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 يهخض

 

 

 

مً الصي حطض حان الىزاب مً سجىه هيف ػيىاحه ػام حني  

فاٌ  واليؼاء وػٍ ؿىاضع   لىسن  ؿطغ كاجل الًا

ھل ػيخؿلب ػام غلي حان الىزاب ام ػيلبح  مٌاضز مً 

ه الاهجلحزيه ول ھصه الخفاكل واهثر في غسز داق وممحز  الـًط

 الاكفاويمً  ػلؼله ػام 
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 املقذية 
 

 

 

 

 

في غالم الجان وغلي اضن يملئھا الظالم ولس بٌل هلف حني 

وهلف بـطي مً كلب ملً مً ملىن الجان واػخٌاع بلسضاجه 

الخاضكت ان يحىم اململىه بالػسٌ وسخط حياجه ولھا مً احل 

الؼالم ومحاضبت الـطوامخلً سحط البـط وسحط الجان واػخحم 

 ً ملىن الجان اهه امللً ػام الاكفاوي  غً حساضه للب مل
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 انفظم االول  
 

 زالر ؿھىض حتي الان   - 

هٌم بھا امللً ػام ألاكفاوي وھى يىظط مً ؿطفت ؾطفت الجلىغ املٌلت غلي 

البحط في الحلً ألادحر، واهذ ولمه جحمل ول املطاضه والحعن وألاس ي في 

اليلمه غازيت لىىه جصهط بسايت كسض شلً امللً ولى في ظطوف أدطي لياهذ 

اللطاع غىسما اػخٌاع أبازيط بً هىان غسوه اللسوز جحطيط حان الىزاب* 

شلً الىيان اللسيم الصي يمخلً كىه حباضه وھجم غلي  مً سجىت ألابسي،

اململىه وأباز اململىه الؿطبيت ولھا في ملح البلط ودطج له امللً ػام الاكافني 

لطغت غلي يسيه بؼبب اللىه الجباضه التي يمخلىھا يخلسي له وواز ان يللي م

حان وماث ادلم اجباغت بؿسازي غلي يس حان الىزاب وان مـھس مطيؼ 

غىسما جبذط بؿسازي في الھىاء ئزط هطبت كاغلت مً يس حان والوىء 

الادوط للخػىيصه يوطب حؼس شلً اللائس والخابؼ املخلم وحوط هىح بً 

للحظه الادحره كبل ان يللي ملطغت وھطب به ػام واػخٌاع جھطيب ابيت في ا

الي الحلً الادحر وظل ػام يلاضع املىث زالر ايام حتي اػخٌاع ابىائه 

الصھاب الي مسيىه ألاكعام ومً ھىان فخحى بىابه الي أضن ألافياٌ وواحھىا 

ألاھىاٌ ھىان مً أحل الحلٌى غلي الترياق املىاػب لـفاء امللً وهجح 



 
 

~ 6  ~  
 

غلي الترياق وجم ؿفاء امللً وھاھى يلف غلي كسميه الابىاء في الحلٌى 

يخصهط ول جلً الاحسار ؿاضز العھً والحعن يوطب حىباث كلبت  وأمىاج 

 البحط التي جوطب أغتي الؼفً .

 الم جأول يامىالي ؟  - 

اهدبه ػام للىث ػاوغ وھى يؼأٌ ػإالت وهظط دلفت  الي وحھه ػاوغ 

  :وجىھس وكاٌ

 يمه في حللي ياػاوغماظالذ مطاضه الھع   - 

 لىً يجب أن جأول حتي حؼخػيس كىجً   -

وما كيمت كىحي امام كىه حان الىزاب يا ػاوغ اهه  دلم كىي يحخاج الي   -

 كىه مً هىع ادط 

اججه ػام هحى احس الىطاس ي في ظاويه بػيسه وحلؽ غليھا وزفً وحھه بحن 

 :ضاحخيت فأججه ػاوغ هحى امللً وضبٍ  غلي هفخت وكاٌ

املھم ان هبحث حيسا في ئحاز حلٌى مىاػبت  ، ال جىحس مـيله بال حل  -

 جخفم مؼ الظطوف الطاھىت وحؼاغسها غلي  جذٌي املـيله 

 :ضفؼ ػام ضأػت وهظط هحى ػاوغ وكاٌ 

الحل الىحيس ان هجس كىه مشل كىه حان جخلسي له الهه  يؼخٌيؼ ئبازه   -

 حيىؾ بأهملھا بوطبه واحسه مً يسه 
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م وحىز فأض كؿحر في ظاويه الؿطفت فىظط له زم  هظط في وحھه زم الحظ ػا

  :ػاوغ مطه ادطي وكاٌ الادحر

للس بحشذ في ول الىخب واملطاحؼ ولم احس كىه مشل كىه حان لىً   -

 وؼخٌيؼ ان وػلس احخماع مؼ ول ملىن الجان لحل  ألاظمه 

  :جحطن ػام هحى ظاويه الؿطفت وجىھس وكاٌ 

ملىه الاكافني وحسھا ولً يخحطن  ملً واحس ھصه ألاظمه جذم م  -

 للمؼاغسه 

لىىً هىذ حؼاغس الجميؼ وواحب غليھم املؼاغسه الان زم ان دٌط حان   -

الىزاب ػىف يلل ئليھم ومً املإهس بػس أن يفطن ػيٌطجه غلي مملىه 

 الاكفاوي ػىف يبساء  الؿعو غلي باقي املمالً 

ض اللؿحر في ظاويه الؿطفت وكبى في جلً اللحظه اهلى ػام بؿخت غلي الفأ

  :غليه مً غىلت وضفػت امام غيييت  وكاٌ بلىث مشل الطغس

 الم امىػً مً زدٌى جلً الؿطفت   - 

  :فىظط له ػاوغ في حعجب وكاٌ

 مىالي اهً جخحسر الي فأض كؿحر معغىض ال حٌى له وال  كىه   -

  :فىظط ػام هحى ػاوغ وكاٌ 

 أال حػطف مً ھصا ياػاوغ   -
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  :فىظط ػاوغ هحى الفأض حيسا وكاٌ 

 مجطز فأض يامىالي   - 

فىظط ػام هحى الفأض ووهؼ ػبابخه غلي ضأغ الفأض وكاٌ بػى الىالم 

والھمؽ والفحيح زم كصف الفأض بػيسا فخحٌى في ملح البلط الي ؿاب يطجسي 

مالبؽ الحطب يلف امام امللً وغالماث الخجل غلي وحھه فىظط له ػاوغ 

 :كاٌفي  زھـت و 

 ؟ هيف ججطوء غلي غليان أمط امللً والسدٌى  الي جلً الؿطفت ؟يىوؽ  -

  :فىظط يىوؽ الي ػاوغ والي امللً ػام وكاٌ 

اغخصض يا أبي لىً الفوٌى زفػني للخىىطفي ھيئت فأض  حتي أػمؼ ما يلاٌ   -

 في جلً الؿطفت 

 :فلاٌ ػام  

 لھا   ئشا ضؾبذ اها في ان حـاضهني ھصه الجلؼت لىىذ زغىجً  -

 لىً يا ابي    - 

  :كاًػت ػام وكاٌ

 ال يىحس لىً اشھب الي ؾطفخً    - 

  :فلاٌ ػاوغ

 ملاشا لم وـاضهه الطأي يامىالي ؟  - 
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 :فىظط ػام هحى ػاوغ في ؾوب وكاٌ

لً أغطن ابىائي الي الخٌط ويىفي املؿامطه املجىىهت التي كام بھا ھى   -

 اهھم غازو ػاملحن   هللاوأديت مً احل الحلٌى غلي الترياق  وهحمس 

  :فلاٌ يىوؽ

 وحسث حل ملىاحھه حان الىزاب   - 

فىظط له ػام وأبدؼم أبدؼامه دبث وزھاء وكاٌ وھى يػىز  الي حلؼخت 

  :ألاولي مطه ادطي 

  ؟ما ھى يايىوؽ ھاث ما لسيً  - 

هىذ ابحث اها واخي هىح في بػى الىخب اللسيمه وأهدـفذ ان امللً  -

بھا حؼديٌؼ ان حؼىز الػالم وله وجلخل حبل الىاض ػىميا وهؼ كىه ھائله في 

حان لىً جلً اللىه  لً يحلل غليھا الا فاضغ يسافؼ غً الـط ويىلط 

 املظلىم 

  :فلمػذ غحن ػاوغ وػام وكاٌ الادحر

 وػم ػمػذ غً أضن الىاض وحبل الىاض لىً أظً ان جلً  اللىه اػٌىضه    -

  :فلاٌ ػاوغ

 صحت ألاػٌىضه  ئشن يجب غليىا ان هخأهس مً  - 

  :فلاٌ ػام 
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 ئػخػس يا ػاوغ فؿسا غىس الفجط ػىفخح بىابه للػبىض  الي اضن الىاض  -

 ھل اػخػس اها ايوا يا أبي   - 

 ػخيخظط اهذ وأديً ھىا مً احل حمايت امللىه   - 
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 انفظم انثاين  
 

زادل ػاحت كلط امللً ػام الاكفاوي وان يجلؽ ئبازيط غلي الػطؾ 

  :ه ول ملىن الجان في دوىع جام  وكاٌ لھمويلف امام

أها الان اهلب هفس ي ئمبراًىض غلي ول ممالً الجان  فھل جلؼمىا حميػا   -

 كؼم الىالء والٌاغت لي  فلاٌ الجميؼ هلؼم يامىالها الامبراًىض  

  :فىظط لھم مليا زم كاٌ

 اهخھي غھس ػام بً ألاكفاوي الي الابس والان غھسي اها ومً الان ػىف  -

احلل غلي غـط ما جيخجت ول مملىه وغـط زطواجھا ول غام ومً يطفى ان 

 يسفؼ ػىف امحي  مملىخه مً غلي وحھه الاضن 

  :فلاٌ ملً مملىه الجً الاظضق 

 اهه لـطف غظيم يامىالي ان حـاضهىا زطواث املمالً  -

 :فىظط له امللً أبازيط وكاٌ  

أحػلً جسفؼ ئشا هىذ جطاه ؿطف فؼىف اظيسن مً ھصا الـطف وػ  -

هلف زطواث مملىخً ول غام بجاهب غـط  ما جيخجه مملىخه ياملً مملىه 

 الجً ألاظضق 
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امخػى وحھه ملً الجً ألاظضق وهسم غلي اهه جحسر وهظط في الاضن 

