 

ٖلمذ مً الھًابيىن ان الانٟاوي ٞخذ لھم ابىاب اململ٨ه زم اه٣لب   -

ت ٧ل قيئ ٖىھم ٦ي٠  ب في مٗٞغ ٖليھم واَاعصھم ختي هٟاھم الي ھىا واٚع

ضه مٗھم   خىض ابي وھى  مل٪ ٖٓيم بٖى

 :ٖلي الٟىع بغص خاؾم و٢اَ٘  ٣ٞا٫ ؾاوؽ

ضھم وزاهى الٗھض م٘  الانٟاوي وليـ ھى   -  الھًابيىن ھم مً خىشى ٖو

 اطن ٢و ٖلي ٧ل ما خضر   - 

 :جىھض ؾاوؽ زم بضاء ي٣و ٖليه ال٣هت بأ٦ملھا و٢ا٫ 

اوال ال اخض يٗلم مً ايً أحي الھًابيىن او مً اي وؿل يىدضعون   -

وحٗضصث الا٢اويل ٖىھم ٞھىا٥ مً ي٣ى٫ اهھم مً الجً ٧اهى يسضمىن هبي 
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ىضما ًٚب ٖليھم مسخھم الي ھظا الك٩ل وانبدىفي ٢مه  هللا ؾليمان ٖو

الٛباء واظؿاصھم مً الدجاعه و٧ل ما يھخمىن به ھى ظم٘ الظھب والًٟه 

م اه ھم ال يٟغ٢ىن بحن الجىاھغ واملاؽ وبحن الجىاھغ الؼائٟت ٞھم ٚع

يجمٗىن اي ش يء له بغي٤ وھىا٥ مً ي٣ى٫ ان الھًابيىن مً البكغ وحٗلمى 

ب ابليـ في ان يخٗلم مىھم  ىضما ٚع السخغ ٖلي يض ھاعوث وماعوث ٖو

ًى ھم حٗليمه اي قيئ مسخھم ٖلي ھظا الخا٫ و٧لما ٢خلخھم  السخغ وٞع

م وجبٗض مً ظضيض ٖلي اق٩الھم وھىا٥ مً ي٣ى٫ اهھم مً جخٟخذ اظؿاصھ

زل٤ الغخمً واهھم مسلى٢اث ٧اهخدؿ٨ً الاعى ٢بل زل٤ اصم ٖليه الؿالم  

والهھم مؿاملىن وال يخضزلىن في قإن البكغ او الجان و٧ل ما يٟٗلىهه ھى 

في اٖماعھم الي الان وھىا٥ مً ي٣ى٫  هللاظم٘ الظھب والًٟه ٣ِٞ مض 

ظىط ومأظىط واهھم ؾٝى يٓھغون في ازغ الؼمان ومھما حٗضصث اهھم ٢ىم يأ

الا٢اويل ٖىھم ل٨ً الجمي٘ يخ٤ٟ ٖلي اهھم ا٢ىي خغاؽ لل٨ىىػ لظل٪ ٖىضما 

ا٦دك٠ الانٟاوي زمؿت ٖكغ ظبل مً الظھب في اململ٨ه ٢بل ان جأحي اهذ 

الي الضهيا بٗكغه اٖىام بدض ًٖ الھًابيىن في ٧ل م٩ان ختي ٖثر ٖليھم 

مٗھم ٖلي ان ي٣ىمىا بدمايه الظھب ويأزظون مىه ما يكائىن واج٤ٟ 

ٞاالنٟاوي ٧ان يٗلم ان الھًابيىن يدغؾىن ال٨ىىػ ٣ِٞ وال يى٣ٟىن مىه 

اي قيئ وقاع٦ھم في ظبا٫ الظھب ٩ٞان الانٟاوي يسص ي ان ي٣ىم هىان 
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باالؾديالء ٖلي طھب اململ٨ه ٩ٞاهذ الخغب بيىھم في طل٪ الى٢ذ ٖلي اقضھا 

م ان الا  نٟاوي اهخهغ ٖلي هىان في الٗضيض مً املٗاع٥ الا اهه ٧ان صائما ٚع

يازظ خظعه مً هىان وال يؿخھحن بأي ٖضو له وبٗض ٖامحن ٧املحن مً خغاؾت 

ظبا٫ الظھب بضاء الھًابيىن في قً بٌٗ الٛاعاث ٖلي املمال٪ الازغي مً 

لى٥ اظل الاؾديالء ٖلي الظھب و٧اص ان ي٣٘ الانٟاوي في ٖضاوه م٘ ٧ل م

الجان الا اهه اعؾلني للبدض ًٖ الٟغ٢ت التي قيذ الٛاعاث وجم سجىھم 

وبٗض مدا٦مه ٖاصله جم اٖضام الٟغ٢ت بال٩امل و٧ان ھظا ھى الخدؼيغ الاو٫ 

والزحر ٣ٞض حٗھض الانٟاوي ب٣خل ٧ل الھًابيىن ومداعبخھم اطا ج٨غعث ھظه 

اث قغؾت الاٞٗا٫ مغه ازغي ل٨ً الھًابيىن بٗض ٖام واخض ٢امى بھجم

ىيٟت ٖلي ٧ل ممال٪ الجً مً اظل الاؾديالء ٖلي الظھب والًٟه مما  ٖو

صٞ٘ الانٟاوي الي مداعبه الھًابيىن ٞھم ٢ىم ا٢ىياء والا ي٣ضع ٖليھم اي 

هٟغ مً الجً و٧ل ظيىف ممال٪ الجان ال ج٣ضع ٖليھم الا ظيل الٟٗاعيذ 

ل الاناٞني يُاعصھم وي٣خل ٞيھم ختي اباص ههٟھم ج ٣غيبا وبٗض َبٗا ْو

ىضما اؾدؿلم ظيل الھًابيىن امام الانٟاوي الهه الىخيض الظي  طل٪ ٖو

 يٗٝغ ه٣ُه يٟٗھم و٦ي٠ ي٣خلھم هٟاھم الي اعى  الامىاث الي ابض الابضيً 

 وملاطا لم ؾخٗحن ابي بھم مً اظل مداعبت هىان ٞھم  ظىىص اقضاء ظضا    -

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 
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اظل ٦ىىػھم ٣ِٞ والخهى٫ ٖليھا وال  ان الھًابيىن ال ي٣اجلىن الا مً  -

 يىظض اي قيئ ٖلي الاعى  يضٞٗھم لل٣خا٫ ؾىي ال٨ىىػ 

هھٌ ؾام واججه الي الامام ٖضه زُىاث بٗض ان خل الٓالم والؿ٩ىن وهٓغ 

 هدى الاشجاع الٗاليت وھى ي٨ٟغ  في ھظه ال٣هت زم جظ٦غ خها الاعى ٣ٞا٫ 

 وخها الاعى ما ٢هخھم   - 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

اهھا مسلى٢اث سخغيه جمخل٪ ٢ىه ظباعه وھي عائدت اٞىاھھم ٨ٞما حٗلم   -

ججٗل الجً يخجمض في م٩اهه وبٗضھا يأ٧لىهه وھم يجيضون الخٟغ بأيضيھم 

 ويمخشلىن ألوامغ  مل٨ھم 

 :في قغوص ٣ٞا٫ ؾام  

 ل٨ىھم ا٢ىياء وال اعي لھم ه٣ُه ي٠ٗ    -

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 ىظض له ه٣ُه  ي٠ٗ ال يىظض مسلى١ ٖلي الاعى ال ي  -

 ماھي ه٣ُه ي٠ٗ خها الاعى   - 

في الخ٣ي٣ت اهھا ه٣ُخحن الى٣ُه الاولي الكخاء ٞھم يخجمضون في الكخاء   -

و٢بل خلى٫ الكخاء بى٢ذ ٧افي يھغبىن الي ا٦ثر الاما٦ً امان ختي يخجمضون 

وال يٗثر ٖليھم اخض وي٣خلھم وھم في خاله الشباث اما الى٣ُه الشاهيت ٞھي 
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ه ظضا وفي ٢مه الىيىح وحؿُي٘ ان ج٣خلھم بھا ل٨ىىا ال هغاھا ٖلي ؾھل

 خ٣ي٣خھا الن ه٣ُت ال٣ىه  ٞيھم ھي ه٣ُه يٟٗھم 

 :٣ُٞب ؾام خاظبيت و٢ا٫  

 ال اٞھم اعظى الخىييذ   - 

ٞم خها الاعى الظي يسغط مىه الغائدت التي ججٗل٪ جخجمض ماطا يدضر   -

م الٟم وانبذ خها الاعى مُب٤ اطا ال٣يذ ٖليه حٗىيظه جلجيم وجم ج٨مي

 الٟم ال ي٣ىي ٖلي ٞخدت ؟ 

 ٞىٓغ له ؾام وأبدؿم و٢ا٫ 

ؾيهبدىن ٧ائىاث يٗيٟت ونٛحره حؿخُي٘ ان  ج٣خلھم بًغبه واخضه    -

 :ٞطخ٪ ؾاوؽ و٢ا٫ 

ھظه ھي الخ٣ي٣ت ان ٢ىجھم ھي ه٣ُه يٟٗھم ٞٗىضما حؿلب مىھم ا٢ىي   -

ٗيٟت ال ج٣ىي ٖلي ٞٗل اي قيئ ؾالح لضيھم ؾيخدىلىن الي ٧ائىاث ھكت ي

 ويهبذ  الؿيُغه ٖليھم ؾھله ظضا 

  :ابدؿم ؾام و٢ا٫ لؿاوؽ وھى يخجه هدى باب الخيمه 

الى٢ذ صاھمىا ومىاوبه الخغاؾت اهخھذ والان ھي  هىبه خغاؾخ٪ يا ؾاوؽ    -

 ٞأبدؿم ؾاوؽ و٢ا٫ 

ايخه يامىالي هللافي امً   -   وٖع
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 جهبذ ٖلي زحر ياؾاوؽ  -

ت   صل٠ ؾام الي صازل الخيمه وزإل مالبؿه وصٖع

ان ما اؾدؿلم  الي الىىم الھاصي   الخضيضي واؾخل٣ي ٖلي الٟغاف زم ؾٖغ
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  ..وادي انذئاب ..انفظم انزابغ   
 

 في نباح اليىم الخالي اؾدي٣ٔ ؾام واؾدبض٫ مالبؿت 

باب الخيمه في خاله وزغط مً الخيمه ليجض ؾاوؽ وبٛضاصي يجلؿان امام  

  :نمذ جام ٣ٞا٫

 نباح الخحر   - 

هٓغ له ؾاوؽ وابدؿم ابدؿامه مهُىٗت زم صل٠ الي الخيمه وجدحر ؾام 

وقٗغ ان ؾاوؽ يسٟي ٖىه قيئ ما ٞضل٠ زلٟت ٞىظض ؾاوؽ ي٣ىم 

  :بأٖضاص الُٟاع وبٗض  ان جىاو٫ الجمي٘ الُٟاع الكھي ٢ا٫ لھم ؾام

ب في ٖيىه٨م    -   اعي الٖغ

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

ؾاوؽ لم يىام َىا٫ الليل وبٗض ان اهھي هىبه خغاؾخت اي٣ٓني وطھب ھى   -

 ختي يؿخ٨ك٠ لىا الُغي٤  وا٦دك٠ اهىا 

 زم نمذ بٛضاصي وهٓغ في اججاه ازغ بٗيض ًٖ ٖحن  ؾام 

  :٣ٞا٫ له ؾام

 ؟ جدضر يابٛضاصي ماطا ا٦دك٠  - 

 :ٞىٓغ له بٛضصي لخٓه زم ٢ا٫
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ب املسخىعه  ختي ههل الي ظبل ا٦دك٠ اهىا ؾٝى وٗبر واصي الظئا  -

 الامىاث  

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 مً املؿخديل ٖبىع ھظا الىاصي    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

 اٖلم ان الجان يسص ي الظئاب ل٨ني هه٠ بكغي    - 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

اٖلم يامىالي ل٨ً ھظا واصي الظئاب وؾٝى هجض ھىا٥ الٗكغاث مىھم   -

ختي وؿخُي٘ الٗبىع يجب ٖليىا  مداعبه ظيل بأ٦مله مً الظئاب املسخىعه  

  :في ٖبىؽ٣ٞا٫ ؾام 

 ماػلذ ختي الان جدك٨٪ في ٢ضعاحي ياؾاوؽ   - 

 :ٞأؾٕغ ؾاوؽ و٢ا٫ 

ً  الظئاب وفي الخ٣ي٣ت ابضا يامىالي ل٨ً مً املإ٦ض ان ھىا٥ ظيل ٦بحر م  -

 اها وبٛضاصي هسص ي الظئاب بكضه  

  :ٞأبدؿم ؾام و٢ا٫

 اصي الظئاب  إ اٖلم ھظا واٖلم ايًا ب  - 

 ٣ٞا٫ بٛضاصي:
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 اصي مً ٢بل إ ھل ٦ىذ حٗلم بىظىص مشل ھظا ال  - 

وٗم يا بٛضصي ٦ىذ اٖلم ولظل٪ ويٗذ زُه لھم وؾٝى اجهضي لھم   -

 قيئووٗبر بؿالم صون ان يدضر لىا  

ا٢ت الُغي٤ الي واصي الظئاب ختي  بٗض مط ي هه٠ ؾاٖت اؾخ٨مل ؾام وٞع

يهلى الي ظبل الامىاث بٗض ان ھضم ؾاوؽ الخيمت وويٗھا في خ٣يبخه 

ب الكضيض الظي اناب بٛضاصي وؾاوؽ الا اهھم اجبٗى املل٪ ؾام  م الٖغ وٚع

الانٟاوي وويٗى ٧ل ز٣خھم ٞيه ل٨ً بضازلھم ٧اهى يخمىىن ان ي٨دكٟى 

م َ غي٤ ازغ يهل بھم الي ظبل الامىاث صون الٗبىع مً واصي الظئاب وٚع

 اهھم يٗلمىن ان مشل ھظا الُغي٤ ال وظىص له الا اهھم  لم يخى٢ٟى ًٖ الخمني 

ا٢ت ٖىض خاٞت واصي الظئاب ْھغ امامھم َغي٤ يي٤  ٖىضما ونل ؾام وٞع

هان جذجب اقٗت الك لي ظاهبي الُغي٤ اشجاع ٖاليت مدكاب٨ه الٚا مـ ٖو

 :ٞخى٠٢ ؾام  وهٓغ هدى انض٢ائه و٢ا٫ لھم

 وؾاوؽ  ٣ٞا٫ بٛضاصيٖؿ٨غو اهخم ھىا ختي اطھب وامھض ل٨م الُغي٤   - 

 ال يامىالي ؾٝى هأحي مٗ٪ مھما ٧لٟىا الامغ   - 

ٞأبدؿم ؾام ابدؿامه عيا زم ق٤ َغي٣ت وؾِ الاشجاع و٧لما ج٣ضم الي 

الامام ٧ان الٓالم يكخض ا٦ثر وا٦ثر بؿبب الاشجاع الٗاليت التي جذجب 

اقٗت الكمـ وبضاء يكٗغ ؾام بأن ھىا٥ ٖيىن جغا٢به وؾِ الٓالم وبضاء 
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ل ؾاوؽ وبٛضاصي ٧ل  يؿم٘ انىاث اهٟاؽ ٖاليت وزُىاث ا٢ضام ْو

ذ خىله لحري مهضع الهىث ل٨ىھم لم يكاھضو اي قيئ ٚغيب مىھم يخلٟ

ومً خحن الي ازغ ٧ان يؿم٘ الجمي٘ نىث ٖىاء الظئاب يأحي  مً ٧ل م٩ان 

با   ٞحرحٗض ٧ل مً ؾاوؽ وبٛضاصي ٖع

لي خحن ٚغه ْھغ مً بحن الاشجاع زمؿت طئاب في حجم الاٞيا٫ لھم  ٖو

غاء ٦ شي٠ عماصي اللىن ٖيىن خمغاء مشل الضماء واهياب خاصه باعػه ٞو

لذ الظئاب جىٓغ لھم وج٣ترب مىھم وجلخ٠  ٞخى٠٢ الجمي٘ ًٖ الؿحر ْو

خىلھم واللٗاب يؿيل مً اٞىاھھم ويهضع ٖىھم نىث ػمجغه ٢ىيه 

ىيٟت ٧اص ان يخى٠٢ ٢لب ؾاوؽ وبٛضاصي ٖلي ازغھا ول٨ىھم جٓاھغو  ٖو

ل الجمي٘ ٖلي ھظا الخا٫ بًٗت ص٢ائ٤ ختي نضع ًٖ  بأهھم مخماؾ٩ىن ْو

اخض الظئاب ٖىاء مخىاٚم و٧أهه يخدضر م٘ باقي ال٣ُي٘ وبٗضاھا خاو٫ اخض 

الظئاب الھجىم ٖلي ؾام ل٨ً الظئب الاو٫ ٢ٟؼ ٢ٟؼه ٢ىيه وو٠٢ امام املل٪ 

 ؾام  واخا٫ بيىه وبً الظئب

ٖىاء مخىاٚم و٧أهھم يخدضزىن م٘ بًٗھم البٌٗ وفي  ئابنضع ًٖ الظ

ٞا٢ت واٖخلذ الضھكه وظھه جل٪ اللخٓه اخاٍ باقي الظئاب بؿام وع 

بٛضاصي وؾاوؽ ٖىضما ؾمٗىا ؾام يخدضر م٘ ال٣ُي٘ بلٛت الظئاب ختي 

ب الكضيض  ھغ ٖليھم الٖغ الظئاب هٟؿھا جغاظٗذ ٖضه زُىاث للخل٠ ْو
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زم ْھغ مً بحن الاشجاع زمؿت طئاب ازغي يغ٦بھا الھًابيىن وجى٢ٟى 

ا٢ت و٢ا٫ اخضھم   :امام ؾام  وٞع

 مىا ايھا املل٪ املخعجٝغ  ھل ْىيذ اه٪ ھغبذ  - 

 زم وظه خضيشت الي باقي الظئاب و٢ا٫ لھم بلٛت الظئاب 

 ؾ٣ىھم الي مل٪ الظئاب ختي يىٓغ في امغھم   - 

٣ت الظئاب في اججاه الكما٫ ٢اَٗا مٗھم ممغاث  ا٢ت بٞغ جدغ٥ ؾام م٘ ٞع

يي٣ت بحن الجبا٫ والھًاب والظئاب والھًابيىن يديُىن بھم مً ٧ل 

املىخه٠ ووص ؾاوؽ ان يؿخٟؿغ ٖما ٢اله لھم ؾام بلٛت  ظاهب وھم في

الظئاب ل٨ً الى٢ذ والٓٝغ لم يؿمذ له بالخضيض مٗه وجى٢٘ ان ج٩ىن 

٧لماث ؾام مجغص ٧لماث جدؼيغ او جھضيض ال٣هض مىھا ان يجظب اهدباه 

الظئاب اليه واهه يؿخُي٘ الخدضر بلٛخھم الخانت لظل٪ ًٞل الهمذ 

٦بحره والجبا٫ جديِ بھم مً ٧ل الجھاث  ختي ونل الجمي٘ الي ؾاخت

ھغ مً بحن  واملئاث مً الظئاب الٗمال٢ت عماصيه اللىن جمليئ الؿاخت ْو

الظئاب طئب ابيٌ اللىن اٖىع الٗحن اليؿغي وظھه يملئه الىضوب اهيابت 

ض بللٛت  ل يخ٣ضم مىھم ختي جى٠٢ امامھم  و٢ا٫ بهىث ٧الٖغ خاصه ٢ىيه ْو

  :الظئاب

 غي الخ٣حر ؟مً ھظا البك  - 
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ٞخ٣ضم ؾام زُىه الي الامام و٢ا٫ بلٛت الظئاب مما ظٗل ظمي٘ ال٣ُي٘ 

يىضھل ختي الھًابيىن وملل٪ الظئاب هٟؿت طل٪ الظئب الابيٌ اٖىع 

الٗحن جغاظ٘ للخل٠ ٖضه زُىاث وػمجغ ػمجغه ٖاليت ٖىضما ؾم٘ ؾام  

 :ي٣ى٫ 

 اها ؾام الانٟاوي   - 

بيىن ٞھم او٫ مغه يغو اخض مً وخضزذ ٞىض ي في نٟٝى الظئاب والھًا

املخلى٢اث ؾىي الھًابيىن يؿخُي٘ ان يخدضر بللٛت الظئاب وختي يشبذ 

مل٪ الظئاب شجاٖخت امام ال٣ُي٘ وال ي٣ٟض ھيبخه امامھم ٢ٟؼ ٢ٟؼه ٢ىيه 

في اججاه ؾام ل٨ً ؾام في ملر البهغ جدى٫ الي طئب اؾىص اللىن ي٠ٗ 

يىن خمغاء وله مسالب خاصه واهياب  حجم مل٪ الظئاب اخض مً الؿيٝى ٖو

مشل الضماء و٢ٟؼ في اججاه مل٪ الظئاب وفي الھىاء وكب مسالب بًٗھم 

البٌٗ في اظؿاصھم  وؾ٣ِ الازىان ٖلي ا٢ضامھم وھم يؼمجغون بكضه زم 

جدى٫ ؾام الي نىعه ظني يخجاوػ َىله املائت وزماهىن مترا له ظلض اخمغ 

يىن طاث و٢غون ٢ىيه ٦بحره مضببه جسغط مً ظبھخه و  ػعاٖحن مشل الٟىالط ٖو

ىضما  ق٤ َىلي لىهھم انٟغ وظؿض مٟخى٫ الًٗالث وھجم ٖلي الظئب ٖو

ع٦ٌ الظئب هدىه ٢بٌ ٖليه مً ع٢بخه واَاح به اعيا وهھٌ الظئب 

ل  ت عھيبت ازىاء ٖىاء باقي ال٣ُي٘ اؾدى٩اع ملا خضر في مل٪ الظئاب ْو بؿٖغ
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حن ٧ل الازىان يىٓغان الي بًٗھم البٌٗ وھم يلخٟى  ن خى٫ بًٗھم ٖو

مىھم مشبخه في ٖحن الازغ و٧اهھم يخدضون بًٗھم ٢بل ان يبضاء الھجىم ل٨ً 

ؾام جأ٦ض ان مل٪ الظئاب انبذ الان ا٦ثر خغؾا بٗض ان ٖٝغ ٢ىه ؾام 

ب ٞيه ؾام وھى ان يسكاه مل٪ الظئاب ويخجىبه  الخ٣ي٣يت وھظا ٧ل ما يٚغ

٢ائه في ٢مه الضھكت ملا ختي يؿمذ له بالٗبىع و٧ان يٗلم ايًا ان انض

خضر ٞھم او٫ مغه يغو ٞيھا ؾام يخدى٫ الي نىعه الجني و٧ان يًٓ ؾاوؽ 

وبٛضاصي ان ؾام ٖاظؼ ًٖ اْھاع الجني الظي بضازله واهه ال يدك٩ل في 

نىع الجً ول٨ىه ٧ان يٗلم ان الى٢ذ ؾيأحي ليكغح لھم ٧ل  ش يء زم ٢ا٫ 

ض  بلٛت الظئاب   :بهىث مشل الٖغ

 ٪ ؾام الانٟاوي مل٪ ممل٨ه الانٟاوي اها املل  -

 ٣ٞا٫ مل٪ الظئاب  

 او٫ مغه اعي هٟغ مً الجً ال يسكيي الظئاب و٢ىجه  مشل ٢ىج٪    -

 :٣ٞا٫ ؾام

 الوي هه٠ بكغ وهه٠ ظني    - 

 ٣ٞا٫ مل٪ الظئاب 

 ٣ٞا٫ ؾام :و٦ي٠ حٗلمذ لٛت الظئاب    - 
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لىم - الانٟاوي ٞأها حٗلمذ ٧ل  الم حؿم٘ ًٖ سخغ ا٫ الانٟاوي مً ٢بل ٖو

 ھظا مً ٦خاب السخغ الخام  بٗائلت الانٟاوي يامل٪ الظئاب 

٧ان الجمي٘ ي٠٣ في الىاصي الھًابيىن و الظئاب وؾاوؽ وبٛضاصي  في قبه 

صائغه وؾام ومل٪ الظئاب في املىخه٠ يلخٟىن خى٫ بًٗھم البٌٗ زم ٢ا٫ 

  :مل٪  الظئاب

 وما الظي احي ب٪ الي ھىا    - 

 ؾام : ٣ٞا٫

 ختي انل الي ظبل الامىاث يجب ان اٖبر واصي  الظئاب   -

  :ٞٗى املل٪ ٖىاء قضيض وػمجغ و٢ا٫ 

 ال اخض يٗبر ھظا الىاصي ابضا ماصمذ خيا ٞأها مل٪ ھظا  الىاصي   -

  له:٣ٞا٫ ؾام  

 ال جضٞٗني الي الخدضي  -

  :٣ٞا٫ مل٪ الظئاب

 اهذ لؿذ بظئب ولؿذ مً اھل ھظا ال٣ُي٘ ختي  جخدضاوي   -

٩ٞان ؾام يٗلم ان الظئاب املسخىعه جسخاع املل٪ ًٖ َغي٤ الخدضي 

ويخهإع طئبان ختي املىث واملىخهغ ي٩ىن املل٪ ويؿى١ باقي ال٣ُي٘ وال 
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ب ٞيه ھى ازاٞت مل٪ الظئاب ختي  م اهه ٧ل مايٚغ يٗص ي له اخض امغ وٚع

ت ھظا الظئب يجٗله يٗبر في ؾال   م الا اهه امام ججٞغ

وظض اهه ال مٟغ مً الخدضي يا٢اجل يام٣خى٫ ٣ٞا٫ له بٗض  ان جدى٫ الي طئب 

  :اؾىص

ھا اها طئب مسخىع امام٪ واهذ حٗلم ان ال يىظض ٖلي الاعى هٟغ مً   -

 الجً يؿخُي٘ ان يخهىع في  نىعه طئب مسخىع ابضا اليـ ٦ظال٪ 

 ھظا ال ي٨يٟي   - 

 واجدضر لٛت الظئاب ايًا   - 

ال ي٨ٟي ٧ل ھظا مً اظل ان جخدضاوي ل٨ني ؾٝى امؼ١ ظؿض٥ اعبا امام  -

 ٘  جميال

  :٣ٞالذ ٧ل الظئاب في نىث واخض

 له خ٤ الخدضي ويجب ان جخدضاه   - 

يش٤ في ٢ىه مل٪ الظئاب ل٨ىه ٧ان يٗلم ان املل٪  ٣ُي٘وجا٦ض ؾام ان ٧ل ال

 اع اي٠ٗ مً ان ي٣خله واجسظ ال٣غ 

 :وؾٝى يجبر املل٪ ٖلي الخدضي وييخهغ ٖليه ويهبذ  مل٪ الظئاب

 اها اجدضا٥ يامل٪ الظئاب   - 
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ٞىٓغ مل٪ الظئاب خىله وظض ال٣ُي٘ بأ٦مله يصجٗه ووظض اهه في مأػ١ 

لم مضي ٢ىجه وال مٟغ مً  خ٣ي٣ي ٞھى الخدم م٘ ؾام مىظ  لخٓاث ٖو

  :الخدضي ٣ٞا٫ له

 ھا املل٪ املٛغوعاطن اهذ جسخاع هھايخ٪ اي  - 

غػ اهيابت في نضع  ووزب مل٪ الظئاب ٖلي ؾام ب٩ل ٢ىه وصٞٗت ٖلي الاعى ٚو

غػ مسالبت في ٖى٤ ؾام مما صٞ٘ الازحر في الهغار بهىث الظئاب   ؾام ٚو

بكضه وصٞٗت ؾام ٖىه ب٩ل ٢ىه ُٞاع املل٪ وؾ٣ِ ٖلي الاعى وفي ٞمه 

 ٢ُ٘ لخم مً نضع ؾام والضماء حؿيل  مً ٖلي ٞمه 

ب ؾام ٖلي ٢ىائمه الاعبٗت وو٠٢ في مىاظه املل٪ وع٦ٌ الازىان في اججاه ھ

ىضما ا٢ترب وظه ؾام يغبه ٢ىيه بيضه الاماميه في وظه  بًٗھم البٌٗ ٖو

ىضما ؾ٣ِ وزب  املل٪ ووكب مسالبت في وظھه ٞؿا٫ الضماء مىھا بكضه ٖو

غػ اهيابت في ٖى٤ املل٪ ممض صٞ٘ الازحر في الهغار بكض ٘ ٖليت ؾام ٚو ه ٞٞغ

مل٪ الظئاب يضه ووكب مسالبت في بًُ ؾام ٞمؼ١ ؾام ٖى٤ مل٪ الظئاب 

وجٟجغ الضماء مىھا بكضه وبضاء يكٗغ ؾام بان املل٪ يلٟٔ اهٟاؾه الازحره 

ٞبضاء يلخھم ٖى٤ املل٪ ختي ٞهل الغأؽ ًٖ الجؿض ٖلي مغئا ومؿم٘ مً 

مغوع  الجمي٘ وؾاص امل٩ان نمذ عھيب لضھكت ال٣ُي٘ ملىث املل٪ وبٗض

 :لخٓاث مً الهمذ ناح اخض الظئاب  و٢ا٫
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 ٖاف املل٪ ؾام الانٟاوي   - 

وعصص زلٟت باقي ال٣ُي٘ وؾاوؽ و بٛضاصي في ٢مه الضھكت والخحره ٞھظه 

او٫ مغه يىهب مل٪ مً الجان مل٪ ٖلي ٢ُي٘ مً الظئاب ل٨ً الھًابيىن 

و٢خله و٧ان لم يؿدؿلمى واهضٞ٘ ٢ُي٘ مً الھًابيىن هدى ؾام ملخاعبخھت 

بيىھم مل٪ الھًابيىن ٞخدغ٥ في هٟـ اللخٓه ظيل ٦بحر مً الظئاب  

  :الظئاب وو٠٢ امام املل٪ ؾام  صٞاٖا ٖىه و٢ا٫ اخض

ٖلي مضاع ٖكغه اٖىام ٦ىا خلٟاء وانض٢اء اما الان  ٞىدً اٖضاء   -

خضاء ٖلي املل٪ ھى اٖخضاء ٖليىا    والٖا

  :٣ٞا٫ مل٪ الھًابيىن 

 مً هٟاها الي ھىال٨ً ابىه ھى   -

لھم وھى يخ٣ضم هدى مل٪ الھًابيىن وھى  يكھغ نىلجاهه في ٣ٞا٫ ؾام 

  :وظھه

٘ ٖى٨م جل٪ اللٗىت    -   ل٨ني اؾخُي٘ ان اٞع

وزغط مً الهىلجان ٢ُغاث حكبه الًٟت جُايغث وؾ٣ُذ ٖلي وظه مل٪ 

الھًابيىن وجدى٫ في ملر البهغ الي بكغي له بكغه بيًاء ٧الشلج وقٗغ 

ى٫ ٞإع و٧اهذ املٟاظئه قضيضه ٖلي اخمغ  وبٌٗ الىمل ٖلي وظھه َو

مل٪ الھًابيىن وازخلُذ مكاٖغه ببًٗھا البٌٗ واصمٗذ ٖيىاه وؾ٣ِ 
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ل يك٨غ املل٪ ؾام الانٟاوي ٦شحرا ٞأ٢ترب  مىه ؾام وؾاٖضه  ٖلي ع٦بديت ْو

  :ٖلي الىھىى و٢ا٫ له

 البكغ  ؾٝى اٞخذ ل٪ بىابه الي الضهيا لخٗيل ٞيھا مشل  ؾائغ  -

ھغث بىابه مً الشلج والهمذ  واقاع ؾام بهىلجاهه هدى اليؿاع ْو

والضھكت ؾاصث امل٩ان بحن الظئاب والھًابيىن و٧أن ٖلي عؤؾھم الُحر 

  :٣ٞا٫ مل٪  الھًابيىن 

 ملاطا جٟٗل ٧ل ھظا ؟  - 

مً اظل ابي ومً اظل ان اخؿً نىعه ٖائله  الانٟاوي امام ظمي٘   -

 املخلى٢اث 

الھًابيىن عاؾت وق٨غ ؾام للمغه املائه ٣ٞا٫ له ؾام وھى ٞھؼ مل٪ 

  :يبدؿم

 الم حكخا١ الي الضهيا والخياه م٘ البكغ ... ھيا ان  البىابه ماػالذ مٟخىخت   -

ٞىٓغ مل٪ الھًابيىن هدى انض٢ائه وابدؿم هدىھم واقاع لھم بيضه وھم 

واوٛل٣ذ يىٓغون له في صھكه و٧أهھم اليهض٢ىن ٖيىهھم زم ٖبر البىابه 

زلٟت ٞىٓغ ؾام هدى الھًابيىن وفي خ٣ي٣ت الامغ لم ي٨ً ظيل 

الھًابيىن بأ٦مله ھىا في واصي الظئاب بل ٧ان ھىا٥  زمؿىن ٞاعؽ ٣ِٞ 

  :٣ٞا٫ لھم ؾام
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-   ٘ ان ٖاوهخمىوي ٖلي خغب ظىىص الكيُان ٖىض ظبل الامىاث ؾٝى اٞع

مغه ازغي ٞھل اهخم  ٖى٨م اللٗىت ظميٗا واٞخذ ل٨م  بىابه للٗبىع الي الضهيا

 معي ؟

ٞاعجٟٗذ انىاث ٧ل الھًابيىن باملىا٣ٞت واعجٟٗذ نيداث الخھليل لؿام 

  :الانٟاوي زم هٓغ ؾام هدى  بٛضاصي وؾاوؽ و٢ا٫

 اههب لىا الخيمه ھىا ياؾاوؽ   - 

وبضاء ؾاوؽ في ههب الخيمه وؾِ ؾاخت واصي الظئاب وو٠٢ ٖلي باب 

الخيمه طئبان ٖلي يمحن ويؿاع باب الخيمه للخغاؾت بيىما صل٠ ؾام الي 

٣ت  ؾاوؽ وبٛضاصي   الضازل بٞغ

لي يؿاعه ظلـ بٛضاصي  ظلـ ؾام ٖلي ٦غس ي ضخم في نضع الخيمه ٖو

لي يميىه ظلـ ؾاوؽ و٢ا٫  بٛضاصي له   :ٖو

 ماخضر ٧ان في زُخ٪ يامىالي  ھل ٧ل  - 

 ٣ٞا٫ ؾام : 

بالُب٘ ال ل٨ً زُتي اٖخمضث ٖلي جغھيب مل٪ الظئاب ختي يخجىب   -

الهغإ مٗىا ويجٗلىا وٗبر ل٨ً  الٓغٝو ؾا٢خىا الي ما ھى اًٞل لىا اليـ 

 ٦ظل٪  

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:
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وٗم ٞأهذ الان مل٪ الظئاب ووؿخُي٘ ان ه٣اجل ظىىص  الكيُان ب٣ُي٘   -

 الظئاب  مً

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

 ل٨ً ٦ي٠ جدضزذ باللٛت الظئاب ؟  - 

 ٣ٞا٫ ؾام : 

 اها ال اٖلم ل٨ني ا٦دكٟذ اوي اظيض جل٪ اللٛت واجدضر  بھا    -

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 مً املإ٦ض اهھا اخض الٗلىم التي حٗلمخھا يامىالي  - 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ:   

٘ اللٗىت ًٖ الھًابيىن   -   و٦ي٠ اؾخُٗذ ان جٞغ

ببؿاَه الن اللٗىت مً ٢بل الكيُان ولظل٪ ھي لٗىت بؿيُه ولم ا٦ً   -

٘ اللٗىت  اٖلم طل٪ ل٨ني زمىذ وجسميني ظاء  في مىيٗت وهجخذ في ٞع

 ٖىھم 

 ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

٘ ًٖ الباقي اللٗىت ؟  -   ھل خ٣ا ؾتٞر

 وٗم ب٩ل جأ٦يض اطا حٗاوهىا مٗىا في الخغب يض ظىىص  الكيُان    -

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 



 
 

~ 83  ~  
 

 ل٨ً الظئاب لً جُيٗ٪ ٢بل ان جسخبر ٢ىج٪ الخ٣ي٣ت  بيىھم  -

 :٣ٞا٫ ؾام  

 ٦ي٠ ھظا ؟  - 

اهھا ٖاصاث الظئاب ٖىضما يد٨مھم طئب مً زاعط ال٣ُي٘ ٞھم ال يأجمغون   -

بأمغه ٢بل ان يسخبرو ٢ىجه وي٣ىصھم الي الىهغ ويخٛلب ٖلي ٧ل الظ٧ىع 

  املىظىصه  في ال٣ُي٘ او ييخهغ في مٗغ٦ه صاميه 

 ٣ٞا٫ ؾام :

٧ل ھظا ال يھم .. ي٨ٟيىا ان الھًابيىن مٗىا والظئاب لً جماو٘ مً ان همغ   -

مً ھظا الىاصي الي ظبل الامىاث وؾٝى هىٓغ في قأن ھظا ال٣ُي٘ ٞيما بٗض 

 والان  اخًغو لىا الُٗام 

بضاء ؾاوؽ في ججھحز مائضه الُٗام ووي٘ ٖليھا بٌٗ الاعػ وهه٠ ٚؼاله 

 الليمىن املخبب لضي املل٪ ؾام الانٟاوي وبٌٗ  مكىيه وبٌٗ ٖهحر

ا٢ت الُٗام  وقٗغ الجمي٘ بالكب٘  الٟا٦ھت والخلىي وبٗض ان جىاو٫ ؾام وٞع

 ٢ا٫ ؾاوؽ 

 ؾٝى اٖض الكاي   - 

ت وفي نىث يملئه الٟٕؼ ٣ٞا٫ بٛضاصي     :بؿٖغ

 ال ياؾاوؽ .... ؾٝى اٖض اها الكاي بض٫ مى٪    -
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 ٞىٓغ له ؾاوؽ و٢ا٫ 

 ملاطا ؟  - 

ھل حؿمي ھظا الُحن  قاي .... اؾم٘ ياؾاوؽ ا٦غاما للم٪ ؾام اها قغبذ   -

 الكاي املغه الؿاب٣ت ل٨ً  ھظه املغه لً اؾخُي٘ ان اقغب ھظا الىخل زاهيا

وجىخي ؾاوؽ ظاهبا وهٓغ للم٪ ؾام الٛاع١ في  ضخ٩اث م٨خىمه وظلـ 

 :بجىاعه زم ٢ا٫ 

 الم ... ماطا حٗلم  اهذ ًٖ الكاي اها آٖم مً يهىٗىن الكاي في الٗ  -

يىاه يملئھا الضمٕى مً  قضه الطخ٪   :ٞأهٟجغ ؾام في الطخ٪ و٢ا٫ ٖو

ظاء اليىم ياؾاوؽ ختي اناعخ٪ بالخ٣ي٣ت اه٪ آٖم مً يهى٘ الُحن   -

 والىخل ويهىع لىٟؿه اهه  قاي 

  :ٞىٓغ له ؾاوؽ زم ٢ا٫ له 

ً الٗضم ل٨ً اطا وظضث املاء ٧ل مافي الامغ اهني ال اظيض نىاٖت املاء م  -

 ؾٝى انى٘ ل٪ آٖم ٧ىب قاي  في الٗالم 

  :ھى ماػا٫ يطخ٪٣ٞا٫ ؾام  

 ٖىضما وٗىص الي اململ٨ه ؾٝى هغي    - 

  :وفي جل٪ اللخٓه صزل ٖليھم اخض الظئاب و٢ا٫
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بان في   - ال٣ائض ) بھؼان ( ٦بحر الجىض وال٣ائض ) قىعمان (  ٢ائض املٗاع٥ يٚغ

  :له٣ٞا٫ ؾام ؾام الانٟاوي   م٣ابله مىالي

ت   -   اصزلھم بؿٖغ

يىن  لم جمغ ؾىي لخٓاث ختي صزل ٖليت طئبان لھم ٞغاء عماصي اللىن ٖو

 خمغاء مشل الضماء وو٢ٟى امام  املل٪ وبٗض ان ٢ضمىا له الخديت ٢ا٫ بھؼان 

 اها بھؼان ٦بحر الجىض وھظا قىعمان ٢ائض املٗاع٥    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

خ٨م   -  ذ بمٗٞغ  حكٞغ

الكٝغ لىا يامىالي ل٨ً ظائذ اهباء جسبرها ان ٢ُي٘ الظئاب الخمغ بٗض   -

ان ٖلم بم٣خل املل٪ وجىلي٪ اهذ مل٪ ٖليىا ؾٝى يكىىن ٚاعه ٖليىا في 

 ًٚىن ؾاٖت مً  الان  

 ٣ٞا٫ ؾام :

 ملاطا ؟  - 

الظئاب الخمغ ٧اهى صائما في خالت خغب ٖليىا ٞھم يؿ٨ىىن ال٨ھٝى   -

املٓلمه ولھم اَمإ ان يؿ٨ىىا ھظا الىاصي الٟؿيذ ل٨ىىا اقدب٨ىا مٗھم 

٦شحرا وھؼمىاھم ٦شحرا جدذ عايت املل٪ الؿاب٤ اما الان وبٗض ان انبذ لىا 

مل٪ ظضيض ججضصث الاما٫ لضيھم ٖلي امل ان ي٩ىن املل٪ الجضيض اي٠ٗ 
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وال يمل٪ ال٣ىه ل٣ياصه الجيل وجد٣ي٤ الىهغ ٖليھم وبھظا الك٩ل 

 :له في اؾدياء ٣ٞا٫ ؾام ييخهغون ٖليىا  ويدخلىن الىاصي  

 ٦م ٖضصھم   - 

 ؾيھجمىن بشالزه الاٝ    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

 و٦م ٖضص الظئاب مٗىا   - 

 وؿخُي٘ ان هجم٘ ٖكغون ال٠ طئب   - 

 ٣ٞا٫ ؾام : 

ؾٝى هھجم ٖليھم بسمؿت الاٝ ٖىض الىاصي  الكغقي الظي ظئذ مىه اها   -

اقي  ھل حٗغ   ٞت ؟وٞع

وٗم يامىالي ل٨ىه واصي يي٤ وجديُه الھًاب  والجبا٫ مً ٧ل ظاهب    -

 ٣ٞا٫ ؾام :

 وھظا ھى املُلىب  -

ؾٝى ا٢ىص اها ال٠ طئب الي ٢لب املٗغ٦ه ًٖ َغي٤ الىاصي واهذ ؾٝى   -

جازظ الٟان طئب وجدخلىن الغبىه الٗاليت ٖلي يؿاع الىاصي وقىعمان ؾٝى 

ل الظئاب  ىضما يخٚى يدخل الغبىه الٗاليتٖلي اليمحن ومٗت الٟان طئب ٖو
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 الخمغ في الىاصي ويكدب٩ىن مٗىا وال ي٩ىن ھىا٥ مجا٫ للتراظ٘ جھبُىن 

 اهخم مً ٞى١ الغبىه  وه٣ىم بخضوي٣ھم وؾِ الىاصي 

ھغ ٖلي وظھھم الؿٗاصه والضھكت مً  ٞىٓغ الظئبان الي بًٗھم البٌٗ ْو

ىا الظئبان ٖىاء قضيض صليل ٖلي الٟغخت الكضيضه وطھب  ط٧اء املل٪ ؾام ٖو

  :ال٣ائضان  لخجھحز الجىىص بيىما هٓغ ؾام هدى ؾاوؽ و٢ا٫

 ال مٟغ مً الازخباع    - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 وملاطا ه٣دم اهٟؿىا في خغوب ال قأن لىا بھا    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

الوي مل٪ الظئاب املسخىعه يابٛضاصي ٦ما اهني مل٪ الجان وؾٝى هدخاط   -

الظئاب مٗىا في الخغب ٖلي ظىىص  الكيُان اهخٓغاوي اهخم ھىا وؾٝى اٖىص 

 ل٨م 

ٖمال١ جدغ٥ م٘ ٢ُي٘  ؾغيٗا بٗض ان جدى٫ ؾام الانٟاوي الي طئب اؾىص

الظئاب الي اعى املٗغ٦ه جاع٧ا زلٟت ؾاوؽ وبٛضاصي صازل الخيمه وبٗض 

ا٫ الاهخٓاع ٦شحرا ختي مىخه٠ الليل  لخٓاث زغط ٧لھما لخىصي٘ املل٪ َو

وؾاوؽ وبٛضاصي يجلؿان في الخيمه ومً خحن الي ازغ ٧ان يسغظىن مً 

 املل٪ ؾام الانٟاوي .الخيمه ويظھبان الي او٫  الُغي٤ في اهخٓاع ٖىصه 
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ٖىضما اقغ٢ذ قمـ يىم ظضيض ٧ان ؾاوؽ وبٛضاصي يجلؿان ٖلي او٫ 

الُغي٤ في اهخٓاع ٖىصه املل٪ ؾام م٘ باقي ال٣ُي٘ والھًابيىن يجلؿىن في 

اث مً زمؿت او اٖكغه اٞغاص خى٫ الىاع بيىما الظئاب التي لم  مجمٖى

حكاع٥ في املٗغ٦ه ٧اهذ في ٢مه الاؾدياء وال٣ل٤ ملا ؾيدضر ٞھم ال يٗلمىن 

مضي ٢ىه املل٪ الجضيض لظل٪ اجسظو حك٨يالث خغبيت و٧أهھم ظيل هٓامي 

و٢امى بدمايت الىاصي اؾخٗضاص للضٞإ ٖىه في خالت ھؼيمه الجيل الظي 

ى   زغط في مىاظھى الظئاب الخمغ ووٖػ

اهٟؿھم ٖلي ٧ل مضازل ومساعط الىاصي  بيىما بٛضاصي  في ٢مه ال٣ل٤ ٖلي 

 :ؾام ٢ا٫ مدضزا ؾاوؽ

 يجب ٖليىا ان هجٗلت يظھب الي جل٪ املٗغ٦ه ما٧ان  - 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ:   

لم ي٨ً امامىا قيئ هٟٗلت ؾىي املىا٣ٞت ٞأهذ حٗلم ؾام ظيضا ٖىضما   -

ب في ٞٗل قيئ ال جىظض ٢ىه ٖلي  الاعى حؿخُي٘ ان جمىٗت   يٚغ

وفي جل٪ اللخٓه اعجٟ٘ ٚباع مً بٗيض واهدبه ؾاوؽ وبٛضصي له ٞٗلم ان 

٦ه ل٨ىھم ؾغيٗا ما وظضو عؤؤؽ طئاب خمغ ج٣ترب مىھم ؾام ٖاص مً املٗغ 

ٞخأ٦ض بٛضاصي ان املل٪ اهھؼم او يجىػ ان ي٩ىن ماث في املٗغ٦ه وھا ھي 

الظئاب الخمغ جأحي الي الىاصي لل٣ًاء ٖليھم ٞخ٣ضم ٖضه زُىاث لالمام 
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ٞىظض املل٪ ؾام في نىعه طئب اؾىص ٖمال١ يخ٣ضم وفي ٞمه عأؽ طئب 

ُي٘ ٧اهى يدملىن عؤؤؽ الظئاب الخمغ في اٞىاھھم اخمغ و٦ظل٪ ٧ل ال٣

ىضما صزل املل٪ ؾام الانٟاوي الي الىاصي اخاٍ به ٧ل مً ؾاوؽ  ٖو

وبٛضاصي والھًابيىن والظئاب وبٗض ان جي٣ً باقي ال٣ُي٘ مً الىهغ ٖىا 

ل الھًابيىن  ٧ل ال٣ُي٘ ٖىاء قضيض جغصص نضاه في اعظاء اعى الامىاث ْو

ل الاخخٟا٫  يھخٟىن بأؾم ؾام بيىما اججه ؾام الي زيمخه ليؿتريذ ْو

 بالىهغ َىا٫  الىھاع .

اؾض٫ الليل ؾخائغه وماػا٫ الظئاب والھًابيىن يدخٟلىن بالىهغ زانت 

ىا ان الظئاب الخمغ جم اباصجھم ظميٗا وجم ٢خل ال٣ُي٘ بأ٦مله  واهھم ٖٞغ

٪ ختي مل٪ الظئاب الخمغ ٖىضما خاو٫ الھغب مً اعى املٗغ٦ه َاعصه املل

ؾام ھى وباقي الجيل و٢خلىه ومما ػاص قٗىعھم بالؿٗاصه والٟغخه ھظا 

ال٨الم الظي ؾمٗىه مً ٦باع ٢اصه الجيل ًٖ ٢ىه وشجاٖت املل٪ ؾام 

قٗغو ان املٗغ٦ه ماھي الا  الانٟاوي في اعى املٗغ٦ه وط٧ائه الخاص ختي اهھم 

 هؼھت بؿيُه ٖلي يٟاٝ  اخض الاهھاع 

املكاٖل وؾِ ؾاخت الىاصي وو٠٢ ٧ل  اقٗل الھًابيىن ال٨شحر مً

 الھًابيىن في قبه صائغه ٦بحره 
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ان ختي ھؼيمه  اخضھم وؾِ اعجٟإ  وفي الىؾِ ٧ان ھىا٥ طئبان يخهاٖع

 الهيداث والدصجي٘  

لي الجاهب الازغ ٧ان ھىا٥ ٢ُي٘ مً الظئاب ي٣ٟىن في قبه صائغه  ٖو

وبغاٖت املل٪ ؾام  يؿخمٗىن الي ػمالئھم املكاع٧ىن في املٗغ٦ه ًٖ مضي ٢ىه

في اعى املٗغ٦ه و٦م ھى شجإ ختي ٢ا٫ اخضھم ان املل٪ ؾام ٧ان ٖلي 

وق٪ ان يمىث ا٦ثر مً مغه وھى يى٣ظ اخضها  مً مىث مد٤٣ في املٗغ٦ه 

 ٞھى يٟضي اي طئب بدياجه 

ولم ج٨ً ھظه ھي مغاؾم الاخخٟا٫ ٣ِٞ بل ٧ان ھىا٥ ٢ُي٘ ازغ مً الظئاب 

مشيل اخضار املٗغ٦ه لباقي الظئاب ٞالٟغي٤ الاو٫ اه٣ؿم الي ٞغي٣حن ي٣ىمى ج

 جٓاھغ اهه  الظئاب الخمغ والٟغي٤ الشاوي جٓاھغ اهه ظيل ؾام  

ت ازغي مً الظئاب ٧اهذ ج٠٣ نٟان امام بًٗھم البٌٗ ٖلي  ومجمٖى

مؿاٞت ميل ٧امل وبيىھم الٗكغاث مً اظؿاص الٛؼالن الكھيت يلخھمىهھم في 

هھم قضيض بٗض ان اخًغھا لھم املل٪ ؾام ب٣ىه السخغ ظائؼه لھم  ول٩ل 

 ال٣ُي٘ اخخٟاال بالىهغ 

وبٛضاصي وبھؼان  صازل الخيمه اظخم٘ املل٪ ؾام الاناٞني م٘ ؾاوؽ

وقىعمان وأخض ٞغؾان الھًابيىن خى٫ مىًضه ٦بحره وبضاء ؾاوؽ يكغح 
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لھم جىػي٘ ظىض الكيُان ٖلي ظبل الامىاث بٗض ان ٢ام بغخله  اؾخ٨كاٞيت 

 :لھم و٢ا٫

ھىا٥ ٦خيبه مخمغ٦ؼه ٖىض الكغ١ و٦خيبه ازغي ٖىض الٛغب وال٨خيبه   -

ً مائت ٞاعؽ مً ظىىص الشالشت ٖىض باب ال٨ھ٠ و٧ل ٦خيبه  م٩ىهه م

 ٣ٞا٫ ؾام :الكيُان  

 مٗني ٦الم٪ ھظا ان الھجىم قبه مؿخديل    - 

 :٣ٞا٫ ٞاعؽ الھًابيىن 

 يجب ٖليىا ان هھجم بشالر ٦خائب في هٟـ الخى٢يذ  ٞىٓغ له ؾام و٢ا٫   - 

ؾٝى هھجم بشالر ٞغ١ مً الظئاب يمخًيھا الھًابيىن واها وؾاوؽ   -

 جىحن وهأمً ل٨م الخمايت مً الجى وبٛضاصي ؾٝى هخدى٫ الي  

ھم و الظئاب  بضاء الجمي٘ ؾيخٗض وبضاء ٞغؾان الھًابيىن في ؾً ؾيٞى

ا٢ت والشالر ٦خائب  ىض الٟجغ جدغ٥ ؾام وٞع اظخمٗذ ٖىض مسغط الىاصي ٖو

ىض قغو١ الكمـ جمغ٦ؼث  الي ظبل الامىاث ولم يؿخمغ الؿحر َىيال ٖو

ىضما ق ا٢ت جدىلى الي جىحن ٦خائب الظئاب ٧لھا في اما٦ىھا ٖو اھضو ؾام وٞع

 يُحر في الؿماء ھجمى  ظميٗا في هٟـ الخى٢يذ 

اعجٟٗذ انىاث املٗغ٦ه والؿيٝى واعجٟ٘ الٛباع واقخٗلذ اظؿاص ظىىص 

الكيُان بىحران الخىحن و٧ان ؾام يٗلم ظيضا ان الىحران ال جإزغ ٖلي ظىىص 
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ٌٗ ازىاء املٗغ٦ه الكيُان ل٨ىه ظٗل الىحران جدى٫ بحن الجىىص وبًٗھا الب