 :مخلػشما وھى يبدؼم ابدؼامه باھخت ال  مػني لھا زم كاٌ أبازيط 

ل  يطػل الوطيبت وأالن فاليىلطف الجميؼ وؾسا في اللباح الباهط الي  -

 املفطوهه غليت مؼ ضػل مً مملىخت 

اهحني الجميؼ جحيت للملً أبازيط واهلطفى حيمػا وغىسما  اكبحذ اللاغت 

 :داليت جماما كاٌ أبازيط مذاًبا هفؼت 

ايً اهذ يا أبي لتري ما كىػت ابىً مً بٌىالث وامجاز اهني حللذ لً   -

الحلٌى غليت للس اهخلمذ لً ولػائلت هىان ولھا ما هىذ حؼعي له وجحلم ب

مً ػام وھى الان يلاضع املىث وػيمىث غما كطيب وحللذ غلي اململىه 

 ولھا واكبحذ امبراًىض ول املمالً زون السدٌى في حطب  ؿطػت 

 :زدل احس الحطاغ وإهحني امام امللً وكاٌ 

ػيسي وػيس املمالً املػظم أبازيط ان اللائس حان  الىزاب غلي الباب   -

 :ألاشن بالسدٌى  اػدىس أبازيط بظھط غلي هطس ي الػطؾ وكاٌيٌلب 

 فاليسدل غلي الفىض   - 

حن يسي امللً  واهحني امامه وما ھي الا لحظاث حتي زلف حان ووكف ب

 :وكاٌ
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مىالي امللً للس ػيٌطث غلي مملىه ػام الاكفاوي ولھا ؿطكا وؾطبا بل   -

 لطحيل هما وغخني وغلي ول ممالً الجان ولھا والان  اًلب الاشن با

 وان أجفاقي مػً ان جلخل ػام وبػسھا جطحل اليؽ هصلً   -

 وػم وػام ػيمىث دالٌ أيام   - 

 اغلم اهه الان يلاضع املىث مً احل البلاء بػس املػطهه  مػً   -

اصحح لً بػى املػلىماث يامىالي ان ػام الان حلل غلي جطياق   -

 ه  كىجت ووـاًه الـفاء مً اضن الافياٌ وھى الان في كم

 احمط وحھه أبازيط ؾوبا واحخلً بـسه وكاٌ  

 هيف يحسر ھصا ؟ وبأي حم جٌلب ألاشن بالطحيل وھى  غلي كيس الحياه   -

 مىالي امللً ان مىث ػام مؼئله وكذ فحؼب   - 

 هيف ؟  - 

غما كطيب ػىف يبحث غً أي وػيله جمىحت اللىه ملىاحھتي وغىسھا   -

ىض الي أضن أدطي للحلٌى غلي جلً اللىه وأها ػىف يفخح بىابه للػب

 كىػذ ًلؼم مسحىض غلي ول بىاباث الػىالم ألادطي وغىسما يفخح ػام أي 

 بىابه ويػبر مىھا ػىف يخحلل ويخفخذ ويمىث في حعء  مً حعء مً الشاهيت 

 :فضحً أبازيط ضحىت ؿيٌاهت أھتز غلي أزاضھا اضحاء  الللط وله وكاٌ

 حان  يالً مً زاھيت يا  - 
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 مىالي اجحؼب ان يدىاٌظ حان ويباضظ جلً الحـطه مطه  ادطي   -

 :ضحً أبازيط للمطه الشاهيت وكاٌ 

 وػم ػام حـطه مجطز حـطه واهخھيىا مىھا جماما   - 

 ھل يأشن لي مىالي باالهلطاف الان   - 

 :هظط أبازيط في غحن حان وكاٌ

و أي حعء مً حؼسه ليؽ كبل ان جأحي لي بطأغ ػام الاكفاوي الي ھىا ا  -

 يسٌ غلي وفاجت فأها لم اكسق مىجه كبل  ان أضي حشخت امامي 

  :هظط له حان في مىط وزھاء وكاٌ 

 لىً بػس ان يػبر أي بىابت لم يدبلي مىه اي ؿيئ  اػخٌيؼ ان احوطه لً   -

 ھصه مـيلخً وحسن يا حان   - 

 ئشن اهذ جتراحؼ معي في الاجفاق الصي غلسهاه مػا   - 

 امللىن ال جتراحؼ لىً الاجفاق   - 

  :كاًػت حان بلىث والطغس حػل ابازيط يبخلؼ لؼاهه وكاٌ 

الاجفاق ان اكخل ػام وغىسما يلل لً دبر مىجه مً  حىاػيؼً   -

 املىدـطه في ول ميان ػىف اضحل ضؾم اهفً  
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 انفظم انثانث 
 

 اػخػس ػام للطحيل مؼ بعوؽ الفجط ووػٍ الؼاحت ألاماميت للحلً ألادحر

وكف ػام وبجىاضه ػاوغ وحىله هىح ويىوؽ وياػميىا بيىما واهذ زضحازا 

ألاحمط جلىم بطػم بػى الىلىؾ غلي ألاضن ئػخػساز لفخح بىابت الػبىض  

 للملً ػام وكاٌ ػاوغ للملً .

 وان يجب ان اشھب مػً   - 

 :فىظط له ػام وكاٌ 

ىه وأبىائي يجب ان أشھب وحسي واهذ وزضحازا ػخلىمىا غلي  حمايت املل  -

 ھصا كطاضي وال ضحػت فيت  

  :فلاٌ هىح

 لىً يأبي ػاوغ زائما ما وان يصھب مػً في ول  ضحالجً   -

اليىم يذخلف غً الباضحت فاليىم هىاحه دٌط حشيم ويجب ان جخياجف ول   -

ػاوغ وزضحازا الي أبػس الحسوز واغلم اهھم اللىي للسفاع غىىم واها أزم في 

 ء لىم حيمػا ػيضحىن  بأضواحھم فسا

 فخىھس الجميؼ ولم يجس احس كٌى ادط بػس كٌى امللً 

  :فلالذ  زضحازا للملً
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 اهخھيذ يا مىالي مً ضػم الٌلؼم ويجب غليً ان جىٌم  اليلماث   -

   :فىظط ػام في وحىه ألادطيً مليا زم غاهم أبىاءه وكاٌ 

 اهخم ألان اكبحخم ضاؿسون ويجب ان جحمىا امللىت حيسا   -

  :فلاٌ هىح 

 ال جللم ياأبي    - 

   :وكاٌ يىوؽ

   :املھم ان حػىز لىا ػاملا مطه ادطي زم هظط الي ظوحخت وكاٌ لھا  -

 هخب غلي الـلاء مسي الحياه    -

  :فأبدؼمذ له أبدؼامه ضكيلت وكالذ

اظً اهً ال حؼخٌيؼ الحياه بسون مؿامطاث وھا ھي  املؿامطه جأحي ليً زون   -

 ان جفدف اهذ غىھا والػازه 

ط في وحھھا مليا زم اججه هحى الٌلؼم املطػىم غلي ألاضن وأؿاض بيسه هظ

هحى الطػم وجمخم ببػى الىالم الؿحر مفھىم ودطحذ مً يسه ضيح غاجيت 

واؿخػل الطػم بالىاض العضكاء زم جحىلذ الىاض الي ؿيل بىابه ؿسيسه 

الضخامه مً الىاض الحمطاء زم كفع ػام بسادلھا وػمؼ الجيمؼ كىث 

مللً واهذ كطدت فعع ال مشيل لھا وحاٌو الجميؼ ان يللي بىفؼت كطاخ ا

 دلف امللً لىً البىابه أؾللذ في زىاوي  كبل ان يلل اليھا احس 
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ألاظضق غلي غطؾ زادل كلط مھيب له لىن اػىز هئيب حلؽ ملً الجً 

  :مً الػظام وامامه هفط مً الجً يسعي  ئػياب وكاٌ للملً

س ان امللً ػام فخح بىابه للػبىض وغبر  مىھا بالفػل لىىىا حميؼ ألاهباء جإه  -

 ال وػلم الي اي أضن شھب  

  :فلاٌ امللً

 شھب الي الساض ألادطه   - 

ال اظً ان امللً ػام يلؼ في جلً الحيله البؼيٌه التي كىػھا حان   -

 ببؼاًه مً املإهس اهه غلم بأمط البىاباث  املسحىضه واجذص كطاضه 

لم يخأهس لىا حتي الان مىجه او هجاجت لىً يجب ان هخحس مؼ  ؟مً يػلم  -

ػاوغ وأبىائه وزضحازا مً أحل محاضب حان واليلب أبازيط فھم كىه ال 

 يؼخھان بھا وان لم هخحس  ػىھلً حميػا 

 أظً ئن امللً ػام وحسه كازض غلي ھعيمت حان   - 

الىلط حليف لىا وإشا اجحسها وجأهس لىا ان ػام غلي كيس الحياه ػييىن    -

 بالخأهيس 

 فيما يفىط مىالي   - 

ػىف هصھب الي ػاوغ وهلٌى له ول ما لسيىا مً ادباض  غً حان وأبازيط   -

 وػىف هصھب في اكطب وكذ 
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وان الللم يػطبس في كسوض حميؼ أغىان امللً ػام وابىائه بػس ان غبر 

غلي الاضن  البىابه وػمؼ الجميؼ كىث كطادت وامام  الىلف املطػىم

  :كالذ ياػميىا 

 ھل ضػمتي الٌلؼم بـيل صحيح يا زضحازا   -

  :كالذ زضحازا غلي الفىض  

 بالٌبؼ يامىالحي ولى وان به دٌأ لىدـفت مىالي ػام  غلي الفىض   -

  :فلاٌ هىح 

 ماشا حسر ئشن ؟    - 

  :فلاٌ يىوؽ

 اظىھا واهذ كطده ألم ووأهه يخػصب    - 

 :فلالذ ياػميىا 

 ىض مً البىابت مإلم الي ھصا الحس ؟ھل الػب  - 

  :فلالذ زضحازا 

 ال يامىالحي اهه أمط ػھل   - 

وان ػاوغ في ظاويه بػيسه يلىم ببػى الطػىماث غلي  ألاضن ازىاء الحسيث 

 :زم جىھس وھع ضأػت هفيا وكاٌ
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حميؼ البىاباث جم ؾللھا بـيل كىي مما يىحي الي ان حان ھى مً كام   -

  :تي يمىػىا مً  الػبىض الي غىالم ادطي  فلاٌ هىحبسحط البىاباث ولھا ح

 وهيف غبر أبي وفخح البىابه؟  - 

 أظً ان امللً حػطن ملىيسه وھى الان يىاحه دٌط  حشيم   -

  ٌ   :فؼمؼ كىث يأحي مً دلفت يلى

 ھصا صحيح   - 

فىظط ػاوغ دلفت وهظط الجميؼ الي ملسض اللىث وكاٌ  وھى يفخح يسه 

  :مللافحت اللازم

 مىالي ملً الجً ألاظضق جفول يامىالي   - 

  :كافحت امللً زم اهحني جحيت للملىه وكافح هىح وكاٌ

 اھال بىالي الػھس   -

حطن هىح ضأػت في ئيماءه بؼيٌه مىه جىحي بالترحيب  لىً الللم وان 

  :يؼيٌط غليت وكاٌ

 هيف غطفذ ميان الحلً ألادحر يا حاللت امللً   - 

شىضاث في مملىتي ابيً  اػخوافني فتره البأغ بھا ھىا ال جيس ي ان في فتره ال  -

 في ھصا امليان 

 لىً امليان مذفي غً الػيىن   - 
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امللً ػام ھى مً اغٌاوي ولمه الؼط لطفؼ الحجاب غً  امليان فھى يشم   -