ىض اهخه٠ الىھاع ٧اهذ الٛلبت ل٨خائب  ختي يكدذ ٢ىاه ظىىص الكيُان ٖو

ؾام واهخهغ ٖليھم ولم يٟغ مً ظىىص الكيُان هٟغ واخض واظخم٘ الجمي٘ 

ا٢ت امام الجمي٘ بٗض ان ٖاصو الي نىعجھم  امام باب ال٨ھ٠ وو٠٢ ؾام وٞع

لبض بضازلت ٦شحرا ختي الاولي زم صل٠ ؾام الي صازل ال٨ھ٠ بمٟغصه ولم ي

زغط وفي يضه ٧أؽ طھبي مغن٘ بالجىاھغ الخمغاء واعجٟٗذ انىاث الخھليل 

 بحن نٟٝى ظيكت زم هٓغ هدى ٞغؾان  الھًابيىن و٢ا٫ لھم 

 ھل اهخم مؿخٗضون للالهسغاٍ في الخياه مشل ؾائغ  البكغ   -

ٞىٓغ ٧ل الھًابيىن الي بًٗھم البٌٗ واعحؿمذ ٖلي وظھھم الضھكه زم 

٘ ؾام نىلجاهه في يضه وزغط مىه ٢ُغاث حكبه الًٟه وؾ٣ُذ ٖلي  ٞع

عؤؤؽ الھًابيىن وخضھم صون ٚحرھم وجدىلى الي بكغ وؾاص املى٠٢ قيئ 

ب ؾام في  ٘ اللٗىه ٖىھم ولم يٚغ مً الٟىيى في ْل اخخٟا٫ الھًابيىن بٞغ

م٣اَٗت اخخٟالھم لظل٪ ْل ؾا٦ىا ختي ھضاء الجيم٘ زم ٞخذ زالر ابىاب 

بر  ٧ل ٞغؾان الھًابيىن مىھا الي البكغ و٢بل ان يٗبر ازغ ظىضي مً ٖو

 :ظىىص الھًابيىن جى٠٢ امام ؾام  و٢ا٫ له

 يعجؼ لؿاوي ًٖ الك٨غ يامىالي ل٨ني أَم٘ في  َلب املؼيض    -

 ٣ٞل ؾام 
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 اَلب ماجغيض   - 

  :وبٗض لخٓاث مً الترصص ٢ا٫ 

ب    - ھىا٥ ازىان لىا ... ھم الاٝ ماػلذ اللٗىه حؿيُغ  ٖليھم و٦ىذ اٚع

 ٣ٞاَٗت ؾام و٢ا٫ له 

٘ اللٗىه ٖىھم واعيض٥   - ب في ٞع اٖلم ان ھىا٥ الاٝ الھًابيىن واه٪ جٚغ

ض مني  ان جُمأن ؾٝى اؾاٖضھم ظميٗا  ل٨ً ٖىضما يدحن الى٢ذ وھظا ٖو

 بظل٪ 

بر مً البىابه واوٛل٣ ذ زلٟت وهٓغ  ؾام الي الظئاب والي ٞأبدؿم الجىضي ٖو

  :ال٩أؽ في يضه  و٢ا٫ لھم

ىضما قٗغ ان ظمي٘   -  اوي وليذ ٖلي٨م بھؼان وقىعمان َىا٫ ٞتره ٚيابي ٖو

ال٣ُي٘ لً يٗترى ٖلي ٢غاعه اججه هدى قىعمان وبھؼان وهٓغ مليا الي 

  :ٖيىهھم  و٢ا٫ لھم

ذ ان ھىا٥ طئب   - ؾٝى اؾخ٨مل عخلتي وال اٖلم متي اٖىص ل٨ً اطا ٖٞغ

واخض جم ْلمه ٖلي يض اخض٦م ؾٝى اخًغ بىٟس ي في ملر البهغ وا٢ُ٘ 

 :عأؽ ٧ل  مى٨م  ٣ٞا٫ الازىان مٗا 

 ن يامىالي ئاَم -
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 ..احلظٍ االخري  ..انفظم اخلايض 
 

 

ا٢ت الي اململ٨ه ليؿتريذ يىم يىمان ٢بل ان يؿخ٨مل عخلخه  أو اهخ٣ل ؾام وٞع

 في البدض ًٖ الخىحن الاؾباوي ل٨ىه بمجغص ان ٖبر البىابه وملؿذ ٢ضمه اعى 

ل  يىٓغ خىله في صھكت   اململ٨ه ججمض الضم في ٖغو٢ت وظلـ ٖلي ع٦بديت ْو

٩ٞاهذ الاصزىه جملئ امل٩ان والٓالم صامـ وال٣هغ مھضم ولم يدب٣ي مىه 

ض في ٧ل م٩ان والىحران مكخٗلت في ٧ل مجز٫ ؾىي الؿىع الامامي ٣ِٞ والجش

ى١ ظشض املىحي   مً مىاػ٫ اململ٨ه والٛغبان في الؿماء ٞو

وازخٟي ال٣مغ زل٠ سخب الاصزىت املخهاٖضه ومً خحن الي ازغ ٧ان 

يؿم٘ نىث الاھاث والاهحن ومً بحن ٧ل ھظه الانىاث اؾخُإ ان يمحز 

ت بضاء في البدض ٖىه ھى  نىث ھاقم الاخمغ مً بحن الانىاث وبؿٖغ

ا٢ت ولم ي٨ً و٢٘ الهضمه ٖلي ؾاوؽ وبٛضاصي ا٢ل مً و٢ٗھا ٖلي ؾام  وٞع

ختي ان بٛضاصي ْل يب٩ي َىيال وھم يبدشىن ًٖ ظشمان ھاقم ختي ٖثرو 

ىع عؤيت  ٖليه وؾِ خُام ال٣هغ وؾ٣ِ ٖلي نضعه ال٨شحر مً الدجاعه ٞو

 ؾام له اقھغ نىلجاهه واػاح 

ه بجىاع ھاقم وهٓغ في  ٖيىه ٣ٞا٫ له ھاقم ٖىه الصخغ وظلـ ٖلي ع٦بدي

 بأهٟاؽ مخ٣ُٗت 
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هىان ھجم ٖليىا بجيل ٢ىامه مئه وزمؿىن ال٠ ظىضي ومً بيىھم   -

الٟٗاعيذ بمجغص ان بضائذ اهذ عخلخ٪ اهه زائً للٗھض ولم يلتزم بالھضهه 

وخاولذ الضٞإ ًٖ اململ٨ه ل٨ً بٗض مغوع اعبٗت ايام مً الضٞإ  ٖىھا 

 غي يامىالي ؾ٣ُذ ٦ما ج

٧ان الًٛب يكخٗل صازل نضع ؾام مشل البر٧ان ويدغ١ ٧ل طعه في ظؿضه 

وقٗغ ان ٖٓام اؾالٞت جخٟخذ خؼها ٖلي ما خضر في اململ٨ه ٣ٞا٫ ھاقم  

 مؿخ٨مال خضيشت بٗض ان ازظ هٟؿا ٖمي٣ا 

 اھغب يامىالي اهه ؾٝى يٗاوص الھجىم الليله ٖىض  الٟجغ    -

 ٣ٞا٫ ؾام :

 ياؾميىا الم حٗلم ٖىھم قيئايً امي و   - 

-   ٌ ظاء صوكان وازظھم مٗت و٢ا٫ ھظه اوامغ ؾيضي ؾام  الانٟاوي وٞع

 ان ي٣ى٫ لىا الي ايً ؾيأزظھم  

 :والضمٕى جىھمغ مً ٖيييه ٣ٞا٫ بٛضاصي

 ٦م جب٣ي مً الجىىص ؟   - 

 :٣ٞا٫ ھاقم 

لم يدب٤ اخض .. جم اباصه ٧ل الجىىص وال٣بائل املكاع٦ه  في املٗغ٦ه وال اًْ   -

 ان ٖضص الٟاعيً ٦شحر 
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اع١ الخياه وقٗغ ؾام ان ظؿضه ٧له يخمؼ١ ٖلي ٞغا١  اهھي ھاقم خضيشت ٞو

البُل ھاقم الاخمغ الظي صاٞ٘ ًٖ اململ٨ه بجيل ال يخٗضي ؾبٗىن ال٠ 

الًٛب ا٦ثر بضازله واَل٤ م٣اجل امام ظيل مً الٟٗاعيذ واقخٗل 

نغزه ٢ىيه خؼها ٖلي ٞغا١ ھاقم وييإ املم٩له زم صوي في اعظاء امل٩ان 

لم ؾام ان هىان يٗاوص الھجىم مغه   نىث َبى٫ الخغب ٞأهدبه الجمي٘ لھا ٖو

  :ازغي ٣ٞا٫ له ؾاوؽ

يجب ان هھغب يامىالي يجب ان هھغب مً ھىا  ل٨ً ؾام حكبض بجؿض   - 

 :ھاقم و٢ا٫

 ً اعخل واجغ٥ ظؿمان ھاقم ھىا ل  - 

 ٟٞخذ ؾاوؽ بىابه وخمل بٛضاصي ظؿمان ھاقم 

برو مً البىابه الي الجه  الازغي   وؾاٖض ؾام ٖلي الىھىى ٖو

قٗغ ؾام اهه يٗيل في ٧ابىؽ ٢ضيم مغه ازغي وجسيل للخٓه اهه يجلـ في 

الخهً ايت الامغ ٢بل ان ي٨دك٠ خ٣ي٣خت )هٟـ امل٩ان الظي ظاء اليه في بض

 ضامل٩ان و٢ض ٣ٞ الازحر( و٧أن ما خضر لم يدضر وھاھى الان يٗىص الي هٟـ

امه مغه ازغي وخبيبخه ل٨ً ھظه املغه ٖلي الا٢ل ھى يٗلم اهھم بسحر وفي 

امان ول٨ىه في الخ٣ي٣ت ٧ان يدض١ في الجؿض امللخ٠ خى٫ هٟؿه ٞى١ عما٫ 

 البدغ بٗض ان خُمه خُام ال٣هغ املخھضم . 
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م مً اهه يٗٝغ ان الجني صص )٧ان ؾام اليؼا٫ يغ  ھاقم ( ) ھاقم( ٖلي الٚغ

 ٢ض عخل الي ٖالم ال يم٨ىه ان  يؿخضٖيت مىه .

وبٗض ص٢ي٣ت او هدى طل٪ وظض ؾاوؽ وبٛضاصي يديُىن به وھى ظار ٖلي 

 ع٦بديه بجىاع ھاقم واصع٥ اهھم 

م ٧ل قيئ ونلى الي الخهً الازحر امل٩ان الامً  لھم   وٚع

ل ؾام واحي نىث امىاط البد غ وھي جهُضم بالصخىع مً م٩ان ٢غيب ْو

يؿخم٘ اليھا وبيىما يخدضر الازغون ويدىا٢كىن ويخسظون ال٣غاعاث في امىع 

اص يىٓغ هدى ھاقم مغه  لم ج٨ً جشحر اي اھخمام لضيه وهٓغ هدىھم قٓغا ٖو

ازغي وبضأ ؾاوؽ في ا٢تراح صًٞ ھاقم ووا٤ٞ ؾام بضون ان يٗٝغ ماي٣ىله 

امللٟٝى خى٫ هٟؿه ٖلي الغما٫ وعأي في ظؼء صازل ٣ٖلت  زم هٓغ الي الجؿض

 ) هىان ( وھى ي٣خل ٧ل اھل اململ٨ه 

ويضمغ ما جب٣ي في اململ٨ه وقٗغ ٧أهه يىٓغ في الىھايت  الي الخُأ الظي خضر 

 بؿببه .

٧ان ًٚبت ٖٓيما ل٨ً خؼن ؾام ٖلي ھاقم بضا ٧أهه ي٣لل مىه ختي انبذ 

مديِ نامذ واؾ٘ و٧اهذ او٫ ٧لماث مشل ٖانٟت بٗيضه جهل اليه ٖبر 

 ه٣ُھا وھى وإ  ل٨المه ھي 

ب في نى٘ ٢بر بك٩ل مالئم  ليـ بىاؾُت السخغ   - ت ... اٚع  اعيض مجٞغ
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وبٗضھا ب٣ليل بضأ الٗمل بمٟغصه وازظ يدٟغ ال٣بر في امل٩ان الظي اعقضه 

اليه ؾاوؽ في َٝغ الكاَئ بحن الصجحراث وبضأ بالخٟغ وھى يكٗغ بىٕى 

ًٛب ول٨ىه قٗغ باالؾخمخإ والٟسغ بالٗمل اليضوي صون اؾخسضام مً ال

السخغ واخـ ان ٧ل ه٣ُ٘ ٖغ١ و٧ل طعه في ظؿضه ھضيت للجني الظي صاٞ٘ 

 ًٖ اململ٨ه ختي ازغ  هٟـ في خياجه 

والان بيىما ھى خؼيً ٖلي ھاقم يبضو ان الخؼن مليتر٥ م٩اها ) لىىان ( صازل 

في الاعى الباعصه و٧أهه يٛغ١ خؼهه ٣ٖلت وازظ ؾام يدٟغ اٖم٤ واٖم٤ 

بالٗغ١ الظي يؿ٣ِ مىه وبضاء يخظ٦غ الاخضار التي مغث به في ٢هغه 

باململ٨ه واو٫ يىم صزل ٞيه ھظا ال٣هغ و٦ي٠ ا٦دك٠ خ٣ي٣خه بيىما 

يديِ به الٓالم وال يغا٣ٞت ش ئ ؾىي نىث اهٟاؾت وامىاط البدغ وبضأ 

 الٟھم  يؼصھغ في ٣ٖلت ٖبر الٓالم 

ي٣إ الشابذ لًغباث طعاٖيت م٘ ا٩ٞاعه  الٟٗاعيذ ... الخاجم الاؾىص جؼامً الا 

.... الٟٗاعيذ الخاجم الاخمغ ... الٟٗاعيذ ... الخاجم الاخمغ .... صوكان ... 

 يىؾ٠  نضي٣ت 

صوكان .... يىؾ٠ ... ٦ي٠ ونل الي هىان لم يٗض طل٪ الكى١ الٛغيب 

الخٝى وقٗغ و٧أهه ٢ض املھىوؽ يؿخدىط ٖليت ل٣ض ٢ًذ ٖليت الخؿاعه و 

 نٟ٘ ختي  يٟي٤ مغه ازغي 
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ٝغ ٦ي٠ ونل يىؾ٠ الي هىان و٦ي٠  غ١ ؾام في ال٣بر اٖم٤ واٖم٤ ٖو ٚو

 ٧ان يخالٖب به هىان َىا٫ 

ھظه املضه وظٗلت يبدض ًٖ زاجم مً املؿخديل نىٗت  وجأ٦ض ان امه 

 وياؾميىا في ٢بًه هىان الان 

ٝغ ان الٓالم ٢ ض ٢ل بًٗت صعظاث ٖىضما ٣ٞض ؾام الكٗىع بالى٢ذ ٖو

اهًم اليه ؾاوؽ وبٛضاصي وفي الخ٣ي٣ت ٧اهذ اظابت ؾام ظاھؼه في خاله 

اطا ؾأله اخضھما ملاطا لم ي٣م ببؿاَه بهى٘ ٢بر مىاؾب باؾخسضام 

 نىلجاهت ول٨ىه لم يدخاط اليه ل٣ض ٢ٟؼو الي الخٟغه التي نىٗھا 

ت وا٦ملىا الٗمل مٗا نامخحن ختي  ب ضث الخٟغه ٖمي٣ت وم٘ ٧ل مىھما مجٞغ

 بما ي٨ٟي .

ول٠ ) ؾام( ھاقم باخ٩ام في ٖبائخت وظلـ بٛضاصي ٖلي خاٞت ال٣بر وهٕؼ 

ت وويٗت بجىاع ھاقم و٢ضم ؾاوؽ ؾيٟه ويٗت ؾام بدغم بجىاع  صٖع

ھاقم ووي٘ ؾام الجني في ال٣بر وبجىاعه الؿي٠ والضٕع وعجب اَغاٞت 

ل٣ي هٓغه ازحره ٖلي الجؿض ليبضو ٦ما لى ٧ان مغجاخا زم حؿل٤ الي الخاعط وا

ىضما جظ٦غ ظىاػه ؾيال ونٟٝى الجان  واظبر هٟؿت ٖلي الا يىھاع ٖو

املجخمٗت خى٫ ال٣بر وال٣بر الغزامي الابيًاملھيب قٗغ ان ھاقم يؿخد٤ 
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ظىاػه ٖلي هٟـ ال٣ضع مً املھابت بضال مً ان يخم ويٗت بحن الصجحراث في  

 جل٪ الخٟغه الٗمي٣ت 

 و٢ا٫ ؾاوؽ :  

اًْ ان ٖليىا ان ه٣ى٫ قيئا .. ؾأبضأ اها وزاَب الجني امليذ في ٢إ ال٣بر  -

  :بيىما وظه ؾام  وبٛضاصي اهٓاعھم له

ٞاعؽ شجإ ب٩ل ما جدمله ال٩لمه مً مٗاوي وليـ مً الٗض٫ ان  ذ) اه

جمىث واهذ بھظه الصجاٖت والُيبه بٗض ان صاٞٗذ ًٖ اململ٨ه وقٗبھا 

اط٦غ ما ٞٗلخت مً اظل اململ٨ه  وقٗبھا  ختي ازغ لخٓه في خياج٪ ؾأْل

 وأجمني ان ج٩ىن ؾٗيضا الان ( 

 :والخٟذ يىٓغ الي بٛضاصي الظي جىدىذ و٢ا٫ بهىث  ٖمي٤ 

خه ممال٪  الجان   -  وٗم ق٨غا ل٪ ياھاقم ياأٖٓم مداعب ٖٞغ

  :ابخل٘ ) ؾام( عي٣ت و٢ا٫ 

 وصاٖا يا ) ھاقم(   - 

٘ بٛضاصي  ٧ان ھظا ٧ل مااؾخُإ ٢ىله ول٨ً ؾاوؽ ٢ا٫ ٧ل ما أعاص ٢ىله وٞع

يضه واعجٟٗذ ٧ىمه التراب التي بجىاع ال٣بر في الھىاء زم ؾ٣ُذ ٞى٢ت م٩ىهه 

 جال  نٛحرا 

 :وؾأ٫ ؾام الازغيً 
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 ھل جماوٗىن ان ب٣يذ ھىا لض٢ي٣ت   - 

جمخىا ب٨الم لم يٟھمه وقٗغ بغبخاث ليُٟت ٖلي ْھغه زم ٖاص الازىان الي 

 ىاع الجني . ال٩ىر وجغ٧ىه وخضه بج

ىضما هٓغ خىله وظض ٖضص مً الصخىع البيًاء التي ظٗلھا البدغ هاٖمت  ٖو

واهخ٣ي ا٦برھا وويٗھا مشل الىؾاصه ٞى١ امل٩ان الظي يغ٢ض ٞيه عأؽ ھاقم 

الان زم جأمل ال٣بر لبًٗت زىاوي ازغي زم ؾاع مبخٗضا بيىما ٢لبت يخمؼ١ 

٣لت ملئ بخل٪ الاقياء التي ٞھمھا ٖىض  خؼها وهاع الًٛب حكخٗل في نضعه ٖو

ال٣بر ا٩ٞاع حك٩لذ في الٓالم ا٩ٞاع جٟتن ال٣ٗى٫ وجغھبه في الى٢ذ هٟؿه 

ىضما صزل )ؾام( الي الهاله الهٛحره في الخهً الازحر وظض ؾاوؽ  ٖو

ت ظميله مًاءه  ت املٗيكت يخ٩لمىن وبضث الٛٞغ وبٛضاصي يجلؿان في ٚٞغ

 مكخٗلت في  املضٞأه  بأيىاء ملىهه بيىما ھىا٥ هحران نٛحره مكغ٢ت

لم يغص ؾام ان يؿ٣ِ الُحن ٖلي السجاصة ٞى٠٢ في املضزل يؿخم٘ اليھم 

وهٓغو خىلھم ٞىظضو ؾام ي٠٣ ٖىض مضزل الهاله ٣ٞا٫ لھم وھى يىٓغ 

 :الي يضيه التي يُٛيھما صم ھاقم والُحن 

 ٧ىن بداظه الي عؤيخ٨ما ٖلي الٟىع ؾٝى اطھب واٚدؿل زم  ؾأ -

في نىجه ، هبرة الي٣حن والش٣ت مً الھضٝ التي واجخه وھى  وؾم٘ هبره الؿلُت

يدٟغ ٢بر ھاقم والخٟذ اليه الازىان و٢ض ْھغث الخحره ٖلي وظىھھم وصزل 
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ؾام الي الخمام الهٛحر صون ان يلخٟذ اليھم واججه الي الخىى املىظىص 

جدذ الىاٞظه التي جُل ٖلي البدغ والخٔ وھى يٛدؿل ان الٟجغ ٢ض بضأ 

اصث اليه الا٩ٞاع  التي ييبلج و٢ ض ا٦دس ي الا٤ٞ بألىان وعصيه وطھبيت باھخت ٖو

 واجخه وھى يدٟغ ال٣بر .

ظ٠ٟ ؾام يضيه وھى ٚحر مبا٫ لجما٫ املىٓغ في زاعط الىاٞظه وال بٛمٛمت 

ؾاوؽ وبٛضاصي في الهالت وهٓغ ٖبر املخيِ وقٗغ بأهه ا٢غب مً اي و٢ذ 

 مط ي الي  ٞھم مًمىن ٧ل ش ئ 

يىاه المٗخان وازظ يغا٢ب امل٩ان الظي اهُل٤ مىه و٠٢ ؾام م٩اه ت ؾا٦ىا ٖو

او٫ اقٗت طھبيت للكمـ التي بضأث حكغ١ ٖبر الا٤ٞ زم هٓغ مجضصا الي 

ه التي ٧ان ال يؼا٫ يدملھا بيىھما  ىجئ للخٓه لغؤيت الَٟى يضيه الىٓيٟخحن ٞو

اص الي الهاله وعأي ؾاوؽ وبٛاصي ي٣ٟان ٖىض مضزل  وويٗھا ظاهبا ٖو

ه واججه ؾام هدى ال٨غس ي بجىاع املضفئ وظلـ ٖليه وظلـ ؾاوؽ الهال

وبٛضاصي ٖلي الاعي٨ه امل٣ابله له واؾدىض ؾام بٓھغه ٖلي ال٨غس ي واٚمٌ 

 ٖيييت للخٓاث و٧أهه يجم٘ ا٩ٞاعه ويغجبھا ٢بل ان يخدضر زم هٓغ اليھم 

وجباص٫ الجيم٘ الىٓغ وبٗض ص٢ي٣ت او هدى طل٪ ٢ُ٘ ؾاوؽ الهمذ 

 :م و٢ا٫ الغھيب بيىھ
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٪ يامىالي ٞيما خضر ... هىان ٞٗل هٟـ الص ئ م٘ الانٟاوي ليال لىم ٖ  -

 ال٨بحر مىظ ا٦ثر مً حؿٗت ٖكغ  ٖاما 

  :جىھض ؾام و٢ا٫ 

 هىان زضٖىا وجغ٥ لىا الخبل ختي وكى٤ اهٟؿىا به   - 

ضم الٟھم ٞٗاص  ي٣ى٫  لي وظھھم الٛباء ٖو   :ٞىٓغ اليه الازىان ٖو

هىان ظم٘ الٟٗاعيذ خىله ويٗلم اهىا ؾٝى هداو٫ الىنى٫ الي الخاجم   -

الاخمغ ختي هى٢ٟه ولظل٪ َلب الھضهه وھى يٗلم اهىا ؾٝى هىا٤ٞ ٖليھا مً 

اظل البدض ًٖ الخاجم وفي هٟـ الى٢ذ ي٨ؿب ھى الى٢ذ ليجم٘ ظيكت 

وػٕع بييىا ظاؾىؽ و٧ان يٗلم ان الخاجم الاخمغ مً املؿخديل نىٗت الن 

خىحن الاؾباوي اه٣غى مىظ الاٝ الؿىحن واهىا ؾٝى هبدض ٖىه في ظبل ال

٣ٞا٫ الالب او ٖىض مل٪ الٛٝغ ل٨ً الخ٣ي٣ت اهه اه٣غى وازخٟي جماما  

  بٛضاصي:

 لم يى٣غى الخىحن الازحر حي   - 

ض ووظه اػصاص  خمغه و٧اهه ٖلي  ٞھب ؾام ٖلي ٢ضميه و٢ا٫ بهىث ٧الٖغ

  :وق٪ الاهٟجاع

 اهه اه٣غى ٞھى اه٣غى ٞٗال وال ه٣اف  في ھظ الامغ زاهيا ٖىضما ا٢ى٫   -



 
 

~ 014  ~  
 

اعحٗضث ٞغائـ ؾاوؽ وبٛضاصي ٞھم او٫ مغه يغو ٞيھا ؾام في مشل ھظا 

 :الًٛب زم ظلـ ؾام مغه ازغي  واؾخٗاص ھضوءه و٢ا٫

ال ظضوي مً البدض ًٖ الخىحن الاؾباوي ونىاٖت  الخاجم و٧ل ما ٞٗلىاه   -

 ٧ان ھباء  

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 وھل اهخھي ٧ل قيئ بھظه البؿاَه   - 

وٗم اهخھي ٧ل قيئ ٞال ظيل مٗىا وال ظىىص جداعب مٗىا مً اظل اؾترصاص   -

 اململ٨ه ٣ِٞ هدً الشالزه 

 والؿيضه ظيىا وياؾمىيا ؟  - 

 ؾٝى هبدض ٖىھم في ٧ل م٩ان ووٗىص بھم الن  ظاؾىؽ هىان ھى صوكان   -

 :خضيشت و٢ا٫  ظاء الاؾم ٧الها٣ٖت ٖليھم ٞأؾخ٨مل ؾام 

وٗم ان صوكان ھى ظاؾىؽ هىان والضليل ٖلي طل٪ اوي ٧لٟذ صوكان   -

ىضما ونل يىؾ٠ الي هىان وبضاء في ظلؿت  بمغا٢بت يىؾ٠ نضي٣ي ٖو

جدًحر له لم يبلٛني صوكان بھظا وال يىظض بكغي ؾخُي٘ ان يهل الي مل٪ 

ؾ٠ مً ملى٥ الجان الا بمؿاٖضه هٟغ مً الجً وصوكان ھمـ في أطن يى 

ختي ا٢ىٗت اهه بأم٩اهه الخىانل م٘ مل٪ مً ملى٥ الجان ختي ؾخمض ال٣ىه 

مىه و٧ان الھضٝ ھى ججىيض يىؾ٠ ختي ي٣ىم ب٣خلي وبھظا الك٩ل ي٩ىن 
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صوكان في امان ٞھى في زضمه ؾيضه هىان وفي  هٟـ الى٢ذ في زضمتي صون 

 ان اٖلم قيئ 

 :و٢ض جخٓذ ٖيييه ٣ٞا٫ بٛضاصي 

 اطن ظيىا وياؾميىا في ٢بًه هىان الان    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

صوكان اط٧ي مً ان يؿلمھما لىىان بھظه البؿاَه ٞھى مدخٟٔ بھم ختي   -

يٗثر هىان ٖليىا وي٣خلىا وبٗضھا يدهل صوكان ٖلي م٩اٞئخه ويهبذ في امان 

مً م٨غ هىان وبٗضھا يؿلمھما اليه ل٨ً ان ٢ام بدؿليمھم الان ٢بل مىحي 

خخمل ان يمىث ھى الازغ ٖلي يض هىان ٞھى يٗلم اهه مساصٕ و٧اطب ٞمً امل

 وظيىا وياؾميىا ھما  الىع٢ت الغابده في يض صوكان ختي الان 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

ھظا جدليل يميل الي املى٤ُ ل٨ً ال صليل ٖلي صخت  ما ج٣ىله ٞضوكان   -

 ختي الان اجب٘ حٗليماث ظاللت املل٪  

 ٣ٞا٫ ؾام :

اطا لم ياحي ويسبروي بان يىؾ٠ جدال٠ م٘ هىان وملاطا لم ي٣ضم وٗم ل٨ً مل  -

لي ج٣اعيغ مٟهله يىميه ٖىه ومً الظي ازبر هىان اهني ليـ مخىاظض في 

ىي٠ ٖلي اململ٨ه م٘ الٗلم ال يٗلم اخض  اململ٨ه ختي يكً ھجىم قغؽ ٖو
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بٛيبابي ؾىي اهخم وھاقم وصوكان وھاقم ماث صٞاٖا ًٖ اململ٨ه ومً 

 ه لم يسبر هىان  واهخم ٦ىخم معي َىا٫ الى٢ذ  املإ٦ض اه

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

٘ ان ح٣ٗض ظلؿت حسخحر لضوكان وحسخغه في حؿُياهذ هه٠ بكغي و   -

 زضمخ٪ وحٗظبه ختي ي٣ى٫ ايً  ازٟي ظيىا وياؾميىا 

لي وظھه هه٠ ابدؿامه باھخه ٣ٞا٫ ؾام    "ٖو

 ھظا ما ؾأٞٗلت   - 

 :مدؿأ٫ ٣ٞا٫ ؾاوؽ

 واململ٨ه ؟  - 

  :ٞىٓغ ؾام في ٖيىه مليا بدؼن وأؾا و٢ا٫ 

ياؾاوؽ .... ال يديله لىا اهخھي الامغ وياٖذ اململ٨ه الي الابض   هللالھا   -

  :والًٛب يملئه ٣ٞا٫ ؾاوؽ

 ٣ٞا٫ ال يجىػ ان ج٣ى٫ ھظا ممل٨ه الانٟاوي لً جًي٘ لً  جًي٘    -

 ؾام :

ي يضي. اها  خاولذ ان اؾترصھا ل٨ني لاململ٨ه ياٖذ ٖلي يض ابي ليؿذ ٖ  -

 ٞكلذ 
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ٟا٫ وي٘ يضيه ٖلي وظھه ٞأججه  ل يب٩ي ٧ااَل ؾ٣ِ ؾاوؽ ٖلي ع٦بديه ْو

ٖلي الىھىى مً ٖلي الاعى و٢ا٫ ؾام وه هدىه ؾام وبٛضاصي وؾاٖض

  :لبٛضاصي

ىض املؿاء  ؾٝى هخدضر   -  اطھب به الي ظىاح الىىم ليؿتريذ ٖو

ل ؾام يىٓغ الي ٧ل قيئ مً خىله اججه ؾاوؽ وبٛضاصي الي ظىاح ا لىىم ْو

في صھكت و٧أهت يكٗغ بأن ٧ل ما يمغ به ھى مجغص خلم وؾٝى يؿدي٣ٔ مىه 

ت  الان ليجض هٟؿت في ٢هغه في اململ٨ه او ؾٝى يؿم٘ َغ١ ٖلي باب الٛٞغ

الان ويضزل ٖليه ؾاوؽ ليسبره اهھم ٖلي وق٪ الغخيل في عخله بدض ًٖ 

بٗض لخٓاث جأ٦ض اهه مؿدي٣ٔ وان ماخضر  الخىحن الاؾباوي الازحر ل٨ىه

خ٣ي٣ي وليـ ٧ابىؽ يدلم به ٞجغظغ ٢ضميه واليأؽ وزيبه الامل والخؼن 

ٖلي مى٨بيت ٧الجبا٫ الغواس ي ونٗض الضعط الخكبي الي الُاب٤ الشاوي 

خت  واو٠ُٗ يميىا في طل٪ املمغ الُىيل املليئ بالٛٝغ ختي ونل الي ٚٞغ

مغه واعجمي بجؿضه ٖلي الؿغيغ وؾ٣ِ ٦ما ووظضھا ٦ما ھي ٦ما جغ٦ھا ازغ 

ام  في  يؿ٣ِ ظٕؼ الصجغه العجىػ بٗض ا٢خالٖھا مً ظؼعوھا وجدُيمھا ٚو

 هىم ٖمي٤ 

لم يلبض ؾام في هىمه ؾىي ص٢ائ٤ او لخٓاث ختي قٗغ بھؼه قضيه في ٧ل 

م٩ان ٟٞخذ ٖيىه ٖلي احؿاٖھما ووظض هٟؿه في الٟغاف وؾِ ٚابت ٦بحره 
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لٓالم الخال٪ يديُىن به مً ٧ل ظاهب وانىاث البىم والاشجاع الٗاليت وا

م بغوصه الجى ال٣اعؽ الظي  في ٧ل م٩ان والٗغ١ يىھمغ مً ظبھخه  ٧املُغ ٚع

يكٗغ به واهٟاؾت ٖاليت مخ٣ُٗت وبٗض لخٓه ؾ٣ِ ٖلي عاؾت ٢ُ٘ زلجيت 

وبضاء الشلج يؼخ٠ ٖلي الاعى وظؼٕو الاشجاع والٟغاف وفي لخٓاث 

ى٫ الي اللىن الابيٌ وانبذ امل٩ان قضيض البروصه مٗضوصه ٧ان ٧ل قيئ جد

ھغ مً بٗيض يىء ابيٌ يٗي٠ وبضاء يؼصاص ٢ىه ٧لما ا٢ترب مىه وجى٠٢  ْو

ھغ مً ھظا الًىء عظل هدي٠ ابيٌ الىظه له  الًىء امام الؿغيغ ْو

يىان واؾٗخان لم ي٨ً وؾيما ظضا ل٨ىه ٧ان  قٗغ ٦ؿدىائي واه٠ ي٣ي٤ ٖو

امللى٥ وابدؿم  ابدؿامه ٖغيًت في وظھه ؾام له مٓھغ م٣بى٫ وله ھيبت ٧ 

 :و٢ا٫ له 

اٖلم ان ظالله املل٪ ؾام الانٟاوي ال يؿمذ للجان في الضزى٫ ٖليه   -

 بهىعجھم الخ٣ي٣يت لظل٪ ظائذ الي٪  في نىعه بكغيه 

  :٤٣ًٞ ؾام الىٓغ اليه و٢ا٫ في قبه ھمـ 

 مل٪ بال ممل٨ه   - 

  :٣ٞا٫ الغظل 

 اهه زُاء الانٟاوي وليـ زُائ٪ ٞال جدمل هٟؿ٪  ماال َا٢ه لھا به   -

  :بٗض ان ٚاصع الٟغاف واججه هدى الغظل  وو٠٢ امامه٣ٞا٫ ؾام 
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 ؟ و٦ي٠ ظئذ بي الي ھىا  مً اهذ  - 

 :٣ٞا٫ الغظل وماػالذ الابدؿامه ٖلي وظھه

 اها الانٟاوي ال٨بحر   - 

جج٠  ظؿضه ٧له للخٓه ظائذ ال٩لماث ٖلي ؾم٘ ؾام ٧الها٣ٖت واع 

  :وابخٗض زُىاث ٢ليله زم ٢ا٫

 ابي ؟ ھل اهذ حي ام اها الظي اهخ٣لذ الي ٖالم  الامىاث ؟  -

 :٣ٞا٫ الانٟاوي وھى مخبدؿم  

ما ٢غيب ؾٝى حؿدي٣ٔ   - اها مً ظاء الي٪ في اخالم٪ اهذ الان جدلم ٖو

صج٪ ل٨ني ظئذ الي٪ ختي ا٢ى٫ ل٪ ؾامدني اهني لم ا٦ً مىظىص ٖىض وال 

 ٞكاب ظميل  مشل٪ يخمني اي اب ان ج٩ىن ابىه  

  :٣ٞاَٗت ؾام و٢ا٫

اها اجٟھم مى٢ٟ٪ جماما ٞاهذ مٗ٪ ٧ل الخ٤ في ان جھجغ امي ٞلً وؿم٘   -

مً ٢بل ًٖ ظني اهجب مً اوؿيت ل٨ً ھظا ال يٗني اهني ٦ىذ اجمني ان اعا٥ 

 ٞأهذ  جغ٦ذ لي وعر ز٣يل ومھام 

 :٫ مخبؿم ظشام  ٣ٞا٫ الانٟاوي وھى ماػا
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ض اؾدي٣اْ٪ ويجب ان ا٢ى٫ ل٪ اه٪ ان اؾخٛللذ   - ال و٢ذ لضي خان مٖى

٧ل ش ئ في عخالج٪ ؾٝى جدغع اململ٨ه وجىهب مل٪ ٖليھا وھظا ھى الؿبب 

 الشاوي  الظي ظٗلني أئتي الي٪ 

  :ٞخعجب ؾام و٢ا٫ 

بماطا ج٣هض ب٨الم٪ ٦ي٠ اؾخٛل ٧ل ش ئ في عخالحي ٞھي اهخھذ ...   -

 ؟؟؟ھظا

ابخٗخض الًىء و٧اهاه يتراظ٘ الي مهباح بٗيض ويىدهغ ٖىض ه٣ُه ججم٘ 

  :وازخٟي بٗضھا الانٟاوي وھى يغصص

 ....اجب٘ ٢لب٪   -

  :اؾدي٣ٔ ؾام ٖلي نىث بٛضاصي مً زل٠ باب الٛٝغ  وھي ي٣ى٫ 

 مىالي الُٟاع ظاھؼ   - 

ھا ٞخذ ؾام ٖحن واخضه و هٓغ هدى الىٟاطه والؿخائغ الخمغاء الش٣يله ٖلي

الكمـ ييبٗض مً  ىءوھى مايؼا٫ مؿخل٣ي ٖلي الٟغاف وجبحن له ان ي

زل٠ الؿخائغ ٞخى٢٘ اهه هام ٢غابت الؿاٖت او هدى طل٪ ٞأٖخض٫ في ظلؿخت 

  :في الٟغاف و٢ا٫ بهىث واھً وھى  يداعب ؾ٣غاث الاؾدي٣اّ

 ؾٝى اهؼ٫ خاال يا بٛضاصي   - 
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ت وبٗض ان ٚاصع وؾم٘ نىث زُىاث ا٢ضام بٛضاصي وھي جبخٗض ًٖ الٛ ٞغ

هه ييخابه خاله مً الىزم الكضيض و٧أهه هام يىم ٧امل وبٗض أب الٟغاف قٗغ

ان جشائب وهٓغ هدى مالبؿت وا٦دك٠ اهه هام بھا ٧امله اججه هدى خمام 

ت وو٠٢ امام الخىى الظي يٗلىه مغايا ٦بحره وهٓغ الي وظھه ٞىظض ان  الٛٞغ

  :ٖيييه مىخٟسخان مً ازغ  الىىم ٞؿأ٫ هٟؿه

 ؟ ھل لبصذ يىما او بٌٗ يىم ٦م لبصذ  - 

زم اهدبه للخلم الظي خلم به وبضاء يخظ٦غ ٧ل جٟانيله وخضيشت م٘ ابىه 

الانٟاوي ال٨بحر و٧اهذ حٗتريه ؾٗاصه بالٛت الهه اؾخُإ ان يغي والضه واهه 

ظائت ختي ي٣ضم له املؿاٖضه ان ھظا الخلم ھى اًٞل ش ئ خضر له مىظ 

اململ٨ه وقٗغ بمغاعه قضيضه في خل٣ت وجظ٦غ ههيدت ؾ٣ٍى اململ٨ه وجظ٦غ 

ابيت له ان يجب ان يدب٘ ٢لبت ويؿخٟيض مً ٧ل ش ئ خضر في عخالجه ل٨ً 

 ٦ي٠ يؿخٟيض مً قيئ اهخھي  ومغ ٖليه ػمً وو٢٘ في خحره مً  امغه 

٨ٞي٠ يدب٘ ٢لبت و٢لبه سجحن لضي صوكان في م٩ان ما ٖلي الاعى ال يٗلم 

ماػا٫ ي٠٣ امام الخىى يدض١ في املغأه مكضوه  م٩اهه اخض زم جظ٦غ اهه

 ٧االبله ٞٛؿل يضه ووظه واؾىاهه وابدؿم الهه لم يخسلو مً ٖاصاث 

ه الُٗام  البكغ ختي الان وزغط مً الخمام واججه مباقغا الي ٚٞغ
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خيض ٧ان يجلـ بٛضاصي وؾاوؽ وامامھم اَبا١ الؼبضه واملغبه والجبىت 

بٌٗ املخبىػاث الكھيت الُاػظه والبيٌ وا٧ىاب ال٣ھىه والٗهحر و 

السخىت التي اخًغھا بٛضصي ب٣ىه السخغ وظلـ ؾام ٖلي عأؽ املائضه 

بيىما ٧ان يجلـ ؾاوؽ ٖلي يميىه وبٛضاصي ٖلي يؿاعه وبٗض ان جباص٫ 

مٗھم جديه الهباح ملٗذ ٖحن ؾام و٧أهه ٞھم ش ئ ما لخىه وابدؿم ابدؿامه 

هه ضخ٪ بهىث ٖالي وزبِ ٖغيًه وقٗغ ان الؿٗاصه حٛمغ ٦ياهه ختي ا

  :ٖلي املىًضه الخكبيت  ب٣بًت يضه ٞغخا وھى ي٣ى٫ 

 وٗم ... ھى ٦ظل٪   - 

ٞىٓغ له ؾاوؽ وبٛضاصي في خحره والخعجب ٖلي  وظھھم ٞىٓغ لھم و٢ا٫ 

 :وھى يبدؿم 

ا وؾٝى ماطا؟ الم جغو عظل ؾٗيض مً ٢بل  - ؟ ھيا هأ٧ل ٞأها  اجًىع ظٖى

 اقغح ل٪ يا ؾاوؽ ٞيما 

ْل ؾام يدىاو٫ الُٗام بكھيت ٦بحره و٧أهه لم يغي َٗام مً ؾىحن بٗض 

لتي ىه الؿٗاصه ؾٗاصه مً هٕى ٚغيب ٧اوامخلئ ٞمه ٖلي ازغه بالُٗام وفي ٖي

ٟا٫ الهٛحره ٖىضما يدهلىن ٖلي ش ئ يغيضوهه بٗض  حكاھضھا في ٖيىن الَا

 ب٩اء َىيل و) ػن( ل٨ً بٛضاصي وؾاوؽ خاو٫ ٧ل مىھما الخٛلب ٖلي مغاعه

الخؼن وجىاو٫ ٧ل مىھم بٌٗ ل٣يماث نٛحره وعق٠ ٧ل مىھم عقٟاث ٢ليلت 
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مً ٧ىب ال٣ھىه ول٨ىھم لم يٛاصعو مىًضه الُٗام ٢بل ان يىھي املل٪ 

٘ عاؾه مً  َٗامه وقٗغ ؾام ان الازىان يىٓغان هدىه في حعجب ٞٞغ

  :الصخً الظي  امامه وهٓغ هدىھم مليا زم ٢ا٫

 ملاطا ال جأ٧لىن ؟  - 

  :وفي نىجه هبره جھ٨م ؾاوؽ٣ٞا٫  

 ا٧لىا ٦شحرا ظضا ليله امـ  - 

ٞأٖخض٫ ؾام في ظلؿخه واؾدىض بٓھغه ٖلي ال٨غؾيىابٗض صخً الُٗام 

ٖىه بٗى٠ زم هھٌ وابٗض امل٣ٗضٖىه بدغ٦ه بؿيُه مً يضه زم اججه الي 

ه املٗيكت و٢ا٫ وھى يىهٝغ بٗض ان انبذ بٛضاصي وؾاوؽ  زلٟه   :ٚٞغ

 حٗا٫ يا ؾىاؽ  - 

ت الُٗام   :ٞىھٌ ؾاوؽ وبٛضاصي ٞٗاص ؾام ي٣ى٫ ٢بل ان يسغط  مً ٚٞغ

 اهخٓغ يابٛضاصي   - 

ت ظلـ ٖلي ا٢غب م٣ٗض وو٠٢ ؾاوؽ امامه و٢ا٫  ٞىع صزى٫ ؾام الٛٞغ

  :بهىث واھً بٗض ان اصع٥ زُائه

 عوي امىالي ان ٦ىذ جدضزذ مٗ٪ بك٩ل ٚحر  الئ٤ ٖلي املائضه  ظاٖ  -

 :ٖلي الٟىع ٣ٞا٫ ؾام 
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ؾٝى هجم٘ ظيل ظغاع ووٛؼو ظمي٘ ممال٪ الجان  وؾٝى اههب هٟس ي   -

 امبراَىع ٖلي ٧ل ممال٪ الجان  

٘ خاظبت الايؿغ و٢ا٫  :ٞىٓغ ؾاوؽ له في صھكه وٞع

   ؟٦ي٠  - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

 اظلـ اوال وؾٝى اقغح ل٪   - 

 ظلـ ؾاوؽ ٖلي ا٢غب م٣ٗض امام املل٪ ؾام  واؾخ٨مل ؾام خضيشت ٢ائال 

مھمه يجب ٖلي٪ جىٟيظھا مھما ٧لٟ٪ الامغ ختي  وؿخُي٘ ان هجم٘ ھىا٥  -

 الجيل

اهدبه ؾاوؽ لخضيض ؾام واٖخض٫ في ظلؿخه وانبذ  يؿخم٘ له ب٩ل خىاؾت  

 ٣ٞا٫ ؾام :

 اهذ ؾٝى ججم٘ ٖضص ال بأؽ به مً الجيل   - 

 ٦ي٠ اٞٗل ھظا ؟  - 

به الخ٣ي٣يت في ان ي٣و ٖلي الظي ؾاوؽ الخلم  لم ي٨ً ؾام يمل٪ الٚغ

خلم به واٖخبرھا ط٦غي زانت اليجب ان يٗٝغ بھا اخض ومً هاخيت ازغي 

ختي ال يترصص ؾاوؽ في جىٟيظ املھمه امل٩ل٠ بھا ٞبٗض ان ٞھم ؾام عؾاله 

ً ان ؾاوؽ لم يمخل٪ هٟـ  ابيت الانٟاوي ٧اهذ الخماؾت جلمئ ٢لبه ْو
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خمـ الخماؽ اطا ٖٝغ ان ال٨ٟغه واجخه مً خلم وظلـ م٘ ؾاوؽ ٢غابت ال

ؾاٖاث يكغح له املھمه امل٩ل٠ بھا و٦ي٠ يٟٗل ما ھى مأمىع به و٦ي٠ 

يجم٘ اھم ٖىانغ الجيل وزُه املٗاع٥ الُاخىه التي ؾيضزلھا مً اظل 

الؿيُغه ٖلي ٧اٞت ملى٥ الجان وازظ الى٣اف مؿاعاث مخٗضصه، في بضايه 

م نٗىبخھا الا اهھا مم٨ىه ل٨ىه اٖترى ٖل ي الامغ جدمـ ؾاوؽ لل٨ٟغه وٚع

ٌ جماما ٨ٞغه الٛؼو وا٢ترح ٖلي ؾام جدغيغ  ٚؼو ممال٪ الجان الؿبٗت وٞع

اململ٨ه ٣ِٞ بٗض ان يىجخى في ظم٘ ظيل ظضيض ال ٢بل للجان بمىاظھخت 

ل٨ً ؾام ا٢ىٗت في الىھايت بىظه هٓغه وھي الؿيُغه ال٩امله ٖلي املمال٪ مً 

٢كه اؾتراججيت اظل بضايت جاعيش ظضيض لٗالم الجان زم بضاء الازىان في مىا

 الضٞإ والھجىم ل٩ل ممل٨ه وصعاؾخھا 

م ان صعاؾخھم ٧اهذ جخى٠٢ ٖلي هجاح زُه ؾاوؽ  صعاؾت واٞيت و٧امله وٚع

الا اهھم ٧اهى يخدضزىن و٧ان الخُه هجخذ بالٟٗل زم اج٤ٟ مٗه ٖلي ه٣ُه 

الخجم٘ مً اظل جضعيب الجىىص الجضص وجدىيلھم الي ظيل هٓامي والاهُال١ 

به ؾ م ٚع اوؽ الكضيضه في مكاع٦ه بٛضاصي ھظا الخضيض الا ان ؾام وٚع

ٌ جاما و٢ا٫ ان بٛضاصي ؾٝى يٗلم في الى٢ذ املىاؾب وؾي٩ىن له  ٞع

مھمه زانه ظضا وان بٛضاصي له َاب٘ ٖؿ٨غي ٞيجب ان يخم جبليٛت بك٩ل 
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ٞيه هبره الامغ الٗؿ٨غي بٗض مىا٢كه ٧ل الخٟانيل وصعاؾخھا صعاؾت  واٞيه 

 مٗ٪ ياؾاوؽ

مغوع زمؿت ؾاٖاث ٧امله ھي مضه الجلؿت التي ظمٗذ ؾام وؾاوؽ  بٗض

زغط الازىان مٗا الي الهاله ليجضو بٛضاصي يجلـ و٢ض ظً ظىىهه مً َى٫ 

ھغ ٖلي وظھه ال٨شحر مً الًٛب الهھم لم يكغ٧ىه مٗھم في  الاهخٓاع ْو

الخضيض واهخٓغ لخٓاث ختي يخدضر اخضھم اليه ل٨ىھم ججاھلى بٛضاصي 

ان اؾخأطن ؾاوؽ في الاههغاٝ واطن له ؾام نضع نىث جمام وبٗض 

اهٟجاع يكبه اهٟجاع اَاع الؿياعه ٞخأ٦ض بٛضاصي ان ؾاوؽ اهخ٣ل اهيا  

  :و٢ا٫ بهىث واھً

 ھل لي ان اؾأ٫ الي ايً طھب ؾاوؽ    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

ه املٗيكه و٢م  بخدهيىھا وججھحزھا   - ال قأن ل٪ بؿاوؽ واطھب الي ٚٞغ

 ًحر صوكان مً اظل ظلؿت جد

ت املٗيكت زم  جى٠٢ و٢ا٫   :زُي بٛضاصي زُىجان في اججاه ٚٞغ

 ماطا صاع بيى٨م في الاظخمإ    - 

 :ٞىٓغ له ؾام وابدؿم في ؾماظت و٢ا٫ 
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القأن ل٪ ؟ وال جخضزل ٞيما ال يٗىي٪ وصٖىا هىھي ظلؿت صوكان في ا٢غب   -

 و٢ذ ختي حؿخٗض اهذ الازغ  للمھمه التي ؾٝى ا٧لٟ٪ بھا 

ت الُٗام وظلـ ٖلي الىًضه وجغ٥ بٛضاصي  واههٝغ ؾام واججه الي ٚٞغ

وخضه بٗض ان قٗغ الازحر بص ئ مً الغاخه ٞھى الازغ لضيه مھمه ومٗني ھظه 

ان ؾاوؽ في مھمه ھى الازغ واَمأن ٢لبت ٢ليال وجأ٦ض ان ؾام لً يؿخٛني 

ٖىه ابضا واهما ججىب ظلؿخه مٗھم لص ئ ما في هٟؿه وقٗغ ان ؾاوؽ ھى 

 الازغ ال يٗلم  بمھمه بٛضاصي 

اه٣ط ي الىھاع ٧له وؾام يجلـ ٖلي امل٣ٗض امام مىًضه الُٗام ي٨ٟغ في ٧ل 

ش ئ يسو الخغب ال٣اصمه ويضعؽ ٧اٞت الاخخماالث ولم يىدبه ملغوع الى٢ذ 

  :الا  ٖىضما صزل ٖليه بٛضاصي و٢ا٫

ت ظاھؼه جماما يامىالي   -   الٛٞغ

ت  هٓغ ؾام اليه وھى ي٠٣ امام باب ت الُٗام وجىھض زم اججه هدى ٚٞغ ٚٞغ

ت مٓلمه بٌٗ الص ئ واهؼاح ازار  الجلىؽ وزلٟت بٛضاصي ٩ٞاهذ الٛٞغ

ت ٖلي الجاهبحن جاع٧ا مؿاخت زاليت في املخىه٠ الا مً عؾمه صائغه  الٛٞغ

بالىن الاخمغ ال٣اوي وخىلھا ٖضص ال بأؽ به مً املؿامحر الهلبت مشبخه ٖلي 

ت وبٌٗ املكاٖل ٖلي الجضعان مً الاعى وبٌٗ الكمٕى في ػو  ايت الٛٞغ

  :اظل الاياءه  ٢ا٫ بٛضاصي بهىث يٗي٠
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 ٧ل ش ئ ظاھؼ لم يخىظب ٖلي٪ ٞٗل قيئ ؾىي  ٢غاءه َلؿم الاؾخضٖاء    -

  :ٞىٓغ له ؾام و٢ا٫

 ق٨غ يابٛضاصي حؿخُي٘ الاههغاٝ ان قأث   - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