 بي زلت غمياء  

  :فلالذ زضحازا

جً وھصا ادٌط غيىب حالله امللً اهه يشم في الجميؼ  فىظط لھا ملً ال  - 

 :ألاظضق في ؾوب وكاٌ

 جللسيً اهني لؼذ محل زلت   - 

  :فلاٌ ػاوغ 

بالٌبؼ ال يامىالي لىً ماحسر مىص كليل حػل الجميؼ  مخىجط الي أكص ي   -

 زضحه 

 اغلم ھصا وحأث اليىم لىخحس مػا ملىاحه حان وأبازيط   - 

 :فلاٌ يىوؽ 

 امللً ػام كام بطحله مىص كليل وال وػلم متي ػيػىز    - 

  :ٌ امللًفلا

اغلم ھصا ايوا فال جيس ي ان حالله امللً ػام غھس الي بمطاكبت ول ؿبياث   -

الاهخلاٌ والبىاباث بػس مػاھسه السفاع  املـترن فيما بييىا بػس حطبه مؼ 

 الػماللت 

  :فلاٌ هىح 
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 وايً هىذ غىسما ھاحم حان اململىه ووان أبي يلاضع املىث   -

مػا مً احل حمايت ملھم ألان ھى الخياجف  ھصه واهذ أوامط امللً ػام لىً ا

 *مسيىت ػحزاض  6*ضاحؼ الػسز  غالم الجً وله 

 فلاٌ يىوؽ  

 ھاث مالسيً يا حالله امللً   - 

ظضغذ بػى الػيىن وػٍ كىاث أبازيط وول املػلىماث جإهس ان حان   -

 سحط البىاباث مً احل كخل امللً ػام فاشا  غبر اي بىابت يمىث غلي الفىض 

كطدذ ياػميىا ووهػذ يسھا غلي فمھا بيىما جطهحذ زضحازا واػدىسث 

 :بيسھا غلي حافت الؼىض وجحظذ غحن  ػاوغ وكاٌ هىح مىسفػا 

 لىً ابي لم يمذ  فلاٌ امللً   - 

ھصا لم يخأهس لىا بػس فبمجطز غبىضه مً البىابه ادخفي جماما ولم اػخٌيؼ 

حجبھا غني فلم اػخٌؼ ضؤيه اي  جحسيس مياهه وول البىاباث جم ئؾالكھا وجم

غالم مً الػىالم ألادطي لىً ھىان فطيم وامل مً السحطه في بالي مملىتي 

 يػىفىن الان غلي حل ھصه املػوله وبػسھا ػىف هخأهس  مً ػالمت امللً 

 فلاٌ يىوؽ الصي أحخفظ بطابٌه حأؿت  

 والي شلً الححن ھل ػىظل غاحعون غً فػل اي ؿيئ   - 
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هطاكب حان وأبازيط حيسا حتي جدؼني لىا الفطكت وهجمؼ اهبر  اكترح ان  -

كسض ممىً مً املػلىماث غىھم وبػسھا هىلى غليھم او هيخظط وكٌى امللً 

 ػام ػاملا داكا واهني ػمػذ مً بػى امللازض ان ھىان دالف 

 :وـب بحن أبازيط وحان لىً الأحس يػلم ما ھى ھصا الخالف فلاٌ هىح  

حت ھصه املػلىمه وإشا وان ھىان دالف فػال فيجب يجب ان هخأهس مً ص -

ان وؿصي ھصا الخالف حتي يفترق الازىان جماما ويىػٌع ول مىھم في حبھت 

 وبھصا الـيل اظً أن  الحطب ػخيىن أػھل الي حس ما 

اهلطف ملً الجً ألاظضق واوػلسث حلؼت ػطيت بحن ػاوغ وزضحازا وهىح 

كفىف حيف أبازيط لييىن ويىوؽ مً أحل ادخياض غىلط لعضغت وػٍ 

غحن لھم ھىان جىلل لھم ألادباض حتي ال يػخمسون غلي ملً الجً الاظضق 

وحسه في املػلىماث واهخھذ الجلؼت باالجفاق غلي اػخسغاء احس دسم 

الللط وجسضيبت وجلليىت بػى املھام  وغلي الفىض بساء يىوؽ في اػخسغاء 

 الجني دازم الللط .

 *** 

البىابت ؿػط ووأن ھىان هاض جحطق حؼسه وله وغظامه غىسما غبر ػام جلً 

جخفخذ ووأن ھىان مً يوطب حؼسه بمٌطكت مً حسيس وأظلمذ السهيا 

جماما وؿػط بأهه زادل زوامه ويؼبح في الفواء زم فلى الىعي جماما ولم 
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يػلم هما مط ي غليت مً الىكذ وھى في ھصه الحاله لىىه اػخػساز وغيت 

ػطيػا ووحس هفؼت غلي ضماٌ صحطاء حطزاء  بؿخت وػخػاز شھىت كفائه

ؿاػػت وبساء يـػط بوػف ؿسيس يؼيٌط غليه .حلؽ ػام غلي الاضن 

لحظاث يىظط حىله زم حاٌو الىھىن لىىه وان يترهح ووأهه فلس اجعاهه وبػس 

ان جلسم الي الامام غسه دٌىاث وان يـػط اهه اكبح هػيف هطيـت في 

مً هىء ادوط كىي وواهذ الاحؼاز مھب الطيح زم ظھط له أًياف أحؼاز 

غاضيت الجعع الػلىي اما الؼفلي فياهذ جطجسي ػطواٌ مً الجلس الاػىز 

وليل حؼس ضأػان وھىان بػى الاحؼاز وان لھا زالر ضؤغ وولما اكتربذ 

مىه جلً الاحؼاز وان يـػط بسواض ؿسيس ويترهح اهثر واهثر واهفاػت جدؼاضع 

 ل والػطق يخلبب مً حبھخت وزكاث كلبت اكبحذ اغلي مً شي كب

وغىسما ئلخفذ جلً الاحؼاز حىله ػلٍ غلي الاضن وظل يلاوم الؿيبىبه 

بيل ما لسيه مً كىه لىىت في الىھايت اػدؼلم لھا وأدط ما ؿاھسه ھى بػى 

الايسي جمخس له وجحمله ووأهه ًفل ضهيؼ .اػخػاز ػام وغيت جسضيجيا ھصه 

حجطيت وكس اول السھط غلي حسضاهھا  املطه ليجس هفؼت زادل ؾطفت حسضاهھا

وؿطب وبػى املـاغل املػللت غلي الجسضان لىً ألاهاءه واهذ دافخت الي 

زضحھه ضھيبت يعجع مػھا اي شخم غلي الطؤيت حيسا زم حلؽ غلي الاضن 

يىظط حىله ليجس امامه بىابه مً الفىالش وهافصه واحسه كؿحره مؼخسيطه 
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لعهاظيً لىً اػفل الىافصه ضأي ما لم يىً غلي اليؼاض وجيلً اهه زادل احس ا

 يخىكػت ابسا حتي ان كلبت  واز اوي يخىكف مما ؿاھسه فياهذ مفاحأه .
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 انفظم انرابع 
  

ديم الظالم غلي مملىه ػام ألاكفاوي وأبازيط يلف في ؿطفت الللط يىظط 

 الي الؼاحت ألاماميت وبػى الجىىز 

  :ىله وبػس لحظاث  مً اللمذ كاٌجلف امامه في حالت مً الخأھب ملا ػيل

اليىم ھى بسايت غھس حسيس واهخم مً اليىم حىىزي اها  فھل جلؼمىن لي   -

 بالىالء والٌاغت  فلاٌ احس الجىىز 

 والءها الىحيس مللً ممالً الجان ؿطق وؾطب امللً  ػام ألاكفاوي   -

الجىسي فىظط له أبازيط والـطض يخٌايط مً غيييت وضفؼ يسه واؿاض بھا هحى 

فأضجفؼ في الھىاء زم دطحذ مً يس ابازيط ؿطض مخٌايط أكاب الجىسي 

  :فأوؼلخ حلسه وله زم اهفجط  وجحٌى الي أؿالء  فلاح ول الجىىز

 الىالء والٌاغت لؼيس املمالً امللً ػام الاكفاوي وحسه  بسون مىاظع   -

 واكبح الجميؼ ،فأؿاض أبازيط بيسه وظھط حٌى الجىىز اػىاض مً حسيس 

  :سجحن زادل كفم حسيسي وكاٌ بلىث  والطغس

مً الان ػيػصب ول مً لم يلؼم بالىالء والٌاغت لي اها  وحسي ػيس   -

 املمالً 

 :زم الخفذ الي هايل املؼاغس له وكاٌ 
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اضؾب في حػصيب ول ھىالء الجىىز غصاب ال مشيل له واي هفط مً الجً   -

 مذ يلفظ بأػم ػام الاكفاوي يلخل في الحاٌ  ھل فھ

 جحذ امط حاللت امللً أبازيط ػيس املمالً   - 

 زلف أبازيط الي كاغت الحىم وحلؽ غلي الػطؾ فىحس حان  في اهخظاضه 

  :فلاٌ بلىث والطغس

 ملاشا حوطث الي ھىا بسون ضأغ ػام الاكفاوي  ابدؼم حان في دبث وكاٌ  - 

لي مً حؼسه اهخھي امط ػام الي ألابس فلس غبر احس البىاباث وماث ولم يدب  -

 دطزله الهه ببؼٌاه جحٌى الي ضماز  جعضوه الطياح 

 ھصا هالم لً اغترف به ابسا فؼام مذازع وماهط ولً  اھساء حتي أضي ضأػت    -

  :فلاٌ حان

ال يىحس له ضأغ وال أكبؼ واحس مخبلي مىه واها هفصث  وغسي لً والن   -

 ػىف اضحل 

  :فلاٌ أبازيط 

حتي جأحي لي بطأغ شلً  الخجزيط ػام وإال ػىف امھلً زالر أيام فلٍ   -

اضػلخً الي سجىً ألابسي مطه ادطي فىظط له حان بىظطه ؾوب والـط 

 يخٌايط مً غيييت زم  اهلطف ػطيػا 
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وفي جلً الازىاء وفي مٌبر الللط وان ھىان الػسيس مً الخسم يػس وليمت 

اويه الػـاء للملً ابازيط واليل يػمل في حس ووـاي بسون جىكف وفي ظ 

بػيسه وان ھىان هفط مً الجً كلحر اللامه هحيل له ضأغ مؼخسيط مشل 

اي يجلؽ اللطفلاء ويبيي في حطاضه  فأهدبه  زمطه البٌير وأشهان مشل الًى

 له احس الخسم فأججه اليه وكاٌ 

 ؟ماشا حسر يا ھاؾ ؟ ھل جبيي مً احل فطاق امللً ػام   -

 :فھع ضأػت هفيا وكاٌ 

فھىان اػخسغاء مً ولي الػھس مىص اهثر مً ػاغت  بل مً أحل حبني  -

 ولىني لم اػخٌيؼ جلبيت الىساء دىفا مً  ابازيط .