 اًٞل الجلىؽ مٗ٪ يا مىالي مً اظل خمايخ٪  -

ازغط ؾام نىلجاهه مً َياث مالبؿت واقاع هدى الضائغه املغؾىمه ٖلي 

الاعى وجمخم ب٨الم ٚحر مٟھىم وبٗض لخٓاث اقخٗلذ الضائغه بىاع ػع٢اء 

ه بأ٦ملھا وبضا الازار في الاھتزاػ زم جدىلذ  قضيضه الؼع٢ت واھتزث الٛٞغ

ؾىص وؾام الىاع الي اللىن الاخمغ زم اللىن الاخمغ ال٣اجم زم الي اللىن الا 

ماػا٫ مؿخمغ في الا٢غاءه ختي اهُٟاث الىاع والكمٕى املكخٗله واملكاٖل 

ت ؾم٘ ؾام وبٛضاصي ال٣اب٘ في  وبٗض لخٓاث مً الٓالم الظي ؾاص الٛٞغ

ت بٗيضا نىث نغار قضيض و٧أن ھىا٥ اخض يخمؼ١ أعبا زم  ازغ الٛٞغ

ھغ في م ىخه٠ اقخٗلذ الكمٕى واملكاٖل مغه ازغي مً جل٣اء هٟؿھا ْو

الضائغه صوكان وھى ٖاعي جماما وي٠٣ خبيـ الضائغه و٧اهه مغبىى 

 بؿالؾل مً هاع وال يؿخُي٘ الخغوط مً  الضائغه ابضا 

  :و٢٘ بهغ صوكان ٖلي ؾام و٢ا٫ بلھٟت 

 ؾيضي ومىالي ؾام الانٟاوي ملا حؿخٗيني ھ٨ظا  بُغي٣ت البكغ   -
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 ٣ٞا٫ ؾام : 

 ھل اها خ٣ا ؾيض٥ ومىال٥    - 

  :ٞخلٗشم صوكان و٢ا٫

 ھل حك٪ في ازالص ي ل٪ يامىالي  - 

اها ال اق٪ اها ٖلي ي٣حن جام اه٪ زىخني لهالر هىان  ل٨ً ھظا ليـ باالمغ   -

بل ھي في صم٪ ال٣ؼع   -املھم الخياهه ابٗض مني ٦بٗض الاعى ًٖ ظى الؿماء

 ايھا الخائً .... ايً امي  وياؾيمىا ؟

 ظاللخ٪ في م٩ان امً ٦ما امغجني   - 

 اطا ٦ىذ مىال٥ ازبروي ايً ھم الان   - 

 ل٨ى٪ امغجني ان ال ازبر اخض ًٖ م٩اهھم ختي اهذ   - 

 وھا اها اُٖي٪ امغ ظضيض بأن جسبروي ايً ھم   - 

ٞهغر صوكان بًٛب وخاو٫ الخغوط مً الضائغه ل٨ً ٧ان ھىا٥ خاظؼ ٚحر 

ل يهغر مغئي يديل بيىه وبحن الخغوط مً الضائغه او الخدغ٥ بضاز لھا ْو

  :وھى يكخٗل  ًٚبا وي٣ى٫ 

 الغخمه يامىالي ازغظني مً ھىا اها زاصم٪ املُي٘  املخلو الامحن  -

 ال ج٨ظب ٖلي يا صوكان والا ٖظبخ٪ ختي املىث   - 

    :جلٗشم صوكان واهخابه عظٟت ٢ىيه وھضاء زم ٢ا٫ 
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 اها ال ا٦ظب يامىالي  -

 اطا ٢لذ الخ٣ي٣ت لً ا٢خل٪   - 

 اي خ٣ي٣ت   - 

 ملاطا زىخني ؟  - 

 ٣ٞا٫ ؾام :نمذ صوكان ولم يجيب  

 اب ختي جخ٩لم ظيجب ان جخظو١ الٗ  - 

واقاع بهىلجاهه هدى ظؿض صوكان وزغط مىه قٗإ اؾىص يغب ظؿض 

ل يخلىا مشل الشٗبان مً قضه الالم وھى يهغر  الازحر ٞأعجٟ٘ في الھىاء ْو

ويُلب الغخمه مً ؾام ولم  وظؿضه يخمؼ١ ولخمه يؿ٣ِ ٖلي الاعى 

  :يخى٠٢ الا ٖىضما نغر صوكان و٢ا٫

 ؾٝى ا٢و ل٪ ٧ل قيئ   - 

  :جى٠٢ ؾام وؾ٣ِ صوكان ٖلي الاعى وھى ماػا٫ يخالم  و٢ا٫

ماث ابىائي الشالزت في ظيل املل٪ الانٟاوي في املٗغ٦ه الازحره التي ماث  -

ٟاوي جبجىيض ابىائي ٞيھا ماجى ظميٗا امام ٖيني بٗض ان اظبروي املل٪ الان

الشالر ماجىا امام ٖيني في مٗغ٦ه زاؾغه ٢ائضھا مل٪ اخم٤ ٖكذ َىا٫ 

ھظه الؿىىاث واها اجمؼ١ و٢لبي يدتر١ ٖلي ٞغا١ ابىائي وألًٗ الانٟاوي في 

٧ل ص٢ي٣ت مً خياحي البائؿت وا٢ؿمذ اوي اهخ٣م مً ابىاء الانٟاوي ومً 
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ل٪ اج٣ٟذ م٘ هىان ٖلي٪ وٗم وؿله ٧له وا٢خل ابىه ٦ما ٢خل ھى ابىائي لظ

اج٣ٟذ مٗه ختي هخسلو مى٪ ٞٗضو ٖضوي نضي٣ي واها الظي شجٗذ 

يىؾ٠ نضي٣٪ الاخم٤ مً اظل ان ي٣ىم بخدًحر هىان ختي يؿخُي٘ 

ىضما امغوي هىان ب٣خل يىؾ٠ ٦ىذ في  كل في ٢خل٪ ٖو ٢خل٪ ل٨ىه اخم٤ ٞو

ملخُٛغؽ ؾام ٢مه املخٗت واها امؼ٢ت امؼ١ الغظل الظي ٞكل في ٢خل املل٪ ا

 ابً  الؿٟاح ٢اجل الكباب  

 ٣ٞا٫ ؾام :

 اٖتٝر بم٩ان امي وياؾميىا ولً ا٢خل٪   - 

بني ختي املىث ل٨ني لم ازبر٥ بص ئ  وؾٝى حكھض ٖما ظحؿخُي٘ ان حٗ -

 ٢غيب م٣خل الازىان مٗا 

اب ٞيھا طوبضاءث عخله ٖظاب صوكان ملضه ػاصث ًٖ زالر ؾاٖاث ج٣غيبا 

٣ض اخض ٖيييه وؾا٢يت بٗض ان ا٢خل٘ ؾام اْاٞغ يضيه و٢ضميه  ظؿضه ٞو

ل٨ىه في الىھايت اهھاع وابلٜ ًٖ م٩ان ال٣هغ الظي بىاه لھم ويسخبإن ٞيه 

لي الٟىع اججه بٛضاصي الي امل٩ان وفي ا٢ل مً ٖكغه ص٢ائ٤ ٧ان بٛضاصي  ٖو

ت الُٗام و٧ان ل٣اء خاعا ظضا  وظيىا وياؾميىا بحن يضي ؾام الانٟاوي في ٚٞغ

وامه ختي اصمٗذ ٖيييه واصمٗذ ٖحن ياؾميىا ھي الازغي وبٗض ان بحن ؾام 

ت  الجلىؽ و٢ا٫ لضوكان   :٢و لھم ما خضر اججه هدى ٚٞغ



 
 

~ 022  ~  
 

ضي ل٪ ولً ا٢خل٪ بيضي  -   اها افي صائما بٖى

ھم صوكان ان مىجه ؾي٩ىن ٖلي  زم هٓغ الي بٛضاصي الظي ٧ان ي٠٣ زلٟت ٞو

 ٘ يض بٛضاصي ونغر ب٣ىه ختي جمؼ١ ظؿضه مً قضه الهغزه وبٛضاصي ٞع

يضه وزغط مىھا يىء ازًغ اناب ظؿض صوكان وجبسغ الازحر ٖلي ازغ ھظا 

 الًىء وازخٟي صوكان مً ٖلي  الاعى 

ي البضايه ان يُمأن ٖلي امه ويؿميىا ٧ان امام ؾام مھام ظشام ل٨ىه اعاص ف

ٞأمغ بٛضاصي بأن يظھب مٗھم الي املخبأ الظي بىاه صوكان وي٣ىم بخدهيىه 

ظيضا ختي ال يغاه اخض مً اوـ او ظان ويً٘ ياؾميىا وامه ھىا٥ ٖلي ان 

يل٣اھم ٖلي زحر بٗض الاؾخ٣غاع والٛؼو وان  يدًغ مٗه زالر نىاصي٤ مً 

 الظھب 

كغ ص٢ي٣ت مً عخيل بٛضاصي ختي ٖاص مغه ازغي لم يمغ ؾىي زمؿت ٖ

وبحن يضيه زالر نىاصي٤ مً الظھب ويٗھم جدذ ٢ضم ؾام الانٟاوي الظي 

  :ْل يخأملھم  ٦شحرا زم هٓغ هدى بٛضاصي و٢ا٫ له

امام٪ مھم نٗبت ظضا ويجب ان جىجر في جىٟيظ جل٪  املھمه ٞھل اهذ   -

 ٖلي اؾخٗضاص لھا؟ 

 ي ؾام اها صائما في زضمه مىال   -

 اطن اؾمٗني ظيضا   - 
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وبٗض مغوع ا٦ثر مً ؾاٖت ٧امله وؾام يكغح لبٛضاصي الخُه والھضٝ 

املُلىب مىه اههٝغ ٖىه وجغ٥ ؾام وخضه في الخهً الازحر وبٗض مغوع 

ت الجلىؽ ويىٓغ الي نىاصي٤ الظھب  ا٦ثر مً ؾاٖت وؾام يجلـ في ٚٞغ

ي٤ ُٞاعث خىله وزغط وي٨ٟغ في امىع ٦شحره اقاع بهىلجاهه هدى الهىاص

مً باب الخهً والهىاصي٤ جُحر خى٫ ؾام وجدبٗت ايىما طھب زم ٞخذ 

برث  الهىاصي٤ مٗت . بر مً زال٫ البىابه ٖو  بىابه مً الىاع ٖو
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 ..بُاء اجلٍش ..انفظم انظادص   
 

مغ ا٦ثر مً زالر قھىع والخهً الازحر زالي جماما مً وظىص اي بكغي او 

ظني بٗض عخيل ؾام في عخله ٚامًت ال يٗلم اخض الي ايً طھب ولم يتر٥ 

زلٟت ؾىي الغما٫ التي جؼعوھا الغياح وامىاط البدغ التي جضاٖب  الصخغ 

ب اقغ٢ذ الكمـ بىىعھا ٖلي  مً خحن الي ازغ ونىث الؿ٩ىن املٖغ

ھغ مٗھا بىابه مً الشلج ٖىض ازغ الكاَئ وزغط مً الخه ً الازحر ْو

البىابه ؾاوؽ ومٗه ٢ُي٘ الظئاب بأ٦مله ا٦ثر مً ٖكغون ال٠ طئب 

اھتزث الاعى اؾٟلھم وھم يٗبرون وامخلئذ الؿماء بأنىاث ٖىائھم و٧ان 

يٗبر مٗھم الھًابيىن و٧ان ٖضص الھًابيىن يخجاوػ الشالزحن ال٠ ٞاعؽ 

 اعجٟٗذ الامىاط و٧أهھا جدخٟل  ب٣ضومھم وھاط البدغ و 

اوٛل٣ذ البىابه م٘ ازغ يإء بٗض ان ٖبر ازغ طئب وازغ ٞاعؽ مً 

الھًابيىن ولم يلبض ؾاوؽ ٦شحرا ختي ؾم٘ نىث ٞغ٢٘ ٞىٓغ هدى البدغ 

ھغ مً ٢لب البىابه ظؿغ مً  ٞىظض بىابه مً الىاع جٟخذ وؾِ املخيِ ْو

الي الكاَئ وزغط مً البىابه بٛضاصي الىاع الؼع٢اء يمخض مً املخيِ ونىال 

ومٗت  خها الاعى ٧ان ٖضصھم يخجاوػ الؿبٗت الاٝ وابدؿم بٛضاصي 

وقٗغ ان الؿٗاصه ججخاح ٦ياهت ٖىضما وظض الظئاب والھًابيىن يبىىن 
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مٗؿ٨غھم ويكيضون الخيام ٖلي الجه الٛغبيت مً الكاَئ واججه هدى 

بىع خها الاع  ىضما ؾاوؽ الظي ْل يدض١ في الجؿغ ٖو ى و٧اهه يدلم ٖو

اه٣ت ٖىا١  الازىه ٢ا٫ له   :ا٢ترب مىه بٛضاصي وناٞدت ٖو

؟ ھل ٧اهذ مھمخ٪ ھي ان  ججم٘ ظيل مً ٦م اقخ٣ذ الي٪ يا ؾاوؽ  -

 الظئاب والھًابيىن  

 وٗم اهھا ٨ٞغه مجىىهه ل٨ىھا هجخذ    -

  :ضخ٪ بٛضاصي و٢ا٫

حرا بؿب الكخاء اهذ ٦ش واها ا٢ىٗذ خها الاعى بالخغب مٗىا ل٨ني ٖاهيذ  -

حٗلم اهھم  يضزلىن في بياث قخىي مما صٞٗني الي الاهخٓاع زالر اقھغ ٧امله 

 ختي  ييخھي الكخاء 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

 انبذ الان لضيىا ظيل ال يؿخھان به   - 

 :ٞطخ٪ بٛضصي و٢ا٫  

ؾٝى وؿيُغ ٖلي ٧ل ممال٪ الجان بھظا الجيل ولً جهمض اي ممل٨ه   -

 ثر مً يىم  واخض امام ھظا الٛؼو ا٦

 وٗم ل٨ً الؿيُغه ٖلي ھظه املخلى٢اث قبه  مؿخديله   -
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اها از٤ ٦شحرا في ؾام ومً املإ٦ض اهه يمخل٪ املھاعه  ال٩اٞيت في الؿيُغه   -

 ٖليھم  

 بمىاؾبت ط٦غ ؾام ايً ھى ؟  -

ال اٖلم مىظ ان خًغث واها لم اظضه مً املإ٦ض اهه ؾٝى يهل ٖما ٢غيب    -

 ھل حٗلم اي ش ئ ٖىه  -

 مىظ عخيلي واها ال اٖلم اي ش ئ ٖىه او ٖى٪   - 

 ل٨ً ٦ي٠ ا٢ىٗذ الھًابيىن والظئاب باالهًمام الي  ظيل ؾام   -

اوال ھم الان انبدى ظيل ؾام الانٟاوي زاهيا الظئاب جُي٘ اوامغ مل٪   -

ال٣ُي٘ وؾام ھى املل٪ والھًابيىن بٗض ان ٖلمى بما خضر الزىاهھم 

بىن مً الظئاب واهھم جدىلى الي بكغ ٧اهذ ٖمليت ا٢ىاٖھم قبه الھًا

بؿيُه ل٨ً ما ازغوي زالر اقھغ ھى ججمي٘ زالزحن ال٠ ٞاعؽ مً ٞغؾان 

 الھًابيىن  واهذ ٦ي٠ اج٣ٟذ م٘ خها الاعى ؟

غبي مً  هٓغ بٛضاصي الي الكاَئ الظي بضاء يى٣ؿم الي مٗؿ٨غ قغقي ٚو

يام التي بضائذ جٓھغ والغاياث الظئاب والھًابيىن وخها الاعى والخ

الؿىصاء املى٣ىف ٖليھا وظه الاؾض الظھبي وھى قٗاع ممل٨ه الانٟاوي 

  :قٗغ بالٟسغ والٗؼه واهه هجر ٞأبدؿم و٢ا٫
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ٖىضما ھجمذ ٖليھم ال٣يذ ٖليھم حٗىطه جلجيم اٚل٣ذ اٞىاھھم جماما زم   -

حٗىيظه جلجيم ازغي قلذ خغ٦ه خها الاعى ٧لھم وبٗضھا ازبرجھم اهني 

اؾخُي٘ ان ا٢خلھم ظميٗا الان ل٨ً املل٪ ؾام يٗغى ٖليھم ان يداعبت مٗه 

ٗض ممال٪ الجان وظمي٘ الاؾغي وال٣خلي والجغخا مً الجان ٚىيمه لھم وب

ھظه ال٩لماث ؾا٫ لٗاب خها الاعى واج٣ٟى معي و٢ا٫ مل٪ خها الاعى 

اهھم ؾيضزلىن في بياث قخىي واطا اهخھي الكخاء ووظضووي ھىا ؾيٗخبر ان 

ذ  ٞؿيٗخبر ان الٗغى اهخھي ولً يكاع٥ مٗىا .  الٗغى ٢ائم واطا اههٞغ

٧ان الكاَئ امام الخهً الازحر يعج بالخغ٦ه والخماؽ والًىياء 

ئاب حٗىي ٞغخا الهًمامھم الي مٗؿ٨غ ظيل املل٪ ؾام واهھم ٚاصعو ٞالظ

اعى الامىاث والھًابيىن لم ي٩ىهه ا٢ل مىھم خماؾت زانت اهھم قٗغو 

ان الٟغنت ظائذ لھم مغه ازغي للخغوط مً الاعى والهلر م٘ ابً 

 الانٟاوي وزانت اهھم 

٘ اللٗىه ٖىھم ولظل٪ ٧اهالجمي٘ ي ٗمل ٖلي ٢ضم يٗلمىن اهه يؿخُي٘ ان يٞغ

وؾا١ وبىاء الخيام في ٧ل م٩ان واقٗلى املكاٖل وجم بىاء نىع خى٫ 

املٗؿ٨غ مً الخكب وخها الاعى ٢امى ببىاء زىاص١ لھم وممغاث جدذ 

املٗؿ٨غ ولم ييس ي خها الاعى والھًابيىن الٗضاوه التي بيىھم و٦شحرا ما 

اخض ظىىص  ٢امذ مكاظغاث بيىھم في الشالر ايام الاولي زانت ٖىضما يٓھغ
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خها الاعى صازل زيمه الھًابيىن ويٗلمىن اهه صزل الخيمه بٗض ان 

خٟغ زىض١ اؾٟل الاعى ل٨ً بٛضاصي وؾاوؽ اؾخُاٖى الؿيُغه ٖلي 

الھًابيىن وخها الاعى و٦شحرا ما ٧اهى يُٟإن هاع الٟخىه بيىھم وخاو٫ 

ل خها  بٛضاصي ٦شحرا ان يھضيئ مً ًٚب خها الاعى ل٨ىه ٞكل ْو

لذ الٗضاوه الاعى يٗ خ٣ض ان الھًابيىن اٖضائھم ويضبغون لھم امل٩ائض ْو

بيىھم ل٨ىھم ايًا ٧اهى يىهاٖىن الي اوامغ بٛضاصي وؾاوؽ ٩ٞل مىھم  له 

بىن في الىنى٫ اليه ..  قيئ يٚغ

حؿغب ال٣ل٤ الي ٢لب بٛضاصي وؾاوؽ بٗض مغوع زالر ايام مً خًىعھم الي 

 الخهً الازحر وھى ه٣ُه 

ل٨ً ؾام الاناٞني لم يٓھغ ختي الان ولم يٗٝغ اخض ٖىه الخجم٘ الهُال١ 

اي ش ئ او الي ايً طھب وزانت ان ؾاوؽ ٧ان يجىب الاعى مً خحن الي 

ازغ بدشا ٖىه ختي اهه بدض ٖىه في الاعى املٓلمه وفي الٛاباث والاخغف 

واؾخٗان بمىض٫ وھظا الجني املل٣ب بمىض٫ ھى مخسهو في البدض ًٖ 

زحر لم يٗثر ٖليت وفي الليله الغابٗت وفي ْالم الليل امل٣ٟىصيً الا ان الا 

اؾدي٣ٔ ؾاوؽ وبٛضاصي ٖلي ھؼه اعييت ٖىيٟت ظضا اھتز املجز٫ ٧له ٖلي 

ازغھا ختي الجبا٫ اھتزث وؾمٗى نىث ػئحر يكبه ػئحر الاؾىص وحؿغب 

ت الىىم الي  الخٝى في ٢لىب الجمي٘ وازغط ؾاوؽ وبٛضاصي مً ٚٞغ



 
 

~ 029  ~  
 

وؾمٗى انىاث بٌٗ  ٞغؾان الھًابيىن  املٗؿ٨غ ليكاھضو ماخضر

 ي٣ىلىن 

 املل٪ ؾام الاناٞني ٖاص ؾاملا   - 

ٚمغث الٟغخت ٢لب ؾاوؽ وبٛضاصي لؿماٖھم جل٪ ال٩لماث ل٨ىھم قٗغو 

بالبروصه حؿغي في اظؿاصھم واهھم ججمضو في اما٦ىھم ٖىضما ونلى الي 

يسغط الكاَئ ووظضو في ٦بض الؿماء بىابه حكبه الضوامه وؾِ الؿماء 

مىھا الٗمال٣ت واخض بٗض الازغ ويؼئغون ٧ان املكھض ٖٓيم واملل٪ ؾام 

الانٟاوي ي٠٣ في املىخه٠ والٗمال٣ت بأظؿاصھم الطخمه التي يملئھا 

 الكٗغ وعائدت اهٟاؾھم ال٨غيه يؿ٣ُىن مً الؿماء 

واخض بٗض الازغ ويهُٟىن في نٟٝى مىٓمه و٧أهھم  ظيل هٓامي يمخشل 

 الوامغ ٢ائضھم 

يمغ ا٦ثر مً ص٢ي٣ت او هدى طل٪ ختي ٢ام ؾام بٟخذ زمؿت بىاباث ازغي لم 

في الؿماء ليسغط مىھا الٗمال٣ت واعجٟٗذ انىاث الؼئحر ا٦ثر وا٦ثر وجغاظ٘ 

ل الجمي٘  ٞغؾان الھًابيىن وخها الاعى والظئاب بٗيضا ًٖ الٗمال٣ت ْو

ن ٖبر يىٓغ لھم و٧أن ٖلي عؤؾھم الُحر وبٗض ؾاٖت اوٛل٣ذ الابىاب بٗض ا

 ا٦ثر مً زمؿمائت ٖمال١ وو٢ٟذ الٗمال٣ت في نٟٝى بحن يضي املل٪ 
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ؾام الانٟاوي الظي امغھم بأن يخسظو الجت الجىىبيه  مٗؿ٨غ لھم بٗيض 

 ًٖ باقي الجيل 

  :حٗاه٤ ؾاوؽ وؾام ٦شحرا و٦ظل٪ ٞٗل م٘ بٛضاصي و٢ا٫  لھم

 لم يدؿغب الك٪ الي ٢لبي في ٖضم هجاح الخُت  -

ت الجلىؽ التي ٧اهذ مًائه بىاع املكاٖل ٖلي زم اججه ؾام  الي ٚٞغ

ل  الجضعان وبٌٗ الايائت امللىهه الجميله وظلـ ؾام ٖىض ا٢غب م٣ٗض ْو

   :يىٓغ الي  وظه ؾاوؽ وبٛضاصي زم ٢ا٫

 اعي الضھكت ٖلي وظھ٨م    -

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 ؟لم اجى٢٘ خًىع الٗمال٣ت وزانت اهىا ال وٗلم الي  ايً طھبذ   -

 :ح بٛضاصي ٞغخازم نا 

 بىظىص الٗمال٣ت مٗىا ؾخ٩ىن خغبىا مجغص هؼھت    - 

  :ٞطخ٪ ؾاوؽ و٢ا٫

الٗمال٣ت ٢ىه ظباعه والجً يسكاھم ل٨ً الؿيُغه  ٖليھم قبه مؿخديلت    -

 ٣ٞا٫ ؾام :

وٗم الؿيُغه ٖليھم قبت مؿخديلت ل٨ً بمجغص ان  حؿيُغ ٖليھم ج٩ىن   -

 امخل٨خھم  
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 ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 و٦ي٠ ٞٗلذ طل٪ يامىالي   - 

م   - ٦ىذ ا٨ٞغ في بىاء ظيل ٢ىي ظباع جھتز له اعظاء ممال٪ الجً ٧لھا وٚع

اهني اعؾلذ ؾاوؽ ختي يدًغ الھًابيىن والظئاب واعؾلخ٪ اهذ يا 

بٛضاصي لخدًغ خها الاعى الا اهني ٦ىذ ابدض ًٖ ؾالح ا٢ىي مً ٧ل 

ا ٢ابلىا الٗمال٢ت ھىا٥ ھظا ولظل٪ جظ٦غث عخلخىا الي الٛابت املخغمه ٖىضم

ىضما  ٞأزظث معي زالر نىاصي٤ مً الظھب الخالو وطھبذ اليھم ٖو

صزلذ ٖلي مل٪ الٗمال٣ت و٢ضمذ الھضايت له ٞغح ٞغخا قضيضا ل٨ىه في 

هٟـ الى٢ذ قٗغ ان الھضايا ھي زمً قيئ اَلبت مىه وبٗض ال٨شحر مً 

ه يدهل ٖلي ٧ل املباخشاث بييىا اج٣ٟىا ٖلي ان يٗاوهني في الخغب ٖلي اه

الظھب والًٟت في اي ممل٨ه هضزلھا وبٗض اهخھاء الخغب يٗىص مً خيض احي 

 م٘ الظھب والًٟت 

 ل٨ً يامىالي ٦ي٠ هأمً ٚضعھم   -

  :ضخ٪ ؾام و٢ا٫ 

ھظا ھى هٟـ الص ئ الظي ٨ٞغ ٞيه مل٪ الٗمال٣ت وھى ان يخ٤ٟ معي خذ   -

اٞخذ لھم بىابه الٗبىع والخغوط مً الٛابت املخغمه وبٗض طل٪ ي٣خلىوي لظل٪ 

اقھغث نىلجاوي وازغظذ مىه يىء ٢ىي يكبه يإء الكمـ ٞأهخم 
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حٗلمىن ان الٗمال٣ت يمىجىن مً يىء الكمـ وبمجغص ان قاھض الجمي٘ 

ؿلمى ٖلي الٟىع واٖلىىا ظميٗا والئھم لي الهھم جا٦ضو اهني الًىء اؾد

اصث ٦ٟت املحزان  اؾخُي٘ ان ا٢خلھم ظميٗا بًغبه واخضه مً نىلجاوي ٖو

 الي َبيٗخھا ھم ؾٝى يداعبىن  مٗىا في م٣ابل الظھب والٟٗى ٖىھم  

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

و٦ي٠ يًمً مل٪ الٗمال٣ت اه٪ ؾٝى جتر٦ھم  يغخلىن بالظھب بٗض   -

 هخھاء الخغب صون ان ج٣خلھم ا

  : نمذ ؾام ٢ليال زم ٢ا٫

ٖلمذ ٧ل واخض مىھم َلؿم لٟخذ بىابه الي اعى الٗمال٣ت زل٠ ظبا٫    -

كحرجه ٞاهخم حٗلمىن اهھم مىبىطون  مىٛىليا ختي يٗىص ٧ل مىھم الي اھلت ٖو

في الٛابت املخغمه وبھظا الك٩ل يمً مل٪ الٗمال٣ت اهني اطا  ٚضعث بأخض 

 ٝى يھغب الباقي مىھم ؾ

و٦ي٠ جًمً والء الٗمال٣ت بٗض ان حٗلمىا َلؿم لٟخذ بىابه الي اعيھم   -

 واھلھم مً املإ٦ض اهھم عخلى  الان 

 :ٞطخ٪ ؾام و٢ا٫ 
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٧ل مىھم الغخيل بٗض ان يدهلى ٖلي  وملاطا يغخلىن الان وھم في م٣ضوع   -

ال يسكىن الخغب الظھب ويٗىصو الي اھلھم اٚىياء  ... اهذ حٗلم ان الٗمال٣ت 

 او املىث 

 و٦ي٠ يىهاٖىن ل٪ ويُي٘ الجمي٘ اوامغ٥ ...  - 

٢بل ان اٖلم ٧ل واخض مىھم َلؿم ٞخذ البىابه ٧ان ي٣ؿم لي بالىالء   -

 والُاٖت الٗمياء وھظا ال٣ؿم ال خىض ٞيت 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 ٦ي٠ الخىض ٞيه ؟  - 

ھض ؾليماوي اطا ا٢ؿم به اي اخض ولم يٟي به يدتر١ ٞىعا بٗض   - اهه ٢ؿم ٖو

 لخٓاث مً الخىض به ولظل٪ ھم  يمخشلىن الي امغي  

  :ضخ٪ ؾاوؽ و٢ا٫

 يال٪ مً امبراَىع   - 

هھٌ ؾام واججه الي الؿلم الخكبي املإصي الي  الُاب٤ الشاوي و٢ا٫ لھم ٢بل 

 :ان يهٗض الضعط 

لي٨م ان جى٢ٓىوي ٢بل الٟجغ ختي وؿخٗض ؾٝى ازلض الي ال  - ىىم الان ٖو

 :لٛؼو ممل٨ه املاظىؽ واقغح ل٨م  زُت املٗغ٦ه  ٞهاح بٛضاصي ٢ائال 
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ماػلىا بال ُٚاء ظىي و٧ل املمال٪ جمخل٪ ظً َياع الا ظيل ؾام   -

 الانٟاوي 

 ٞطخ٪ ؾام و٢ا٫  

 ال ج٣ل٤   - 

نبذ يمخل٨ه ھىؽ ونٗض الضعط وھى يكٗغ ب٣ىه ٚغيبت حؿغي في ظؿضه وا

قضيض بالؿيُغه ٖلي ٧ل ممال٪ الجان ٢بل ان يؿترص ٖغقت املؿلىب وصل٠ 

خه املٗھىصه في الخهً الازحر واؾدبض٫ مالبؿت واؾخل٣ي ٖلي  الي ٚٞغ

ل ي٨ٟغ ٞيما ؾٝى يدضر زضا ويغاظ٘  الخُت مغاث ومغاث  الٟغاف ْو

 ختي ٚلبت الىٗاؽ 
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 ..ادلاجوص طقوط ممهكه..انفظم انظابغ   
  

في نباح اليىم الخالي اظخم٘ ؾام م٘ ؾاوؽ وبٛضاصي صازل ٚٝغ الجلىؽ 

ْل يىا٢ل مٗھم ٧اٞت جٟانيل املٗغ٦ه ٖلي ان يبضاء الھجىم بٗض ان يٟخذ 

لھم زالر بىاباث للٗبىع الي ممل٨ه املاظىؽ وجم ج٩لي٠ ؾاوؽ بالٗبىع مً 

يٗبر مً البىابه  البىابه الاولي م٘ الظئاب والھًابيىن وبٛضاصي ؾٝى

 الشاهيت م٘ خها 

 الاعى وؾام والٗماال٢ت ؾٝى يٗبرون مً البىابه  الشالشت 

٧اهذ الخغ٦ه ٦بحره في نٟٝى الجيل زانت بٗض ان بضاء الجمي٘ في ھضم 

املٗؿ٨غ والاؾخٗضاص للغخيل ومً الىھلت الاولي حكٗغ ان ھىا٥ ٞىيت في 

ٖلي ٞغي٣ت ؾيُغه ٧امله  نٟٝى الجيل الا ان ٧ل ٢ائض ٧ان يؿيُغ جماما

وبٗض ان ٞخذ ؾام البىاباث بضاء الجمي٘ يٗبر مىھا و٢ام ؾام بخٗحن يباٍ 

 صازل ٧ل ٞغ٢ت و٧ل 

بر ھى  اوال م٘ الٗمال٣ت الي  ىن ٖلي ٖمليت الاهخ٣ا٫ م٘ ال٣اصه ٖو ن٠ يكٞغ

 الجه الازغي 
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ٖلي مؿاٞت زمؿت ٖكغ ميل مً اؾىاع ممل٨ه املاظىؽ جمغ٦ؼث ٢ىاث 

م اهخهاٝ الىھاع الا ان ال٣ىاث ماػالذ حٗبر مً ؾام ال تي ٖبرث وٚع

البىاباث و٢ام الھًابيىن ببىاء زيمه مل٨يه لؿام الانٟاوي وؾِ املٗؿ٨غ  

جُل ٖلي اؾىاع اململ٨ه ومً خحن الي ازغ ٧ان يسغط ؾام الانٟاوي يىٓغ 

هدى اؾىاع ممل٨ه املاظىؽ ليكاھضھم وھم مغجب٩ىن ويخسبُىن 

صازل الاؾىعا ويٛل٣ىن ابىاب املضيىه ٖليھم وييكغون وييسخبىن الي 

 ٢ىاجھم ٖلي َى٫ الؿىع الامامي  والجىىبي .

ٖىض مىخه٠ الليل جماما ٖبر ازغ ظىضي في نٟٝى املل٪ ؾام واوٛل٣ذ 

البىاباث وجم بىاء مٗؿ٨غ للمبيذ والجمي٘ ٧ان مخدٟؼ للمٗغ٦ه الا ان ؾام 

ؼيىه بااليىاء امللىهه واملكاٖل الانٟاوي اظخم٘ صازل زيمخه املل٨يت امل

 والسجاص الٟسم بؿاوؽ وبٛضاصي وبھؼان  وقىعمان ٢اصه الظئاب 

٧ان ھىا٥ مىًضه زكبيت ٦بحره وؾِ الخيمه جم وي٘ مجؿم نٛحر 

ململ٨ه املاظىؽ ي٨ك٠ ٧ل قبر ٞيھا وجم نىاٖت ھظا املجؿم اؾدىاص الي 

ت ؾام باململ٨ه ٖىضما ٢ام بؼياعجھا او٫ مغه وو٢ ٠ خىله ٧ل  ال٣اصه مٗٞغ

  :و٢ا٫ ؾاوؽ له

عا يامىالي اها اجظ٦غ يىما اه٪ خضزخني ٢ائال اه٪ حؿخُي٘ ان جمخي ظٖ  -

 ممل٨ه املاظىؽ بًغبه مً  نىلجاه٪  
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  ٣ٞا٫ ؾام :

 وٗم اؾخُي٘  -

  ؟اطا ملاطا الخغب  - 

  :ابدؿم ؾام هه٠ ابدؿامه و٢ا٫ 

ب في ٖحن زىػام قاه واها اج٣ضم هدىه بجيل ال ٢بل له   - اوال ختي اعي الٖغ

زالشا ختي اؾخُي٘ ان  ،زاهيا ختي ازخبر مضي التزام ٢ىاجىا باالوامغ ،به

 ا٦دك٠ ه٣ِ  ي٠ٗ ٢ىاحي يجب ان اقاع٥ في مٗغ٦ه  

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 ومتي يبضاء الھجىم ؟  - 

ٖىض الٟجغ ويجب ان هضزل املممل٨ه ٢بل اهخهاٝ الىھاع ٞأها اجى٢٘ ان   -

يغؾل زىػام قاه في َلب الىجضه  مً هىان ان لم ي٨ً اعؾل عؾل بالٟٗل 

 في َلب الىجضه 

*** 

لي مؿاٞت ميل وهه٠ امليل  ٢بل ان حكغ١ الكمـ بشالر ؾاٖاث ٖو

في نٟٝى جى٢ٟذ ٢ىاث املل٪ ؾام و٧اهذ الٗماال٢ت في م٣ضمه الجيل 

زل٠ بًٗھا البٌٗ وي٠٣ زلٟھم مباقغه ٞغؾان الھًابيىن وزلٟھم 

٧اهذ ج٠٣ الظئاب وزل٠ الظئاب ان٠ُ خها الاعى وامخط ي ؾام ظىاص 
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لي يؿاعه بٛضاصي في م٣ضمه الجيل زم  لي يميىه ؾاوؽ ٖو مً هاع ػع٢اء ٖو

اقاع ؾام هدى اخض الٗمال٣ت ٞخ٣ضم الٗمال١ الانل٘ ناخب الٗحن  

 :وو٠٢ امام الاؾىاع زم ناح ٢ائال الىاخضه 

الي ظمي٘ مٗكغ الجً صازل ممل٨ه املاظىؽ ظاء الي٨م املل٪ ؾام   -

ؾلمى لىا اعي٨م  ،الانٟاوي بجيل ظغاع ال ٢بل ل٨م به ٞأؾدؿلمى حؿلمى

واملل٪ ؾام يخٗھض ل٨م بأهه لً ي٣خل مى٪ اخض  ،واململ٨ه وزىػام قاه

 بأعيه وبيخه  و٧ل ممخل٩اجت وؾيٓل ٧ل واخض مً اھل اململ٨ه مدخٟٔ 

وبٗض ان اهھي الٗمال١ ٦المه ْلذ ٖيىه مٗل٣ت ٖلي اؾىاع اململ٨ه في اهخٓاع 

الغص ل٨ً بٗض ص٢ي٣ت او هدى طل٪ لم ياحي اليه عص ٞىٓغ للخل٠ هدى املل٪ 

اص الي نٟٝى  الجيل مغه  ؾام الظي اقاع له بالتراظ٘ ٞتراظ٘ الٗمال١ ٖو

 ازغي 

٘ املل٪ ؾام الانٟا وي يضه واقاع الي الٗماال٢ه بالھجىم ٞهضع ٖىھم ػئحر ٞع

اھتزث اؾىعا اململ٨ه ٖلي ازغه واھتزث الاعى جدذ ا٢ضامھمه وھم يخ٣ضمىن 

ت ٦بحره وانخضم الٗماال٢ت بأبىاب اململ٨ه ل٨ً  هدى الاؾىاع يغ٦ًىن بؿٖغ

الابىاب لً جى٨ؿغ ٞھي مً الٟىالط وبضاء ظىىص زىػام قاه بغمي الؿھام 

في اججاه الٗماال٢ت ل٨ً الؿھام ٧اهذ جهخضم بأظؿاص الٗماال٢ت  الىاعيت

وحؿ٣ِ ٖلي الاعى صون خضور اي اناباث جظ٦غ وبضاء الٗماال٢ت في ال٣اء 
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الدجاعة الطخمه ٖلي الاؾىاع و٧اهذ جدؿا٢ِ الدجاعه ٖلي اململ٨ت مشل 

املُغ وبضاء الٗماال٢ت في زل٘ الاشجاع مً ظؼوعھا وبضاء الجمي٘ يًغب 

بىاب ب٩ل ٢ىه وزىػام لم يؿدؿلم بل اعؾل اليھم الجً الُياع يغميھم الا 

بذجاعه مً الؿماء ل٨ً الٗمال٣ت اه٣ؿمى ههٟحن الىه٠ الاو٫ يداو٫ 

جدُيم الابىاب ب٩ل ٢ىه والىه٠ الشاوي ٧ان يًغب الجً الُياع بالدجاعة 

و٧ل يغبه مً يغباث الٗماال٢ت ٧اهذ ج٣خل هٟغ مً الجً الُياع واؾخُإ 

غي٤ مً الٗماال٢ت الامؿا٥ ب٣ائض الجً الُياع و٢خلىه ٖلي الٟىع وھغب ٞ

 باقي الجً الُياع املىھؼم مً ٢بًت  الٗمال٣ت 

ٖىضما اقغ٢ذ الكمـ ٧اهذ الابىاب ماجؼا٫ مٛل٣ت وظىىص زىػام قاه 

جدخمي زل٠ الاؾىاع وجغمي ٖليھم ٦غاث مً اللھب جدغ٢ھم وماث ال٨شحر 

الخاع٢ت ٞأمغ ؾام ٢ىاث الٗماال٢ت  مً الٗماال٢ت هديجه الكمـ

باالوسخاب والازخباء صزل ال٨ھٝى ختي الليل وج٣ضمذ ٢ىاث الھًابيىن 

بامل٣اهي٤ جغمي الاؾىاع بالدجاعه جٟخذ ال٣إل والخهىن وجھضم البيىث 

ال٣غيبت مً الاؾىعا ومً خحن الي ازغ ٧اهذ جغمي ٦غاث مً هاع ٖليھم زم 

ت مً ج٣ضمذ ٞغ٢ت مً الھًابيىن ججغ ٖ غباث قضيضه الطخامه مهىٖى

الدجاعة يًغبىن بھا الابىاب وبٗض مغوع ؾاٖت ٧امله هجخذ ٞغ٢ت 

الھًابيىن في جدُيم الابىاب وؾ٣ُذ الابىاب وھجم الھًابيىن الي 
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الضازل وھجم زلٟھم الٟىط الشاوي والشالض والغاب٘ مً ٞغؾان الھًابيىن 

ا ْل باقي الجيل في م٩اهه والٟىط الاو٫ والشاوي والشالض مً الظئاب بيىم

لذ الاٞىاط الي الضازل واعجٟ٘ ٚباع املٗغ٦ه ھجم ؾام الانٟاوي  ىضما جٚى ٖو

ب٩ل ٢ىاجه و٧ان لخها الاعى صوع ٦بحر خيض اهھم ٢امى بخجميض هه٠ 

ىضما اهخه٠  ظيل زىػام قاه مما ؾھل ٖلي الظئاب والھًابيىن ٢خلھم ٖو

ململ٨ه في يض املل٪ ؾام الىھاع اٖلً زىػام قاه اؾدؿالمه  وؾ٣ٍى ا

 الانٟاوي 

بضاء ٞغؾان الھًابيىن في عبِ الاؾغي وججميٗھم في ميضان اململ٨ه و٧ان 

ٖضص الاؾغي يخجاوػ الٟان هٟغ مً الجً و٢امذ الظئاب بدغانت الاؾغي 

اث جُٝى خىلھم في صوائغ وحك٨يالث جديِ بھم  ًٖ َغي٤ حك٨يل مجمٖى

مً ٧ل ظاهب بيىما الجغحي وال٣خلي اھخم بھم  خها الاعى ولم يدب٣ي مىھم 

 اخض بٗض ان ا٧لىھم ظميٗا 

لي ٖغف زىػام قاه وبجىاعه  ظلـ املل٪ ؾام في ؾاخت ال٣هغ املل٨يه ٖو

ؾاوؽ وبٛضاصي وو٠٢ امامه زىػام قاه وؾالؾل الخضيض الىاعيت خى٫ يضه 

ى٣ت  و٢ضميه و٢ا٫ له   ٖو

جخسلو مً ؾام  الانٟاوي يا ھل خ٣ا ٦ىذ جخى٢٘ اه٪ حؿخُي٘ ان   -

 ؟زىػام
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 :لم يجض عص مىاؾب ٣ٞا٫ جلٗشم زىػام و  

اها ٦ىذ ازص ي بُل هىان وخاولذ ان اظىب ممل٨تي الخغب مٗت و٦ىذ   -

 ازكاة ظضا مشل باقي ملى٥  الجان 

 ل٣ض عاھىذ ٖلي الخاؾغ يازىػام والان اهذ جسؿغ   - 

 الغخمه ايھا املل٪ الٗٓيم   - 

دى ازغط ؾام الانٟاوي نىلجاهه مً بحن َياث مالبؿت ووظه الهىلجان ه

زىػام قاه وزغط مىه يىء اخمغ يغب زىػام قاه واهٟجغ وجدى٫ ظؿضه 

الي اقالء جىازغث في ٧ل م٩ان زم امغ ؾام باالخخٟا٫ بالىهغ والؿيُغه ٖلي 

  :٧ل قبر مً اململ٨ه ٣ٞا٫  بٛضاصي

 ھىا٥ الٟان اؾحر يامىالي    - 

 ٣ٞا٫ ؾام :

 اهھم َٗام خها الاعى   - 

 جدذ امغ مىالي  زم   - 

  :٫ ؾاوؽ٢ا

 بضايت ٢ىيه وظميله ... ال٠ مبرو٥ يامىالي الىهغ  ومتي وؿخ٨مل الٛؼو    -

 :٣ٞا٫ ؾام
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ت م٩ىهه مً ٖمال١   - اث ٧ل مجمٖى اوال اعيض مى٪ ان ججھؼ ؾذ مجمٖى

ت  اعؽ مً الھًابيىن وطئب وهٟغ واخض مً خها الاعى و٧ل مجمٖى ٞو

جخىظه الي ممل٨ه مً ممال٪ الجً ٞھم عؾل لي وجغؾل مٗھم زُاب ٢ىي 

ب في ال٣لىب ويأمغ امللى٥ بالخًىع  امامي ٖىض ا٦خما٫ ال٣مغ  يل٣ي الٖغ

 اظخمإ ٖاظل بضعا مً اظل 
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 ..اجتًاع ادلهوك ..انفظم انثايٍ   
 

َاٞذ عؾل ؾام الاناٞني ٧ل ممال٪ الجان في ٧ل قبر ٖلي الاعى جل٣ي 

ب والخٝى خ٣ي٣ي بٗض ان  ب في ٢لىب ٧ل امللى٥ والجيىف وانبذ الٖغ الٖغ

اهخ٣لذ الاقاٖاث خى٫ امخال٥ ؾام الي ظيل مً الٗماال٢ت والظئاب 

املسخىعه واهه اؾ٣ِ ممل٨ه املاظىؽ في زمؿت ؾاٖاث ٣ِٞ  انبذ الان 

غي عؾل ؾام الانٟاوي وھم مً الٗماال٢ت والظئاب والھًابيىن الجمي٘ ي

ب انبذ وا٢٘ حٗيكت ٧ل املمال٪ ويسص ي ٧ل مل٪ ٖلي مل٨ه ٞال يىظض  والٖغ

ظيل واخض يؿخُي٘ ان ي٠٣ امام ھظا الجيل ختي الٟٗاعيذ اهٟؿھم 

ايا في ٧ل املمال٪ وانبذ ٧ل  واهدكغث ؾحره املل٪ ؾام الانٟاوي بحن الٖغ

ن ال٣هو والغواياث وييسجىن الخ٩اياث خى٫ ؾام الجان ي٣هى 

ٟا٫ مً الجً ٧اهى يلٗبىن م٘ بًٗھم  وشجاٖخت وبغاٖخه في ال٣خا٫ ختي الَا

البٌٗ لٗبت خغب ممل٨ه املاظىؽ وي٣ىم اخض الهبيت بخمشيل ؾام 

الانٟاوي والازغون يدباصلىن الاصواع مً خحن الي ازغ بحن  اصواع ؾاوؽ 

 وبٛضاصي وزىػام قاه 
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يت والٗامت والٟاعؽ  ليله وضخاھا جدى٫ ؾام الانٟاوي الي مٗكى١  وفي الٖغ

املىخٓغ وقٗغ الجمي٘ بأهه مى٣ظھم مً الٓلم الىا٢٘ ٖليھم وجدى٫ اؾمه 

ب  يؿغي في الابضان ويكل الخ٨ٟحر ويٟخذ ٢لىب امللى٥   الي ٖع

ظلـ املل٪ ؾام الاناٞني ٖلي ٖغف مً الظھب الخالو قضيض الطخامه 

ل٨بحره ب٣هغ ممل٨ه املاظىؽ بٗض ان ٢ام بخٛحر اؾم اململ٨ه الي في ال٣إ ا

لي الغزام الابيٌ زُا عؾل ؾام الانٟاوي  ممل٨ه الانٟاوي الجىىبيت ٖو

بٗض ان ٖاصوا مً عخلخھم وو٢ٟى بحن  يضيه وبٗض ان عخب بھم ٢ا٫ الغؾى٫ 

  :الاو٫ 

ىع صزىلي ٖليت اها والٗمال١اعؾلخني الي مل٪ الجً الٛ  - والظئب  ىام ٞو

وخها الاعى لم يهض١ بهغه وؾألني ھل اهذ خ٣ا ٞاعؽ مً ٞغؾان 

الھًابيىن ٣ٞلذ له اوي عؾى٫ مً ٖىض املل٪ ؾام الانٟاوي  وازضم في 

  :ظيل املل٪ ومعي عؾاله مً املل٪ ج٣ى٫ 

) اهه مً مل٪ ملى٥ الجان و٢اھغ ٧ل الجيىف ؾام الانٟاوي الباخض ًٖ 

نٟاوي الجىىبيت ٖىض ا٦خما٫ ال٣مغ بضعا الخ٤ والٗض٫ اخًغو الي ممل٨ه الا 

بالص٦م و٢خلذ اَٟال٨م ووؿائ٨م واؾخىليذ ٖلي زحراث  بالص٦م  والا ھضمذ

 ٢بل ان اؾترص ٖغش ي املؿلىب (
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ٓيم لىا ازبر املل٪ ؾام اهىا ؾٝى هدًغ في املٗاص  - ھظا قٝغ ٦بحر ٖو

لمل٪ ؾام املخ٤ٟ ٖليه واهخٓغ مٗىا يىم ختي  وٗض ل٪ ھضايا ٢يمه ج٣ضمھا ل

 ٦ٗغبىن نضا٢ت 

 ابدؿم ؾام الانٟاوي وهٓغ هدى بٛضاصي وؾاوؽ و٢ا٫  مدضر باقي الغؾل 

  ؟واهخم ماطا خضر م٨ٗم  - 

لم ي٨ً مى٠٢ باقي امللى٥ يسخل٠ ٦شحر ًٖ مى٠٢ مل٪ ممل٨ه الجً   -

الٛىام و٧ل مل٪ اعؾل الھضايا والُٗايا للمل٪ ؾام الانٟاوي وحٗھض 

 ل٣مغ  بالخًىع ٖىض ا٦خما٫ ا

 ٞأمغ ؾام الغؾل باالههغاٝ زم هٓغ هدى بٛضاصي و٢ا٫ 

 ماعأي٪ ٞيما خضر ؟   - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

م ان  اها لم اٖض اٞھم قيئ ملاطا ٢بل امللى٥ الضٖىه ب٩ل  - ھظه البؿاَه ٚع

يض   الغؾاله ٞيھا ال٨شحر مً الخھضيض  والٖى

وملاطا ال ي٣بلىھا ويداولىن الاجٟا١ مٗىا ويخسظوهىا خلٟاء لھم ويخجىبىن   -

خغب ؾٝى جىھي مل٨ھم ٞأها اْھغث لھم ٢ىحي زم ٢ضمذ لھم يضي ومً لم 

 يخ٤ٟ معي  ؾٝى همديت مً ٖلي وظه الاعى .
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لم يدب٣ي ٖلي ا٦خما٫ ال٣مغ وخًىع امللى٥ ؾىي زالر ليالي ولظل٪ ٢ام ٧ل 

اململ٨ه بخجھحزاث ٖضيضه ٞمىھم مً ٢ام بانالح ما اٞؿضجه هٟغ مً الجً في 

الخغب وجغميم الهىع املھضم والابىاب وجؼيً الخضائ٤ وحٛحر اللىان ال٣هغ 

٘ ٖلم مم٩له الانٟاوي ٖلي ٧ل قبر في اعى  واملباوي الي الىان ػاھيت وجم ٞع

اململ٨ه وجم بىاء مٗؿ٨غ ضخم في اَغاٝ اململ٨ه للجيل ختي ال٣اٖت 

ري جم حٛحر الىاهھا وعؾم الكٗاع املل٩ي الخام بؿام الانٟاوي ٖلي ال٨ب

الجضعان والاعيياث واملٟاعف والؿخائغ واخخٟٔ ؾام ب٨غؾيالٗغف ٦ما ھى 

٩ٞان يعجبت ٦شحرا ولم يكٗغ اخض مً ؾ٩ان اململ٨ه بان ھىا٥ اخخال٫ او 

ٚؼو خضر في ممل٨خھم بل اؾخمغ الخا٫ ٦ما ھى ٖليت ٩ٞل واخض مىھم 

٪ اعى او مجز٫ اخخٟٔ به والجىىص حٗاملھم بك٩ل ٞيت ال٨شحر مً يمخل

يت .  الاخترام وبظل٪ اؾخىلي ؾام ٖلي ٢لىب  الٖغ

ھم  ىضما ا٦خمل ال٣مغ بضعا ان٠ُ ٖلي الجاهبيا ظىىص الھًابيىن بضعٖو ٖو

ھم مً باب ال٣هغ وختي البىابه الاماميت لل٣هغ وفي  وزىطاجھم وؾيٞى

وصھـ ؾام ٞى١ السجاصه الخمغاء وج٣ضم  املخىه٠ جم وي٘ سجاصه خمغاء

ختي البىابت الاماميت في اؾخ٣با٫ امللى٥ وو٠٢ بجىاعه ؾاوؽ وبٛضاصي ولم 

يلبض ٦شحرا ختي اهٟخدذ بىابه مً الشلج وزغط مىھا ٖغبت مل٨يت ججغھا 

 الخيى٫ الىاعيت املجىدت وخىلھا الٗضيض مً  الٟغؾان لخمايت الٗغبت 
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ىھا املل٪ قغمائيل مل٪ ممل٨ه الجً البىاء ٖىضما جى٢ٟذ الٗغبت زغط م