 :فلاٌ الجني الادط  

لىً يجب غليً جلبيت الىساء فأهذ دازم ھصه الػائلت زم مً الجائع ان   -

 ييىن ھىان مىطوه حسر لھم وفي اػخٌاغخً  اهلاش املىكف 

هني فخحذ بىابه لھم ومً الجائع ان يلخلني أغلم لىً ابازيط ػيػلم ا  -

 ويػعبني حتي اغترف له بميان ولي  الػھس وامللىت وھصا يػطهھم لخٌط حشيم 

وهؼ الجني الادط اكبػت في فمه وظل يفىط لحظاث زم  اهفجط هبروان 

 :وكاٌ
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ھىان حل اهذ جذبروي غً الىحھه التي ػخصھب اليھا واها افخح لً بىابه   -

اشا اهدـف ابازيط اهني فخحذ البىابه وحوط الي ھىا  للػبىض وبػسھا

 ػيجسوي امامه واكٌى له ان  البىابه اهفخحذ غً ًطيم الخٌاء 

 لىً البىاباث ولھا مسحىضه ومً ػيػبر ػيلخل   - 

ھصا صحيح لىً ھىان حل ادط حؼخٌيؼ ان جيخلل اهخلاٌ اوي الي غسه   -

مطاكبخً لبػى الىكذ اماهً في الللط وغىسما يػلم ابازيط ويلىم ب

 ػيخأهس اهً مجطز دازم يلىم بػمله 

وبػسھا ػيخىكف غً مطاكبخً وحؼخٌيؼ ان جيخلل بػسھا الي  ػيسن هىح في 

 ػالم زون ان يـػط بً احس 

 حفف الجني زمىغت وكاٌ وھى يھب واكفا غلي كسميه  

 ھصا ھى الحل الىحيس ئشن   - 

ه الاماميت للللط زم اهخلل الي وادخفي الجني في ملح البلط وظھط في الطزھ

احس الؿطف ووان يـػط بأن ھىان غيىن دفيت جطاكبه فبساء في وهؼ بػى 

املـاغل غلي الجسضان زم اهخلل بػس شلً الي حسيلت الللط وبساء في حع 

 الػـب زم ؿػط بأن الػيىن التي جطاكبت ادخفذ فأهخلل 

ويلف امام الحلً ػطيػا الي ملسض الىساء فىحس هفؼت غلي ؿاًئ البحط  

 ألادحر .
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 انفظم اخلايص 
  

ئهخفى حؼس ػام غىسما وكؼ بلطه غلي شلً الجؼس الجالؽ اػفل 

الىافصه وؿػط بلـػطيطه حؼطي في حؼسه وغىسما اكترب مىه شلً الصخم 

 هظط في وحھه مليا كبل  ان يلٌى 

 ابدؼم بؿسازي وكاٌ مؼخحيل ! ھل اهذ غلي كيس الحياه يا بؿسازي    - 

 وػم يامىالي فالخػىيصه التي هطبني بھا حان هللخني الي  ھىا ولم جلخلني   -

ابدؼم ػام بـسه وغاهم بؿسازي غىاق حاض زم حلؽ غلي  الاضن وبجىاضه 

  :بؿسازي وكاٌ

 لىً ماھصا امليان ؟  -

  :فلاٌ بؿسازي 

ؿساء ال أغطف اهىا ھىا في أضن الھالن وھي أضن ملػىهه يؼىىھا كىم ا  -

غىھم اي ؿيئ ػىي اهھم حبابطه وھم ليؼىا مً الجً او البـط ولىىھم 

مذلىكاث ادطي وغىسما وكلذ الي ھىا ؿػطث بوػف ؿسيس زم سجىىوي 

 في ھصه  الؿطفت ومً ححن الي أدط يحوطو لي بػى الٌػام واملاء 

 وملاشا لم جحاٌو الھطب   - 

  :هظط ػام الي يسه زم كاٌ الهني لم اغس امخلً اي كىه يامىالي  - 
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 واها ايوا اؿػط بصلً لىً مً املإهس ھىان حل   - 

اججه بؿسازي الي ظاويه بػيسه واحوط ئيىاء به بػى املاء  وكسمه للملً 

 :فلاٌ ػام 

 ؿىطا لً يا بؿسازي لىني ال اؿػط بالػٌف   -

يخحسزىن بلؿت  ،صا امليان فھمػلً جفھم لؿت اھل ھھصه املاء ػىف جج

 يبت وغىسما ؿطبذ مً جلً املاء اكبحذ  افھم لؿخھم ؾط 

فـطب ػام املاء زفػت واحسه زم وهؼ ألاهاء غلي الاضن  واججه هحى الىافصه 

  :وهظط الي الؼماء واللمط املىخمل وكاٌ

 وماشا ػىفػل الان يا بؿسازي   - 

 ػىحاٌو الھطب بالٌبؼ ازىان افول مً واحس اليؽ هصلً   - 

 لٌػام متي يحوطون ا  - 

 اظً اهھم ػيحوطوهه بػس كليل   - 

 ػىھاحمھم ووؼخىلي غلي اػلحخھم وهحاضب حتي هذطج  مً ھصا امليان   -

لً ما جطيس يامىالي . لىً ھىان ػإاٌ.. ففطحتي بللاءن حػلخني اوس ي ان   -

 أػئله 

 ماھى؟ -

 هيف حوطث الي ھىا ؟  -
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الي غالم ادط مً احل  ال أغلم ول ما اجصهطه اهني فخحذ بىابه للػبىض   -

الحلٌى غلي كىه ججػلني اجلسي لجان لىً  بػس غبىضي البىابه وحسث 

 :هفس ي ھىا  حعجب بؿسازي وكاٌ

 ھل حسر دٌاء ما ازىاء فخح البىابه ؟   - 

 :ؿطز ػام كليال زم كاٌ

 ال اظً شلً لىً ھىان احخماٌ ان ييىن ھىان شخم  سحط البىاباث   -

 لي سحط ول البىاباث الا حان ال احس يمخلً اللسضه غ  - 

 وھصا ھى الاحخماٌ الاضجح   - 

لىً ملاشا يفػل حان ھصا وما ھى ھسفت مً سجىً ھىا ال أزضي لىً مػً   - 

 حم في كىلً ھصا فھى الىحيس اللازض

غلي سحط البىاباث وفي ئػخٌاغخت ان يسحطھا ويجػلھا  كاجله وغىسما اغبر 

 اي بىابه يخحلل حؼسي في لحظه 

 اظً ان ھصا ھى ھسفت لىىه ادٌاء في ؿيئ ما   - 

ال أظً ھصا ھىان ھسف ادط يجػلت يبلي غلي حياحي فجان يمخلً كسضه   -

 داضكت وال اظً اهه مً الؼھل ان يلؼ في  دٌأ بؼيٍ 

مھما دمىا وفىطها فلً وػطف ما يومط في هفؼت لىىه مً املإهس اهه   -

 يسدطن وضكت ضابحت في كطاع ما ھى  يذىهت 
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 ھل جظً اهه ػيؼاومني غلي حياحي في ملابل ان اهوم  له ؟  -

مً يسضي ول ؿيئ محخمل لىً املھم ھى ان هذطج مً  ھىا بأكص ي ػطغت   -

 ممىىت 

وفي جلً اللحظه اهفخحذ البىابه بؿخت وزلف الي العهعانهؼبػت فطػان لھم 

حلس ادوط وزالر ضؤؤغ ًىاٌ اللامت مفخٌى الػوالث وػاكىا ػام 

  :ؿسازي الي الخاضج فلاٌ  بؿسازيوب

 وان يأحي شخم واحس فلٍ الي العهعاهه   - 

 :فلاٌ ػام ھمؼا 

 اظً اهھم ػيىللىها الي ميان أدط   - 

وكٌؼ ػام وبؿسازي ممط هيم مً الحجاضه ومىه الي ؾطفت حجطيت 

مؼخسيطه بھا الػسيس مً الؼيىف والطماح  والسضوع والخىش وكاٌ احس 

  :الحطاغ

 ىم يذخاض زضع وػيف ودىشه ول مى  - 

هظط ػام الي بؿسزي في ححره ولم يؼخٌؼ جفؼحر ألامط زم ادخاض ػيف كلحر 

حاز وزضع مؼخسيط ودىشه جذفي هلف وحھه الػلىي بيىما ادخاض بؿسازي 

ػيف ؿسيس الضخامه وزضع ضخم ودىشه جذفي هلف وحھه ألايؼط وهظط 

يھم الان لىً ػام ھع اليؼام ففھم ػام ان بؿسازي يطؾب في الاهلوان غل
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ضأػت هفيا وػطيػا ما ًىكھم الحطاغ في ؿبه زائطه وبػس لحظه اوـم 

الؼلف الي هلفحن وبسأث ألاضن مً أػفلھم جطجفؼ جسضيجيا حتي اكبح 

الجميؼ يلف وػٍ حلبت مؼخسيطه وحىلھم الػسيس مً امللاغس املطجفػت في 

لي امللاغس ؿيل زائطي والاف الاشخاق في هفؽ ھيئت الحطاغ ججلؽ غ

وفىض ضؤيخھم لؼام وبؿسازي اضجفػذ الليحاث والخھليل والدصجيؼ وفي أكل 

 مً زكيلت وان الحطاغ يذطحىن مً الحلبت غبر بىابه حسيسه في  املىخلف 

 وكف ػام يىظط حىله حيسا فىحس مللىضه يجلؽ فيھا 

شخم احمط اللىن وحىله الػسيس مً الخسم والفاهت فىظط  هحى بؿسازي 

  :وكاٌ

اظً اهھم ػيجػلىن مىا ملاضغحن لدؼليخھم هما وان  يحسر في الػھس 

  :الطوماوي  فلاٌ بؿسازي

 لً اكاجلً يامىالي اكخلني اهذ  فلاٌ ػام   - 

لً هلاجل بػوىا البػى ػىلاجل اها واهذ اؿياء ػخذطج  مً جلً   -

 البىاباث 

حس وأؿاض بيسه هحى زالر بىباث حسيسيه دلفت وبػس اكل مً لحظه وا

اهفخحذ البىاباث ودطج مىھا زالر أػىز غمالكت ليل أػس زالر ضؤغ 

واهياب حازه وغيىن مً هاض ظضكاء والعبس يؼيل مً ؿسكيھا والاضن جھتز مً 
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اػفلھم مً ػطغت ضهى الاػىز  بيىما ػام ظل يىظط الي الاػىز والھسوء 