يىاه الؼائٛخان هدى املل٪  وج٣ضم بجؿضه البضيً و٦غقت و٢امخت ال٣هحره ٖو

ب  ؾام الانٟاوي واهدني له زم خاو٫ ان يغؾم ابدؿامه يسٟي زلٟھا  الٖغ

  :الظي اظخاح ٦ياهه و٢ا٫

 اًْ اهني او٫ الخايغيً   - 

ل يدض١ في ٖحن املل٪ صون ان يبدؿم ٞىٓغ له ؾام صون ان يھتز له ظًٟ ْو

  :زم هٓغ هدى ؾاوؽ ٣ٞا٫  الازحر

 اھال باملل٪ قغمائيل جًٟل الي ال٣اٖت   - 

زم اقاع له بالضزى٫ ٞخىظه املل٪ هدى ال٣اٖت ال٨بحره بال٣هغ بيىما ْل 

ؾام الانٟاوي ٦ما ھى يىٓغ له صون ان يخدضر وجىاٞض بٗض طل٪ امللى٥ 

 ما اؾخ٣بل قغمائيل جباٖا واؾخ٣بلھم ؾام  ٦

٧اهذ ظضعان ال٣اٖت مً الظھب الخالو والاعيياث مً الغزام الابيٌ 

لي ظاهبي ال٣اٖت اٖمضه عزاميت مؿخضيغه بيًاء والؿخائغ ٧لھا خمغاء  ٖو

ت ٧ان ٖغف  مغؾىم ٖليھاالكٗاع املل٩ي ململ٨ه الانٟاوي وفي مىخه٠ الٛٞغ

لي الجاهبي ٦غ  اس ي مً الًٟت جم املل٪ ؾام وھى مً الظھب الخالو ٖو

ويٗھا زهيها للملى٥ وبٗض ان صزل امللى٥ وظلـ ٧ل مل٪ ٖلي ال٨غس ي 

املخهو له وجباص٫ الجمي٘ الىٓغاث لبًٗھم البٌٗ وبيىما ھم في اهخٓاع 
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املل٪ ؾام الانٟاوي بضاء الھمـ يٗلى وبضاء امللى٥ في الخضيض م٘ بًٗھم 

 البٌٗ خى٫  ھظا الاظخمإ الٗاظل 

ٖمضه ٞغؾان الھًابيىن يدملىن الابىا١ وبٗض لخٓه ْھغث مً زل٠ الا 

بضاء الٟغؾان في الىٟش في الابىا١ واهٟخدذ بىابه ال٣اٖت وصزل املل٪ ؾام 

الانٟاوي وھى يغجضي بضله مداعب مً الظھب الخالو زم ج٣ضم هدى 

الٗغف وبٗض ان ظلـ اقاع ل٩ل الخًىع بالجلىؽ زم  هٓغ لھم ظيمٗا في 

 :اٖيىھم زم ٢ا٫ 

ھال ومغخبا ب٨م ظميٗا آٖم ملى٥ للجان ھظه اململ٨ه ٞيما مًا ٧اهذ ا  -

ممل٨ت املاظىؽ والان ھي ممل٨ه الانٟاوي الجىىبيه ٞمً مى٨م ٖلي 

 الاؾخٗضاص  للخىاػ٫ ًٖ ممل٨خه 

  :ٞىٓغ الجمي٘ الي بًٗھم البٌٗ زم ٢ا٫ املل٪ قغمائيل 

 ھل اخًغجىا الي ھىا ختي حؿلبىا ما همل٪    - 

 م :٣ٞا٫ ؾا

بذ في الاؾديالء ٖلي اي ممل٨ه لً اعھ٤ هٟس ي بالخضيض م٨ٗم   - اطا ٚع

 واهخم حٗلمىن ظيضا ان ممل٨ه  الانٟاوي ؾ٣ُذ في يض هىان  

  :٣ٞا٫ اخض امللى٥
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ووٗلم ايًا اه٪ ٢اصع ٖلي اؾترصا مل٨٪ ومل٪ ابي٪  ٞاهذ جدذ يض٥   -

 ا٢ىي ظيل في ظيىف الجان ٧لھا  

 ٣ٞا٫ ؾام :

ؾلذ في َلب٨م ختي هى٢٘ مٗا اجٟا٢يت صٞإ  مكتر٥ وهىخض ولظل٪ اع   -

ىا يض هىان   نٟٞى

  :٣ٞا٫ قغمائل 

 اهھا مٗغ٦خ٪ اهذ وخض٥ ويجب ٖلي٪ ان جسىيھا وخض٥ ال قأن لىا بھا    -

 ٣ٞا٫ ؾام :

ھل جخى٢ٗىن ان هىان ؾيخى٠٢ ٖىض ھظا الخض وي٨خٟي  باالؾديالء ٖلي   -

 .ممل٨ه الانٟاوي وخضھا 

  :ٞىٓغ الجمي٘ الي بًٗھم البٌٗ زم ٢ا٫ اخضھم 

 ؟ماطا ج٣هض  - 

ا٢هض ان ممل٨ه الانٟاوي ھي البضايت ويليھا باقي املمال٪ وان لم هخدض مٗا   -

امام ظيل الٟٗاعيذ ؾٝى حؿ٣ِ باقي املمال٪ جباٖا واهخم حٗلمىن اوي اها 

ر واطا الٟغنت الىخيضه التي امام٨م ٨ٞما حٗلمىن اهني امخل٪ ظيل ٦بح

 اجدضها مٗا ؾٝى همخي هىان مً ٖلي ْھغ  ھظا ال٩ى٦ب الي الابض  

 :٣ٞا٫ قغمائل 
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 واطا خغعث ممل٨خ٪ وهٟيذ هىان ٨ٞي٠ هًما اه٪ لً  جداعبىا   -

بذ في مداعبخ٨م الان ٞھل ھىا٥ ظيل يؿخُي٘ ان يمىٗني واطا   - اطا ٚع

ب ٖلي٨م اهخهغث ٖلي هىان وخضي الم  ي٨ٟغ اخض٦م في اهني ؾٝى اه٣ل

 ظميٗا .... 

 :٣ٞا٫ اخض امللى٥ 

 وٗم مً املإ٦ض اه٪ ؾٝى جى٣لب ٖليىا   - 

 :٣ٞا٫ ؾام

اما اطا اجدضها مٗا واه٣لبذ ٖلي٨م ٞديىھا ؾٝى اواظه زمـ ظيىف   -

 ٧امله وليـ ظيل واخض الن في  الاجداص ٢ىه  

 :٣ٞا٫ قغمائل

 ان الجيل الظي جدذ يض٥ الان يجٗل٪ جىاظه ٖكغه  ظيىف ٧امله    -

 ٣ٞا٫ ؾام :

وٗم ھظا صخيذ ل٨ً اي الٟغنخحن ا٦بر ان ييخهغ  ٖليا زمؿه ظيىف   -

 ام ييخهغ ٖليا  ظيل واخض ٣ِٞ 

  :٣ٞا٫ قغمائيل

 ٦الم٪ صخيذ ل٨ً ...  -

  :٣ٞاَٗت ؾام ٢ائال 
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ٗا وه٩ىن ظبه واخضه امام اها امىد٨م ٞغنت مً الظھب ختي هخدض م  -

زُغ واخض وختي جمخل٩ىن الؿالح للضٞإ ًٖ باقي املمال٪ في خاله ان اوك٤ 

 اخض  الجيىف ٖىا وخاو٫ ٚؼوها 

 ؟اي ؾالح ھظا   - 

م اهني امخل٪ ظيل ٦بحر ل٨ً ھىا٥   - ؾالح الاجداص ٞأن الاجداص ٢ىه وٚع

  اخخما٫ ان اهھؼم مً هىان واطا  خضر ھظا لً يى٢ٟت اخض 

  :٣ٞا٫ اخض امللى٥

 اطا اهھؼمذ اهذ امام هىان ؾٝى هىٓغ في مؿأله  الاجداص   -

 ٣ٞا٫ ؾام :ھظه  

 اطا اهذ حٛامغ بمؿخ٣بل ممل٨خ٪   -

 اها اؾخُي٘ ان اخمي ممل٨تي ظيضا   -

 حؿخُي٘ ان خميھا مً ظيل الٟٗاعيذ ام مً ظيل  املل٪ ؾام   -

  :ٞبھذ وظه املل٪ زم ٢ا٫ ؾام 

٣ت او ن لم جخدض ؾٝى جىاظت  ظيل الٗماليجب ان ج٨ٟغ بھظا الك٩ل ا  -

 ظيل الٟٗاعيذ ايھما جسخاع  

  :٣ٞا٫ قغمائيل

 واطا اجدضها ھل جًمً لىا اؾخ٣ال٫ ٧ل ممل٨ه ًٖ  الازغي    -
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 :٣ٞا٫ ؾام

ظيىف  ان املٗاھضه بييىا ھي مٗاھضه صٞإ مكتر٥ وؾٝى ج٩ىن ٧ل  -

الاجداص جدذ ٢ياصحي اها ؾام الانٟاوي   املمال٪ ظيل واخض اؾمه ظيل

  :٣ٞا٫ قغمائل

 اها مٗ٪ في ھظه املٗاھضه  -

 واها و٧ل ظيل ممل٨تي في زضمه ظيل الاجداص   -

 واها ٦ظل٪  - 

 واها ايًا   - 

وبٗض ان اٖلً ظمي٘ امللى٥ والئھم للم٪ ؾام الانٟاوي ٢ام ٧ل مل٪ 

زضمه املل٪ ؾام بال٣ؿم الظي ال خىض ٞيه وھى ٢ؿم ؾليماوي ٖلي 

الانٟاوي ب٩ل ما يمل٩ىهه واهھم في اجداص يض اي زُغ يديِ بھم وان ظيل 

الاجداص جدذ ٢ياصه ؾام الانٟاوي وفي خاله  مىجه يخم اهخساب ٢ائض ازغ 

 للجيل 

ھا وبٗض الاهخھاء مً ال٣ؿم ْھغث امام الجيم٘ مىًضه مً الًٟت ٖلي

بضاء ظمي٘ امللى٥ في جىاو٫ واملكغوباث و  ظمي٘ اهىإ اللخىم واملأ٧ىالث

الُٗام وبٗض الاهخھاء مً املأصبه بضاء الجمي٘ يؿخم٘ الي اوامغ املل٪ ؾام 
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الانٟاوي و٦يٟيت بىاء ظيل الاجداص  وازخاع مٗھم ه٣ُت الخجم٘ ٢بل 

 الاهُال١ 
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  ..ادلؼزكة االخرية..انفظم انتاطغ   
 

ىض الجبل الكغقي ململ٨ه املاظىؽ وفي  بٗض مغوع ٖام ٧امل ٖلي الاجداص ٖو

جل٪ الغ٢ٗت الىاؾٗت اظخم٘ ٢غابت هه٠ مليىن ظىضي ھى ٢ىام ظيل 

الاجداص ب٣ياصه ؾام الانٟاوي وبٗض ان اٖاص ؾام الانٟاوي جأھيل الجيل 

وجضعيبت ٖلي مؿخىياث ٢خا٫ مسخلٟت والخضعيب ٖلي زُِ ٢خاليت ھي مؼيج 

حن ٢خا٫ البكغ والجان ويٗھا ؾام بٗىايت وبٗض ان جم نى٘ مالبـ خغب ب

مىخضه للجيل ٧له جخًمً قٗاع ممل٨ه الانٟاوي قٗغ ؾام اهه الان 

 انبذ ظاھؼ ملىاظه هىان واؾترصاص  ممل٨خه ب٩ل ٢ىه 

ظلـ ؾام في زيمخت وؾِ ميضان الخضعيب ٖلي ٖغقت وخىله ملى٥ الجان 

  :بـ  الخغب ٧امله و٢ا٫ ؾامالخمؿت وؾاوؽ وبٛضاصي بمال

 ما ھي ازباع الجيل يا بٛضاصي    -

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

جم ج٣ؿيم الجيل الي زمؿت ٞيال٤ ٧ل ٞيل٤ يًم مائت ال٠ ظىضي و٢ائض   -

واخض للٟيل٤ وجم جىػي٘ ال٣ىاث ٧لھا في قبه صائغه خى٫ ممل٨ه  الانٟاوي 

ه الانٟاوي في الكغ٢يت والٛغبيت والىؾُي ٨ٞما حٗلم يامىالي ان ممل٨

 مخه٠ املمال٪ ٧لھا وانبدذ اململ٨ه  مداَه بسمؿت ٞيال٤ 
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 وما ھي ازباع هىان ؟  - 

ونلذ لىا اهباء جٟيض اهه ظم٘ ظيل ٢ىامه مائت وؾبٗىن ال٠ مً   -

 الٟٗاعيذ ومائت ال٠ مً ظىىص  الاخُياث في ٧اٞت مغا٦ؼ الجيل  

 :٣ٞا٫ اخض امللى٥ 

ظيكىا ٧له في ذ يؿخُيٗىن ان يمدى ٠ مً الٟٗاعيمائت وؾبٗىن ال -

 ًٚىن ؾاٖاث  

  :ٞىٓغ له ؾام و٢ا٫

 وھل جًٓ اهني ٦ىذ الٗب م٘ الجيل ٖلي مضاع ٖام  ٧امل   -

 بالُب٘ ال ل٨ً ..  - 

  :٣ٞاَٗت ؾام و٢ا٫ 

ب٪ الي   - ھظه الخغب جدضص مهحر ٧ل ممال٪ الجان وال يجب  ان ييخ٣ل ٖع

 الجىىص  

أَأ عأؾت الي الاؾٟل   ٞبھذ املل٪ ونمذ َو

  :و٢ا٫ ؾام

 ٢ىاث هىان ؟ ؼايً جخمغ٦  - 

 ٣ٞا٫ بٛضاصي: 
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الٟغ٢ت الاؾخ٨كاٞيت التي اعؾلخھا ا٦ضث لي ان ٢ىاجه م٣ؿمه الي زمـ   -

ظيىف ٧ل ظيل م٩ىن مً اعبٗت وزمؿىن ال٠ ظىضي يخمغ٦ؼون ٖلي 

 مؿاٞت زمؿت  اميا٫ مً ٧ل ٞيل٤ مً ٢ىاجىا 

٣ض  ل طٞهمذ ؾام ٢ليال زم هھٌ مً ٖلي الٗغف ٖو عاٖيت زل٠ ْھغه ْو

 :يؿحر وؾِ الخيمه وھى ي٨ٟغ  زم هٓغ هدى بٛضاصي و٢ا٫ 

 ھىا٥ شخو ازغ ي٨ٟغ ويسُِ  ٚحر هىان    - 

  :٣ٞا٫ قغمائيل 

 ملاطا ج٣ى٫ ھظا   -

 ھظا الخسُيِ والدك٨يل ليـ جسُيِ هىان    - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

ي٣ىص ظيل املل٪ ؾمه قمغو٫ وھى ٢ائض مً الٟٗاعيذ وٗم ھىا٥ ٢ائض ا  -

 هىان وھى صاھي خغب 

 ھل يىظض لضيىا مٗلىماث ٧اٞيت ٖىت   - 

يكإ ٖىه اهه يدب امل٨غ والخضإ ولم يھؼم في اي مٗغ٦ه مً ٢بل وھى   -

الظي ٢خل ھاقم الاخمغ و٧ان ٢ائض الخمله التي قىھا هىان ٖلي اململ٨ه في 

 ٪ يامىالي وھىا٥ مٗلىماث جإ٦ض اهه صمىي ويٗك٤ ال٣خل  والضماء ٚياب

 ٣ٞا٫ ؾام : 
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ان حكخيذ ٢ىاجىا في الى٢ذ الغاھً ٖمل في ٢مه الٛباء  يجب ٖليىا ان   -

 هجم٘ ٧ل ٢ىاجىا في م٩ان واخض  

  :٣ٞا٫ قغمائيل

وؿخُي٘ ان هجم٘ ال٣ىاث ٧لھا  ٖىض خضوص اململ٨ه الىؾُي واطا اهخهغها   -

ملٗغ٦ه وجم اباصه ظيل هىان ؾٝى هضزل اململ٨ه الٛغبيت والكغ٢يت صون في ا

 ٣ٞا٫ ؾام :اي  م٣اومه  

  ؟وھل جًٓ ان هىان ؾٝى يسخبئ زل٠ الاؾىاع  - 

  :٣ٞا٫ قغمائيل 

 اعىاجىا يجب ان  يدخمي زل٠ الاؾى مً املإ٦ض ٞأن ٢ىاجه حٗض هه٠ ٢  -

 ٣ٞا٫ بٛضاصي: 

ھظا صخيذ ل٨ىه يمل٪ مائت وؾبٗىن ال٠ م٣اجل مً الٟٗاعيذ وال اًْ   -

ان قمغو٫ ؾٝى يدخمي زل٠  الاؾىاع بل ؾيسغط لىا وؾٝى يىاظھىا  

 ٣ٞا٫ ؾام :

٨ه الىؾُي واظٗل اطن اظم٘ ٧ل ٢ىاج٪ ٖىض الؿھل الجىىبي مً اململ  -

يل  ٣ت والظئاب  والھًابيىن وخها الاعى في م٣ضمه الجظيكىا مً الٗمال

  :٣ٞا٫ قغمائيل

 وھل ؾيجم٘ هىان ٧ل ٢ىاجه ھىا٥    - 
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 ٣ٞا٫ ؾام :

ب في ان يسؿغ اململ٨ه  الىؾُي   -  مً املإ٦ض ٞھى لً يٚغ

**** 

لم يمغ ا٦ثر مً زمؿت ٖكغ يىما ختي انبدذ ٧ل ٢ىاث ؾام الانٟاوي 

ٖىض الؿھل الجىىبي مً اململ٨ه الىؾُي واھتزث الاعى جدذ ا٢ضام الجىىص 

جخ٣ضم ٩ٞان املكھض له عھبت زانت والُبى٫ جض١ والابىا١ حٗلً ًٖ وھي 

 ًٚب امللى٥ وػئحر الٗمال٣ت يھؼ الجبا٫  والاعى
  
 اليىم الاو٫ مً املٗغ٦ه:  

ج٣ضم ظيل الٗمال٣ت في نٟٝى زل٠ بًٗھا البٌٗ وزلٟھم ظيل 

الھًابيىن وزلٟھم خها الاعى وزلٟھم الظئاب ومً زلٟھم املكاه في 

ھم ال خمغاء وزىػاجھم الخمغاء وزلٟھم ٞغؾان ٖلي زيى٫ هاعيت صعٖو

وزلٟھم نٟٝى ٦بحره مً مغصه الجً  واٖضاص ال خهغ لھا مً الجً البىاء 

 والجً الُياع 

جى٢ٟذ ٧ل ٢ىث املل٪ ؾام ٖلي مؿاٞت ميل وهه٠ امليل مً ٢ىاث املل٪ 

لي  لي يؿاعه ؾاوؽ وبٛضاصي ٖو هىان و٧ان ؾام ي٠٣ ٖلي عاؽ الجيل ٖو

لي الجه امل٣ابله لھم و٠٢ هىان وھى يمخط ي ٞغؽ  ىه  ملى٥ الجانيمي ٖو
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مً هاع ػع٢اء وزلٟت ا٦ثر مً مائت ال٠ ٖباءة ؾىصاء وھم الٟٗاعيذ وزل٠ 

الٟٗاعيذ ٧ان يه٠ُ ا٦ثر مً مائت ال٠ ظىضي مً املكاه ومغصه الجً 

بى٫ الخغب جض١   والجً البىاء  والُياع َو

  :ؾت و٢ا٫ لھمج٣ضم ؾام هدى ظيكه وھى ٖلي ٞغ  

اليىم ھى يىم الٗؼه وال٨غامه اليىم ھى يىم الىهغ والخسلو مً الخُغ   -

الظي يھضص ابىائىا وبىاجىا واعيىا يٟهلىا بحن الخغيت والٗؼه مٗغ٦ه واخضه 

ٞانله اما املىث او الىهغ ٞال جغاظ٘ بٗض اليىم والا و٢ٗذ وؿائ٨م 

بيض في يض هىان ھل اهخم مؿخٗ ضون للخسلي ًٖ وؿائ٨م واَٟال٨م اؾغي ٖو

 واَٟال٨م ھل اهخم  مؿخٗضون للخىاػ٫ ًٖ ممخل٩اج٨م لىىان 

ال( واھتزث الاعى مً نىاث بانياح ب٩لمه واخضه وھي )ٞاعجٟٗذ الا 

 انىاجھم زم ٢ا٫ ؾام ) الي  املٗغ٦ه الي الىهغ والخغيت ( 

ٖاص ؾام وو٠٢ بجىاع ٢اصه الجيل و٢ا٫ لبٛضاصي  اعؾل الٟيل٤ الاو٫  

 بأ٦مله 

اٝ اعى املٗغ٦ه وھى  امخط ي بٛضاصي ٞغؾت وخمل ٖلم الٟيل٤ الاو٫ َو

يكحر به ٞبضاء يخ٣ضم الي الامام مائه ال٠ ظىضي ختي ونلى الي مىخه٠ 

لجً اعى املٗغ٦ه وجمغ٦ؼو و٧ان الٟيل٤ يخ٩ىن مً ظىىص املكاه ومغصه ا

غؾان الجً ٖلي زيى٫ مً هاع وبٗض ان اُٖي ؾام الاقاعه  والجً الُياع ٞو
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٘ بٛضاصي عايه الھجىم الي الٟيل٤ وبضاء ٞغؾان الجً في  الي بٛضاصي ٞع

الھجىم وج٣ضم هدى ظيل هىان وبضاء هىان في عمي الٟغؾان ب٨غاث هاعيه 

٨ىھم جدغ٢ھم ٧اهذ ججز٫ ٖليھم مشل املُغ وبضاء الٟغؾان في الدكذ ل

ان ما ججمٗى مغه ازغي ووانلى الھجىم واهھالذ ٖليھم الاؾھم الىاعيت  ؾٖغ

و٦غاث الىاع التي اباصث ال٨شحر مىھم زم خل٤ ٞى١ عؤؾھم الجً الُياع مً 

ظيل هىان ٖلي الٟىع بضاء الجً الُياع في ظيل ؾام بالھجىم واقدب٨ذ 

الىھاع زم ٢ىاث ؾام م٘ ٢ىاث هىان في مٗغ٦ه صاميه اؾخمغث ختي مىخه٠ 

بضاء ؾام في اعؾا٫ ٢ىاث املكاه و٢ىاث مغصه الجً مً اظل جخىي٤ هىان 

ل٨ً في ملر البهغ و٢بل ان يأزظ اخضھم الخيُه والخؼع اوسخب الجً 

الُياع مً ٢ىاث هىان وبضاء يغجٟ٘ ٚباع اؾىص يديِ ب٩ل الجىىص واعجٟ٘ 

لي ختي انبذ ميضان املٗغ٦ه ٧له ٚبا لي والٖا ع اؾىص وجم الٛباع الي الٖا

حجب الغؤيه ٧لھا وانبدذ ٢ىاث ؾام ج٣اجل جسان اؾىص يُحر في الؿماء 

وھم الٟٗاعيذ و٧لما خاو٫ اخض الجىىص ًَٗ ھظا الضزان بالؿي٠ ٞيستر١ 

ههل الؿي٠ ھظا الضزان صون ظضوي وخاو٫ ؾام بخٗؼيؼ ٢ىاجه ٞاعؾل 

الجً الُياع يدغ١ الٟٗاعيذ ل٨ً بمجغص ان صزل الجً الُياع اعى 

 املٗغ٦ه وازخٟي  صازل الضزان الاؾىص 
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و٢بل ٚغوب الكمـ بض٢ائ٤ ازخٟي الضزان الاؾىص  جاع٧ا زلٟت اقالء ظشض 

 ظىىص ؾام في ٧ل م٩ان 

صازل زيمه املل٪ ؾام بأعى املٗغ٦ه و٠٢ ؾاوؽ وبٛضاصي وھم في خالت 

 اعھا١ قضيض و٢ا٫ بٛضاصي  بهىث يملئه الخؼن 

 له يامىالي جم اباصه الٟيل٤ الاو٫ بأ٦م  - 

   :ٟٕٞؼ ؾام لؿمإ جل٪ الازباع و٢ا٫ 

 ماث مائه ال٠ ظىضي مً ٢ىاحي   -

 وٗم يامىالي   - 

 وما ھي الخؿائغ املخى٢٘ في نٟٝى الٗضو   - 

 ال٠ ٢خيل ٖلي الا٦ثر   - 

 ٌٞٛ ؾام بكضه و٢ا٫ لھم بهىث اھتزث الاعى  والجبا٫ ٖلي ازغه 

 ىا مً الٗمال٣ت  والھًابيىن الان اعؾل الٗمال٣ت الان اعمي ب٩ل ٢ىاج  -

 بٗض ص٢ائ٤ ؾٝى حٛيب الكمـ وؾٝى اعؾل  الٗمال٣ت الي اعى املٗغ٦ه   -

 يجب ان ابيض هىان ٢بل مُل٘ الٟجغ   - 

 جدذ امغ ظالله املل٪ ؾام الانٟاوي   - 

ؿ٨غ ظيل املل٪ ؾام الانٟاوي للمبيذ  زيم الٓالم ٖلي اعى املٗغ٦ه ٖو

كغه الاٝ ٞاعؽ  ل٨ً ؾاوؽ وبٛضاصي بضاء بالھجىم ب٣ىاث مً الٟٗاعيذ ٖو
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مً الھًابيىن وبيىما املل٪ ؾام يؿتريذ في زيمخه ٧اهذ ٢ىاث الٗمال٣ت 

والھًابيىن يداعبىن ٢ىاث هىان مً مغصه الجً والجً الُياع والٟغؾان 

خ٘ ٚباع املٗغ٦ه وحكدذ ٢ىاث هىان واهخهغ الجىاح الايؿغ مً  واملكاه واٞع

لي ازغ ھظا الازترا١ جغاظٗذ ٢ىاث هىان  الٗمال٣ت وازتر٢ى نٟٝى هىان ٖو

الي الخل٠ وج٣ضم الٗمال٣ت والھًابيىن في اعى املٗغ٦ه ونلذ الاهباء الي 

وهھم الان ؾام بأن ٢ىاث هىان جتراظ٘ وان الٗمال٣ت والھًابيىن يُاعص

ٞسغط ؾام مً زيمخه وهٓغ هدى ٢ىاجه التي بضاءث جخ٣ضم بالٟٗل ٧لىه 

ان ما ا٦دك٠ الٟش وبضاء يهيذ ٖلي ٢ىاجه في التراظ٘ وامخط ي ٞغؾت  ؾٖغ

ًى  وزغط زل٠ ٢ىاجه ختي يامغھم بالترظ٘ ل٨ً الھًابيىن والٗمال٣ت ٞع

ىضما لذ  الامغ ووانلى الخ٣ضم زل٠ ظىىص هىان ختي الجبل الكغقي ٖو جٚى

٢ىاث ؾام مً الٗمال٣ت والھًابيىن ْھغث الٟٗاعيذ مً ٞى١ الجبل وفي 

 ملر البهغ اؾخُإ الٟٗاعيذ في اؾ٣اٍ الجبل ٖليھم واهخھذ  املٗغ٦ه 
 

 اليىم الشاوي مً املٗغ٦ه:  