ػس مً غلي وحھه والاضن جھتز مً جحخت وظئط الاػىز يلم ألاشان ويلترب الا 

 ػام ويلترب ويلترب وكفع  الاػس في الھىاء ليىلى غلي ػام 

في جلً الازىاء وان ھاؾ الجني الخازم في كلط امللً ػام يجلؽ مؼ هىح 

وػاوغ ويؼخمؼ حيسا الي حػليماث ولي الػھس هىح وواهذ الفطحت جملئ كسضه 

بػس ان جأهس ان ولي الػھس اػىس اليت مھم الخجؼؽ غلي ئبازيط واهه اكبح 

للمملىت  غحن ولي الػھس في الللط وػيػاون اػيازه في الطحىع مطه  ادطي 

  :وبػس ان اهھي هىح حسيشت كاٌ ھاؾ له

ال جللم يا مىالي فھاؾ ػييىن غيىً وأشهً ھىان هً مٌمأن وػىف   -

 اضػل لً ضػاله ول يىم جحمل لً ول ادباض  أبازيط وحان 

 :اهلطف ھاؾ وحلؽ هىح مؼ ػاوغ ويىوؽ وكاٌ الادحر  

 اهھا ادباض ممخاظه    - 

 :فلاٌ ػاوغ 

  ؟أي أدباض جللس -

 أبازيط لم يخأهس مً مىث امللً حتي الان ضؾم ان حان  اهس له مىجه    -

 :فلاٌ ػاوغ

 هىذ اظً ان جأهيس دبر وفاة امللً ؿيئ محعن    - 
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 :فضحً هىح وكاٌ

 ابي لم يمذ يا ػاوغ  فلاٌ ػاوغ  - 

 هيف وحان يإهس اهه ماث   - 

ببؼاًه حان لم يلخل ػام لھسف ما والسليل غلي شلً اهه فول ان   -

الاهخلاٌ غبر البىابه وان وان يلىض لليلب ابازيط ان ػام ماث غً ًطيم 

 يطؾب حان في كخل ػام  لحاضبت مطه ادطي اليؽ هصلً 

  :فلاٌ يىوؽ

لىً حان احخجع ابي في ميان ما ال يػلمه احس الا ھى  لھسف ما في ضأػت    -

 فلاٌ ػاوغ 

 ماث جللس ان حان حاٌو دساع أبازيط ويلىض له ان ػام    -

 :فلاٌ هىح  

 وػم وھى يػلم ان أبازيط لً جىٌىي غليت الخسغت   - 

وملاشا اهوم له مً الاػاغ؟ وملاشا  لم يلخل أبازيط  لىً ملاشا يذسغت؟  -

 :ويؼيٌط ھى غلي الامىض وحسه  فلاٌ هىح 

ھصا ما ػيؼعي ملػطفخت في الفتره اللازمه  فأبدؼم يىوؽ أبدؼامه سػلب   - 

 ىػطفت بػس ان هلىم بذسغت كؿحره  يملئھا املىط وكالؼ

  :فلاٌ ػاوغ
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 أي دسغت جللس   - 

 ال جخعجل ألامىض يا ػاػىغ ػخػطف ول ؿيئ في الىكذ  املىاػب   -

 ***** 

كفع ألاػس في الھىاء ليىلى غلي ػام بيىما جحطن الادحر دٌىه الي اليؼاض 

اضث في الھىء وجطهح  وهطب بيل كىجه ضأغ الاػس ففللھا غً حؼسه ًو

ؼس ألاػس وػلٍ غلي الاضن وباقي الطؤغ واهذ جخحطن في حىىن والجؼس ح

يلاوم ػىطاث املىث لىىه اػدؼلم في الىھايت لىً ػام اهعلم غلي ألاضن 

وؿم بًٌ الاػس الشاوي غىسما كفع غليت وػلٌذ احـاء الاػس ولھا غلي 

وحھه وكسض ػام بيىما بؿسازي ػلٍ غلي الاضن واهلى غليت الاػس وظضع 

ازي ػيفت في كسض الاػس زم زفػت بػيسا غىه وهھى  مً غلي الاضن بؿس

  :واججه هحى ػام ليٌمأن غليت فلاٌ له ػام

 ػىف هھجم غلي املللىضه ألان يا بؿسازي   - 

فخحطن بؿسازي بؼطغت البرق وغىسما اكترب مً املللىض اهحني ووهؼ يسه 

ظھط بؿسازي وفي غلي الاضن مؼدىس بھا بيىما كفع ػام كفعه غاليت مً فىق 

ملح البلط وان يلف في املللىضه وأًاح بطأغ الصخم كاحب الجلس 

الاحمط وظل يٌػً في الخسم والحطاغ امللخفىن حىله ول ھصا لم يؼخؿطق 

ػىي دمؼت زىاوي فلٍ وكبل ان يىدبه الحطاغ ملا حسر ويخحطن احسھم 
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ى ألادط  هحى ػام وان بؿسازي يلف بجىاض ػام بػس ان كفع الي املللىضه ھ

 وػلً مػا شلً املمط الويم والحطاغ جطهى دلفھم

دطج ػام وبؿسازي مً املمط الي ػاحت هبحره وامامه بىابت حسيسيه ضخمه 

 ويلف امام البىابه اضبؼ حطاغ 

وجحفع الجميؼ غىسما ؿاھسو ػام وبؿسازي يخجھان هحىھم لىً ػام لم 

بلط اًاح بطأغ احس يمھل احس مىھم الفطكه للسفاع غً هفؼت ففي ملح ال

الحطاغ بوطبت واحسه مً ػيفت وبمھاضه ؿسيسه زاض غلي غلبيت وضول 

الشاوي في كسضه فخللاه بؿسازي بٌػىه هافصه في اللسض واهحني ػام وادص 

ػيف احس الحطاغ مً غلي الاضن وهطب الحاضغ الشالث غلي ضأػت بؼيفه 

ي فىحسه كخل الاٌو زم ًػىت في كسضه بالؼيف الشاوي وهظط هحى بؿساز

الحاضغ الطابؼ وبسا في ضفؼ البىابه بيسه وغىسما اضجفػذ البىابه مؼافت ال 

بأغ بھا مً غلي الاضن اهعلم ػام ودطج الي الٌطيم زم  اجبػت بؿسازي بػس 

 شلً .

وان الٌطيم مخػطج وھىان الىشحر مً املىاٌظ الحجطيت وبػى املمطاث 

سيس مً الخيٌى الؼىزاء فأمخط ي الويلت بحن املىاٌظ وغلي اليؼاض وحس الػ

احسھم وهصلً فػل بؿسازي وظل يػسو بالفطغ وػٍ املىاٌظ واملمطاث 
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الويلت وؿىاضع املسيىت ولھا داليت جماما مً املاضه زم جىكف ػام  وهظط 

  :هحى بؿسازي الصي جىكف بسوضه ھى الادط وكاٌ

  :ت وكاٌماشا ھىان يامىالي ؟ ھيا كبل ان يلحلى بىا  فىظط ػام دلف  - 

 اها ال أضي احس يخدبػىا او يٌاضزها    - 

  :فلاٌ بؿسازي

 لػلھم مـؿىلىن الان بمىث ظغيمھم الصي ماث غلي  يسن   -

  :جىھس ػام وكاٌ 

 ھيا هىٌلم غلي ول حاٌ   - 

اهٌلم ػام وبؿسازي وػٍ املمطاث واملىاٌظ وهىء اللمط يىػىؽ غليھم 

ػاحت هبحره ووحس امامه  والھسوء يحيٍ بھم مً ول حاهب حتي وكل الي

 اهثر مً دمؼىن فاضغ 

يحملىن الطماح والؼيىف يلفىن امام بىابه املسيىت فلاٌ  بؿسازي ھى يىظط 

 حىله 

غبىض البىابه مؼخحيل ػىف احاضبھم اها واهذ حؼلم  الؼىض واكفع مىه   -

  :الي الخاضج  فىظط له ػام وكاٌ

 ػىف هذطج مػا ھيا بىا   - 
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ىز بفطػت وھى يوطب بؼيفت يميىا ويؼاضا والجىىز وؿم ػام كفىف الجى

جدؼاكٍ مً حىله والصباب وفي ملح البلط كفع احس الجىىز غلي ػام 

واػلٌه مً فىق فطػت لىىه جللي ًػىه هافصه في اللسض كبل ان يمؽ 

ػام بؼإ فيان بؿسازي يلاجل في ؿطاػت ليؽ لھا مشيل حتي اهه وان يطول 

الھىاء زالر امخاض غلي الاكل فھب ػام مً  الجىسي ضوله واحسه فيٌحر في

غلي الاضن وزاض غلي غلبيت في ضؿاكت وهطب احس الفطػان في كسضه زم 

ػً احس الجىىز في كسضه واًاح بطأغ  جسحطج غلي الاضن والخلٍ ػيفا  ًو

الشاوي وؿم الشالث الي هلفحن بوطبه واحسه والخفذ الجىىز حىله في ؿبه 

غً بؿسازي فٌػً احسھم في كسضه وبؼطغت زائطه واكبح مىػٌع جماما 

دطافيت اًاح بطأغ الشالث وكفع في الھىاء كفعه غاليت وھى ؿاھط ػيفت الي 

الاغلي وهطب احس الجىىز غلي ضأػه فأوـلذ هلفحن زم اهحني غلي الاضن 

وزاض حٌى هفؼت وھى ؿاھط ػيفت فلٌؼ أضحل الجىىز حميػا وػلٌى غلي 

به لحظاث كبل ان يػخليت ووكف غلي كمخه الاضن فلفع هحى الؼىض وحـبث 

وهظط امامه واظزضاء لػابت الجاف مشل الحٌب وجخسلي فىه فياهذ مياه البحط 

جحيٍ به مً ول حاهب وھى غلي كمه حبل ففًٌ الي ان املسيىت مبييه غلي 

كمه حبل وػٍ املحيٍ وبػس لحظه وان بؿسازي يلف بجىاضه غلي الؼىض  

  :اليھم فلاٌ ػاموالحطاغ يحاولىن الىكٌى 
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 ػىف هلفع ال مفط   - 

وكفع ػام مً فىق كمه الؼىض غلي الجبل الي البحط هؼھم  يـم الھىاء 

 وادترق املاء بجؼسه ودلفت بؿسازي .
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 انفظم انطادش 
  

اوػىؽ هإء الـمؽ غلي وحھه أبازيط وھى يلف في ؿطفت الللط يىظط الي 

ػصب ملجطز اهھم أغلىىا والئھم للملً ػام الجىىز وھم يخللىن اللىان ال

فيان ھىان حىىز يخم ػلخ فطوه ضاػھا وھىان ادطون مػللىن مً ؿػىضھم 

في حعوع الصجط وبيىما أبازيط يـاھس جلً املـاھس البـػت وألابدؼامه غلي 

وحھه اهللب وحھه في ملح البلط الي ضغب وظھٌى غىسما وكؼ بلطه غلي 

تي اهه حاٌو ان يىٌم لىً كىجه لم شخم ما يلف وػٍ ألاشجاض ح

يذطج مً حللت وظل يـحر الي الاشجاض فىظط هايل املؼاغس له هحى امليان 

الصي يـحر اليه فىكؼ بلطه غلي امللً ػام ألاكفاوي يلف والابدؼامه غلي 

وحھه وضؾم ان الػيىن جالكذ ئال ان ابدؼامخت لم جفاضق وحھه زم ادطج ػام 

 وهؼطھا فىق ضأػت فأوؼاٌ مىھا مً يسه وىضه فويت اللىن 

 ػائل ؿفاف باضز غلي حؼسه وله فأدخفي امام غيىن هايل  وابازيط 

 اؿٌاي ابازيط ؾيظا وزلف الي ػاحت الللط وھى يليح  بأغلي كىجه 

 ػام غلي كيس الحياه وحاء الي ھىا يلٌى لي اهه ػيؼترز  مملىخه مني   -

  :فلاٌ هايل

 س اهه ماث مؼخحيل يامىالي ان حان يإه  - 
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 حان واشب مذازع   - 