 اظخم٘ ؾام بؿاوؽ وبٛضاصي وملى٥ الجان في زيمخه 

ھغ ٖلي وظه ٧ل امللى٥  الاؾدياء   ٣ٞا٫ ؾام :٢بل قغو١ الكمـ بؿاٖت ْو

ىا    -    ٣ٞا٫ بٛضاصي:٦م ٖضص الخؿائغ في نٟٞى
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٣ت بأ٦مله ولم يدب٣ي مٗىا ٖمال١ واخض وجم ئيباصه جم اباصه ظيل الٗمال  -

ٟىا  هه٠ ٢ىاجىا مً ٞغؾان الھًابيىن ان الخؿائغ ٞاصخت في نٟٞى

 ٗضما زؿغها ظيل الٗمال٣ت  وانبذ  مى٢ٟىا يٗي٠ ب

 :٣ٞا٫ اخض امللى٥

يجب ان هيسخب ٖضه اميا٫ ختي يدؿني لىا ظم٘  ٢ىاجىا ووٗاوص الھجىم   -

 مغه ازغي 

  :ٞهاح ؾام و٢ا٫

ھىا٥ اعب٘ ٞيال٤ لً حكاع٥ في املٗغ٦ه ختي الان وھم في عاخت جامه مىظ   -

ب في  ؾمإ اخض ي٣ى٫ هيسخب مغه ا زغي والا ٢خلخه بضايت املٗغ٦ه وال اٚع

 بيضي  

 :ٞهاح اخض امللى٥ ٢ائال 

 جأصب ياٞتي واهذ جخدضر مٗىا   - 

ٞأخمغ وظه ؾام واقخٗل ًٚبا وجدى٫ الي صزان اؾىص وصزل في ٞم املل٪ 

وبٗض لخٓذ بضاء املل٪ في الازخىا١ واهٟجغ وجىازغث اقالئه في ٧ل م٩ان 

ٗه الي الؿماء  ھغ ؾام مغه ازغي وازغط نىلجاهه وٞع وزغط مىه يىء ْو

ض   :ازًغ ازتر١ الخيمه و٢ا٫ بهىث  مشل الٖغ



 
 

~ 064  ~  
 

ت ىء ھظا الً - ؾٝى يُاعص وؿل ھظا املل٪ و٧ل واخض مً ا٢اعبت ومٗاٞع

 وي٣خلھم ظيمٗا وأطا ؾمٗذ اخض٦م  يخدضر مغه ازغي ؾٝى ا٢خله بيضي 

م ٢ىجھم لم يغو اخض بمشل ٢ىه  ؾام مً ٢بل زم  اعحٗب ٧ل امللى٥ ٞھم ٚع

 :اصي ٢ا٫ ؾام لبٛض

 ؾٝى هىانل الھجىم اليىم وؾٝى اھجم بىٟس ي  ٖلي عأؽ الٟيل٤ الشاوي   -

لي عأؾھم ؾام  ان٠ُ ظىىص الٟيل٤ الشاوي و٢ىامھم مائه ال٠ ظىضي ٖو

بيىما ْل ؾاوؽ وبٛضاصي في املٗؿ٨غم٘ باقي ال٣ىاث وزغط ؾام الي اعى 

م٣اجل املٗغ٦ه واقدب٪ م٘ قمغو٫ و٢ىاث هىان التي ال جخٗضا زمؿىن ال٠ 

واعجٟ٘ ٚباع املٗغ٦ه واقخٗل الًٛب في الهضوع وؾام ظٗل الجىىص حكخٗل 

به في ال٣خا٫ وجدى٫ امليضان بالىن الاخمغ مً ٦ثر الضماء والؿماء  خماؽ وٚع

حكخٗل بىحران الجً الُياع مً ٢ىاث ؾام و٢ىاث هىان وبيىما ھى في اعى 

ه جتراظ٘ وان ق مغو٫ ازتر١ املٗغ٦ه الخٔ ان ٢ىاث امليمىه في نٟٞى

ل يُحر ٞى١  الجىاح الايمً ٞجً ظىىن ؾام وجدى٫ الي صزان اؾىص ْو

غاث مىھم ومً خحن الي ازغ ٧ان الٗكعؤؽ ظىىص هىان مشل الغيذ وي٣خل 

ؼاث البؿيُه   يكٗغ ببٌٗ  الٚى

وبضاءث ٢ىاث قمغو٫ في التراظ٘ وانبذ ؾام في امل٣ضمه واؾخُإ بٗض 

٫ في الخ٣ضم وازتر١ نٟٝى قمغو٫ مغوع ا٦ثر مً زمؿت ؾاٖاث مً ال٣خا
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الظي بضاء ييسخب الي الخل٠ وفي ملر البهغ قٗغ ؾام ان الٓالم خل 

ٖليھم ٞجاءه وانبذ يداعب وؾِ صزان اؾىص وال يؿخُي٘ عؤيه ٠٦ يضه 

مً قضه الٓالم وبضاء انىاث الهغار يھضاء عويضا عويضا وهايل ؾام ختي 

وع ا٦ثر مً ؾاٖت اؾخُإ يؿخُي٘ الخغوط مً بحن ھظا الضزان وبٗض مغ 

اص  ؾام الخغوط  مً وؾِ الضزان والھغب مً اعى املٗغ٦ه بك٤ الاهٟـ ٖو

ىضما صزل  املٗؿ٨غ ؾ٣ِ ٖلي  الي نٟٝى ٢ىاجه والي مٗؿ٨غ الجيل ٖو

 الاعى في خاله اٚماء 

ٞا١ ؾام مً الٛيبىبه ووظض هٟؿه في الٟغاف وؾِ زيمخه املؼيىه 

  :ؾاوؽ وبٛضاصي ٣ٞا٫باملكاٖل ٖلي الجضعان وبجىاعه  

 ماطا خضر ؟  - 

 ٣ٞا٫ ؾاوؽ:  

 ل٣ض اهھؼم الٟيل٤ الشاوي ولم يىجي اخض ؾىا٥ يا  مىالي   -

  :اٖخض٫ ؾام في ظلؿخه و٢ا٫ 

 ھل همذ ٦شحرا ؟   - 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

زالر ؾاٖاث ٧ان ظؿض٥ ٧له َٗىاث وظغوح لً  هجض م٩ان واخض في   -

 ظؿض٥ ال يىظض به َٗىه او ظغح  
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  :ٞىٓغ ؾام الي ظؿضه و٢بل ان يخدضر ٢ا٫ ؾاوؽ

ان َبيب٪ الخام اؾخُإ ان يكٟي ل٪ ظغوخ٪  بأ٦ملھا ٞأهذ هه٠   -

 ظني 

 ٣ٞا٫ ؾام :

 وايً باقي امللى٥   -

 في زيمخھم يدكاوعون   - 

 واملٗغ٦ه ؟   - 

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

اظل اعؾلذ الي هىان عؾى٫ اَلب مىه ان جخى٠٢ املٗغ٦ه اليىم ٣ِٞ مً   -

ب في خمل ظشض مىجاه والجغحي   خمل ظشض ٢ىاجىا ووا٤ٞ  ٞھى ايًا يٚغ

  :بضاء ؾام في اعجضاء مالبـ الخغب و٢ا٫

يجب ان هخسلو مً ظيل الٟٗاعيذ ان اؾخمغ ال٣خا٫  ٖلي ھظا املىىا٫  -

 ؾٝى هسؿغ املٗغ٦ه  

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:

 يجب ان هً٘ زُه لل٣ًاء ٖليھم    - 

  ٣ٞا٫ ؾاوؽ: 

 ٣ت ملخاعبه الٟٗاعيذ بٗض مىث الٗمالال همل٪ ؾالح   -



 
 

~ 067  ~  
 

 ٣ٞا٫ ؾام :

 بل همل٪ ا٢ىي ؾالح ... اخًغ لي وع٢ت و٢لم  - 

اخًغ بٛضاصي وع٢ت وعيكت وم٨دلت وويٗھما ٖلي مىًضه مؿخضيغه زم 

ظلـ ؾام زل٠ املىًضه وبضاء ي٨خب زُاب و٢ضمه الي بٛضاصي و٢ا٫ 

ىضما حٗىص ؾٝى  اقغح ل٪ اعؾل ھظا الخُاب م٘ اخض الغؾل الي هى  ان ٖو

 الخُه 
 

 اليىم الشالض مً املٗغ٦ه:  

ىض الٟجغ ج٣ضم ؾام  لم يدب٣ي ؾىي زالر ٞيال٤ ھي ٧ل ما يمخل٨ه ؾام ٖو

لي الجه الازغي  ب٩ل ٢ىاجه الي اعى املٗغ٦ه و ان٠ُ الجىىص ظميٗا  ٖو

  :٧اهذ ٢ىاث هىان ج٠٣ ب٩امل ججھحزجھا ٞىٓغ ؾام هدى ؾاوؽ  و٢ا٫

 ىان ابخل٘ الُٗم ه  - 

ذ يامىالي  -   ٦ي٠ ٖٞغ

  خياَيىاجه مً الٟٗاعيذ والجيل الخاهه ي٠٣ ب٩ل ٢  - 

 وھل اهذ جش٤ في امللى٥ الي ھظا الخض   -
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اها اعؾلذ عؾاله الي هىان ٖلي اهھا مً َٝغ ملى٥ الجان يسبروه باهھم   -

ت ؾٝى ييسخبىن مً اعى املٗغ٦ه وؾِ الاقدبا٥ جاع٦حن الخٍُى الخلٟي

 لجيص ي في م٣ابل الاخخٟاّ ب٩ل مل٪ ٖلي ممل٨خه  وظائني الغص مىظ لخٓاث 

 ؟ھل وا٤ٞ  - 

ضھم بأن ٚىائم الخغب ٧لھا مً ههيب امللى٥ واطا خضر ٚضع  ،وٗم  - وٖو

 وزياهه مً امللى٥ ؾٝى ا٢خلھم  ظيمٗا بٗض الاهخھاء مً هىان والان ھيا بىا 
 

وبضاء ؾاوؽ وؾام في الخ٣ضمه ٖلي عأؽ الٟيل٤ الشالض جاع٦حن زلٟھم 

الٟيل٤ الغاب٘ والخامـ وباقي امللى٥ ولم يالخٔ اخض ٚياب بٛضاصي او 

الظئاب او خها الاعى وبٗض لخٓاث اقدب٪ ؾام م٘ ٢ىاث هىان وبضاء 

غؾان هىان جخ٣ضم واقدب٪ الجمي٘ و٧لما  ٞغؾان الھًابيىن في الخ٣ضم ٞو

 ىضي مً ظىىص الھًابيىن ْھغ م٩اهه الٗكغاث والٗكغاث مىھم جٟخذ ظ

٘ عايت زًغاء واقاع  ل في نٟٝى هىان ٞع ىضما قٗغ ؾام بأهه بضاء يخٚى ٖو

بھا هدى ملى٥ الجان م٘ باقي الجيل الظي ي٠٣ ٖلي مؿاٞت ميل واخض مً 

اعى املٗغ٦ه ٞبضاء امللى٥ والٟيل٤ الغاب٘ والخامـ في الاوسخاب وبٗض ان 

ذ الٟيال٤ وامللى٥ بضاء هىان يھجم ب٩ل ٢ىاجه وقٗغ ان الٛلبت له ٞھى ازخٟ

الان يھجم بمائتي ال٠ ظىضي وؾام يداعب في اعى املٗغ٦ه بمائت ال٠ ٣ِٞ 
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لذ ٢ىاث هىان الي اعى املٗغ٦ه وجأ٦ض ؾام ان جغاظ٘ هىان قبه  وبٗض ان جٚى

مؿخديل ازغط مً َياث مالبؿه بى١ نٛحر وهٟش ٞيه ٞسغط مً جدذ 

الاعى خها الاعى وفي ملر البهغ ٧اهذ هه٠ ٢ىاث هىان مخجمضه وخٟغ 

خها الاعى وازخٟذ جدذ الغما٫ الؿازىت زم ْھغث مغه ازغي مً زل٠ 

زٍُى الٗضو مً جدذ الاعى و٢امذ بخجميض ٧ل ٢ىاث هىان ھظه املغه 

٘ ؾام قاعه عماصيت اللىن وھجم ؾاوؽ و٢ُي٘ الظئاب مً الجه الٛغبيت  ٞٞغ

ىىبي ٩ٞان ال٣ُي٘ بأ٦مله يسخبئ زل٠ الجبل املىھاع وفي ا٢ل مً للؿھل الج

هه٠ ؾاٖت اؾخُإ الظئاب ا٧ل ظيل هىان وؾام وال٣ىاث ج٣خل وج٣اجل 

ظىىص جذجغث وجدىلذ الي جمازيل بًٟل خها الاعى ولم يىجي اخض ؾىي 

قمغو٫ وهىان وخاو٫ ؾام مالخ٣ت هىان ل٨ىه ٧ان في  مى٢٘  بٗيض ٖىه في 

 ه اعى املٗغ٦

لم يمغ ؾىي لخٓاث و٧ان ظيل الٟٗاعيذ بأ٧لمه يُٝى اعى املٗغ٦ه 

٘ ؾام عايت ػع٢اء واقاع بھا الي باقي امللى٥ املخخبئت في  ي٣خل ظىىص ؾام ٞٞغ

الجه الكغ٢يت والٛغبيت وبضاء الٟيل٤ الغاب٘ والخامـ في الھجىم مً الجه 

نٟاوي ْھغ الٛغبيت والكغ٢يت وبٗض لخٓاث مً اقدبا٥ باقي ٢ىاث ؾام الا 

خها الاعى مً جدذ الغما٫ وبضاءث في ججميض الٟٗاعيذ في اما٦ىھم ول٨ً 

الخجميض لم يضوم ا٦ثر مً زالر ص٢ائ٤ وازخٟي خها الاعى جدذ الغما٫ 
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لذ املٗغ٦ه َىا٫ الىھاع ٖلي ھظا الخا٫ يٓھغ خها الاعى مً جدذ  ْو

ت الٟٗاعيذ  الغما٫ يجمضون الٟٗاعيذ وباقي ال٣ىاث ج٣ىم ب٣خلھم ل٨ً ؾٖغ

في الُحران والخسلو مً الخجميض ظٗلذ املھمه نٗبه ٖلي ٢ىاث ؾام 

الانٟاوي وهجخذ الٟٗاعيذ في ٢خل ال٨شحر مً نٟٝى ؾام ومً  خها 

الاعى م٘ ٚغوب الكمـ ھضاء ٧ل ش ئ وجم اباصه ظيل الٟٗاعيذ بأ٦مله 

ىضما  ولم يدب٣ي في اعى املٗغ٦ه مً ٢ىاث هىان ؾىي ؾخه الاٝ م٣اجل ٖو

 نغھم ؾام  وؾِ اعى املٗغ٦ه ب٩ل ٢ىاجه اؾدؿلم الجمي٘ .خا

ٖىض الؿھل الجىىبي و٠٢ ؾخه الاٝ اؾحر مً ٢ىاث هىان والؿالؾل الىاعيت 

خى٫ اٖىا٢ھم واعظلھم وايضيھم  وخىلھم الظئاب جدغؾھم وباقي ٢ىاث املل٪ 

 ؾام وامللى٥ حٗؿ٨غ ٖلي الجه الازغي والجىىص جغ٢و 

ل يخٟدهھم  ظيضا زم ظاء اليه ٞغخا بالىهغ وج٣ضم ؾام ه دى الاؾغي ْو

  :بٛضاصي مً الخل٠ و٢ا٫ له

 وظضها ظشت قمغو٫ ل٨ىىا لم هجض ظشت هىان    - 

  :وھى يىٓغ هدى الاؾغي ٣ٞا٫ ؾام 

 الن هىان لم يمذ في املٗغ٦ه   -

 ھل اؾخُإ الھغب ؟  - 

 ؾٝى وٗٝغ الان   - 
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ٗه الي الؿماء وزغط وازغط ؾام الانٟاوي مً َياث مالبؿت نىلجاهه و  ٞع

  ٣ٞا٫ بٛضاصي:مىه خباث حكبه الًٟت  وؾ٣ُذ ٞى١ عؤؽ الاؾغي ظميٗا 

 ماھظا يامىالي   - 

 اهھا حٗىيظه ج٨ك٠ الخسٟي ؟  - 

بٗض لخٓاث بضاء اخض الجىىص في الخدى٫ وؾ٣ِ ٖلي الاعى وھى يهغر 

بكضه زم و٠٢ ٖلي ٢ضميه وا٦دك٠ الجمي٘ ان هىان ٧ان مخسٟي في نىعه 

 اخض  ظىىصه ھغوبا مً املهحر املخخىم وھى املىث  

  :نغر هىان و٢ا٫

 اها املل٪ الجباع مل٪ الؿماء والاعى لً امىث بھظه  البؿاَه ابضا   -

 :له وھى يخ٣ضم مىه ويىظه نىلجاهه في  وظھه ؾام ٣ٞا٫ 

م ٧ل ماٞٗلذ ؾٝى  جمىث ؾغيٗا    -  واها املل٪ الغخيم ياهىان وٚع

و٢بل ان يهغر هىان زغط مً نىلجان ؾام قٗإ ازًغ اناب هىان في 

نضعه وجىازغث اقالء ظؿضه ٧لھا ٖلي ازغ ھظه الًغبه زم هٓغ ؾام الي 

 :بٛضاصي  و٢ا٫ له 

٪ هه٠ الٟيل٤ الغاب٘ وخغع اململ٨ه الٛغبيت ٞھي بھا خاميت ال زظ مٗ   -

جخٗضي زالر الاٝ م٣اجل والىه٠ الشاوي مً الٟيل٤ الغاب٘ يظھب الي اململ٨ه 
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الكغ٢يت ب٣ياصه ؾاوؽ ليدغعھا ٞھي ايًا بھا خاميت بؿيُه  واها ؾٝى 

 اصزل اململ٨ه الىؾِ بباقي ال٣ىاث 
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 حؿٗت  اٖىامبٗض مغوع 
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 ..اخلامتة   ..انفظم انؼاشز  
 

اقغ٢ذ الكمـ بىىعھا وأيائذ اململ٨ه بأ٦ملھا واو٨ٗـ هىع الكمـ ٞى١ 

الم وقٗاع اململ٨ه وؾِ  ال٣باب الظھبيت ل٣هغ ؾام الانٟاوي املؼيً بااٖل

ه ال٣هغ جھخ٠  بأؾم املل٪  ھخاٝ الجماھحر املخدكضه باالل٠ اؾٟل قٞغ

 الانٟاوي .ؾام 

ت وبجىاعه ياؾميىا ػوظخه وظيىا والضجه  ْھغ ؾام الانٟاوي في الكٞغ

ٟل له قٗغ اخمغ وبٌٗ الىمل ٖلي وظھه يكبه ؾام  وؾاوؽ وبٛضاصي َو

ٟل ازغ ال يخجاوػ ٖمغه ؾخه  الي خض ٦بحر وال يخجاوػ ٖمغه الؿب٘ ؾىىاث َو

 ؾىىاث واقاع ؾام بيضه هدى 

اث وبٗض ان ھضاء  الجمي٘ بضاء ؾام الخكىص الھائله يديھم وبٗض لخٓ

  :ي٣ى٫ 

اهھا الظ٦غ الخاؾٗت لٗيض الخدغيغ وال٣ًاء ٖلي املل٪ هىان واؾترصاص   -

اململ٨ه في مشل ھظا اليىم ٢امذ ٢ىاث الاجداص بمٗغ٦ه صاميت م٘ ٢ىاث 

٘ عايت الانٟاوي مغه ازغي ٖاليا ختي  الاخخال٫ مً اظل اؾترصاص اململ٨ه وٞع

٣اصمه في خغيت عاٞٗت عأؾھا ٖاليت ويجب ٖليىا ان حٗلمھم يٗيل الاظيا٫ ال
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ان ابائھم واظضاصھم ضخى مً اظل ھظه اململ٨ه والان صٖىها هدخٟل ٞاليىم  

 يىم الىهغ يىم الٗيض والخغيت 

بضاء الخضم في اوكاء الاٝ املىائض خى٫ ال٣هغ وفي الخضي٣ت الاماميه وجم 

ٗمه واملكغوباث وظلـ الجمي ٘ مً اظل جىاو٫ الُٗام بيىما وي٘ اقھي الَا

جم جؼيً الكىإع واملمغاث وال٣هغ والؿىع الامامي والخلٟي لل٣هغ واملىاػ٫ 

الم امللىهه  ونىعه املل٪ ؾام الانٟاوي   بااٖل

ظلـ ؾام ٖلي عأؽ مائضه ٦بحره جًم ػوظخه وظيىا وابىاءه وؾاوؽ 

لي املائضه اقھي املأ٧ىالث ضص ٦بحر مً الىػعاء ٖو واملىؾي٣ي  وبٛضاصي ٖو

 حٗٝؼ لھم والٛىاء في ال٣هغ با٦مله وخاو٫ ابىه الا٦بر في 

ھغ مغه ازغي ٖلي هٟـ امل٣ٗض  الاهخ٣ا٫ الاوي ازىاء الُٗام ل٨ىه ازخٟي ْو

  :ٞىٓغ الي ؾام املبدؿم و٢ا٫

 ابي ابٗض يض٥ ٖني   -

 اها لم امىٗ٪ بل اه٪ ماػلذ نٛحر ٖلي الاهخ٣ا٫ الاوي   - 

املائضه ٞىظض ؾام يكحر هدى ظؿض ابىه  بأنبٗت الؿبابه ٞىٓغ ابىه أؾٟل 

  :٣ٞا٫ ٚايبا

 ھا اهذ جمىٗني بانبٗ٪    - 

  :ٞطخ٪ ؾام و٢ا٫
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ب في الاهخ٣اي يا هىح ؟   -   ملاطا جٚغ

 :ٞىٓغ هىح له و٢ا٫

يجب ان اطھب ختي اؾخٗض ٞأها اليىم ؾٝى ا٢ىم  بخ٣ضيم ٖغى الٗاب   -

 سخغيت 

 :اٝ و٢بل ان يىهٝغ ؾأ٫  ؾام ٢ائال ٞطخ٪ ؾام وأطن له باالههغ 

اصو في نىع بكغيه مغه ازغي   -  ھل خ٣ا اه٪ خغعث الھًابيىن ٖو

 ٣ٞا٫ ؾام : 

خھم  به   -  وٗم خغعجھم وخها الاعى خهلى ٖلي ما ٖو

 ل٨ً ملاطا لم ج٣خل خها الاعى ٞھم يأ٧لىن الجان  واقغاع  -

 ٣ٞا٫ ؾام : 

ض  -  الن امللى٥ يجب ان جٟي بٗھىصھا وال يجب الخىض  بالٖى

  :واههٝغ ابىه هىح مبدؿما و أ٢ترب مىه ابىه الشاوي  وظلـ بجىاعه و٢ا٫ له

 ابي ھل ؾيأحي يىما وا٧ىن مل٩ا ٖٓيما مشل٪ ؟  - 

  :ٞىٓغ له ؾام و٢ا٫ 

 ؾٝى جد٨م ممل٨ه الانٟاوي بأ٧لمھا   - 

وملاطا ال اخ٨م اها ممل٨ه الانٟاوي الكغ٢يت والٛغبيت وادي هىح يد٨م   -

 اململ٨ه الىؾُي واململ٨ه الجىىبيت 



 
 

~ 077  ~  
 

  :ٞطخ٪ ؾام و٢ا٫

 اهذ ج٣ؿم اململ٨ه مً الان ... ؾٝى اهٓغ في أمغ٥   - 

ب في خ٨م ممل٨ه   - ال ال لً ا٢ؿم اململ٨ه اظٗل ادي مل٩ا ٖليھا ٞأها ال  اٚع

 الانٟاوي 

  ؟ماطا ؾخٟٗل ٖىضما ج٨بر اطن  - 

 ؾٝى اٚؼو ممل٨ت مل٪ الٛٝغ وا٢ىم بمٛامغاث  ٖضيضه مشل٪   -

 :ٞىٓغ له ؾام في حعجب و٢ا٫ 

 وأيً ؾمٗذ بھظه اململ٨ه    - 

  :ٞطخ٪ يىوـ ابىه الانٛغ و٢ا٫

خضزني ٖىھا بٛضاصي ٖىضما ٧ان يد٩ي لي مٛامغاج٪  في اعى الامىاث بدشا   -

 ًٖ ال٩أؽ الظھبي 

  :ث له ياؾمىا و٢الذ لهٞىٓغ 

٦ٟا٥ خضيشا ٖلي الُٗام يا يىوـ جىاو٫ َٗام٪ في نمذ والا ٖا٢بخ٪   -

خ٪ ختي هھايت  الاخخٟاالث   باالخخباؽ في ٚٞغ

  :ٞطخ٪ يىوـ و٢ا٫ 

اها هه٠ ظني وادي هه٠ ظني واهتي يا امي بكغيت وال حؿخُيعي خبس ي   -

 ي ٞٗلت ٞمً الاًٞل ل٩ي ان ال  جخٟىھي بما ال ج٣ضعيً ٖل
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ٞأقاع له ؾام بأنبٗت ٞؿ٣ِ مً ٞى١ امل٣ٗض ٞىٓغ  يىوـ هدى ؾام و٢ا٫ 

  :الازحر

 جدضر م٘ ام٪ بأصب    - 

  :٣ٞا٫ يىوـ

واهذ ايًا جدضر م٘ ام٪ بأصب ٞاها ؾمٗخ٪ جخدضر  م٘ ظيىا بىٟـ   -

  :ال٨الم  ٞأبدؿم ؾام و٢ا٫

 اطا هخٗاھض اها واهذ ان هخٗامل م٘ امھاجىا بأصب   -

 وٗم اها اوا٤ٞ ... ھل ؾدباعػوي ؟  -

ل يىوـ يداو٫   ان اؾخُٗذ ان جسغط ؾيٟا مً بحن يض٥ ؾٝى اباعػ٥ ْو

اػع١ بؿيِ مً  ىءؾيخُي٘ ؾىي نى٘ ي ان يسغط مً يضه ؾي٠ ل٨ىه ال 

 خحن الي ازغ  زم ٚاصع مىًضه الُٗام وھى يداو٫ نى٘ الؿي٠

 

 

  "يذٌُة طٍشار  "بؼُواٌ يغ  انؼذد اخلاص االول  اَتظزو  
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 دلشٌذ يٍ أػًال ادلؤنف ٌزجً انتواطم ػهً:

 

dWattpa facebook 

 

 دلشٌذ يٍ انزواٌات ٌزجى سٌارة يوقؼُا:

 

site  facebook 
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https://www.facebook.com/groups/1954546824848189/