 وملاشا يىصب غليىا   - 

الهه يػلم اهني ػىف اسجىت مطه ادطي غىسما يلخل ػام ولصلً يحخفظ   -

به حيا حتي يومً بلاءه اًٌى فتره ممىىه بجىاضي وغىسما جدؼني له 

 الفطكت ػىف يخذلم مني 

 ادطي هھائيا لىني اكؼم بيل ما ھى ؾالي وهفيؽ ان اسجً حان  مطه 

 يجب ان هخأهس اوال ان ػام غلي كيس الحياه   - 

 الم جطاه بػيىً يا هايل  - 

 :وػم .. لىً  فلاًػت أبازيط وكاٌ  - 

 لىً ماشا ؟  -

زم حلؽ غلي الػطؾ وكطاء حػعيمه وفي ملح البلط حوط حان الىزاب بحن 

يسي أبازيط بيىما وان الجني ھاؾ يلف دلف احس اغمسه الللط يخللم 

الي ول مازاض بحن حان وأبازيط بل ضأي بػيىت ما حسر وغلي الفىض  واػخمؼ

 غاز الي املٌبر وبساء في هخابت أٌو ضػاله له لىلي الػھس  هىح 

 ****** 

في الحلً ألادحر وان يجلؽ ػاوغ وزضحازا ألاحمط  وهىح مػا زادل ؾطفت 

 :مؿللت وػاوغ في كمه اهفػاله كاٌ
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 اها ال افھم مايحسر ؟  - 

  :ىحفلاٌ ه 

 ماشا جطيس ان جفھم بالخحسيس ؟  - 

 ول ؿيئ ... اهىم جذٌٌىن لش ي ما اها ال اغلمه    -

 :فلالذ زضحازا 

هحً وػلم اهً ولي الػھس ولً حم الخلطف زون الطحىع اليىا لىً اظً   -

 اهىا مً ادلم اجباع امللً ػام  ومً الىاحب ان جشم بىا 

  :ابدؼم هىح وكاٌ 

 زلت غمياء ويىفي ان أبي يشم في  ػاوغ بالٌبؼ فأها ازم فيىم   -

امللً ػام في الؿطفت وكبل ان يىمل غباضجه اهفخحذ ًاكت مً الفوت وظھط 

والابدؼامه غلي وحھه فىظط ػاوغ  وزضحازا اليه في زھـت وكاٌ ػاوغ 

  :وھى يحخوً ػام

 غلي ػالمخً يامىالي امللً هحً هىا في كمه  الللم غليً  هللاالحمس   -

 :ا هحىه وكالذواججھذ زضحاز

وفلً في  هللاغلي غىزجً لىا ػاملا يامىالي واحػـم ان  ييىن  هللاهحمس   -

 ضحخلً الادحره 



 
 

~ 44  ~  
 

لىً امللً ػام ظل يىظط لھم والابدؼامه غلي وحھه زون ان يىٌم بيلمه 

  :واحسه فىظط ػاوغ الي زضحازا زم غاز  يىظط الي امللً مطه ادطي وكاٌ

 مىالي ھل اهذ بذحر    - 

 :فلاٌ هىح

 ھصا يىوؽ يا ػاوغ   - 

  :فىظط له يىوؽ املخىىط في ؿيل ػام وكاٌ 

 ملاشا كلذ له الحليلت بھصه الؼطغت هىذ اجمني ان  ادسغت كليال   -

  :فاؿٌاي ػاوغ ؾٌبا وكاٌ 

 ماشا يحسر ھىا ؟ ھل ػيـطح لي احسهم الامط؟   -

 :فلاٌ يىوؽ بػس ان غاز الي ھيئخت مطه ادطي 

ما أن الخسغت اهٌىث  غليً فمً املإهس اهھا اهھا مجطز دسغت ياػاوغ وب  -

  :اهٌىث غلي أبازيط فلالذ زضحازا

 اي دسغت ؟   - 

 :فلاٌ هىح 

حتي وؼخٌيؼ ان وػلم ما ھى الؼط الخفي بحن حان وأبازيط وان يجب ان   -

 هإهس لليلب أبازيط ان ػام غلي كيس  الحياه 

 :فلاٌ يىوؽ مىمال الحسيث 
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 ذ ابازيط يطاوي واها في  ھيئت ػام فصھبذ الي حسيلت الللط وحػل  -

 :فلاٌ ػاوغ

 وماشا بػس؟   - 

أالن ػىف هيخظط ضز فػل أبازيط وػىػطف ماشا ػيلٌى  لجان بػس ان   -

 يخأهس ان ػام غلي كيس الحياه 

وكبل ان يىھي غباضجت اهفخحذ بىابه زلجيت ودطج مىھا ضػاله وػلٌذ غلي 

 اضن الؿطفت واوؿللذ البىابه مطه  ادطي 

  :هحني هىح وألخلذ الطػالت وبػس ان اهخھي مً كطائخھا  ابدؼم كىاٌا 

الجؼىغ الصي ظضغىاه وػٍ الللط ابلؿىا ان حان وان يٌيؼ أمط أبازيط   -

الهه حطضه مً سجىت ألابسي ووان يھسزه بأن يسجىت مطه ادطي وبػس ان 

اهدـف ان حان يخالغب به سجىت مطه ادطي واغازه الي سجىت في ػابؼ 

 للمطه  الشاهيت اضن 

 :فضحً ػاوغ وكاٌ 

 بھصه البؼاًه هخذلم مً حان   - 

 :فلاٌ هىح 

لىً الجؼىغ يلٌى ان أبازيط فخح الػسيس مً البىاباث  وبساء في   -

 اػخسغاء حيـت مً الػماللت مطه ادطي  
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 :فلالذ زضحازا 

 جللس جلٌى ان الػماللت يسدلىن الان الي اضن اململىه   - 

  :فلاٌ ػاوغ 

ان وػلس مجلؽ حطب الان مؼ ملً الجً الاظضق  حتي يػاوها غلي يجب   -

 محاضبت أبازيط  

  :فلاٌ يىوؽ

والاھم الان ان وػلم ميان امللً ووؼخسغيت فبػس حبؽ حان اكبح   -

 الػشىض غليت مھمه ػھله داق وان السحط  اهخھي اليؽ هصلً  

  :فلاٌ ػاوغ

 بالٌبؼ فأن السحط ييخھي بمىث كاوػت او سجىت    - 

  :فلالذ زضحازا

 ػىف اشھب الان الي ملً الجً الاظضق لخحسيس مىغس  للاء غاحل مػت    -
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 انفظم انطابع 
  

اػخػاز ػام وغيت ليجس هفؼت غلي ؿاًئ احس الجعض بػس ان ظل يؼبح 

ملسه دمؽ ػاغاث وامله ليجس كىم كلاض اللامت لھم ؿػط اؿػث وضأغ 

زمطه البٌير وغيىن كؿحره واهف هبحر واػىان مخفطكت مؼخسيط يـبه 

والـػط يملئ حؼسھم غطاه الجؼس ئال ما يؼتر غىضاجھم ويلخفىن حىله  ھى 

 وبؿسازي 

وان يـػط باالضھاق فأجبؼ اللىم اھل الجعيطه ضؾم اهفت وھم يـھطون الطماح 

ي في وحھه ووان يػلم اهه جم اللبى غليت مطه ادطي وظل يلػً اللحظه الت

فلس فيھا كىجه ولھا وكٌؼ مؼافت هبحره وػٍ الاشجاض والؿاباث والاهھاض 

 ػحرا  غلي الاكسام 

حتي وكل الي ػاحت هبحره يخىػٌھا زائطه مً الىاض ومً حىلھا بػى املىاٌظ 

الحجطيت البسائيت ودلف املىاٌظ واهذ الاشجاض جحيٍ بامليان وفي مىخھي 

الاضن وهطب احس الطحاٌ الؿلظه زفؼ احس الطحاٌ ػام فؼلٍ غلي 

بؿسازي غلي ضأػه مً الخلف فؼلٍ غلي الاضن فلاٌ ھمؼا وھى  يـٌاي 

 ؾيظا 
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لى هىذ في ھيئتي الحليلت لىىذ مذ فعغا مني كبل ان  جلمؼني لىً ھصه   -

 الھيئه البـطيه جذسغىم حميػا  فىظط له 

 :ػام وكاٌ

 اظً اهىا وكػىا أػطي في يس كىم ال يفلھىن كىال   - 

حميؼ الطحاٌ حٌى ػام في ؿبت زائطه وبػس لحظه دطج ضحل كلحر  ألخف

بسيً مً احس املىاٌظ يطجسي ػلؼلت مً أهياب الشػابحن هظط لھم مليا فجلؽ 

 ول اللىم غلي ضهبديھم  واحني الجميؼ ضؤػھم دوىغا له 

 :فلاٌ ػام

 اظً اهه ظغيمھم    - 

  :فلاٌ بؿسازي

 ػأمعكھم ئضبا غىسما جدؼني لي الفطكت   - 

الطحاٌ وبساء  فلاٌ الطحل البسيً بػى الىالم الؿحر مفھىم فلاح ول

الخھليل والطكم وامؼيىا بؼام وبؿسازي  وكامىا بخليسھم في حعع شجطه 

  :بحبل ػميً  فلاٌ بؿسازي

 مىالي ھل فھمذ ما كاله ھصا الطحل   - 

 بالٌبؼ ال لىني اجىكؼ اهىا ػىيىن وحبت الػـاء لھم   - 
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يحطض يسه وان يفً كيىزه لىىه فـل بيىما  ظل ػام يىظط حاٌو بؿسازي ان 

   :الي كطق الـمؽ مليا زم كاٌ

اظً اهني وحسث مذطج مً ھصا املأظق  فىظط له بؿسازي وكس جھللذ   -

 :أػاضيطه وكاٌ

 حلا يامىالي   - 

  :ابدؼم ػام هلف ابدؼامه وكاٌ 

 هذ اهھا دسغت واجمني ان جىٌىي غليھم وإال ھلىىا ھىا اها  وا  -

 ما ھي يا مىالي   - 

 اظً اهه ػيحسر هؼىف هلي للـمؽ بػس اكل مً ػبػت  زكائم   -

 وما زدل الىؼىف والخؼىف بىا    - 

  :فىظط له ػام وكاٌ

 اهظط وحػلم مً مىالن  -

فىظط ػام الي كطق الـمؽ وظل يلطخ ويلٌى بػى الىالم الؿحر مفھىم 

ي الىظط له في حعجب وھى يىظط الي كطق الـمؽ مما زفؼ اھل اللطيت  ال

وغىسما ؿاھسھم ػام يىظطون له ظل يلٌى بػى الىالم الؿحر  مفھىم وھى 

يىظط الي كطق الـمؽ وبساء ألاظالم جسضيجيا بفػل الىؼىف الىلي 
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للـمؽ وبػس زكائم اظلمذ السهيا جماما فظً اھل اللطيت ان ػام ػاحط 

 حباض وفي أػخٌاغخت ان يذفي 

جس له اللىم احمػحن حتي ظيػمھم فىظط لھم الـمؽ غىھم في أي لحظه فس

  :ٌػام والؿوب غلي وحھھه  وكا

 حلىا وزاقي   - 

 فىظطو الي بػوھم البػى زم امطھم العغيم بحل وزاق ػام  وكسيلت 

ووكف ػام وػٍ الحـس والجميؼ يسجس له وبؿسازي يحاٌو ان يمىؼ 

ال  هفؼت مً الضحً وظل يىظط الي ػام بأهبھاض  حتي حوط فتي كؿحر

 :يخجاوظ الػاؿطه مً غمطه وكاٌ

 العغيم يٌلب مىً ضفؼ الػىت غً اللطيت وججػل الـمؽ  جظھط مطه ادطي   -

  :ففھم ػام ان ھصا الفتي ھى املترحم فلاٌ له 

كل لھم ػىف اضفؼ اللػىت الان لىً ان غاز احس مىھم  وؾسض بىا ػىف   -

اٌ لھم ما ادبره به أحػل الؼماء جىٌبم غلي الاضن فألخفذ الفتي للعغيم وك

 ػام فسجس 

العغيم غلي الاضن وظل يخمخم ببػى الىالم ففھم ػام  زون اهخظاض 

 الترحمه اهه يػتزض ويخىػل اليه 
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فىظط ػام الي كطق الـمؽ وھى يػلم ان الىؼىف ػحزوٌ بػس زكائم 

وأؿاض بأكبػت هحى كطق الـمؽ وظل يلٌى بػى الىالم الؿحر مفھىم 

 ي  الىؼىف وغازث الـمؽ مطه ادطي .ومؼ مطضو الىكذ اهخھ

 :فىظط الي بؿسازي الصي كاٌ ھمؼا  

 اهً زاھيت يا مىالي   - 
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 انفظم انثايٍ  
   

وملاشا هحاضبھم وامللً ػام يملً الحىم غلي الػماللت وغىسما يػىز الي ھىا   -

 يامطھم باالهلطاف فيىلطفىن 

الجميؼ  زادل الؿطفت هٌم ملً الجً الاظضق ھصه الػباضه وھى يىظط الي 

هحً ال وػلم ايً ابي حتي الان   -املؿللت التي دللھا هىح لھم وكاٌ الادحر 

والبحث غىت ػيؼخؿطق  ؿھىض ًىيله وإن لم هحاضب الػماللت ػخھلً ول 

 :املمالً  فلاٌ ملً الجً الاظضق

ال اظً ان أبازيط بھصا الؿباء فھى يػلم ان ػام يملً الحىم غلي الػماللت   -

 هما جلٌى اهذ اهه يػلم اهه حي اليؽ  هصلً و 

وػم لىً مً املإهس اهه يػلم ان ول ملىن الجً لم يػاوهىا ػام غلي   -

محاضبخت داكت وبػس ھطوب هلف كىاث حيف اململىه ومىث الىلف 

الادط غلي يس حان لصلً ػيھاحم ول املمالً مً احل جأمحن هفؼت 

  :ًوجلليم فطكت ػام في محاضبخت  فلاٌ املل

 وملاشا يحاضبه ػام مً الاػاغ وھى يؼخٌيؼ ان يػٌي  امط للػماللت   -

 :فىظط يىوؽ وهىح الي بػوھم البػى زم كاٌ الادحر  
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الن كىلجان حىم الػماللت ھىان في الللط ومً املإهس  ان أبازيط غثر   -

  :غليت وھى الان يخحىم في الػماللت  بھذ لىن ملً الجً الاظضق زم كاٌ

ذاًطه هبحره والسدٌى في حطب مؼ الػماللت يجب ان وؼخػس لھا اهھا م  -

حيسا واها لً ازدل في مشل ھصه الحطب  وامللً ػام ليؽ بييىا .. اجمني ان 

جخلبلىا اغتزاضي واهلطف امللً وظل هىح ويىوؽ يىظطان الي بػوھم البػى 

 :مليا زم كالذ زضحازا

   ان مىكف ملً الجً الاظضق يعيس الامط حػليسا  - 

 :فلاٌ يىوؽ

 ػىف وؼطق كىلجان حىم الػماللت    - 

 :فلاٌ ػاوغ

 الھجىم غلي اململىه يخٌلب كىاث ضخمه ال هملىھا في  الىكذ الحالي    -

  :فلاٌ يىوؽ

 ومً كاٌ اهىا ػىسدل بلىاجىا   - 

  :هظط ػاوغ وزضحازا الي بػوھم البػى زم كاٌ 

 هيف ػىسدل اململىه   - 

ھىان فسدٌى ازىحن اػھل هشحر مً زدٌى  اها وهىح فلٍ ػىدؼلل الي  -

 حيف 
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الفاهھه واھل الجعيطه حلؽ ػام وبجىاضه بؿسازي وامامھم اللىان ؿتي مً 

 يجلؼىن بيىھم وكاٌ الٌفل مترحما  هالم العغيم 

ظغيم اللطيت يطؾب في ان حػفىا غً اھلھا وحؼاغسھم في حطبھم هس كىم   -

وكذ ألدط  يلخلىها ويؼلبىن دحراث حعيطجىا  حباضيً يھجمىن غليىا مً 

  :فىظط ػام الي الٌفل وكاٌ

  :وهحً ػىػاوهىم  فلاٌ بؿسازي ھمؼا  - 

 هيف ػىػاوهھم وهحً ال هملً اي كسضه او كىه سحطيت يامىالي   -

  :هظط له ػام وكاٌ 

 ػيؼاغسھم بلىه ػاغسيىا   - 

 ھصه ليؼذ مػطهخىا   - 

 ؼخجسون بىا ال يجب ان هخذلي غً كىم ي  - 

وػم اجفھم ھصا لىً ال وكذ لسيىا يجب ان وػىز الي  اضهىا فىحً ال وػلم   -

 ما يحسر ھىان 

 :وفي جلً اللحظه ظھط ًفل كؿحر يلطخ ويبيي ويلٌى  

 ان اللىم الجباضيً في مطاهبھم وكيللىن الي ھىا ؾسا  كباحا   -

ذ اليؼاء فؼاز العغط في كلىب اھل الجعيطه وغمذ الفىض ي امليان وھطب

فاٌ الي مىاظلھم بيىما احخمؼ ػام مؼ العغيم في مجزله ملىاكه امط الھجىم  والًا
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فأھل الجعيطه يمخليىن اػٌٌى بحطي ال بأغ به لىىھم يىللھم الخبره 

الحطبيت للمػطهه وھا ھى ػام بيىھم وبػس ان وهؼ دٌه ال بأغ بھا دطج 

طن بؿسازي دلفت ػام مؼ ضحاٌ الجعيطه للس ھجىم اللىم  الجباضيً وج

 لحمايت اھلھا الوػفاء 

 ********** 

ديم الظالم غلي مملىه ػام الاكفاوي وبحن الاشجاض ظھط يىوؽ مخذفيا في 

ؿيل امللً ػام ومػه هىح وحؼلل بحن الاشجاض الي الؼاحت الخلفيت للللط 

 :وبػس لحظه ظھط  الجني ھاؾ امامه وكاٌ

 لم ممط ػطي  للسدٌى الي الللط اھال يامىالي ػىف اكىز الٌطيم فأها اغ  -

وكاز ھاؾ الٌطيم بحن الاشجاض املدـابىه الي بىابه حجطيه كؿحره وبػس ان 

فخحھا وزلف بسادلھا الجميؼ  والخلذ ھاؾ مـػل مً غلي الاضن واؿػله 

 :وكاٌ

ال بجب ان وؼخذسم السحط ھىا ألن ابازيط يطاكب ول  اللىان السحط   -

 زادل الللط 

  :ليجس هفؼت زادل ممط حجطي هيم وكاٌ فىظط هىح حىله 

 اها ال اغلم ؿيئ غً ھصا املمط ابسا  فلاٌ ھاؾ  - 
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ھصا املمط كىػت حسن الاكفاوي مىص كسيم الاٌظ للھطب  غىس الخٌط وال   -

  :اظً ان امللً ػام هفؼت يػلم ؿيئ غىه  فلاٌ يىوؽ

 وهيف غلمذ اهذ بـأن ھصا املمط   - 

طه في غھس امللً الاكفاوي اهه  اػفل الللط ان ھصا املمط اها مً حف  -

 ويإزي الي الحجطه الىبري 

اهلوذ ػاغت وامله وهىح و يىوؽ يطهوان زادل املمط دلف الجني ھاؾ 

وبػس ان وكلى الي اللاغت الىبري حؼلل الجميؼ الي ؾطفت هىم أبازيط وواهذ 

 :الؿطفت داليت جمام  وكاٌ هىح 

ول ميان  وبػس مطوض ػاغت ادطي مً الجميؼ يفدف غً اللىلجان في   - 

 البحث كاح ھاؾ واكل

 ھاھى .. للس غثرث غلي اللىلجان   - 

اهخصغت يىوؽ مً يس الجني ھاؾ الصي غثر غليت زادل كىسوق دـبي 

كسيم وهظط له مليا زم اهفخح الباب ووحس ابازيط يلف غلي الباب يىظط 

يطؾب يىوؽ في اهثر ليىوؽ املخذفي في ھيئه ػام والسھـت غلي وحھه  ولم 

زھـخت كبل ان  مً دمؼت زىاوي للھطب وھي املسه التي ادصھا أبازيط في 

يىدبه ويحاٌو الاهلوان غليه وفي جلً املسه اللؿحره وان يىوؽ يحخوً 

هىح وھاؾ واهخلل بھم اهخلاٌ اوي الي الحلً الادحر ومػت كىلجان حىم 
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ل وكاح بأغلي  كىجه الػماللت بيىما حاٌو أبازيط ان يخدبػھم لىىه فـ

  :كائال 

 هايل ...  -

 :حوط هايل بحن يسيه في ملح البلط وكاٌ 

 جحذ امط حالله امللً   - 

 حوط ػام الي ھىا وحلل غلي اللىلجان   - 

 ؟ اهھا واضزت ماشا  - 

اغلم ھصا فأها سجىذ حان الىزاب بػس ان غثرث غلي اللىلجان   -

س ػام  فجان في سجىت والػماللت باللسفه والن ال يىحس لسيىا اي ػالح ه

 اكبحذ الان جحذ أمط ػام 

 يجب ان وؼخػيس حان مطه ادطي   - 

 وػم يجب ان يذطج مطه ادطي ... ھيا بىا    - 
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 انفظم انتاضع 
 

غاز امللً ػام الي الجعيطه مطه ادطي مؼ حىىزھا واػخلبلھم بؿسازي في 

حؿمطھم فػاز  جطحاب ؿسيس ووان مػت ول وؼاء واًفاٌ الجعيطه والفطحه

امللً ػام وظغيم الجعيطه ومػھم مفاجيح الىلط في املػطهه البحطيت  الـطػت 

 التي داهھا الجميؼ ھىان .

ظلذ الاحخفاالث ًىاٌ الليل واحخفلىا احخفاٌ داق بؼام داكت واهه 

وهؼ دٌه حطبيت ؿسيسه الصواء حللذ لھم الىلط الؼاحم غلي اللىم 

 يفىطون في ؾعو الجعيطه مطه ادطي الي ألابس . الجباضيً وحػلخھم يھطبىن وال 

وبيىما ػام حالؼا غلي الاضن يأول بػى الفاهھه حوط العغيم بحن يسيه 

وكسم له كىسوق مً الخـب كؿحر  مطكؼ بالػاج وكسمه له وكاٌ الٌفل 

   :املترحم

 اهه هجز الىىىظ يلسمه لً العغيم ھسيت لً   -

احت حمطاء  بسادلھا ػائل ادص ػام اللىسوق وهظط بسادله ليجس ظح

 :ؿفاف ال لىن لھا وال ضائحت فلاٌ

 ما ھصا ؟  - 
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ان ھصا هجز الىىىظ فھي كىه حباضه ادفھا امللً ػىميا في باًً حبل الىاض   -

في اضن الىاض وحلل غليھا العغيم في احسي ضحالجت واحخفظ بھا ليلسمھا 

 لفاضغ هبيل يسافؼ  غً الـط لىلطه املظلىم 

حعجب مً جسابحر الاكساض زم هظط للعحاحه مليا  وافطؽ ما فيھا ابدؼم ػام و 

 في حىفت زفػت واحسه  

************* 

زادل حفطه في باًً الاضن وان يجلؽ حان مىبل  بالؼالػل غلي الاضن 

 ٌ  :ويلف امامه أبازيط ويلى

كسيلي الػعيع حان اها اغتزض غما حسر اهه دٌأ ؾحر  مللىز اجمني ان   -

  :تزاضي  هظط له حان وكاٌجخلبل اغ

 ماالصي احي بً الي ھىا مطه ادطي   - 

 ػام لم يمذ حتي الان   - 

 هىذ اغلم ھصا فأها مً سجىت   - 

 وملاشا لم جلخله    - 

الهني اغلم امشالً حيسا فھم مخؿٌطػحن وال ؿطف لسيھم وال يفي احسھم   -

 طضوي بىغسه ابسا وهىذ اغلم اهً ػخحىث بلؼمً  لي واهً لً جح
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كبم ووغذ   -اوغسن وأكؼم لً ان احطضن ھصه املطه ان كخلذ ػام    - 

 وادلفذ 

 ماشا جطيس اشن   - 

 ان جخلف الػھس الصي جملىه بسجني   - 

 وما الصي يومً لي ان جلخل ػام بػس ان اهفص لً ما جطيس   - 

الان ببؼاًه ػام الان يػلم اهني الصي سجىه وػبحث غني ليلخلني وھصا   -

 ػيجػلني اوحه ػام ضؾم اهفي حتي  اكخله او امىث 

ھص ابازيط ضأػت وكاٌ لً ماجطيس زم كطاء حػىيصه فذطج مً  ضاحت يسه زدان 

  :اػىز جبذط في الھىاء وكاٌ

 اها الان اجلفذ غھس سجىً وػىف احطضن  - 

وكطاء حػىيصه ادطي حل بھا كيىز حان الىزاب فھب غلي  كسميه وهظط الي 

  :أبازيط وكاٌ

 والان حان زوضي   - 

فىظط أبازيط الي هايل وؿػط ببػى الللم وفي اكل مً لحظه واهذ الاكفاز 

  :حٌى مػلم ابازيط وكسميه وغىلت  وهصلً هايل وكاٌ حان

واها سجىخً  ھىا الي ابس ألابسيً فال يىحس مذلىق غلي الاضن يؼخٌيؼ ان   -

 زاب ملً الظالم حطضن الا اها واها فلٍ حعاء لً غلي  دياهه حان الى 
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ودطج حان مً السجً جاضوا دلفت ابازيط وهايل يلطدان  ويٌلبىن الطحمت 

 والػفى 
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  ةمتاخـانـ 
  

أؿطكذ الـمؽ غلي أضن الھالن وػام يجلؽ غلي  صخطه وبجىاضه 

  :بؿسازي وكاٌ الادحر

 ھل حـػط باللىه يامىالي   - 

 ال اؿػط بـيئ   - 

ان كىه ػىميا حؼطي في غطوكً الان لىىھا  لً حػمل الا بػس ان مً املإهس   -

 هذطج مً أضن الھالن 

وهيف هذطن مً ھىا فسحط البـط ال يجسي هفػا ھىا  وسحط الجان ال   -

 اػخٌيؼ جىفيصه الهىا فلسها كىجىا ھىا 

وظھط في جلً اللحظه بىابه مً الوىء الاحمط فىظط ػام اليھا في حعجب 

ٌ وجبازٌ الىظط م   :ؼ بؿسازي الصي ظل يضحً  فطحا ويطكم ويلى

 غثرو غليىا يا مىالي غثرو غليىا وفخحىا لىا بىابه   - 

  :واهذ السھـت جملئ وحھه ػام لىىه كاٌ 

 ھيا بىا وػبر ػطيػا   - 

وغبر ػام وبؿسازي البىابه وفي ملح البلط وان يلف ػام وػٍ ؾطفت زادل 

وزضحازا وفطح الجميؼ بػىزه الحلً الادحر وامامه يىوؽ وهىح وػاوغ 
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امللً واهسھف الجميؼ بىحىز بؿسازي حتي ان ػاوغ وان يبيي مشل  

فاٌ مً ؿسه فطحخت بػىزه بؿسازي وكاٌ ػام   :الًا

 هيف غثرجم غليىا  فلاٌ ػاوغ   - 

ملً الجً الاظضق غثر غليً وابلؿىا بمياهً فھى وان يطاكب البىاباث وول   -

 بىابه  غبىض غلي الفىض الػىالم الادطي واها فخحذ 

وبػس ان اػدبسٌ ػام وبؿسازي مالبؼھم وجىاولىا الٌػام حلؽ مؼ 

اكسكائه وابىائه وحيي لھم ول ما حسر له في ضحلخت وهيف غثر غلي اللىه 

الجباضه التي اصح يـػط بھا الان حؼطي في بسهت واػخمؼ لھم وغطف مىھم ول 

 ماحسر  في ؾيباة وكطض مھاحمه اململىت 

**** ***** 

جىكف ػام وػٍ الؼاحت  الاماميت للللط يىظط حىله وبػس لحظه ظھط 

مً الـطفت حان الىزاب وبحطهه واحسه ادخفي  مً الـطفت وظھط امام 

   :ػام وكاٌ

 هىذ اغلم اهً ػىف جأحي الي ھىا   -

 ايً ابازيط   - 

 في سجً الاضن الؼابػت ولً يذطج بػس اليىم ابسا   - 

 ىف اوغسن اهني احػلً جحخفظ بحياجً اضحل يا حان وػ  - 
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ھل جظً حلا اهني اجيذ الي ھىا ليي اهلطف بھصه البؼاًه اها اغلم اهً   -

ملً غظيم واؿػط باللىه الجباضه التي حؼطي الان في حؼسن لىني حوطث 

ظمً السماء والحطوب وضأيذ الاھىاٌ وهيف ھبٌذ املالئىه مً الؼماء الي 

الؼمىاث وهىذ في سجني الالف الاغىام وحيس  الاضن وكخلخىا واػطوها الي

واكؼمذ ئن جحطضث أن أغيف في امان وػالم لىً غىسما حطضوي أبازيط هىذ 

اغلم ان غھس السجً مػت ويؼخٌيؼ ان سجىني مطه ادطي لصلً غىسما 

هطبذ كسيلً بالخػىيصه هىذ مخػمسا ان اضػله الي أضن الھالن ولم 

ما ػىحذ لي الفطكت لسجىً ھىان اضؾب في كخلت هما جذيلذ اهذ وغىس

سحطث ول البىاباث حتي جطػلً الي اضن الھالن مؼ كسيلً بسٌ مً ان 

اكخلً الهني هىذ ازدطن وضكت ضابحت حتي اهخلط غلي دلمي ودلمً 

أبازيط فأها مىص اللحظه الاولي واها مػً وان هىذ هسن لىىذ كخلخً 

ن أبازيط ػيػلم بأهً بأؿاضه واحسه مً اكبعي الؼبابت لىني اغخمذ غلي ا

حي بٌطيلت او ادطي وػيجً حىىهه وػحرػلني الي السجً مطه ادطي 

وبػسھا هىذ اهىي جحطيطن حتي جىاحه ابازيط ويھطع ھى مطه ادطي يٌلب مني 

هجسحي وھىا اًلب مىه ان يخذلم مً غھس سجني وبػسھا اسجىت وھصا 

 ماحسر بالوبٍ لىني ال اغلم 
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ع الي أبازيط يٌلب الىجسه  واها لم احطضن  هيف دطحذ زون اشوي وهيف ھط 

 :فىظط له ػام وكاٌ 

 افھم مً هالمً ھصا اهً جطؾب في ان حػيف في ػالم  بييىا   -

وھل غىسن ؿً بػس ول ھصا فأها لم اكخل كسيلً واضػلخه الي سجً   -

امللً املػظم ػام الاكفاوي واضػلخً له بسٌ مً كخلً واها الان اًلب مً 

 بالػيف ھىا في  اململىه وان ابني لي مجٌز في الجىىب غىس الجبل .ان يؼمح لي 

  :ابدؼم ػام وكاٌ 

 لً ما جطيس يا حان لىً يجب ان حػلم اهً ػخيىن جحذ  هظطي زائما   -

كافحت ػام وابدؼم له واججه الي كلطه وزلف الي كاغت الحىم وحلؽ غلي 

وظوحخت الػطؾ ووكف امامه يىوؽ وهىح وبؿسازي وزضحازا وػاوغ 

  :والابدؼامه غلي  وحھه وكاٌ يىوؽ

 وماشا ػخفػل باللىه التي مػً الان يا ابي اهً لً جلخل  حان   -

ػىف ازافؼ غً املظلىم واػترز له حلت واهلطه غلي الظالم فاللىه يجب   -

 ان وسخطھا في هجسه الوػفاء وهلطه  املظلىمحن 

  -جمذ   - 

 بعُواٌ   اجلسء انتاضع يع   اَتظرو  

  "رشفا بالدضاو يف    "
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